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Κοχύλια γεμιστά με σπανάκι

Υλικά για τη γέμιση:

• 16 κοχύλια (ζυμαρικά)

• ½ κιλό σπανάκι

• 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 σκελίδα σκόρδο

• ½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

• ½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

• 400 γραμμάρια φυτική φέτα σόγιας

• ½ φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο

• Αλάτι

• Πιπέρι

Υλικά για τη σάλτσα ντομάτας:

• 250 ml χυμός ντομάτας

• 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 2 κουταλιές σούπας μηλόξιδο

• 1 κουταλάκι γλυκού ζάχαρη

• 50 ml ελαιόλαδο

• Θυμάρι

• Αλάτι

• Πιπέρι

1. Προθερμαίνουμε το φούρνο
μας στους 180 βαθμούς σε
αντιστάσεις.

2. Βράζουμε σε αλατισμένο
νερό τα μακαρόνια σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσεως.

3. Στραγγίζουμε ένα-ένα προ-
σεκτικά τα κοχύλια να μην
σπάσουν και τα τοποθετούμε
σε μία λαμαρίνα το ένα δίπλα
στο άλλο και τα σκεπάζουμε.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ:
4. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το

ελαιόλαδο και σοτάρουμε το
ψιλοκομμένο κρεμμύδι με το
σκόρδο.

5. Προσθέτουμε το χυμό ντο-
μάτας, το μηλόξιδο, τη ζάχα-
ρη, το αλάτι, πιπέρι, θυμάρι
και μαγειρεύουμε σε χαμηλή
φωτιά μέχρι να δέσει η σάλ-
τσα.

6. Κατεβάζουμε τη σάλτσα από
την εστία.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ:
7. Σε ένα άλλο τηγάνι ρίχνουμε

το ελαιόλαδο και σοτάρουμε
τα φρέσκα κρεμμυδάκια
μέχρι να μαλακώσουν. Προ-
σθέτουμε το σκόρδο και το
σπανάκι κομμένο σε μικρά
κομμάτια.

8. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα
έως ότου μαραθεί το σπανά-
κι και προσθέτουμε το ψιλο-
κομμένο μαϊντανό και τον
άνηθο.

9. Κατεβάζουμε το τηγάνι από
την εστία και ρίχνουμε μέσα
τη φυτική φέτα σε χοντρο-
κομμένα κομμάτια. Δοκιμά-
ζουμε τη γεύση και συμπλη-
ρώνουμε αν θέλουμε αλάτι
και πιπέρι.

10. Παίρνουμε ένα πυρίμαχο
σκεύος και καλύπτουμε τον
πάτο με μία δόση από τη
σάλτσα ντομάτας.

11. Με ένα κουτάλι γεμίζουμε τα
κοχύλια ένα-ένα με τη γέμι-
ση και τα τοποθετούμε μέσα
στο σκεύος το ένα δίπλα
στο άλλο.

12. Περιχύνουμε τα κοχύλια με
την υπόλοιπη σάλτσα ντομά-
τας και σκεπάζουμε με ένα
αλουμινόχαρτο.

13. Ψήνουμε για 25 λεπτά και
σερβίρουμε.

10 ZYMAΡΙΚΑ

TIP
Aν δεν βρίσκουμε κοχύλια 

μπορούμε να το ετοιμάσουμε 
με λαζάνια σε 2- 3 στρώσεις, 

με χοντρά ζυμαρικά, 
σπαγγέτι ή κανελόνια. 
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