
Μικρές συνταγές
μαγειρικής

We           cooking!



Βράζουμε το χταπόδι (όχι να λιώσει). Το

στραγγίζουμε. Βάζουμε στην κατσαρόλα λάδι

και κρεμμύδι ψιλοκομμένα. Τσιγαρίζουμε το

χταπόδι, ρίχνουμε νερό (χωρίς να έχει λιώσει το

χταπόδι). Αν είναι μαλακό ρίχνουμε φρέσκια

ντομάτα, το μακαρονάκι και λίγο πελτέ

ντομάτας. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και λίγη

ρίγανη και ανακατεύουμε συνεχώς για να μην

κολλήσει. Σβήνουμε.

Καλή επιτυχία!

Υλικά συνταγής

1 πακέτο κοφτό 
μακαρονάκι
1 χταπόδι
1 κ.σ λάδι
1 ξερό κρεμμύδι
2 ντομάτες
1 κ.σ πελτέ ντομάτας
αλάτι
πιπέρι
ρίγανη Πηγή εικόνας: 

http://www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.article&id=4893

Κατερίνα Χ.

http://www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.article&id=4893


Υλικά Συνταγής

1 φλ. απαλό ελαιόλαδο
1 φλ. σιμιγδάλι ψιλό
1 φλ. σιμιγδάλι χοντρό
2 ½ φλ. Ζάχαρη
4 φλ. Νερό
½ φλ. σταφίδα κορινθιακή 
(μαύρη)
½ φλ. αμύγδαλο 
καβουρντισμένο
1 φλούδα λεμονιού
1 φλούδα πορτοκαλιού
1 κ.σ. κανέλα
1 ξυλάκι κανέλας

1. Βάζετε το νερό με τη ζάχαρη, το ξυλάκι κανέλας, τις φλούδες 
λεμονιού και πορτοκαλιού.
2.  Ανακατεύετε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και μόλις πάρει 
βράση, βράζετε ακόμη για 5 λεπτά το σιρόπι.
3. Αποσύρετε το σιρόπι από τη φωτιά και το αφήνετε στην άκρη.
4. Ετοιμάζετε τον παραδοσιακό σιμιγδαλένιο χαλβά. 
5. Σε βαθιά κατσαρόλα με χοντρή βάση, ζεσταίνετε σε μέτρια 
φωτιά το ελαιόλαδο, με προσοχή για να μην καεί.
6.Προσθέτετε το ψιλό και το χονδρό σιμιγδάλι.
7.Καβουρντίζετε το σιμιγδάλι μέχρι να ροδίσει, να βγάλει τα γήινα 
αρώματα του και να πάρει ένα σκούρο χρυσορόδινο χρώμα, για 
περίπου 6-8 λεπτά, ανακατεύοντας πάντα με ξύλινη κουτάλα. 
8.Προσθέτετε την κανέλα (σκόνη), τις σταφίδες και το αμύγδαλο.
9.Ανακατεύετε.
10.Τραβάτε την κατσαρόλα με το σιμιγδάλι από τη φωτιά.
11.Ρίχνετε το ζεστό σιρόπι στο καβουρντισμένο σιμιγδάλι 
ανακατεύοντας.
12.Ξαναβάζετε τον χαλβά σε χαμηλή φωτιά.
13.Ανακατεύετε μέχρι να φουσκώσει το σιμιγδάλι.
14.Αφαιρείτε το ξυλάκι κανέλας και τις φλούδες από λεμόνι και 
πορτοκάλι. 
15.Αδειάζετε σε φόρμα, όσο είναι ζεστός.
16.Πιέζετε με την ανάποδη της κουτάλας για να φύγει ο αέρας.
17.Ισιώνετε την επιφάνεια.
18.Αφήνετε να κρυώσει για 30 λεπτά.
19.Σκεπάζετε την φόρμα με μία πιατέλα.
20.Αναποδογυρίζετε.
21.Ξεφορμάρετε.

Καλή επιτυχία! Μαρία Μ., Νίκος Μ. και Άγγελος Κ.

Πηγή:
https://www.minervahorio.gr/recipe/simigdalenios-halvas-

stafides/

https://www.minervahorio.gr/recipe/simigdalenios-halvas-stafides/

