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Μπορεί το Μιλάνο από το οποίο κατάγεται ο Πρέσβης της 
Ιταλίας στη  Κύπρο κ. Andrea Cavallari να φημίζεται για 
το Panettone αλλά εξίσου δημοφιλή σε όλη τη χώρα εί-

ναι τα μικρά χριστουγεννιάτικα λουκουμαδάκια Struffoli από τη 
Νάπολη.  Μέχρι να φτιάξει η σεφ Lucia Grasso τη ζύμη, ο κύριος 
Cavallari μας μίλησε με ενθουσιασμό για την ιταλική κουζίνα και 
τις πρόσφατες επιτυχίες της στην Ευρώπη:  η μοτσαρέλα είναι το 
πρώτο σε πωλήσεις τυρί στη Γαλλία και η πιτσαρία Chez Peppe 
στο Παρίσι, του Giuseppe Cutraro βραβεύτηκε ως η καλύτερη της 
Ευρώπης. Η κυρία Katerina Cavallari ήταν εξίσου ενθουσιώδης 
και φιλόξενη και μας αποκάλυψε όχι μόνο το μυστικό του Ιταλού 
σεφ πίτσας ( που είναι η ζύμη με προζύμι και τα φρέσκα υλικά) αλ-
λά και το μενού του δείπνου που θα παρέθετε την επομένη. Κρατή-
σαμε τα σπιτικά ραβιόλι με άγρια μανιτάρια και την καρμπονάρα 
με ψαρικά.  Μιλώντας για την ποικιλομορφία της ιταλικής γαστρο-
νομίας και τις τοπικές κουζίνες διαφόρων περιοχών αναπόφευκτα 
αναφερθήκαμε στον πατέρα της ιταλικής γαστρονομίας Pellegrino 
Artusi αλλά και για τη βδομάδα της Ιταλικής γαστρονομίας που δι-
οργανώνεται αυτό τον μήνα. Συζητήσαμε και για το ιταλικό κρασί 
και ειδικά  τα αφρώδη κρασιά του βορά όπως το Spumante και το 
Franciacorta τα οποία είναι από τα αγαπημένα του Πρέσβη. Με τα 
μελωμένα και τραγανά Struffoli ήπιαμε το φημισμένο γλυκό  
Passito του νησιού Παντελλερία και το Marsala της Σικελίας.

Σεφ: Lucia Grasso

STRUFFOLI
ΓΙΑ ΤΗ ΖΎΜΗ

500γρ. αλεύρι 00
50γρ. ζάχαρη
5γρ. μαγειρική αμμωνία
Μια πρέζα αλάτι
4 ολόκληρα αυγά και 1 κρόκο
10γρ. σπορέλαιο
70γρ. χλιαρό λιωμένο βούτυρο
Για το τηγάνισμα και τη διακόσμηση
Σπορέλαιο ±300γρ. 
Μέλι
Πολύχρωμη τρούφα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κοσκινίστε το αλεύρι, προσθέστε τη ζάχαρη, τη μαγειρική αμμωνία και το αλάτι 
και ανακατέψτε τα όλα μαζί.
Προσθέστε στο μείγμα τα αυγά, μετά το σπορέλαιο και στο τέλος το βούτυρο, κά-
θε φορά που προσθέτετε ένα υλικό ανακατέψτε καλά πριν προσθέσετε το άλλο.
Βάλτε το μείγμα σε εάν μπολ, σκεπάστε με μία διάφανη μεμβράνη και αφήστε 
το στο ψυγείο για τουλάχιστο μισή ώρα.
Με το πέρας του χρόνου πάρτε τη ζύμη και κόψτε την σε μικρά μέρη.
Σε μία ξύλινη επιφάνεια εργασίας σχηματίστε με κάθε μέρος της ζύμης ρολά 
μεσαίου πάχους και κόψτε το κάθε ρολό σε μικρά κομμάτια.
ΥΓ. Η επιφάνεια εργασίας δεν πρέπει να είναι αλευρωμένη, εάν χρειάζεται 
βρέξτε ελαφρώς τα χέρια για να δημιουργήσετε τα ρολά.
Για το τηγάνισμα, ζεστάνετε το λάδι σε μία ψηλή κατσαρόλα και όταν είναι έτοιμο 
βάλτε λίγα struffoli κάθε φορά.
Όταν φουσκώσουν και ροδίσουν βγάλτε τα πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζί-
νας και συνεχίστε το τηγάνισμα των υπολοίπων μέχρι να τελειώσουν όλα τα 
struffoli.
Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάλτε το μέλι, αφήστε το να ζεσταθεί ελαφρώς και προ-
σθέστε όλα τα struffoli, ανακατέψτε καλά για να μελώσουν όλα και προσθέστε 
την τρούφα ανακατεύοντας.
Όταν είναι έτοιμα βάλτε τα σε μία πιατέλα σχηματίζοντας μία κορώνα με κενό στο 
κέντρο.
Διακοσμήστε με περισσότερη τρούφα και σερβίρετε

Ο πρέσβης της Ιταλίας Andrea Cavallari  
στην αυλή της πρεσβευτικής κατοικίας

Χώρα: Ιταλία
Εορταστικό γλυκό: Struffoli
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