
ποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα

με τον ζουμερό
καβουρμά μας!



Η μακαρονάδα του λαίμαργου !
Μια νοστιμότατη και γρήγορη συνταγή, για να πάρετε όση ενέργεια 

χάσατε μετά από μια σκληρή μέρα δουλειάς.

Εκτέλεση συνταγής 
Βράζουμε τα μακαρόνια μας σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας. 
Καθώς βράζουν προσθέτουμε μια κουταλιά της σούπας αλάτι χονδρό & 
μια κουταλιά λάδι. Αφού βράσουν, τα στραγγίζουμε καλά και τα ξαναρί-
χνουμε στην κατσαρόλα για να μην κρυώσουν, προσθέτοντας ακόμα μια 
κουταλιά ωμό λάδι & ανακατεύουμε.

Ετοιμάζουμε ξεχωριστά σε ένα μπολάκι τα εξής:
Παίρνουμε ολόκληρο τον καβουρμά και τον τεμαχίζουμε σε όσο το 
δυνατόν μικρότερα κυβάκια. Αφού πλύνουμε πολύ καλά το μαϊντανό 
και βγάλουμε τα χονδρά κοτσάνια του, τον ψιλοκόβουμε και αυτόν. 
Αντίστοιχα παίρνουμε τη φέτα και την «σπάμε» σε χονδρά κομμάτια με 
τα δάκτυλα. Βάζουμε όλα τα παραπάνω στο μπολ και προσθέτουμε τις 2 
τελευταίες κουταλιές έξτρα παρθένο λαδάκι, μαζί με μια πρέζα αλάτι.
Παίρνουμε 2 ωραία μεγάλα & πλατιά πιάτα (όχι ρηχά) και σερβίρουμε τα 
μακαρόνια μας. Ρίχνουμε από πάνω τα δεμένα υλικά με τον καβουρμά 
(όσο θέλει ο καθένας) & τέλος πασπαλίζουμε με αρκετό μαύρο πιπέρι.
Απολαμβάνουμε!

ποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα

με τον ζουμερό
καβουρμά μας!

Υλικά (χορταστική συνταγή για 3-4 άτομα)

1 «Καβουρμά μοσχαρίσιο Μπαντάκ»
1 πακέτο ψιλά μακαρόνια
1 ματσάκι φρέσκο μαϊντανό
4 κουταλιές έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο
1/4 σκληρή φέτα της επιλογής σας
Αλάτι χονδρό & ψιλό

8 -10’10’
για την προετοιμασία

Με την υπογραφή του 

μερακλή μας μάγειρα.

ΑΦΟΙ. ΜΠΑΝΤΑΚ - Α.Ε. Εταιρία Εκτροφής Ζώων / Βιομηχανικό Σφαγείο HALAL / Τεμαχισμός & 
Τυποποίηση Κρέατος, Αλλαντοποιία Α.Ε. Περιοχή «Αγρόκτημα Πηγαδιών», Ξάνθη.
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για το μαγείρεμα



ποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα

με το πικάντικο 
λουκάνικό μας!



Το Σπετζοφάϊ της γιαγιάς
Ένα πεντανόστιμο φαΐ που τρώγεται άνετα χειμώνα & καλοκαίρι.

Εκτέλεση συνταγής 
Κόβουμε όλα τα υλικά μας σε χονδρά κομμάτια, το ίδιο και τα λουκά-
νικα. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε λίγο λάδι και αφού ζεσταθεί καλά 
τσιγαρίζουμε πρώτα τα λουκάνικά μας μέχρι να πάρουν χρώμα. Τα 
βγάζουμε από το τηγάνι και στο ίδιο λάδι τσιγαρίζουμε όλες τις πιπεριές 
μαζί με την μελιτζάνα.

Περνάμε τις ντομάτες μας από χονδρό τρίφτη και τις ρίχνουμε μαζί με τα 
λουκάνικα στο τηγάνι. Ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι μας και χαμηλώνουμε 
τη φωτιά στο μισό. Αφήνουμε το φαΐ να σιγοβράζει μέχρι να δέσουν όλα 
τα υλικά και να έχουμε μια πηχτή σάλτσα. Ανακατεύουμε που και που 
για να δέσουν καλά όλα μας τα υλικά. Λίγο πριν να σερβίρουμε προσθέ-
τουμε μια πρέζα αλάτι και μαύρο πιπέρι κατά βούληση.
Αφού κρυώσει λίγο σερβίρουμε σε ένα μεγάλο & βαθύ πιάτο.

ποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα

με το πικάντικο 
λουκάνικό μας!

Υλικά (χορταστική συνταγή για 3-4 άτομα)

2 «Πικάντικα λουκάνικα Μπαντάκ»
1 μεγάλη μελιτζάνα
5 μεγάλες πράσινες πιπεριές
3 μεγάλες κόκκινες πιπεριές
3 μεγάλες ώριμες ντομάτες
1 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι & αλάτι

20 -25’10’
για την προετοιμασία για το μαγείρεμα

Με την υπογραφή του 

μερακλή μας μάγειρα.

ΑΦΟΙ. ΜΠΑΝΤΑΚ - Α.Ε. Εταιρία Εκτροφής Ζώων / Βιομηχανικό Σφαγείο HALAL / Τεμαχισμός & 
Τυποποίηση Κρέατος, Αλλαντοποιία Α.Ε. Περιοχή «Αγρόκτημα Πηγαδιών», Ξάνθη.
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ποιότητα που γεύεστεποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα με το 

παραδοσιακό
 λουκάνικό μας!



Το Σαγανάκι της μαμάς
Εύκολο & χορταστικό, ένα σαγανάκι να γλύφετε τα δάκτυλα σας.

Εκτέλεση συνταγής 
Κόβουμε όλα τα υλικά μας σε μεγαλούτσικα κομμάτια, αλλά όχι πολύ 
χονδρά. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε το λάδι και - αφού ζεσταθεί 
καλά- τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά τα λουκάνικα μαζί με τις πιπεριές. 
Λίγο πριν γίνουν εντελώς σπάμε και ρίχνουμε ένα - ένα τα αυγά μας.
Με μια μεγάλη σπάτουλα προσέχουμε μην κολλήσουν χωρίς όμως να τα 
ανακατεύουμε. Τα αυγά καλό είναι να κρατήσουν ομοιόμορφο τον κρόκο 
τους στο τηγάνισμα.

Όταν δέσουν τα αυγά μοιράζουμε προσεκτικά με την μεγάλη σπάτουλα 
στα πιάτα. Προσθέτουμε το αλάτι και το μπούκοβο κατά βούληση & 
τέλος πασπαλίζουμε με δυόσμο.
Το σερβίρουμε ζεστό σε ένα μεγάλο & ρηχό πιάτο.

ποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα με 

το παραδοσιακό  
λουκάνικό μας!

Υλικά (χορταστική συνταγή για 2 άτομα)

1 «Παραδοσιακό λουκάνικο» Μπαντάκ
4 μεγάλα χωριάτικα αυγά
2 μικρές μακρόστενες πράσινες πιπεριές
2 κουταλιές έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Μπούκοβο
Δυόσμος κατά προτίμηση φρέσκος
Αλάτι ψιλό

8 -10’5’
για την προετοιμασία

Με την υπογραφή του 

μερακλή μας μάγειρα.

ΑΦΟΙ. ΜΠΑΝΤΑΚ - Α.Ε. Εταιρία Εκτροφής Ζώων / Βιομηχανικό Σφαγείο HALAL / Τεμαχισμός & 
Τυποποίηση Κρέατος, Αλλαντοποιία Α.Ε. Περιοχή «Αγρόκτημα Πηγαδιών», Ξάνθη.
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για το μαγείρεμα



ποιότητα που γεύεστεποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα

με το λαχταριστό 
μας λουκάνικο με 

gouda!



Τα λουκανοπιτάκια του λιχούδη
Απολαυστικές ζουμερές μπουκίτσες για μικρούς και μεγάλους

Εκτέλεση συνταγής 
Ρίχνουμε σε λεκάνη το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι και το ελαιόλαδο. 
Χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα για 3’ με το φτερό του μίξερ κι έπειτα 
προσθέτουμε σιγά σιγά το χυμό έως ότου να έχουμε μία αφράτη ζύμη. 
Σκεπάζουμε τη ζύμη κι ετοιμάζουμε τη γέμιση. Κόβουμε κάθε λουκάνικο 
σε τέσσερα κομμάτια. Στο μπλέντερ τρίβουμε την πιπεριά και προσθέ-
τουμε την κέτσαπ.

Φτιάχνουμε τα πιτάκια
Χωρίζουμε τη ζύμη ώστε να έχουμε 32 μπαλάκια. Ανοίγουμε σε οβάλ, 
αλοίφουμε στο κέντρο λίγο από το μείγμα της κέτσαπ, βάζουμε από 
πάνω ένα κομμάτι λουκάνικο και κλείνουμε καλά το πιτάκι γύρω γύρω.
Τοποθετούμε τα πιτάκια σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλοίφουμε με 
λίγο αυγό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C με αέρα για 
περίπου 20’(μέχρι να χρυσίσουν).

ποιότητα που γεύεστε

Αγαπημένη 
συνταγούλα

με το λαχταριστό 
μας λουκάνικο 

με gouda!

Για τη ζύμη
500 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
1 πρέζα αλάτι
1/2 κούπα ελαιόλαδο
1 κούπα χυμό πορτοκάλι
Για τη γέμιση
8 λουκάνικα γεμιστά με Gouda 
6 κ.σ. κέτσαπ
1 μικρή πράσινη πιπεριά
1 αβγό χτυπημένο για επάλειψη

20 -25’35’
για την προετοιμασία

Με την υπογραφή της 

μαγείρισσάς μας

ΑΦΟΙ. ΜΠΑΝΤΑΚ - Α.Ε. Εταιρία Εκτροφής Ζώων / Βιομηχανικό Σφαγείο HALAL / Τεμαχισμός & 
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για το ψήσιμο


