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Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ Κάιαληα Πξσηνρξνληάο 

Καιήλ εκέξαλ άξρνληεο 

θη αλ είλαη νξηζκόο ζαο 

Υξηζηνύ ηε ζεία γέλλεζε 

λα πσ ζη' αξρνληηθό ζαο 

Υξηζηόο γελλάηαη ζήκεξνλ 

ελ Βεζιεέκ ηελ πόιε 

νη νπξαλνί αγάιινληαη 

ραίξεη ε θύζηο όιε, 

ελ ησ ζπειαίσ ηίθηεηαη 

ελ θάηλε ησλ αιόγσλ 

ν Βαζηιεύο ησλ Οπξαλώλ 

θαη πνηεηήο ησλ όισλ, 

πιήζνο αγγέισλ ςάιινπζη 

ην Γόμα ελ Τςίζηνηο 

θαη ηνύην άμηνλ εζηί 

ε ησλ πνηκέλσλ πίζηεο, 

εθ ηεο Πεξζίαο έξρνληαη 

νη κάγνη κε ηα δώξα 

άζηξν ιακπξό ηνπο νδεγεί 

ρσξίο λα ιείςεη ώξα... 

’ απηό ην ζπίηη πνπ 'ξζακε 

πέηξα-πέηξα λα κε ξαγίζεη 

θη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ, 

ρξόληα, ρξόληα πνιιά λα δήζεη. 

 

Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά 

ςειή κνπ δεληξνιηβαληά 

(θη αξρή) θη αξρή θαιόο καο 

ρξόλνο 

(Δθθιεζηά) Δθθιεζηά κε η' 

άγην ζξόλν 

Αξρή πνπ βγήθε ν Υξηζηόο 

Άγηνο θαη πλεπκαηηθόο 

(ζηε γε) ζηε γε λα 

πεξπαηήζεη 

(θαη λα καο) θαη λα καο 

θαινθαξδίζεη 

Άγηνο Βαζίιεο έξρεηαη 

θη όινπο καο θαηαδέρεηαη 

(από) από ηελ Καηζαξεία 

(ζπ ζ' αξρό) ζπ ζ' 

αξρόληηζζα θπξία 

Βαζηά εηθόλα θαη ραξηί 

δαραξνθάληην, δπκσηή 

(ραξηί) ραξηί θαη θαιακάξη 

(δεο θη εκέ) δεο θη εκέ ην 

παιηθάξη 

Σν θαιακάξη έγξαθε 

ηε κνίξα κνπ ηελ έιεγε 

(θαη ην) θαη ην ραξηί νκίιεη 

(άζπξε κνπ) άζπξε κνπ 

Άγην-Βαζίιε 
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Κάιαληα κύξλεο 

 

Κάιαληα Πεινπνλλήζνπ 

 Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο  

θη αλ είλαη νξηζκόο ζαο,  

Υξηζηόο γελλάηαη ζήκεξνλ  

ελ Βεζιεέκ ηε πόιε,  

ελ ησ ζπειαίσ ηίθηεηαη  

ελ θάηλε ησλ αιόγσλ.  

Κεξά ςειή, θεξά ιηγλή,  

θεξά θακαξνθξύδα, 

 θεξάκ' όηαλ ζηνιίδεζαη  

λα παο ζηελ εθθιεζία,  

έρεηο θαη θόξελ έκνξθε  

πνπ δελ έρεη ηζηνξία.  

 

Υξηζηνύγελλα, πξσηνύγελλα,  

πξώηε γηνξηή ηνπ ρξόλνπ,  

Γηα εβγάηε, δηέηε, κάζεηε  

πνπ ν Υξηζηόο γελλάηαη  

Γελληέηαη θη αλαζηαίλεηαη  

ζην κέιη θαη ζην γάια. 

Σα κέιη ηξσλ νη άξρνληεο,  

ην γάια νη αθεληάδεο  

Καη ην κειηζζνβόηαλν  

ην ινύδνλη' νη θπξάδεο.  

Κπξά ςειή ,θπξά ιηγλή,  

θπξά θακαξνθξύδα  

 

 

Κάιαληα ησλ Φώησλ Βπδαληηλά θάιαληα 

ήκεξα ηα Φώηα θη ν θσηηζκόο 

ε ραξά κεγάιε θη ν αγηαζκόο 

Κάησ ζηνλ Ηνξδάλε ηνλ πνηακό 

θάζεη' ε θπξά καο, ε Παλαγηά, 

όξγαλν βαζηάεη, θεξί θξαηεί 

θαη ηνλ Άε-Γηάλλε παξαθαιεί 

"Ατ-Γηάλλε αθέληε θαη βαπηηζηή, 

βάπηηζε θη εκέλα Θενύ παηδί, 

Ν' αλεβώ επάλσ ζηνλ νπξαλό 

λα καδέςσ ξόδα θαη ιίβαλν" 

Καιεκέξα, θαιεκέξα, 

θαιή ζνπ κέξα αθέληε κε ηελ θπξά... 

 

Άλαξρνο Θεόο θαηαβέβεθελ  

θαη ελ ηε Παξζέλσ θαηώθεζελ 

 

Βαζηιεύο ησλ όισλ θαη Κύξηνο,  

ήιζε ηνλ Αδάκ αλαπιάζαζζαη 

 

Γεγελείο ζθηξηάηε θαη ραίξεζζε,  

ηάμεηο ησλ αγγέισλ επθξαίλεζζε 

 

Γέμαη Βεζιεέκ ηνλ Γεζπόηελ 

ζνπ,  

Βαζηιέα πάλησλ θαη Κύξηνλ 

 

Δμ αλαηνιώλ Μάγνη έξρνληαη,  

δώξα πξνζθνκίδνληεο άμηα 
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Ο κηθξόο ηπκπαληζηήο Πάεη ν παιηόο ν ρξόλνο 

Μνπ' παλ έια λα πάκε λα δεηο 

Υξηζηόο γελλήζεθε ζηελ άθξε ηεο 

γεο, 

θη εγώ γπξεύσ απόςε ζηνλ νπξαλό 

η' αζηέξη ςάρλσ λα'βξσ ην θσηεηλό 

ξαπαπαπακ-ξαπαπαπακ 

λα κε πάεη ζην κηθξό βαζηιηά, 

πέξα καθξηά.... 

 

Μεο ζηε λύρηα παηδί κνλαρό, 

ηη δώξν λα ζνπ θέξσ, πνπ'καη 

θησρό 

θέξλσ ην ηύκπαλν πνπ κόλν θξαηώ 

ηα θάιαληα λα ςάιισ γηα ην 

Υξηζηό 

ξάπαπαπακ-ξαπαπαπακ 

ην πην σξαίν ηξαγνύδη ζα πσ, 

γηα ην Υξηζηό... 

 

Μεο ζηε θάηλε ηα δώα μππλνύλ 

θη απ' έμσ ηαπεηλά βνζθνί 

πξνζθπλνύλ 

ζηελ Παλαγηάο θξπκκέλν ζηελ 

αγθαιηά 

ρξπζό ζηεθάλη, θσο, θνξεί ζηα 

καιιηά 

ξαπαπαπακ-ξαπαπαπακ 

ζαλ κε βιέπεη ε θαξδηά κνπ ρηππά, 

θαη κνπ γειά.... 

 

Πάεη ν παιηόο ν ρξόλνο 

αο γηνξηάζνπκε παηδηά 

θαη ηνπ ρσξηζκνύ ν πόλνο 

αο θνηκάηαη ζηελ θαξδηά 

 

Καιή ρξνληά ρξόληα πνιιά 

θαιή ρξνληά ρξόληα πνιιά 

Υαξνύκελε, ρξπζή Πξσηνρξνληά ! 

 

Γέξε ρξόλε θύγε ηώξα,  

πάεη ε δηθή ζνπ ε ζεηξά 

ήξζε ν λένο κε ηα δώξα 

κε ηξαγνύδηα κε ραξά 

 

Καιή ρξνληά ρξόληα πνιιά 

θαιή ρξνληά ρξόληα πνιιά 

Υαξνύκελε, ρξπζή Πξσηνρξνληά ! 

 

Μα θη αλ θεύγεηο καθξηά καο,  

ζηελ θαξδηά καο πάληα δεη 

θάζε ιύπε θαη ραξά καο 

πνπ πεξάζακε καδί 

 

Καιή ρξνληά ρξόληα πνιιά 

θαιή ρξνληά ρξόληα πνιιά 

Υαξνύκελε, ρξπζή Πξσηνρξνληά ! 
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Υηόληα ζην θακπαλαξηό Υξηζηνπγελληάηηθν ηξαγνύδη 

Υηόληα ζην θακπαλαξηό 

πνπ Υξηζηνύγελλα ζεκαίλεη 

Υηόληα ζην θακπαλαξηό 

μύπλεζε όιν ην ρσξηό 

Νηηλ ληηλ ληαλ ληηλ ληηλ ληαλ 

Νηηλ ληηλ ληαλ ληηλ ληηλ ληαλ  

 

Κη όινη παλ ζηελ εθθιεζηά 

ην Υξηζηό λα πξνζθπλήζνπλ 

θη όινη παλ ζηελ εθθιεζηά 

Λάκπεη απόςε ε Παλαγηά 

Νηηλ ληηλ ληαλ ληηλ ληηλ ληαλ 

Νηηλ ληηλ ληαλ ληηλ ληηλ ληαλ  

 

ηελ νιόθσηε εθθιεζηά 

ώξα πηα θη εκείο λα πάκε 

ηελ νιόθσηε εθθιεζηά 

κε θαζάξηα θνξεζηά 

Νηηλ ληηλ ληαλ ληηλ ληηλ ληαλ 

Νηηλ ληηλ ληαλ ληηλ ληηλ ληαλ  

 

 

Θέισ ζην ρηόλη λα θπιηζηώ 

Όπσο έθαλα παηδί 

Υηνλάλζξσπν λα θηηάμσ εγώ 

Με θαηαθόθθηλν ζθνπθί 

 

Κη δπν καδί ζ’ έλα έιθεζξν 

αγθαιηά 

κνηξάδνληαο δώξα ζ’ όια ηα παηδηά 

 

Κη από κηα θακηλάδα ςειή 

Δγώ θη εζύ εγώ θη εζύ 

Να κπνύκε ζηεο αγάπεο ηε γηνξηή 

 

Φηιηά λα πέθηνπλε ζηε Γε 

Κη εκείο λα θάλνπκε κηα επρή  
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Άγηα λύρηα Σξίγσλα θάιαληα 

Άγηα Νύρηα, ζε  πξνζκέλνπλ 

κε ραξά νη Υξηζηηαλνί 

θαη κε πίζηε αλπκλνύκε, 

ην Θεό δνμνινγνύκε 

κ' έλα ζηόκα, κηα θσλή, 

λαη, κε κηα θσλή... 

 

Ζ ςπρή καο θηεξνπγίδεη 

πέξα ζη' άγηα ηα βνπλά, 

όπνπ ςάιινπλ νη αγγέινη 

απ' ηα νπξάληα ζεία κέιε,    

ζην σηήξα "Χζαλλά"  

ςάιινπλ "Χζαλλά" 

 ηεο Βεζιεέκ ειάηε όινη 

 ηα βνπλά ηα ηεξά 

 θαη κ' επιάβεηα κεγάιε 

 θεη πνπ Άγην Φσο πξνβάιιεη 

 πξνζθπλήζηε κε ραξά 

 λαη, κε κηα ραξά. 

 

Σξίγσλα, θάιαληα, ζθόξπηζαλ 

παληνύ 

θάζε ζπίηη κηα θσιηά ηνπ κηθξνύ 

Υξηζηνύ, 

ηξίγσλα θάιαληα κεο ζηε γεηηνληά 

ήξζαλ ηα Υξηζηνύγελλα θη ε 

Πξσηνρξνληά 

 

Άζηξν θσηεηλό, ζα' βγεη γηνξηηλό 

κήλπκα ζα θέξεη από ηνλ νπξαλό  

 

Σξίγσλα, θάιαληα, ζην κηθξό 

ρσξηό 

θαη ρηππάεη ραξνύκελα ην 

θακπαλαξηό 

ηξίγσλα, θάιαληα ζθόξπηζαλ 

παληνύ 

θάζε ζπίηη κηα θσιηά ηνπ κηθξνύ 

Υξηζηνύ 

 

Σξέρνπλ ηα παηδηά κέζα ζην ρηνληά 

ήξζαλ ηα Υξηζηνύγελλα θη ε 

Πξσηνρξνληά 

κεο ζηε ζηγαιηά, αλνίγεη ε αγθαιηά 

θη έθαλε ε αγάπε ηελ θαξδηά θσιηά 

 

Σξίγσλα, θάιαληα ζθόξπηζαλ 

παληνύ 

θάζε ζπίηη κηα θσιηά ηνπ κηθξνύ 

Υξηζηνύ 

ηξίγσλα, θάιαληα κεο ζηε γεηηνληά 

ήξζαλ ηα Υξηζηνύγελλα θη ε 

Πξσηνρξνληά.. 

 

 



7 
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Η λύρηα ηεο γελλήζεσο 
 

Σελ άγηα λύρηα ηε ρξηζηνπγελληάηηθε ιπγνύλ ηα πόδηα  

θαη πξνζθπλνύλ γνλαηηζηά ηε θάηλε ηνπο ηα’ άδνια ηα βόδηα. 

Κη ν δεπγνιάηεο, μάγξππλνο ζσξώληαο ηα ζηαπξνθνπηέηαη θαη ιέεη, κε 

πίζηε απ’ ηεο ςπρήο η’ απόβαζα, «Υξηζηόο γελληέηαη!» 

Σελ άγηα λύρηα ηε ρξηζηνπγελληάηηθε θάπνηνη πνηκέλεο μππλνύλ από 

θσλέο ύκλσλ κεζνύξαλεο, ζηε γε ζηαικέλεο. 

Κη αθνύγνληαη ηα σζαλλά απ’ αγγέισλ ζηόκαηα ζην ζθόξπην αέξα, ην 

δηαιαινύλ ζε ρεηκαδηά ιηνθώηηζηα κε ηε θινγέξα. 

Σελ άγηα λύρηα ηε ρξηζηνπγελληάηηθε – πνηνο δελ ην μέξεη;-  

ησλ κάγσλ θάζε ρξόλν ηα κεζάλπρηα ιάκπεη η’ αζηέξη. 

Κη όπνηνο ην βξεη κεο ζη’ άιια αζηέξηα αλάκεζα θαη δελ ην ράζεη ζε κηα 

άιιε Βεζιεέκ κπνξεί λα θηάζεη! 

        

Η γέννηση του Χριστού 
 

Ήηαλ κηα λύρηα θσηηζκέλε 

κηα αζηξνθεγγηά, κηα μαζηεξηά 

θη ήηαλ ζαξξείο αδειθσκέλα 

άλζξσπνη, δέληξα θαη ζεξηά. 

 

Δίρε θηλήζεη θη έλα αζηέξη 

απ’ ηε βαζηά Αλαηνιή 

θη νπξαλνδξόκηδε λα θέξεη  

ζηε Γε ην θέγγνο ην πνιύ. 

 

Έλα γαιήλην θαξαβάλη, 

ηξεηο Μάγνη πάλε βηαζηηθά, 

ζκύξλα, ρξπζάθη θαη ιηβάλη, 

δώξα θξαηνύλ επιαβηθά. 

 

ηε Βεζιεέκ έρνπλε θηάζεη 

από πνξεία καθξηλή. 

Βξίζθνπλ αιιηώηηθε ηελ πιάζε. 

Δίραλ αλνίμεη νη Οπξαλνί. 
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    Ο Άγιος Βασίλειος 
 

Ο Άγηνο Βαζίιεηνο 

από ηε Μηθξαζία, 

Μεηξνπνιίηεο ήηαλε 

εθεί ζηελ Καηζαξεία. 

 

Άγηνο κεγάινο, ηαπεηλόο, 

αζθεηηθόο, γελλαίνο, 

Καππαδνθίαο θαύρεκα 

θαη Διιήλσλ ν ζπνπδαίνο! 

 

Φνξνύζε ξάζν γηα ζηνιή, 

θαη καθξηά γελεηάδα 

θαη επινγνύζε ηα παηδηά 

ζ’ Αλαηνιή θη Διιάδα. 

 

Γελ θνξνύζε θόθθηλα. 

Γελ είρε άζπξα γέληα. 

Γελ ελνρινύζε ηα παηδηά 

κε δώξα θαη κε ηέηνηα… 

 

Μνλ’ έθεξλε ηελ επσδηά, 

Απ’ ηνπ Θενύ ηα ρέξηα 

θη ε Λεηηνπξγία έθηαλε, 

σο αςειά ζηα αζηέξηα! 

 

Πόζν αγαπνύζε ηνπο θησρνύο, 

ηνπο γέξνπο, ηα παηδάθηα, 

πνπ ζηέθαλ λα ηνλ θαξηεξνύλ, 

κε δάθξπα ζηα καηάθηα! 

 

Κη όηαλ εξρόηαλ ηη ραξά! 

Ση επινγία πάιη! 

Ο Άγηνο ν Βαζίιεηνο, 

κε ηνπ Υξηζηνύ ηε Υάξε! 
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Χριστούγεννα 
 

Μαύξνο ν νπξαλόο, θάηαζπξε ε γε. 

Υαξνύκελα ε θακπάλα πνπ ρηππά! 

Γελλήζεθε ν Υξηζηόο! Ζ Παλαγία,  

γεξκέλε παλσζέ Σνπ, ηνλ θνηηά. 

 

Να ην θπιάμεη απ’ ηελ παγσληά  

ζθεπάζκαηα δελ έρεη ην κσξό  

θαη κόλν απ’ ηα δνθάξηα ηεο ζθεπήο  

θξέκνλη’ αξάρλεο γύξσ Σνπ ζσξό. 

 

Καη ηξέκεη θεη ζηελ ςάζα, ηελ πγξή,  

ην πνιπαγαπεκέλν ην παηδί,  

θη όια αλαζαίλνπλε ηα βόδηα θαη θπζνύλ,  

λα Σνπ δεζηάλνπλ ιίγν ην θνξκί.  

 

Σν ρηόλη ηελ θαιύβα ηξηγπξλά,  

κα ζηε ζθεπή αλνίγεη ν νπξαλόο  

θαη θάηαζπξ’ αγγεινύδηα ηξαγνπδνύλ: 

«Γελλήζεθε ν Υξηζηόο καο, ν Υξηζηόο» 
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Ο δηαζηεκηθόο Ατ Βαζίιεο 

Απ’ όζα κεηαδίλνπλε 

όια ηα πξαθηνξεία,  

ηνπ Ατ Βαζίιε άιιαμε  

ην κέζνλ θη ε πνξεία! 

 

Πξώηνλ, δελ μεθηλάεη  

πηα από ηελ Καηζαξεία,  

αιιά από ην Καλάβεξαι  

ή απ' ηε ηβεξία!.. 

 

Παίξλεη βεβαίσο πύξαπιν,  

αθνύ θαη ην θνλθόξλη αξγό  

ζηε ζεκεξλή καο επνρή  

ηε δηαζηεκηθή. 

 

Σα δώξα πνπ ’θεξλε παιηά  

όια μεπεξαζκέλα.  

Σώξα δώξα ζην ζήκεξα  

θέξλεη πξνζαξκνζκέλα. 

 

Αζηξνλαπηώλ θέξλεη ζηνιέο 

θιίπεξ, ηξαλδηζηνξάθηα,  

παηρλίδηα ειεθηξνληθά,  

ζαύκα θνκπηνπηεξάθηα. 

 

Μα θαη ζε άιιν θάηη  

είλαη πνπ έρεη αιιάμεη.  

Μπνξεί θαη γηαηί δπν θνξέο  

ηα ρξόληα έρεη ρηιηάζεη. 

 

Σώξα πην δίθαηα θαη δεκνθξαηηθά 

δώξα κνηξάδεη ζ’ όια ηα παηδηά, 

γηαηί λα ηη ιέεη θαη πνιύ ζσζηά: 

«Γε βιέπσ εγώ κήηε θαθά  

κήηε θαιά βιέπσ παηδηά. 

 

Δγώ βιέπσ παηδηά,  

θαη ηα παηδηά είλαη παηδηά,  

θαη ζηε δσή ην παλ είλαη απηά. 

Δίλαη ηα πάληα θαη γηα πάληα…» 
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Γεκηζηή γαινπνύια 

Ση ρξεηαδόκαζηε: 

 1 γαινπνύια 3-4 θηιά 

 1 θιηηδάλη θίηξηλν ξύδη 

 1 κεγάιν θξεκκύδη  

 εληόζζηα πνπιεξηθώλ 

 500 γξ. κνζραξίζην θηκά 

 ½ θηιό θάζηαλα βξαζκέλα νιόθιεξα 

 150 γξ. θνπθνπλάξη 

 αιάηη, θξεζθνηξηκκέλν πηπέξη 

 1/2 θνπη. γιπθνύ ζθόλε δαθνξά  

 1 θνπη. γιπθνύ πειηέ 

 3-4 θνπη. ζνύπαο θπηίλε 

 1-2 ιεκόληα 

 1 πνξηνθάιη 

 1 πνηήξη θξαζί ιεπθό μεξό  

Δθηέιεζε: 

1. Πιέλνπκε θαη θαζαξίδνπκε ηελ γαινπνύια. Σελ ηνπνζεηνύκε ζε 

κηα βαζηά θαηζαξόια θαη βξάδνπκε πεξίπνπ 1 1/2 ώξα. Σελ ηνπνζεηνύκε 

ζε ηαςί θαη ηελ αιαηνπηπεξώλνπκε κέζα-έμσ. 

2. ε θαηζαξόια ξίρλνπκε ηα εληόζζηα ςηινθνκκέλα λα ηξαβήμνπλ 

ηα πγξά ηνπο. Ρίρλνπκε θαη ηνλ θηκά αλαθαηεύνληάο ηα 4-5 θνξέο. 

Ρίρλνπκε ην ςηινθνκκέλν θξεκκύδη, αιάηη, πηπέξη, ηε δαθνξά, ηε θπηίλε 

θαη ηα ηζηγαξίδνπκε. Μόιηο καξαζνύλ ζβήλνπκε κε θξαζί. Πξνζζέηνπκε 

ην ξύδη, δσκό από ηε βξαζκέλε γαινπνύια θαη ηνλ πειηέ. Αθνύ ξνπθήμεη 

ηα πγξά ζβήλνπκε ηελ θνπδίλα θαη ξίρλνπκε ην θνπθνπλάξη θαη ηα 

θάζηαλα θαη αλαθαηεύνπκε ειαθξά θαη μεθηλάκε λα γεκίδνπκε.  

3. Μόιηο γεκίζνπκε ηε γαινπνύια ηελ αιείθνπκε κε θπηίλε. Σε 

ζθεπάδνπκε αξρηθά κε αινπκηλόραξην - δελ ηπιίγνπκε ην ηαςί γηα λα 

θεύγεη ν αηκόο- πξνζζέηνπκε παηαηνύιεο κηθξέο ή ηεκαρηζκέλεο, 

πξνζζέηνπκε 3-4 θνπηαιηέο θπηίλε θαη ειάρηζην ιάδη, δσκό από ηε 

γαινπνύια θαη ςήλνπκε γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Μεηά ρακειώλνπκε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θνύξλνπ ζηνπο 170 βαζκνύο θαη ζπλερίδνπκε ην 

ςήζηκν, αλ ρξεηάδεηαη, κέρξη λα γίλνπλ νη παηάηεο θαη ε γαινπνύια.  

4. Πξηλ ηειεηώζεη ην ςήζηκν, αθαηξνύκε ην αινπκηλόραξην γηα λα 

ξνδίζεη. Όζε γέκηζε πεξηζζέςεη ηελ ηνπνζεηνύκε ζε ζαθνύια ςεζίκαηνο 

θαη ηελ βάδνπκε ζην ηαςί. 

 

http://www.flickr.com/photos/kanenas-net/6551378085
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Υνηξηλό ςεηό κε ιεκόλη θαη πνξηνθάιη 

 

Τιηθά 
 

2 θηιά ρνηξηλόο ιαηκόο 

3 ιεκόληα 

2 πνξηνθάιηα 

2-3 ζθειίδεο ζθόξδν 

3-4 γαξύθαιια 

1/2 θιηηδάλη ειαηόιαδν 

αιάηη θαη πηπέξη 

ξίγαλε 

 

Δθηέιεζε  

 

 Κάλνπκε κηθξέο ηξύπεο ζην θξέαο θαη βάδνπκε κέζα ην ζθόξδν  

θαη ηα γαξύθαιια. 

 Βάδνπκε ην θξέαο ζην ηαςί θαη ην πεξηρύλνπκε  

κε ην ιάδη θαη ην ρπκό ησλ ιεκνληώλ θαη ησλ πνξηνθαιηώλ. 

 Αιαηνπηπεξώλνπκε θαιά θαη παζπαιίδνπκε κε ηελ ξίγαλε 

 θεπάδνπκε κε θαπάθη ή αινπκηλόραξην θαη ςήλνπκε ζε κέηξην 

θνύξλν γηα 1 ώξα. 

 Καζαξίδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηηο θόβνπκε ζε κηθξά θνκκάηηα.  

 Αιαηνπηπεξώλνπκε θαη πξνζζέηνπκε ιίγε ξίγαλε αθόκα. 

 Πξνζζέηνπκε ηηο παηάηεο ζην ηαςί, αλαθαηεύνπκε λα πάξνπλ ηελ 

γεύζε από ηνπο ρπκνύο ηνπ θξέαηνο,  

 θεπάδνπκε πάιη θαη αθήλνπκε λα ςεζεί γηα κία ώξα θαη έλα 

ηέηαξην ή κέρξη λα καιαθώζνπλ θαη λα ξνδίζνπλ θαιά νη παηάηεο. 

 εξβίξνπκε ην θξέαο κε ηηο παηάηεο θαη ηε ζάιηζα ηνπ θαγεηνύ 

ρσξηζηά. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_4GCps8RCa7g/ScahovIuLGI/AAAAAAAAA-g/XIpEnOFW5uY/s1600-h/var+042.jpg
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Υξηζηνπγελληάηηθν ρνηξηλό ζην θνύξλν κε πνξηνθάιη  

Τιηθά (γηα 6 κεξίδεο) 

 2 θηιά ρνηξηλή σκνπιάηε 

Γηα ηε καξηλάηα 

 Υπκόο από 2 πνξηνθάιηα θαη 1 ιεκόλη  

 Ξύζκα από 1 πνξηνθάιη θαη 1 ιεκόλη  

 1/2 θιηηδάλη ειαηόιαδν  

 2 ζθειίδεο ζθόξδν  

 1 θιηηδάλη ιεπθό θξαζί ακηώηηθν  

 Μπαράξη  

 Ρίγαλε 

Γηα ηηο παηάηεο  

 1 1/2 θηιό παηαηνύιεο κηθξέο ή κέηξηεο, θνκκέλεο ζηε κέζε  

 1 πνξηνθάιη πιπκέλν θαη θνκκέλν ζε θέηεο  

 1 θιηηδάλη ληνκάηεο ιηαζηέο  

 1 θιηηδάλη ζύθα μεξά  

 2 θνπη. ζνύπαο ηξηκκέλε θξπγαληά ή ακπγδαιόςηρα  

 Πάπξηθα  

 Αιάηη  

 Πηπέξη 

Δθηέιεζε 

1. ε έλα ζθεύνο πνπ ρσξάεη ίζα ίζα ην ρνηξηλό θξέαο βάδεηε ηα πιηθά 

ηεο καξηλάηαο θαη ην θξέαο. Σν καξηλάξεηε γηα 3-4 ώξεο, ελώ θξνληίδεηε 

λα ην γπξίζεηε κεξηθέο θνξέο γηα λα καξηλαξηζηεί από όιεο ηηο πιεπξέο. 

2. ε άιιν ζθεύνο ελώλεηε όια ηα πιηθά γηα ηηο παηάηεο θαη ηα 

αλαθαηεύεηε. 

3. Μεηά ην καξηλάξηζκα κεηαθέξεηε ην θξέαο ζε έλα ηαςί. 

4. ηα πγξά ηεο καξηλάηαο βάδεηε ην κείγκα κε ηηο παηάηεο. Μεηαθέξεηε 

ην κείγκα ζην ηαςί γύξσ από ην θξέαο. Παζπαιίδεηε κε ηε θξπγαληά ή 

ηελ ακπγδαιόςηρα.  

5. Φήλεηε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα 1 ώξα θαη 45 ιεπηά ζηνπο 180° 

C. Αλ πάξνπλ ρξώκα, κπνξείηε λα ζθεπάζεηε ην ηαςί κε ιαδόθνιια θαη 

λα ζπλερίζεηε ην ςήζηκν γηα όζν ρξεηάδεηαη. 
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Βαζηιόπηηα 

Τιηθά:  

1 θιηηδάλη ηζαγηνύ γάια θξέζθν  

2 θνπηαιάθηα γιπθνύ καγηά  

4 απγά  

1 θιηηδάλη βνύηπξν γάιαθηνο  

1 ½ θιηηδάλη δάραξε  

1 θαθειάθη καριέπη θνπαληζκέλν  

Ξύζκα ελόο ιεκνληνύ  

1 θνπηαιάθη γιπθνύ θνθηό αιάηη  

1 θηιό αιεύξη  

Λίγα ακύγδαια  

 

Δθηέιεζε:  

1. ε κηα κεγάιε ιεθάλε βάδνπκε κηζό θιηηδάλη γάια ριηαξό θαη κέζα 

δηαιύνπκε ηε καγηά. Πξνζζέηνπκε κηζό θιηηδάλη αιεύξη, θαη ην 

αλαθαηεύνπκε γηα λα γίλεη κείγκα.  

Σν ζθεπάδνπκε κε κηα πεηζέηα θαη η’ αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο γηα λα 

θνπζθώζεη ( 1 ώξα πεξίπνπ ).  

2. Όηαλ θνπζθώζεη, ρηππάκε ζην κίμεξ ηε δάραξε κε ηνπο θξνθνύο.  

Ρίρλνπκε ην ππόινηπν γάια, η’ αζπξάδηα καξέγθα, ην βνύηπξν ιησκέλν, 

ην καριέπη, θαη ην μύζκα ιεκνληνύ.  

Επκώλνπκε ξίρλνληαο ιίγν ιίγν ην αιεύξη, ώζηε ε δύκε λα κε γίλεη πνιύ 

ζθηρηή.  

Σελ πιάζνπκε ζε κπάιεο θαη ηε βάδνπκε κέζα ζε κηα ιεθάλε.  

Σε ζθεπάδνπκε πάιη κε πεηζέηα θαη ηελ αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο γηα 3 

ώξεο πεξίπνπ, ώζηε λα γίλεη δηπιάζηα ζε όγθν.  

3. Επκώλνπκε ηε δύκε γηα 5 ιεπηά θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζε βνπηπξσκέλν 

ιαδόραξην κέζα ζε ηαςί ζηξνγγπιό κεγάιν ή ζε δύν κηθξά.  

Σ΄ αθήλνπκε ζε ριηαξό κέξνο 2 ώξεο πεξίπνπ, ζθεπαζκέλα ώζηε λα 

δηπιαζηαζηνύλ ζε όγθν.  

4. Πξηλ ηα βάινπκε ζην θνύξλν, ρηππάκε 1 θξόθν απγνύ θαη 1 

θνπηαιάθη λεξό θαη η’ αιείθνπκε ειαθξά κε πηλέιν.  

Από πάλσ κε αζπξηζκέλα ακύγδαια κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε ηε λέα 

ρξνλνινγία.  
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Κνπξακπηέδεο 

Τιηθά: 

2 θηιά αιεύξη καιαθό  

1 θηιό βνύηπξν  

300 γξακ. δάραξε άρλε  

300 γξακ. ακπγδαιόςηρα  

1 πνηεξάθη θνληάθ  

1 θνπηαιάθη ζόδα  

αλζόλεξν  

 Αζπξίδνπκε ην βνύηπξν, δνπιεύνληαο ην κηζή ώξα κε ην ρέξη. 

Ρίρλνπκε ηε δάραξε, ην θνληάθ, ηα ακύγδαια θαβνπξδηζκέλα θαη 

θνπαληζκέλα θαη, ηέινο, ην αιεύξη, εμαθνινπζώληαο λα 

δνπιεύνπκε κέρξη λα γίλνπλ όια έλα θαηάιιειν κίγκα.  

 Σν πιάζνπκε ζηα γλσζηά ζρήκαηα ησλ θνπξακπηέδσλ, ηνπο 

ηνπνζεηνύκε ζε ιακαξίλα θαη ηνπο ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν 20 

ιεπηά.  

 Μόιηο βγνπλ απ' ην θνύξλν, ηνπο ξαληίδνπκε κε αλζόλεξν θαη 

ηνπο ηπιίγνπκε κηα-δπό θνξέο ζε άρλε δάραξε.  
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Μεινκαθάξνλα 

Τιηθά :  

2 θι. ιάδη  

1 θι. δάραξε  

1 θι. ρπκό πνξηνθαιηνύ  

1 θι. ζηκηγδάιη ςηιό  

1 θ. πεξίπνπ αιεύξη καιαθό  

1 ½ θ.γ. ζόδα  

μύζκα ιεκνληνύ θαη πνξηνθαιηνύ  

ηξόπη:  

1 θι. δάραξε  

1 θι. κέιη  

1 θι. λεξό  

Δθηέιεζε:  

Γνπιεύνπκε ην ιάδη αξθεηή ώξα κε ην κίμεξ θαη κεηά ξίρλνπκε ηε 

δάραξε, ην μύζκα, ην ρπκό, ην ζηκηγδάιη θαη ηέινο ιίγν ιίγν ην αιεύξη κε 

ηε ζόδα.  

Σα πιάζνπκε κηθξά γηαηί κεγαιώλνπλ πνιύ θαη ηα βάδνπκε ζην θνύξλν 

αθνύ έρεη θηάζεη ηνπο 200 C γηαηί αιιηώο απιώλνπλ.  

Όηαλ θξπώζνπλ ηειείσο ηα αξαδηάδνπκε ζε ηαςί θαη ηα πεξηρύλνπκε κε 

ην ζηξόπη δεζηό. Παζπαιίδνπκε κε θαξπδόςηρα. 
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Μεινκαθάξνλα ηεο Σήλνπ 
 

Τιηθά 

 

640γξ. ειαηόιαδν 

1 πνηήξη ηνπ θξαζηνύ αιηζίβα 

1 πνηήξη ηνπ θξαζηνύ θνληάθ 

2 πνξηνθάιηα (μύζκα θαη ρπκόο) 

1 ιεκόλη (μύζκα θαη ρπκόο) 

1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ζόδα 

1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ κπέηθηλ πάνπληεξ 

1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο θαλεινγαξίθαια 

1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ δάραξε 

1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ζηκηγδάιη ςηιό 

1 θηιό αιεύξη 

Λίγα θαξύδηα ςηινθνκκέλα 

 

Γηα ην ζηξόπη 

400γξ. κέιη 

4 πνηήξηα δάραξε 

4 πνηήξηα λεξό 

 

Δθηέιεζε 

 

 Υηππάκε ην ιάδη κε ηε δάραξε, πξνζζέηνπκε ην ρπκό θαη ην 

μύζκα ηνπ ιεκνληνύ θαη ησλ πνξηνθαιηώλ, ηελ αιηζίβα, ην θνληάθ, 

ηα θαλεινγαξίθαια, ην ζηκηγδάιη θαη ζηγά ζηγά ην αιεύξη. Γελ 

δπκώλνπκε πνιύ ην κείγκα γηα λα κείλεη αθξάην. 

 Πιάζνπκε ηα κεινκαθάξνλα, ηα πηέδνπκε ιίγν ζηνλ ηξίθηε γηα λα 

γίλεη ην ζρέδην κε ηηο ηξύπεο θαη ηα βάδνπκε ζε ιαδσκέλν ηαςί.  

 Σα ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν γηα 15 έσο 20 ιεπηά. 

Από ηελ πξνεγνύκελε ην βξάδπ έρνπκε εηνηκάζεη ην ζηξόπη, ην 

νπνίν ξίρλνπκε ζηα δεζηά κεινκαθάξνλα.  

 Σα βάδνπκε ζε πηαηέια θαη ηα γαξλίξνπκε κε θαξύδηα. 

 

 

 

http://www.sintagespareas.gr/sintages/recipe-image/r/3691?format=raw
http://www.sintagespareas.gr/sintages/recipe-image/r/3691?format=raw
http://www.sintagespareas.gr/sintages/recipe-image/r/3691?format=raw
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Κέηθ «Υηνληζκέλα Υξηζηνύγελλα» 

Τιηθά: 

� Γηα ην θέηθ: 
 

2 θιηηδάληα αιεύξη up (πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ) 

1 1/2 θιηηδάλη δάραξε 

1/2 θνπηαιάθη αιάηη 

1/2 θιηηδαληνύ βνύηπξν ή καξγαξίλε 

1/4 θιηηδαληνύ γάια 

1/4 θιηηδαληνύ ζηξόπη από ηα θεξαζάθηα καξαζθίλν (αλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε θεξαζάθηα γιαζέ, αληηθαηαζηήζηε κε γάια) 

3 απγά 

Λίγε βαλίιηα 

1 θιηηδάλη θαξύδηα ρνληξνθνκκέλα 

1/2 θιηηδαληνύ θεξαζάθηα πξάζηλα 

 

� Γηα ην γιάζν: 
 

1/4 θηιό βαλίιηα γιπθό 

1 αζπξάδη απγνύ  

Μεξηθέο ζηαγόλεο ρπκό ιεκνληνύ 

Δθηέιεζε: 

 

� Γηα ην θέηθ: 

Αλάβεηε ην θνύξλν ζηνπο 175 βαζκνύο Κειζίνπ. ην κπνι ηνπ κίμεξ 

ξίρλεηε θη αλαθαηεύεηε ειαθξά όια ηα πιηθά καδί, εθηόο από ηα θαξύδηα 

θαη ηα θεξαζάθηα. Υηππάηε γηα 5 ιεπηά ζε δπλαηή ηαρύηεηα 

θαζαξίδνληαο ζπρλά ηα ηνηρώκαηα ηνπ κπνι κε κηα ζπάηνπια. Ρίρλεηε ηα 

θεξαζάθηα θαη ηα θαξύδηα θαη αλαθαηεύεηε απαιά. Αδεηάδεηε ζε βαζηά 

θόξκα γηα θέηθ, κε δηάκεηξν 25εθ., βνπηπξσκέλε θαη αιεπξσκέλε (ην 

κίγκα πξέπεη λα θηάλεη ιίγν παξαπάλσ από ηε κέζε). Φήλεηε ζηνπο 175 

βαζκνύο Κειζίνπ, βπζίδεηε κηα νδνληνγιπθίδα κέζα ζην θέηθ κέρξη λα 

βγαίλεη θαζαξή. Σν βγάδεηε από ην θνύξλν. Αθήλεηε λα θξπώζεη γηα 

δέθα ιεπηά κέζα ζηε θόξκα θαη κεηά αδεηάδεηε ζε κηα πηαηέια. Αθήλεηε 

λα θξπώζεη εληειώο. ην ζηάδην απηό κπνξείηε λα ην δηαηεξήζεηε ζηελ 

θαηάςπμε θιεηζκέλν εξκεηηθά ζε πιαζηηθή ζαθνύια. 
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� Γηα ην γιάζν: 

Ληώλεηε ζε πνιύ ρακειή θσηηά ηε βαλίιηα. Υηππάηε ην αζπξάδη κε 

κεξηθέο ζηαγόλεο ιεκόλη, ζε καξέγθα θαη αλαθαηεύεηε κε ηε δεζηή 

βαλίιηα. Πεξηρύλεηε ην θέηθ κε ην γιάζν αθήλνληάο ην λα ηξέμεη από 

όιεο ηηο πιεπξέο. 

ηνιίδεηε κε θεξαζάθηα θαη θπιιαξάθηα από ζύθν γιπθό ή από γιάζν 

βακκέλν πξάζηλν κε ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο. Μηα απιή ιύζε είλαη λα 

κπήμεηε πξάζηλα κηθξά δηαθνζκεηηθά θπιιαξάθηα πνπ ζα ηα αθαηξέζεηε 

πξηλ ζεξβίξεηε. Γηα λα κε ζηεγλώζεη θπιάμηε ην θέηθ ζθεπαζκέλν ζε 

θώδσλα. Βάδεηε έλα καραίξη αλάκεζα ζηελ πηαηέια θαη ζηα ρείιε ηνπ 

θώδσλα γηα λα κελ θιείζεη εληειώο. Έηζη δελ ζα καιαθώζεη ην γιάζν. 

 

εκείσζε:  
Αλ δελ ρξεζηκνπνηήζεηε αιεύξη up, πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ, 

αλαθαηέςηε ην απιό αιεύξη κε έλα θαθειάθη baking powder. 
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Γίπιεο - Σξηαληάθπιια  

Τιηθά: 

•6 απγά ειαθξά ρηππεκέλα 

•Aιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο, όζν 

ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη κηα δύκε ζθηρηή 

•2 θνύπεο κέιη 

•1 θνύπα λεξό 

•2 θνύπεο θαξύδηα ςηινθνκκέλα 

•2 θνπηαιάθηα θαλέια 

•Λάδη γηα ην ηεγάληζκα  

Δθηέιεζε: 

1. Αλνίγεηε ηε δύκε ζε θύιιν όζν πην ιεπηό κπνξείηε. Σν θόβεηε ζε 

ισξίδεο κε 4 εθ. πιάηνο θαη 20-25 εθ. κήθνο. Πεξλάηε ηε κία άθξε θάζε 

ισξίδαο αλάκεζα ζηα δόληηα ελόο πηξνπληνύ θαη ηε ζηεξεώλεηε 

ηπιίγνληάο ηελ ιίγν γύξσ από ην πηξνύλη. Με ην άιιν ζαο ρέξη θξαηάηε 

ηελ άιιε άθξε ηεο ισξίδαο. 

2. Βνπηάηε ην πηξνύλη καδί κε ηε δύκε, κέζα ζε θαπηό ιάδη θαη 

πεξηζηξέθνληάο ην ηπιίγεηε ηελ ππόινηπε ισξίδα ιίγε-ιίγε, θαζώο ζα 

ςήλεηαη, γύξσ από ην πηξνύλη. 

3. Αθνπκπάηε ηηο δίπιεο ζε απνξξνθεηηθό ραξηί γηα λα ζηξαγγίζνπλ ην 

ιάδη ηνπο.  

4. Βάδεηε ζε βαζνπιή θαηζαξνιίηζα κε κέιη ην λεξό λα βξάζεη, 

αθαηξείηε ηνλ αθξό θαη ξίρλεηε κέζα ηηο δίπιεο ιίγεο - ιίγεο αθήλνληάο 

ηεο λα βξάζνπλ ιίγα ιεπηά. Σηο βγάδεηε από ην κέιη θαη ηηο παζπαιίδεηε 

κε ηα θαξύδηα θαη ηελ θαλέια πνπ έρεηε αλαθαηέςεη πξνεγνπκέλσο. 
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Κνπξακπηέδεο ακπγδάινπ 

  

Τιηθά: 

• 3/4 πνηήξη δάραξε 

• 1 θηιό αιεύξη 

• 1/2 πνηήξη βνύηπξν 

• 1 θξόθν απγνύ 

• 1/2 πνηήξη θξαζηνύ θνληάθ 

• 1 θνπηαιάθη baking powder 

• 200 γξακκάξηα ςίρα ακπγδάινπ αζπξηζκέλε κέζα ζε δεκαηηζηό 

λεξό θαη αιεζκέλε. 

 

Δθηέιεζε: 

1. Υηππάηε ζην κίμεξ ην βνύηπξν κε ηε δάραξε κέρξη λα γίλεη αινηθή.  

2. Πξνζζέηεηε δηαδνρηθά, ηνλ θξόθν ηνπ απγνύ, ην θνληάθ θαη ην αιεύξη 

αθνύ ην έρεηε πξνεγνπκέλσο αλαθαηέςεη θαιά κε ηελ baking powder. 

3. Σέινο ξίρλεηε ηα ρνλδξνθνκκέλα ακύγδαια θαη δπκώλεηε θαιά.  

4. Πιάζεηε θαη ςήλεηε ζηνπο 180 βαζκνύο γηα 40 ιεπηά. 
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Βαζηιόπηηα 

(κε καγηά κπύξαο) 

  

Τιηθά:  

• ½ θιπηδάλη ηζαγηνύ βνύηπξν 

• ½ θιπηδάλη ηζαγηνύ δάραξε 

• 1 απγό θαη 3 θξνθάδηα 

• ½ θιπηδάλη ηζαγηνύ ριηαξό γάια 

• 25 γξακ. καγηά κπύξαο 

• 4½ θιπηδάληα ηζαγηνύ αιεύξη ζθιεξό 

• Ξύζκα ιεκνληνύ 

• 1 απγό (γηα ηελ επάιεηςε) 

Δθηέιεζε: 

 Υηππάηε ζην κίμεξ ην βνύηπξν κε ηε δάραξε θαη πξνζζέηεηε έλα-

έλα ην απγό θαη ηα θξνθάδηα. Αθήλεηε ην κίγκα λα ρηππεζεί επί 3-

4 ιεπηά. Γηαιύεηε ζην γάια ηε καγηά θαη ηε ξίρλεηε ζην κίγκα 

βνπηύξνπ αιιεινδηαδόρσο κε ην κηζό αιεύξη.  

 Υηππάηε ην ρπιό έσο όηνπ γίλεη ιείνο. Πξνζζέηεηε μύζκα 

ιεκνληνύ κε ην ππόινηπν αιεύξη θαη δπκώλεηε ηε δύκε κεξηθά 

ιεπηά. Σε ζθεπάδεηε θαη αθήλεηε λα κείλεη ζε ριηαξό κέξνο έσο 

όηνπ δηπιαζηαζζεί ζε όγθν -πεξίπνπ 2 ώξεο. Σελ μαλαδπκώλεηε.  

 Αιείθεηε έλα ηαςί Νν 32 κε βνύηπξν θαη ζηξώλεηε ζηνλ πάην 

ιαδόραξην. Αιείθεηε θαη ην ραξηί κε βνύηπξν θαη βάδεηε κέζα ηα 

2/3 από ηε δύκε. Με ηελ ππόινηπε δύκε πιάζεηε θνξδόληα, ζην 

πάρνο δαρηύινπ θαη γαξλίξεηε κε απηά ηελ επηθάλεηα ηεο πίηαο. 

Σελ αθήλεηε ζθεπαζκέλε, ζε ριηαξό κέξνο έσο όηνπ δηπιαζηαζζεί 

ζρεδόλ ζε όγθν.  

 Υηππάηε ειαθξά ην θξνθάδη απγνύ κε κία θνπηαιηά γάια θαη 

αιείθεηε ηε βαζηιόπηηα. Σελ ςήλεηε ζε κέηξην θνύξλν, 175 

βαζκνύο Κειζίνπ, επί 35-40 ιεπηά. 
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Σξνύθεο 

Ση ρξεηαδόκαζηε: 

 250 γξ. θαιήο πνηόηεηαο νθνιάηα θνπβεξηνύξα (ηνπιάρηζηνλ 

70% θαθάν) 

 250 γξ. θξέκα γάιαθηνο κε πιήξε ιηπαξά 

 2-3 θαθειάθηα αξσκαηηθό ηζάη 

 θαθάν (ή άρλε δάραξε - ηξηκκέλνη μεξνί θαξπνί - ηξνύθα) γηα 

ηελ δηαθόζκεζε 

Δθηέιεζε:  

1. Εεζηαίλνπκε ηελ θξέκα γάιαθηνο κέρξη λα θηάζεη ζην ζεκείν 

βξαζκνύ. Απνζύξνπκε από ηελ θσηηά, πξνζζέηνπκε ηα 

θαθειάθηα ηνπ ηζαγηνύ θαη αθήλνπκε λα κνπζθέςνπλ γηα 4-5 

ιεπηά θαη λα βγάινπλ όια ηα αξώκαηά ηνπο.  

2. ην κεηαμύ θόβνπκε ηελ ζνθνιάηα ζε κηθξά θνκκάηηα. 

Αθαηξνύκε ην ηζάη θαη μαλαδεζηαίλνπκε ηελ θξέκα γάιαθηνο 

κέρξη λα πάξεη κηα βξάζε. Όπσο είλαη θαπηή ηελ ξίρλνπκε πάλσ 

ζηα θνκκαηάθηα ηεο ζνθνιάηαο θαη κε κηα ζπάηνπια αξρίδνπκε λα 

αλαθαηεύνπκε κέρξη λα ιηώζεη θαιά ε ζνθνιάηα. Σν αθήλνπκε 

ιίγν λα θξπώζεη θαη κεηά ην βάδνπκε ζην ςπγείν κέρξη λα 

παγώζεη θαη λα ζθίμεη ην κίγκα καο. 

3. Όηαλ παγώζεη, κε έλα θνπηάιη παίξλνπκε ιίγν από ην κίγκα θαη 

πιάζνπκε κε ην ρέξη καο κηθξά κπαιάθηα (κελ ζαο απαζρνιεί αλ 

θαίλεηαη ή είλαη πνιύ ζθηρηό, κε ηελ ζεξκνθξαζία ησλ ρεξηώλ καο 

ζα αξρίζεη λα ιηώλεη). 

4. Πεξλάκε ηα κπαιάθηα από ηελ δηαθόζκεζε πνπ ζέινπκε λα έρνπλ 

(θαθάν, δάραξε άρλε, μεξνί θαξπνί, θαξύδα, ηξνύθα θηι) Λίγα 

κπζηηθά αθόκα 
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