
Ταξίδι Γεύσεων



Πρόκειται για ένα ξεχωριστό παραδοσιακό τυρί.Χειροποίητο, από 100% αιγοπρόβειο γάλα, με μοναδική μαστιχωτή υφή και πλούσια αρώματα. Το Ταλαγάνι Πέτρας, εκτός από ένα εκπληκτικό σαγανάκι, θα το απολαύσετε μέσα από τους ποικίλους συνδυασμούς των συνταγών μας, σε ένα αξέχαστο ταξίδι γεύσεων ! 
Συνταγές και πιάτα που επιμελήθηκαν με αγάπη και φαντασία η ομάδα του εστιατορίου “Απόλαυση” στην Κατερίνη.



Η μαγειρική δε διαφέρει από την ποίηση. Και οι δύο έχουν στη διάθεσή τους αναρίθμητα υλικά, τα οποία 
συνδυάζοντάς τα με μαεστρία και φαντασία καταφέρνουν να 
γοητεύσουν τις αισθήσεις μας. 

Το Ταλαγάνι Πέτρας είναι ένα τυρί ποίημα από μόνο του. Μέσα από τις συνταγές που κρατάτε στα χέρια σας, σας παρουσιάζουμε όχι μόνο την εκπληκτική νοστιμιά που έχει ως σαγανάκι ή ψημένο στη σχάρα αλλά και ένα ταξίδι 
γεύσεων μέσα από τους πολλούς ποιητικούς συνδυασμούς 
που προσφέρει σε ζεστά και κρύα πιάτα. Συνταγές με στόχο 
την αρμονία των υλικών μεταξύ τους, έτσι ώστε το ένα να μην καλύπτει τα αρώματα και τις ιδιαίτερες γεύσεις του άλλου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πολύπλευρη 

διάσταση της γεύσης του Ταλαγανιού Πέτρας σε πιάτα που 
κάνουν τη διαφορά. 

Στην ποιητική αυτή γευστική περιπλάνηση,  θα συναντήσετε το Ταλαγάνι Πέτρας γεμιστό σε μανιτάρια με 
πέστο, συντροφιά με πουρέ καρότο, αγκαλιασμένο από ρολά μελιτζάνας, περιτριγυρισμένο από αποξηραμένα φρούτα, άριστα συνδυασμένο με τοματίνια μέσα σε παραδοσιακό τραχανά και σε πολλές άλλες μαγειρικές προτάσεις που θα απογειώσουν τις αισθήσεις σας! 
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Σαλάτα με σιτάρι 
και ταλαγάνι Πέτρας

Υλικά:
• 150 γρ. σιτάρι ολόκληρο
• 8-10 φύλλα ρόκα ή βαλεριάνα
• 1 ψημένο κολοκυθάκι κομμένο σε κύβους, 

ή άλλα ψημένα λαχανικά (ή κατά προτίμηση 
ωμά λαχανικά κομμένα σε κύβους όπως: 
καρότο, κόκκινη πιπεριά, αγγούρι)

• 1 κουταλιά της σούπας κρεμμύδι σε κύβους
• αλάτι, βαλσάμικο ξύδι, ελαιόλαδο
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 2 κουτ. σούπας λάδι για το τηγάνισμα
• αλεύρι για το πανάρισμα

Εκτέλεση:
Βράζουμε το σιτάρι, το στραγγίζουμε και το 
αφήνουμε να κρυώσει.Το ανακατεύουμε με τα 
λαχανικά, αλάτι, βαλσάμικο ξύδι και ελαιόλαδο  
και σερβίρουμε σε ένα πιάτο. 
Κόβουμε το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σε λωρίδες, 
το αλευρώνουμε και το τηγανίζουμε σε λίγο λάδι 
απ’ όλες τις πλευρές.  
Σερβίρουμε επάνω στη σαλάτα.



Υλικά:
• 1 μέτριο κολοκυθάκι
• λεμόνι, λάδι, αλάτι, πιπέρι
• 1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό
• λίγους σπόρους κουκουνάρι
• 50 γρ. τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”

Εκτέλεση:
Τρίβουμε το κολοκυθάκι σε χοντρές λωρίδες και 
αφήνουμε να στραγγίσει σ’ ένα στραγγιστήρι.
Ανακατεύουμε με τον μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, 
λεμόνι και ελαιόλαδο. Σερβίρουμε σ’ένα πιάτο
 και ρίχνουμε από επάνω το τριμμένο 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Εάν προτιμάμε 
ψήνουμε 1 φέτα  “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” στη 
σχάρα ή στο αντικολλητικό τηγάνι, την κόβουμε σε 
λωρίδες και σερβίρουμε επάνω στη σαλάτα.

Σαλάτα κολοκυθάκι 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 1/3 από ένα γαλλικό μαρούλι
• 1/2 σικορέ (αντίβ)
• 1 φύλλο κινέζικο λάχανο
• 2 φύλλα λόλο ρόσσο μαρούλι
• 6-7 φύλλα ρόκα
• 6-7 φύλλα βαλεριάνα
• 4-5 ντοματίνια κόκκινα και κίτρινα  

(ή ραπανάκια την άνοιξη)
• 1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• 1 φλιτζ. καφέ βινεγκρέτ με βαλσάμικο ή  

σκέτο βαλσάμικο ξύδι και ελαιόλαδο.
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σε κύβους
• 2 κουτ. σούπας λάδι, λίγο αλεύρι

Εκτέλεση:
Κόβουμε τα φύλλα σαλάτας με τα χέρια σε 
χοντρά κομμάτια. Τ’ ανακατεύουμε προσεκτικά 
μαζί με τα ντοματίνια και το ψιλοκομμένο 
κρεμμύδι. Ζεσταίνουμε λίγο λάδι σ’ ένα τηγανάκι, 
αλευρώνουμε τους κύβους “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” 
και τους τηγανίζουμε να ροδίσουν απ’ όλες τις 
πλευρές. Προσθέτουμε τη βινεγκρέτ ή βαλσάμικο 
ξύδι και λίγο λάδι στη σαλάτα, τη σερβίρουμε σε μια 
πιατέλα και μοιράζουμε από επάνω τους τηγανιτούς 
κύβους “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”.

Σαλάτα 
λαχανόκηπος
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Υλικά:
• 2 μικρά κολοκυθάκια
• 1 κουτ. σούπας σπασμένα ψημένα φουντούκια
• 1/2 ντομάτα σε κύβους ή λίγα ντοματίνια
• 1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός
• βινεγκρέτ με βαλσάμικο ή λαδολέμονο
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” κομμένη σε 

φλούδες ή τριμμένο

Εκτέλεση:
Περνάμε τα κολοκυθάκια στον τρίφτη (από την 
πλευρά που θα μας δώσει πολύ λεπτές φέτες). 
Τις ανακατεύουμε με τα φουντούκια, τη ντομάτα, 
τον μαϊντανό και τη βινεγκρέτ (ή το λαδολέμονο). 
Σερβίρουμε σ’ ένα πιάτο και βάζουμε από επάνω 
τις φλούδες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”.

Σαλάτα κολοκυθάκι 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Σημείωση:

Εάν προτιμάμε κ
όβουμε το 

“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” 

σε κύβους ή λω
ρίδες, 

τις αλευρώνουμε και 

τις τηγανίζουμε
.



Φωλιές μελιτζάνας
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 4 μελιτζάνες φλάσκες
• λάδι για το τηγάνισμα
• 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας (χτένι),  

σε κύβους τών 4 εκατοστών
• 1 κρέμμύδι σε κύβους 
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 δαφνόφυλλο, λίγους κόκκους μπαχάρι, 
• 1 γαρύφαλλο, λίγο ξύλο κανέλα
• αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη
• 2-3 φλιτζ. τσαγιού νερό
• 2 κουτ. σούπας λάδι για τη σάλτσα
• 3 ντομάτες τριμμένες
• 2 φέτες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σε χοντρούς 

κύβους

Εκτέλεση:
Τσιγαρίζουμε το κρέας σε λίγο λάδι απ’ όλες τις 
πλευρές, προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. 
Αφήνουμε να πάρουν λίγο χρώμα και σβήνουμε 
με 2 φλιτζάνια του τσαγιού νερό. Προσθέτουμε 
τη ζάχαρη και τα μπαχαρικά, σκεπάζουμε, και 
αφήνουμε να βράσει σε σιγανή φωτιά(εάν χρειαστεί 
προσθέτουμε κι άλλο νερό). Όταν το κρέας έχει 
σχεδόν μαλακώσει προσθέτουμε την τριμμένη 
ντομάτα και το αλάτι και το αφήνουμε να μαλακώσει 
καλά.Εν τω μεταξύ έχουμε κόψει τις μελιτζάνες σε 
χοντρές φέτες των 4 εκατοστών. Τις τηγανίζουμε σε 
σιγανή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν και έπειτα τις 
βάζουμε να στραγγίσουν σε απορροφητικό χαρτί. 
Αδειάζουμε μ’ ένα κουταλάκι του γλυκού πολύ λίγο 
από την ψίχα της μελιτζάνας και βάζουμε σ’ αυτό 
το κενό ένα κομμάτι κρέας. Παραδίπλα στην ψίχα 
πιέζουμε έναν κύβο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Με 
τη βοήθεια μιας σπάτουλας βάζουμε τις μελιτζάνες 
σ’ ένα ταψί, τις σκεπάζουμε, και πρίν τις σερβίρουμε 
τις ζεσταίνουμε λίγο στο φούρνο. Σερβίρουμε σε μια 
πιατέλα και περιχύνουμε με τη σάλτσα ντομάτας.



Υλικά:
• 2 μανιτάρια σαμπινιόν
• 2 φέτες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 3 καρότα
• 12 ξυλάκια για σουβλάκια
• 1 κουτ. σούπας βούτυρο
• ρίγανη, αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Κόβουμε τα μανιτάρια σε 6 τρίγωνα το κάθε ένα, τα 
βάζουμε σ’ ένα ταψάκι με λίγο βούτυρο, μυρωδικά, 
αλάτι και πιπέρι και ψήνουμε στο φούρνο για 10 
λεπτά. Βράζουμε τα καρότα σε νερό με λίγο αλάτι. Τα 
κόβουμε σε ροδέλες των 5 εκατοστών.
Κόβουμε τις φέτες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σε 6 
κομμάτια την κάθε μια.Περνάμε σε κάθε ξυλάκι 
πρώτα 1 κομμάτι καρότο, μετά 1 κομμένο μανιτάρι, 
1 κομμάτι “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” και ξανά 
1 κομμάτι μανιτάρι. Τα ψήνουμε στη σχάρα.
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Σουβλάκι λαχανικών
και ταλαγάνι Πέτρας

Σημέιωση:

Στη θέση του κα
ρότου 

μπορούμε να χρ
ησιμοποιήσουμε 

μπρόκολο ή πρά
σο.



Υλικά:
• 5 φέτες κολοκυθάκι (σε ροδέλες)
• 5 φέτες μελιτζάνα (σε ροδέλες)
• 1 μανιτάρι πορτομπέλο κομμένο σε φέτες
• 1/2 πιπεριά Φλωρίνης, σε λωρίδες
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 1 φρέσκο κρεμμυδάκι κομμένο στα δυο 

(προεραιτικά)
• 1 κουτ. σούπας βούτυρο

Εκτέλεση:
Ψήνουμε στη σχάρα τα λαχανικά μέχρι να πάρουν 
χρώμα και να μαλακώσουν λίγο. Τα κρατάμε ζεστά. 
Ψήνουμε το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” και από τις 
δυο πλευρές. Σερβίρουμε τα λαχανικά σ’ ένα πιάτο 
και από επάνω τοποθετούμε το ψημένο 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. 
Αλείφουμε με λίγο λιωμένο βουτύρο.

Ψητά λαχανικά 
και ταλαγάνι Πέτρας
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Κολοκυθανθοί γεμιστοί
με ταλαγάνι Πέτρας

-12-

Υλικά:
• 10 κολοκυθοανθοί
• 200γρ. “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” τριμμένο
• δυόσμος φρέσκος
• 2 αβγά
• 1 φλιτζ. τσαγιού αλεύρι
• μπύρα ή σουρωτή
• αλάτι, πιπέρι
• λάδι για το τηγάνισμα
• 1 ντομάτα ώριμη, κομμένη σε κύβους
• 1 κουτ. γλυκού ψιλοκομμένος βασιλικός

Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε το τριμμένο ταλαγάνι με το ένα 
αβγό και τον φρέσκο , ψιλοκομμένο δυόσμο. 
Γεμίζουμε τους κολοκυθοανθούς μέχρι το σημείο 
που χωρίζουν τα πέταλα. Διπλώνουμε προς τα 
μέσα τα πέταλα για να κλείσουν. Με ένα σύρμα 
ανακατεύουμε το αλεύρι με το αβγό, αλάτι, πιπέρι 
και όση μπύρα ή σουρωτή πάρει για να γίνει 
ένα κουρκούτι, όχι πολύ πηχτό. Ζεσταίνουμε το 
σε ένα κατσαρολάκι και τηγανίζουμε σε μέτρια 
φωτιά τους κολοκυθοανθούς που έχουμε βουτίξη 
στο κουρκούτι μέχρι να πάρουν ξανθό χρώμα. 
Εαν θέλουμε μπορούμε να τους συνοδεύσουμε 
με σοταρισμένη ντομάτα, στην οποία έχουμε 
προσθέσει αλάτι, πιπέρι και βασιλικό.



Μανιτάρια γεμιστά με 
πέστο και ταλαγάνι
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Υλικά:
• 8 μανιτάρια σαμπινιόν
• 1 κουτ. σούπας λάδι
• 1 σφηνάκι λευκό κρασί
• 2 κουτ. σούπας πέστο έτοιμο ή δικό μας  

(πολτός βασιλικού με λίγο σκόρδο)
• 4 λιαστές ντομάτες κομμένες σε κύβους
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”,  

κομμένη σε μικρούς κύβους
• 1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός

Εκτέλεση:
Αφαιρούμε το κοτσάνι από τα μανιτάρια. Βάζουμε 
τα μανιτάρια σ’ ένα ταψί με το λευκό μέρος προς τα 
κάτω, προσθέτουμε και τα κοτσάνια, τα ραντίζουμε 
με λίγο λάδι και λευκό κρασί, αλατοπιπερώνουμε. 
Τα ψήνουμε στο φούρνο στους 200 °C για 10 
λεπτά. Παίρνουμε τα κοτσάνια και τα πολτοποιούμε 
στο μπλεντεράκι με λίγα υγρά από το ταψί. 
Ανακατεύουμε τον πολτό με τον μαϊντανό και τη 
λιαστή ντομάτα. Δοκιμάζουμε αν χρειάζεται αλάτι.
Τα κεφαλάκια των μανιταριών τ’αναποδογυρίζουμε 
να φύγουν τα υγρά τους. Βάζουμε σε κάθε πάτο έναν 
κύβο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”, και καλύπτουμε το 
υπόλοιπο κενό με τη γέμιση. 
Τέλος βάζουμε σε κάθε μανιτάρι άλλους 3 - 4 κύβους 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”.

Σημέιωση:Πριν το σερβίρισμα ψήνουμε τα γεμιστά μανιτάρια λίγα λεπτά στο φούρνο να ζεσταθούν και να ροδίσει το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”.



Εξωτικός πουρές με 
σνιτσελάκια ταλαγάνι
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Εκτέλεση:
Σοτάρουμε σε λίγο λάδι το κρεμμύδι και το σκόρδο 
μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τα καρότα 
και το τζίντζερ. Όταν χρειαστεί βάζουμε λίγο νερό, 
και μετά από περίπου 10 λεπτά προσθέτουμε 
και τις πατάτες, αλάτι και πιπέρι. Αφήνουμε να 
βράσουν με λίγο νερό μέχρι να μαλακώσουν 
καλά. Πολτοποιούμε τα βρασμένα λαχανικά μ’ ένα 
πιρούνι και προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό 
λάιμ, τον κόλιανδρο και τους κύβους πιπεριάς 
Φλωρίνης. Στη συνέχεια, κόβουμε στα 4 την κάθε 
φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Χτυπάμε το αβγό 
και ανακατεύουμε το αλεύρι με το αμύγδαλο φιλέ. 
Περνάμε το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” πρώτα από 
το αβγό και μετά από το αλεύρι με το αμύγδαλο και 
το τηγανίζουμε σε ζεστό λάδι μέχρι να ροδίσει και 
να μαλακώσει. Σερβίρουμε τον πουρέ κυκλικά ή 
σε λωρίδα σ’ ένα πιάτο και από δίπλα ή επάνω τα 
σνιτσελάκια “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”.

Υλικά για τα σνιτσελάκια 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”:
• 2 φέτες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 1 αβγό
• λίγο αλεύρι
• 1 φλιτζ. καφέ αμύγδαλα φιλέ (ή σουσάμι)
• λίγο λάδι για το τηγάνισμα

Υλικά για τον εξωτικό πουρέ λαχανικών:
• 4 καρότα, κομμένα σε χοντρές ροδέλες
• 3 πατάτες, κομμένες σε χοντρά κομμάτια
• 1/2 κρεμμύδι σε κύβους
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κουτ. σούπας τζίντζερ τριμμένο
• 1 λάιμ, ξύσμα και χυμός
• 2 κουτ. σούπας φρέσκο κόλιανδρο  

ψιλοκομμένο (ή μαϊντανό)
• 1/2 πιπεριά Φλωρίνης, σε μικρούς κύβους
• αλάτι, πιπέρι, εάν θέλουμε λίγο μπούκοβο



Ταλαγάνι Πέτρας 
σε πουρέ καρότο
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Υλικά:
• 4 καρότα 
• 1/4 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1/2 φλιτζ. του καφέ λευκό κρασί
• 1 κουτ. γλυκού φρέσκο τζίντζερ τριμμένο
• λίγο κόλιανδρο, αλάτι, πιπέρι
• 3 κουτ. σούπας βούτυρο αγελαδινό
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• λίγο αλεύρι, λάδι 

Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε και κόβουμε σε χοντρές ροδέλες 
τα καρότα. Σ’ ένα τηγάνι ή μικρό κατσαρολάκι 
τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. 
Προσθέτουμε τα καρότα και το βούτυρο και τα 
σοτάρουμε λίγο, αλατοπιπερώνουμε και στη 
συνέχεια βάζουμε το τζίντζερ και τον κόλιανδρο. 
Σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε να βράσει μέχρι 
να μαλακώσουν καλά τα καρότα, συμπληρώνοντας 
που και που λίγο νερό. Πολτοποιούμε τα καρότα 
και σερβίρουμε κυκλικά σ’ ένα πιάτο. Βρέχουμε 
και αλευρώνουμε το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”, και 
το τηγανίζουμε σε λίγο λάδι. Σερβίρουμε επάνω 
στον πούρε.

Σημείωση: Αυτός ο πουρές μπορεί να γίνει και με άλλα λαχανικά, της αρεσκείας μας.



Ρολάκια μελιτζάνας 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 3 μελιτζάνες μακρόστενες
• 200 γρ. τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 4-5 φύλλα φρέσκο δυόσμο
• λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:
Κόβουμε τις μελιτζάνες σε λεπτές μακρόστενες 
φέτες. Τις τηγανίζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 
μαλακώσουν και να ροδίσουν και τις στραγγίζουμε 
σε απορροφητικό χαρτί. Ανακατεύουμε το 
τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” με τον 
ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο. Μοιράζουμε 
αυτό το μίγμα στις φέτες μελιτζάνας, έτσι ώστε 
να σκεπάζονται ελαφρώς από το τυρί και τις 
τυλίγουμε σε ρολάκια. Για να τις σερβίρουμε 
τις ζεσταίνουμε λίγο στο φούρνο ή στο φούρνο 
μικροκυμάτων.



Πατάτα γεμιστή
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 4 πατάτες
• 2 φέτες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σε κύβους
• 3 κουτ. σούπας γιαούρτι στραγγιστό
• 3 κουτ. σούπας μπέικον κομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κουτ. σούπας βούτυρο

Εκτέλεση:
Βράζουμε τις πατάτες με τη φλούδα. Τις κόβουμε 
στη μέση και μ’ένα κουταλάκι τις αδειάζουμε λίγο 
στη μέση. Τσιγαρίζουμε το μπέικον με το τριμμένο 
σκόρδο. Τρίβουμε στον ψιλό τρίφτη τη ψίχα της 
πατάτας που αφαιρέσαμε και την ανακατεύουμε 
με το γιαούρτι και το μπέικον με το σκόρδο, λίγο 
αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε και τους κύβους 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” και με αυτό το μίγμα 
γεμίζουμε τις πατάτες. 
Αλείφουμε τις πατάτες με λίγο λιωμένο βούτυρο 
και τις ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να ζεσταθούν 
καλά και να ροδίσουν.



Υλικά:
• 2 κρεμμύδια μικρά, κομμένα σε λεπτές φέτες
• 8 φέτες μπαγκέτας ή άλλου ψωμιού 

προηγούμενης ημέρας
• 150 γρ. τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 1-2 κουτ.σούπας βούτυρο και λίγο λάδι
• 2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο σχινόπρασο  

ή μαϊντανό
• περίπου 800 ml ζωμό από κρέας ή ζωμό 

λαχανικών, που έχουμε βράσει

Εκτέλεση:
Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε λίγο λάδι σε 
αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να μαλακώσει και 
να ροδίσει. Το αφαιρούμε και το κρατάμε στην 
άκρη. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε το βούτυρο και 
ροδίζουμε τις φέτες ψωμιού απο τις δυο πλευρές. 
Τις βάζουμε σ’ ένα ταψί, και σκεπάζουμε την κάθε 
μια με τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Έπειτα 
τις ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να πάρει λίγο 
χρώμα το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Μοιράζουμε 
το κρεμμύδι σε 4 βαθιά πιάτα, ρίχνουμε από επάνω 
ζεστό ζωμό και λίγο ψιλοκομμένο σχινόπρασο. 
Έπειτα βάζουμε σε κάθε πιάτο 2 φέτες ψημένο ψωμί 
με “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”.

Γαλλική κρεμμυδόσουπα 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 250 γρ. κοχυλάκι ή κοφτό μακαρονάκι
• 1/2 λίτρο σάλτσα μπεσαμέλ, όχι πολύ πηχτή, 

με αρκετό βούτυρο. 
• 2 φέτες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”, κομμένες  

σε μικρούς κύβους
• 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού μπέικον
• 1 φλιτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 2-3 μανιτάρια σαμπινιόν
• 1 αβγό

Εκτέλεση:
Βράζουμε τα μακαρόνια και τα στραγγίζουμε.
Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι 
να μαλακώσουν, προσθέτουμε και το μπέικον και 
το αφήνουμε να πάρει λίγο χρώμα (εάν θέλουμε 
προσθέτουμε και τα μανιτάρια, κομμένα σε φέτες 
μαζί με το μπέικον). Ανακατεύουμε τα μακαρόνια με 
το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σε κύβους, το μπέικον 
(και τα μανιτάρια). Προσθέτουμε το χτυπημένο 
αβγό στη μπεσαμέλ και την ανακατεύουμε με τα 
μακαρόνια. Βάζουμε σ’ ένα πύριμαχο σκεύος, 
αλείφουμε από επάνω με λίγο βούτυρο και ψήνουμε 
στο φούρνο μέχρι να ροδίσει.

Κοχυλάκι 
στο φούρνο
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Υλικά:
• 4 φέτες μπαγιάτικο ψωμί με προζύμι  

ή ολικής αλέσεως
• 1 κουτ. σούπας βούτυρο και λάδι
• 1 φλιτζανάκι του καφέ λευκό ξηρό κρασί
• 200γρ. τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 1 αβγό
• 1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού μυρωδικά 

(θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο, βασιλικό) 

Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε το τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” 
με το χτυπημένο αβγό, το κρασί και τα μυρωδικά της 
αρεσκείας μας. Σ’ ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι με 
το βούτυρο και ροδίζουμε τις φέτες ψωμιού και από 
τις δυο πλευρές. Έπειτα τις αλείφουμε με το μίγμα 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” και τις ψήνουμε στο φούρνο 
μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα.

Ελβετικό τοστ 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• τραχανάς γλυκός ή ξινός
• νερό
• αλάτι
• 1 κουτ.σούπας βούτυρο
• 3 τοματίνια για κάθε πιάτο
• λίγο θυμάρι ή βασιλικό
• “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”

Εκτέλεση:
Παρασκευάζουμε τον τραχανά ανάλογα με τις οδηγίες 
ή τις γνώσεις μας στην ποσότητα που επιθυμούμε.
Υπολογίζουμε για κάθε πιάτο 1/2 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ 
ΠΕΤPΑΣ” και 3 ντοματίνια.  
Το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” μπορούμε να το 
ψήσουμε στη σχάρα ή στην τοστιέρα και μετά να το 
κόψουμε σε μικρούς κύβους (εναλλακτικά μπορούμε 
να το αλευρώσουμε και να το τηγανίζουμε σε λίγο 
λάδι ενώ το έχουμε κόψει σε κύβους προηγουμένως). 
Τα ντοματίνια τα κόβουμε στη μέση, τα βάζουμε σ’ 
ένα ταψί, τα περιχύνουμε με ελάχιστο λάδι, αλάτι και 
λίγο θυμάρι ή βασιλικό, και τα ψήνουμε σε χαμηλή 
φωτιά στο φούρνο μέχρι να μαραθούν.  
Σερβίρουμε τον τραχανά στα πιάτα και βάζουμε 
από επάνω τους κύβους “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” και 
λίγα ντοματίνια.

Τραχανάς με ντοματίνια 
και ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 5 αβγά
• 1 φλιτζ. τσαγιού βρασμένο σπανάκι ή βλήτα
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σε κύβους ή 

1/2 φλιτζ. καφέ τριμ. “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” 
• 1/2 κρεμμύδι σε κύβους ή λεπτές φέτες,  

λίγο σκόρδο (προεραιτικά)
• 1 φλιτζ. καφέ ψιλοκομμένο μπέικον  

ή 2 μανιτάρια (όπως επιθυμούμε)
• λίγο μοσχοκάρυδο τριμμένο, αλάτι, πιπέρι
• 1 κουτ. σούπας αλεύρι
• 1 φλιτζ. καφέ γάλα
• 1 κλωνάρι δεντρολίβανο

Εκτέλεση:
Σ’ένα τηγάνι σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά το 
κρεμμύδι μέχρι να ροδίσει, (εάν θέλουμε, τώρα 
προσθέτουμε το μπέικον ή τα μανιτάρια) έπειτα 
προσθέτουμε το βρασμένο και κομμένο σπανάκι (ή 
βλήτα) και το μοσχοκάρυδο, λίγο αλάτι και πιπέρι. 
Το αφήνουμε στη φωτιά να φύγουν λίγο τα υγρά. 
Χτυπάμε τα αβγά με ένα σύρμα μαζί με το γάλα 
και το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά με το μίγμα 
σπανάκι και τους κύβους “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. 
Αλάτι, πιπέρι κατά προτίμηση. Ζεσταίνουμε λίγο 
λάδι σ’ ένα αντικολλητικό τηγάνι, βάζουμε το 
κλωνάρι δεντρολίβανου κομμένο στα δύο, πάνω 
από το μίγμα με τα χτυπημένα αβγά. Ψήνουμε σε 
σιγανή φωτιά ώσπου να ροδίσει στην κάτω πλευρά 
και σταθεροποιηθεί λιγάκι. Με τη βοήθεια ενός 
καπακιού αναποδογυρίζουμε τη φριτάτα και την 
αφήνουμε λίγο ακόμα να ψηθεί.

Φριτάτα 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Βαρένικα γεμιστά 
με ταλαγάνι Πέτραςς
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Εκτέλεση:
Για τη ζύμη: ανακατεύουμε το νερό με το χτυπημένο 
αβγό και το αλάτι και προσθέτουμε όσο αλεύρι 
χρειάζεται για να γίνει ένα λείο και μαλακό ζυμάρι. 
Το αφήνουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 1 ώρα. 
Για τη γέμιση: ανακατεύουμε το τριμμένο 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” με τη μυζήθρα και το αβγό. 
Παίρνουμε ένα κομμάτι του ζυμαριού και το 
ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο. Κόβουμε κύκλους με τη 
βοήθεια ενός μικρού ποτηριού ή τσέρκι και βάζουμε 
λίγο από τη γέμιση. Διπλώνουμε και πιέζουμε τις 
άκρες με τα δάχτυλα ή μ’ ένα πιρούνι για να κλείσουν 
καλά. Βράζουμε όσα βαρένικα θέλουμε σε πολύ καυτό 
νερό για περίπου 5 λεπτά (τα υπόλοιπα μπορούμε να 
τα διατηρήσουμε στον καταψύκτη). 
Τα βγάζουμε από το νερό με μια τρυπητή κουτάλα.  
Εν τω μεταξύ έχουμε κάψει λίγο βούτυρο σ’ ένα τηγάνι, 
προσθέτουμε τα βρασμένα βαρένικα, τα γυρίζουμε 
προσεκτικά και τα σερβίρουμε.

Υλικά για τη γέμιση:
• 220 γρ. τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 250 γρ. ανάλατη μυζήθρα
• 1 αβγό

Υλικά για το ζυμαρικό:
• 1/2 λίτρο χλιαρό νερό
• 1 αβγό
• αλεύρι όσο παίρνει
• λίγο αλάτι
• Βούτυρο για το σερβίρισμα



Υλικά:
• 3 μπουκετάκια μπρόκολο
• 3 καρότα
• 2 πατάτες
• 1/2 πράσο
• 4 φλιτζ. τσαγιού σάλτσα μπεσαμέλ  

με λίγο μοσχοκάρυδο και ελάχιστο σκόρδο
• 100 γρ. βούτυρο
• αλάτι, πιπέρι
• 220 γρ. τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”

Εκτέλεση:
Βράζουμε τα λαχανικά ξεχωριστά να μαλακώσουν. 
Βουτυρώνουμε 4 κεραμικές μικρές φόρμες για το 
φούρνο ή 1 μεγάλη. Κόβουμε σε μέτρια κομμάτια 
τα λαχανικά και τα μοιράζουμε στις φόρμες. 
Περιχύνουμε με λιωμένο βούτυρο, λίγο αλάτι 
και το μισό τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. 
Σκεπάζουμε με τη σάλτσα μπεσαμέλ και  
ρίχνουμε από επάνω το υπόλοιπο τριμμένο 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Βάζουμε στο φούρνο  
και ψήνουμε μέχρι να πάρει χρώμα. 

Λαχανικά 
au gratin
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Υλικά:
• 4 φιλέτα κοτόπουλο ανοιγμένα και χτυπημένα
• 100 γρ. σπανάκι ή βλήτα ζεματισμένα
• 1/4 κρεμμύδι ψιλοκομμένο και 1 σκελίδα σκόρδο
• 2 φέτες “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• 2-3 τριμμένα μανιτάρια, κατά προτίμηση
• 1 αβγό
• μοσχοκάρυδο, αλάτι, πιπέρι

Υλικά για το πανάρισμα:
• 1 αβγό, λίγο αλεύρι
• φρυγανιά και σουσάμι
• αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:
Για τη γέμιση τσιγαρίζουμε σε λίγο λάδι το κρεμμύδι 
και το σκόρδο ολόκληρο (μετά το αφαιρούμε) μέχρι να 
μαλακώσουν. Εάν θέλουμε τώρα βάζουμε τα μανιτάρια 
κομμένα σε λεπτές φέτες. Έπειτα προσθέτουμε το 
ζεματισμένο σπανάκι ή τα βλήτα, αλάτι, πιπέρι και 
λίγο μοσχοκάρυδο. Τ’ αφήνουμε να μαλακώσουν. 
Όταν κρυώσουν λίγο, προσθέτουμε το αβγό και το 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” κομμένο σε μικρούς κύβους. 
Απλώνουμε σε κάθε ανοιγμένο φιλέτο κοτόπουλο 
περίπου 2 κουταλιές της σούπας γέμιση, και το 
τυλίγουμε. Σταθεροποιούμε τις άκρες με οδοντογλυφίδες. 
Περνάμε τα ρολάκια πρώτα από το αλεύρι, μετά από 
το αβγό και έπειτα από το σουσάμι ανακατεμένο με τη 
φρυγανιά. Αφήνουμε λίγη ώρα να ξεκουραστούν στο 
ψυγείο. Μετά τα τηγανίζουμε σε πολύ σιγανή φωτιά. 
Σερβίρουμε έχοντας αφαορέσει τις οδοντογλυφίδες.

Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 1 ζύμη για πίστα  

(έτοιμη ή δικής μας παρασκευής) 
• 2 ντομάτες φρέσκες, τριμμένες στον τρίφτη
• 1 φλιτζ. καφέ ψιλλοκομμένο κρεμμύδι
• 3-4 φύλλα φρέσκο βασιλικό (ή αποξηραμένο)
• 1 φλιτζ. καφέ τριμμένο “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”
• λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
Τσιγαρίζουμε σ’ ένα τηγάνι το κρεμμύδι σε σιγανή 
φωτιά μέχρι να μαλακώσει και να ροδίσει. 
Προσθέτουμε τη ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε και 
αφήνουμε να βράσει μέχρι να φύγουν τα πολλά 
υγρά. Στο τέλος προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο 
βασιλικό. Αλείφουμε τη ζύμη με τη ντομάτα, 
αφήνοντας περίπου 1 εκατοστό της άκρης ελεύθερη 
και έπειτα σκεπάζουμε με το τριμμένο  
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”.  
Ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να ροδίσει η πίτσα.

Πίτσα 
με ταλαγάνι Πέτρας
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Υλικά:
• 4 αποξηραμένα δαμάσκηνα
• 5 αποξηραμένα βερίκοκα
• 1 φλιτζ. καφέ αποξηραμένη σταφίδα
• 1 1/2 φλιτζ. καφέ μαύρη ζάχαρη
• 2 φλιτζ. καφέ λευκό κρασί
• 1 φέτα “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”

Εκτέλεση:
Σ’ ένα τηγάνι καραμελώνουμε τη ζάχαρη να πάρει 
λίγο χρώμα. Σβήνουμε με το κρασί και όταν λιώσει 
η ζάχαρη προσθέτουμε τα αποξηραμένα φρούτα. 
Αφήνουμε σε σιγανή φωτιά να μαλακώσουν λίγο. 
Ψήνουμε το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” στη σχάρα ή 
αλλιώς το αλευρώνουμε και το τηγανίζουμε σε λίγο 
λάδι. Σερβίρουμε το “ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” σ’ ένα 
πιάτο και ρίχνουμε από πάνω και δίπλα το μίγμα με 
τα αποξηραμένα φρούτα.

Ταλαγάνι Πέτρας με 
αποξηραμένα φρούτα

-29-



Ιταλικά κολοκυθάκια 
γεμιστά
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Υλικά:
• 5 κολοκυθάκια μέτρια
• 200 γρ. κιμάς ανάμικτος
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο τριμμένη
• 1 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο  

αποξηραμένο και τριμμένο
• αλάτι, πιπέρι
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού περίπου νερό
• 1 αβγό
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού τριμμένη φριγανιά
• 1 φλιτζ. τσαγιού τριμμένο  
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ” 

Επιπλέον για τη μπεσαμέλ
• 1 φλιτζ. ελληνικού καφέ μαϊντανό
• λάδι για το τηγάνισμα
• 250 γρ. κρέμα μπεσαμέλ

Εκτέλεση:
Κόβουμε τα κολοκυθάκια κατά μήκος σε φέτες 
λεπτές του 1/2 εκατοστού (κάθε κολοκυθάκι βγάζει 
4 φέτες, θέλουμε 18 φέτες). Τις τηγανίζουμε 
σε σιγανή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν και να 
ροδίσουν. Έπειτα τις βάζουμε να στραγγίσουν σε 
απορροφητικό χαρτί. Σ’ ένα τηγάνι τσιγαρίζουμε το 
κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει, προσθέτουμε τον 
κιμά, έπειτα το δεντρολίβανο, το σκόρδο, αλάτι και 
πιπέρι. Όταν ροδίσουν ελαφρά, προσθέτουμε το 
νερό και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Αφήνουμε 
να κρυώσει λίγο ο κιμάς και ανακατεύουμε με το 
αβγό, τη φρυγανιά, το μαϊντανό και το τριμμένο 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Εάν χρειαστεί, 
προσθέτουμε λίγη φρυγανιά και δοκιμάζουμε αν 
χρειάζεται επιπλέον αλάτι. Στρώνουμε σε μία φέτα 
κολοκύθι λίγο από το μίγμα (περίπου 1 κουταλιά της 
σούπας), βάζουμε δεύτερη φέτα κολοκύθι-μίγμα και 
από πάνω μια σκέτη φέτα κολοκυθάκι σαν καπάκι. 
Αυτό το κάνουμε 6 φορές, και έχουμε 6 κολοκυθάκια 
γεμιστά. 
Για να τα σερβίρουμε τα ζεσταίνουμε λίγο στο 
φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Έχουμε 
έτοιμη ζεστή τη σάλτσα μπεσαμέλ (να μην είναι 
πολύ πηχτή) στην οποία προσθέτουμε το τριμμένο 
“ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΠΕΤPΑΣ”. Ρίχνουμε περίπου 2 
κουταλιές της σούπας σε κάθε γεμιστό κολοκυθάκι 
και σερβίρουμε με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, σε 
μακρόστενη πιατέλα.



FAMILY FOOD IKE
Μ. Ψελλού 32

54248 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 457212

email:contact@familyfood.gr
www.familyfood.gr

Ευχαριστούμε 
το εστιατόριο

“ΑΠΟΛΑΥΣΗ”
Γυμναστηρίου 13,

Κατερίνη
Τηλ: 2351030282
για την επιμέλεια 

των συνταγών

Διάθεση - Διανομή:

 με

Ταξίδι 
Γεύσεων


