
  

  

 

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΤΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα 20 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μερίδες 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
8 κομμάτια  

 
 

 
 

  

ΚΟΣΤΟΣ 
χαμηλό 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 
50 - 55 λεπτά  

 

 
 

 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 8 ΚΟΜΜΑΤΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Γέμιση  Γέμιση 

• 150-200 γρ κρεμμύδι, κομμένο 
στα 4  

• 50 γρ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  
• 400 γρ σάρκα κολοκύθας, σε 

κύβους περίπου. 3x3 εκ  
• 400 γρ φρέσκα φύλλα σπανάκι  
• 1 κουταλάκι αλάτι  
• 1 πρέζα πιπέρι  
• 1 πρέζα μοσχοκάρυδο  
• 3 αυγά 

 1. Βάλτε στον κάδο το κρεμμύδι, το ελαιόλαδο, κόψτε 3 δευτερόλεπτα / 
ταχύτητα 5 και σοτάρετε 5 λεπτά / 120 °/ ταχύτητα 1.  

2. Προσθέστε την κολοκύθα και μαγειρέψτε 10 λεπτά / 120 ° C / ταχύτητα 
1.  

3. Προσθέστε το σπανάκι, το αλάτι, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και 
μαγειρέψτε 5 λεπτά / 120 ° C / ταχύτητα 1.  

4. Προσθέστε τα αυγά και ανακατέψτε 10 δευτερόλεπτα / ταχύτητα 3.  

Αδειάστε τη γέμιση σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη να κρυώσει.  
Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο. 

Ζύμη  Ζύμη 

• 400 γρ αλεύρι χωριάτικο  
• 70 γρ ελαιόλαδο 
• 150 γρ νερό 
• 1 κουταλάκι αλάτι  

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

· φόρμα για τάρτα διαμέτρου 28 εκ. 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

 

Ενέργεια 1608 kJ / 385 
kcal 

Πρωτεϊνες 11 γρ 

Υδατάνθρακες 41 γρ 

Λιπαρά 20 γρ 

  

• 1 αυγό χτυπημένο, για επάλειψη 
 

 5. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 ° C και λαδώστε μια στρογγυλή 
φόρμα για τάρτες διαμέτρου 25-28 εκ.  

6. Βάλτε στον κάδο το αλεύρι, το ελαιόλαδο, το νερό, το αλάτι και ζυμώστε 1 
λεπτό /ταχύτητα στάχυ. Αφαιρέστε τη ζύμη, ενώστε τα κουβαράκια με το 

χέρι και αφήστε να ξεκουραστεί για περίπου 20 λεπτά.  Μοιράστε τη ζύμη 
σε 2 ίσα μέρη. Ανοίξτε το ένα μέρος σε φύλο και καλύψτε τη φόρμα. 
Απλώστε από πάνω τη γέμιση και καλύψτε από πάνω με δεύτερο φύλο 
που έχετε ανοίξει με την άλλη μισή ζύμη. Πιέστε τις άκρες με τα δάχτυλά 
σας. Αλείψτε την επιφάνεια της πίτας με το χτυπημένο αυγό και τρυπήστε 
την με ένα πιρούνι και να κάνει μια μικρή τομή στο κέντρο που να 
επιτρέπει στον ατμό να διαφεύγει.  

7. Ψήστε για 50-55 λεπτά (180
ο
). Σερβίρετε αμέσως. 

 
 


