Σούπα με κεφτεδάκια
6 φλιτηάνια ηωμό από μοςχάρι
2 καρότα
3 πατάτεσ
1 μεγάλο κρεμμφδι
2 κλωνάρια ςζλινο
1 κ.ς. βοφτυρο
½ κ.γ. μαφρο πιπζρι
¼ κ.γ. ςζλινο ςε ςκόνθ
1 κ.γ. άνικο ςε ςκόνθ
½ κιλό μοςχαρίςιο κιμά
1 αυγό
½ φλ. φρυγανιά τριμμζνθ
½ φλ. νερό
¼ κ.γ. από το κακζνα: πιπζρι, αλάτι, κρεμφδι ςε ςκόνθ

Κόβουμε το ςζλινο και το κρεμμφδι ςε κφβουσ και τα ρίχνουμε ςε μεγάλθ κατςαρόλα.
Προςκζτουμε το ηωμό και βράηουμε για περίπου 45 λεπτά ι μζχρι να μαλακϊςουν τα
λαχανικά. Στο μεταξφ, ηυμϊνουμε τον κιμά προςκζτοντασ αυγό, φρυγανιά, νερό και
μπαχαρικά. Προςκζτουμε μπαχαρικά και βοφτυρο ςτθ ςοφπα και ςιγοβράηουμε. Πλάκουμε
μικρά κεφτεδάκια και τα ρίχνουμε ςτθ ςοφπα. Δυναμϊνουμε τθ φωτιά και βράηουμε για 15
με 20 λεπτά. Σερβίρουμε προςκζτοντασ μπόλικο ψιλοκομμζνο άνικο.

Πατατοςαλάτα
Υλικά
8 πατάτεσ βραςμζνεσ (κρφεσ)
4 καρότα βραςμζνα (κρφα)
3 αυγά βραςμζνα (κρφα)
3 ψιλοκομμζνα αγγουράκια τουρςί
2 φλιτηάνια ψιλοκομμζνο ηαμπόν
½ κρεμφδι ψιλοκομμζνο
1 ½ φλ. κρζμα γάλακτοσ
3 κ.γ. μαγιονζηα
1 κ.ς. μουςτάρδα με ςπόρουσ
2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. μαφρο πιπζρι

Οδηγίεσ
Κόβουμε τα υλικά τθσ ςαλάτασ ςε κφβουσ ½ ίντςασ (1 εκ.) και τα ανακατεφουμε. Σε άλλο
δοχείο ανακατεφουμε τθν ξινι κρζμα, μαγιονζηα, μουςτάρδα και μπαχαρικά και τα
ρίχνουμε ςτο μπολ με τθ ςαλάτα.
Αυτό το πιάτο είναι εφκολο να μεταφερκεί ςε πάρτι και κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ κακϊσ
μπορεί να ετοιμαςτεί από τθν προθγοφμενθ και να διατθρθκεί ςτο ψυγείο.

Μπιφτζκια Εςθονίασ (μοςχαρίςια ή χοιρινά) Hakklihakotlet
Υλικά
¼ κ. κιμά βοδινό, ¼ κ. κιμά μοςχαρίςιο και ¼ κιμά χοιρινό
2 αυγά
1 φλιτηάνι φρυγανιά τριμμζνθ
1 κ.γ. αλάτι
¼ κ.γ. φρεςκοτριμμζνο μαφρο πιπζρι
½ φλ. κρεμφδι ψιλοκομμζνο
¾ φλ. κρφο νερό
4 κ.ς. φυτικό λάδι

Οδηγίεσ
Σε μεγάλο μπωλ ανακατεφουμε όλα τα υλικά ,εκτόσ από ½ φλ. φρυγανιά και το
λάδι, και ηυμϊνουμε για 5-10 λεπτά ι μζχρι το μίγμα να γίνει λείο, ελαφρφ και
αφράτο. Βρζχουμε τα χζρια με κρφο νερό και πλάκουμε 8 μεγάλα , ςτρογγυλά
μπιφτζκια. Μετά τα βουτάμε ςτθν υπόλοιπθ φρυγανιά, καλφπτοντασ και τισ δφο
πλευρζσ. Ζεςταίνουμε το λάδι ςε βαρφ τθγάνι 25-30 εκ. ςε δυνατι φωτιά.
Τθγανίηουμε 4 μπιφτζκια τθ φορά για περίπου 5-10 λεπτά από τθν κάκε πλευρά,
ρυκμίηοντασ τθ κερμοκραςία ζτςι ϊςτε να μθν καοφν. Για να βεβαιωκοφμε πωσ
ψικθκαν και ςτο εςωτερικό τουσ, κόβουμε λίγο με τθ μφτθ ενόσ μαχαιριοφ και
ανοίγουμε ελαφρά. Αν είναι ακόμθ ροη ςτθ μζςθ, χαμθλϊνουμε τθ κερμοκραςία και
τθγανίηουμε για λίγα ακόμθ λεπτά. Σερβίρουμε με βραςτζσ πατάτεσ, ςαλάτα και
ςωσ.

Roosa Manna
2 φλ. νερό
2 φλ. κράνμπερι
Βράηουμε τα κράνμπερι μζχρι να ανοίξουν. Πιζηουμε ςε κόςκινο μζχρι να βγει ο χυμόσ
τουσ.

2 φλ. χυμό (όπωσ τον ετοιμάςαμε παραπάνω) ι 1 ½ χυμό ζτοιμο και ½ φλ. νερό
1/3 φλ. ηάχαρθ
¼ φλ. φαρίνα
1 κομματάκι κανζλα

Προςκζτουμε νερό ςτο χυμό ( αν είναι απαραίτθτο) και φτιάχνουμε 2 φλ. υγροφ.
Προςκζτουμε τθν κανζλα και τθ ηάχαρθ. Βράηουμε προςκζτοντασ ςταδιακά τθ φαρίνα και
ανακατεφοντασ ςυνεχϊσ. Βράηουμε για 1 λεπτό και αφινουμε να κρυϊςει. Αφαιροφμε τθν
κανζλα. Χτυπάμε το μίγμα όταν είναι χλιαρό μζχρι να πάρει ροη χρϊμα και να γίνει
αφρϊδεσ. Το αδειάηουμε ςε ατομικά μπωλ. Αφινουμε να κρυϊςει και το ςερβίρουμε με
γάλα ι κρζμα.

