
Πίτες



Το φύλλο θα πρέπει να κοπεί βαθιά 
για να ψηθεί καλύτερα και να 
τραβήξει τα υγρά της. 

Μυστικό
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Πίτα χωριάτικη με κιμά, 
μελιτζάνα και πράσο

Υλικά (για 20 άτομα)
Γέμιση
• ½ κιλό κιμά μοσχαρίσιο και χοιρινό 

ανάμεικτο
• 300 γρ μελιτζάνες
• 200 γρ πράσα
• αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
 
Ζύμη
• 800 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 ποτήρι κρασιού λάδι
• 1 πρέζα αλάτι
• χλιαρό νερό
• μαγειρικό λίπος και ελαιόλαδο για το 

άλλειμμα
• 2 αυγά + 2 κουτ. αλεύρι (άλλειμμα)

Εκτέλεση
Σε ένα μπώλ αναμειγνύουμε το αλεύρι, 
το λάδι, το αλάτι και το νερό έτσι 
ώστε να κάνουμε μια ζύμη ελαστική. 
Αφήνουμε το ζυμάρι να ξεκουραστεί για 
½ ώρα σκεπασμένο.
Ετοιμάζουμε τη γέμιση: Σοτάρουμε τα 
πράσα και στη συνέχεια ρίχνουμε τις 
μελιτζάνες και αφήνουμε να αχνιστούν 
καλά για 10 λεπτά. Προσθέτουμε τον 
κιμά και ανακατεύουμε καλά μέχρι να 
βράσει. Σιγοβράζουμε για 15 λεπτά. 
Προσθέτουμε τα μπαχαρικά και 
κατεβάζουμε από τη φωτιά.
Ετοιμάζουμε τα φύλλα: Πλάθουμε 30 
μπαλάκια και ανοίγουμε μικρά πιτάκια 
μεγέθους μικρού πιάτου. Τρία πιτάκια 
μας δίνουν ένα φύλλο. (Τα στρώνουμε 
το ένα πάνω στο άλλο και ανάμεσα 
τους βάζουμε το μαγειρικό λίπος.) 
Ετσι έχουμε 15 πάνω και 15 κάτω. 
Στρώνουμε τα πρώτα 15 και ρίχνουμε 
την γέμιση. Στρώνουμε τα υπόλοιπα 15. 
Ανάμεσα από κάθε φύλλο αλείφουμε 
με λίπος.
Χτυπάμε δύο αυγά και δύο κουταλιές 
αλεύρι και λίγο από το λάδι που θα μας 
περισσέψει και αλείφουμε την πίτα μας. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
180 βαθμών για 1 ώρα και 15 λεπτά. 
Χαράζουμε την πίτα 10 λεπτά αφότου 
φουρνίσουμε και συνεχίζουμε 
το ψήσιμο. 



Ελένη Γκολοβόδα • Cook Book



Για να γίνουν πιο όμορφα και 
απολαυστικά τα τυροπιτάκια μας 

μπορούμε πριν το ψήσιμο να τα 
αλείψουμε με λίγο κρύο φρέσκο γάλα. 

Μυστικό
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Πεντανόστιμα τυροπιτάκια

Υλικά (για 80 κομμάτια)
Για τη ζύμη
• 4 κούπες αλεύρι σκληρό
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά 
• 1 κούπα γάλα χλιαρό
• λίγο αλάτι και λίγη ζάχαρη 
• 2 αυγά
• λίγο χλιαρό νερό

Για τη γέμιση
• 300 γρ. τυρί φέτα
• 2 αυγά
• λίγο πιπέρι

Εκτέλεση
Αρχικά, διαλύουμε την ξηρή μαγιά 
στο χλιαρό γάλα και το ανακατεύουμε 
με το αλεύρι, το αλάτι, τη ζάχαρη και 
τα δύο αυγά. Προσθέτουμε και λίγο 
χλιαρό νερό και πλάθουμε μία σφιχτή 
ζύμη. Αφήνουμε τη ζύμη να σταθεί για 
1 ώρα τουλάχιστον, σκεπασμένη με μία 
μεμβράνη ώστε να μην ξεραθεί. 
Στο διάστημα αυτό ετοιμάζουμε την 
γέμιση. Τρίβουμε το τυρί με τα δάχτυλα 
μας σε τρίμματα και ανακατεύουμε με 
τα αυγά και το πιπέρι. Όταν περάσει 
η μία ώρα, παίρνουμε τη ζύμη, τη 
χωρίζουμε σε δέκα μπαλάκια και 
ανοίγουμε το καθένα σε ένα λεπτό 
φύλλο διαμέτρου 20-25 εκατοστών. 
Το κάθε φύλο το χαράζουμε σε οκτώ 
τριγωνικά κομμάτια με ένα μαχαιράκι 
σαν να κόβουμε τα κομμάτια μιας 
στρογγυλής πίτσας. Στην πλατιά άκρη 
του κάθε κομματιού βάζουμε με ένα 
κουταλάκι του γλυκού λίγη γέμιση, 
την καλύπτουμε από τα πλαϊνά και 
τυλίγουμε από την πλατιά πλευρά 
προς την πλευρά που κάνει γωνιά. 
Έτσι από το κάθε φύλλο προκύπτουν 
οκτώ τυροπιτάκια. Τοποθετούμε σε 
ένα ταψάκι ελαφρώς βουτυρωμένο 
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε 
προθερμασμένο φούρνο για 15-20 
λεπτά. 
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Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τραχανά από αλεύρι ή σιμιγδάλι.

Μυστικό

Τραχανόπιτα της βλάχας

Υλικά (για 8-10 άτομα)
• 400 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• λίγο ξύδι
• λίγο λάδι
• λίγο αλάτι
• νερό χλιαρό
• 1 κούπα ξυνό τραχανά από σιτάρι 
• ½ έως 1 κούπα φέτα τυρί
 

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε το αλεύρι με το λάδι, 
το αλάτι και το ξύδι. Προσθέτουμε το 
νερό λίγο λίγο για να φτιάξουμε ένα 
ελαστικό ζυμάρι. Αφήνουμε το ζυμάρι 
να ξεκουραστεί και ετοιμάζουμε τη 
γέμιση.
Βράζουμε τον τραχανά πολύ καλά. 
Περιμένουμε να χυλώσει. Κατεβάζουμε 
από τη φωτιά και ρίχνουμε μέσα το τυρί. 
Λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί 34cm. 
Ανοίγουμε τέσσερα φύλλα αρκετά 
λεπτά. Στρώνουμε το πρώτο και το 
λαδώνουμε. Στη συνέχεια στρώνουμε 
τα υπόλοιπα φύλλα το ένα μετά το 
άλλο. Δεν ξεχνάμε να τα λαδώνουμε. 
(Αφήνουμε τα φύλλα να εξέχουν από το 
ταψί).
Απλώνουμε τον τραχανά με το τυρί, 
γυρίζουμε τα φύλλα και καλύπτουμε 
γύρω γύρω. Στη μέση η πίτα μένει 
ανοιχτή. Ψήνουμε σε δυνατό φούρνο 
στους 200 βαθμούς έως ότου ροδίσει 
καλά. 


