
  

  
 

 

ΦΟΚΑΤΣΙΑ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 250 γρ. χλιαρό νερό 
· 3 κ.γλ. κοφτά ξηρή μαγιά (15 γρ.) 
· 1 κ.γλ. ζάχαρη 
· 150 γρ. πατάτες, βρασμένες, 

κομμένες σε κύβους 
· 500 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 1 κ.γλ. αλάτι 
· 50 γρ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 
· 2 σκελίδες σκόρδο 
· 20 ντοματίνια, κομμένα στη μέση 
· 2 κ.σ. αποξηραμμένη ρίγανη 
· ½ - 1 κ.γλ. χοντρό αλάτι 
 

 Ζύμη: 

1 Βάλτε στον κάδο το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη και θερμάνετε 1 λεπτό και 30 
δευτερόλεπτα/37ο/ταχύτητα 2. 

2 Προσθέστε τις πατάτες και αναμείξτε 8 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. 
3 Προσθέστε το αλεύρι, το αλάτι, 20 γρ. ελαιόλαδο και ζυμώστε 3 

λεπτά/ταχύτητα στάχυ.  Αδειάστε τη ζύμη σε ένα λαδωμένο μπολ, σκεπάστε 

με πλαστική μεμβράνη ή βρεγμένη πετσέτα και αφήστε να μπει και να 
φουσκώσει σε ζεστό μέρος. (περίπου ½ ώρα) 

Επικάλυψη & συναρμολόγηση: 

4 Προθερμάνετε το φούρνο στους 220ο, λαδώστε ένα ταψί 35 x  25 εκ. και αφήστε 
στην άκρη. 

5 Βάλτε στον κάδο το σκόρδο και κόψτε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  Αδειάστε 

σε ένα μπολ.  Τοποθετήστε το μπολ στο πώμα του κάδου και ζυγίστε μέσα τα 
υπόλοιπα 30 γρ. ελαιόλαδο, τα ντοματίνια, 1 κουταλιά ρίγανη και αναμείξτε 
καλά. 

6 Απλώστε τη ζύμη στο ταψί με λαδωμένες παλάμες και πιέστε με τα δάκτυλα 
από πάνω για να δημιουργηθούν βαθουλώματα για τα ντοματίνια.  Μοιράστε τα 
ντοματίνια στα βαθουλώματα με το κομμένο μέρος προς τα πάνω και ραντίστε 
με τη μαρινάδα που έμεινε.  Πασπαλίστε με την υπόλοιπη ρίγανη, το χοντρό 
αλάτι και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο (220ο) για περίπου 20 λεπτά. 

 

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αντικαθιστάτε τη ξηρή μαγιά με 30 γρ. φρέσκα μαγιά και αναμείξτε 20 
δευτερόλεπτα/ταχύτητα 2 στο βήμα 1.  Θα χρειαστεί όμως να περιμένετε 

περίπου 2 ώρες για να φουσκώσει. 

 
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 15 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες  


