
  

 

 

ΤΕΡΙΝ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

 
 

ΥΛΙΚΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 50 γρ. παρμεζάνα, σε κύβους 3 
εκ. 

· ½ σκελίδα σκόρδο 
· 50 γρ. κρεμμύδι, κομμένο στα 2 
· 80 γρ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο και ακόμη λίγο ? 
· 450 γρ. περαστή ντομάτα, σε 

κονσέρβα 
· 50 γρ. νερό 
· 2 ½ κ.γλ. αλάτι ή όσο χρειάζεται 
· 3 φύλλα φρέσκο βασιλικό, 

πλυμένα και στεγνά 
· 80 γρ. κόκκινες πιπεριές, σε 

κομμάτια 1-1.5 εκ. 
· 80 γρ. κίτρινες πιπεριές, σε 

κομμάτια, 1-1.5 εκ. 
· 150 γρ. μελιντζάνες, σε κομμάτια 

3-5 μμ. 
· 300 γρ. κολοκυθάκια σε φέτες 3-5 

μμ. 
· 30 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 300 γρ. γάλα 
· 1 ½ κ.γλ. αλάτι 
· 1 πρέζα φρεσκοαλεσμένο μαύρο 

πιπέρι 
· 1 πρέζα μοσχοκάρυδο 
· 4 αυγά 
· 6 φέτες λευκό ψωμί για τοστ, 

χωρίς κόρα 

 1 Βάλτε στον κάδο την παρμεζάνα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10.  

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
2 Βάλτε στον κάδο το σκόρδο, το κρεμμύδι, 50 γρ. ελαιόλαδο, κόψτε 5 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και σοτάρετε 3 λεπτά/120ο/ταχύτητα 1. 

3 Προσθέστε την περαστή ντομάτα, το νερό, 1 κ.γλ. αλάτι, το βασιλικό, 
τοποθετήστε το Varoma, βάλτε μέσα τις κόκκινες και κίτρινες πιπεριές, τις 
μελιντζάνες, βάλτε από πάνω τον ξέβαθο δίσκο Varoma και βάλτε μέσα τα 
κολοκυθάκια. Πασπαλίστε όλα τα λαχανικά με ½ κ.γλ. αλάτι και περάστε τα με 
μια στρώση ελαιόλαδο με τη βοήθεια ενός πινέλου.  Μαγειρέψτε στον ατμό 25 
λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. Αφαιρέστε το Varoma και αφήστε στην άκρη να 

στραγγίσουν τα λαχανικά. 
4 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο. Βουτυρώστε και καλύψτε μια φόρμα 

ψωμιού 30 εκ,  22 x 12 x 7 εκ. με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 
5 Στη σάλτσα που έχει μείνει στον κάδο, προσθέστε 30 γρ. ελαιόλαδο, το αλεύρι, 

το γάλα, ½ κ.γλ. αλάτι, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και μαγειρέψτε 6 
λεπτά/90ο/ταχύτητα 4. 

6 Προσθέστε την αλεσμένη παρμεζάνα και αναμείξτε 20 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4.  Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 

7 Σπάστε τα αυγά σε ένα μπολ, προσθέστε 1 πρέζα πιπέρι και χτυπήστε τα λίγο 
με ένα πηρούνι. 

8 Καλύψτε τον πάτο της φόρμας με μια στρώση σάλτσας και βάλτε από πάνω μια 
στρώση φέτες ψωμιού.  Από πάνω βάλτε μια στρώση κολοκυθάκια, τα μισά 
χτυπημένα αυγά, μια στρώση μελιντζάνες, πιπεριές και ακόμα λίγες κουταλιές 
σάλτσα ντομάτας.  Βάλτε από πάνω ακόμια μια στρώση φέτες ψωμιού και 
συνεχίστε τη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο όπως πιο πάνω.  Τελειώστε με τα 
υπόλοιπα χτυπημένα αυγά και πασπαλίστε με την υπόλοιπη αλεσμένη 
παρμεζάνα. 

9 Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (180ο) για  35-40 λεπτά.  Αφαιρέστε από 
το φούρνο και αφήστε στη φόρμα να κρυώσει και να δέσει τουλάχιστον 20 
λεπτά.  Αναποδογυρίστε σε μια πιατέλα και γαρνίρετε με λίγη σάλτσα ντομάτας. 

10 Κόψτε σε φέτες και σερβίρετε.   

 

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

· Ένα ωραίο συνοδευτικό για το Πασχαλινό τραπέζι. 
· Αν σας μείνει σάλτσα ντομάτας μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε άλλη 

συνταγή ή σαν συνοδευτικό για το τερίν. 

 

   

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 50 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
14 κομμάτια 


