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ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΖΙ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΑ, ΦΕΤΑ 
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΟΧΗΣ 

 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 100 γρ. κρεμμύδι, κομμένο στα 
δύο (1 μεγάλο κρεμμύδι) 

· 1 σκελίδα σκόρδο  
· 300 γρ. κόκκινη πιπεριά, 150 γρ. 

κομμένα στα τέσσερα και 150 
γρ. σε μπαστουνάκια (2 
πιπεριές) 

· 30 γρ. εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

· 250 γρ. μακρύκοκκο ρύζι, 
parboiled 

· 70 γρ. πάστα ντομάτας  
· 700 γρ. νερό  
· 1 κύβο ζωμού λαχανικών ή 1 κ.σ. 

πάστα ζωμού λαχανικών  
· 1 κ.γλ. αλάτι  
· 150 γρ. κολοκυθάκια, κομμένα σε 

φέτες 
· 150 γρ. κίτρινη πιπεριά, κομμένη 

σε μπαστουνάκια 
· 1 δέσμη φρέσκα κρεμμυδάκια, 

κομμένα σε ροδέλες 
· 200 γρ. πλατύ φασολάκι 

(snowpeas), φρέσκο ή 
κατεψυγμένο 

· 1 πρέζα μαύρο πιπέρι, αλεσμένο  
· 400 γρ. φέτα, κομμένη σε κύβους 

2 εκ. 
· 1 κλωνάρια δεντρολίβανο, 

φρέσκο, μόνο τα φύλλα 
· 1 - 2 κλωνάρια θυμάρι, φρέσκο, 

μόνο τα φύλλα, ψιλοκομμένα 

 1 Βάλτε στον κάδο το κρεμμύδι, το σκόρδο, την κόκκινη πιπεριά κομμένη στα 
τέσσερα, το ελαιόλαδο, κόψτε 4 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5 και σοτάρετε 3 
λεπτά/Varoma/ταχύτητα 1. 

2 Προσθέστε το ρύζι, την πάστα ντομάτας και μαγειρέψτε 2 
λεπτά/Varoma/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα 1. 

3 Προσθέστε το νερό, το ζωμό, ½ κουταλάκι αλάτι και κλείστε τον κάδο. Βάλτε στο 
Varoma τα κολοκυθάκια, την κόκκινη πιπεριά σε μπαστουνάκια, την κίτρινη 
πιπεριά, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το φασολάκι, ραντίστε με το υπόλοιπο ½ 
κουταλάκι αλάτι, το πιπέρι, τοποθετείστε το Varoma στη θέση του και 
μαγειρέψτε στον ατμό 22 λεπτά/Varoma/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα 1. 

4 Αδειάστε το ρύζι με τα λαχανικά σε μια πιατέλα, προσθέστε τη φέτα και 
πασπαλίστε με το δεντρολίβανο και το θυμάρι προτού σερβίρετε. 

 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Προσθέστε τη φέτα και τα μυρωδικά βότανα στο Varoma και ψήστε στον ατμό με τα 
λαχανικά (βήμα 3). 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η συνταγή αυτή διασκευάστηκε για το Thermomix στη Γερμανία από τον σεφ 
Σάϊμον Φρίντελ. 
 
 

 

 
 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΜΕΡΙΔΑ 

 

Ενέργεια 2862 kJ / 684 
kcal 

Πρωτεϊνες 25 γρ. 

Υδατάνθρακες 69 γρ. 

Λιπαρά 33 γρ. 
 

  

 
 

 
 

 
  

 

ENΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
45 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μερίδες 

 
 

   

ΚΟΣΤΟΣ 
μέτριο 

 

 
 

 
 

 


