
      

    

  

 

 

ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 
 

 

 
ΥΛΙΚΑ 

  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 90 γρ. χαμ ( 3 φέτες) 

· 60 γρ. τυρί ένταμ ( 3 φέτες) 

· 200 γρ. κοτόπουλο ψημένο  
κομμένο σε κομμάτια 2 εκ. ή 
φέτες γαλοπούλα καπνιστή 
κομμένες στα 3 

· 80 γρ. μαρούλι ( ½ δέσμη, 12 
φύλλα), κομμένο στα 3 

· 65 γρ. μπέικον, κομμένο στα 3 
(4 φέτες) 

· 4 σφιχτά αυγά, κομμένα στα 4 

· 200 γρ. σπιτική μαγιονέζα  

· 65 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 

· 1 κ.σ μουστάρδα (25 γρ.) 

· 1 κ.γλ αλάτι 

· 1 κ.γλ πιπέρι 

· 12 φέτες άσπρο ψωμί  

· 1-2 ώριμα αβοκάντο, κομμένα 
σε λεπτές φέτες 

· 2 ώριμες ντομάτες, κομμένες σε 
λεπτές φέτες 

 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

· οδοντογλυφίδες  

 
 
 
 
 

 1 Βάλτε στον κάδο το χαμ και κόψτε 2 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4,5. Αδειάστε 

σε ένα μεγάλο μπολ και αφήστε στην άκρη. 

2 Βάλτε στον κάδο το τυρί και κόψτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5. Αδειάστε στο 

μπολ με το χαμ και αφήστε στην άκρη. 

3 Βάλτε στον κάδο το κοτόπουλο και κόψτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 

Αδειάστε στο μπολ με το χαμ και το τυρί και αφήστε στην άκρη. 

4 Βάλτε στον κάδο το μαρούλι και κόψτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 

Αδειάστε στο μπολ με το χαμ, το τυρί και το κοτόπουλο και αφήστε στην άκρη. 

5 Βάλτε στο κάδο το μπέικον και κόψτε 2 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4,5. 

Σοτάρετε 4 λεπτά/120C/ταχύτητα 1, χωρίς τη μεζούρα.  

6 Προσθέστε τα αυγά, το χαμ, το τυρί, το κοτόπουλο, το μαρούλι, τη μαγιονέζα, 

το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το αλάτι, το πιπέρι και αναμείξτε 20 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2,5. 

7 Απλώστε 4 κουταλιές (καλά γεμάτες) μείγμα πάνω σε μια φέτα ψωμί. Καλύψτε 

με φέτες ντομάτας. Βάλτε από πάνω μια φέτα ψωμί και απλώστε πάνω 4 

κουταλιές (καλά γεμάτες) μείγμα. Καλύψτε με φέτες αβοκάντο και τελειώστε με 

μια φέτα ψωμί. Στερεώστε το σάντουιτς με 4 οδοντογλυφίδες και κόψτε 

διαγώνια σε 4 κομμάτια. Επαναλάβετε για να κάνετε ακόμα 3 σάντουιτς.  

 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αν δεν θέλετε να φτιάξετε τα σάντουιτς αμέσως, διατηρήστε το μείγμα στο ψυγείο. 
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για τα σάντουιτς για το σχολικό διάλειμμα.  

 

 
 
Συνταγή από τον σεφ Μάριο Χ’Ιωσήφ, Καθηγητή Εσπερινής Τεχνικής Σχολής 
Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία 

   

 
 
 
 

 

   
 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
10 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
 20 λεπτά 
 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μερίδες 
 
 

 


