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GREEK GOES KETO
ΚΕΤΟ ΠΑΣΧΑΚΕΤΟ ΠΑΣΧΑ

Το Πάσχα θα μπορούσε να ονομαστεί πολύ εύκολα και Το Πάσχα θα μπορούσε να ονομαστεί πολύ εύκολα και 
ως Κέτο περίοδος. Ο λόγος; Φυσικά η διαθεσιμότητα ως Κέτο περίοδος. Ο λόγος; Φυσικά η διαθεσιμότητα 
των τροφών που έχουμε την συγκεκριμένη περίοδο. των τροφών που έχουμε την συγκεκριμένη περίοδο. 

Κρέας, αυγά, κοκορέτσι, μαγειρίτσα, σαλάτες, τι άλλο Κρέας, αυγά, κοκορέτσι, μαγειρίτσα, σαλάτες, τι άλλο 
θα μπορούσε να ζητήσει κανείς; Αποφεύγοντας τους θα μπορούσε να ζητήσει κανείς; Αποφεύγοντας τους 

κλασικούς υδατάνθρακες τύπου πατάτα, ψωμί, πίτες, ρύζι κλασικούς υδατάνθρακες τύπου πατάτα, ψωμί, πίτες, ρύζι 
και μακαρόνια έχουμε κάνει το Πάσχα μας Κέτο και πολύ και μακαρόνια έχουμε κάνει το Πάσχα μας Κέτο και πολύ 

επιτυχημένο! επιτυχημένο! 

Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να χάσουμε τα Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να χάσουμε τα 
εξαιρετικά αποτελέσματα που είχαμε όλη αυτή την εξαιρετικά αποτελέσματα που είχαμε όλη αυτή την 
περίοδο με την Κέτο Μεσογειακή διατροφή. Έτσι, περίοδο με την Κέτο Μεσογειακή διατροφή. Έτσι, 
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το δωρεάν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το δωρεάν 

mini ebook και να συγκεντρώσουμε μερικές από τις mini ebook και να συγκεντρώσουμε μερικές από τις 
αγαπημένες μας κέτο συνταγές ώστε να κάνουμε το αγαπημένες μας κέτο συνταγές ώστε να κάνουμε το 

Πάσχα μια Κέτο γιορτή!  Πάσχα μια Κέτο γιορτή!  

Επίσης, μπορείτε να κρατήσετε αυτό το ebook για το Επίσης, μπορείτε να κρατήσετε αυτό το ebook για το 
επόμενο Πάσχα! Είναι ένα ebook Κέτο συνταγών που είναι επόμενο Πάσχα! Είναι ένα ebook Κέτο συνταγών που είναι 
διαχρονικό! Γιατί η Κέτο διατροφή είναι τρόπος ζωής που διαχρονικό! Γιατί η Κέτο διατροφή είναι τρόπος ζωής που 

χωράει οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου!χωράει οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου!
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Κέτο ΜαγειρίτσαΚέτο Μαγειρίτσα
Μερίδες: 8
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 60 λεπτά

ΣυστατικάΣυστατικά
• 500 γρ. από εντόσθια

• 4 μικρά κρεμμυδάκια

• 2 ολόκληρα φύλλα δάφνης

• 2 κουτ. βούτυρο κατσικίσιο

• 125 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

• 2 λίτρα ζεστό νερό

• 3 μεγάλοι κρόκοι αυγών

• 1 κουτ. του γλυκού θαλασσινό αλάτι

• 1 κουτ. μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

• 5 κουτ. της σούπας χυμό λεμονιού

• 2 κουτ. της σούπας ξύσμα λεμονιού

• 3 κουτ. της σούπας φρέσκο άνηθο

ΟδηγίεςΟδηγίες
1.1.  Σε μια βαθιά κατσαρόλα, ρίξτε το μισό λάδι 
και προσθέστε το κατσικίσιο βούτυρο. Αφήστε το να 
λιώσει και στη συνέχεια προσθέστε το ψιλοκομμένο 
κρεμμυδάκι. Σοτάρετε για 2 λεπτά και ανακατεψτε με μια 
ξύλινη κουτάλα. Προσθέστε το ψιλοκομμένα εντόσθια 
και ανακατέψτε καλά. Αφήστε τα να πάρουν χρώμα από 
όλες τις πλευρές. Καλύψτε το δοχείο με ένα καπάκι και 
αφήστε το να σοταριστεί για άλλα 3-5 λεπτά.

2.2. Προσθέστε 1 λίτρο ζεστό νερό, τα φύλλα δάφνης, 
θαλασσινό αλάτι και ανακατέψτε καλά. Καλύψτε το 
δοχείο και αφήστε το να μαγειρευτεί για 30 λεπτά σε 
χαμηλή θερμοκρασία. Τώρα προσθέστε το υπόλοιπο 
νερό, ανακατέψτε και αφήστε το να μαγειρευτεί για άλλα 
30 λεπτά.

3.3. Χτυπήστε τους κρόκους μαζί με το φρέσκο   μαύρο 
πιπέρι και προσθέστε τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα 
λεμονιού. Τώρα, πολύ αργά, χρησιμοποιώντας μια 
κουτάλα, προσθέστε λίγο ζωμό από την ζεστή σούπα. 
Ρίχνετε πολύ αργά ενώ χτυπάτε το μείγμα αυγού και 
λεμονιού και αφού προσθέσετε 4 κουταλιές της σούπας, 
το αυγολέμονο είναι έτοιμο. 

4.4. Τραβήξτε την κατσαρόλα από την φωτιά και 
αρχίστε να προσθέτετε το αυγολέμονο στη σούπα. 
Πρέπει να το κάνετε πολύ αργά ενώ ανακατεύετε ενεργά 
τη σούπα. Επιστρέψτε τη σούπα στη φωτιά σε πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία και συνεχίστε να ανακατεύετε 
αργά. Μετά από 5 λεπτά η σούπα θα πήξει. Αφαιρέστε 
ξανά από την φωτιά και προσθέστε το υπόλοιπο 
ελαιόλαδο και συνεχίστε να ανακατεύετε. Πριν το 
σερβίρετε, πασπαλίστε τη σούπα με φρέσκο   άνηθο.
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Κέτο μαγειρίτσα για όσους αποφεύγουν τους υδατάνθρακες
Aν χρησιμοποιήσουμε συκωταριά αρνιού, κρόκους αυγών, κατσικίσιο βούτυρο και ελαιόλαδο, ετοιμάσαμε 
μια σούπα άξια για Ολυμπιονίκες! Γι ‘αυτό ακριβώς εμπνεύστηκα την Κέτο μαγειρίτσα! Ελπίζω ειλικρινά όλοι 
οι Έλληνες που θα πάνε Κέτο αυτό το Πάσχα, να δοκιμάσουν αυτή τη θρεπτική και νόστιμη σούπα. Τα μέλη 
της οικογένειας τους δεν θα καταλάβουν καν τη διαφορά. Ίσως να ρωτήσουν γιατί η Μαγειρίτσα είναι τόσο 
νόστιμη φέτος; Επειδή είναι Κέτο.

Το ρύζι ήταν κάτι άγνωστο στους Έλληνες πριν από περίπου 80 χρόνια

Κατά την διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων το ρύζι έγινε ξαφνικά απαραίτητο! Ήταν μια τροφή φθηνή 
και πολύ εύκολο να αποθηκευτεί. Φυσικά, το ρύζι όχι μόνο ότι δεν είναι αυθεντική Μεσογειακή τροφή, 
αλλά είναι επίσης ανθυγιεινό, περιέχει αρκετό άμυλο, είναι γενετικά τροποποιημένο και βοήθησε στο να 
εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο η παχυσαρκία και ο διαβήτης στην Ελλάδα. Μαζί με τις πατάτες, το σιτάρι και 
το κριθάρι, το ρύζι είναι μια από τις αιτίες όλων των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή 
των Ελλήνων σήμερα!

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση ότι το κορεσμένο λίπος προκαλεί προβλήματα υγείας, πιστεύω 
ακράδαντα ότι το δάχτυλο της ευθύνης πρέπει να είναι στραμμένο στον υδατάνθρακα! Η κατανάλωση 
ρυζιού και αμύλου είναι πρόβλημα για πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν ανακατεύεται η ελληνική 
παράδοση με το ρύζι – το αποτέλεσμα είναι ότι οι Έλληνες έγιναν ένα από τα πιο παχύσαρκα έθνη στην 
Ευρώπη με υψηλό ποσοστό εγγεγραμμένων διαβητικών! Δεν είμαι σίγουρος γιατί προσθέτουμε ακόμη 
ρύζι σε πολλές τροφές. Σίγουρα είναι μια οικονομική λύση, αλλά στο μέλλον θα μας δημιουργήσει αρκετά 
προβλήματα υγείας όπου θα χρειαστεί να ξοδέψουμε ακόμη περισσότερα χρήματα!
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Μπουρέκι μηδέν Μπουρέκι μηδέν 
υδατανθράκωνυδατανθράκων
Μερίδες: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 10 λεπτά

ΣυστατικάΣυστατικά

ΚΡΕΠΕΣ
• 8 ασπράδια
• 2 κρόκοι αυγών
• 1 κ.γ. μαχλέπι σε σκόνη
• 1/2 κ.γ μοσχοκάρυδο
• 1/2 κ.γ. αλεσμένο λευκό πιπέρι
• 1/2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι

ΓΕΜΙΣΗ
• 600 γρ. κιμά αρνίσιο ή μοσχαρίσιο
• 1 κ.σ. βούτυρο (κατά προτίμηση 
πρόβειο)
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 6 κρόκοι
• 2/3 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 1 κ.γ. κόκκινη πάπρικα σε σκόνη 
(προαιρετικά)

ΟδηγίεςΟδηγίες

1.1.  Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο και προ-
σθέτουμε το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο 
κρεμμύδι και ανακατεύουμε. Προσθέστε το αλάτι και 
περιμένετε μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέστε το κρέας 
και συνεχίστε να ανακατεύετε. Εάν χρησιμοποιείτε 
αρνίσιο ή μοσχαρίσιο κρέας δεν χρειάζεστε περισσότερο 
από 2 λεπτά, αλλά αν χρησιμοποιείτε βόειο κρέας θα 
χρειαστείτε τουλάχιστον 5 λεπτά. Προσθέστε μια με δυο  
κουταλιές της σούπας νερό.

2.2.   Τώρα προσθέστε 6 κρόκους, πιπέρι και πάπρικα 
σε σκόνη. Ανακατεύουμε ενεργητικά και αποσύρουμε 
από τη φωτιά. Χτυπάμε 8 ασπράδια με 2 κρόκους σαν 
να ετοιμάζουμε ομελέτα. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά 
και φροντίζουμε το μείγμα να είναι ομοιογενές, αλλά 
χωρίς πολλές φυσαλίδες.

3.3.   Μαγειρεύουμε 2 μεγάλες κρέπες από αυτό το 
μείγμα. Στην ιδανική περίπτωση, θα χρησιμοποιήσετε 
μια ηλεκτρική κρεπιέρα, αλλά αν δεν την έχετε, 
βεβαιωθείτε ότι το τηγάνι σας είναι αρκετά φαρδύ. 
Μπορείτε να αλείψετε το τηγάνι με λίγο λάδι καρύδας 
ή βούτυρο για να μην κολλήσουν οι κρέπες. Είναι 
σημαντικό να τις κάνετε όσο πιο λεπτές γίνεται. Τις 
αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν λίγο.

4.4. Γεμίζουμε τις κρέπες με το μείγμα του κρέατος 
και διπλώνουμε τα πλαϊνά. Τώρα τυλίξτε για να μην 
πέσει η γέμιση. Τις τοποθετούμε σε ένα κεραμικό ταψάκι 
αλειμμένο με λίγο βούτυρο. Προσθέστε λίγο επιπλέον 
βούτυρο από πάνω. Ψήνουμε για 10 λεπτά στη φριτέζα 
αέρα (air fryer) ή 15 λεπτά στο φούρνο στους 200ºC. 
Σερβίρουμε τα μπουρέκια ζεστά ή ξαναζεσταίνουμε αν 
κρυώσουν.
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Απλή κρεατόπιταΑπλή κρεατόπιτα  
με φέταμε φέτα  
Μερίδες: 8
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 35 λεπτά

ΣυστατικάΣυστατικά

• 500 γρ. κιμά αρνί ή μοσχαρίσιο κρέας

• 6 μέτρια αυγά

• 50 γρ. τυρί φέτα

• 200 γρ. γιαούρτι κατσικίσιο

• 6 σκελίδες σκόρδο

 (ή 1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη)

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1 κ.σ. πάπρικα σε σκόνη

• 1 κ.γ.  φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1/2 κ.γ. κανέλα

• 1 πρέζα φρεσκοκομμένα μυρωδικά

• 2 κ.σ τριμμένο σκληρό τυρί

ΟδηγίεςΟδηγίες
1.1. Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα βαθύ τηγάνι και 
ροδίζουμε το κρέας. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη 
κουτάλα και προσθέτουμε την πάπρικα σε σκόνη. 
Μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό και να καλύψετε το 
τηγάνι με ένα καπάκι. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία 
και το αφήνουμε να ψηθεί για 5 λεπτά.

2.2. Βάζετε στο μπλέντερ το γιαούρτι, τη φέτα, το 
σκόρδο, όλα τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά και τα αυγά. 
Το ανακατεύουμε να γίνει ένα όμορφα ομογενοποιημένο 
μείγμα.

3.3. Αφήνουμε στην άκρη το τηγάνι με το κρέας και 
το ξεσκεπάζουμε. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε να 
κρυώσει για λίγο. Ρίχνουμε το μείγμα και ανακατεύουμε 
με μια ξύλινη κουτάλα. Το μείγμα πρέπει να πάρει ένα 
καραμελένιο-κρεμώδες χρώμα.

4.4. Προθερμάνετε το φούρνο στους 200ºC. Αλεί-
φουμε ένα ταψί για πίτα (διαμέτρου 30 εκ.) με λίγο 
βούτυρο και ρίχνουμε το μείγμα μέσα. Ψήνουμε 
την πίτα για 25 λεπτά. Τρίψτε λίγο σκληρό τυρί και 
χρησιμοποιήστε περίπου 2 κουταλιές της σούπας.

5.5. Βγάζετε την πίτα από το φούρνο, ρίχνετε από 
πάνω το τριμμένο τυρί και την επιστρέφετε στο φούρνο. 
Ψήνετε για άλλα 5-10 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί και 
να δημιουργήσει μια χρυσαφένια κρούστα από πάνω.

6.6. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει πριν τη 
σερβίρουμε. Μπορείτε να προσθέσετε λίγη κρέμα 
γάλακτος ή στραγγιστό γιαούρτι από πάνω όταν 
σερβίρετε.
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Υπέρτατη κέτο Υπέρτατη κέτο 
ψαρόπιταψαρόπιτα
Μερίδες: 10
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 30 λεπτά

ΟδηγίεςΟδηγίες

1.1.  Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα στεγνά 
υλικά για την κρούστα. Προσθέστε τα αυγά, το 
ζεστό νερό και το λιωμένο βούτυρο. Δουλέψτε τη 
ζύμη με τα χέρια σας. Δημιουργούμε μια μπάλα και 
αφήνουμε τη ζύμη τυλιγμένη στο ψυγείο για 1 ώρα.

2.2.  Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα συστατικά Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα συστατικά 
για τη γέμιση. Προσθέστε όλα τα αγαπημένα σας για τη γέμιση. Προσθέστε όλα τα αγαπημένα σας 
βότανα και μπαχαρικά ή χρησιμοποιήστε αυτά που βότανα και μπαχαρικά ή χρησιμοποιήστε αυτά που 
επιλέξαμε για αυτή τη συνταγή.επιλέξαμε για αυτή τη συνταγή.

3.3.  Τοποθετήστε λίγο αλεύρι καρύδας σε μια Τοποθετήστε λίγο αλεύρι καρύδας σε μια 
ξύλινη επιφάνεια και απλώστε τη ζύμη σας προ/ξύλινη επιφάνεια και απλώστε τη ζύμη σας προ/
σεκτικά χρησιμοποιώντας ένα πλάστη. Θα χρειαστεί σεκτικά χρησιμοποιώντας ένα πλάστη. Θα χρειαστεί 
να προσθέσετε περισσότερο αλεύρι καρύδας να προσθέσετε περισσότερο αλεύρι καρύδας 
εάν κολλήσει. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε εάν κολλήσει. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε 
ένα οβάλ σχήμα. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό ένα οβάλ σχήμα. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό 
μαχαίρι, σχεδιάστε ένα σχήμα ψαριού στη μέση. μαχαίρι, σχεδιάστε ένα σχήμα ψαριού στη μέση. 
Τώρα, κόψτε λωρίδες από τη ζύμη γύρω από το Τώρα, κόψτε λωρίδες από τη ζύμη γύρω από το 
ψάρι σας. Δείτε τη φωτογραφία.ψάρι σας. Δείτε τη φωτογραφία.

4.4.  Τοποθετούμε τη γέμιση στη μέση και τη Τοποθετούμε τη γέμιση στη μέση και τη 
μοιράζουμε ομοιόμορφα. Ξεκινήστε να ενώνετε μοιράζουμε ομοιόμορφα. Ξεκινήστε να ενώνετε 
τα κομμάτα της ζύμης όπως στη φωτογραφία. τα κομμάτα της ζύμης όπως στη φωτογραφία. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε το κεφάλι ψαριού από Μπορείτε να δημιουργήσετε το κεφάλι ψαριού από 
άλλο κομμάτι της ζύμης ή να το αφήσετε ως έχει. άλλο κομμάτι της ζύμης ή να το αφήσετε ως έχει. 
Ψήνουμε για 30 λεπτά στους 200ºC. Κόβουμε όταν Ψήνουμε για 30 λεπτά στους 200ºC. Κόβουμε όταν 
κρυώσει η πίτα.κρυώσει η πίτα.

ΣυστατικάΣυστατικά
ΚΡΟΥΣΤΑ
• 100 γρ. αλεύρι ξηρών καρπών επιλογής
• 70 γρ. αλεύρι καρύδας
• 2 κ.σ. ψύλλιο σε σκόνη
• 1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 150 ml ελαιόλαδο
• 6 μεγάλα αυγά
• 100 ml ζεστό νερό
• 1 κ.σ φρεσκοκομμένο δεντρολίβανο

ΓΕΜΙΣΗ
• 200 γρ. φιλέτο ψαριού της επιλογής σας
• 150 γρ. τυρί φέτα θρυμματισμένη
• 3 μεγάλα αυγά
• 1 κ.σ. ξύσμα λεμονιού
• 1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
• 1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη
• 1 κ.γ. ρίγανη
• 1 κ.σ. κόκκους κόκκινου πιπεριού
• 1 κ.γ αποξηραμένη μέντα
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ΣυστατικάΣυστατικά
ΖΥΜΗ ΚΕΤΟ ΦΥΛΛΟ
• 3 μεγάλα αυγά 
• 1/2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 3 κ.σ ξινόκρεμα
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο
• 2 κ.σ. ψύλλιο σε σκόνη
• 100 γρ. αλεύρι αμυγδάλου
• 70 γρ. αλεύρι καρύδας

ΓΕΜΙΣΗ
• 180 γρ.  ημίσκληρο κατσικίσιο τυρί
• 6 κ.σ. ξινόκρεμα ή κατσικίσιο γιαούρτι
• 1/2 κ.γ. αλεσμένο ανάμεικτο πιπέρι
• 1 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
• 1 αυγό
• 1 κ.σ. σουσάμι

ΟδηγίεςΟδηγίες

1.1. Χτυπάμε τα αυγά με το αλάτι, την ξινόκρεμα 
και το ελαιόλαδο για να έχουμε μια βελούδινη υφή. 
Προσθέστε το ψύλλιο, ανακατέψτε καλά. Τώρα, 
προσθέστε το αλεύρι αμυγδάλου και ανακατέψτε 
ενεργητικά. Τέλος προσθέτουμε το αλεύρι καρύδας 
και δουλεύουμε τη ζύμη με τα χέρια μας. Η ζύμη 
πρέπει να πήξει αρκετά ώστε να δημιουργηθεί μια 
μπάλα. Αλείψτε τα χέρια σας με λίγο ελαιόλαδο και 
δημιουργήστε μια μικρή μπάλα. Την βάζουμε στο 
ψυγείο για 30 λεπτά.

2.2. Αλείφουμε μια λαδόκολλα με ελαιόλαδο 
και βάζουμε την μισή ζύμη στη μέση. (μπορείτε 
να επαναλάβετε με το δεύτερο μέρος της ζύμης 
αμέσως αφού ολοκληρώσετε το πρώτο.

3.3. Αλείφουμε τη ζύμη με λίγο ακόμα ελαιόλαδο 
και την πιέζουμε να πλατύνει. Σκεπάζουμε με 
το άλλο φύλλο λαδόκολλας και το τυλίγουμε σε 
ρολό. Το κόβουμε σε 4 μακριές λωρίδες και μετά 
τις κόβουμε στη μέση. Ανακατεύουμε το τριμμένο 
ωριμασμένο κατσικίσιο τυρί με την ξινόκρεμα και  
το φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

4.4.   Προσθέστε την γέμιση σε κάθε άκρη των 
λωρίδων ζύμης σας. Τυλίξτε τα ή δημιουργήστε 
μικρά τρίγωνα. Μπορείτε να παίξετε με τα σχήματα 
της τυρόπιτας σας και να δημιουργήσετε μικρές 
στρογγυλές τυρόπιτες. Τα τοποθετούμε στο ταψί 
σε μια λαδόκολλα.

5.5.  Χτυπάμε τον κρόκο του αυγού και τον 
περνάμε με ένα πινέλο πάνω από κάθε τυρόπιτα. 
Πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε στους 
170ºC για 20 λεπτά. Σερβίρετε ζεστά ή κρύα τα 
τυροπιτάκια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Κέτο Κέτο 
Μεσογειακή Μεσογειακή 
ΤυρόπιταΤυρόπιτα
Μερίδες: 8
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 20  λεπτά
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Η Κέτο Τυρόπιτα είναι η διάσημη Η Κέτο Τυρόπιτα είναι η διάσημη 
ελληνική τυρόπιτα που λατρεύεται ελληνική τυρόπιτα που λατρεύεται 

από τουρίστες και Έλληνες τόσα από τουρίστες και Έλληνες τόσα 
χρόνια. Ωστόσο, αυτή τη φορά χρόνια. Ωστόσο, αυτή τη φορά 
αποφασίσαμε να δουλέψουμε αποφασίσαμε να δουλέψουμε 

λίγο περισσότερο τη ζύμη για να λίγο περισσότερο τη ζύμη για να 
αποφύγουμε την τυπική επίγευση αποφύγουμε την τυπική επίγευση 

που γνωρίζουν όλοι όσοι ψήνουν με που γνωρίζουν όλοι όσοι ψήνουν με 
αλεύρια φιλικά προς την κέτο.αλεύρια φιλικά προς την κέτο.

Το πιο ουδέτερο αλεύρι από όλα θα Το πιο ουδέτερο αλεύρι από όλα θα 
ήταν το αλεύρι αμυγδάλου. Αλλά, ήταν το αλεύρι αμυγδάλου. Αλλά, 

δεν μπορείτε να φτιάξετε μια ζύμη δεν μπορείτε να φτιάξετε μια ζύμη 
χωρίς ένα από αυτά τα «διψασμένα» χωρίς ένα από αυτά τα «διψασμένα» 
αλεύρια που μπορούν να πιούν όλα αλεύρια που μπορούν να πιούν όλα 
τα περιττά υγρά. Έτσι, φυσικά για τα περιττά υγρά. Έτσι, φυσικά για 

να διατηρήσουμε το ανοιχτό χρώμα, να διατηρήσουμε το ανοιχτό χρώμα, 
ανακατέψαμε λίγο αλεύρι καρύδας ανακατέψαμε λίγο αλεύρι καρύδας 

με σκόνη από ψύλλιο.με σκόνη από ψύλλιο.
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KέτοKέτο
ΣπανακόπιταΣπανακόπιτα
Μερίδες: 8
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά 
Χρόνος μαγειρέματος: 25 λεπτά 

ΣυστατικάΣυστατικά
ΚΡΟΥΣΤΑ
• 4 κ.σ. βούτυρο
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 2 μεγάλα αυγά
• 4 κ.σ. αλεύρι από ξηρούς καρπούς 
επιλογής
• 4 κ.σ αλεύρι καρύδας
• 1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 1/2 κ.γ αποξηραμένο δεντρολίβανο
• 1/3 κ.γ μοσχοκάρυδο

ΓΕΜΙΣΗ
• 100 γρ. σπανάκι ψιλοκομμένο
• 100 γρ. άγρια χόρτα της επιλογής σας
• 1 μεγάλο πράσο
• 3 μεγάλα αυγά
• 6 κ.σ. ξινόκρεμα ή κατσικίσιο γιαούρτι
• 6 κ.σ τυρί φέτα θρυμματισμένη
• 1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

ΟδηγίεςΟδηγίες

1.1. Για την κρούστα χτυπάμε τα αυγά με το 
λιωμένο βούτυρο και το ελαιόλαδο μέχρι να πάρουμε 
ένα ομογενοποιημένο μείγμα. Προσθέστε αλάτι, 
αποξηραμένο δεντρολίβανο και μοσχοκάρυδο. 
Ξεκινήστε σιγά-σιγά να προσθέτετε το αλεύρι καρύδας 
και ξηρών καρπών της επιλογής σας (για παράδειγμα 
αλεύρι αμυγδάλου, αλεύρι μακαντάμια ή αλεύρι 
φουντουκιού). Το μείγμα πρέπει να γίνει  πηχτό σε λίγα 
λεπτά. Αφήστε τη ζύμη στο ψυγείο σε περίπτωση που 
είναι πολύ μαλακή.

2.2.  Αλείφουμε ένα ταψί (διαμέτρου 22 εκ.) με 
λίγο βούτυρο και τοποθετούμε μέσα τη ζύμη για την 
κρούστα. Απλώστε την με ένα κουτάλι ή τα δάχτυλά σας 
στην βάση και τις πλευρές του ταψιού. Ψήνουμε στους 
200ºC  για 10 λεπτά.

3.3.  Για τη γέμιση χτυπάμε τα αυγά με την ξινόκρεμα 
και τη φέτα. Προσθέστε τα χόρτα και το πράσο 
ψιλοκομμένα. Η φέτα θα προσδώσει το αλάτι, οπότε δεν 
χρειάζεστε επιπλέον αλάτι. Προσθέστε αλεσμένο μαύρο 
πιπέρι και γεμίστε την κρούστα με αυτή τη γέμιση.

4.4. Επιστρέψτε την πίτα στο φούρνο και χαμηλώστε 
τη φωτιά στους 180ºC. Ψήστε την κέτο σπανακόπιτα σας 
για 20-25 λεπτά. Αφήστε την να κρυώσει λίγο πριν την 
κόψετε και το σερβίρετε.



15

Από τα αρχαία χρόνια μέχρι τις σύγχρονες κετόπιτες

Παρόλο που οι Αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν κάθε είδους πίτες πριν από 
χιλιάδες χρόνια, η τυπική σπανακόπιτα με λεπτές στρώσεις από φύλλα 
ζύμης είναι μια αρκετά σύγχρονη «υδατανθρακική» εφεύρεση. Η Κέτο 

Σπανακόπιτα μας ακολουθεί τις αρχαίες αρχές παρασκευής πίτας. 
Αρχικά, προψήνουμε την κρούστα που είναι χαμηλή σε υδατάνθρακες 

με αυγά, βούτυρο, ελαιόλαδο και αλεύρι ξηρών καρπών. Στη 
συνέχεια, προσθέτουμε τη γέμιση και την ξαναψήνουμε. Η γέμιση 

είναι κρεμώδης, πλούσια και εκπληκτικά νόστιμη. Όπως είναι φυσικό, 
όταν ανακατεύετε φέτα με χόρτα, προσθέτετε λίγη ξινόκρεμα και 

αυγά, η πίτα σας δεν μπορεί να είναι παρά τέλεια. Και έτσι είναι, η Κέτο 
Σπανακόπιτα μας θα σας κλέψει την καρδιά!
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Μερίδες: 8
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά 
Χρόνος μαγειρέματος: 35 λεπτά 

ΣυστατικάΣυστατικά

ΚΕΤΟ ΦΥΛΛΟ ΖΥΜΗ
• 6 μέτρια αυγά
• 4 μέτρια ασπράδια αυγών
• 1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 1/3 κ.γ. μοσχοκάρυδο προαιρετικά
• 1 κ.γ. κανέλα Κεϋλάνης
• 200 γρ. βούτυρο λιωμένο
• 2 κ.σ. ψύλλιο σε σκόνη
• 8 κ.σ αλεύρι αμυγδάλου
• 5 κ.σ. αλεύρι καρύδας

ΓΕΜΙΣΗ
• 400 γρ μασκαρπόνε
• 1/2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 1/2 κ.γ γαρύφαλλο
• 1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού
• 1 κ.γ. εκχύλισμα μόνκ φρούτ σε σκόνη
• 2 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας
• 6 μέτριοι κρόκοι αυγών

ΟδηγίεςΟδηγίες

1.1.  Χτυπάμε με ένα ηλεκτρικό μίξερ τα 6 αυγά, τα 
4 ασπράδια, το θαλασσινό αλάτι, το μοσχοκάρυδο 
και την κανέλα για 5 λεπτά. Ξεκινήστε σιγά-σιγά 
να προσθέτετε το λιωμένο βούτυρο. Συνεχίστε 
να ανακατεύετε. Τώρα προσθέστε το ψύλλιο 
και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αντι-
καταστήστε το σύρμα με ένα γάντζο ανάμειξης 
ζύμης. Ξεκινήστε να προσθέτετε το αλεύρι 
αμυγδάλου και το αλεύρι καρύδας. Συνεχίστε να 
ανακατεύετε για άλλα 5 λεπτά. Η ζύμη θα πήξει. 
Τυλίγουμε τη ζύμη σε μια  μεμβράνη και τη βάζουμε 
στο ψυγείο. Αφήστε το να ξεκουραστεί για 1 ώρα.

2.2.  Τοποθετήστε την μασκαρπόνε, το 
γλυκαντικό, το αλάτι, το εκχύλισμα βανίλιας και το 
ξύσμα πορτοκαλιού σε μια βαθιά κατσαρόλα. Τώρα 
προσθέστε τους κρόκους αυγών. Τοποθετούμε την 
κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας και αρχίζουμε να 
ζεσταίνουμε το μείγμα σε χαμηλή θερμοκρασία ενώ 
το χτυπάμε δυνατά. Όταν βράσει, το αποσύρουμε 
από τη φωτιά. Το αφήνουμε στην άκρη  να κρυώσει 
εντελώς. Μπορείτε να το τοποθετήσετε σε άλλο 
μπολ και να το βάλετε στο ψυγείο για να κρυώσει 
πιο γρήγορα. Αφού κρυώσει η ζύμη για 1 ώρα, τη 
βάζουμε ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες. Ανοίξτε την 
σιγά-σιγά και κάντε την περίπου 5 χιλιοστά λεπτή. 
Εάν θέλετε, δοκιμάστε να την κάνετε ακόμη πιο 
λεπτή. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τετράγωνο 
50x50 εκατοστά.

ΚέτοΚέτο
ΜπουγάτσαΜπουγάτσα
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3.3.  Βάλτε τη γέμιση που προηγουμένως 
είχατε στο ψυγείο στη μέση δημιουργώντας 
ένα τετράγωνο 25x25 εκ. Αναποδογυρίζουμε 
τις πλευρές της ζύμης για να καλύψει τη 
γέμιση από όλες τις πλευρές. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε λίγο λιωμένο βούτυρο 
για να καλύψετε τη ζύμη και να την 
προετοιμάσετε για ψήσιμο.

4.4.  Σε ένα φαρδύ ταψί τοποθετούμε τη 
μπουγάτσα μαζί με την κάτω λαδόκολλα. 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ºC 
και την ψήνουμε για 30 με 35 λεπτά.

5.5.  Βγάζουμε την Κέτο μπουγάτσα από το 
φούρνο και την τοποθετούμε σε μια φαρδιά 
πιατέλα. Δεν θα πρέπει να κολλάει στην 
λαδόκολλα. Τέλος πασπαλίζουμε με κανέλα 
Κεϋλάνης και μόνκ φρούτ σε σκόνη. Κόβουμε 
και σερβίρουμε αφού κρυώσει λίγο.
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Μερίδες: 25
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά 
Χρόνος μαγειρέματος: 30 λεπτά 

ΣυστατικάΣυστατικά
• 4 μεσαία αυγά ελευθέρας βοσκής
• 1/2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 4 κ.σ  μπλέντ monk fruit – ερυθριτόλης
• 1/2 κ.γ. κιτρικό οξύ (εναλλακτικά 2 κ.σ. 

χυμό λεμονιού)
• 1/2 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών όπως (κανέλα, 

μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο, τζίντζερ, 
γλυκάνισο, μαύρο πιπέρι)

• 2 κ.γ. ξύσμα λεμονιού
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 1 κ.γ. ρούμι
• 200 γρ. λιωμένο βούτυρο
• 1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα
• 6 κ.σ αλεύρι αμυγδάλου
• 3 κ.σ αλεύρι καρύδας
• 1 κ.σ ψύλλιο σε σκόνη
• 1 κρόκο από μεγάλο αυγό για να 

αλείψουμε τα κουλουράκια

ΟδηγίεςΟδηγίες

1. 1. Χτυπάμε τα αυγά με το γλυκαντικό, το αλάτι, 
το κιτρικό οξύ, το μείγμα μπαχαρικών, το ξύσμα 
λεμονιού, το εκχύλισμα βανίλιας και το ρούμι.
Λιώστε το βούτυρο και αρχίστε να το προσθέτετε 
στα αυγά αργά ενώ ανακατεύετε σε μέτρια 
ταχύτητα. Αυξήστε την ταχύτητα του μίξερ σας 
στο μέγιστο και προσθέστε την μαγειρική σόδα. 
Ανακατέψτε για 3 ακόμη λεπτά.

2. 2. Αλλάξτε το σύρμα του μίξερ σας  με ένα γάτζο 
ζύμης. Ξεκινήστε να προσθέτετε κουταλιά προς 
κουταλιά το αλεύρι αμυγδάλου ενώ ανακατεύετε. 
Τώρα προσθέστε το αλεύρι καρύδας και το ψύλλοι 
σε σκόνη.

3. 3. Αφήστε το μίξερ να ανακατέψει τη ζύμη 
για 5 λεπτά. Θα παχύνει και θα μπορείτε να την 
δουλέψετε με τα χέρια σας. Αφαιρέστε τη από 
το μπολ ανάμειξης και τυλίξτε τη μια πλαστική 
μεμβράνη. Τοποθετήστε τη ζύμη στο ψυγείο για 
μια ώρα. (Ιδανικά, θα το αφήσετε περισσότερο από 
μία ώρα για να κρυώσει γιατί τότε θα είναι πολύ πιο 
εύκολο να δημιουργήσετε τα κουλουράκια)

4. 4. Βάλτε σε ένα ταψί χαρτί ψησίματος και 
λαδώστε τα χέρια σας με λίγο λάδι καρύδας. 
Ξεκινήστε να φτιάχνετε μπάλες από τη ζύμη σε 
μέγεθος ενός μεγάλου καρυδιού. Στην συνέχεια 
δημιουργήστε λωρίδες από αυτές τις μπάλες και 
φτιάξτε μικρές κοτσίδες.

Κέτο Πασχαλινά Κέτο Πασχαλινά 
ΚουλουράκιαΚουλουράκια
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5. 5. Αυτή η ποσότητα μπορεί εύκολα να κάνει 
25 κουλουράκια, μήκους περίπου 6 εκατοστών. 
Τοποθετήστε τα στο χαρτί ψησίματος και 
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποιος χώρος μεταξύ 
τους επειδή θα φουσκώσουν. Χτυπήστε ελαφρά 
τον κρόκο του αυγού με λίγο νερό ώστε να 
αραιώσει και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε 

το μείγμα για να αλείψετε τα κουλουράκια. 
Τοποθετήστε τα στο φούρνο στους 150ºC και 
ψήστε για 30 λεπτά.

6. 6. Αφήστε τα κουλουράκια να κρυώσουν 
εντελώς και δεν θα κολλήσουν στο χαρτί 
ψησίματος. Κρατήστε τα σε θερμοκρασία 
δωματίου και απολαύστε τα μέσα σε 5 ημέρες. 
Εάν θέλετε να διαρκέσουν περισσότερο, μπορείτε 
να τα διατηρήσετε σε ένα βάζο μπισκότων στο 
ψυγείο έως και 10 ημέρες.
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GREEKGOESKETO.GR
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INSTAGRAM

YOUTUBE

https://www.facebook.com/groups/ketomediterranean
https://www.greekgoesketo.gr
https://twitter.com/apollokapsalis
https://www.instagram.com/apollokapsalis/
https://www.youtube.com/c/ApollonasKapsalis

