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Το Μουντιάλ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία
να μαζευτεί η παρέα στο σπίτι, να δει τους αγώνες και να διασκεδάσει στο σαλόνι του 
σπιτιού, πίσω από την τηλεόραση αλλά και ένα τραπέζι γεμάτο σνακ και μπύρες. Γιατί
όμως να αφήσουμε τις πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα να θησαυρίζουν, σε βάρος, όχι 
μόνο του πορτοφολιού μας, αλλά και... της ζυγαριάς μας;

Το Μουντιάλ είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική οργάνωση και το περιμένουν με αγωνία 
όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Τέτοια αγωνία που οι πωλήσεις τηλεοράσεων και λοιπών 
συσκευών, αλλά και όλων των προϊόντων που έχουν σχέση με τη μπάλα, εκτοξεύονται
στα ύψη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το έτοιμο φαγητό. Σύμφωνα με έρευνα της
Εurostat, ο Ελληνας ξοδεύει 600 εκατ. ευρώ ετησίως σε αγορά έτοιμου φαγητού, με 
περίπου το 1/3 του ποσού αυτού να δαπανάται σε ημέρες ποδοσφαιρικής αγωνιστικής 
δραστηριότητας. 

Οπότε ας μαζέψουμε την παρέα στο σπίτι, αλλά ας φροντίσουμε να φάμε λίγο πιο 
υγιεινά, με σπιτικά σνακ φτιαγμένα από τα χεράκια μας.

Τα ζητούμενα στις συνταγές που ψάχνουμε είναι τα εξής:

 Να είναι μεζεδάκια εύκολα στην κατανάλωση. Αυτά που στα αγγλικά είναι 
γνωστά ως finger food. Δε θέλουμε να γεμίσουμε με πιάτα και 
μαχαιροπίρουνα, πολλές σάλτσες και ζουμάκια. Μην ξεχνάτε πως όλα αυτά θα
καταλήξουν στον καναπέ και το πάτωμα με το πρώτο εντυπωσιακό γκολ!

 Να είναι εύκολα και γρήγορα στην παρασκευή τους. Ακόμα και αν δε μας 
αρέσει η μπάλα ώστε να θέλουμε να παρακολουθήσουμε με τους άλλους, 
σκοπός δεν είναι να περάσουμε εμείς όλη τη μέρα μέσα στην κουζίνα.

Μέσα στο σάιτ μας φυσικά θα βρείτε πολλές τέτοιες συνταγές. Με λίγη προετοιμασία 
θα έχετε πολλούς ευχαριστημένους ποδοσφαιρόφιλους!

Δείτε την κατηγορία μας "Αλμυρές λιχουδιές". Μέσα εκεί θα βρείτε δεκάδες 
συνταγές για κριτσίνια και αλμυρά κουλούρια και κράκερ, τα οποία θα συνοδεύσουν 
άριστα τη μπυρίτσα. Για παράδειγμα, δείτε τις συνταγές:

 Μπισκότα Παρμεζάνα
 Κράκερς με ζύμη κουρού, γραβιέρα και μαυροκούκι!
 Κριτσίνια αλμυρά
 Ντορίτος και ντιπ-πασπαρτού σπιτικά

Μέσα στην κατηγορία "Ορεκτικά" θα βρείτε πολλές πιτούλες που μπορείτε να 
φτιάξετε. Πάμπολλες τυρόπιττες, αλλά και άλλα πιτάκια όπως:

http://www.sintagespareas.gr/sintages/category-recipes/pites-me-tiri.html
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http://www.sintagespareas.gr/sintages/category/almires-lixoudies.html
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=336292&ct=1&dt=09/06/2010#ixzz0qKyy7Iwb
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=336292&ct=1&dt=09/06/2010#ixzz0qKyy7Iwb


 Αλμυρές μπουκίτσες με γέμιση ελιάς
 Ζαμπονοτυροπιτάκια
 Πιπερόπιτα της Μαρίας
 Στριφογυριστά με τυρί και μπέικον

Μετά θα περάσουμε στις πίτσες! Τι πιο κλασικό... Μη φοβάστε, το να φτιάξετε πίτσα 
είναι πολύ εύκολο. Δείτε στην κατηγορία "Πίτσες - Σουφλέ" διάφορες συνταγές και 
κοιτάξτε και τις σχετικές συνταγές που έχουν από κάτω:

 Αραβική πίτσα
 Ατομικά πιτσάκια αλα Ελληνικά
 Ζύμη για πίτσα και πεϊνιρλί
 Ιταλική πίτσα

Άλλες κλασικές συνταγές για ποδοσφαιρικές βραδιές είναι:

 Club sandwich
 Πίτα Club
 Χοτ ντογκ
 Χάμπουργκερ

Αν θέλετε μπορείτε τις περισσότερες από αυτές τις συνταγές (τις πίτσες, τις πίτες και 
πολλά ακόμα) να τις ετοιμάσετε αρκετές μέρες πριν, να τις βάλετε στην κατάψυξη και 
να τις ψήσετε απλώς την ώρα εκείνη. Έτσι θα έχετε ακόμα περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο!
Μετά αγοράστε μπύρες και αναψυκτικά, φτιάξτε ένα ντιπ για να βουτάνε μέσα τα 
κριτσίνια και τα πατατάκια, βάλτε μπόλικα μπουκάλια με κρύο νερό στο ψυγείο, 
φροντίστε να έχετε παγάκια και είστε έτοιμοι για τον αγώνα!
Το μόνο που πρέπει να θυμηθείτε μετά, είναι πως το αλκοόλ και η οδήγηση δεν 
κάνουν καλό ζευγάρι. Αν είναι κάποιος να οδηγήσει μετά τον αγώνα, καλό είναι να 
προτιμήσει τα αναψυκτικά από τις μπύρες...

http://www.sintagespareas.gr/sintages/category-recipes/salates-2f-ntip.html
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http://www.sintagespareas.gr/sintages/xot-ntogk.html
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