Μπιυτέκια κοτόπουλου ή γαλοπούλας
Συστατικά













1 κέηξην θξεκκύδη
1 κέηξην θαξόην
1 πηπεξηά Φισξίλεο
1 θηιό θηκά θνηόπνπιν από κπνύηη ή γαινπνύιαο
1 κέηξην απγό
2 θ.γ. αιάηη
2 θ.γ. πάπξηθα γιπθηά
1 θ.γ πηπέξη
1 θ.γ ζπκάξη (θαη ιίγν αθόκα)
250 γξ. ςσκί ηνπ ηνζη
80 γξ. ειαηόιαδν
ειαηόιαδν γηα ην ζνηάξηζκα ησλ ιαραληθώλ

Εκτέλεση
 Μπνξνύκε αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θηκά γαινπνύιαο
αληί γηα θνηόπνπιν θαη λα θηηάμνπκε κπηθηέθηα γαινπνύιαο!
 Πξνζεξκαίλνπκε ην θνύξλν ζηνπο 180 βαζκνύο.
 Βάδνπκε ζην κνύιηη ην ςσκί , κηα θνπηαιηά ζπκάξη, ηελ πάπξηθα,
ην πηπέξη θαη ηα θάλνπκε ςίρνπια.
 Σν αξσκαηηθό απηό κείγκα ην απιώλνπκε πάλσ ζε έλα
αληηθνιιεηηθό ηαςί θαη βάδνπκε ζην θνύξλν γηα 10 ιεπηά κέρξη λα
πάξεη ρξώκα θαη λα γίλεη ηξαγαλό. Αθαηξνύκε από ην θνύξλν θαη
αθήλνπκε ζηελ άθξε γηα λα θξπώζεη.
 Βάδνπκε ζην κνύιηη ην θξεκκύδη, ηελ πηπεξηά θαη ην θαξόην. Σα
θέξλνπκε 2 "βόιηεο" θαη ηα ςηινθόβνπκε αιιά όρη ηόζν ώζηε λα
γίλνπλ πνπξέο.
 ε έλα κηθξό αληηθνιιεηηθό ηεγαλάθη βάδνπκε ιίγν ιάδη (1 θ.ζ.)
θαη ζνηάξνπκε ηα ιαραληθά γηα ιίγα ιεπηά, κέρξη λα
θαξακειώζνπλ θαη λα κείλεη ην 1/3 ηεο αξρηθήο ηνπ πνζόηεηαο.
Αθήλνπκε ζηελ άθξε λα θξπώζνπλ.
 ε κηα ιεθαλίηζα βάδνπκε ηνλ θηκά, ηα ςίρνπια, ην ειαηόιαδν θαη
ηα ζνηαξηζκέλα ιαραληθά.
 Πξνζζέηνπκε ην αιάηη θαη ην επηπιένλ ζπκάξη. Ρίρλνπκε θαη ην
σκό απγό.

 Αλαθαηεύνπκε κέρξη λα ελσζνύλ θαιά ηα πιηθά κεηαμύ ηνπο.
 Αθήλνπκε λα καξηλαξηζηεί ν θηκάο από 2 ώξεο κέρξη 1 εκέξα.
 ηξώλνπκε ιαδόθνιια ζε έλα ηαςί θαη πιάζνπκε ηνλ θηκά ζε 8
κπηθηέθηα. Ψήλνπκε ζηε ζράξα ή αλ δελ έρνπκε ζε
πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 25-30 ιεπηά.
 Tip: Ο θηκάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα πξέπεη λα είλαη από
κπνύηη! Σν ςσκί εδώ είλαη απαξαίηεην, γηαηί ηξαβάεη ηα πγξά θαη
θάλεη ηα κπηθηέθηα καο αθξάηα. Γε ρξεηάδεηαη λα ηα γπξίζνπκε
θαζόινπ ηελ ώξα ηνπ ςεζίκαηνο!

