
  

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ AU GRATIN 
 

 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 1500 γρ. νερό  
· 1 κ.γλ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο  
· 1 κ.γλ. αλάτι  
· 500 γρ. μακαρόνια πέννες, βλ. 

παραλλαγή 
· 80 γρ. βούτυρο, σε κομμάτια 4 εκ. 
· 150 γρ. χαμ, σε φέτες τυλιγμένες 

ρολό (βλ. παραλλαγή) 
· 100 γρ. χαλλούμι, κομμένο σε 

κύβους 2-3 εκ. 
· 100 γρ. κεφαλοτύρι, κομμένο σε 

κύβους 2-3 εκ. 
· 50 γρ. φέτα  

Μπεσαμέλ 

· 1500 γρ. γάλα  
· 60 γρ. βούτυρο  
· 120 γρ. αλεύρι φαρίνα  
· 3 αυγά  
· 1 πρέζα μοσχοκάρυδο, αλεσμένο 

(προαιρετικό) 

 1 Βάλτε στον κάδο το νερό, το ελαιόλαδο, το αλάτι και θερμάνετε 10 
λεπτά/100°C/ταχύτητα 1. 

2 Προσθέστε τα μακαρόνια και ρυθμίστε το χρόνο που αναγράφεται στη 
συσκευασία/100°C/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα 1 , χωρίς τη μεζούρα. 

Σουρώστε τα μακαρόνια στο βαθύ δίσκο Varoma και περάστε κάτω από κρύο 
νερό για να μην κολλήσουν. Αδειάστε σε τετραγωνο πυρέξ 28 εκ. 

3 Βάλτε στον κάδο το βούτυρο και λιώστε 2 λεπτά/70°C/ταχύτητα 2. Αδειάστε 

στα μακαρόνια και ανακατέψτε με τη σπάτουλα. 
4 Βάλτε στον κάδο το χαμ και κόψτε 2 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4.5. Αδειάστε στα 

μακαρόνια και ανακατέψτε με τη σπάτουλα. 
5 Βάλτε στον κάδο το χαλλούμι και αλέστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6. Αδειάστε 

σε μπολ και αφήστε στην άκρη. 
6 Bάλτε στον κάδο το κεφαλοτύρι και αλέστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. 

Αδειάστε στο μπολ με το χαλλούμι και αφήστε στην άκρη. Λιώστε τη φέτα με ένα 
πηρούνι σε ένα μικρό μπολ, προσθέστε 3 κουταλιές καλά γεμάτες από τα 
αλεσμένα τυριά, ανακατέψτε και προσθέστε στα μακαρόνια. Ανακατέψτε τα 
μακαρόνια και αφήστε στην άκρη. 

Μπεσαμέλ 

7 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C. 
8 Προσθέστε στον κάδο το γάλα, το βούτυρο, το αλεύρι, τα αυγά, το 

μοσχοκάρυδο, το υπόλοιπο αλεσμένο τυρί (αφήνοντας πίσω 2-3 κουταλιές για 
γαρνίρισμα) και βράστε 13 λεπτά/100°C/ταχύτητα 4. Αδειάστε τη μισή 

μπεσαμέλ στα μακαρόνια και ανακατέψτε με τη σπάτουλα. Περιχύστε την 
υπόλοιπη μπεσαμέλ από πάνω. Ραντίστε με το αλεσμένο τυρί που αφήσατε 
πίσω και ψήστε τα μακαρόνια στο φούρνο (180°C) για 25 λεπτά ή μέχρι να 
ροδίσουν. Αφήστε λίγο να κρυώσουν. 

9 Σερβίρετε με σαλάτα. 
 

  ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

· Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μακαρόνια τρικολόρε ή σελενάκι αντί για πέννες.  
· Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 150 γρ. μπέϊκον, ή λουκάνικο κομμένο σε 

κύβους, αντί για χαμ. Αν χρησιμοποιήσετε μπέϊκον ή λουκάνικο, προσθέστε στον 
κάδο στο βήμα 3 και σοτάρετε με το βούτυρο 5-8 λεπτά/120°C/ταχύτητα 1 πριν 

αδειάσετε πάνω από τα μακαρόνια. 
· Αν προτιμάτε, αντικαταστήστε το κεφαλοτύρι με τυρί τσένταρ. 
 

 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 20 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
12 μερίδες  


