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ΜΕ ΘΡΑΨΑΛΟ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

φυσικήΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ



ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ FLOKOS, ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ…

Ε∆Ω ΚΑΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΑΣ, ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.

TΩΡΑ, ΤΟ ΝΕΟ ΘΡΑΨΑΛΟ FLOKOS ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ 

ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΓΕΥΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΤΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΘΡΑΨΑΛΟ.

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΟ ΘΡΑΨΑΛΟ FLOKOS ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ, 

ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΜΗ, 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ 

Ή ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ!

 

∆ΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ E-BOOK 
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ «ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΣΑΣ»!

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

ΓΕΥΣΗ!

φυσικήΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• 1 συσκευασία θράψαλο Flokos,  
 καθαρισμένο 
• 1 λεμόνι, το χυμό του
• 6 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ:
• 500 γρ. λευκά φασόλια, βρασμένα
• Αλάτι
• 100 γρ. αμύγδαλα, καβουρντισμένα
• 10 ντοματίνια, κομμένα στη μέση 
• 8 αγγουράκια τουρσί, σε φέτες
• 2 πράσινα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 100 γρ. καλαμπόκι, βρασμένο
• 2 κόκκινες πιπεριές, σε κύβους

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ:
• Φρέσκα μυρωδικά
• Φύλλα ρόκας

Ξεκινάμε ετοιμάζοντας τη σάλτσα της σαλάτας. Θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια 
σάλτσα, για να μαρινάρουμε το θράψαλο. Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε καλά το 
θράψαλο. Είναι σημαντικό να είναι τελείως στεγνό. Ανακατεύουμε καλά το λεμόνι, 
το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και αδειάζουμε τη σάλτσα σε ένα δοχείο. Προσθέτουμε 
το θράψαλο και μεταφέρουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τη σαλάτα. Χο-
ντροκόβουμε τα αμύγδαλα στο μούλτι. Σε ένα μπολ βάζουμε τα λευκά φασόλια, τα 
ντοματίνια, τα αγγουράκια τουρσί, τα κρεμμυδάκια, το καλαμπόκι, τις κόκκινες πι-
περιές και τα αμύγδαλα (που κόψαμε στο μούλτι). Προσθέτουμε το θράψαλο και 
όλη τη σάλτσα. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε με φρέσκα μυρωδικά και φύλλα 
ρόκας στην κορυφή.

ΧΡOΝΟΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑΣ: 

5΄
ΧΡOΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡEΜΑΤΟΣ: 

5΄

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΛΕΥΚΑ 
ΦΑΣΟΛΙΑ, ΘΡΑΨΑΛΟ, 
ΨΗΤΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ 
& ΡΟΚΑ



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• 1 συσκευασία θράψαλο Flokos, 
καθαρισμένο 

• 4 κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
• Αλάτι και πιπέρι

• 250 γρ. ντομάτες τριμμένες
• 250 γρ. χυλοπίτες

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ:
• 1 κ.σ. κάπαρη

• Φρέσκα μυρωδικά

Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε καλά το θράψαλο. Είναι σημαντικό να είναι τελείως 
στεγνό. Θα χρησιμοποιήσουμε μία μεγάλη, πλατιά κατσαρόλα (ή ένα τηγάνι με κα- 
πάκι) για το μαγείρεμα. Βάζουμε το ελαιόλαδο, τα κρεμμυδάκια, το σκόρδο, το 
θράψαλο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε σε μέτριας έντασης φωτιά για 5 περίπου 
λεπτά. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε 
μέχρι η σάλτσα να αρχίσει να βράζει. Στη συνέχεια, βάζουμε και τις χυλοπίτες. 
Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ζεστό νερό. Ανακατεύουμε, σκεπάζουμε 
με το καπάκι και αφήνουμε για 10 περίπου λεπτά ή μέχρι τα ζυμαρικά να είναι 
έτοιμα. Όταν τα ζυμαρικά είναι έτοιμα, προσθέτουμε την κάπαρη και τα μυρωδικά 
και έπειτα, σερβίρουμε.

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 
ΜΕ ΦΡΕΣΚΙΑ 

NΤΟΜΑΤΑ 
& ΘΡΑΨΑΛΟ

ΧΡOΝΟΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑΣ: 

5΄
ΧΡOΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡEΜΑΤΟΣ: 

25΄



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• 1 συσκευασία  θράψαλο Flokos,
  καθαρισμένο 
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 4 κ.σ. χυμός λεμονιού
• Αλάτι και πιπέρι
• Ρίγανη ξερή

ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΒΑ:
• 250 γρ. φάβα
• 1 λίτρο νερό
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, σε κύβους
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ:
• Άνηθος
• Ελαιόλαδο

Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε καλά το θράψαλο. Είναι σημαντικό να είναι τελείως 
στεγνό. Σ’ ένα μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, το θρά-
ψαλο και το αφήνουμε να μαριναριστεί, μέχρι να ετοιμάσουμε τη φάβα. Θα χρησι-
μοποιήσουμε μια μεγάλη κατσαρόλα για να ετοιμάσουμε τη φάβα. Ξεπλένουμε 
καλά τη φάβα σε τρεχούμενο νερό. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη φάβα, το 
κρεμμύδι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να 
βράσει σε μέτριας έντασης φωτιά, μέχρι η φάβα να μαλακώσει. Έπειτα, στραγγί-
ζουμε καλά και κρατάμε το νερό. Λογικά, θα μας έχει μείνει μια περίπου κούπα. 
Αλατίζουμε τη φάβα και την αφήνουμε να κρυώσει. 
Όταν η φάβα κρυώσει, την περνάμε από το μούλτι, μέχρι να γίνει πουρές. Μπορού-
με να την αλέσουμε καλά για να γίνει βελούδινη ή να αφήσουμε κάποια κομμάτια 
μέσα. Μοιράζουμε τη φάβα στα πιάτα. Προσθέτουμε το μαριναρισμένο θράψαλο, 
τον άνηθο, το ελαιόλαδο και σερβίρουμε.

ΧΡOΝΟΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑΣ: 

5΄
ΧΡOΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡEΜΑΤΟΣ: 

40΄

ΦΑΒΑ ΜΕ ΘΡΑΨΑΛΟ 
ΛΕΜΟΝΑΤΟ



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• 2 συσκευασίες θράψαλο Flokos, 
καθαρισμένο 

• 2 κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ. μαγιονέζα

• 2 κ.σ. μουστάρδα
• 2 κ.γ. σάλτσα σόγιας

• Φρέσκα μυρωδικά, ψιλοκομμένα
• 1 κούπα βρώμη

• 200 γρ. φρυγανιά τριμμένη
• Λάδι για τηγάνι

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ:
• Πράσινη σαλάτα

Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε καλά το θράψαλο. Το περνάμε απ’ το μούλτι και το 
κόβουμε σαν κιμά. Το μεταφέρουμε σ’ ένα μπολ, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, τη 
μαγιονέζα, τη μουστάρδα, τη σάλτσα σόγιας, τα μυρωδικά, τη βρώμη και ανακα-
τεύουμε. (Η σάλτσα σόγιας είναι αλμυρή, δε χρειάζεται να προσθέσουμε επιπλέον 
αλάτι). Θα πρέπει να έχουμε μια σχετικά σφιχτή ζύμη. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε 
λίγη βρώμη ακόμη. 
Τοποθετούμε το μείγμα στο ψυγείο και το αφήνουμε μέχρι να σφίξει. Πλάθουμε κε-
φτεδάκια (περίπου 16–18), τα περνάμε απ’ τη φρυγανιά και ζεσταίνουμε το λάδι. 
Τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Τέλος, σερβίρουμε 
τα κεφτεδάκια με τη σαλάτα στο πλάι.

ΚΕΦΤΕ∆ΑΚΙΑ 
ΜΕ ΘΡΑΨΑΛΟ & 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ

ΧΡOΝΟΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑΣ: 

15΄
ΧΡOΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡEΜΑΤΟΣ: 

15΄



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• 2 συσκευασίες θράψαλο Flokos,
 καθαρισμένο 
• 200 γρ. σπανάκι, πλυμένο
• 100 γρ. φρέσκα μυρωδικά
• 4 κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 250 γρ. κριθαράκι
• Αλάτι και πιπέρι
• 2 ντομάτες σε φέτες
• 300 ml. ζεστό νερό (ή ζωμός λαχανικών)

Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε καλά το θράψαλο. Είναι σημαντικό να είναι τελείως 
στεγνό. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180ºC. Ψιλοκόβουμε το σπανάκι, τα μυ-
ρωδικά και τα περνάμε απ’ το μούλτι. Αδειάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε τα 
κρεμμυδάκια, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε με το κριθα-
ράκι και το θράψαλο.
Απλώνουμε τις ντομάτες στο ταψάκι που θα χρησιμοποιήσουμε, το κριθαράκι με το 
σπανάκι που ετοιμάσαμε, το ζεστό νερό (ή το ζωμό λαχανικών) και ψήνουμε στο 
φούρνο για 25 περίπου λεπτά ή μέχρι το κριθαράκι να χυλώσει καλά.

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ 
ΠΕΣΤΟ ΣΠΑΝΑΚΙ 
& ΘΡΑΨΑΛΟ

ΧΡOΝΟΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑΣ: 

5΄
ΧΡOΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡEΜΑΤΟΣ: 

25΄



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• 1 συσκευασία θράψαλο Flokos, 
καθαρισμένο 

• 100 γρ. μανιτάρια, ψιλοκομμένα
• 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένα

• 2 πιπεριές σε κύβους
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι

• 2 κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 2 κ.σ. μαγιονέζα

• 4 τορτίγιες
• Πράσινη σαλάτα

Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε καλά το θράψαλο. Είναι σημαντικό να είναι τελείως 
στεγνό. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα βαθύ τηγάνι για να ετοιμάσουμε τα μανιτάρια. 
Βάζουμε τα μανιτάρια, το σκόρδο, τις πιπεριές, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. 
Σε μέτριας έντασης φωτιά, ανακατεύουμε τα λαχανικά μέχρι να μαλακώσουν. 
Προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, τη μαγιονέζα, το θράψαλο και ανακατεύουμε. 
Στη συνέχεια, απλώνουμε τις τέσσερις τορτίγιες στη σειρά και προσθέτουμε τη 
γέμιση που ετοιμάσαμε. Τέλος, συμπληρώνουμε την πράσινη σαλάτα και σερβί-
ρουμε.

ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ 
ΜΕ ΘΡΑΨΑΛΟ 
& ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 

ΧΡOΝΟΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑΣ: 

5΄
ΧΡOΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡEΜΑΤΟΣ: 

10΄



 Επισκεφθείτε το 
konva.gr 

και ανακαλύψτε 
ακόμη περισσότερες
νόστιμες συνταγές 

με θράψαλο!

Και η έμπνευση 
στη γεύση… συνεχίζεται!
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φυσικήΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ


