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 Σα Φπιςσούγεννα είναι η ομοπυόσεπη 
γιοπσή σοτ φπόνοτ γιασί εκσόρ απ’ σοτρ 
ςσολιςμούρ και σα έθιμα, σπώμε 
τπέποφα υαγησά και γλτκά.  

 Η κάθε φώπα γιοπσάζει σα 
Φπιςσούγεννα με σιρ δικέρ σηρ 
νοςσιμιέρ. 

 ήμεπα είςσε στφεποί γιασί ςαρ 
κάνοτμε σο σπαπέζι με 
φπιςσοτγεννιάσικα μαγειπέμασα απ’ 
όλον σο κόςμο. 
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Πανεσόνε   Διπλό «π»  -  Πάςσα 
και πανεσόνε, δηλαδή.  

 Από υίλοτρ Ισαλούρ 
μάθαμε για σην αξία 
σηρ 
φπιςσοτγεννιάσικηρ 
μακαπονάδαρ. 
Παπαγγείλαμε ήδη κι 
άλλο πανεσόνε γιασί 
σο γλτκό κέικ ποτ μαρ 
έςσειλαν σελείψςε 
ήδη. 
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Τλικά Παπαςκετή 

 
25 γπ. μαγιά νψπή 
180 ml γάλα φλιαπό 
90 γπ. ςσαυίδα 
1 ξύςμα λεμονιού 
15 γπ. υπούσα κόνσισα 
70 γπ. ζάφαπη 
1 γπ. αλάσι 

 100 γπ. ςποπέλαιο 
50 γπ. βούστπο λιψμένο 
1 αβγό 
2 κπόκοι αβγών 
10 γπ. φτμό ποπσοκάλι 
425 γπ. αλεύπι ςκληπό (super) 
 
 

 

 
ε φλιαπό γάλα διαλύοτμε ση μαγιά. 
Αυού ση διαλύςοτμε, πποςθέσοτμε όλα 
σα τλικά εκσόρ από σο αλεύπι και σα 
σοποθεσούμε ςσον κάδο σοτ μίξεπ με σον 
γάνσζο.  
 
ση ςτνέφεια πποςθέσοτμε σο αλεύπι και 
φστπάμε μέφπι να ομογενοποιηθούν όλα 
σα τλικά μεσαξύ σοτρ και μέφπι να 
«κοπδάπει» η ζύμη πανεσόνε 
(πποςθέσοτμε λίγο αλεύπι, αν φπειαςσεί). 
Σοποθεσούμε ση ζύμη ςε λαδψμένο 
ςκεύορ και σην αναποδογτπίζοτμε για 
να λαδψθεί απ' όλερ σιρ πλετπέρ. 
Σοποθεσούμε ςση ςσόυα. Μόλιρ 
διπλαςιαςσεί ο όγκορ σηρ, σην 
αυαιπούμε και σην «πασάμε» για να 
«κάσςει», σην πλάθοτμε ςε δύο μπάλερ 
και σοποθεσούμε ςε υόπμερ 
«φαπσψμένερ» κτλινδπικέρ. Χήνοτμε 
ςσοτρ 180°C για 55-60 λεπσά πεπίποτ. 
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Γαλοπούλα Χησή  σην Αγγλία Σο 
Φπιςσοτγεννιάσικο γεύμα 
πεπιλαμβάνει χησή 
γαλοπούλα ή βοδινό, 
σαπσάκια με γέμιςη από 
υπούσα, ςσαυίδερ και 
ζάφαπη, σαπσάκια με 
κιμά ποτ ονομάζονσαι 
μινρ πάιρ και ποτσίγκα 
με υπούσα, ποτ 
πποεσοιμάζεσαι απκεσέρ 
ημέπερ ππιν από σο 
εοπσαςσικό σπαπέζι.  
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Καπνιςσό ζαμπόν 
   σην Ροτμανία σα  

Φπιςσούγεννα είναι η 
ώπα για σην ςυαγήρ 
φοίπψν ςε κάθε 
αγπόκσημα σηρ 
Ροτμανίαρ.  

    
   υάζονσαι σην ημέπα 

σοτ «Αγίοτ Ιγνασίοτ », 
λίγερ μέπερ ππιν  σα 
Φπιςσούγεννα, ο φοίπορ 
ςφολαςσικά 
μεσασπέπεσαι ςε 
καπνιςσό ζαμπόν, 
λοτκάνικα και 
αλλανσικά πποωόνσα.  
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Μποτνοτέλο  σην Οαφάκα, 
ςύμυψνα με σην 
παπάδοςη, ένα πιάσο 
θα ππέπει να ςπάςει 
για κάθε bunuelo ποτ 
σπώγεσαι, για να 
υέπει καλή σύφη, μια 
βαςιλική εμπειπία!  
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φπιςσοτγεννιάσικορ 
κοπμόρ 

 Οι Γάλλοι υσιάφνοτν 
ένα παπαδοςιακό κέικ 
ςσο ςφήμα κούσςοτποτ, 
σο οποίο ονομάζεσαι 
«φπιςσοτγεννιάσικορ 
κοπμόρ».  

 Σο μενού σψν γαλλικών 
πεβεγιόν Φπιςσοτγέννψν 
και Ππψσοφπονιάρ 
ποικίλλει από πεπιοφή 
ςε πεπιοφή και 
εξαπσάσαι από σην 
σοπική μαγειπική 
παπάδοςη. 
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ςσόλεν 
 

Οι φπιςσοτγεννιάσικοι  
εοπσαςμοί ξεκινούν για 
σοτρ Γεπμανούρ ςσιρ 6 
Δεκεμβπίοτ, σοτ Αγίοτ 
Νικολάοτ.  

      Σο πποηγούμενο βπάδτ 
σα παιδιά αυήνοτν σα 
παπούσςια σοτρ δίπλα 
ςσο σζάκι για να σα 
βποτν σην επομένη 
γεμάσα με υπούσα και 
ςσόλεν, σα παπαδοςιακά 
γλτκά χψμάκια.  
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Τλικά Παπαςκετή 

 Α' Μίγμα (πποζύμι) 
75 γπ. αλεύπι ςκληπό 
75 γπ. αλεύπι μαλακό, κοςκινιςμένα 
40 γπ. μαγιά νψπή 
100 γπ. γάλα φλιαπό 
 
Β' Μίγμα 
185 γπ. αλεύπι ςκληπό 
185 γπ. αλεύπι μαλακό, κοςκινιςμένα 
80 γπ. ζάφαπη κπτςσαλλική 
100 γπ. αβγά 
1 δόςη βανίλια ςκόνη 
150 γπ. βούστπο υπέςκο ετπψπαωκό 
½ σεμ. λεμόνι ξύςμα 
2 γπ. άςππο πιπέπι 
2 γπ. μοςφοκάπτδο ςκόνη 
 
Γ' Μίγμα 
125 γπ. ςσαυίδερ ξανθέρ 
50 γπ. ςσαυίδερ μαύπερ 
80 γπ. υπούσα κόνσισα ςε κύβοτρ 
50 γπ. αμύγδαλο υιλέ 
 
Δ' Μίγμα 
75 γπ. βούστπο υπέςκο ετπψπαωκό λιψμένο 
Για νσεκόπ ζάφαπη άφνη 

 
 

 1 Σοποθεσούμε σα τλικά σοτ ππώσοτ μίγμασορ (αλεύπια, μαγιά, 
γάλα) μέςα ςσον κάδο σοτ μίξεπ με σον γάνσζο, δοτλεύονσαρ μέφπι 
να ενψθούν σα τλικά μεσαξύ σοτρ, και σο αυήνοτμε να διογκψθεί 
(πποζύμι) για 40 λεπσά πεπίποτ. 
 
2 Αυού διογκψθεί σο πποζύμι, πποςθέσοτμε σο δεύσεπο μίγμα 
(αλεύπια, ζάφαπη, αβγά, βανίλια, βούστπο, λεμόνι ξύςμα, πιπέπι, 
μοςφοκάπτδο) μέςα ςσον κάδο σοτ μίξεπ, δοτλεύονσαρ μέφπι η ζύμη 
να γίνει ελαςσική. σο ςημείο ατσό πποςθέσοτμε σα τλικά σοτ 
σπίσοτ μίγμασορ (ςσαυίδερ, υπούσα, αμύγδαλο υιλέ) ςτνεφίζονσαρ 
να δοτλεύοτμε σα μίγμασα Α+Β+Γ μέφπι σην πλήπη ενςψμάσψςή 
σοτρ. 
 
3 Αποςύποτμε ση ζύμη από σον κάδο και σην σοποθεσούμε ςε μια 
μπαςίνα, ςκεπαςμένη με μεμβπάνη, ση βάζοτμε ςση ςσόυα ςσοτρ 
35°C και 70% τγπαςία, έψρ όσοτ διπλαςιαςσεί ο όγκορ σηρ. Αυού 
υοτςκώςει σην βγάζοτμε από ση ςσόυα, κόβοτμε και ζτγίζοτμε ςσο 
επιθτμησό βάπορ ποτ θέλοτμε και σην πλάθοτμε ςε υπανσζόλερ. 
 
4 Σοποθεσούμε σιρ υπανσζόλερ ςε φαπσψμένερ λαμαπίνερ με υύλλα 
ςιλικονέ και σιρ ξανασοποθεσούμε ςση ςσόυα για πεπίποτ 20 
λεπσά. Βγάζοτμε σιρ υπανσζόλερ (stollen) από ση ςσόυα, και σιρ 
πασάμε με έναν λετκό πλάςση ή βέπγα ποτ ανοίγοτμε φψπιάσικο 
υύλλο, ςσην άκπη. Σιρ ξαναβάζοτμε ςση ςσόυα μέφπι να 
διπλαςιαςσεί ο όγκορ σοτρ. Χήνοτμε ςε πποθεπμαςμένο υούπνο 
ςσοτρ 170°C για πεπίποτ 25-30 λεπσά. 
 
5 Αυού χηθούν, με ση βοήθεια ενόρ πινέλοτ πεπνάμε σιρ 
υπανσζόλερ (σην επιυάνειά σοτρ) με σο βούστπο (σέσαπσο μίγμα), σο 
οποίο είναι λιψμένο, φλιαπό. Σέλορ, παςπαλίζοτμε σα stollen με 
ζάφαπη άφνη ςε όλη σην επιυάνειά σοτρ και ςσα πλάγια. 
 
τνσήπηςη Κλειςμένα αεποςσεγώρ με μεμβπάνη, ςσο χτγείο, για 7 
ημέπερ. 
 
Πποαιπεσικά Αν θέλοτμε, μποπούμε να σα γεμίςοτμε ςση μέςη σηρ 
ζύμηρ με πάςσα αμτγδάλοτ. 
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καφκ 
 σην Αίγτπσο η ημέπα 

σψν Φπιςσοτγέννψν 
γιοπσάζεσαι ςσιρ 7 
Ιανοταπίοτ. 

  Σην ημέπα ατσή 
παπαδοςιακά οι πιο 
πλούςιοι μοιπάζοτν 
λοτκοτμάδερ. Οι 
κόπσερ υσιάφνοτν 
γλτκά μπιςκόσα, σα 
«καφκ», πάνψ ςσα 
οποία κάνοτν σο 
ςφήμα σοτ ςσατπού.  
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Φπιςσοτγεννιάσικο κέικ 
 Δοκιμάςσε Christmas 

Cake σοτ Πποέδποτ 
σηρ Δημοκπασίαρ, μια  
ςπισική  ςτνσαγή ποτ 
φπονολογείσαι πάνψ 
από 200 φπόνια.  
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Παγψσό   ση Βπαζιλία οι γιοπσέρ 
σψν Φπιςσοτγέννψν 
είναι μέςα ςσο 
κασακαλόκαιπο, εποφή 
κασάλληλη για βόλσερ 
ςσιρ εξοφέρ, πικ-νικ και 
βαπκάδερ. 
Παπαδοςιακά ςσο 
φπιςσοτγεννιάσικο 
σπαπέζι τπάπφοτν 
γαλοπούλα, χάπι, 
ςαμπάνια και παγψσά.  
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Μπάνισςα 
 σην Βοτλγαπία 

υσιάφνοτν για σην 
ππψσοφπονιά μία 
στπόπισα ποτ λέγεσαι 
Μπάνισςα.  

 σα κομμάσια θα 
βπείσε κπτμμένα 
φαπσάκια με  
ξεφψπιςσέρ ετφέρ και 
κέπμασα για καλή 
σύφη και τγεία για σην 
καινούπγια φπονιά . 
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* Κοτλοτπάκια βπώμηρ, ποτ 
βοηθούν ςσην κασαπολέμηςη σηρ 
νατσίαρ κασά ση διάπκεια σηρ 
πσήςηρ με σο έλκηθπο. 
 
* Δτνασέρ καπαμέλερ μένσαρ, ποτ 
ζεςσαίνοτν σην αναπνοή. 
 
* Κοτλοτπάκια (κάθε είδοτρ), με ένα 
ποσήπι γάλα ή λεμονάδα. 
 
* Ζεςσό κακάο και ςοκολασάκια. 
 
* Υποτσ  πανσρ με αλκοόλ, ςε 
πεπίπσψςη ποτ ο Αγιορ φπειαςσεί 
κάσι ιςφτπόσεπο. 
 
Για σοτρ σαπάνδοτρ: 
 
* Βπώμη και μήλα  
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Ετφαπιςσούμε ποτ μαρ ακούςασε .  

Φπόνια Πολλά  

 Σώπα θα ςαρ 
μοιπάςοτμε στπόπισα 
Μπάνισςα  ποτ 
υσιάξαμε για ςαρ με 
ξεφψπιςσέρ ετφέρ!! 

 Σα νούμεπα ποτ θα 
βπείσε ςσα κομμάσια 
ςαρ, ανσιςσοιφούν 
ςσιρ ακόλοτθερ ετφέρ 
για  σο  νέο   έσορ :  

1: Τγεία  
2: Φαπά 
3:Καλοςύνη 
4: Ετστφία 
5: Αγάπη  
6: Υιλοδοξία 
7: Κέπδορ 
8: Δύναμη  
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