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Μπριάμ 

 

 

Υλικά: 

 2  μελιτζάνες φλάσκες 
 8 κολοκύθια μέτρια 
 3  καρότα 
 2 πατάτες 
 1 ντομάτα 
 2 κρεμμύδια μεγάλα 
 1 πιπεριά πράσινη 
 1 πιπεριά κόκκινη 
 1 κουτί ντομάτα στον τρίφτη 500γρ 
 3 σκ. σκόρδο 
 1/2 ματσάκι μαιντανό μόνο τα φύλλα 
 1/2 ματσάκι δυόσμο μόνο τα φύλλα 
 3 κλωνάρια βασιλικό μόνο τα φύλλα 
 αλάτι 
 πιπέρι 
 ελαιόλαδο 1/2 φλ. 
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Εκτέλεση: 

Κόβoυμε τα λαχανικά σε χοντρά κομμάτια, την πατάτα σε μικρά και τα καρότα σε λεπτές 

φέτες. 

Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες και ψιλοκόβουμε το σκόρδο. 

Τα αλατοπιπερώνουμε, τα τοποθετούμε σε ταψί, ρίχνουμε από πάνω τα μυρωδικά, το λάδι, 

την ντομάτα  και ανακατεύουμε καλά. 

Τοποθετούμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς και ψήνουμε 

περίπου για 50 λεπτά ή  μέχρι να μαραθούν τα υλικά. 

Είναι ένα ελαφρύ φαγητό που συνοδεύεται θαυμάσια με φέτα χαμηλών λιπαρών ή 

ανθότυρο. 

Καλή επιτυχία! 

 

Γεμιστά με ρύζι 
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Υλικά: 

 4 ντομάτες, 2 πιπεριές πράσινες, 2 πιπεριές κόκκινες, 2 κολοκύθια στρογγυλά, 2 
μελιτζάνες φλάσκες κομμένες στην μέση κάθετα 

 λάδι 3/4 φλ 
 ρύζι αναποφλοίωτο ή καστανό 1 κ.σ. για κάθε γεμιστό 
 2 κρεμμύδια ξερά μεγάλα 
 4 σκελίδες σκόρδο 
 1 φλ σταφίδες αποξηραμένες ξανθές 
 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο 
 λίγο δυόσμο και μάραθο ή βασιλικό ψιλοκομμένα 
 1 φάκελλο κουκουνάρι 
 2 πατάτες 
 αλάτι, πιπέρι 

 

Εκτέλεση: 

 

Κόβουμε ένα καπάκι από τα λαχανικά  και τα αδειάζουμε. Κρατάμε την ψίχα και αφαιρούμε 

τους σπόρους από τις ντομάτες. Βράζουμε λίγο  το ρύζι σε αλατισμένο νερό μέχρι να 

μαλακώσει λίγο  και το σουρώνουμε. 

Τοποθετούμε τα λαχανικά σε ταψί και τα  αλατοπιπερώνουμε. 

Ψιλοκόβουμε την ψίχα από τα λαχανικά σε ένα μπωλ. Βάζουμε σε  πολυκόφτη τα 

κρεμμύδια και το σκόρδο και τα χοντροκόβουμε. 

Μετά βάζουμε το μαϊντανό, το δυόσμο και το μάραθο και τα κόβουμε όλα ψιλά και τα 

ενσωματώνουμε στο μπωλ με τα υπόλοιπα υλικά. 

Προσθέτουμε το λάδι,τις σταφίδες, το κουκουνάρι, το βρασμένο ρύζι και 

αλατοπιπερώνουμε. 

Γεμίζουμε τα λαχανικά, τα σκεπάζουμε με τα καπάκια τους, και ρίχνουμε από πάνω  λίγο 

λάδι. 

Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε και  τις τοποθετούμε στο ταψί ανάμεσα στα γεμιστά 

και τις αλατοπιπερώνουμε. 

Ψήνουμε στον φούρνο για 1 ώρα περίπου στους 180 βαθμούς. 

Καλή επιτυχία! 
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Μοσχάρι κοκκινιστό με πένες ολικής 

άλεσης 

 

 

Υλικά: 

 1,5 κιλό μοσχάρι ελιά ή σπάλα κομμένο σε μικρά κομμάτια 
 2 κρεμμύδια ξερά μεγάλα κομμένα σε κύβους 
 4 σκελίδες σκόρδο τριμμένες 
 4 μεγάλα καρότα ολόκληρα 
 1 κ.γ.γαρύφαλλο τριμμένο 
 1 κ.σ.κανέλα 
 1 κουτί σάλτσα ντομάτας στον τρίφτη 500 γρ. 
 2 κουταλιές σούπας λάδι 
 1 ώριμη ντομάτα τριμμένη 
 αλάτι 
 πιπέρι 
 μισό ποτήρι  κόκκινο κρασί 
 3 φύλλα δάφνης 

Εκτέλεση: 

 

Βάζουμε την χύτρα ταχύτητας στο μάτι της κουζίνας  και μόλις κάψει ρίχνουμε το λάδι και 

σοτάρουμε το μοσχαράκι από όλες τις πλευρές. 
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Μετά προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και τα σοτάρουμε και αυτά. 

Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε την ντομάτα, τα καρότα, τα μπαχαρικά, την δάφνη, 

αλάτι και πιπέρι. 

Κλείνουμε την χύτρα χαμηλώνουμε την φωτιά και μαγειρεύουμε για 45 λεπτά. 

Συγχρόνως σε αλατισμένο νερό που βράζει ρίχνουμε  τις πένες ολικής άλεσης και τις 

βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Μετά τις σουρώνουμε και προσθέτουμε λίγο λάδι. 

Σερβίρουμε τις πένες με τυρί τριμμένο χαμηλών λιπαρών και από πάνω βάζουμε το 

μοσχαράκι με λίγη σάλτσα και καρότα. 

 

Μελιτζάνες με μυζήθρα 

 

 

Υλικά: 

 6 μελιτζάνες φλάσκες ή αργείτικες 

 400 γρ μυζήθρα ξερή τριμμένη 

 λίγο λάδι 
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Εκτέλεση: 

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε κατά μήκος, κάθε μελιτζάνα σε 3 φέτες. 

Σε μία μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε νερό,προσθέτουμε λίγο αλάτι, βάζουμε τις 

μελιτζάνες λίγες λίγες και τις βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν λίγο. 

Τις βγάζουμε, τις τοποθετούμε  σε τρυπητό και τις πιέζουμε λίγο να φύγουν τα νερά. 

Λαδώνουμε ένα ταψί και τοποθετούμε μία φέτα μελιτζάνας σε ένα πιάτο και 

προσθέτουμε 2 κ.σ. μυζήθρα. 

Πιέζουμε το τυρί να κολλήσει πάνω στην μελιτζάνα, μετά την σκεπάζουμε από επάνω 

με άλλη μία φέτα μελιτζάνας και τις τοποθετούμε στο ταψί. 

Κάνουμε το ίδιο με όλες τις μελιτζάνες και μετά τις λαδώνουμε από επάνω με ένα 

πινέλο και τις πασπαλίζουμε με λίγο τυρί. 

Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυρί χαμηλων λιπαρών με διαφορετικό 

όμως αποτέλεσμα. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς 45 λεπτά περίπου ή μέχρι να 

πάρουν χρώμα. Το ταψί το βάζουμε στην μεσαία θέση του φούρνου. 

Είναι ένα φαγητό πολύ εύκολο και νόστιμο.Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε μελιτζάνες 

αργείτικες με εξίσου καλό αποτέλεσμα. 

Στην κανονική συνταγή αντί να ψήσουμε τις μελιτζάνες στο φούρνο,τις αλευρώνουμε 

και τις τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι.Όμως ψήνοντάς τες στο φούρνο εξοικονομούμε 

μεγάλο μέρος των θερμίδων! 

Καλή σας όρεξη! 
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Τυρόπιτα 

 

 

Υλικά 

 1 πακέτο φύλλο κρούστας 
 500 γρ. regato light τριμμένο 
 2 αυγά 
 750 γρ. γάλα φρέσκο light 1% λιπαρά 
 1/2 φλ. καφέ λάδι για τα φύλλα 
 1 φακελάκι σουσάμι άσπρο 
 μοσχοκάρυδο  φρεσκοτριμμένο 

Εκτέλεση 

Λαδώνουμε καλά ένα ταψί 30 χ 40 cm και στρώνουμε 2 φύλλα λαδωμένα ένα προς 

ένα. 

Μετά  στρώνουμε 2 φύλλα ζαρωμένα και λαδωμένα ανάμεσα και από πάνω ρίχνουμε 

λίγο τυρί. 

Συνεχίζουμε με άλλα 2 φύλλα ζαρωμένα και λαδωμένα και μετά τυρί ώσπου να 

τελειώσει το τυρί και να μείνουν 2 φύλλα που τα απλώνουμε από πάνω από την 

τυρόπιτα ίσια όχι ζαρωμένα. 
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Μετά κόβουμε την τυρόπιτα μέχρι τον πάτο και χτυπάμε στο μιξερ το γάλα με τα 

αυγά και το μοσχοκάρυδο και  την περιχύνουμε. 

Περιμένουμε να απορροφήσει τα υγρά και πασπαλίζουμε με το σουσάμι. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου μέχρι 

να πάρει χρώμα. 

 

Μελιτζάνες ιμάμ 

 

 

Υλικά: 

 10 μελιτζάνες αργείτικες 
 4 μεγάλα ξερά κρεμμύδια (κομ.σε φέτες) 
 3-4 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες 
 1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο 
 1/2 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο 
 2 φλ.τσ. ντομάτα φρέσκια τριμμένη και ένα κουτί ντοματάκια 
 1/2 κ.γ. πιπέρι 
 1 κ.σ. ρίγανη 
 Αλάτι (κατά τα γούστα σας) 
 1/2 φλ. τσ. ελαιόλαδο για τη γέμιση 
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Εκτέλεση: 

Πλένουμε καλά τις μελιτζάνες. 

Τις χαράζουμε από τη μία πλευρά κατά μήκος, χωρίς να βγει το μαχαίρι από την άλλη 

μεριά  για να μπει μέσα η γέμιση, τις αλατίζουμε εσωτερικά και τις αφήνουμε μέχρι 

να ετοιμάσουμε την γέμιση. 

Πριν να τις γεμίσουμε τις πλένουμε. Έτσι φεύγει η πικρίλα που έχουν και τις 

ξανααλατίζουμε. 

Σε ένα βαθύ μπολ βάζουμε τα κρεμμύδια, την ντομάτα, το σκόρδο, τον μαιντανό, τον 

δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και το λάδι και ανακατεύουμε καλά. 

Γεμίζουμε τις μελιτζάνες και από πάνω τις ψεκάζουμε με λίγο λάδι. 

Τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 45 λεπτά περίπου 

μέχρι να μαραθούν. 

Συνοδέψτε το με φέτα χαμηλών λιπαρών και καλή σας όρεξη! 

 

Κοτόπουλο φιλέτο με χρωματιστές 

πιπεριές 
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Υλικά: 

 2 μεγάλα φιλέτα στήθος κοτόπουλου 
 3 καρότα 
 2 κολοκυθάκια 
 2 πιπεριές πράσινες 
 2 πιπεριές κόκκινες 
 2 πιπεριές πορτοκαλί 
 2 πιπεριές κίτρινες 
 2 κρεμμύδια 
 1 φλ. καφέ ούζο 
 2 κ.σ. γλυκάνισο σπόρους 
 αλάτι – πιπέρι 
 3  κ.σ. ελαιόλαδο 
 τον χυμό από 2 λεμόνια 
 1 κ.σ. corn flour 

Εκτέλεση: 

Κόβουμε το κοτόπουλο σε μακρόστενες λωρίδες. 

Κόβουμε τα καρότα και τα κολοκυθάκια σε φέτες. 

Κόβουμε τις πιπεριές σε μακρόστενες λωρίδες και το κρεμμύδι σε μικρά 

κομμάτια και τα σωτάρουμε σε κατσαρόλα με τις 2 κουταλιες λάδι μέχρι  να 

μαλακώσουν και μετά τα αποσύρουμε από την φωτιά και στο ίδιο σκεύος σωτάρουμε 

το κοτόπουλο. 

Μόλις σωταριστεί προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, γλυκάνισο και τζίτζερ και σβήνουμε με 

το ούζο. 

Αφήνουμε να εξατμιστεί το ούζο ανακατεύοντας και προσθέτουμε 1 ποτήρι ζεστό 

νερό, τα καρότα, τα κολοκυθάκια και χαμηλώνουμε την φωτιά και το αφήνουμε να 

σιγοβράσει για 20 λεπτά περίπου. 

Μόλις είναι έτοιμο προσθέτουμε τα λαχανικά και ανακατεύουμε ελαφρά. 

Μετά διαλύουμε το corn flour στον χυμό λεμονιού προσθέτουμε και λίγο ζεστό νερό 

και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα κουνώντας την κατσαρόλα για να πάει παντού. 

Σερβίρουμε και καλή σας όρεξη! 
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Καλαμάρια γεμιστά 

 

 

Υλικά: 

 5 καλαμάρια μεγάλα φρέσκα ή κατεψυγμένα (εναλλακτικά χρησιμοποιούμε 
θράψαλα) 

 λίγο ελαιόλαδο περίπου 3 κουταλιες σούπας 
 2 κρεμμύδια ξερά μέτρια σε κύβους 
 1 πιπεριά πράσινη 
 2 πιπεριές κόκκινες 
 2 πιπεριές κίτρινες 
 1 πιπεριά πορτοκαλί 
 1 σκελίδα σκορδο 
 1 κομμάτι φέτα χαμηλών λιπαρών 200 γρ.τριμμένη 
 2 ντομάτες σε κύβους χωρίς τους σπόρους 
 λίγο αλάτι 
 πιπέρι 
 μάραθο ή άνιθο ψιλοκομμένα 

 

Εκτέλεση: 

Πρώτα καθαρίζουμε τα καλαμαράκια και ξεχωρίζουμε τα πλοκάμια απο τις 

κουκούλες. Αφαιρούμε το δέρμα. 
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Καθαριζουμε και κόβουμε τα λαχανικά μας. 

Βάζουμε λιγο νερό σε κατσαρόλα και αχνίζουμε τα κρεμμύδια, τις  πιπεριές, το 

σκόρδο, τα μυρωδικά  για περίπου 5 λεπτά. 

Προσθέτουμε  την ντομάτα και τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου 5 λεπτά με 

ανοικτή την κατσαρόλα για να πιούν το νερό τους και  να μαραθούν. 

Όταν μαραθούν προσθέτουμε το λάδι και την φέτα κομμένη σε κύβους  και τραβάμε 

απο την φωτιά. Αλατοπιπερώνουμε και η γέμιση είναι έτοιμη. 

Παίρνουμε τις κουκούλες από τα καλαμάρια και τις γεμίζουμε με την γέμισή μας. 

Αφού γεμίσουμε τις κουκούλες τις κλείνουμε με οδοντογλυφίδα για να μην μας βγει η 

γέμιση έξω. 

Τοποθετούμε τα γεμιστά μας καλαμάρια σε ταψί. Από πανω απο τα καλαμάρια 

βαζουμε την υπόλοιπη γέμιση  που έχει  μείνει .Από πάνω βάζουμε  λίγο λαδι. 

Προσθέτουμε και τα πλοκάμια. 

Τα βάζουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς σκεπασμένα να βράσουν για 10 λεπτά 

περίπου και μετά τα ξεσκεπάζουμε, βάζουμε τον φούρνο στο grill και τα αφήνουμε 

για 6-7 λεπτα περίπου από κάθε πλευρά ανάλογα με τον φούρνο. 

Αν δεν έχουμε μεγάλα καλαμάρια χρησιμοποιούμε και μικρότερα. 

Είναι μία πολύ νόστιμη συνταγή και συνοδεύεται θαυμάσια με ούζο ή τσίπουρο. 

Καλή σας όρεξη! 
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Μελιτζάνες παπουτσάκια 

 

 

Υλικά: 

 6 μέτριες μελιτζάνες φλάσκες 
 2 κ.σ.λάδι 
 αλάτι 

 

Για τη σάλτσα κιμά 

 1/2  κιλό κιμά κοτόπουλο 
 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι κομμένο  καρέ 
 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες 
 150 ml κόκκινο κρασί 
 1 φλ.καφέ λάδι 
 2 μεγάλες ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ 
 1  φλιτζ. τσαγιού τριμμένο regato light 
 1 δαφνόφυλλο 
 1 καρότο τριμμένο 
 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας 
 1 κ.γ. κανέλα 
 1 κ.γ.μοσχοκάρυδο 
 τα φύλλα από 1/2 ματσάκι   μαϊντανό  ψιλοκομμένα 
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 τα φύλλα από 1/3 ματσάκι  δυόσμο  ψιλοκομμένα 
 λίγο βασιλικό ψιλοκομμένο 
 αλάτι 
 φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

Μπεσαμέλ : 

 4 ποτήρια γάλα 1% λιπαρά 
 1 κ.σ.μαργαρίνη light 
 4 φουσκωτές κ.σ. corn flower 
 1 κ.γ.μοσχοκάρυδο 
 1  αυγό κτυπημένο 
  1/2 φλιτζ. τσαγιού τριμμένο regato light 
 αλάτι 
 φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

Εκτέλεση: 

Πλένω και σκουπίζω τις μελιτζάνες.  Kόβω ένα  καπάκι από την καθεμία το οποίο 
πετάω,  χωρίς να αφαιρέσω τα κοτσάνια τους.  Με μαχαίρι χαράζω γύρω γύρω τη 
σάρκα. Με ένα κουτάλι αφαιρώ  την περισσότερη ψίχα κάθε μελιτζάνας, αφήνοντας 
περίπου 1 εκ. πάχος γύρω από τη φλούδα. 

Βάζω την μισή ψίχα σε ένα μπολ, την αλατίζω και την αφήνω . 

Αλατίζω εσωτερικά τις άδειες μελιτζάνες και τις αφήνω αναποδογυρισμένες πάνω σε 
απορροφητικό χαρτί για περίπου 1/2 ώρα. 

Προθερμαίνω το γκριλ στους 180ºC βαθμούς. Ξεπλένω τις μελιτζάνες και τις σκουπίζω 
καλά μέσα κι έξω με χαρτί κουζίνας. Τις λαδώνω με το λάδι, τις αλατίζω και  τις βάζω σε 
ένα ταψί, με το  άνοιγμα   προς τα πάνω, και τις ψήνω για περίπου 20 λεπτά  μέχρι να 
μαλακώσουν και να ροδίσουν ελαφρά. Τις βγάζω και τις αφήνω να κρυώσουν. 

Ξεπλένω την μισή ψίχα της μελιτζάνας και τη σκουπίζω καλά με χαρτί κουζίνας. Την 
ψιλοκόβω και την αφήνω κατά μέρος. 

Βάζω να ζεσταθεί η χύτρα ταχύτητας  σε δυνατή φωτιά, μέχρι να κάψει  καλά. Ρίχνω 3 
κ.σ. λάδι και μετά τον κιμά και το κρεμμύδι και ανακατεύω  με μια ξύλινη κουτάλα για 
περίπου 5 λεπτά. Μετά ρίχνω το  σκόρδο, την κομματιασμένη ψίχα από τις 
μελιτζάνες,το καρότο και συνεχίζω για άλλα 2 – 3 λεπτά, ανακατεύοντας. 

Σβήνω με το κρασί, το αφήνω να βράσει για 1 λεπτό μέχρι να εξατμιστεί και προσθέτω 
τις ντομάτες, τον μαιντανό, τον δυόσμο, τον βασιλικό, την δάφνη, τον πελτέ, την 
κανέλα, το μοσχοκάρυδο, αλάτι και πιπέρι. 

Μόλις το μείγμα πάρει μια βράση ρίχνω περίπου 1/2 ποτήρι νερό, κλείνω το καπάκι  
και μόλις σφυρίξει η χύτρα χαμηλώνω τη φωτιά στους μισούς βαθμούς και μαγειρεύω 
τον κιμά για 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Αν έχει υγρά τον ψήνω λίγο με ανοιχτή 
κατσαρόλα μέχρι να εξατμιστούν. 

Αποσύρω από τη φωτιά, προσθέτω το τυρί και ανακατεύω καλά. 



Για περισσότερες λαχταριστές συνταγές διαίτης πατήστε εδώ: http://AngelasDietRecipes.gr 

Ετοιμάζω την μπεσαμέλ. Ζεσταίνω  3 ποτήρια γάλα σε μία κατσαρόλα. Προσθέτω την 
μαργαρίνη, το μοσχοκάρυδο, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύω καλά. 

Διαλύω στο 1 ποτήρι κρύο γάλα  τις 4 φουσκωτές κ.σ. corn flower και τις ρίχνω στο 
ζεστό γάλα ανακατεύοντας γρήγορα  με σύρμα ώστε να μην σβολιάσει. 

Μόλις δέσει η μπεσαμέλ αποσύρω από την φωτιά  και προσθέτω το αβγό κτυπημένο 
στο οποίο έχω προσθέσει 3 κ.σ.από την μπεσαμέλ και ανακατεύω καλά. Τέλος 
προσθέτω το τυρί και η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. 

Προθερμαίνω το φούρνο στους 200ºC βαθμούς και γεμίζω τις μελιτζάνες μέσα στο 
ταψί, με το μείγμα του κιμά και από πάνω βάζω σε κάθε μελιτζάνα 2 κ.σ. μπεσαμέλ και 
την στρώνω καλά. Μετά ρίχνω 1 ποτήρι νερό στο ταψί. 

 Βάζω το ταψί στο μεσαίο ράφι του φούρνου και ψήνω τα «παπουτσάκια» για 50 λεπτά 
περίπου, μέχρι η μπεσαμέλ να ροδίσει  και να μαλακώσουν οι μελιτζάνες. 

Με αυτό τον τρόπο μαγειρέματος και με τα υλικά που χρησιμοποιούμε εξοικονομούμε 
μεγάλο μέρος από τις θερμίδες χωρίς να χάνουμε την γεύση! 

Καλή απόλαυση! 

 

Μπούτια γαλοπούλας με λαχανικά 
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Υλικά: 

 2 μπούτια γαλοπούλας κομμένα στη μέση 
 4 καρότα κομμένα στη μέση κατά μήκος 
 4 κολοκύθια κομμένα στη μέση κατά μήκος 
 3 πατάτες κομμένες κυδωνάτες ή ροδέλες 
 3 κ.σ.λάδι 
 χυμός από 2 πορτοκάλια 
 χυμός και ξύσμα από 2  λεμόνια 
 2 κ.σ.μουστάρδα 
 αλάτι, πιπέρι, ρίγανη,θυμάρι 
 4 σκελίδες σκόρδο 

Εκτέλεση: 

Σε ένα μπολ ανακατεύω τον χυμό από τα πορτοκάλια και το λεμόνι, το ξύσμα, το 

λάδι, την μουστάρδα, την ρίγανη, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Τα χτυπάω με σύρμα 

για να ομογενοποιηθούν. 

Προθερμαίνω τον φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. 

Σε ένα ταψί βάζω τις πατάτες, τα καρότα και τα κολοκύθια κομμένα. Ρίχνω το μισό 

μείγμα των υγρών, ανακατεύω καλά, αλατοπιπερώνω και προσθέτω το σκόρδο. 

Με το υπόλοιπο μείγμα αλοίβω τα μπούτια γαλοπούλας, τα τοποθετώ πάνω από τα 

λαχανικά, αλατοπιπερώνω κατά βούληση και πασπαλίζω με θυμάρι και ρίγανη. 

Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα γιά μιάμιση ώρα 

περίπου μέχρι να πάρει το φαγητό χρώμα. Ενδιάμεσα γυρίζω τα μπούτια και από την 

άλλη πλευρά να ροδίσουν. 

Η γαλοπούλα είναι ένα κρέας με χαμηλά λιπαρά και  θερμίδες, και προσθέτωντας και 

τα λαχανικά αντκαθιστώντας μέρος από τις  πατάτες κερδίζουμε θερμίδες. Επίσης 

βάζουμε λίγο λάδι και έτσι το φαγητό γίνεται πιό ελαφρύ. 

Καλή σας όρεξη! 


