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Αλβανία – Βιεννέζ 
από την Αντζελίνα Νίκο 

Υλικά 
Για τα μπιφτέκια 

 1 κιλό κιμάς (μισό-μισό μοσχαρίσιο και χοιρινό) 

 μαϊντανός, άνηθος, κόκκινο και μαύρο πιπέρι, κύμινο, ψιλοκομμένο σκόρδο και 
 κρεμμύδι 

 μείγμα (Αλβανική σκόνη για δέσιμο και γεύση) 

 2 αυγά 

 2 φρυγανιές 

 1 φλιτζάνι του καφέ λάδι 

 σόδα προαιρετικά 
Για τη γέμιση 
 τυρί που λιώνει (π.χ. Gouda) 

Για το τηγάνισμα 

 τριμμένη φρυγανιά 

 3 αυγά 
 

 
 

 
Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά εκτός από το τυρί για να γίνει μια μάζα. Τη ζυμώνουμε και την 

αφήνουμε 20 λεπτά για να ξεκουραστεί. Πλάθουμε τη μάζα σε σχήματα μικρής μπάλας και 

τα πιέζουμε ή χρησιμοποιούμε μικρό πλάστη για να γίνουν επίπεδα. Μετά τοποθετούμε 

δυο φέτες τυρί και το κλείνουμε δημιουργώντας μακρόστενα σχήματα. 

Πασπαλίζουμε κάθε κομμάτι με τριμμένη φρυγανιά και το τηγανίζουμε για περίπου 3-4 

λεπτά στην κάθε πλευρά. Έχουμε χτυπήσει τα αυγά και βουτάμε το μπιφτέκι στο μείγμα και 

μετά το ξανατηγανίζουμε για ένα λεπτό να ψηθεί το αυγό. Σερβίρουμε με σαλατικά. 
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Βουλγαρία – Moυσακάς 
από την Μάγια Μπορίσοβα-Σεκόβα 

Υλικά 
  

 πατάτες 

 καρότα 

 πιπεριές 

 κολοκυθάκια 

 μελιτζάνες 

 κιμάς 

 κρεμμύδι 

 ρίγανη, πιπέρι, αλάτι 

 λάδι 

 κρέμα = 1 κιλό γιαούρτι και 6 αυγά 
 
 

 

 
 
 
 

Εκτέλεση 
Κόβουμε τα λαχανικά σε μικρά κυβάκια και τα τσιγαρίζουμε. Προσθέτουμε τον κιμά, αλάτι, 
πιπέρι και τη ρίγανη. Τα βάζουμε σε ταψί με λίγο νερό και τα ψήνουμε στους 200 βαθμούς 
για μια ώρα να μαλακώσουν. Βγάζουμε το ταψί από το φούρνο και προσθέτουμε την κρέμα 
(το γιαούρτι με τα αυγά) και ξαναβάζουμε στο φούρνο μέχρι να ροδοκοκκινίσει. 
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Γαλλία – Κις Λορέν 
από τη Ζοέλ Λεπινό 

 Υλικά  
 1 σφολιάτα 

 125γρ μπέικον 

 125γρ ζαμπόν 

 1 κρέμα γάλακτος 

 3 αυγά 

 1 ποτήρι γάλα 

 λίγο βούτυρο , αλάτι, πιπέρι 
 
 

 
 
 
 

Εκτέλεση 
Απλώνεις τη σφολιάτα σε μια φόρμα (20 cm) αφού έχεις βουτυρώσει πρώτα την φόρμα. 
Κόβεις το μπέικον και το ζαμπόν σε μικρά κομμάτια και τα σοτάρεις σε λίγο βούτυρο. 
Έπειτα τα στρώνεις πάνω στη σφολιάτα. 
 
Χτυπάς τα αυγά με την κρέμα γάλακτος, το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι και ρίχνεις το 
μείγμα πάνω από τα μπέικον. Βάζεις στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 με 35 
λεπτά. 
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Γερμανία – Ρολό Χοιρινό 
από την Ιουλιανή Γκούννεμανν 

Υλικά 
 800γρ χοιρινό 

 250 γρ κόκκαλο 

 40γρ λάδι 
 10γρ αλεύρι 
 Αλάτι 
 Κύμινο 

 Σκόρδο 
 

Εκτέλεση 
Αλατίζουμε το πλυμένο κρέας, βάζουμε κύμινο, λίγο τριμένο σκόρδο και τσιγαρίζουμε το 
κρέας από όλες τις πλευρές στο λάδι. Μετά το ψήνουμε για 1 ½ με 2 ώρες στο φούρνο με 
λίγο νερό (το συμπληρώνουμε) και τα κόκκαλα. Με το υγρό και το αλεύρι φτιάχνω μετά τη 
σάλτσα. 

 
Υλικά 
 600γρ καρότα 

 400γρ μπιζέλια 

 1 κρεμύδι 
 1κουτ σούπας ζάχαρη 

 40γρ αλεύρι 
 Λίγο ζωμό από κύβο 

 40γρ βούτυρο ή λάδι 
 Μαϊντανό 

 

Εκτέλεση 
Κόβουμε τις πατάτες και τις βράζουνε με το αλάτι σε νερό για 15-30 λεπτά. Χύνουμε το 
νερό και σερβίρουμε με τα άλλα φαγητά. 



 

7 
 

Γερμανία – Τηγανίτες από Πατάτα 
από την Ιουλιανή Γκούννεμανν 

 
Υλικά 
 1 κιλό πατάτες 

 2 κρεμύδια 

 2-3 αυγά 

 Αλάτι 
 Λάδι για το τηγάνισμα 

 
 

 
 
 
 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και τρίβουμε τις πατάτες. Τους βάζω αλάτι και περιμένω ½ ώρα. Χύνω το 
υγρό. Ανακατεύω τις πατάτες  με το τριμμένο κρεμμύδι και τα αυγά και αν θέλω λίγο 
αλεύρι. Σε ένα τηγάνι βάζω τηγανίτες από τη ζύμης με κουτάλι, τις πατάω λίγο και τις ψήνω 
περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά. 
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Ιαπωνία – Μελιντζάνα Χωριάτικη 
από την Μουτσούμι ντι Μομπλό 

 

Υλικά 
 2 μελιτζάνες 

 2 κουταλιές της σούπας σόγια σως 

 2 κουταλιές της σούπας κρασί λευκό 

 2 κουταλιές της σούπας νερό 

 4 κουταλιές της σούπας λάδι 

 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη 

 λίγο πράσο ψιλοκομμένο 
 

 

 
 

 

 

Εκτέλεση 
Κόβετε τις μελιτζάνες στα τέσσερα. Τις τηγανίζετε και τις βγάζετε όταν είναι μαλακές. Τις 
αφήνετε σε απορροφητικό χαρτί για λίγο. Σε μέτρια φωτιά βράζετε για 10 λεπτά τη σάλτσα 
σόγιας, το κρασί, το νερό, τη ζάχαρη και το λάδι. Βάζετε τις μελιτζάνες σε πιατέλα, τις 
περιχύνετε με τη βρασμένη σάλτσα και ρίχνετε από πάνω το ψιλοκομμένο πράσο. 
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Ιαπωνία – Κοτόπουλο Τηγανητό 
από την Μουτσούμι ντι Μομπλό 

 

 

Υλικά 
 1 στήθος κοτόπουλου 

 ½ κρεμμύδι 

 2 καρότα 

 1 πατάτα 

 λάδι 

 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας 

 ½ κουταλιά της σούπας ζάχαρη 

 λίγο νερό 
 

 
 

 

Εκτέλεση 

Τηγανίζετε το κοτόπουλο και το βγάζετε από το τηγάνι. Στο ίδιο λάδι τηγανίζετε τα λαχανικά 
κομμένα σε κύβους. Αναμειγνύετε το κοτόπουλο με τα λαχανικά, τη σάλτσα σόγιας, τη 
ζάχαρη και λίγο νερό και μαγειρεύετε  μέχρι να εξατμιστεί το νερό. 
 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

Ινδία – Μπιριάνι με Λαχανικά 
από την Μπάβνα Κοθανούρ 

Υλικά για 5 άτομα 
 600γρ ρύζι μπασμάτι 

 1 πακέτο του 1 κιλού κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά 

 3 πράσινα τσίλι 

 2 κουτ σούπας ελαιόλαδο και 1 κουτ σούπας βούτυρο 

 2-3 φύλλα δάφνης 

Υλικά που θα βάλουμε στο μπλέντερ 
 1 κομμάτι τζίντζερ στο μέγεθος σπιρτόκουτου 

 ¾ από ένα κεφάλι σκόρδο 

 ½ κουτ γλ κανέλα τριμμένη 

 1κουτ γλ γαρύφαλλο τριμμένο 

 1 κουτ γλ κόκκινο τσίλι σκόνη 

 1 ματσάκι κολίανδρο ή ½ ματσάκι μαϊντανός 

 2 μέτρια κρεμμύδια 

 100γρ σκόνη ινδική καρύδα 

 2-3 ντομάτες 

 
 

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε στο λάδι και το βούτυρο το κρεμμύδι και ρίχνουμε τα φύλλα της δάφνης και 
το πράσινο τσίλι. Ρίχνουμε τα ανάμεικτα λαχανικά, αλατίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να 
σωθεί το νερό. 
Λιώνουμε στο μπλέντερ όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε αυτό το μείγμα μέσα στο τηγάνι 
και περιμένουμε να πάρει μια βράση. Τότε ρίχνουμε το ρύζι και προσθέτουμε νερό σε 
αναλογία 1 μέρος ρύζι / 2 μέρη νερό. Όταν το ρύζι είναι μισοβρασμένο, σβήνουμε τη φωτιά 
και το αφήνουμε απάνω στο μάτι να βράσει με τη φωτιά που έχει το μάτι. 
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Ινδία – Τηγανητό Κοτόπουλο με Τσίλι 
από την Μπάβνα Κοθανούρ 

Υλικά 
 1 κιλό κοτόπουλο στήθος φιλέτο και μπουτάκια 

 1 πακέτο chilli chicken powder (σε ινδικά καταστήματα) 

 ξύδι, λεμόνι, αλάτι 

 λάδι για το τηγάνισμα 

 
Εκτέλεση 
Μαρινάρουμε το κοτόπουλο στο ξύδι,λεμόνι, αλάτι και chilli chicken powder και το 
αφήνουμε στο ψυγείο για δύο ώρες. Μετά τηγανίζουμε το κοτόπουλο. 
 

ΣΑΛΤΣΑ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
Υλικά 

 200γρ στραγγιστό γιαούρτι 

 1 αγγούρι ψιλοκομμένο 

 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

 ½ ντομάτα όχι πολύ ώριμη ψιλοκομμένη 

 1 καρότο ψιλοκομμένο 

 2-3 φύλλα κόλιανδρο/μαϊντανό 

 
Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. 
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Καζακστάν – Πιροσκί 
από την Ταμάρα Αμπντί Μομίνοβα 

Υλικά 
 1 κιλό αλεύρι 

 1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 1 κούπα ξινόγαλο 

 1 μικρό φλυτζάνι λάδι 

 1 κουτ σούπας ζάχαρη 

 1 κουτ γλ αλάτι 

 ½ κουτ γλ νωπή μαγιά 

 σπορέλαιο για το τηγάνισμα 
 

Εκτέλεση 
Κοσκινίζουμε το αλεύρι. Σε μια κούπα του τσαγιού χλιαρό νερό βάζουμε τη μαγιά, ζάχαρη 
και αλάτι και ανακατεύουμε καλά με το πιρούνι και αφήνουμε ¼ της ώρας να φουσκώσει 
(να ξεκουραστεί). Κάνουμε μια λακούβα στο αλεύρι. Προσθέτουμε το παραπάνω μείγμα, 
το ξινόγαλο (ή το γιαούρτι λιωμένο σε χλιαρό νερό) και το λάδι. Ανακατεύουμε και σιγά-
σιγά προσθέτουμε χλιαρό νερό όσο πάρει ώστε η ζύμη να γίνει όπως του ψωμιού. 
Σκεπάζουμε και το αφήνουμε μια- δυο ώρες να φουσκώσει σε ζεστό περιβάλλον. 
 

 
 

Υλικά για τη γέμιση 
 ½ κιλό πατάτες 

 5-6 ξερά κρεμμύδια 

 λίγο λάδι για τσιγάρισμα 
 

Εκτέλεση 
Βράζουμε τις πατάτες ψιλοκομμένες και αλατισμένες και τις φτιάχνουμε πουρέ. 
Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τσιγαρίζουμε  με λίγο αλάτι μέχρι να μαλακώσουν. 
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Ρίχνουμε νερό να καλύψει τα κρεμμύδια και βράζουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά μέχρι να 
εξατμιστεί το νερό. Μόλις είναι έτοιμο τα ρίχνουμε στον πουρέ. Φτιάχνουμε με τη ζύμη 
μπαλάκια σε μέγεθος αυγού, τα ανοίγουμε λίγο με μικρό πλάστη, συμπληρώνουμε τη 
γέμιση και ξανακλείνουμε. Τηγανίζουμε τα πιροσκί. 
 

Καζακστάν – Μποκταρμά Ντουπλαμά 
από την Ταμάρα Αμπντί Μομίνοβα 

Υλικά 
 1 κιλό κρέας αρνίσιο σε μερίδες (με λίπος) 

 4 ξερά κρεμμύδια 

 2-3 καρότα 

 2-3 πράσινες και κόκκινες πιπεριές 

 1 κιλό πατάτες 

 2 φύλλα δάφνη 

 2 ντομάτες ψιλοκομμένες 

 5-6 κόκκους μαύρο πιπέρι 

 αλάτι 
 

 
 

Εκτέλεση 
Βάζουμε 1 φλιτζάνι του καφέ λάδι σε μια κατσαρόλα, χοντροκόβουμε το κρεμμύδι σε 4 
κομμάτια και το στρώνουμε στην κατσαρόλα. Μετά στρώνουμε το κρέας χοντροκομμένο, 
τα καρότα, τις πατάτες χοντροκομμένες, τις ντομάτες ψιλοκομμένες, τις πιπεριές 
χοντροκομμένες, τα φύλλα δάφνης και 1 φλιτζάνι του καφέ νερό. Σκεπάζουμε με 
αλουμινόχαρτο και το καπάκι της κατσαρόλας. Ψήνουμε για 1 ½ ώρα σε χαμηλή φωτιά. 



 

14 
 

Μεξικό – Σόπες 
από την ΟΛΓΑ ΡΟΜΕΡΟ ΑΚΟΣΤΑ 

Υλικά για τη ζύμη: 
 μισό κιλό καλαμποκάλευρο 

 1 πρέζα αλάτι 

 νερό 

Υλικά για το γαρνίρισμα: 
 1 κονσέρβα μαύρα φασόλια 

 1 κρεμμύδι 

 άσπρο τυρί (της προτίμησής σας) 

 μαρούλι 

 πικάντικη σάλτσα (προαιρετικά) 

 
Εκτέλεση για τη ζύμη: 
Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι και την πρέζα αλάτι και προσθέτουμε σιγά-σιγά το νερό 
μέχρι να γίνει μια σφιχτή ζύμη. 
Ύστερα, χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρές μπαλίτσες και τις στρογγυλεύουμε μέχρι να πάρουν 
το επιθυμητό σχήμα και πάχος (τις απλώνουμε με μικρό πλάστη μέχρι να γίνουν σε 
μέγεθος περίπου σαν πιατάκι του καφέ). 
Τα βάζουμε στο τηγάνι με μια σταγόνα λάδι για να μην κολλάει και αναποδογυρίζουμε 
μέχρι να τηγανιστούν και από τις δύο μεριές και να πάρουν χρυσαφί χρώμα. 
 

Εκτέλεση για το γαρνίρισμα: 
Τσιγαρίζουμε μισό κρεμμύδι σε ένα τηγάνι και προσθέτουμε τα μαύρα φασόλια. 
Στη συνέχεια τα αλέθουμε χτυπώντας τα με ένα κουτάλι και τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν 
το πρώτο βράσιμο και κλείνουμε. 
Μετά ψιλοκόβουμε το μαρούλι και αφού έχουμε βάλει στην ζύμη μας μία κουταλιά 
φασόλια προσθέτουμε το ψιλοκομμένο μαρούλι, το άσπρο τυρί και την πικάντικη σάλτσα. 
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Ολλανδία – Σουφλέ με ξινολάχανo 
από τον Gerard Van Hattem 

Υλικά (για 4 άτομα) 
 1 κιλό πατάτες 

 75 γραμ. βούτυρο 

 250 γραμ. σπεκ ή μπέικον 

 1 βάζο ή κονσέρβα ξινολάχανο 

 1 μεγάλο μήλο σε κυβάκια, ξεφλουδισμένο 

 1 κουτ. σούπας μουστάρδα 

 50 γραμ. αλεύρι 

 1/2 λίτρο γάλα 

 75 γραμ. βούτυρο 

 75 γραμ. τυρί gouda μέτριας ωρίμανσης, τριμμένο 

 
 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες σε λεπτές φέτες και τις βράζουμε για 10 λεπτά. Τις 
στραγγίζουμε. 
Σωτάρουμε σε ένα τηγάνι με καπάκι το σπεκ ή το μπέικον στο βούτυρο. Αφαιρούμε το 
μισό, το κρατάμε στην άκρη και στο υπόλοιπο προσθέτουμε το ξινολάχανο, το μήλο και τη 
μουστάρδα. Μαγειρεύουμε για 15 λεπτά σε σιγανή φωτιά με κλειστό καπάκι. 
Λιώνουμε σε μία κατσαρόλα το υπόλοιπο βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και σταδιακά 
το γάλα για να φτιάξουμε μία σάλτσα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το 
τριμμένο τυρί. 
Σε ένα ελαφρά βουτυρωμένο πυρέξ στρώνουμε το μείγμα με το ξινολάχανο, έπειτα τις 
πατάτες, επάνω ρίχνουμε τη σάλτσα και τέλος σκορπίζουμε το σπεκ ή το μπέικον που 
είχαμε κρατήσει στην άκρη. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 ºC μέχρι να ροδίσει. 
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Ουκρανία – Ρολό με παπαρουνόσπορο    
από την Αλίνα Μορόζοβα 

Υλικά για τη ζύμη 
 50 γρ μαγιά φρέσκια 

 1 ποτήρι νερού γάλα 

 100-150 γρ βιτάμ ή βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου 

 ½ ποτήρι νερού ζάχαρη 

 1 πρέζα αλάτι 

 1 κουτ  γλυκού  κάρδαμο σκόνη 

 αλεύρι όσο πάρει 

Eκτέλεση 
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μαγιά με λίγο γάλα, 1 κουταλάκι ζάχαρη και λίγο αλεύρι και 
αφήνουμε να φουσκώσει. Σε ένα δεύτερο μπολ χτυπάμε καλά την υπόλοιπη ζάχαρη με το 
υπόλοιπο γάλα και ένα ποτήρι αλεύρι. Σε τρίτο μπολ χτυπάμε το βούτυρο, προσθέτουμε το 
κάρδαμο και ανακατεύουμε και τα τρία μείγματα προσθέτοντας αλεύρι όσο πάρει. 
Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη. 

 
Υλικά για τη γέμιση 

 ½ ποτήρι του νερού γάλα 

 1 ποτήρι του νερού παπαρουνόσπορο 

 1 ποτήρι του νερού ζάχαρη 

 καρύδια χοντροκοπανισμένα 

Εκτέλεση 
Σε κατσαρόλα βάζουμε τον παπαρουνόσπορο και γάλα να τον σκεπάζει και σιγοβράζουμε 
μέχρι να εξατμιστεί το γάλα αλλά να μην κολλήσει στον πάτο.  Χτυπάμε στο μπλέντερ 
προσθέτοντας σιγά-σιγά ζάχαρη μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε σιγά-
σιγά τα καρύδια και ανακατεύουμε. Ανοίγουμε τη ζύμη σε ένα τετράγωνο, απλώνουμε τη 
γέμιση και τυλίγουμε σε ρολό. Κλείνουμε τα άκρα. Βάζουμε λαδόκολλα σε ταψί, βάζουμε 
επάνω το ρολό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μια ώρα περίπου. Αφήνουμε να 
κρυώσει και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. 
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Τουρκία – Πιλάφι 
από την Τζιόρτζια Ταούσι 

 

Υλικά 
 βούτυρο ή μαργαρίνη 

 1 φλιτζάνι του καφέ κριθαράκι ή φιδέ 

 2 ποτήρια του νερού ρύζι για πιλάφι 

 4 ποτήρια νερό (ή εναλλακτικά, αν έχουμε διαθέσιμο ζωμό, 2 ποτήρια νερό και 2 
ποτήρια ζωμό από κοτόπουλο ή λαχανικών) 

 αλάτι 
 
 

 
 
 
 
 
 

Εκτέλεση 
Μουσκεύουμε το ρύζι σε χλιαρό νερό για περίπου μία ώρα. Το στραγγίζουμε και το 
αφήνουμε στην άκρη. 
Χρησιμοποιούμε μία αντικολλητική κατσαρόλα όπου λιώνουμε το βούτυρο (προσέχοντας 
να μην το κάψουμε) κι έπειτα προσθέτουμε το κριθαράκι. Μόλις πάρει χρώμα 
προσθέτουμε και το ρύζι και καβουρδίζουμε για 2-3 λεπτά επιπλέον. Προσθέτουμε το νερό 
(ή το ζωμό), κατά προτίμηση ζεστό, αλατίζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά, τοποθετούμε το 
καπάκι και το αφήνουμε μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά χωρίς να ανακατέψουμε 
ούτε να ανοίξουμε το καπάκι! Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε την κατσαρόλα με 
κλειστό το καπάκι για 10 επιπλέον λεπτά. Είναι έτοιμο. 
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