
  

 
 

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ  
ΓΕΜΙΣΤΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 

 ΥΛΙΚΑ (μαρινάδα  για  γαλοπούλα  4-5 κιλών) 
½ φλιτζάνι λάδι 
1 ποτηράκι λευκό κρασί 
1 σφηνάκι  κονιάκ ή βότκα 
Χυμός από 1 λεμόνι  
Χυμός από ½ πορτοκάλι 
1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα 
Αλάτι και πιπέρι 
Από 2 λωρίδες φλούδες πορτοκαλιού και λεμονιού 
Από 1 κουταλάκι θυμάρι, φασκόμηλο, λουΐζα, μαντζουράνα. Αν έχουμε φρέσκα  
βότανα ακόμη καλύτερα  βάζουμε ό,τι μας αρέσει περισσότερο. 
4-5 φέτες μπέικον να σκεπάσουμε το στήθος της γαλοπούλας κατά το ψήσιμο 
 
ΥΛΙΚΑ γέμισης 
2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε κύβους 
Τα συκώτια της γαλοπούλας ζεματισμένα και κομμένα 
¾  του φλιτζανιού λάδι 
3 κούπες ρύζι γλασέ ή νυχάκι 
½ φλιτζάνι σταφίδες μουλιασμένες σε λίγο κονιάκ 
½ φλιτζάνι κουκουνάρι 
15 κάστανα τα μισά χοντροκομμένα τα άλλα ολόκληρα 
5 κούπες νερό  
Αλάτι πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Πλένουμε και σκουπίζουμε  τη γαλοπούλα. Ανακατεύουμε τα υλικά για το 
μαρινάρισμα και την τρίβουμε μέσα και έξω. Βάζουμε στην κοιλιά τις φλούδες 
λεμονιού  και πορτοκαλιού, την αφήνουμε στη μαρινάδα για 24 ώρες γυρίζοντάς 
την που και που… Ετοιμάζουμε τη γέμιση: σοτάρουμε το κρεμμύδι,  
προσθέτουμε τα συκωτάκια, ανακατεύουμε  και  προσθέτουμε το ρύζι, 
συνεχίζουμε με το νερό και, αφού  αρχίσει ο βρασμός, προσθέτουμε  τα 



  

 
 

υπόλοιπα υλικά. Πριν ολοκληρωθεί το βράσιμο αφαιρούμε τις φλούδες  και  
γεμίζουμε (όχι πολύ) τη γαλοπούλα. Θα τη ράψουμε,  θα  την αλείψουμε με 
λαδολέμονο ή βούτυρο και θα σκεπάσουμε το στήθος με φέτες μπέικον. Θα  
δέσουμε τις φτερούγες και τα πόδια και θα την ψήσουμε στους 160C στον αέρα 
για 4-5 ώρες, αλείφοντάς την σε τακτά διαστήματα  με τη μαρινάδα… Αν την 
ψήσουμε σε γάστρα θα την ψήσουμε στους  200+ βαθμούς C για 2,5 ώρες  και 
αφού ψηθεί την ξεσκεπάζουμε για 15-20’ λεπτά για να ροδίσει…. Για να κάνουμε 
τη σάλτσα θα προσθέσουμε νερό στο ταψί και σε χαμηλή φωτιά θα ξύσουμε τα 
τοιχώματα του ταψιού, θα σουρώσουμε τον ζωμό και πάντα σε χαμηλή φωτιά   
θα δέσουμε τη σάλτσα με 2 κουταλιές κόρν φλάουρ….  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ… για πιο ζουμερό στήθος παίρνουμε μαρινάδα με σύριγγα (χωρίς τη 
βελόνα) και καρφώνουμε το στήθος…. Για να μην καούν φτερούγες και μπούτια 
τα τυλίγουμε με λαδωμένη λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο…..  
  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


