
Πατάτες στο τζάκι με “λιωμένο τυρί”

Υλικά: 
• 6 μεγαλούτσικες πατάτες
• 1/2 κούπα νερό
• 2 κοφτές κ.σ. διατροφική μαγιά (σε σκόνη ή λίγο 
παραπάνω αν είναι νιφάδες)

• 1/8 κρεμμύδι λιωμένο στο μούλτι
• 1 κ.γ. σάλτσα σόγιας χωρία ζάχαρη
• 1/8 κ.γ. μουστάρδα χωρίς ζάχαρη
• 1/4 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1/4 κ.γ. θαλασσινό ή ορυκτό αλάτι
• 1/8 κ.γ. σκόνη σκόρδου
• μία πρέζα ρίγανη
• 1 γεμάτο κ.γ. corn flour αραιωμένο σε λίγο νερό
• 100γρ περίπου άοσμο βούτυρο καρύδας (ή ελαιόλαδο)
• αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
1. Είναι σημαντικό να καθαρίσετε καλά τις  πατάτες, ειδικά αν τις τρώτε με τη φλούδα. Χρησιμοποιήστε την ειδική 
βούρτσα για το καθάρισμα της  πατάτας, σαν τη δική μου ή ένα καινούριο (μη χρησιμοποιημένο) σφουγγαράκι 
πιάτων, χωρίς  απορρυπαντικό, μόνο με νερό,  ώστε να "ξύσετε" ακόμα και τις πιο επίμονες  ακαθαρσίες  ή το χώμα 
από τη φλούδα εξωτερικά.

2. Τυλίξτε τις πατάτες πρώτα σε αντικολλητικό χαρτί και  μετά σε αλουμινόχαρτο ή προτιμήστε το αλουμινόχαρτο 
2σε1 της #Sanitas, όπως έκανα εγώ, ώστε να μην έρχεται η πατάτα σε άμεση επαφή με το αλουμίνιο. 
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3. Τοποθετήστε τις πατάτες ανάμεσα σε κάρβουνα που έχετε ενώ  καίει το τζάκι, μακριά όμως από την κύρια φωτιά 
καθώς θα καούν από έξω  και μέσα θα μείνουν σκληρές. Ξεχωρίστε στην άκρη τα καρβουνάκια και "θάψτε" τις 
πατάτες μέσα σε αυτά. Ελέγξτε στα 30 λεπτά, δοκιμάζοντας με  μία οδοντογλυφίδα ή ένα μαχαίρι να δείτε αν έχουν 
μαλακώσει μέχρι την "καρδιά" τους. Αν όχι αφήστε τις λίγο ακόμα.

4. Εν τω  μεταξύ ετοιμάζετε τη σως  "λιωμένου τυριού": ξεκινάτε αχνίζοντας για 1-2 λεπτά το κρεμμύδι  με ελάχιστο 
νερό. 

5. Μετά προσθέτετε όλα τα υλικά εκτός του corn flour. Ανακατεύετε μέχρι να πάρουν μία βράση.
6. Τέλος προσθέτετε  το corn flour διαλυμένο σε λίγο νερό και ανακατεύετε συνεχώς σβήνοντας το μάτι, για 2-3 λεπτά. 
Έτοιμη!

7. Σερβίροντας τις πατάτες, κόβετε στη μέση και τις χαράσετε σε ρόμβους όπως τη φωτογραφία, και τοποθετείτε λίγο 
βούτυρο από πάνω, απλώνοντάς το για να πάει σε όλη την πατάτα.

8. Αλατοπιπερώνετε...
9. Και τέλος ρίχνετε το "λιωμένο τυρί" σας από πάνω!!! 
10.
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