
Ινδική  ντόσα με σως 
“γιαουρτιού”

Υλικά για τη ντόσα: 
• 2 μεσαίες πατάτες
• 2 γλυκοπατάτες
• 2 κ.σ. άοσμο λάδι καρύδας
• 1 1/2 κ.γ. σπόροι μουστάρδας
• 1 κ.γ. σκόνη κουρκουμά
• 1/2 κ.γ. σκόνη τζίντζερ
• 1/2 κ.γ. σκόνη κόλιανδρου
• 1 κ.γ. αλάτι βοτάνων
• χυμό και ξύσμα από 1/2 λάιμ
• λίγο πιπέρι
• 2-4 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
• 1 κ.σ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Υλικά για τις πίτες:
• 125γρ ρεβιθάλευρο
• 180γρ αλεύρι ντίνκελ ολικής άλεσης
• 500 ml χλιαρό νερό
• 1/2 κ.γ. σόδα φαγητού
• 1 πρέζα θαλασσινό αλάτι
• 2 κ.σ. άοσμο λάδι καρύδας

Υλικά για τη σως “γιαουρτιού”:
• 300γρ silken tofu (ή αν τρώτε γαλακτοκομικά, ένα γιαούρτι πρόβειο 300γρ περίπου)
• χυμός από 1/2-1 λεμόνι (αν βάλετε γιαούρτι παραλείψτε το )

W. www.gojimary.gr | E. info@gojimary.gr

http://www.gojimary.gr
http://www.gojimary.gr


• 1/2 κ.γ. σκόνη κρεμμυδιού
• 1/2 σκελίδα σκόρδου ψιλοκομμένη
• 1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι

Εκτέλεση για τη ντόσα:
1. Καθαρίζετε και κόβετε τις πατάτες σε κυβάκια και τις  βράζετε. Τις πατάτε με ένα πιρούνι, τη σπάτουλα ή με το 
ειδικό εξάρτημα για τον πουρέ.

2. Σε μία κατσαρόλα βάζετε το λάδι με  τους σπόρους μουστάρδας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά με κλειστό καπάκι 
μέχρι να τους ακούσετε να σκάνε.

3. Τραβάτε από τη φωτιά την κατσαρόλα και προσθέτετε τον κουρκουμά, το τζίντζερ, τον κόλιανδρο, το αλάτι και το 
πιπέρι.

4. Ανακατεύετε όλα τα υλικά και στη συνέχεια ρίχνετε το χυμό και το ξύσμα από το λάιμ.
5. Τέλος ρίχνετε τις "πατημένες" πατάτες, τα κρεμμυδάκια και το σχοινόπρασο και ανακατεύετε καλά με τη σπάτουλα 
για να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα. Η ντόσα σας είναι έτοιμη!

Εκτέλεση για τις ρεβιθόπιτες:
1. Βάζετε σε ένα μπωλ αναμείξεως πρώτα τα στεγνά υλικά και τα ανακαεύετε καλά.
2. Προσθέτε το νερό αργά ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα για να μη σβολιάσει το μείγμα. 
3. Προσθέτε το λάδι και ανακατεύετε καλά. 
4. Φτιάχνετε πίτες με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε τις κλασικές  μας κρέπες. Ρίχνετε μέρος  του μείγματος στο τηγάνι σε 
μέτρια προς δυνατή φωτιά και  το απλώνετε. Αφήνετε μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει  από την κάτω  πλευρά (2-3 
λεπτά) και γυρνάτε την πίτα από την άλλη για να ψηθεί και η άλλη της πλευρά.

5. Μόλις είναι έτοιμη η πίτα, την βάζετε σε ένα πιάτο ή δίσκο και  τη γεμίζετε με τη ντόσα, τυλίγετε και είναι  έτοιμο. 
Μην αφήσετε τις  πίτες να κρυώνουν γιατί θα σκληρύνουν και μετά αν πάτε να τις ρολάρετε γεμίζοντάς τες, θα 
σπάσουν. Γεμίστε τις και μετά αφήστε τις να κρυώσουν.

Εκτέλεση για τη σως “γιαουρτιού”:
1. Ανακατεύετε όλα τα υλικά με το χέρι, ή καλύτερα στο μούλτι για να ομοιογενοποιηθεί καλύτερα το μείγμα. 
Σερβίρετε μαζί με τις γεμισμένες πίτες στο πιάτο. Γαρνίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό προαιρετικά.
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