


Σπιτοµαγειρέµατα µε ΓΙΩΤΗΣ! Αυτή η µαγεία του φθινοπώρου, σου 
χαρίζει την όρεξη να τα βάλεις όλα σε τάξη και να δηµιουργήσεις!

Εµείς στη ΓΙΩΤΗΣ µπήκαµε µε χαρά στην κουζίνα, 
πήραµε τα πιο διαλεχτά υλικά και 

τα κουζινικά µας εργαλεία, προσθέσαµε πολλή έµπνευση και 
δηµιουργήσαµε τα «Σπιτοµαγειρέµατα»: 10 γλυκές και αλµυρές 
συνταγές που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία τους και για τους 

υπέροχους γευστικούς συνδυασµούς!

Το νέο e-cookbook ΓΙΩΤΗΣ θα βάλει πολλά εδέσµατα στο τραπέζι 
σας, αναφέρουµε µόνο µερικά για ανοίξει η όρεξη! Cupcakes 

σοκολάτας, τάρτα µπανάνας, τούρτα πορτοκάλι-σοκολάτα, κις µε 
πάριζα, τάρτα µε σπανάκι και κρέµα…

Και για περισσότερες συνταγές, επισκεφθείτε το website µας 
www.sintages-jotis.gr

Σας ευχόµαστε καλά «Σπιτοµαγειρέµατα»!



Μπαβαρουάζ µε µέλι
ΥΛΙΚΑ 
• 1 φάκελος Super Mousse µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 250 ml (1 ¼ φλιτζ. 
τσαγιού) γάλα • 100 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) µέλι • 20 γρ. (4 κουτ. σούπας) 
κονιάκ • 5 γρ. (1/2 φακελάκι) Ζελατίνη σε Φύλλα ΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε το Super Mousse σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. 
Μουλιάζετε τα φύλλα Ζελατίνης σε κρύο νερό. Βάζετε το υπόλοιπο 
γάλα να πάρει µία βράση, προσθέτετε τη Ζελατίνη, ανακατεύετε 
µέχρι να διαλυθεί και την αφήνετε να κρυώσει καλά. Προσθέτετε τη 
διαλυµένη Ζελατίνη µαζί µε το µέλι και το κονιάκ στο έτοιµο Mousse. 
Ανακατεύετε και µοιράζετε σε ατοµικά µπολάκια. Βάζετε την 
µπαβαρουάζ στο ψυγείο µέχρι να πήξει και σερβίρετε.
Προαιρετικά γαρνίρετε µε Σιρόπι Καραµέλας ΓΙΩΤΗΣ. 

 

Σπιτοµαγειρέµατα µε ΓΙΩΤΗΣ! Αυτή η µαγεία του φθινοπώρου, σου 
χαρίζει την όρεξη να τα βάλεις όλα σε τάξη και να δηµιουργήσεις!

Εµείς στη ΓΙΩΤΗΣ µπήκαµε µε χαρά στην κουζίνα, 
πήραµε τα πιο διαλεχτά υλικά και 

τα κουζινικά µας εργαλεία, προσθέσαµε πολλή έµπνευση και 
δηµιουργήσαµε τα «Σπιτοµαγειρέµατα»: 10 γλυκές και αλµυρές 
συνταγές που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία τους και για τους 

υπέροχους γευστικούς συνδυασµούς!

Το νέο e-cookbook ΓΙΩΤΗΣ θα βάλει πολλά εδέσµατα στο τραπέζι 
σας, αναφέρουµε µόνο µερικά για ανοίξει η όρεξη! Cupcakes 

σοκολάτας, τάρτα µπανάνας, τούρτα πορτοκάλι-σοκολάτα, κις µε 
πάριζα, τάρτα µε σπανάκι και κρέµα…

Και για περισσότερες συνταγές, επισκεφθείτε το website µας 
www.sintages-jotis.gr

Σας ευχόµαστε καλά «Σπιτοµαγειρέµατα»!



ΥΛΙΚΑ 
Για τη βάση: 250 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) γιαούρτι • 2 αυγά • 1 φάκελος  Άνθος 
Αραβοσίτου µε γεύση Λεµόνι ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη 
• Λίγο ξύσµα λεµονιού • 30 γρ. (1 κουτ. σούπας) βούτυρο ή µαργαρίνη 

Για την κρέµα: 1 φάκελος Garni 100 γρ. µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 200 ml (1 φλιτζ. 
τσαγιού) γάλα • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο µαλακό ή µαργαρίνη • 20 γρ. 
(2 κουτ. σούπας) χυµός λεµονιού • 20 γρ. (1 κουτ. σούπας) Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ

Για την επικάλυψη: 1 κονσέρβα βύσσινο (425 γρ. περίπου) • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. 
τσαγιού) ζάχαρη • 14 γρ. (2 κουτ. σούπας) Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ

Για γαρνίρισµα: 1 φάκελος Νιφάδες Σοκολάτας ΓΙΩΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπόλ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και ζυµώνετε σε χαµηλή 
ταχύτητα για 4-5 λεπτά. Σε τσέρκι διαµέτρου 24 εκατοστών στρώνετε 
αντικολλητικό χαρτί και απλώνετε τη ζύµη. Ψήνετε στους 1500C αέρα για 
15-20 λεπτά µέχρι να ψηθεί και την αφήνετε να κρυώσει. Βάζετε στο µπολ 
του µίξερ όλα τα υλικά για την κρέµα και χτυπάτε για 5 λεπτά. Στραγγίζετε 
τα βύσσινα πολύ καλά και τα προσθέτετε στην κρέµα. Απλώνετε την κρέµα 
πάνω από τη βάση. Στον χυµό προσθέτετε τη ζάχαρη και το Κορν Φλάουρ 
και τα βάζετε στη φωτιά να πάρουν µία βράση και να δέσει ο χυµός. Τον 
αφήνετε να κρυώσει καλά και τον απλώνετε πάνω από την κρέµα. Βάζετε την 
τάρτα στο ψυγείο να κρυώσει και πριν σερβίρετε πασπαλίζετε µε Νιφάδες Σοκολάτας. 

Τάρτα µε κρέµα 
λεµονιού και βύσσινο



ΥΛΙΚΑ 
Για τη βάση: 250 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) γιαούρτι • 2 αυγά • 1 φάκελος  Άνθος 
Αραβοσίτου µε γεύση Λεµόνι ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη 
• Λίγο ξύσµα λεµονιού • 30 γρ. (1 κουτ. σούπας) βούτυρο ή µαργαρίνη 

Για την κρέµα: 1 φάκελος Garni 100 γρ. µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 200 ml (1 φλιτζ. 
τσαγιού) γάλα • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο µαλακό ή µαργαρίνη • 20 γρ. 
(2 κουτ. σούπας) χυµός λεµονιού • 20 γρ. (1 κουτ. σούπας) Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ

Για την επικάλυψη: 1 κονσέρβα βύσσινο (425 γρ. περίπου) • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. 
τσαγιού) ζάχαρη • 14 γρ. (2 κουτ. σούπας) Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ

Για γαρνίρισµα: 1 φάκελος Νιφάδες Σοκολάτας ΓΙΩΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπόλ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και ζυµώνετε σε χαµηλή 
ταχύτητα για 4-5 λεπτά. Σε τσέρκι διαµέτρου 24 εκατοστών στρώνετε 
αντικολλητικό χαρτί και απλώνετε τη ζύµη. Ψήνετε στους 1500C αέρα για 
15-20 λεπτά µέχρι να ψηθεί και την αφήνετε να κρυώσει. Βάζετε στο µπολ 
του µίξερ όλα τα υλικά για την κρέµα και χτυπάτε για 5 λεπτά. Στραγγίζετε 
τα βύσσινα πολύ καλά και τα προσθέτετε στην κρέµα. Απλώνετε την κρέµα 
πάνω από τη βάση. Στον χυµό προσθέτετε τη ζάχαρη και το Κορν Φλάουρ 
και τα βάζετε στη φωτιά να πάρουν µία βράση και να δέσει ο χυµός. Τον 
αφήνετε να κρυώσει καλά και τον απλώνετε πάνω από την κρέµα. Βάζετε την 
τάρτα στο ψυγείο να κρυώσει και πριν σερβίρετε πασπαλίζετε µε Νιφάδες Σοκολάτας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και ζυµώνετε σε χαµηλή ταχύτητα για 
4-5 λεπτά. Αφήνετε τη ζύµη να ξεκουραστεί µισή ώρα περίπου και την απλώνετε 
σε ταρτιέρα διαµέτρου 24 εκατοστών καλύπτοντας και τα πλαϊνά. Κόβετε τις  
µπανάνες σε ροδέλες και τις τηγανίζετε µέχρι να ροδίσουν. Αφού πάρουν χρώµα, 
αφαιρείτε το λάδι, προσθέτετε τη ζάχαρη και το ρούµι και ανακατεύετε λίγο µέχρι 
να καραµελώσουν. Απλώνετε τις µπανάνες πάνω στη βάση. ∆ιαλύετε το Άνθος 
Αραβοσίτου Μπανάνα και τη ζάχαρη στο γάλα, προσθέτετε το αυγό και τα βάζετε 
στη φωτιά να βράσουν µέχρι να πήξει η κρέµα. Προσθέτετε  το ινδοκάρυδο και 
ανακατεύετε. Απλώνετε την κρέµα πάνω στις µπανάνες και ψήνετε για 1 ώρα 
περίπου σε προθερµασµένο φούρνο (µισή ώρα στους 2500C αέρα και άλλη µισή 
ώρα στους 1500C). Μπορεί να χρειαστεί παραπάνω ψήσιµο ανάλογα µε το πάχος. 

ΥΛΙΚΑ 
Για τη βάση: 125 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) 
Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 1 αυγό • 2 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) Μπέικιν 
Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 2 κουτ. σούπας νερό

Για τις καραµελωµένες µπανάνες: 1/2 κιλό µπανάνες χωρίς τη φλούδα 
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) αραβοσιτέλαιο ή άλλο σπορέλαιο • 100 γρ. 
(1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ρούµι

Για την κρέµα: 800 ml (4 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) 
ζάχαρη • 1 αυγό • 1 φάκελος Άνθος Αραβοσίτου µε γεύση Μπανάνα ΓΙΩΤΗΣ 
• 60 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ινδοκάρυδο

Τάρτα ανάνας



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και ζυµώνετε σε χαµηλή ταχύτητα για 
4-5 λεπτά. Αφήνετε τη ζύµη να ξεκουραστεί µισή ώρα περίπου και την απλώνετε 
σε ταρτιέρα διαµέτρου 24 εκατοστών καλύπτοντας και τα πλαϊνά. Κόβετε τις  
µπανάνες σε ροδέλες και τις τηγανίζετε µέχρι να ροδίσουν. Αφού πάρουν χρώµα, 
αφαιρείτε το λάδι, προσθέτετε τη ζάχαρη και το ρούµι και ανακατεύετε λίγο µέχρι 
να καραµελώσουν. Απλώνετε τις µπανάνες πάνω στη βάση. ∆ιαλύετε το Άνθος 
Αραβοσίτου Μπανάνα και τη ζάχαρη στο γάλα, προσθέτετε το αυγό και τα βάζετε 
στη φωτιά να βράσουν µέχρι να πήξει η κρέµα. Προσθέτετε  το ινδοκάρυδο και 
ανακατεύετε. Απλώνετε την κρέµα πάνω στις µπανάνες και ψήνετε για 1 ώρα 
περίπου σε προθερµασµένο φούρνο (µισή ώρα στους 2500C αέρα και άλλη µισή 
ώρα στους 1500C). Μπορεί να χρειαστεί παραπάνω ψήσιµο ανάλογα µε το πάχος. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και ζυµώνετε σε χαµηλή 
ταχύτητα για 4-5 λεπτά.  Σε τσέρκι διαµέτρου 28 εκατοστών στρώνετε 
αντικολλητικό χαρτί και απλώνετε τη ζύµη. Ψήνετε στους 170οC αέρα για 15-20 
λεπτά και την αφήνετε να κρυώσει. Ετοιµάζετε την κρέµα σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του φακέλου και την απλώνετε πάνω από τη βάση. Βάζετε το 
cheesecake στο ψυγείο και όταν κρυώσει απλώνετε από πάνω τη Μαρµελάδα, 
αφού τη ζεστάνετε λίγο.   

ΥΛΙΚΑ 
Για τη βάση: 300 γρ. (7-8 τεµάχια) καρότο τριµµένο • 200 γρ. βούτυρο ή µαργαρίνη 
• 200 γρ. (1 ½ φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 200 γρ. 
(1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) χυµός  λεµονιού • 25 γρ. 
(3 κουτ. σούπας)  ξύσµα λεµονιού • 15 γρ. (3 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ 
ΓΙΩΤΗΣ • Λίγη βανίλια 

Για την κρέµα: 1 φάκελος Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Cheesecake ΓΙΩΤΗΣ • 500 ml 
(2 ½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα •1 Μαρµελάδα Fytro µε γεύση Φράουλα 

Cheesecake µε βάση καρότου 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και ζυµώνετε σε χαµηλή 
ταχύτητα για 4-5 λεπτά.  Σε τσέρκι διαµέτρου 28 εκατοστών στρώνετε 
αντικολλητικό χαρτί και απλώνετε τη ζύµη. Ψήνετε στους 170οC αέρα για 15-20 
λεπτά και την αφήνετε να κρυώσει. Ετοιµάζετε την κρέµα σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του φακέλου και την απλώνετε πάνω από τη βάση. Βάζετε το 
cheesecake στο ψυγείο και όταν κρυώσει απλώνετε από πάνω τη Μαρµελάδα, 
αφού τη ζεστάνετε λίγο.   

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Βανίλια χρησιµοποιώντας 1 φλιτζ. τσαγιού γάλα 
και τον χυµό πορτοκαλιού. Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του φακέλου. Σε τσέρκι διαµέτρου  24 εκατοστών στρώνετε µερικά µπισκότα 
αφού πρώτα τα βρέξετε µε λίγο γάλα. Πάνω από τα µπισκότα, απλώνετε τη µισή Κρέµα 
Σοκολάτα, µετά  βάζετε άλλη µία στρώση µπισκότα µουλιασµένα, όλη την Κρέµα Βανίλια, 
άλλη µία στρώση µπισκότα µουλιασµένα  και τέλος την υπόλοιπη Κρέµα Σοκολάτα. 
Βάζετε το γλύκισµα στο ψυγείο να κρυώσει. Σε ένα κατσαρολάκι βάζετε 1/2 φλιτζ. 
τσαγιού γάλα και την Κουβερτούρα σε κοµµατάκια και ανακατεύετε µέχρι να γίνει ένα 
οµοιόµορφο γλάσο, µε το οποίο περιχύνετε την τούρτα. Εναλλακτικά µπορείτε να 
γαρνίρετε µε ξύσµα Κουβερτούρας και φλούδες πορτοκαλιού.

ΥΛΙΚΑ 
• 1 πακέτο µπισκότα  • 1 φάκελος Κρέµα Ζαχαροπλαστικής µε γεύση Βανίλια 
ΓΙΩΤΗΣ  • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) χυµός πορτοκαλιού (όχι φρέσκος) • 800 ml 
(3 ½  φλιτζ. τσαγιού) γάλα  • 1 φάκελος Κρέµα Ζαχαροπλαστικής µε γεύση 
Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ  • 125 γρ. Κουβερτούρα Πλάκα ΓΙΩΤΗΣ 

Τούρτα µε πορτοκάλι 
και σοκολα 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Βανίλια χρησιµοποιώντας 1 φλιτζ. τσαγιού γάλα 
και τον χυµό πορτοκαλιού. Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του φακέλου. Σε τσέρκι διαµέτρου  24 εκατοστών στρώνετε µερικά µπισκότα 
αφού πρώτα τα βρέξετε µε λίγο γάλα. Πάνω από τα µπισκότα, απλώνετε τη µισή Κρέµα 
Σοκολάτα, µετά  βάζετε άλλη µία στρώση µπισκότα µουλιασµένα, όλη την Κρέµα Βανίλια, 
άλλη µία στρώση µπισκότα µουλιασµένα  και τέλος την υπόλοιπη Κρέµα Σοκολάτα. 
Βάζετε το γλύκισµα στο ψυγείο να κρυώσει. Σε ένα κατσαρολάκι βάζετε 1/2 φλιτζ. 
τσαγιού γάλα και την Κουβερτούρα σε κοµµατάκια και ανακατεύετε µέχρι να γίνει ένα 
οµοιόµορφο γλάσο, µε το οποίο περιχύνετε την τούρτα. Εναλλακτικά µπορείτε να 
γαρνίρετε µε ξύσµα Κουβερτούρας και φλούδες πορτοκαλιού.

ΥΛΙΚΑ 
• 1 συσκευασία σαβαγιάρ • 1 φάκελος Κρέµα ζαχαροπλαστικής µε γεύση 
Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 450 ml (2 ¼ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 10 γρ. (6 κουτ. γλυκού) 
στιγµιαίος καφές • 15 γρ. (3 κουτ. σούπας) ρούµι • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
βούτυρο ή µαργαρίνη • Κακάο ΓΙΩΤΗΣ για γαρνίρισµα • 125 γρ. Κουβερτούρα 
Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ

Τούρτα µόκα 
µε σαβαγιάρ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου. Σε 
µία κατσαρόλα βάζετε το υπόλοιπο γάλα, τον καφέ και την Κουβερτούρα Γάλακτος 
και ανακατεύετε στη φωτιά µέχρι να λιώσει η σοκολάτα. Ρίχνετε  το βούτυρο και το 
ρούµι και ανακατεύετε. Σε µία µακρόστενη φόρµα ή πυρέξ 12x30 εκατοστών 
τοποθετείτε τα σαβαγιάρ, απλώνετε τη µισή κρέµα, τοποθετείτε δεύτερη στρώση 
σαβαγιάρ και από πάνω την υπόλοιπη κρέµα. Γαρνίρετε µε Κακάο.



ΥΛΙΚΑ 
Για το κέικ: 250 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 500 γρ. (4 φλιτζ. 
τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 4 αυγά • 24 γρ. (3  κουτ. γλυκού) 
Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 100 ml (1/2 φλιτζ. 
τσαγιού) γάλα • 4 κουτ. γλυκού ξύσµα πορτοκαλιού • 30 γρ. (4 κουτ. σούπας) 
Κακάο ΓΙΩΤΗΣ • 2 φακέλους Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ 

Για την κρέµα: 1 φάκελος Κρέµα Ζαχαροπλαστικής µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ 
• 400 ml (2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 160 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή 
µαργαρίνη • 30 γρ. (6 κουτ. σούπας) ρούµι 

Cupcakes σοκολας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κρατάτε µισό φάκελο Κουβερτούρα σε Σταγόνες και βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα 
τα υπόλοιπα υλικά για το κέικ. Χτυπάτε  µε το φτερό µέχρι να γίνει ένα οµοιογενές 
µίγµα  και το µοιράζετε σε 24 αλουµινένια φορµάκια. Ψήνετε στους 1500C για 30-40 
λεπτά στον αέρα στη µεσαία σχάρα. Ετοιµάζετε την Κρέµα  Ζαχαροπλαστικής 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου. Προσθέτετε το βούτυρο σε θερµοκρασία 
δωµατίου και το ρούµι και ανακατεύετε. Το βάζετε µέσα σε κορνέ και δηµιουργείτε 
ροζέτες πάνω στα cupcakes. Γαρνίρετε µε τις υπόλοιπες Σταγόνες Κουβερτούρας, 
µε ξηρούς καρπούς ή µε σιρόπι της αρεσκείας σας.



ΥΛΙΚΑ 
Για το κέικ: 250 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 500 γρ. (4 φλιτζ. 
τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 4 αυγά • 24 γρ. (3  κουτ. γλυκού) 
Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 100 ml (1/2 φλιτζ. 
τσαγιού) γάλα • 4 κουτ. γλυκού ξύσµα πορτοκαλιού • 30 γρ. (4 κουτ. σούπας) 
Κακάο ΓΙΩΤΗΣ • 2 φακέλους Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ 

Για την κρέµα: 1 φάκελος Κρέµα Ζαχαροπλαστικής µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ 
• 400 ml (2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 160 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή 
µαργαρίνη • 30 γρ. (6 κουτ. σούπας) ρούµι 

ΥΛΙΚΑ 
Για τη ζύµη: 500 γρ. (4 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 100 ml 
(1/2 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) αραβοσιτέλαιο • 1 αυγό 
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • Λίγο αλάτι 

Για τη γέµιση: 1200 γρ. (6 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 4 αυγά • 120 γρ. (20 κουτ. σούπας) 
Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • 250 γρ. πάριζα • 1 µεγάλη κονσέρβα καλαµπόκι • 60 γρ. 
κρεµµύδι ξερό • 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 250 γρ. τυρί τριµµένο 
• Μισό µατσάκι µαϊντανό 

   Κις µε καλαόκι
και πάριζα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη ζύµη και ζυµώνετε µε το φτερό για 4-5 
λεπτά. Αφήνετε τη ζύµη να ξεκουραστεί σε ζεστό µέρος για µία ώρα περίπου. Σε µία 
κατσαρόλα σοτάρετε το κρεµµύδι µε το καλαµπόκι και σβήνετε µε το κρασί . Σε ένα φλιτζ. 
τσαγιού γάλα διαλύετε το Κορν Φλάουρ και προσθέτετε τα αυγά χτυπηµένα. 
Βάζετε το υπόλοιπο γάλα να πάρει µία βράση, προσθέτετε το διαλυµένο Κορν Φλάουρ 
και ανακατεύετε µέχρι να αρχίσει να πήζει η κρέµα. Κατεβάζετε από τη φωτιά και 
προσθέτετε το µισό  τριµµένο τυρί. Χωρίζετε τη ζύµη στα 3, την ανοίγετε και την 
απλώνετε σε 3 µακρόστενες φόρµες (12x30 εκατοστά περίπου) καλύπτοντας και τα 
πλαϊνά τους, τις οποίες πρώτα έχετε αλείψει µε βούτυρο. Μοιράζετε το µίγµα µε το 
καλαµπόκι και πασπαλίζετε µε κοµµατάκια πάριζας, µε το υπόλοιπο τριµµένο τυρί και µε 
τον ψιλοκοµµένο µαϊντανό. Από  πάνω µοιράζετε την κρέµα και ψήνετε στους 1800C 
αέρα για 45 λεπτά περίπου. 



ΥΛΙΚΑ 
Για τη ζύµη: 500 γρ. (4 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 100 ml 
(1/2 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) αραβοσιτέλαιο • 1 αυγό 
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • Λίγο αλάτι 

Για τη γέµιση: 1200 γρ. (6 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 4 αυγά • 120 γρ. (20 κουτ. σούπας) 
Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • 250 γρ. πάριζα • 1 µεγάλη κονσέρβα καλαµπόκι • 60 γρ. 
κρεµµύδι ξερό • 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 250 γρ. τυρί τριµµένο 
• Μισό µατσάκι µαϊντανό 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη ζύµη και ζυµώνετε µε το φτερό για 4-5 
λεπτά. Αφήνετε τη ζύµη να ξεκουραστεί σε ζεστό µέρος για µία ώρα περίπου. Σε µία 
κατσαρόλα σοτάρετε το κρεµµύδι µε το καλαµπόκι και σβήνετε µε το κρασί . Σε ένα φλιτζ. 
τσαγιού γάλα διαλύετε το Κορν Φλάουρ και προσθέτετε τα αυγά χτυπηµένα. 
Βάζετε το υπόλοιπο γάλα να πάρει µία βράση, προσθέτετε το διαλυµένο Κορν Φλάουρ 
και ανακατεύετε µέχρι να αρχίσει να πήζει η κρέµα. Κατεβάζετε από τη φωτιά και 
προσθέτετε το µισό  τριµµένο τυρί. Χωρίζετε τη ζύµη στα 3, την ανοίγετε και την 
απλώνετε σε 3 µακρόστενες φόρµες (12x30 εκατοστά περίπου) καλύπτοντας και τα 
πλαϊνά τους, τις οποίες πρώτα έχετε αλείψει µε βούτυρο. Μοιράζετε το µίγµα µε το 
καλαµπόκι και πασπαλίζετε µε κοµµατάκια πάριζας, µε το υπόλοιπο τριµµένο τυρί και µε 
τον ψιλοκοµµένο µαϊντανό. Από  πάνω µοιράζετε την κρέµα και ψήνετε στους 1800C 
αέρα για 45 λεπτά περίπου. 

ΥΛΙΚΑ 
• 1 κιλό σπανάκι κατεψυγµένο • 150 γρ. κρεµµύδι φρέσκο • 3 σκελίδες σκόρδο 
• 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 150 γρ. (2 τεµάχια) πράσο • 200 γρ. 
(4 τεµάχια) πιπεριές πράσινες • 120 γρ. µπέικον ψιλοκοµµένο • 150 ml ( 3/4 φλιτζ. 
τσαγιού) λευκό κρασί • 350 γρ. (3 ½ φλιτζ. τσαγιού) τυρί τριµµένο • 1 πακέτο φύλλο 
κουρού • 1200 ml (6 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 120 γρ. (20 κουτ. σούπας) Κορν Φλάουρ 
ΓΙΩΤΗΣ • 2 αυγά 

Τάρτα µε σπανάκι 
και κρέµα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σοτάρετε στο λάδι το πράσο, τις πιπεριές, το κρεµµύδι, το σκόρδο και το µπέικον και 
σβήνετε µε 1/2 φλιτζ. τσαγιού κρασί. Προσθέτετε το σπανάκι, αλάτι, πιπέρι και 
ανακατεύετε µέχρι να εξατµισθούν όλα τα υγρά, βάζετε το µισό  τριµµένο τυρί και 
ανακατεύετε. Στρώνετε σε ένα µεγάλο βουτυρωµένο πυρέξ το φύλλο και ρίχνετε το 
µίγµα µε το σπανάκι. Σε ένα φλιτζάνι γάλα διαλύετε το Κορν Φλάουρ και προσθέτετε τα 
αυγά χτυπηµένα και το υπόλοιπο κρασί. Βάζετε το υπόλοιπο γάλα να πάρει µία βράση, 
προσθέτετε το διαλυµένο Κορν Φλάουρ και ανακατεύετε  µέχρι να αρχίσει να πήζει η 
κρέµα. Κατεβάζετε από τη φωτιά και προσθέτετε το υπόλοιπο τριµµένο τυρί. Απλώνετε 
την κρέµα πάνω από το σπανάκι και ψήνετε στους 2000C για 30 περίπου λεπτά.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σοτάρετε στο λάδι το πράσο, τις πιπεριές, το κρεµµύδι, το σκόρδο και το µπέικον και 
σβήνετε µε 1/2 φλιτζ. τσαγιού κρασί. Προσθέτετε το σπανάκι, αλάτι, πιπέρι και 
ανακατεύετε µέχρι να εξατµισθούν όλα τα υγρά, βάζετε το µισό  τριµµένο τυρί και 
ανακατεύετε. Στρώνετε σε ένα µεγάλο βουτυρωµένο πυρέξ το φύλλο και ρίχνετε το 
µίγµα µε το σπανάκι. Σε ένα φλιτζάνι γάλα διαλύετε το Κορν Φλάουρ και προσθέτετε τα 
αυγά χτυπηµένα και το υπόλοιπο κρασί. Βάζετε το υπόλοιπο γάλα να πάρει µία βράση, 
προσθέτετε το διαλυµένο Κορν Φλάουρ και ανακατεύετε  µέχρι να αρχίσει να πήζει η 
κρέµα. Κατεβάζετε από τη φωτιά και προσθέτετε το υπόλοιπο τριµµένο τυρί. Απλώνετε 
την κρέµα πάνω από το σπανάκι και ψήνετε στους 2000C για 30 περίπου λεπτά.

ΥΛΙΚΑ 
•  500 γρ. Κριθαράκι Fytro • 150 γρ. (2 τεµάχια) πράσο • 100 γρ. (1 τεµάχιο) κρεµµύδι 
• 150 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) αρακάς • 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) τυρί τριµµένο • 500 γρ. 
φέτα • 150 γρ. (3 τεµάχια περίπου) πιπεριές • 100 γρ. (1/2  φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο 
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 1 ½ λίτρο (7  ½  φλιτζ. τσαγιού) γάλα 
• 1 κουτί Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ • 1 ½ κιλό (10 τεµάχια) τοµάτες ώριµες • 6 αυγά 

Κριθαράκι µε 
λαχανικά, φα 

και κρέµα ον φούρνο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σοτάρετε στο λάδι το πράσο, τον αρακά και το κρεµµύδι και σβήνετε µε το κρασί. 
Προσθέτετε το Κριθαράκι και 7 ποτήρια νερό και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να γίνει. 
Αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέτετε τα 4 αυγά χτυπηµένα και τη φέτα τριµµένη. 
Βουτυρώνετε ένα µεγάλο πυρέξ και καλύπτετε όλη την επιφάνεια µε  τις ντοµάτες 
κοµµένες σε ροδέλες. Πασπαλίζετε µε αλάτι και πιπέρι. Απλώνετε από πάνω το 
Κριθαράκι. Ετοιµάζετε την Μπεσαµέλ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού και 
προσθέτετε τα υπόλοιπα αυγά ελαφρώς χτυπηµένα. Την αδειάζετε πάνω από το 
Κριθαράκι και ψήνετε στου 1800C αέρα για 45 λεπτά περίπου.


