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Καιρός για βουτιές, όχι µόνο σε όµορφες ελληνικές παραλίες 
αλλά και στην κουζίνα µας για να δηµιουργήσουµε καλοκαιρινά 
εδέσµατα που θα συνοδέψουν την πιο ανέµελη περίοδο 
του χρόνου! 

Γλυκίσµατα που µοιάζουν µε δροσερό αεράκι και συνδυάζουν 
τα καλοκαιρινά υλικά µε την ανάλαφρη αίσθηση της εποχής: 
µπαβαρουάζ σοκολάτας, ζελέ µε λευκό κρασί, λεµόνι και ξηρά 
φρούτα… Στην άλλη άκρη του τραπεζιού βρίσκονται
τα αλµυρά, σε ύφος «τσιµπητού», όπως ταιριάζει στα βράδια 
µε φίλους στη βεράντα.

∆εν θα πούµε περισσότερα, θα σας αφήσουµε να τα 
ανακαλύψετε µόνοι σας στο νέο cookbook ΓΙΩΤΗΣ. 
Συνδυάστε τη µαεστρία σας µε την ξεχωριστή ποιότητα
των προϊόντων ΓΙΩΤΗΣ και έτοιµο το τραπέζι! 

Και για ακόµα περισσότερα καλοκαιρινά εδέσµατα,
επισκεφθείτε το νέο µας site www.sintages-jotis.gr

Σας ευχόµαστε καλό καλοκαίρι!



ΥΛΙΚΑ
• 1 φάκελος Super Mousse ΓΙΩΤΗΣ 
     µε γεύση σοκολάτα
• 200 ml (1¼ φλιτζ. τσαγιού) γάλα
• 20 γρ. (4 κουτ. σούπας) κονιάκ
• 5 γρ. Zελατίνη σε Φύλλα ΓΙΩΤΗΣ
• 1 φάκελος Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε τo Super Mousse σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κουτιού. Μουλιάζετε τη Ζελατίνη σε 2 κουτ. σούπας 
κρύο νερό και λιώνετε την Κουβερτούρα σε Σταγόνες  
σε µπεν µαρί. Βάζετε στη φωτιά το υπόλοιπο γάλα
για να πάρει µία βράση, προσθέτετε τη Ζελατίνη και 
ανακατεύετε για να διαλυθεί. Αφήνετε τη Ζελατίνη 
να κρυώσει και την προσθέτετε στο έτοιµο Mousse 
µαζί µε τη λιωµένη Κουβερτούρα και το κονιάκ. 
Ανακατεύετε, µοιράζετε σε ατοµικά µπολάκια 
και βάζετε το γλύκισµα στο ψυγείο για να πήξει.

Μπαβαρουάζ

σοκολάτας



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε τo Super Mousse σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κουτιού. Μουλιάζετε τη Ζελατίνη σε 2 κουτ. σούπας 
κρύο νερό και λιώνετε την Κουβερτούρα σε Σταγόνες  
σε µπεν µαρί. Βάζετε στη φωτιά το υπόλοιπο γάλα
για να πάρει µία βράση, προσθέτετε τη Ζελατίνη και 
ανακατεύετε για να διαλυθεί. Αφήνετε τη Ζελατίνη 
να κρυώσει και την προσθέτετε στο έτοιµο Mousse 
µαζί µε τη λιωµένη Κουβερτούρα και το κονιάκ. 
Ανακατεύετε, µοιράζετε σε ατοµικά µπολάκια 
και βάζετε το γλύκισµα στο ψυγείο για να πήξει.

ΥΛΙΚΑ
• 250 ml (1¼ φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί
• 70 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) αποξηραµένα βερίκοκα
• 70 γρ. (2/3  φλιτζ. τσαγιού) σταφίδες 
• 70 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) αποξηραµένα δαµάσκηνα
• 300 ml (1½ φλιτζ. τσαγιού) νερό
• 1 φάκελος Φρουί Ζελέ µε γεύση Λεµόνι ΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε το κρασί και τα αποξηραµένα φρούτα να πάρουν 
µία βράση σε κατσαρόλα. Τα στραγγίζετε και κρατάτε 1 
φλιτζ. τσαγιού κρασί. Προσθέτετε το νερό στο κρασί και 
τα βάζετε να βράσουν. Κατεβάζετε από τη φωτιά και 
διαλύετε το Φρουί Ζελέ. Ψιλοκόβετε τα φρούτα και τα 
µοιράζετε σε 7 ατοµικά φορµάκια. Βάζετε από πάνω το 
έτοιµο Zελέ και τα αφήνετε στο ψυγείο να πήξουν. 

Ζελέ µε λευκό κρασί,

λεµόνι και ξηρά φρούτα



ΥΛΙΚΑ
• 1 φάκελος Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ
• 150 γρ. µπισκότα
• 200 γρ. (1 κεσεδάκι) γιαούρτι
• 1 συσκευασία Μίγµα για Παγωτό 
    Frozen Yogurt ΓΙΩΤΗΣ
• 1 µεγάλη κονσέρβα κοµπόστα ροδάκινο
• Σιρόπι Καραµέλα ΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε το Παγωτό Frozen Yogurt σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της συσκευασίας αλλά -αντί για 100 γρ.- βάζετε 
200 γρ. γιαούρτι. Στραγγίζετε τα ροδάκινα και τα κάνετε 
πουρέ στο µπλέντερ. Προσθέτετε  στο Παγωτό τον 
πουρέ ροδάκινο, την Κουβερτούρα και τα µπισκότα 
κοµµένα σε µεγάλα κοµµάτια και ανακατεύετε. Βάζετε το 
Παγωτό στην κατάψυξη και -όταν είναι έτοιµο- το 
σερβίρετε γαρνιρισµένο µε Σιρόπι Καραµέλα.

Παγωτό γιαούρτι µε 

σοκολάτα και ροδάκινο



ΥΛΙΚΑ
• 1 φάκελος Φρουί Ζελέ µε γεύση Ανανά ΓΙΩΤΗΣ
• 650 ml (3¼ φλιτζ. τσαγιού) νερό 
• 150 γρ. πεπόνι
• 3 βερίκοκα 
• 200 γρ. (1 κεσεδάκι) γιαούρτι
• 1 συσκευασία Μίγµα για Παγωτό 
    µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ
• Υποβρύχιο βανίλια ή µαστίχα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε το Παγωτό σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
συσκευασίας και το βάζετε στην κατάψυξη να παγώσει. 
Ετοιµάζετε το Ζελέ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού.
Ψιλοκόβετε τα φρούτα και τα µοιράζετε σε 8-10 µικρά 
ποτηράκια. Μοιράζετε το Ζελέ και τοποθετείτε σε κάθε 
ποτήρι 1 κουταλάκι υποβρύχιο (µαζί µε το κουταλάκι). 
Βάζετε τα ποτηράκια στο ψυγείο για να πήξει το Ζελέ
και σερβίρετε γαρνίροντας µε το Παγωτό. 

 Υποβρύχιο µε φρούτα

και παγωτό 



ΥΛΙΚΑ
• 1 φάκελος Άνθος Αραβοσίτου Στιγµής 
 µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ
• 350  ml (1¾ φλιτζ. τσαγιού) γάλα
• 400 γρ. (2-3 τεµάχια) µήλα κοµµένα σε κύβους
• 300 ml (1½  φλιτζ. τσαγιού) νερό 
• 50 γρ. (3 κουτ. σούπας) βούτυρο ή µαργαρίνη
• 15 γρ. (3 κουτ. σούπας) κονιάκ
• 1 φάκελος Φρουί Ζελέ  µε γεύση Μπανάνα ΓΙΩΤΗΣ
• 200 γρ. (1 κεσεδάκι) γιαούρτι
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) χυµό πορτοκάλι 
• Γαρνίρετε µε Κακάο και Κουβερτούρα 
 σε Νιφάδες ΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σοτάρετε τα µήλα µαζί µε το βούτυρο. Προσθέτετε 1/4 φλιτζ. 
τσαγιού νερό και το  κονιάκ και τα σιγοβράζετε µέχρι να 
µαλακώσουν. ∆ιαλύετε το Ζελέ στο υπόλοιπο νερό το οποίο 
έχετε βράσει, το αφήνετε να κρυώσει καλά, προσθέτετε τον 
χυµό πορτοκάλι και το γιαούρτι και ανακατεύετε. Μοιράζετε τα 
µήλα σε 8-10 ατοµικά µπολάκια, ρίχνετε από πάνω την κρέµα 
µε το Ζελέ και το γιαούρτι και τα βάζετε στο ψυγείο µέχρι να 
πήξει η κρέµα. Ετοιµάζετε το Άνθος Αραβοσίτου Στιγµής µε 
γεύση Σοκολάτα σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου και το 
µοιράζετε επίσης στα µπολάκια. Βάζετε τα µπολάκια στο 
ψυγείο να κρυώσουν και σερβίρετε γαρνίροντας µε Κακάο
και Κουβερτούρα σε Νιφάδες.
 

Κρέµα σοκολάτα µε

µήλο και ζελέ µπανάνα



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σοτάρετε τα µήλα µαζί µε το βούτυρο. Προσθέτετε 1/4 φλιτζ. 
τσαγιού νερό και το  κονιάκ και τα σιγοβράζετε µέχρι να 
µαλακώσουν. ∆ιαλύετε το Ζελέ στο υπόλοιπο νερό το οποίο 
έχετε βράσει, το αφήνετε να κρυώσει καλά, προσθέτετε τον 
χυµό πορτοκάλι και το γιαούρτι και ανακατεύετε. Μοιράζετε τα 
µήλα σε 8-10 ατοµικά µπολάκια, ρίχνετε από πάνω την κρέµα 
µε το Ζελέ και το γιαούρτι και τα βάζετε στο ψυγείο µέχρι να 
πήξει η κρέµα. Ετοιµάζετε το Άνθος Αραβοσίτου Στιγµής µε 
γεύση Σοκολάτα σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου και το 
µοιράζετε επίσης στα µπολάκια. Βάζετε τα µπολάκια στο 
ψυγείο να κρυώσουν και σερβίρετε γαρνίροντας µε Κακάο
και Κουβερτούρα σε Νιφάδες.
 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ  
• 1 φάκελος Φρουί Ζελέ µε γεύση Ανανά ΓΙΩΤΗΣ
• 500 ml (2½ φλιτζ. τσαγιού) νερό
• 2 κονσέρβες ανανά κοµπόστα
• 1 φάκελος Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Μιλφέιγ ΓΙΩΤΗΣ
• 600 ml (3 φλιτζ. τσαγιού) γάλα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ 
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) αραβοσιτέλαιο
• 20 γρ. (3 κουτ. σούπας) Κακάο ΓΙΩΤΗΣ
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) Ακατέργαστη Ζάχαρη Fytro
• 25 γρ. (5 κουτ. σούπας) ρούµι
• 180 γρ. (1½ φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις 
 Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
• 10 γρ. (2 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ
• 10 γρ. (1 κουτ. σούπας) ξύδι
• 200 γρ. πουρέ φρούτων (ροδάκινο και βερίκοκο)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και τα 
χτυπάτε µε το φτερό µέχρι να γίνει µια οµοιογενής ζύµη. 
Απλώνετε τη ζύµη σε ένα µακρόστενο πυρέξ ή µια στρογγυλή 
φόρµα που ανοίγει και ψήνετε στους 180 0C αέρα για 20 λεπτά 
περίπου. Την αφήνετε να κρυώσει καλά. Ετοιµάζετε την Κρέµα 
Ζαχαροπλαστικής Μιλφέιγ σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου 
και την απλώνετε πάνω από τη βάση. Κόβετε τον ανανά σε 
κοµµατάκια και τα απλώνετε πάνω από την κρέµα. Ετοιµάζετε 
το Zελέ χρησιµοποιώντας 500 ml νερό και το απλώνετε πάνω 
από την κρέµα. Βάζετε το γλύκισµα στο ψυγείο για να κρυώσει 
και σερβίρετε.
 

 

 Πίτα µε ανανά



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζετε στο µπολ του µίξερ όλα τα υλικά για τη βάση και τα 
χτυπάτε µε το φτερό µέχρι να γίνει µια οµοιογενής ζύµη. 
Απλώνετε τη ζύµη σε ένα µακρόστενο πυρέξ ή µια στρογγυλή 
φόρµα που ανοίγει και ψήνετε στους 180 0C αέρα για 20 λεπτά 
περίπου. Την αφήνετε να κρυώσει καλά. Ετοιµάζετε την Κρέµα 
Ζαχαροπλαστικής Μιλφέιγ σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου 
και την απλώνετε πάνω από τη βάση. Κόβετε τον ανανά σε 
κοµµατάκια και τα απλώνετε πάνω από την κρέµα. Ετοιµάζετε 
το Zελέ χρησιµοποιώντας 500 ml νερό και το απλώνετε πάνω 
από την κρέµα. Βάζετε το γλύκισµα στο ψυγείο για να κρυώσει 
και σερβίρετε.
 

 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ 
• 200 γρ. Τριµµένο Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ 
• 150 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη 
• 125 γρ. Κουβερτούρα Πλάκα ΓΙΩΤΗΣ 
• 1 φάκελος Garni µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) γάλα
• 200 γρ. (1 φλιτζ.τσαγιού) τυρί κρέµα
• 20 γρ. (4 κουτ. σούπας) ρούµι
• 6 γρ. (1 κουτ. σούπας) στιγµιαίο καφέ
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ 
• Λίγο Κακάο ΓΙΩΤΗΣ για το γαρνίρισµα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνετε µισό φλιτζ. τσαγιού βούτυρο. Προσθέτετε τη 
µισή Κουβερτούρα και ανακατεύετε µέχρι να λιώσει. 
Ρίχνετε το Τριµµένο Μπισκότο, ανακατεύετε και 
στρώνετε σε µία µακρόστενη φόρµα. Ετοιµάζετε το Garni 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού, προσθέτετε το τυρί 
κρέµα και ανακατεύετε καλά. ∆ιαλύετε τον στιγµιαίο 
καφέ στο ρούµι και προσθέτετε και τη Ζάχαρη Άχνη. 
Λιώνετε το υπόλοιπο βούτυρο και την Κουβερτούρα και 
τα προσθέτετε στο µίγµα µε τον καφέ. Τα ανακατεύετε 
όλα µε το Garni και απλώνετε την κρέµα πάνω από το 
µπισκότο. Γαρνίρετε µε Κακάο.

 

Τάρτα τιραµισού

σοκολάτας



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνετε µισό φλιτζ. τσαγιού βούτυρο. Προσθέτετε τη 
µισή Κουβερτούρα και ανακατεύετε µέχρι να λιώσει. 
Ρίχνετε το Τριµµένο Μπισκότο, ανακατεύετε και 
στρώνετε σε µία µακρόστενη φόρµα. Ετοιµάζετε το Garni 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού, προσθέτετε το τυρί 
κρέµα και ανακατεύετε καλά. ∆ιαλύετε τον στιγµιαίο 
καφέ στο ρούµι και προσθέτετε και τη Ζάχαρη Άχνη. 
Λιώνετε το υπόλοιπο βούτυρο και την Κουβερτούρα και 
τα προσθέτετε στο µίγµα µε τον καφέ. Τα ανακατεύετε 
όλα µε το Garni και απλώνετε την κρέµα πάνω από το 
µπισκότο. Γαρνίρετε µε Κακάο.

 

ΥΛΙΚΑ 
• 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη
• 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) κρασί
• 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ούζο
• 10 γρ. (2 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ 
• 400 γρ. (3¼ φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες 
    τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
• 150 γρ. (1½ φλιτζ. τσαγιού) τυρί τριµµένο 
    της αρεσκείας σας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανακατεύετε όλα τα υλικά σε µίξερ µε φτερό µέχρι να 
γίνει µία οµοιογενής ζύµη. Κόβετε σε κοµµατάκια τη ζύµη 
µε κουτάλι -το οποίο βρέχετε κάθε φορά- και τα βάζετε 
σε ταψί µε αντικολλητικό χαρτί. Ψήνετε στους 180 oC  
(αέρας) για 25 περίπου λεπτά µέχρι να πάρουν χρώµα. 

 Αλµυρά βραχάκια

τυρένια



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανακατεύετε όλα τα υλικά σε µίξερ µε φτερό µέχρι να 
γίνει µία οµοιογενής ζύµη. Κόβετε σε κοµµατάκια τη ζύµη 
µε κουτάλι -το οποίο βρέχετε κάθε φορά- και τα βάζετε 
σε ταψί µε αντικολλητικό χαρτί. Ψήνετε στους 180 oC  
(αέρας) για 25 περίπου λεπτά µέχρι να πάρουν χρώµα. 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΗ
• 500 γρ. µοσχαρίσιος κιµάς 
• 150 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού) χυµός τοµάτας
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο 
• 3 σκελίδες σκόρδο
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) κρεµµύδι τριµµένο
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί 
• 200 γρ. (3-4 τεµάχια) κόκκινες πιπεριές
• Αλάτι, πιπέρι
• Κανέλα 
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού νερό 
• 1 κιλό µελιτζάνες φλάσκες
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΡΕΜΑ
• 1 λίτρο (5 φλιτζ. τσαγιού) γάλα 
• 2 φάκελοι Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ
• 2 αυγά
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) τριµµένο τυρί 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σοτάρετε στο ελαιόλαδο τον κιµά, το σκόρδο και το κρεµµύδι και 
σβήνετε µε το κρασί. Προσθέτετε τον χυµό τοµάτας, αλάτι, πιπέρι, 
µία πρέζα κανέλα και µισό φλιτζ. τσαγιού νερό και σιγοβράζετε 
µέχρι να εξατµιστούν όλα τα υγρά. Προσθέτετε τις πιπεριές 
ψιλοκοµµένες, ανακατεύετε 3-4 φορές και αποσύρετε από τη 
φωτιά. Κόβετε τις µελιτζάνες σε λεπτές φέτες και τις βάζετε σε 
νερό µε λίγο αλάτι για να ξεπικρίσουν. Σε ένα λαδωµένο ταψί 
στρώνετε τις µελιτζάνες. Πασπαλίζετε µε λίγο αλάτι, πιπέρι και 
λάδι και τις ψήνετε στους 220°C. Τις αφήνετε να κρυώσουν, τις 
γεµίζετε µε τον κιµά και τις τυλίγετε σε ρολάκια. Ετοιµάζετε τη 
Μπεσαµέλ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού, προσθέτετε το 
τριµµένο τυρί και απλώνετε λίγη κρέµα πάνω από κάθε ρολάκι. 
Ψήνετε στους 200°C αέρα για µισή ώρα περίπου.

Γεµιστά ρολάκια

µελιτζάνας µε κιµά



ΥΛΙΚΑ 
• 1 συσκευασία Πουρές Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις  
    Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
• 2 αυγά
• 150 γρ. ψωµί σε ψίχουλα
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) γάλα
• 1 πακέτο λουκανικάκια Φρανκφούρτης
• Λάδι για τηγάνισµα
• Αλάτι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε τον Πουρέ Πατάτας σύµφωνα µε τις οδηγίες 
στη συσκευασία. Σε ένα µπολ βάζετε τον έτοιµο Πουρέ, 
το ψωµί, το Αλεύρι, το γάλα και λίγο αλάτι και πλάθετε το 
µίγµα. Προσθέτετε τα αυγά και ανακατεύετε. Πλάθετε 
µικρά µπαλάκια και τα ανοίγετε σε σχήµα µικρού πιάτου. 
Βάζετε στο κέντρο  ένα λουκανικάκι και κλείνετε τη 
ζύµη. Ζεσταίνετε το λάδι και τηγανίζετε τα πιροσκί µέχρι 
να ροδίσουν.

 Πιροσκί από πουρέ 

(περίπου 35 τεµάχια)



ΥΛΙΚΑ 
• 1 συσκευασία Πουρές Πατάτας  ΓΙΩΤΗΣ
• 400 ml (2 φλιτζ. τσαγιού)  ζεστό νερό
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις  
     Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
• 200 γρ. ζαµπόν   
• 2 τοµάτες
• 1 µικρό κρεµµύδι
• Τριµµένο τυρί
• Ρίγανη
• Αλάτι, πιπέρι
• Ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβετε τις τοµάτες σε κύβους και τις αφήνετε να 
στραγγίσουν σε ένα σουρωτήρι. Κόβετε  το κρεµµύδι σε 
λεπτές φέτες και το ζαµπόν σε κοµµατάκια. Σε ένα µπολ 
βάζετε τον Πουρέ µαζί µε το Αλεύρι και το ζεστό νερό 
και πλάθετε το µίγµα. Χωρίζετε τη ζύµη σε 8 µπαλάκια 
και την ανοίγετε σε µικρά πιτσάκια. Τα βάζετε σε ταψί µε 
λαδόκολλα και τα λαδώνετε. Απλώνετε σε κάθε πιτσάκι 
ζαµπόν, κρεµµύδι και τοµάτα. Πασπαλίζετε µε ρίγανη, 
αλάτι, πιπέρι και τριµµένο τυρί και ψήνετε για 15 έως 
20 λεπτά σε προθερµασµένο φούρνο στους 200°C.

Πίτσα µε

Πουρέ ΓΙΩΤΗΣ


