
 Μαγειρεύουµε 
   οικογενειακά!



Το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά! Και αναµφισβήτητα είναι η εποχή που
σηµατοδοτεί τα νέα ξεκινήµατα. Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί ένα γευστικό
ξεκίνηµα µε 10 υπέροχες συνταγές ΓΙΩΤΗΣ, για όλη την οικογένεια!

Αγαπηµένα υλικά ΓΙΩΤΗΣ όπως Κρέπες, Μπεσαµέλ, Κουβερτούρα, Garni, Άνθος 
Αραβοσίτου, Κρέµα Ζαχαροπλαστικής, θα γίνουν η αφορµή για να µείνουµε µε τις 
ώρες µέσα στην κουζίνα ...οικογενειακά!

Λαχταριστά Muffin µπανάνας µε σοκολάτα για το κολατσιό τους στο σχολείο. 
Πρωτότυπο Cheesecake µε λευκή σοκολάτα για να προσφέρετε στους 
καλεσµένους σας. Σουφλέ κοτόπουλο µε αβοκάντο για το κυριακάτικο τραπέζι κι 
άλλες πολλές συνταγές ΓΙΩΤΗΣ που θα συναρπάσουν µικρούς και µεγάλους, θα 
τις συναντήσετε όλες εδώ!

∆είτε ακόµα περισσότερες συνταγές στο www.jotis.gr

 Μαγειρεύουµε 
   οικογενειακά!

Εµείς βάζουµε τα υλικά, εσείς βάζετε την τέχνη!



ΥΛΙΚΑ
• 500 γρ. (4 φλιτζ. τσαγιού)  
 Αλεύρι για όλες τις Χρήσεις  
 ΓΙΩΤΗΣ
• 200 γρ. (1 κεσεδάκι) γιαούρτι  
 στραγγιστό
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 ηλιέλαιο
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 νερό
• 5 γρ. (1 κουτ. γλυκού) αλάτι
• 200 γρ. κοτόπουλο στήθος
• 1 φακελάκι Μπεσαµέλ  
 ΓΙΩΤΗΣ
• 500 ml (2 ½ φλιτζ.  
 τσαγιού) γάλα
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 σάλτσα τοµάτας
• Λίγο θυµάρι 
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 γκούντα τριµµένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Βάζετε στο µπολ του µίξερ το αλεύρι, το γιαούρτι, το λάδι, το  
 νερό και το αλάτι και ζυµώνετε µέχρι να γίνει µία οµοιόµορφη  
 ζύµη 
• Σκεπάζετε µε µία πετσέτα κουζίνας και αφήνετε τη ζύµη να  
 ξεκουραστεί για 30-45 λεπτά περίπου
• Ετοιµάζετε τη Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του  
 κουτιού
• Κόβετε σε µικρά κοµµατάκια το κοτόπουλο και το προσθέτετε  
 στη Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ µαζί µε το τυρί, τη σάλτσα τοµάτας και  
 το θυµάρι
• Ανοίγετε τη ζύµη σε πολύ λεπτό φύλλο και κόβετε µικρά  
 τριγωνάκια
• Βάζετε στο κέντρο λίγη γέµιση και τυλίγετε κάθε τρίγωνο σε  
 σχήµα κρουασάν
• Αλείφετε µε λίγο γάλα και ψήνετε σε µέτριο προθερµασµένο  
 φούρνο για 10-15 λεπτά 

ΚΟΤΟΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ
(50 τεµάχια)



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ 
• 600 γρ. (5 φλιτζ. τσαγιού)  
 Αλεύρι για όλες τις Χρήσεις  
 ΓΙΩΤΗΣ 
• 200 γρ. (1 κεσεδάκι) γιαούρτι
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 λευκό κρασί
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού)  
 ελαιόλαδο
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 βούτυρο ή µαργαρίνη 
• 5 γρ. Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ
• 5 γρ. (1 κουτ. γλυκού) αλάτι 
• 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού)  
 νερό

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΗ 
• 1200 γρ. (30 τεµάχια) καρότα 
• 300 γρ. (4 τεµάχια) πράσα
• 300 γρ. (3 µέτρια)  
 κρεµµύδια ξερά
• 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού)  
 ελαιόλαδο
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 λευκό κρασί
• 5 αυγά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Διαλύετε τη µαγιά σε 1/2 φλιτζ. τσαγιού χλιαρό νερό και  
 προσθέτετε όλα τα υλικά για τη ζύµη
• Ζυµώνετε και αφήνετε τη ζύµη να ξεκουραστεί σε ζεστό µέρος  
 για µία ώρα περίπου
• Τη χωρίζετε σε 2 µέρη και ανοίγετε 2 τετράγωνα φύλλα 
• Αλείφετε ένα µεγάλο ταψί διαµέτρου 35 εκ. µε ελαιόλαδο και  
 απλώνετε το ένα φύλλο
• Βράζετε τα καρότα και τα κάνετε πουρέ 
• Κόβετε τα κρεµµύδια και τα πράσα σε κοµµατάκια και τα  
 τσιγαρίζετε µε το ελαιόλαδο
• Σβήνετε µε το λευκό κρασί, προσθέτετε 1 φλιτζ. τσαγιού νερό  
 και σιγοβράζετε µέχρι να µαλακώσουν
• Προσθέτετε τον πουρέ καρότο και σιγοβράζετε µέχρι να  
 εξατµισθούν όλα τα υγρά
• Κατεβάζετε από τη φωτιά και προσθέτετε τη φέτα, το κασέρι,  
 τα αυγά, το ελαιόλαδο, τον άνηθο ψιλοκοµµένο, το  
 σιµιγδάλι, το δυόσµο και ανακατεύετε
• Αδειάζετε το µίγµα πάνω από το φύλλο
• Σκεπάζετε µε το δεύτερο φύλλο, αλείφετε µε ένα αυγό και  
 ψήνετε σε µέτριο προθερµασµένο φούρνο για 45 λεπτά

ΚΑΡΟΤΟΠΙΤΑ

• 500 γρ. φέτα
• 300 γρ. (3 φλιτζ. τσαγιού)  
 κασέρι τριµµένο 
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού)  
 ελαιόλαδο
• 1/2 µατσάκι άνηθο 
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 σιµιγδάλι ψιλό 
• Λίγο δυόσµο ξερό 
• Αλάτι, πιπέρι



ΥΛΙΚΑ
• 1 κουτί Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ  
• 400 γρ. κιµάς 
• 200 γρ. (3 τεµάχια) πράσο
• 200 γρ. (4-5 τεµάχια)  
 πιπεριές πράσινες
• 200 γρ. (4-5 τεµάχια)  
 πιπεριές κόκκινες
• 250 γρ. (1 ¼ φλιτζ. τσαγιού)  
 ελαιόλαδο
• 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 χυµός τοµάτας 
• 1 µατσάκι µαϊντανός
• 150 γρ. (1-2 µέτρια)  
 κρεµµύδια ξερά
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 λευκό κρασί
• 200 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού)  
 γραβιέρα τριµµένη 
• 400 γρ. φέτα
• 125 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις  
 ΓΙΩΤΗΣ
• 8 αυγά 
• 500 ml (2 ½ φλιζ. τσαγιού)  
 γάλα
• 60 γρ. (3 κουτ. σούπας)  
 βούτυρο ή µαργαρίνη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Ετοιµάζετε τις κρέπες σύµφωνα µε την οδηγία του κουτιού
• Κόβετε σε κοµµατάκια τα κρεµµύδια, το σκόρδο, το πράσο, τις  
 πιπεριές και το µαϊντανό, τα βάζετε σε κατσαρόλα µαζί µε τον  
 κιµά και τα τσιγαρίζετε µε το µισό ελαιόλαδο
• Σβήνετε µε το κρασί, προσθέτετε 1 φλιτζ. τσαγιού νερό και  
 αφήνετε να σιγοβράσουν µέχρι να εξατµισθούν όλα τα υγρά
• Κατεβάζετε από τη φωτιά και προσθέτετε 3 αυγά, τη φέτα, τη  
 µισή γραβιέρα και το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
• Σε ένα µεγάλο στρογγυλό ταψί ρίχνετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο  
 και τη σάλτσα τοµάτας
• Από πάνω στρώνετε κρέπες και το 1/5 της γέµισης.  
 Επαναλαµβάνετε τη διαδικασία για άλλες 4 φορές και  
 τελειώνετε µε κρέπες
• Χτυπάτε 2 αυγά µε 1/2 φλιτζ. τσαγιού γάλα και περιχύνετε τις  
 κρέπες 
• Πασπαλίζετε µε την υπόλοιπη γραβιέρα και ψήνετε σε µέτριο  
 προθερµασµένο φούρνο για 40-45 λεπτά

ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  



ΥΛΙΚΑ
• 1 κιλό κοτόπουλο φιλέτο
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 λευκό κρασί
• 100 γρ. (1 τεµάχιο) κρεµµύδι  
 ξερό
• 50 γρ. (1 τεµάχιο) καρότο
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 2 δαφνόφυλλα
• Λίγους κόκκους πιπέρι
• 8 φέτες ψωµί του τοστ
• 1600 ml (8 φλιτζ. τσαγιού)  
 γάλα
• 200 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού)  
 τυρί τριµµένο της αρεσκείας σας
• 1 αβοκάντο
• 200 γρ. (1 κεσεδάκι) γιαούρτι
• 2 φακελάκια Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Κόβετε σε κοµµατάκια το κρεµµύδι, το καρότο και το σκόρδο,
 τα βάζετε σε κατσαρόλα µαζί µε το κρασί, µε 1 φλιτζ. τσαγιού νερό,  
 το κοτόπουλο σε κοµµατάκια, τα δαφνόφυλλα και το πιπέρι και  
 τα αφήνετε να σιγοβράσουν για µισή ώρα περίπου. Αν χρειαστεί  
 προσθέτετε λίγο νερό ακόµα
• Μόλις ψηθεί το κοτόπουλο, κατεβάζετε από τη φωτιά και  
 στραγγίζετε
• Σε ένα βουτυρωµένο πυρέξ µε διαστάσεις 24 x 32 εκ. απλώνετε  
 το ψωµί, ραντίζετε µε 2 φλιτζ. τσαγιού γάλα, πασπαλίζετε µε το  
 1/3 από το τριµµένο τυρί και απλώνετε από πάνω το αβοκάντο  
 σε φέτες
• Μετά βάζετε το κοτόπουλο µε τα µυρωδικά και το γιαούρτι
• Βάζετε στο µπολ του µίξερ 5 φλιτζ. τσαγιού γάλα, προσθέτετε  
 το περιεχόµενο των φακέλων Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ και χτυπάτε  
 για 2-3 λεπτά
• Προσθέτετε το υπόλοιπο τυρί και στρώνετε τη µπεσαµέλ στο  
 πυρέξ
• Ραντίζετε µε το υπόλοιπο γάλα και ψήνετε σε µέτρια  
 προθερµασµένο φούρνο για 30 λεπτά περίπου, µέχρι
 να ροδίσει η µπεσαµέλ

ΣΟΥΦΛΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΒΟΚΑΝΤΟ
(8-10 µερίδες)



ΥΛΙΚΑ
• 250 γρ. Τριµµένο Μπισκότο  
 ΓΙΩΤΗΣ
• 100 γρ. βούτυρο λιωµένο
• 500 γρ. τυρί κρέµα, σε  
 θερµοκρασία δωµατίου
• 1 φλιτζ. τσαγιού ζάχαρη
• 1 κουτ. γλυκού εκχύλισµα  
 βανίλιας 
• 1 φλιτζ. τσαγιού κρέµα  
 γάλακτος 
• 200 γρ. λιωµένη Σοκολάτα  
 Λευκή σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ
• 2 φύλλα Ζελατίνη ΓΙΩΤΗΣ
• 1/4 φλιτζ. τσαγιού ζεστό νερό
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού Κουβερτούρα  
 Γάλακτος ή λιωµένη Σοκολάτα  
 Λευκή σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ  
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Ανακατεύετε το Τριµµένο Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ µε το βούτυρο και τα  
 βάζετε σε µια στρογγυλή φόρµα µε αποσπώµενο πάτο
• Πιέζετε δυνατά το µίγµα στη φόρµα και το βάζετε στο ψυγείο να  
 παγώσει
• Στο µπλέντερ χτυπάτε το τυρί κρέµα, τη ζάχαρη, το εκχύλισµα  
 βανίλιας, την κρέµα γάλακτος και τη λιωµένη Σοκολάτα Λευκή
 σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ µέχρι να µαλακώσει
• Διαλύετε τη Ζελατίνη ΓΙΩΤΗΣ στο ζεστό νερό, προσθέτετε  
 στο µίγµα το τυρί κρέµα και ανακατεύετε µέχρι να ενωθούν καλά
• Ρίχνετε το µίγµα πάνω στη βάση του Τριµµένου Μπισκότου  
 ΓΙΩΤΗΣ και πασπαλίζετε από πάνω µε Σταγόνες   
 Κουβερτούρας Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ
• Βάζετε το γλυκό στο ψυγείο για 3 ώρες και το κόβετε σε  
 τετράγωνα κοµµάτια

CHEESECAKE ME ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ
• 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού)  
 Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ
• 125 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού)  
 βούτυρο ή µαργαρίνη
• 120 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 
• 1 κρόκος αυγού
• Λίγη βανίλια
• 4-5 σταγόνες χυµός λεµονιού

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ
• 1 φακελάκι Κρέµα  
 Ζαχαροπλαστικής µε γεύση  
 Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ
• 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού)  
 χυµός λεµονιού
• 300 ml (1 ½ φλιτζ. τσαγιού)  
 νερό 
• 1/2 φακελάκι Garni µε γεύση  
 Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 γάλα 
• Ξύσµα λεµονιού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά της ζύµης και ζυµώνετε  
 µε το φτερό, µέχρι να γίνει µία οµοιόµορφη ζύµη
• Την καλύπτετε µε σελοφάν και την αφήνετε στο ψυγείο να  
 ξεκουραστεί για µισή ώρα περίπου
• Απλώνετε τη ζύµη σε µία ταρτιέρα ή σε µικρά ατοµικά φορµάκια,  
 ψήνετε σε µέτριο προθερµασµένο φούρνο για µισή ώρα  
 περίπου και τα αφήνετε να κρυώσουν
• Στο µπολ του µίξερ βάζετε το χυµό λεµονιού και το νερό,  
 προσθέτετε το περιεχόµενο του φακέλου Κρέµα   
 Ζαχαροπλαστικής µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ και χτυπάτε για 5  
 λεπτά. Απλώνετε την κρέµα πάνω από τη βάση
• Ετοιµάζετε το Garni µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις  
 οδηγίες του κουτιού και το απλώνετε πάνω από την κρέµα
• Γαρνίρετε µε ξύσµα λεµονιού

ΤΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ



ΥΛΙΚΑ
• 215 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού)  
 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
 ΓΙΩΤΗΣ 
• 150 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού)  
 ζάχαρη
• 1 κουτ. γλυκού Μπέικιν  
 Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ
• 1 κουτ. γλυκού σόδα
• 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι
• 1 αυγό
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 αραβοσιτέλαιο
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 γιαούρτι
• 3 µπανάνες, ώριµες σε πουρέ
• 1 φακελάκι Κουβερτούρα σε  
 Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ 
• Λίγη βανίλια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Σε ένα µεγάλο µπολ, ανακατεύετε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το  
 Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ, τη σόδα και το αλάτι 
• Σε ένα άλλο µπολ, ανακατεύετε το αυγό, το λάδι,
 το γιαούρτι και τη βανίλια 
• Αναµιγνύετε ελαφρά όλα τα συστατικά
• Προσθέτετε τον πουρέ µπανάνας και την Κουβερτούρα σε  
 Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ και ανακατεύετε ελαφρά 
• Μοιράζετε το µίγµα σε 12-14 ατοµικά φορµάκια και ψήνετε  
 σε µέτριο προθερµασµένο φούρνο για 20 λεπτά περίπου

MUFFIN ΜΠΑΝΑΝΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ



ΥΛΙΚΑ
• 80 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού)  
 βούτυρο ή µαργαρίνη 
• 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 Νιφάδες Βρώµης FYTRO 
• 100 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού)  
 Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ 
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 ζάχαρη 
• 1 κιλό (7-8 τεµάχια) µήλα σε  
 φέτες 
• 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 αµύγδαλα σε κοµµατάκια 
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού)  
 γάλα
• 1 φακελάκι Garni µε γεύση  
 Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ (προαιρετικά) 
• 1/2 κουτ. γλυκού καννέλα
• 10 γαρύφαλλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Βάζετε στο µπολ του µίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη και χτυπάτε  
 µέχρι να αφρατέψουν 
• Προσθέτετε τη Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ, τις Νιφάδες Βρώµης FYTRO, τα  
 αµύγδαλα, την καννέλα και ανακατεύετε µε το χέρι 
• Βουτυρώνετε µία φόρµα µε σούστα που ανοίγει, διαµέτρου  
 26-28 εκ. και απλώνετε τα µήλα
• Αδειάζετε από πάνω τη ζύµη και διακοσµείτε µε τα γαρύφαλλα
• Ψήνετε σε µέτριο προθερµασµένο φούρνο για µισή ώρα  
 περίπου
• Αφήνετε τη µηλόπιτα να κρυώσει και ξεφορµάρετε  
 αναποδογυρίζοντάς την
• Ετοιµάζετε το Garni µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις  
 οδηγίες του κουτιού και γαρνίρετε τη µηλόπιτα

MΗΛΟΠΙΤΑ ΜΕ ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΒΡΩΜΗΣ  



ΥΛΙΚΑ
• 650 ml (3 ¼  φλιτζ. τσαγιού)  
 γάλα
• 350 γρ. (1 ¾ φλιτζ.  
 τσαγιού) ζάχαρη
• 43 γρ. (1 φάκελο) Άνθος  
 Αραβοσίτου µε γεύση  
 Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ
• 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού)  
 φρέσκος χυµός πορτοκάλι
• 30 γρ. (6 κουτ. σούπας)  
 Cointreau
• 2 µήλα Golden
• 2 αχλάδια
• 2 ακτινίδια ή πορτοκάλια ή  
 µανταρίνια 
• 60 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού)  
 Μαύρη Ζάχαρη FYTRO
• 1 φακελάκι Τριµµένο Μπισκότο  
 ΓΙΩΤΗΣ
• 1/2 Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ
• 2 αυγά
• 125 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού)  
 βούτυρο ή µαργαρίνη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Ετοιµάζετε το κέικ φαρίνας σύµφωνα µε τις οδηγίες της σακούλας και το   
 αφήνετε να κρυώσει καλά
• Καθαρίζετε τα αχλάδια και τα µήλα και τα κόβετε σε 4 κοµµάτια
• Σε µία κατσαρόλα βάζετε το βούτυρο και τη Μαύρη Ζάχαρη FYTRO
 και σοτάρετε τα φρούτα
• Σβήνετε µε το χυµό πορτοκάλι και το λικέρ και τα αφήνετε να σιγοβράσουν  
 για 5-10 λεπτά µέχρι να µαλακώσουν 
• Σε µία άλλη κατσαρόλα βάζετε 2 φλιτζ. τσαγιού γάλα και τη µισή ζάχαρη και  
 το βάζετε στη φωτιά
• Στο υπόλοιπο γάλα διαλύετε το περιεχόµενο του φακέλου Άνθος   
 Αραβοσίτου µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ και την υπόλοιπη ζάχαρη
• Προσθέτετε το διαλυµένο Άνθος Αραβοσίτου µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ   
 στο ζεστό γάλα και ανακατεύετε στη φωτιά µέχρι να πήξει η κρέµα
• Κατεβάζετε από τη φωτιά και αφήνετε την κρέµα να κρυώσει λίγο
• Κόβετε το κέικ σε πολύ µικρά κοµµατάκια και το µοιράζετε σε 6 διαφανή  
 µπολάκια
• Βάζετε από πάνω Τριµµένο Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ και µοιράζετε τα φρούτα 
• Απλώνετε την κρέµα και γαρνίρετε την επιφάνεια µε φέτες από ακτινίδιο
 ή πορτοκάλι ή µανταρίνι 

ΤRIFLE ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ -ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΜΠΙΣΚΟΤΟ - ΚΕΪΚ
(6 µπολάκια)



ΥΛΙΚΑ
• 2 βάσεις παντεσπάνι
• 1 φακελάκι Κρέµα  
 Ζαχαροπλαστικής µε γεύση  
 Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ 
• 1000 ml (5 φλιτζ. τσαγιού)  
 γάλα
• 150 γρ. µπισκότα τύπου OREO
• 1 φακελάκι Κρέµα  
 Ζαχαροπλαστικής Τσηζκέϊκ  
 ΓΙΩΤΗΣ
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 Κακάο ΓΙΩΤΗΣ 
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού)  
 Σιρόπι Καραµέλα ΓΙΩΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Σε µία φόρµα µε σούστα που ανοίγει, διαµέτρου 28 εκ.,  
 τοποθετείτε τη µία βάση παντεσπάνι
• Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής µε γεύση Βανίλια  
 ΓΙΩΤΗΣ, σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου και προσθέτετε  
 το Σιρόπι Καραµέλα ΓΙΩΤΗΣ
• Ανακατεύετε και απλώνετε την κρέµα καραµέλα πάνω από τη  
 βάση
• Από πάνω βάζετε τη δεύτερη βάση παντεσπάνι
• Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Τσηζκέϊκ ΓΙΩΤΗΣ,
 σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου και προσθέτετε τα  
 µπισκότα σε µικρά κοµµάτια
• Απλώνετε την κρέµα πάνω από το παντεσπάνι, πασπαλίζετε µε  
 το Κακάο ΓΙΩΤΗΣ και γαρνίρετε µε το Σιρόπι Καραµέλα ΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥΡΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΜΕ COOKIES ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ


