
  

  

 

 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 
 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 45 γρ ανάμεικτους ξηρούς 

καρπούς (αμύγδαλα, καρύδια, 
φουντούκια, φιστίκια, κ.λ.π.) 

· 45 γρ αποξηραμμένα μανιτάρια 

shiitake (επανυδατωμένα 30 
λεπτά σε ζεστό νερό) (βλ. 
συμβουλή) 

· 35 γρ κρεμμύδι 
· 1 σκελίδα σκόρδο  
· 15 γρ εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 
· 5 γρ αλεύρι φαρίνα 
· 10 γρ άσπρο κρασί  
· 75 γρ ζωμό λαχανικών (75 γρ 

νερό και ½ κουταλάκι πάστα 
σπιτικού ζωμού λαχανικών) 

· 45 γρ αλεσμένη φρυγανιά 
· 1 κουταλάκι σάλτσα σόγιας 
· 1 πρέζα αποξηραμμένα μικτά 

βότανα  
· 1 κουταλάκι αλάτι 
· 1 πρέζα φρεσκοτριμμένο μαύρο 

πιπέρι 
 

 1 Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C. 
2 Βάλτε στον κάδο τους ξηρούς καρπούς και κόψτε 2 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5.  

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
3 Βάλτε στον κάδο τα μανιτάρια, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, κόψτε 2 

δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και σοτάρετε 5 λεπτά/100
ο
/ταχύτητα 1. 

4 Προσθέστε το αλεύρι και σοτάρετε 1 λεπτό/100
ο
/ταχύτητα 1. 

5 Προσθέστε το κρασί και θερμάνετε 1 λεπτό/Varoma/ταχύτητα 1. 
6 Προσθέστε το ζωμό και μαγειρέψτε 5 λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. 
7 Προσθέστε τους αλεσμένους ξηρούς καρπούς, τη φρυγανιά, τη σάλτσα σόγιας, 

τα βότανα, το αλάτι, το πιπέρι και αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/αντίστροφη 
κίνηση/ταχύτητα 4. 

8 Βάλτε τη ζύμη ανάμεσα σε δύο κομμάτια αντικολλητικό χαρτί και ανοίξτε την σε 

λεπτό φύλο με ένα πλάστη.  Τοποθετήστε σε ένα ταψί, αφαιρέστε το πάνω 
κομμάτι αντικολλητικό χαρτί και ψήστε στο φούρνο (200

ο
) για 15-20 λεπτά ή 

μέχρι να ροδίσει.   
9  Αφήστε να κρυώσει λίγο, κόψτε σε κομμάτια και βάλτε τα να σταθούν με τη 

βοήθεια μιας σχάρας για να κρυώσουν καλά.  Χρησιμοποιήστε για γαρνίρισμα. 
(βλ. συμβουλή) 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

· Ταιριάζει πολύ με τη συνταγή για Παγιδάκια αρνίσια με σάλτσα από κάστανα και 

κουμανταρία. 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

· Αν δεν βρίσκετε μανιτάρια shiitake, χρησιμοποιήστε ένα άλλο αποξηραμμένο 

μανιτάρι. 
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
15 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
6 μερίδες 


