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Σίγουρα όταν ακούμε “κηδεία” και “μνημόσυνο”, 
φτύνουμε τον κόρφο μας και προτιμάμε να αλλάξουμε 
συζήτηση.

Όμως δεν παύουν να είναι μέρος της ζωής μας και 
κάποια στιγμή θα βρεθούμε στη θέση να πρέπει να τα 
σκεφτούμε.
Όπως όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας, έτσι και οι 
κηδείες και τα μνημόσυνα είναι συνυφασμένα με το 
φαγητό. Σε αυτή τη στιγμή της απώλειας και του 
πένθους το φαγητό είναι που θα δώσει στήριξη, που 
θα προσφέρει την αίσθηση του ότι ανήκεις σε μια 
κοινότητα που σε φροντίζει και σου συμπαραστέκεται, 
που νιώθει τον πόνο σου.

Σήμερα όλα αυτά που προσφέρονται σε κηδείες και 
μνημόσυνα μπορείς να βρεις να τα αγοράσεις. Επειδή 
εμείς όμως είμαστε υπέρμαχοι του σπιτικού φαγητού, 
ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ετοιμάσαμε ένα 
βιβλιαράκι με συνταγές που θα σας βοηθήσουν.
Κάθε τίτλος συνταγής είναι σύνδεσμος προς την 
αντίστοιχη συνταγή στο site μας. Επίσης θα βρείτε 
συνδέσμους που οδηγούν σε ολόκληρη την κατηγορία, 
ώστε να έχετε περισσότερες επιλογές.

Ελπίζουμε πως βάζουμε κι εμείς έτσι το λιθαράκι μας 
στην υποστήριξη και τη συμπαράσταση προς όσους 
έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.
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Κηδεία
Κηδεία ονομάζεται το σύνολο εκείνων των 

φροντίδων και τελετών που γίνονται μετά το 

θάνατο κάποιου από την οικογένεια και τους 

οικείους του. 

Μετά την ταφή προσφέρεται ελληνικός 

καφές, παξιμαδάκια και κονιάκ. Έπειτα οι 

πολύ στενοί συγγενείς, θα γευματίσουν όλοι 

μαζί συνήθως με φασόλια ή πατάτες 

φούρνου, ζυμαρικά και ψαρικά.  Το κρέας 

απαγορεύεται, γιατί συμβολίζει το σώμα του 

ίδιου του νεκρού. Απαραίτητο θεωρείται 

επίσης το σκούρο κόκκινο κρασί.
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Vanessa Kolovos Kartas

Υλικά       

Για ένα Καφέ Μέτριο
● 1 φλιτζανάκι κρύο νερό
● 1 κ. γλ. Ελληνικό καφέ γεμάτο
● 1 κοφτό κ. γλ. ζάχαρη

Εκτέλεση
1. Βάζουμε το μπρίκι με το κρύο νερό σε δυνατή φωτιά. Αμέσως βάζουμε το καφέ και 

την ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί ο μισός καφές.
2. Χαμηλώνουμε λίγο την φωτιά και περιμένουμε μέχρι μόλις αρχίσει να φουσκώνει. 

Τραβάμε από την φωτιά και χτυπάμε το πάτο του μπρίκι στο πάγκο 4 με 5 φορές. 
Το βάζουμε ξανά στην φωτιά και μόλις αρχίζει να φουσκώνει ξανά το τραβάμε 
από την φωτιά και σερβίρουμε. Προσέξτε να μην πάρει βράση. Αυτό το χτύπημα 
μαζί με το κρύο νερό είναι το μυστικό που θα σας κάνει το πιο ωραίο καϊμάκι. 

3. Το ρίχνουμε σιγά μέσα στο φλιτζάνι. Εάν έχουμε κάνει 2 καφεδάκια, το 
μοιράζουμε λίγο στο ένα φλιτζάνι και λίγο στο άλλο για να μοιραστεί το καϊμάκι.

4. Το νερό θα μετράτε αναλόγως πόσες κούπες καφέ θέλετε. Κατά την δική μου 
γνώμη να μην φτιάχνετε πάνω από 1 με 2 φλιτζάνια την φορά. Έτσι κάνετε το 
καλύτερο καϊμάκι.

5. Για μέτριο καφέ 1 κουταλάκι κοφτό ζάχαρη και 1 κουταλάκι γεμάτο καφέ. Για 
σκέτο 1 κουταλάκι καφέ. Για βαρύ σκέτο 1 1/2 κουταλάκι καφέ. Για βαρύ γλυκό 1 
1/2 κουταλάκι καφέ και 1 ½-2 κουταλάκια ζάχαρη. Φυσικά ο καθένας όπως του 
αρέσει!

Ελληνικός Καφές
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Kouzinakikaimeraki.blogspot.com

Υλικά

● 1/2 ποτήρι σπορέλαιο
● 1/2 ποτήρι ζάχαρη
● 1/4 του ποτηριού κονιάκ
● 1/4 του ποτηριού χυμό 

πορτοκαλιού
● 1 κοφτό κ.γλ. ξύσμα 

πορτοκαλιού
● 1 κουτ.γλυκού κανέλα
● 1/2 κουτ.γλυκού σόδα
● 500 γρ. αλεύρι που 

φουσκώνει μόνο του
● Σουσάμι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Χτυπάμε με τον αβγοδάρτη το λάδι με την ζάχαρη. Προσθέτουμε το χυμό 
πορτοκαλιού που μέσα έχουμε διαλύσει τη σόδα. Ριχνουμε και τα 
υπόλοιπα υλικά και τελευταίο το αλεύρι.

2. Μόλις η ζύμη ξεκολλάει από τα χέρια μας την χωρίζουμε στα τέσσερα και 
την κάνουμε μπαστούνια.

3. Κυλάμε κάθε μπαστούνι στο σουσάμι και το πατάμε ελαφρά με τον πλάστη 
να έχει περίπου 2 εκ. πάχος.

4. Χαράζουμε με ένα μαχαίρι και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά στους 170°C 
αέρα με αντιστάσεις.

5. Τα βγάζουμε από τον φούρνο, τα χωρίζουμε και τα γυρίζουμε στο πλάι.
6. Τα ξαναβάζουμε στο φούρνο για 10 λεπτά ακόμα και είναι έτοιμα.

Παξιμαδάκια κανέλας
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Λεμονιά Πούλου

Υλικά

● 1 ποτήρι ζάχαρη
● 1 ποτήρι ελαιόλαδο
● 1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού 

με λίγο κονιάκ μέσα
● 1 κιλό περίπου αλεύρι που 

φουσκώνει μόνο του
● 1 πορτοκάλι το ξύσμα του
● 1 κ. γλ. σπόρους γλυκάνισου
● 1 χούφτα καρύδια ή 

αμύγδαλα χοντροκομμένα 
(προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Σε μεγάλη λεκάνη βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το αλεύρι. 
Ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

2. Ρίχνουμε το αλεύρι όχι όλο μαζί, και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Βάζουμε 
τόσο αλεύρι όσο χρειάζεται για να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη που να μην 
κολλάει στα χέρια. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 8 μπάλες.

3. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ένα μεγάλο τετράγωνο ταψί. Πλάθουμε με 
κάθε μπάλα ένα χοντρό κορδόνι. Τοποθετούμε τα κορδόνια το ένα δίπλα 
στο άλλο, αφήνοντας μεταξύ τους κενό γιατί θα φουσκώσουν.

4. Χαράζουμε τα κορδόνια σε παξιμαδάκια, και βάζουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 175°C στις αντιστάσεις. Ψήνουμε για 30’ ή μέχρι να 
ροδίσουν τα παξιμάδια μας. Τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

5. Μόλις κρυώσουν τα κόβουμε με το χέρι (όχι με μαχαίρι γιατί θα γίνουν 
σκληρά) και τα βάζουμε ξαπλωτά στο ταψί.

6. Τα βάζουμε ξανά στο φούρνο στον αέρα στους 100° για 3 ώρες περίπου, 
μέχρι να στεγνώσουν και να γίνουν τραγανιστά. Δοκιμάζουμε αν έχουν 
στεγνώσει σπάζοντας ένα για να δούμε αν στο κέντρο του είναι τελείως 
στεγνό. Καλό είναι αφού σβήσουμε το φούρνο να τα αφήσουμε λίγες ώρες 
ακόμη μέσα. Τα διατηρούμε κλειστά σε βάζο.

Παξιμαδάκια πορτοκαλιού με 
γλυκάνισο

●
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syntageskamomata

Σερβίρει 6 άτομα

Υλικά       

● 1/2 κιλό μέτρια φασόλια
● 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
● 2 καρότα κομμένα σε ροδέλες
● 3 μέτριες ντομάτες τριμμένες
● 1 1/2 κ. σ. πελτές ντομάτας
● 1 φλ. τσ. ελαιόλαδο
● 1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
● 1 σέλινο (ρίζα, κοτσάνια, 

φύλλα)
● Πάπρικα, Αλάτι, Πιπέρι
● Μάραθος ψιλοκομμένος 

(προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Σ' ένα βαθύ σκεύος μουσκεύουμε τα φασόλια σε κρύο νερό από το 
προηγούμενο βράδυ. Την επόμενη μέρα τα ξεπλένουμε σ' ένα σουρωτήρι.

2. Σε δυνατή φωτιά, βάζουμε τα φασόλια σε κατσαρόλα και τα σκεπάζουμε 
με κρύο νερό. Αφού πάρουν μια βράση, τα σουρώνουμε, προσθέτουμε 
ζεστό νερό, μέχρι να σκεπαστούν και λίγο παραπάνω και τα αφήνουμε να 
βράσουν.  

3. Καθ΄όλη τη διάρκεια του βρασίματος ξαφρίζουμε. Μετά από 30' περίπου 
προσθέτουμε τα καρότα, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη ρίζα και τα κοτσάνια 
του σέλινου, την πάπρικα και το πιπέρι, ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε 
τη φωτιά.  

4. Λίγα λεπτά πριν βράσουν τελείως τα φασόλια, ρίχνουμε τις ντομάτες, τον 
πελτέ, τα φύλλα του σέλινου, το μάραθο, το ελαιόλαδο και το αλάτι, 
ανακατεύουμε και τα αφήνουμε, μέχρι να μαλακώσουν.  

5. Σημείωση: Το βράσιμο του φαγητού εξαρτάται από τα φασόλια, όπως και 
το νερό που θα χρειαστεί. Σ' αυτή την περίπτωση, προσθέτουμε πάντα 
ζεστό νερό.  

6. Ο μάραθος εμποδίζει τη δημιουργία αερίων και καταπολεμά το 
φούσκωμα!

Φασολάδα
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https://cookpad.com/gr/xristes/8511505
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Katrin Alexandria

Υλικά

● 1 κοκκινόψαρο
● 1 καρότο
● 2 πατάτες καθαρισμένες και 

κομμένες κυβάκια
● 1 κρεμμύδι ολόκληρο
● 4 κ. σ. ρύζι για σούπες
● σέλινο

Εκτέλεση

1. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις πατάτες, το κρεμμύδι, το καρότο, το σέλινο. 
Σκεπάζουμε με νερό, όχι πολύ, 2 δάχτυλα πιο πάνω από τα υλικά. 

2. Καθαρίζουμε το ψάρι, το κόβουμε σε δυο κομμάτια. Εν τω μεταξύ, 
βγάζουμε τα υλικά από την κατσαρόλα εφόσον έχουν βράσει. ρίχνουμε το 
ψάρι στην κατσαρόλα, να βράσει και αυτό. Όχι πολύ, για να μην διαλυθεί, 
ρίχνουμε 4 κουταλιές τις σούπας λάδι, πιπέρι και αλάτι. Αφού βράσει 
βγάζουμε και το ψάρι και σουρώνουμε. 

3. Βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν τα υλικά. 
4. Μόλις γίνει και αυτό ρίχνουμε στο ζουμί το ρύζι, μόλις βράσει τα 

τοποθετούμε όλα μέσα στο τσουκάλι να πάρουν μια βράση, ρίχνουμε 
λεμόνι, και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

Ψαρόσουπα
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Μνημόσυνο
Στο τέλος του μνημοσύνου ακολουθεί το 

μοίρασμα κολλύβων (σπερνά ή συγχώρια),  

όπως και του πρόσφορου, ενώ στο τρισάγιο 

είναι προαιρετικά. Επίσης στις μέρες μας 

είθισται να προσφέρονται έξω από τον 

Εκκλησιαστικό χώρο κεκάκια ή τσουρεκάκια, 

ενώ συνήθως ακολουθεί ελληνικός καφές, 

παξιμαδάκια  και κονιάκ για όσους 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος της 

οικογένειας. Η στενή οικογένεια γευματίζει 

μαζί συνήθως με γιουβέτσι και κρασί, εκτός 

από την περίοδο της νηστείας.
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Χρυσή

Φτιάχνει  1 πρόσφορο 20εκ.

Υλικά

● 400 γρ. Αλεύρι κίτρινο 
● 200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
● 200 ml ενεργοποιημένο προζύμι
● 1 κ.γ. αλάτι
● μελισσοκέρι για κέρωμα των ταψιών
● 1 1/2 φλ.τσ. χλιαρό νερό

Σκεύη και λοιπά υλικά
● Σφραγίδα προσφόρου
● 1 εικόνα της Θεοτόκου
● 1 θυμιατό, λιβάνι, καρβουνάκια
● 1 κερί ή καντήλι
● 1 λεκάνη (για να ζυμώσουμε)
● 1 ταψάκι 20 εκ
● 1 κόσκινο
● 2 βαμβακερές πετσέτες
● 1 βαθύ μπολ για το ανάπιασμα
● 1 μικρό τάπερ για φύλαγμα λίγου 

ζυμαριού

Εκτέλεση

1. Το προζύμι του προσφόρου Το ετοιμάζουμε με αλεύρι, νερό, ένα κλαδί 
βασιλικού από την Ύψωση και... πίστη 😊

2. Ανάβουμε το καντήλι και θυμιάζουμε. Ζεσταίνουμε το ταψάκι στο γκαζάκι 
και κερώνουμε τον πάτο και τα πλαϊνά (Δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα). Με 
χαρτί κουζίνας απλώνουμε να πάει ομοιόμορφα παντού. Σε λεκάνη 
κοσκινίζουμε το αλεύρι και ρίχνουμε το αλάτι.

3. Κάνουμε μια λακκούβα στη μέση και ρίχνουμε το προζύμι. Βάζουμε 
κατόπιν το 1 φλιτζάνι νερό, αρχίζουμε το ζύμωμα και προσθέτουμε το 
υπόλοιπο νερό σταδιακά. Ζυμώνουμε διαβάζοντας την προσευχή.

Λειτουργιά με προζύμι
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4. Θέλουμε μία ζύμη σφιχτή που να μην κολλάει στα δάχτυλα. Από 
αυτό το ζυμάρι κρατάμε 100 γρ. το οποίο φυλάμε στο ψυγείο για το 
επόμενο πρόσφορο. Ζυμώνουμε αρκετά για να φύγει ο αέρας. Το 
δουλεύουμε έως να γίνει λεία η επιφάνεια & με τα χέρια ή με ένα 
τσέρκι το κάνουμε στρογγυλό, κατόπιν το βάζουμε στο ταψάκι με 
την λεία επιφάνεια από πάνω.

5. Αφήνουμε 5' ξεσκέπαστο. Κρατώντας την σφραγίδα κάνουμε το 
σημείο του σταυρού πάνω από το ταψάκι, λέμε "Δι ευχών..." και 
σφραγίζουμε (πιέζοντας αρκετά). Κατόπιν τρυπάμε με μια 
οδοντογλυφίδα για να φεύγει ο αέρας (& να μην δημιουργηθούν 
φουσκάλες κατά το ανέβασμα) χωρίς να πειράξουμε το κεντρικό 
τετράγωνο δλδ τον αμνό, καθώς και το τετράγωνο με την μερίδα της 
Θεοτόκου και των 9 ταγμάτων δεξιά και αριστερά του αμνού.

6. Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και το αφήνουμε σε ζεστό περιβάλλον 
να ανέβει. (Μπορούμε να προθερμάνουμε τον φούρνο στους 50°C 
και τον κλείνουμε, βάζουμε το ταψάκι και το αφήνουμε έως να 
διπλασιαστεί στον όγκο)

7. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 40' περίπου, 
τσεκαροντας να έχει πάρει χρώμα και ο πάτος. (Σημ. Μετά από 15' 
που το έχουμε βάλει στον φούρνο το σκεπάζουμε με ένα κομμάτι 
χαρτί κουζίνας για να μην καεί η σφραγίδα)

8. Όταν το βγάλουμε από τον φούρνο το τυλίγουμε με την πετσέτα και 
το αφήνουμε 10'-15'. Κατόπιν το αφήνουμε ξεσκέπαστο. 
Ετοιμάζουμε το χαρτί με τα ονόματα που θα μνημονεύσουμε, και 
προσκομίζουμε το πρόσφορο στην εκκλησία αν γίνεται στον 
εσπερινό το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της Θ. 
Λειτουργίας.
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Ηλίας

Φτιάχνει  2 πρόσφορα

Υλικά

● 1500 γρ. αλεύρι χωριάτικο σταρένιο 
(κίτρινο)

● 800 ml νερό χλιαρό (21-30°C)
● 300 γρ. προζύμι
● 2 κ. γλ. αλάτι
● 1 ειδική σφραγίδα για πρόσφορα
● 1 ταψί αλουμινίου
● 1 ζυγαριά κουζίνας
● 1 ξυλάκι για σουβλάκι

Εκτέλεση

1. Φούσκωμα για 3-6 ώρες (ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου). 
Προθέρμανση του φούρνου για 15' λεπτά στους 180°C. Ψήσιμο στους 180°
C, 50-60 λεπτά (όχι στον αέρα)

2. Σε μια λεκάνη προσθέτουμε τα 800ml νερό, το αλάτι και διαλύουμε μέσα 
το προζύμι. Προσθέτουμε 500 γρ αλεύρι και το ανακατεύουμε με μια 
κουτάλα (μέχρι να γίνει πηχτό σαν μουστάρδα). Σκεπάζουμε την λεκάνη με 
μια πετσέτα και την αφήνουμε τουλάχιστον 24 ώρες (μέχρι να βγάλει 
φυσαλίδες). Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι και αρχίζουμε το ζύμωμα. 
Ζυμώνουμε περίπου 20' λεπτά (λέγοντας την ευχή).

3. Αφαιρούμε 300 γρ. ζυμάρι (προζύμι) και το βάζουμε σε ένα τάπερ για την 
επόμενη εβδομάδα. Με την ζυγαριά χωρίζουμε το πρόσφορο σε 2 μέρη. Το 
ένα 1200 γρ και το άλλο 800 γρ. Το μεγάλο κομμάτι το ζυμώνουμε μέχρι να 
γίνει μπάλα, στην συνέχεια το παίρνουμε και το απλώνουμε στο ταψί 
μέχρι να εφάπτεται με τα τοιχώματα.

Πρόσφορο
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4. Με ένα βρεγμένο πινελάκι βρέχουμε το πάνω μέρος του κομματιού 
που απλώσαμε στην φόρμα. Στην συνέχεια παίρνουμε την μικρή 
μπάλα (800 γρ) την τοποθετούμε πάνω από το βρεγμένο κομμάτι και 
την απλώνουμε ομοιόμορφα (ακτίνα περίπου 17 εκ) ώστε να γίνει το 
πρόσφορο διώροφο. Στη συνέχεια σφραγίζουμε με δύναμη το πάνω 
κομμάτι ώστε να ενωθούν. Αφήνουμε την σφραγίδα για 3 λεπτά πριν 
την αφαιρέσουμε.

5. Κάνουμε 24 τρύπες με ξυλάκι από σουβλάκι, για να φύγει ο αέρας. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για μια ώρα στους 180°C (όχι 
στον αέρα). Τυλίγουμε το πρόσφορο με μια πετσέτα, το κλείνουμε 
ερμητικά σε μια σακούλα και το αφήνουμε μέχρι να κρυώσει 
τελείως, ώστε να μαλακώσει από τους υδρατμούς του.

6. Προσευχή προσφόρου: Κύριε σε ευχαριστώ για αυτήν την Αγιά ώρα, 
που με τα αμαρτωλά μου χέρια με αξιώνεις να ζυμώνω τα 
Πανάχραντα Δώρα της αγάπης σου. Σε παρακαλώ κατάπεμψε το 
Πανάγιο σου Πνεύμα που ευλογεί όλα τα μυστήρια της εκκλησίας, να 
ευλογήσει και τούτα τα δώρα για να γίνουν καλά και ευπρόσδεκτα 
στο Άγιο σου θυσιαστήριο. Και σε παρακαλώ να τα δεχθείς όπως 
εδεχθείς τη θυσία του αβελ, την δοξολογία των ποιμένων, τα δώρα 
των μάγων, τα δάκρυα του Πέτρου, και του ληστού την μετάνοιαν. 
Και ας με αξιώνεις να σου τα προσφέρω πάντοτε ευσυνείδητα. Αμήν. 
Δι' ευχών των Αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θεός 
ημάς. Αμήν.
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Angelina’s Cooking🍽 Homemade Only 🤲🏻

Υλικά

● 1/2 κιλό σιτάρι
● 2 κ.σ καρυδόψιχα τριμμένη
● 1 κ.σ αμυγδαλόψιχα τριμμένη
● 2 κ.σ ρόδι τους σπόρους
● 1/2 κ.γ κανέλα
● 1 κ.γ σταφίδες ξανθές
● 2 κ.σ ζάχαρη
● 1 κ.σ φρυγανιά τριμμένη
● 1 κ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο

Για το στόλισμα
● Άχνη ζάχαρη
● Κανέλα

Εκτέλεση

1. Βράζουμε το σιτάρι μας και το βάζουμε σε μια καθαρή πετσέτα ώστε να 
φύγουν όλα τα υγρά και να στεγνώσει.

2. Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά μας και ανακατεύουμε καλά. Μετά τα 
βάζουμε σε μια μεγάλη πιατέλα ή όπου θέλουμε και τα πατάμε καλά από 
πάνω με την κουτάλα.

3. Τέλος επικαλύπτουμε με άχνη ζάχαρη και με την κανέλα σχεδιάζουμε έναν 
σταυρό. Αν θελουμε τα μοιραζουμε και σε κυπελάκια!

Κόλυβα μοναστηριακά !
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maria karatzoglou

Υλικά

● 1/2 κιλό σιτάρι
● 1 σακουλάκι φρυγανιά
● 100 γρ. καρύδια-αμύγδαλα
● 100 γρ σταφίδες (ξανθές ή 

μαύρες)
● 1 κ. γλ. κανέλα
● 1/4 κ. γλ. γαρίφαλο

Για το στόλισμα:
● Ζάχαρη άχνη ή κρυσταλλική
● Καρύδια ολόκληρα
● Σπόρους ρόδι
● Κουκουνάρι
● Λίγα άσπρα αμύγδαλα
● 4 φυλλαράκια μαιντανό

Εκτέλεση
1. Βράζουμε το σιτάρι μας μέχρι να σκάσει και να γινει μαλακό, περίπου 40-60’, 

ανάλογα βέβαια πάντα με την κουζίνα μας. Το ξεπλένουμε πολύ καλά σε 
σουρωτήρι και το αφήνουμε λίγο μέχρι να στραγγίξουν καλά τα νερά του. 
Απλώνουμε σε μια καθαρή πετσέτα για να τραβήξει τα υπόλοιπα υγρά για 
περίπου 15’.

2. Παίρνουμε δίπλα μας ένα μπολ και ένα ταψάκι σχετικά μεγάλο. Αρχίζουμε να 
βάζουμε 2 - 3 κουταλιές βρασμένο σιτάρι και 2 - 3 κουταλιές φρυγανιά τριμμένη 
μέσα στο ταψάκι. Κουνάμε κυκλικά το ταψάκι έτσι ώστε να ενσωματώνεται το 
σιτάρι με την φρυγανιά. Ρίχνουμε στο μπολ και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία 
μέχρι να τελειώσουμε όλο το σιτάρι.

3. Αφού έχουμε τελειώσει με το σιτάρι και το έχουμε βάλει όλο στο μπολ, ρίχνουμε 
τα αμύγδαλα και τα καρύδια μέσα αφού τα έχουμε περάσει απο το μούλτι, τις 
σταφίδες, την κανέλα και το γαρίφαλο. Ανακατεύουμε καλά να ενσωματωθούν 
καλά τα υλικά.

4. Απλώνουμε από πάνω ή την κρυσταλλική ζάχαρη ή την άχνη και αρχίζουμε τον 
στολισμό όπου πρέπει να σχηματίζει το σημείο του σταυρού. 

5. Λίγες πληροφορίες για το άπλωμα της ζάχαρης άχνης. Καλό είναι να απλώνετε 
την ίδια ημέρα που θα γίνουν τα κόλλυβα και θα πάνε στην εκκλησία επειδή 
εύκολα βγαίνει υγρασία και κάνει ραγίσματα αν καθίσει αρκετή ώρα πάνω στο 
σιτάρι.

Κόλλυβα
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Smaragdi Neiloudi

Υλικά

● 2 πακετάκια μαγιά 
● 2 κιλά αλεύρι Γ.Ο.Χ.
● 500 ml γάλα
● αλάτι
● 500 γρ. ζάχαρη
● 5 αυγά
● 1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι και το 

ξύσμα του
● 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
● 250 γρ. μαργαρίνη
● μαχλέπι, κακουλέ κατά βούληση
● 1 βανίλια

Εκτέλεση

1. Πρώτα πιάνουμε το προζύμι. Βάζουμε μαγιά και γάλα χλιαρό, λιγο αλάτι (1 
κοφτό κ. γλ.), μια κούπα αλεύρι και το αφήνουμε να φουσκαλιάσει.

2. Τώρα αρχίζουμε και βάζουμε όλα τα υλικά μας εναλλάξ και ζυμώνουμε να 
γίνει η ζύμη ελαστική αλλα όχι να κολλάει στα χέρια. Αφήνουμε να 
φουσκώσει σε ζεστό μέρος.

3. Αρχίζουμε να πλάθουμε σε μπαλάκια. Τα βάζουμε σε ταψί, πάνω σε 
λαδόκολλα και τα αφήνουμε να φουσκώσουν πάλι και να ξεκουραστούν.

4. Ψήνουμε σε 180°C για 30΄ περίπου.

Τσουρεκάκια
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Evid217

Υλικά       

● 6 μεσαίου μεγέθους αυγά
● 200 γρ. ζάχαρη
● 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
● 1 κ.σ. baking powder
● 100 γρ. αμύγδαλα αλεσμένα (σχεδόν πούδρα)
● 2-3 βανίλιες
● λίγο αλάτι

Εκτέλεση

1. Προθερμένουμε τον φούρνο στους 170°C.
2. Στο μπολ του μίξερ βάζουμε τη ζάχαρη και τα αυγά και σε ένα άλλο 

κοσκινίζουμε το αλεύρι και το ανακατεύουμε με το baking, τα αμύγδαλα, 
τις βανίλιες και το αλάτι.

3. Χτυπάμε δυνατά για αρκετή ώρα τη ζάχαρη με τα αυγά, μέχρι να 
ασπρίσουν και να αφρατέψουν καλά.

4. Σταματάμε το χτύπημα και προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα του 
αλευριού ενώ το ενσωματώνουμε ανακατεύοντας με μια σπάτουλα ή 
πλαστική κουτάλα.

5. Μοιράζουμε το μείγμα σε ατομικά φορμάκια για κεικ (βουτυρωμένα) 
μέχρι τα 2/3 του ύψους τους.

6. Ψήνουμε για περίπου 20-25΄ (στα 20' τσεκάρισμα με οδοντογλυφίδα).

Τα κεκάκια των μνημόσυνων
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Μάριος Παπαδόπουλος

Υλικά

● 1 κιλό μοσχαράκι χτένι 
κατά προτίμηση

● 1 συσκευασία κριθαράκι 
μέτριο

● 1 συσκευασία ντομάτα 
κονκασέ

● 1 κρεμμύδι μικρό 
ψιλοκομμένο

● 1 σκελίδα σκόρδο
● 1/2 ποτήρι ελαιόλαδο
● Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

1. Κόβουμε το κρέας μας σε μερίδες και το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με 
νερό να βράσει για περίπου 45΄ να μαλακώσει.

2. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι και το σκόρδο και το ρίχνουμε μέσα σε ένα 
ταψί.

3. Έπειτα βάζουμε το κρέας μας μέσα στο ταψί μαζί με τον ζωμό που 
βράζει. Ρίχνουμε το λαδάκι, την ντομάτα κονκασέ και το αλατοπίπερο 
μας.

4. Βάζουμε στο φούρνο στους 200°C και το αφήνουμε να ψηθεί σχεδόν 
μέχρι να γίνει.

5. Τέλος όταν το κρέας μας έχει γίνει σχεδόν προσθέτουμε το κριθαράκι και 
νεράκι αν χρειάζεται και ψήνουμε μέχρι να γίνει το κριθαράκι και δέσει 
το φαγητό μας.

6. Σερβίρουμε με ξινομυζήθρα, του πάει γάντι.

Γιουβέτσι μοσχαράκι

19

https://cookpad.com/gr/xristes/15158356
https://cookpad.com/gr/sintages/8685069-gioubetsi-mosxaraki


Ψυχοσάββατο
Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ορίσει δύο κύρια  

Ψυχοσάββατα: το Ψυχοσάββατο πριν την 

Αποκριά και το Ψυχοσάββατο πριν την 

Πεντηκοστή. Σύμφωνα με την θρησκεία, οι 

συγγενείς την παραμονή, δηλαδή το πρωί της 

Παρασκευής, φτιάχνουν κόλλυβα και 

πρόσφορο τα οποία πηγαίνουν στην εκκλησία 

το απόγευμα να τα διαβάσει ο ιερέας, ώστε οι 

ψυχές των νεκρών τους να «φάνε» και να 

επιστρέψουν στον ουρανό χορτασμένες από το 

συχώριο που θα τους δίνει ο κόσμος, «Θεός 

σχωρές τον» στο μοίρασμα.
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evdoba

Υλικά

● 300 γρ ρύζι καστανό 
● 1 φλ. ψημένο αλεύρι χωρίς 

γλουτένη
● 1 φλ. καρυδόψιχα χοντροκομμένη 

ψημένη 
● 1/2 φλ. αμύγδαλα ξασπρισμένα 

ψημένα 
● 1 φλ. σκόνη φουντουκιού 
● 2 κ. σ. κανέλα 
● 1/2 κ. γλ. σκόνη γαρύφαλλου 

Για το στόλισμα
● 1/2 φλ. κρυσταλ. ζάχαρη
● 1/2 φλ. αμύγδαλα ξασπρισμένα 

ψημένα 
● 1/4 φλ. σπόρους ροδιού

*όλα τα υλικά να είναι χωρίς γλουτένη

Εκτέλεση

1. Ξεπλένουμε το ρύζι και το βάζουμε να φουσκώσει σε βραστό νερό. 
Μπορούμε να το βάλουμε να βράσει και μετά να κλείσουμε το μάτι και το 
καπάκι της κατσαρόλας και να παρακολουθούμε πότε θα φουσκώσει χωρίς 
να γίνει λαπάς. Να ανοίξει λίγο ο σπόρος όπως ανοίγει το σιτάρι.

2. Το σουρώνουμε (αν θέλουμε το ζουμί το κρατάμε για άλλη χρήση όπως 
κολλυβόζουμο, βαρβάρα...) και το απλώνουμε σε μια βαμβακερή πετσέτα 
κουζίνας με σταθερό ύφασμα, δηλαδή να μην έχει χνούδι όπως οι φροτέ 
πετσέτες.

3. Το αφήνουμε και το ανακατεύουμε και το ξαναπλώνουμε μέχρι να 
στεγνώσει. Αν βιαζόμαστε μπορούμε να το βάλουμε στον αέρα στο 
φούρνο στους 60°C σε ένα αντικολλητικό ταψάκι.

Κόλυβα χωρίς γλουτένη
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4. Ενώ φουσκώνει το ρύζι, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ή σε ένα 
ταψάκι στο φούρνο, ψήνουμε το αλεύρι.

5. Και στις δυο περιπτώσεις παρακολουθούμε και ανακατεύουμε για να 
μην καεί.

6. Μόλις πάρει ένα χρώμα ανοιχτό μπεζ το αδειάζουμε σε ένα όχι 
πλαστικό σκεύος για να κρυώσει. Από αυτό θα χρειαστουμε τα 4/5 
για το μίγμα και το υπόλοιπο για το τέλος.

7. Μόλις φύγει η περισσότερη υγρασία, το βάζουμε σε ένα μπωλ και 
ρίχνουμε λίγο-λίγο το κρύο πλέον ψημένο αλεύρι (τα 4/5).

8. Ανακατεύουμε με μια τρυπητή σπάτουλα ή με τα χέρια μέχρι να 
"τρέχει" χωρίς να κολλάνε οι σπόροι μεταξύ τους.

9. Έπειτα προσθέτουμε και όλα τα υλικά για το μίγμα και 
ανακατεύουμε.

10. Αδειάζουμε το μίγμα στο τελικό σκεύος που θέλουμε να στολίσουμε 
τα κόλυβα. Βάζουμε τόσα ώστε να αφήσουμε τουλάχιστον 2 δάκτυλα 
από πάνω ελεύθερα. Πατάμε με την παλάμη μας την επιφάνεια να 
γίνει το μίγμα σταθερό.

11. Με ένα σουρωτήρι μικρό πασπαλίζουμε σε όλη την επιφάνεια 
ομοιόμορφα το υπόλοιπο ψημένο αλεύρι.

12. Απλώνουμε μια χαρτοπετσέτα από πάνω και πιέζουμε με την 
παλάμη μας ελαφρά.

13. Βγάζουμε την χαρτοπετσέτα και πασπαλίζουμε με κρυσταλλική 
ζάχαρη.

14. Στολίζουμε κατά βούληση απλά ή πολύπλοκα.

22



Xara Antonis

Υλικά

● 1 κομμάτι προζύμι
● 600 γρ. αλεύρι σταρένιο
● 600 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ
● 1 κ. σ. αλάτι
● 200 γρ. αλεύρι για να 

φτιάξουμε το προζύμι
● Νερό ζεστό όσο πάρει
● Σφραγίδα για πρόσφορα
● 2 ταψάκια Νο 22
● 1 οδοντογλυφίδα

Εκτέλεση
1. Απο το βράδυ φτιάχνουμε το προζύμι. Σε ένα μπολ βάζουμε το προζύμι και το 

λιώνουμε με 1 φλ. ζεστό νερο, του βάζουμε το αλεύρι και το ζυμώνουμε. Το 
σκεπάζουμε με μια κουβέρτα και το αφήνουμε όλο το βράδυ.

2. Το πρωί ανάβουμε το καντιλάκι και το λιβανιστήρι. Σε μια λεκάνη βάζουμε τα 2 
είδη αλευριού, το αλάτι και το προζύμι και αρχίζουμε να ζυμώνουμε και 
ρίχνουμε σιγά-σιγά το νερό ώστε να έχουμε μια λίγο σφιχτή ζύμη αλλά να 
μπορούμε να την ζυμώσουμε.  

3. Παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι ζύμης, το βάζουμε σε μπολάκι και το αφήνουμε να 
φουσκώσει και μετά το βάζουμε στο ψυγείο. Αυτό είναι το προζύμι μας.

4. Κόβουμε την ζύμη σε 4 μέρη. Σε ένα ταψάκι που το έχουμε ελαφρώς λαδώσει 
βάζουμε το ένα κομμάτι και το απλώνουμε σε όλο το ταψάκι βάζουμε από πάνω 
και το δεύτερο κομμάτι που το έχουμε ανοίξει με τα χέρια μας λίγο και το πατάμε 
να κολλήσουν τα 2 κομμάτια.  

5. Αλευρώνουμε και τινάζουμε τη σφραγίδα μας να φύγει το περιττό αλεύρι. Την 
βάζουμε στη μέση της ζύμης και την πατάμε με τα χέρια μας καλά την τραβάμε 
απότομα για να ξεκολλήσει.

6. Με μια οδοντογλυφίδα κάνουμε 12 τρύπες μέσα στην σφραγίδα και άλλες 12 απο 
έξω. Το ίδιο κάνουμε και με τα άλλα 2 κομμάτια.

7. Αφήνουμε τα πρόσφορα να φουσκώσουν που τα έχουμε τυλίξει με μια κουβέρτα 
περίπου 3 ώρες.

8. Ψήνουμε στις αντιστάσεις πάνω-κάτω στους 180°C για 1 ώρα και 15’ περίπου.

Πρόσφορο
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Η Cookpad είναι η μεγαλύτερη μαγειρική κοινότητα 

παγκοσμίως, με πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες το μήνα σε 

70 χώρες και 25 γλώσσες!

Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων 

κάνοντας το καθημερινό μαγείρεμα κάτι εύκολο. Τα οφέλη του 

σπιτικού φαγητού για την υγεία μας, αλλά και το περιβάλλον 

είναι μια πραγματικότητα. Ας κερδίσουμε ακόμα περισσότερα, 

περνώντας καλά, μαγειρεύοντας και τρώγοντας με όσους 

αγαπάμε!

Έλα κι εσύ στην παρέα μας:

Συνταγές: cookpad.gr

Facebook: facebook.com/cookpadgreece

Instagram: instagram.com/cookpad_greece

      Κατέβασε την εφαρμογή μας: 
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