
  

Σεσκουλοντολμάδες με κιμά αυγολέμονο 
Μερίδες: 60 ντολμάδες, Χρόνος προετοιμασίας: 40-50 λεπτά, Χρόνος ψησίματος: 1 
ώρα 

Υλικά για τους ντολμάδες 
● 600 γρ. κιμά μοσχαρίσιο 
● 2 φλυτζάνια του καφέ ρύζι μακρύκοκκο 
● 1 ματσάκι άνηθο 
● 1 κ.γ. δυόσμο ξερό 
● 1,5 κιλό σέσκουλα 
● 1 κρεμμύδι ξερό 
● 3 ντομάτες τριμμένες 
● 1 κ.γ. τοματοπελτέ 
● 150 ml ελαιόλαδο 
● Αλάτι & πιπέρι 

Υλικά για το αυγολέμονο 
● 2 λεμόνια 
● 1 αυγό 

 

Εκτέλεση 
1. Ξεκινάμε με τη γέμιση. Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ τον κιμά, το ρύζι, τον άνηθο 
ψιλοκομμένο, το δυόσμο, αλατοπιπερώνουμε και ζυμώνουμε καλά. 

2. Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά. Μόλις βράσει το νερό 
ρίχνουμε  τα μισά σέσκουλα και τα ζεματίζουμε για 3 λεπτά. Τα μεταφέρουμε σε 
σουρωτήρι και ζεματίζουμε τα υπόλοιπα σέσκουλα. Προσέχουμε κατά τη διάρκεια του 
ζεματίσματος να μην τα τσαλακώσουμε ή διπλώσουμε πολύ για να μην δυσκολευτούμε 
στο τύλιγμα. 

3. Βγάζουμε το κοτσάνι από κάθε φύλλο και ξεκινάμε το τύλιγμα. Απλώνουμε ένα φύλλο 
σε μια επιφάνεια και προσθέτουμε μία κουταλιά από τη γέμιση. Τυλίγουμε από πάνω, 
κλείνουμε τα πλάγια και συνεχίζουμε να ρολάρουμε. Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν 
όλα τα φύλλα. 

4. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε το ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο και 2-3 κουταλιές 
της σούπας νερό. Μαγειρεύουμε σε μεσαία φωτιά και μόλις εξατμιστεί το νερό 

 
 



  

προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ 
χρώμα. 

5. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον τοματοπελτέ και τις τριμμένες ντομάτες. 
Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να πάρει μία βράση για 3-4 λεπτά. 

6. Αποσύρουμε από τη φωτιά και στρώνουμε τους σεσκουλοντολμάδες στον πάτο, 
στριμόχνωντας τους καλά μετάξύ τους. Θα χειαστεί να κάνουμε 2 ή 3 στρώσεις ανάλογα 
το πόσο πλατιά είναι η κατσαρόλα μας. Ριχνουμε νερό να καλύψει ίσα-ίσα τους 
ντολμάδες και καλύπτουμε με ένα πιάτο τοποθετόντας το ανάποδα επάνω στους 
ντολμάδες. 

7. Χωρίς να σκεπάσουμε την κατσαρόλα, βράζουμε τους σεσκουλοντολμάδες για 40 
λεπτά. 

8. Ετοιμάζουμε το αυγολέμονο. Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αυγά και ρίχνουμε σιγά-σιγά το 
λεμόνι συνεχίζοντας το χτύπημα. Βγάζουμε το πιάτο από την κατσαρόλα και 
χαμηλώνουμε τελείως τη φωτιά, ίσα-ίσα να σιγοβράζει το φαγητό. 

8. Τοποθετούμε το μπολ με το αυγολέμονο δίπλα στην σούπα, και με κουτάλα σούπας, 
ρίχνουμε μία-μία κουταλιές σούπας μέσα στο αυγολέμονο, ανακατεύοντας το συνεχώς 
ώστε να μην κόψει. Συνεχίζουμε μέχρι να γεμίσουμε σχεδόν το μπολ, και μετά 
επαναλαμβάνουμε αντίστροφα: ρίχνοντας κουταλιές από το μπολ μέσα στη κατσαρόλα, 
και ανακατεύοντας την σούπα απαλά. Όταν τελειώσουμε, σβήνουμε τη φωτιά και 
ανακατεύουμε απαλά για λίγο ακόμα. 

9. Αφήνουμε να σταθούν για 20-30 λεπτά και σερβίρουμε με φέτα και προζυμένιο ψωμί. 

 
 

 

 
 


