
Ρολό χοιρινό γεμιστό με δαμάσκηνα και σερβιρισμένο 
με πατάτες baby! 

ΥΛΙΚΑ: 

2κιλά κρέας χοιρινό 

200 γραμμάρια δαμάσκηνα 

1/2 του κιλού πατάτες baby 

Αλάτι 

Πιπέρι 

Θυμάρι 

Πάπρικα καπνιστή 

Φρέσκο βούτυρο 

150 γραμμάρια γραβιέρα 

Ελαιόλαδο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ: 

• Παίρνουμε το χοιρινό και το τυλίγουμε 
προσεκτικά σε ρολό μαζί με τα 
δαμάσκηνα. 

• Το δένουμε με σπάγκο και πασπαλίζουμε 
με ελαιόλαδο, γραβιέρα, αλάτι και 
πιπέρι. 

•  Το τοποθετούμε σε γάστρα και το 
ψήνουμε στον φούρνο για δύο ώρες 
στους 180 οC. 



ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ: 

• Πλένουμε καλά τις πατάτες και τις βράζουμε για 10 λεπτά 
σε μια κατσαρόλα. 
• Τις στραγγίζουμε και τις τοποθετούμε σε ένα πυρέξ. 

• Τις πασπαλίζουμε με πάπρικα καπνιστή, βούτυρο, 
ελαιόλαδο, θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και τις ψήνουμε στον 
φούρνο για 20 λεπτά στους 200 οC.   

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: 
• Τοποθετούμε το χοιρινό σε 

ένα πιάτο και αφαιρούμε 
τον σπάγκο.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

Το χοιρινό περιέχει πρωτεΐνες 
υψηλής βιολογικής αξίας με τα 
εννέα απαραίτητα αμινοξέα, τα 
οποία δεν μπορεί να συνθέσει 
μόνος του ο οργανισμός και 
πρέπει να τα  προσλάβει από 
τρόφιμα. Επίσης, είναι πλούσιο 
σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σίδηρο, ψευδάργυρο 
και σελήνιο, ιχνοστοιχεία ωφέλιμα για την εύρυθμη 
λειτουργία του οργανισμού. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ 

Τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες 
συμβάλλουν στη ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου 
και στην ανακούφιση από προβλήματα δυσκοιλιότητας. 
Έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες καθώς περιέχουν 



βιταμίνη C η οποία δεσμεύει τις επιβλαβείς ελεύθερες 
ρίζες και προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό 
στρες και τις βλάβες. Αποτελούν πηγή βιταμίνης Α και β-
καροτενίου η οποία συμβάλει στην καλή όραση και στην 
υγεία του δέρματος και των βλεννογόνων. Τα δαμάσκηνα 
είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και φλαβονοειδή όπως η 
λουτείνη, η κρυπτοξανθίνη και η ζεαξανθίνη, οι οποίες 
δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες συμβάλλοντας στην 
αντιγήρανση των κυττάρων. Όσον αφορά τα μέταλλα και 
τα ιχνοστοιχεία που περιέχονται στα δαμάσκηνα, είναι 
πλούσια σε κάλιο, φθόριο και σίδηρο, με το κάλιο να 
βοηθά στον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού, του όγκου 
νερού του κυττάρου αλλά και στον έλεγχο της αρτηριακής 
πίεσης, ενώ ο σίδηρος στο σχηματισμό των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Αποτελούν πηγή του συμπλέγματος των 
βιταμινών Β, οι οποίες συμμετέχουν στον μεταβολισμό 
των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών του 
οργανισμού βοηθώντας στην απελευθέρωση ενέργειας. 
Περιέχουν επίσης βιταμίνη Κ που είναι απαραίτητη για 
την λειτουργία πολλών παραγόντων πήξης στα αιμοφόρα 
αγγεία, αλλά συμμετέχει και στον μεταβολισμό  των 
οστών. Επίσης βοηθά  στον περιορισμό της νευρωνικής 
βλάβης σε ασθενείς με Alzheimer.   

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ 

Κυρίαρχο θρεπτικό συστατικό στην πατάτα αποτελούν οι 
υδατάνθρακες, με την μορφή αμύλου. Οι υδατάνθρακες 
παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό για τις σωματικές 
δραστηριότητές του και βοηθούν στη διατήρηση της 
θερμοκρασίας του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Όσον αφόρα τις πρωτεΐνες, παρόλο που υπάρχουν σε 



μικρό ποσοστό στην πατάτα, αν συνδυαστεί σωστά με 
τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη( όπως αυγό, τυρί, κρέας 
κ.λπ.), μπορεί να αποδώσει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής 
αξίας. Οι πρωτεΐνες βοηθούν με τη σειρά τους στην 
ανάπτυξη και στην ανάπλαση των ιστών του σώματος, 
αλλά και στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Οι 
πατάτες περιέχουν περισσότερο κάλιο από οποιοδήποτε 
άλλο φρέσκο λαχανικό και φρούτο. Το κάλιο είναι ένα 
πολύτιμο ιχνοστοιχείο, που βοηθά στην ανάπτυξη του 
σώματος και στην διατήρηση των κυττάρων. Είναι 
χρήσιμο στους αθλητές, γιατί βοηθάει στην οξυγόνωση 
του σώματος, η οποία είναι σημαντική, για την υγιή 
αρτηριακή πίεση. Η βιταμίνη C, καθώς και οι βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β (νιασίνη, πυριδοξίνη ριβοφλαβίνη, 
θειαμίνη και φυλλικό οξύ) υπάρχουν σε υψηλές 
συγκεντρώσεις στις πατάτες. Όσον αφορά την βιταμίνη  
C, μια πατάτα μετρίου μεγέθους(100gr) περιέχει 20mgr 
βιταμίνης C η οποία καλύπτει περίπου το 50% της 
αναγκαίας ημερήσιας ποσότητας. Η συγκεκριμένη 
βιταμίνη είναι απαραίτητη για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα, και παράλληλα συμβάλει στην καλύτερη 
απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό. Επίσης, το 
φυλλικό οξύ που περιέχει η πατάτα, είναι απαραίτητο για 
την ανάπτυξη των κυττάρων και θεωρείται απαραίτητο, 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.   

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΑΤΟΥ 

Το πιάτο αυτό είναι ελληνικό και συνηθίζεται να 
μαγειρεύεται κατά την διάρκεια των εορταστικών ημερών 
των Χριστουγέννων. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!  

Δανάη Καμπερίδη. 


