
Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών Marcato

Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης και
οι καλύτερες 10 Συνταγές

Πως να ετοιμάσετε ζύμη για φύλλο ζυμαρικών

Υλικά

• 250 γρ. λεπτό αλεύρι μαλακού σιταριού

• 3 ολόκληρα αυγά

Για καλύτερα ζυμαρικά, χρησιμοποίησε μείγμα 
αλευριού από 125 γρ. μαλακό αλεύρι σιταριού και 125 
γρ. σκληρό αλεύρι σιταριού.

Συμβουλή: Μην χρησιμοποιήσετε κρύα αυγά κατευθείαν από το ψυγείο για την ζύμη. 

Δόση για 4 άτομα / 20 ραβιόλια:
1. Ρίξτε το αλεύρι σε ένα μπολ και μετά ρίξτε τα αυγά και το νερό στο κέντρο (Εικόνα 1).
2. Χτυπήστε τα αυγά με το νερό με ένα πιρούνι και ανακατέψτε διεξοδικά με το αλεύρι.
3. Μην προσθέσετε αλάτι!
4. Ζυμώστε την ζύμη με τα χέρια (Εικόνα 2) μέχρι να είναι εντελώς απαλή και ελαστική.
5. Αν η ζύμη είναι πολύ σκληρή προσθέστε λίγο νερό, αν η ζύμη είναι πολύ μαλακή 

προσθέστε λίγο αλεύρι.
6. Αφαιρέστε την ζύμη από το μπολ και τοποθετήστε την στο τραπέζι που έχετε πασπαλίσει 

ελαφρώς με αλεύρι.
7. Συνεχίστε να ζυμώνετε με το χέρι αν είναι απαραίτητο (Εικονα 3) και κόψτε τη ζύμη σε 

μικρά κομμάτια.



8. Ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης πάχους της μηχανής ζυμαρικών στο 0 και περάστε ένα 
κομάτι ζύμης από τους λείους κυλίνδρους. Πασπαλίστε με το αλεύρι και τις δύο πλευρές 
του φύλλου που βγαίνει και διπλώστε το στην μέση: περάστε πάλι το φύλλο μέσα από τους 
λείους κυλίνδρους και επαναλάβετε όλη αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές μέχρι το 
φύλλο να είναι μακρύ και ομοιόμορφο (Εικ. 4).

9. Κόψτε το φύλλο για τα ζυμαρικά στα δύο και πασπαλίστε ελαφρώς με αλεύρι και τις δύο 
πλευρές.

10.  Ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης πάχους στο 1 και περάστε το φύλλο ζυμαρικών από μέσα 
μια φορά χωρίς να το διπλώσετε. Στη συνέχεια ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης πάχους στο 2 
και περάστε το φύλλο ζυμαρικών από μέσα μια ακόμη φορά, έπειτα ρυθμίστε το κουμπί 
ρύθμισης πάχους στο 3 και ούτω καθεξής μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος.

11.Τώρα κόψτε το φύλλο ζυμαρικών κατά πλάτος σε κομμάτια μήκους περίπου 25 εκατοστών 
(~ 10 ίντσες) (Εικ. 5).

Γεμίστε τα καλούπια της Φόρμας Παρασκευής Ραβιολιών Marcato

12.Αλευρώνετε την Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών Marcato (Εικ. 6).
13.Τοποθετήστε ένα φύλλο ζυμαρικών στην Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών Marcato 

προσέχοντας να καλύψετε κάθε καλούπι για ραβίολι με ζύμη (Εικ. 7).
14.Πατήστε κάθε καλούπι στην Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών Marcato με ένα δάκτυλο για να 

κολλήσετε το φύλλο στο καλούπι, έτσι ώστε τα ζυμαρικά να γεμίσουν με γέμιση (Εικ. 8).
15.Συμπληρώστε κάθε καλούπι στην Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών Marcato με περίπου 1 

κουταλάκι του γλυκού γέμιση και πιέστε το με το κουταλάκι του γλυκού για να 
αφαιρέσετε τυχόν υπερβολική γέμιση (Εικ. 9).



Συνταγές για γέμιση ραβιολιώνΣυνταγές για γέμιση ραβιολιώνΣυνταγές για γέμιση ραβιολιώνΣυνταγές για γέμιση ραβιολιών

Γέμιση με
Σπανάκι & Ρικότα

Γέμιση με Πιπεριά Γέμιση με Αγγινάρα  Γέμιση με Κρέας

✴ 500 γρ. ρικότα
✴ 500 γρ. σπανάκι
✴ 100 γρ. παρμεζάνα
✴ 1 αυγό
✴ αλάτι & πιπέρι
✴ μοσχοκάρυδο

✴ 500 γρ. ρικότα
✴ 100 γρ. παρμεζάνα
✴ 250 γρ. κίτρινες
    πιπεριές
✴ 250 γρ. κόκκινες
    πιπεριές
✴ 1 αυγό
✴ αλάτι & πιπέρι
✴ μοσχοκάρυδο

✴ 500 γρ. αγγινάρα
    καρδιά
✴ 500 γρ. ρικότα
✴ 100 γρ. παρμεζάνα
✴ 1 αυγό
✴ 1 σκελίδα σκόρδο
✴ αλάτι & πιπέρι
✴ μοσχοκάρυδο

✴ 300 γρ. άπαχο
    κρέας μοσχαριού
✴100 γρ. παρμεζάνα
✴ 1 αυγό
✴ αλάτι & πιπέρι
✴ μοσχοκάρυδο
✴ φασκόμηλο 
✴ δεντρολίβανο

Γέμιση με ΣολομόΓέμιση με Σολομό Γέμιση με Ψάρι
Γέμιση με τυρί 

Gorgonzola

✴ 250 γρ. καπνιστό σολομό
✴ 500 γρ. τυρί ρικότα
✴   50 γρ. παρμεζάνα
✴ αλάτι & πιπέρι 

✴ 250 γρ. καπνιστό σολομό
✴ 500 γρ. τυρί ρικότα
✴   50 γρ. παρμεζάνα
✴ αλάτι & πιπέρι 

✴ 300 γρ. γαρίδες
✴ λευκή σάλτσα
✴ αλάτι & πιπέρι

✴ 300 γρ. Gorgonzola
✴ 150 γρ. ρικότα
✴ 100 γρ. παρμεζάνα
✴ 50 γρ. σπασμένα
    καρύδια
✴αλάτι & πιπέρι

Γέμιση Μπολονέζ Γέμιση με Λευκό Γογγύλι και ΡικόταΓέμιση με Λευκό Γογγύλι και Ρικότα Γέμιση με Σπαράγγια

✴ 100 γρ. χοιρινό
    φιλέτο
✴ 100 γρ. μορταδέλα
✴ 100 γρ. ωμό ζαμπόν
✴ 50 γρ. παρμεζάνα
✴ 1 αυγό
✴ αλάτι & πιπέρι
✴ μοσχοκάρυδο

✴ 500 γρ. ρικότα
✴ 100 γρ. παρμεζάνα
✴ 4 λευκά γογγύλια (500 γρ.)
✴ 1 αυγό
✴ αλάτι & πιπέρι
✴ μοσχοκάρυδο

✴ 500 γρ. ρικότα
✴ 100 γρ. παρμεζάνα
✴ 4 λευκά γογγύλια (500 γρ.)
✴ 1 αυγό
✴ αλάτι & πιπέρι
✴ μοσχοκάρυδο

✴ 500 γρ. σπαράγγια
✴ 500 γρ. τυρί ρικότα
✴ 100 γρ. παρμεζάνα
✴ 50 γρ. βούτυρο 
✴ 2 κρόκους αυγών
✴ αλάτι & πιπέρι
✴μοσχοκάρυδο 

Υπενθύμιση
H Ο Dispenser Marcato είναι το βέλτιστο εξάρτημα για πασπαλίσετε τα 
ζυμαρικά με αλεύρι. Είναι πρακτικό και απλό στη χρήση και είναι κατάλληλο για 
όλα τα είδη αλευριού.



Κλείστε τα Ραβιόλια

• Τοποθετήστε ένα δεύτερο φύλλο ζυμαρικών πάνω από τα ραβιόλια που μόλις έχετε γεμίσει 
(Εικ. 10).

• Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε όλες τις άκρες της Φόρμας Παρασκευής 
Ραβιολιών Marcato και το κάθε κέντρο καλουπιού για να σφραγίσετε καλά τα δύο γεμισμένα 
φύλλα (Εικ. 11).

• Πασπαλίστε με αλεύρι τα γεμισμένα φύλλα ζυμαρικών, μια τελευταία φορά πριν από την 
κοπή (Εικ. 12).

Συμβουλή: Βρέξτε με ένα υγρό πινέλο τα μέρη των φύλλων ζυμαρικών που πρέπει να 
σφραγιστούν μαζί.

Κόψτε και Αφαιρέστε τα Ραβιόλια

• Κυλίστε από πάνω τον πλάστη της ζύμης για να κόψετε τα ραβιόλια (Εικ. 13).

• Αφαιρέστε όλη την υπερβολική ζύμη και από τις 4 πλευρές σηκώνοντας την και με τα δύο 
χέρια (Εικ. 14).

• Ανασηκώστε την αφαιρούμενη επιφάνεια κοπής για να απομακρύνετε τα γεμισμένα 
ραβιόλια από τη Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών Marcato (Εικ. 15).

• Γυρίστε την αφαιρούμενη επιφάνεια κοπής πάνω στο τραπεζομάντιλο με γρήγορη κίνηση 
180 ° (Εικ. 16).

Προσοχή: Πρέπει να γυρίσετε πολύ γρήγορα την αφαιρούμενη επιφάνεια κοπής κατά 180 °, 
πάνω στον πάγκο.



Πως να μαγειρέψετε τα Ραβίολια

• Βράστε άφθονο αλατισμένο νερό, όπου θα μαγειρέψετε τα ραβιόλια.

• Τα ραβιόλια μαγειρεύονται μέσα σε λίγα λεπτά ( 5-6 λεπτά κατά μέσο όρο).

• Ανακατεψτε τα ραβιόλια απαλά και στραγγίξτε τα όταν είναι έτοιμα.

• Τοποθετήστε τα ραβιόλια στο τηγάνι που περιέχει τη σάλτσα.

• Σερβίρετε σε ζεστά πιάτα και ... απολαύστε το γεύμα σας!

Καθάρισμα

• Ποτέ μην καθαρίζετε την Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών 
Marcato στο πλυντήριο πιάτων.

• Για να καθαρίσετε μετά την χρήση την Φόρμα Παρασκευής 
Ραβιολιών Marcato, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή μια 
οδοντογλυφίδα (Εικ. 17).

• Η διάφανη αφαιρούμενη επιφάνεια κοπής από polycarbonate 
μπορεί να καθαριστεί με νερό και σαπούνι.

Συμβουλή: Για να καθαρίσετε την Φόρμα Παρασκευής Ραβιολιών Marcato γρήγορα και 
εύκολα, πασπαλίστε λίγο αλεύρι πάνω από τα μέρη ώστε να απορροφήσετε οποιαδήποτε 
υγρασία και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βούρτσα για εύκολο καθάρισμα.

Q Το τέλειο φύλλο ζυμαρικών για την Φόρμα 
Παρασκευής Ραβιολιών Marcato επιτυγχάνεται με τη 
χρήση προϊόντων από τις γραμμές Ampia και Atlas.
Q Με το κουμπί ρύθμισης πάχους 10 θέσεων, οι 
μηχανές ζυμαρικών Ampia και Atlas καθιστούν δυνατή την 
παραγωγή φύλλων ζυμαρικών διαφορετικού πάχους, 
ανάλογα με τα γούστα σας και τον ουρανίσκο σας.

Q Οι μηχανές Ampia και Atlas κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, με υλικά που 
δεν απελευθερώνουν κατάλοιπα μετάλλων στη ζύμη.



Νέες Συνταγές για Φύλλα ΖυμαρικώνΝέες Συνταγές για Φύλλα Ζυμαρικών

Φύλλα Ζυμαρικών με Σπανάκι

✴ βασική συνταγή για ζύμη
✴ 100 γρ. βρασμένο σπανάκι

Το σπανάκι πρέπει πρώτα να πλυθεί και στην 
συνέχεια να βράσει για περίπου 10-15 λεπτά. 
Στην συνέχεια πρέπει να χτυπηθεί καλά στο 
μπλέντερ πριν προστεθεί στην ζύμη.

Φύλλα Ζυμαρικών με Παντζάρι

✴ βασική συνταγή για ζύμη
✴ 100 γρ. βρασμένα παντζάρια

Τα παντζάρια θα πρέπει να κοπούν σε μικρά 
κομμάτια και μετά να βράσουν για περίπου 
10-15 λεπτά. Στην συνέχεια πρέπει να 
χτυπηθούν καλά στο μπλέντερ και να 
προστεθούν στην ζύμη.

Φύλλα Ζυμαρικών με Μελάνι Καλαμαριού

✴ βασική συνταγή για ζύμη
✴ 1 σακούλα μελάνι καλαμαριού

Φύλλα Ζυμαρικών με Σαφράν (Κρόκος)

✴ βασική συνταγή για ζύμη
✴ 1/2 φακελάκι σαφράν (κρόκος)


