
Θα χρειαστείτε: 

 

1 μέρος μαγειρική σόδα 

1/2 μέρος κορν φλάουρ 

3/4 μέρη νερού 

 

1.  Κοσκινίστε τη σόδα και το κορν φλάουρ μέσα σε 

μια κατσαρόλα, προσθέστε το νερό και τοποθετείστε σε χαμηλή 

προς μέτρια φωτιά. Ανακατέψτε καλά, για να ενοποιηθούν τα υλικά. 

 

 

Σε λίγα λεπτά το υγρό μείγμα θα αρχίσει να ¨σφίγγει¨.  

Συνεχίστε να ανακατεύετε σε χαμηλή φωτιά έως το μείγμα να "μαζεύεται" με 

την κουτάλα σας σε μπάλα και να έχει την μορφή εύπλαστης ζύμης.  

Από την στιγμή που θα αρχίσει να στερεοποιείται, δεν χρειάζεται πολύ 

χρόνο για να ομογενοποιηθεί εντελώς γι΄αυτό και προσέξτε να μην "αρπάξει" 

και καταστραφεί το χρώμα του, όμως θα πρέπει και να "ψηθεί" εντελώς ώστε 

στην συνέχεια να μπορείτε να το πλάσετε σαν πηλό χωρίς να "ανοίγει" και να 

"σπάει. 

 

2.  Απλώστε ελάχιστο κορν φλάουρ σε ένα μπωλ ή στον πάγκο της 

κουζίνας,τοποθετείστε το ζυμάρι για να κρυώσει  και σκεπάστε το με μια 
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ελαφρά υγρή πετσέτα ή διαφανή μεμβράνη τροφίμων για να μην κάνει 

κρούστα.  

 

Ανάλογα με την ποσότητα ζύμης σε 1-2 ώρες θα έχει κρυώσει εντελώς και 

θα είναι έτοιμο να το μεταχειριστείτε όπως μια ...ζύμη για μπισκότα. 

 

3.  Ανοίξτε τη ζύμη σε φύλλο πάχους περίπου μισού εκατοστού, κόψτε τα 

στολίδια σε όποιο σχήμα-μέγεθος θέλετε με κουπ πατ ή όποιο άλλο 

αντικείμενο, δημιουργείστε με ένα καλαμάκι μια τρύπα στην κορυφή τους (αν 

πρόκειται για κρεμαστά στολίδια)  και τοποθετήστε τα για 1-2 μέρες σε ταψί 

στρωμένο με λαδόκολλα (αν θέλετε να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο) ή για 

3-4 ώρες σε πολύ χαμηλό φούρνο (100 βαθμούς) για να στεγνώσουν.  

Αν επιλέξετε να στεγνώσουν χωρίς να τα ψήσετε, θα επιταχύνει την 

διαδικασία το γύρισμά τους 2-3 φορές από κάθε πλευρά, αφού 

όμως στερεοποιηθούν αρκετά ώστε να μην χαλάσει το σχήμα τους από την 

μετακίνηση. 

 

Σε αυτό ακριβώς το διάστημα, όσο δηλαδή ακόμη οι κατασκευές 

είναι εύπλαστες, μπορείτε να δημιουργήσετε "ανάγλυφα" σχέδια στην 

επιφάνειά τους με κάθε είδους υλικό-αντικείμενο. Π.χ δαντέλες, κλαράκια 

έλατου, ξυλαράκια κλπ. κάτι που τους δίνει πολύ όμορφη όψη ειδικά αν θέλετε 

να τα αφήσετε στο φυσικό λευκό τους χρώμα. 

Κάθε είδους επεξεργασία που περιλαμβάνει κόλλα, χρώμα κλπ.  θα την 

κάνετε αφού στεγνώσουν - στερεοποιηθούν εντελώς, είτε με φυσικό τρόπο 

είτε στον φούρνο. 
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4.  Αφού ολοκληρώσετε την κατασκευή τους, περάστε τα με 1-

2 χέρια προστατευτικό βερνίκι, σε ματ ή γυαλιστερή υφή. Θα συμβάλλει 

ακόμη παραπάνω να διατηρηθούν για πολλά χρόνια, με την προϋπόθεση ότι 

για το εκτός γιορτών διάστημα θα τα αποθηκεύετε τυλιγμένα με χαρτί ή 

ύφασμα και σε περιβάλλον χωρίς έντονη υγρασία. 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

https://2.bp.blogspot.com/-A1LGNe-VCls/W-yGIoKP5CI/AAAAAAABnPY/nUmMYgGN_FEBGdRUxdZPccb1fcQc5tTiACLcBGAs/s1600/STOLIDIA+ZYMHS10.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-qw_YO23Rv8M/W-x9nr2NDsI/AAAAAAABnOY/SL2zIjSUyYM4TZvyeBZ1XvRluzA77_1GACLcBGAs/s1600/STOLIDIA+ZYMHS3.jpg

