
  

3 λαχταριστά σάντουιτς για όλη την οικογένεια 
 
Σάντουιτς “αυγοφέτες” (french toast) με τυρί και 
ζαμπόν | Του παιδιού 
 
Μερίδες: 2  Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά 
 
Υλικά: 
 
 4 φέτες λευκό ψωμί “πολυτελείας” 
 2 φέτες ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ 
 2 φέτες καπνιστό ζαμπόν 
 150 γρ. γάλα πλήρες 
 1 αυγό 
 1 κ.γ. βούτυρο αγελάδος 
 
Εκτέλεση: 
 
1) Απλώνουμε τις φέτες ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ και το ζαμπόν πάνω στις 2 φέτες ψωμί και 
καλύπτουμε με το υπόλοιπο. 
 
2) Σε βαθύ πιάτο χτυπάμε το γάλα με το αυγό μέχρι να ομογενοποιηθούν. 
 
3) Βουτάμε τα 2 σάντουιτς και τα αφήνουμε να μουλιάσουν και απ΄τις δύο πλευρές, για 
συνολικά 5-6 λεπτά. 
 
4) Ζεσταίνουμε αντικολλητικό τηγάνι και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο να λιώσει. 
 
5) Τηγανίζουμε τα σάντουιτς για 3-4 λεπτά την κάθε μεριά, μέχρι να πάρουν χρώμα και 
να λιώσει το τυρί. Σερβίρουμε ζεστά. 
 
  

Σάντουιτς με πατζάρια, αβοκάντο και γιαούρτι | Της 
μαμάς 

 
Μερίδες: 1  Χρόνος προετοιμασίας: 6 λεπτά 

 
 



  

 
Υλικά: 
 
200 γρ. γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ κλασικό 
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο 
αλάτι 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
2 φέτες πολύσπορο ψωμί 
1 μικρό πατζάρι βρασμένο, σε λεπτές φέτες 
1/2 αβοκάντο, σε λεπτές φέτες 
λίγα φύλλα ρόκα 
    ελαιόλαδο 
 
Εκτέλεση: 
 
1) Σε μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ κλασικό με το μαϊντανό, λίγο αλάτι και 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 
 
2) Απλώνουμε τη σος γιαουρτιού στις δύο φέτες ψωμί. 
 
3) Στρώνουμε στη μία φέτα το αβοκάντο και στην άλλη το πατζάρι. 
 
4) Από πάνω στολίζουμε με τα φύλλα ρόκας, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και 
ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. 
 
5) Σερβίρουμε το σάντουιτς ανοιχτό. 
 

Σάντουιτς BLT (μπέικον, μαρούλι, ντομάτα) με 
κατσικίσιο | Του μπαμπά 
 
Μερίδες: 1  Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά 
 
Υλικά: 
 
4 φέτες μπέικον 
1 κ.σ. μαγιονέζα 
3 φέτες χωριάτικο ψωμί με σουσάμι 

 
 



  

50 γρ. Κατσικίσιο ΔΩΔΩΝΗ, σε λεπτές φέτες 
3-4 λεπτές φέτες ντομάτα 
1-2 φύλλα “γαλλική σαλάτα” ή μαρούλι 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
 
Εκτέλεση: 
 
1) Ζεσταίνουμε αντικολλητικό τηγάνι και τηγανίζουμε το μπέικον για 5-6 λεπτά, μέχρι να 
πάρει χρώμα και να γίνει τραγανό. 
 
2) Απλώνουμε τη μαγιονέζα στις φέτες ψωμιού. 
 
3) Στη μία φέτα απλώνουμε τις φέτες Κατσικίσιο ΔΩΔΩΝΗ. 
 
4) Στην άλλη φέτα απλώνουμε το ξεροψημένο μπέικον. 
 
5) Στην τρίτη φέτα ψωμί, απλώνουμε τη σαλάτα (ή το μαρούλι) και τις φέτες ντομάτας 
και πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 
 
6) Σερβίρουμε το σάντουιτς ανοιχτό. 
 
#LoveOnly, 
Madame Ginger 
 

 
 


