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Τούρτες

Οι τούρτες είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός εορταστικού τραπεζιού ή 
μπουφέ. Είναι ο πρωταγωνιστής σε πάρτυ γενεθλίων, μα και ένα εξαιρετικό 
δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα. 
Επειδή είμαστε υπέρμαχοι των σπιτικών φαγητών και γλυκών, πιστεύουμε 
πως δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να φτιάξουμε μόνοι μας τις 
τούρτες μας. Στην Cookpad θα βρείτε συνταγές και οδηγίες για πολλές 
τούρτες για όλα τα γούστα και όλα τα επίπεδα επίδοξων ζαχαροπλαστών! 
Αποφασίσαμε όμως να φτιάξουμε και αυτό εδώ το ebook και να μαζέψουμε 
τις βασικές οδηγίες που θα σας βοηθήσουν.

Αποφασίζουμε τι τούρτα θα φτιάξουμε

Επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά είδη, πρέπει να αποφασίσουμε τι 
θέλουμε, ανάλογα με την περίπτωση, την εποχή και το επίπεδό μας. Θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τα εξής:

● Γευστικές προτιμήσεις (μας αρέσει η σοκολάτα, η κρέμα, τα ελαφριά 
κλπ)

● Επίπεδο δυσκολίας (υπάρχουν υπέροχες τούρτες ακόμα και για 
αρχάριους)

● Τη θερμοκρασία και το για πόση ώρα θα πρέπει να είναι εκτός 
ψυγείου η τούρτα μας. Για παράδειγμα εάν είναι καλοκαίρι και η 
τούρτα θα πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου για 1 ώρα, οι κλασικές 
τούρτες με παντεσπάνι και κρέμα γάλακτος είναι εκτός συζήτησης.

● Το θέμα της τούρτας (αν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα πχ 
κάποιον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων ή ακόμα αν είναι για αγόρι, 
κορίτσι, για ενήλικο κλπ)

Λαβαίνοντας υπόψιν όλα τα προηγούμενα, αποφασίζουμε και τον τρόπο 
που θα διακοσμήσουμε την τούρτα μας (με σαντιγύ, με ζαχαρόπαστα κλπ)



Τούρτες

Για αρχή θα πάμε να δούμε ορισμένες βασικές τεχνικές που θα σας 
βοηθήσουν όχι μόνο με τις τούρτες, αλλά πιθανώς και με κέικ, άλλα γλυκά, 
ή ακόμα και φαγητά!

Θα μάθουμε πώς βάζουμε λαδόκολλα σε μια φόρμα, πώς χωρίζουμε αυγά 
αλλά και πώς τα χτυπάμε μαρέγκα.

Επίσης σας δίνουμε εδώ μια πολύ απλή συνταγή για παντεσπάνι, αλλά 
μπορείτε να βρείτε πολλές πολλές ακόμα συνταγές, με μια απλή αναζήτηση 
στην Cookpad.

Εκτός από το κλασικό παντεσπάνι, θυμηθείτε πως μπορείτε να φτιάξετε 
ωραιότατες τούρτες και με απλό κέικ. Διαλέξτε ένα ζουμερό κέικ που δεν 
τρίβεται πολύ όταν κόβεται και θα φτιάξετε μια υπέροχη τούρτα, πιο 
σταθερή και ιδανική για κάλυψη με ζαχαρόπαστα.

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%5C
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%5C
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CE%AD%CE%B9%CE%BA


Sitronella

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Παίρνουμε ένα κομμάτι βούτυρο και αλείφουμε καλά καλά όλη τη φόρμα. 

Προσέχουμε να καλυφθούν όλες οι κοιλότητες και τα μέρη που είναι εύκολο να 
κολλήσει το κέικ. Μπορούμε να το κάνουμε με το χέρι μας (ο πιο εύκολος τρόπος), ή 
αν για κάποιο λόγο δε θέλουμε να πιάσουμε το βούτυρο με το χέρι, το πιάνουμε με 
μια χαρτοπετσέτα, λίγη λαδόκολλα, κάτι. Αυτό που μας νοιάζει είναι να έχει πάει το 
βούτυρο παντού.

2. Βάζουμε μέσα στη βουτυρωμένη φόρμα το αλεύρι. Τη γυρνάμε γύρω γύρω, ώστε να 
πάει το αλεύρι παντού. Αν κάπου δεν έχουμε βάλει βούτυρο θα φανεί σε αυτό το 
βήμα, γιατί το αλεύρι δε θα σταθεί στο σημείο εκείνο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, 
βουτυρώνουμε το σημείο και γυρνάμε τη φόρμα να πάει το αλεύρι και εκεί. 
Φροντίζουμε και πάλι το αλεύρι να καλύψει όλη τη φόρμα, τα πλαϊνά και το κέντρο. 
Αν χρειαστεί ρίχνουμε λίγο αλεύρι ακόμα.

3. Γυρνάμε τη φόρμα ανάποδα πάνω από το νεροχύτη μας και την τινάζουμε καλά. Τη 
χτυπάμε και λίγο στην άκρη του νεροχύτη, να φύγει όλο το περισσευούμενο αλεύρι. 
Θα μείνει στη φόρμα ένα λεπτό, ημιδιάφανο στρώμα από αλεύρι, αλλά θα είναι 
παντού. Αυτό θέλουμε!

4. Αν το κέικ μας είναι σοκολατένιο, μπορούμε αντί για αλεύρι να ρίξουμε κακάο και να 
καλύψουμε τη φόρμα. Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια. Αυτό θα το κάνουμε ώστε το 
τελικό αποτέλεσμα να μην έχει "ασπρίλες" από το αλεύρι.

5. Η φόρμα είναι έτοιμη. Ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα και ψήνουμε.
6. Όταν είναι έτοιμο το κέικ, θα δείτε πως βγαίνει πανεύκολα από τη φόρμα, πέφτει 

μόνο του, χωρίς να κολλήσει τίποτα.

Προετοιμασία φόρμας για κέικ

 - 

Φόρμα για κέικ
1 κ.σ. βούτυρο
2 κ.σ. αλεύρι

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/10847992


Sitronella

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Παίρνουμε ένα κομμάτι μαργαρίνη. Εγώ το δουλεύω με το χέρι, αλλά αν δεν αντέχετε 

τη "βουτυρίλα" στο χέρι, πιάστε το με μια πετσέτα.
2. Αλείφουμε όλη τη φόρμα με τη μαργαρίνη. Να πάει παντού, στον πάτο και στα 

πλάγια.
3. Κόβουμε ένα κομμάτι λαδόκολλα, λίγο πιο μεγάλο σε πλάτος από τον πάτο της 

φόρμας μας. Σε αυτή τη φάση, εάν θέλουμε μπορούμε να σχεδιάσουμε με ένα 
μολυβάκι τον πάτο της φόρμας και να κόψουμε τη λαδόκολλά μας ανάλογα.

4. Αλλιώς είναι πολύ εύκολο και γρήγορο να κάνουμε το εξής: διπλώνουμε τη 
λαδόκολλα στη μέση. Μετά τη διπλώνουμε ξανά στη μέση.

5. Στη συνέχεια διπλώνουμε ξανά στη μέση, αλλά διαγώνια, να κάνει μύτη.

Βάζω λαδόκολλα σε φόρμα

Φόρμα κέικ
Λαδόκολλα
Μαργαρίνη
Ψαλίδι

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3089354


Βάζω λαδόκολλα σε φόρμα

Sitronella

Εκτέλεση
7. Υπολογίζουμε πόσο μήκος μας χρειάζεται από το κέντρο της φόρμας μέχρι την άκρη. 

Με το χέρι ή με το ψαλίδι, κόβουμε το περισσευούμενο.
8. Έτσι έχουμε τη λαδόκολλα ακριβώς στο σχήμα του πάτου, χωρίς να χρειαζόμαστε 

μολύβι. Μη σας τρομάζουν οι πολλές φωτογραφίες, είναι εξαιρετικά εύκολο και 
γρήγορο.

9. Τοποθετούμε τη λαδόκολλα στον πάτο της φόρμας και πατάμε με το χέρι μας καλά, 
ώστε να κολλήσει στη μαργαρίνη παντού.

10. Στη συνέχεια κόβουμε μια λωρίδα λαδόκολλα. Το πλάτος της να είναι λίγο 
μεγαλύτερο από το ύψος της φόρμας μας.

11. Βάζουμε τη λωρίδα στα πλαϊνά της φόρμας. Στρώνουμε καλά, ώστε να κολλήσει και 
αυτή στη μαργαρίνη και τη φόρμα μας. Κόβουμε άλλη μια λωρίδα για να καλύψουμε 
και τα υπόλοιπα πλαϊνά.

12. Η φόρμα μας είναι έτοιμη για να τη γεμίσουμε με το μείγμα μας. Έτσι το κέικ δεν 
πρόκειται να κολλήσει στη φόρμα.

13. Όταν ψηθεί το κέικ, το αφήνουμε 10 λεπτά πάνω σε σχάρα και μετά το βγάζουμε. Θα 
δείτε πως θα έχει τέλεια εμφάνιση, καθώς δεν κολλάει πουθενά στη φόρμα.

  

https://cookpad.com/gr/sintages/3089354
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445


femcook

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Για να μην παιδευόμαστε με χαρτοκοπτική όταν θέλουμε να ντύσουμε το σκεύος που 

θα ψήσουμε με αντικολλητικό χαρτί υπάρχει ο απλός τρόπος του βρεξίματος. 
Κόβουμε την κόλλα σε διάσταση που να ταιριάζει στην ταρτιέρα ή σε οποιοδήποτε 
σκεύος θέλουμε να την τοποθετήσουμε.

2. Παίρνουμε το χαρτί και το βάζουμε κάτω από την βρύση. Το βρέχουμε καλά 
τσαλακώνοντας το. Το στραγγίζουμε καλά τσαλακώνοντας το μέ τις χούφτες μας.

3. Μετά πολύ προσεκτικά το ανοίγουμε.. ΠΡΟΣΟΧΗ όταν είναι βρεγμένο σκίζεται 
εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο το χαρτί είναι πολύ μαλακό και το τοποθετούμε πολύ 
εύκολα σε όλα τα σκεύη. Δεν παίζει κανένα ρόλο στο ψήσιμο το ότι είναι βρεγμένο. Τα 
πάντα ψήνονται το ίδιο καλά με το στεγνό.

Αντικολλητικό χαρτί σε όλα τα σκεύη 
στο λεπτό

Αντικολλητικό χαρτί
Νερό

https://cookpad.com/gr/xristes/8462064
https://cookpad.com/gr/sintages/3084298
https://cookpad.com/gr/sintages/3084298


Sitronella

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Για να χωρίσουμε πολλά αυγά με ασφάλεια, χρειαζόμαστε τρία μπολ. Ένα μικρό για 

το κάθε αυγό, ένα για τα ασπράδια και ένα για τους κρόκους.
2. Σπάμε το αυγό προσεκτικά στην άκρη του μικρού μπολ. Κρατάμε το μεγαλύτερο μισό 

κέλυφος κάτω από το μικρότερο και αφήνουμε τον κρόκο να κάτσει ήρεμα στο 
μικρότερο μισό κέλυφος. Το ασπράδι θα πέφτει σιγά σιγά στο μπολ.

3. Περνάμε τον κρόκο από το ένα μισό στο άλλο και αφήνουμε και το υπόλοιπο ασπράδι 
να πέσει στο μπολ. Όταν μείνει μόνο ο κρόκος μέσα στο τσόφλι του αυγού, τον 
ρίχνουμε στο μπολ για τους κρόκους.

4. Μετά ρίχνουμε το ασπράδι που έχουμε μαζέψει στο μικρό μπολ, μέσα στο μπολ για 
τα ασπράδια.

5. Τη διαδικασία αυτή την κάνουμε για κάθε ένα αυγό. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και αν 
γίνει κάποιο "ατύχημα" και μας πέσει κρόκος μέσα στο ασπράδι, θα έχουμε χάσει 
μόνο ένα αυγό.

6. Υπάρχει βέβαια και ο εξής τρόπος, αρκεί να μην έχουμε πρόβλημα να κρατήσουμε το 
ωμό αυγό με το χέρι: Σπάμε το τσόφλι και αφήνουμε το αυγό να πέσει στο χέρι μας, 
το οποίο θα έχουμε πάνω από το μπολ για τα ασπράδια. Το ασπράδι θα περάσει μέσα 
από τα δάχτυλά μας και θα μείνει ο κρόκος ανέπαφος.

Χωρίζω αβγά

 - 

όσα αυγά θέλετε να χωρίσετε

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3072852


Sitronella

Υλικά 

Χτυπήστε σωστά τα ασπράδια

Εκτέλεση
1. Ξεκινάμε το χτύπημα με το μίξερ ή με το χέρι, σε μέτρια ταχύτητα. Μόλις τα ασπράδια 

αρχίσουν να αφρίζουν, αυξάνουμε την ταχύτητα.
2. Στο πρώτο στάδιο, τα ασπράδια μας είναι αφράτα, αλλά δεν είναι ακόμα σφιχτά. Αν 

σηκώσουμε το μίξερ θα σχηματιστεί μια κορυφή που στάζει όμως. Η επιφάνεια είναι 
γυαλιστερή και υγρή. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε ζάχαρη, βανίλια ή άλλο.

3. Στο επόμενο στάδιο, τα ασπράδια σχηματίζουν μια στρογγυλεμένη και κάπως σφιχτή 
κορυφή.

4. Τα ασπράδια κρατούν το σχήμα τους καλά αν χτυπηθούν ακόμα, μέχρι να γίνουν 
σφιχτά και γυαλιστερά.

Ασπράδια (δείτε πώς χωρίζουμε αυγά)
Καθαρό και στεγνό μπολ
Ζάχαρη

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3089192


alelia

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά με την ζάχαρη μέχρι να γίνουν αφράτη μαρέγκα. Περίπου 

5’ στη μέση ταχύτητα.
2. Ανακατεύουμε το αλεύρι με το baking powder και τις βανίλιες. Το κοσκινίζουμε και το 

ρίχνουμε αργά στην μαρέγκα. ΔΕΝ χτυπάμε στο μίξερ, απλά ανακατεύουμε απαλά με 
κυκλικές κινήσεις με μια ξύλινη κουτάλα.

3. Βουτυρώνουμε ένα μικρό ταψάκι 20 - 22 εκ. και ρίχνουμε το μείγμα. Ψήνουμε 30’ 
στους 170 βαθμούς στον αέρα.

4. Κόβουμε και χρησιμοποιούμε το παντεσπάνι όπως θέλουμε. Βγαίνει πάντα 
σφουγγάτο και υπέροχο!

Παντεσπάνι απλό

5 αυγά
130 γρ. ζάχαρη
150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κ.γ. baking powder
2 βανίλιες

https://cookpad.com/gr/xristes/8486315
https://cookpad.com/gr/sintages/6112788


Τούρτες

Τώρα που τα είδαμε αυτά, περνάμε στο επόμενο βήμα.

Θα δούμε πώς κόβουμε ένα παντεσπάνι σε πάτους. Η ίδια τεχνική φυσικά 
εφαρμόζεται και για να κόψουμε ένα κέικ.
Μπορείτε πάντα να ψήσετε το παντεσπάνι ή το κέικ σε πολλές χαμηλές 
φόρμες ώστε να αποφύγετε το κόψιμο. Αν όμως δεν έχετε τόσες φόρμες, η 
τεχνική αυτή θα σας βοηθήσει.

Επίσης σας δίνουμε λύση για μια ωραία πατέντα για το στήσιμο της 
τούρτας. Όταν στήνουμε την τούρτα θα πρέπει να μπει το παντεσπάνι, να 
το σιροπιάσουμε, να βάλουμε την κρέμα και πάλι το παντεσπάνι. Για να 
γίνει σωστά αυτό χωρίς να τρέχουν κρέμες και σιρόπια, καλό είναι να 
έχουμε μια από αυτές τις φόρμες / δαχτυλίδια που ανοιγοκλείνουν, ώστε 
να στηθεί ωραία η τούρτα. Αν όμως δεν έχουμε τέτοιο, απλώς φτιάχνουμε 
ένα!

Θα βρείτε μια απλή συνταγή για σιρόπι, αλλά και πάλι με μια αναζήτηση 
στην Cookpad θα βρείτε και άλλες λύσεις, όπως

● Σοκολατένιο σιρόπι για παντεσπάνι... ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ!!!
● Σιρόπι από ρόδι
● Σιρόπι δυόσμου
● Σιρόπι φράουλας σπιτικό με αγάπη
● Σιρόπι πορτοκαλιού εύκολο, γρήγορο
● Απλό σιρόπι καραμέλας

https://cookpad.com/gr/sintages/5926989-sokolatenio-siropi-gia-pantespani-xoris-zaxari
https://cookpad.com/gr/sintages/6095620-siropi-apo-rodi
https://cookpad.com/gr/sintages/4787936-siropi-duosmou
https://cookpad.com/gr/sintages/4750202-siropi-phraoulas-spitiko-me-agapi
https://cookpad.com/gr/sintages/4589176-siropi-portokaliou-grigoro-eukolo
https://cookpad.com/gr/sintages/3085011-aplo-siropi-karamelas


Sitronella

Υλικά 

Κόβω παντεσπάνι σε πάτους

Εκτέλεση
1. Εάν έχουμε μια από αυτές τις βάσεις που γυρίζουν, τοποθετούμε εκεί το κέικ μας. Θα 

μας βοηθήσει πολύ.
2. Το κέικ ή το παντεσπάνι μας θα πρέπει να έχει κρυώσει καλά πριν το κόψουμε.
3. Παίρνουμε το μαχαίρι μας και χαράζουμε το κέικ γύρω γύρω, στο ύψος που θέλουμε 

να κόψουμε τον πάτο. Εάν θέλουμε περισσότερους πάτους, τότε χαράζουμε και τα 
άλλα επίπεδα.

4. Παίρνουμε το οδοντικό νήμα και το βάζουμε να πατήσει πάνω στη χάραξη. Το 
τυλίγουμε γύρω από το κέικ και το σταυρώνουμε το μπροστά. Κρατάμε τις άκρες με 
τα δυο μας χέρια (με το δεξί χέρι την αριστερή άκρη και με το αριστερό τη δεξιά αφού 
έχουμε σταυρώσει το νήμα) και τραβάμε κάθε χέρι μέχρι να τεντωθεί το νήμα.

5. Αυτό ήταν. Ο πάτος έχει κοπεί. Συνεχίζουμε και με τους υπόλοιπους.

Το παντεσπάνι ή το κέικ μας
1 κοφτερό μαχαίρι
Λίγο οδοντικό νήμα

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3075218


chrisko

Υλικά 

Αυτοσχέδια φόρμα δαχτυλίδι

Εκτέλεση
1. Κόβουμε ένα μακρόστενο κομμάτι από το χαρτόνι μας, η διάσταση εξαρτάται από την 

τελική διάμετρο και το ύψος που επιθυμούμε να έχει η φόρμα. Αν το χαρτόνι είναι 
υπερβολικά σκληρό, το τσακίζουμε λίγο-λίγο για να γίνει πιο εύκαμπτο.

2. Καλύπτουμε το χαρτόνι με αλουμινόχαρτο.
3. Παίρνουμε ένα πιάτο ή κάποιο άλλο σκεύος που να έχει την διάμετρο που θα θέλαμε 

να έχει η φόρμα μας, προσαρμόζουμε το χαρτόνι γύρω του και ενώνουμε με το 
συρραπτικό.

4. Η φόρμα μας είναι έτοιμη. Την τοποθετούμε σε μια πιατέλα, συναρμολογούμεε το 
γλυκάκι μας και το βάζουμε στο ψυγείο.

5. Όταν έρθει η ώρα να αφαιρέσουμε την φόρμα μπορούμε ή να την τραβήξουμε προς 
τα πάνω ή να την "ξεκουμπώσουμε". 

6. Δεν θα αγγίξουμε την τελειότητα, είναι μια πρόχειρη λύση. Σίγουρα όμως η δουλειά 
μας θα γίνει μια χαρά!! Αν μας ενοχλούν τα αποτυπώματα του αλουμινόχαρτου γύρω 
από το γλυκό, το ισιώνουμε με μια σπάτουλα. 

Χαρτόνι χοντρό
Αλουμινόχαρτο
Συραπτικό

https://cookpad.com/gr/xristes/8467602
https://cookpad.com/gr/sintages/3080870


Maria Avgoustidou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε μια κατσαρόλα. Δεν ανακατεύουμε,  απλά αφήνουμε να 

λιώσει η ζάχαρη και η γλυκόζη μέσα στο νερό.
2. Όταν αρχίσει και κοχλάζει και βλέπουμε ότι μέσα έχουν λιώσει καλά όλα τα υλικά, 

μετράμε 1 λεπτό από την αρχή του βρασμού και κατεβάζουμε από τη φωτιά.
3. Αφού κατεβάσουμε, προσθέτουμε την βανίλια και αν θέλουμε και χρώματα 

ζαχαροπλαστικής (γιατί όχι, αν πρόκειται να φαίνεται εκεί που θα το βάλουμε).
4. Για να το χρησιμοποιήσουμε σε σιρόπιασμα τούρτας, μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια 

μικρή ποσότητα και να πρόσθεσουμε κονιάκ για έξτρα άρωμα. Δε το κάνουμε σε όλο 
το σιρόπι γιατί χαλάει μετά πιο γρήγορα. 

5. Το υπόλοιπο το αποθηκεύουμε σε βάζα ή μπουκάλια γυάλινα πάντα και αντέχει για 
αρκετό καιρό.

Σιρόπι 28 γράδα

Φτιάχνει: 2 λίτρα / Χρόνος: 15’

1 λίτρο νερό
900 γρ. ζάχαρη
100 γρ. γλυκόζη
βανίλια

https://cookpad.com/gr/xristes/14569042
https://cookpad.com/gr/sintages/8861701


Τούρτες

Έχουμε έτοιμο το παντεσπάνι και το σιρόπι.
Τώρα χρειαζόμαστε κάποια κρέμα τόσο για μέσα στην τούρτα όσο και για 
από πάνω.

Θα δείτε λοιπόν εδώ μια πατέντα για κορνέ μιας χρήσης (σε περίπτωση που 
δεν έχετε κορνέ), δύο συνταγές για κρέμα που μπορείτε να βάλετε για 
γέμιση, καθώς και τρεις προτάσεις για κρέμα που μπορεί να μπει πάνω ή 
και μέσα στην τούρτα. Βασική συνταγή για βουτυρόκρεμα δηλαδή, με τα 
μυστικά της, βασική συνταγή για frosting μαρέγκας, αλλά και οδηγίες για το 
πώς χτυπάμε σαντιγί - κανονική, με κρέμα γάλακτος. Κάποιες φορές τα 
απλά πράγματα έχουν τα μυστικά τους για να είναι πάντα πετυχημένα!

Πέρα από αυτές τις συνταγές φυσικά, μπορείτε να βρείτε στην Cookpad 
πολλές παραλλαγές για βουτυρόκρεμα, σε διάφορες γεύσεις, καθώς και 
πολλές συνταγές για frosting (κρέμες δηλαδή για να διακοσμήσετε την 
τούρτα σας) 

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/frosting


fly

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Διπλώνουμε τριγωνικά την λαδόκολλα και κόβουμε, έτσι το χαρτί που έχουμε είναι 

ένα τετράγωνο. Κόβουμε πάλι διαγώνια και χωρίζουμε τα δύο τρίγωνα.
2. Ενώνουμε στην κορυφή του τριγώνου που είναι απέναντι απο την πιο μεγάλη πλευρά 

την μια μύτη της βάσης εσωτερικά και την άλλη μύτη εξωτερικά.

3. Γυρνάμε και την άλλη άκρη ώστε να σχηματιστεί ο κώνος. Το ψαλίδι μας χρησιμεύει 
για να κρατάει ο κώνος το σχήμα του (σαν βαράκι).

4. Παίρνουμε την κορυφή και τη διπλώνουμε ώστε να σταθεροποιηθεί ο κώνος. 
Διπλώνουμε και άλλες φορές (3-4) για να σταθεροποιηθούν οι άκρες και να μην χαλάει 
η μύτη.

5. Γεμίζουμε με το γλάσο, το κλείνουμε διπλώνοντας και κόβουμε με ένα ψαλίδι την 
μυτούλα όσο ψηλά θέλουμε αναλόγως με το πόσο παχιά γραμμή θέλουμε να βγάζει. 

Κορνέ μιάς χρήσης

λαδόκολλα
ψαλίδι

https://cookpad.com/gr/xristes/8462422
https://cookpad.com/gr/sintages/3074562


I❤to Cook by Rania

Crème Pâtissière (κρέμα πατισερί)

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μια μικρή κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, την ζάχαρη και την 

βανίλια. Αν χρησιμοποιήσουμε λοβό τότε ολόκληρο όπως είναι χαραγμένο. ΔΕΝ 
ανακατεύουμε το μείγμα για να μην μας κολλήσει το γάλα στον πάτο, μιας και η 
ζάχαρη θα δημιουργήσει ένα προστατευτικό φιλμ. Το ζεσταίνουμε ΧΩΡΙΣ να βράσει 
στους 60 βαθμούς περίπου.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα αυγά, το αλεύρι και το corn flour, χτυπώντας τα με το 
φουέ (σύρμα ή αυγοδάρτη) μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3. Ρίχνουμε το μισό μείγμα από το κατσαρολάκι που ζεσταίνουμε στο μπολ με τα αυγά 
ενώ ταυτόχρονα ανακατεύουμε αρκετά ζωηρά

4. Επιστρέφουμε τώρα το μείγμα του μπολ μέσα στο κατσαρολάκι με το μείγμα γάλα - 
κρέμα γάλακτος, δυναμώνοντας την ένταση της εστίας και ανακατεύοντας πάντα 
ζωηρά μέχρι να πήξει η κρέμα

5. Αποσύρουμε το κατσαρολάκι από την εστία και ρίχνουμε το κρύο βούτυρο 
ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα, μέχρι να πάρουμε μια λεία και γυαλιστερή 
πατισερί

6. Σκεπάζουμε με μεμβράνη που θα εφάπτεται με την κρέμα για να μην κάνει πέτσα. 
Αφήνουμε ελαφρώς να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και την φυλάμε στο 
ψυγείο. Διατηρείται φρέσκια προς χρήση μέχρι και 4 μέρες στην συντήρηση

3 αυγά (περίπου 180 γρ. χωρίς το κέλυφος)
125 γρ. ζάχαρη
25 γρ. corn flour 
25 γρ. αλεύρι μαλακό
250 ml κρέμα γάλακτος ζωική 35%
300 ml γάλα φρέσκο πλήρες
50 γρ. βούτυρο φρέσκο 82% κρύο από το 
ψυγείο
1 λοβό βανίλιας χαραγμένο ή 1 κ.γ. 
εκχύλισμα βανίλιας ή 1 βανιλίνη

https://cookpad.com/gr/xristes/9221875
https://cookpad.com/gr/sintages/4646820


Sitronella

Κρέμα σοκολάτας για τούρτες

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε τη μαργαρίνη και ρίχνουμε τη ζάχαρη.
2. Προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους, μετά τις βανίλιες και τέλος την κουβερτούρα 

(που έχουμε λιώσει σε μπεν μαρί)
3. Ρίχνουμε μέσα το σιρόπι χλιαρό.
4. Φτάνει για μια τούρτα 25 εκ. (ανάλογα φυσικά το ύψος και το πάχος που θέλετε...)
5. Βγαίνει αρκετά σφιχτή. Αν βάλετε μαργαρίνη στο χαρτί (τη σκληρή) τότε θα έχετε μια 

κρέμα που όταν μείνει στο ψυγείο γίνεται πολύ σφιχτή (ίσως περισσότερο απ' ό,τι θα 
θέλατε). Αν βάλετε σοφτ, τότε θα γίνει πιο μαλακή.

6. Αν σας φοβίζουν τα ωμά αυγά, βάλτε τα αυγά σε κατσαρολάκι με τη μισή ζάχαρη και 
αφήστε να σε σιγανή φωτιά μέχρι να φτάσουν τους 71°C. Έτσι θα παστεριωθούν. 
Μετά τα προσθέτετε έτσι στο μείγμα σας. 

250 γρ. μαργαρίνη (δες τα μυστικά)
300 γρ. ζάχαρη
4-5 κρόκους αυγού
2 βανίλιες
200 γρ. κουβερτούρα
5 κουταλιές σιρόπι (από αυτό που θα 
σιροπιάσουμε την τούρτα)

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3089462


Sitronella

Κρέμα βουτύρου για διακόσμηση κέικ

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε το βούτυρο με τη μαργαρίνη και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το γάλα και τη 

βανίλια.
2. Τα χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να αναμειχθούν καλά. Τα χτυπάμε για ένα 

λεπτό ακόμα, μέχρι να γίνει το μείγμα κρεμώδες. Όσο περισσότερο τη χτυπήσουμε 
τόσο πιο αφράτη θα γίνει.

3. Μπορούμε φυσικά να χρωματίσουμε την κρέμα προσθέτοντας σταγόνες χρώματος 
ζαχαροπλαστικής. Χωρίζουμε την κρέμα σε μπολάκια ανάλογα με το πόσα χρώματα 
θέλουμε, βάζουμε χρώμα στο κάθε μπολάκι και ανακατεύουμε. Καλό θα είναι τα 
χρώματα να είναι σε μορφή πάστας για να μην αραιώσουν την κρέμα.

4. Με αυτή τη συνταγή έχουμε 3 φλ. σφιχτή κρέμα. Με τη σφιχτή κρέμα φτιάχνουμε 
λουλούδια που πρέπει να σταθούν τα πέταλά τους όρθια. Εάν δεν είναι αρκετά 
σφιχτή, τα πέταλα θα πέφτουν. Εάν δείτε πως  η κρέμα "σπάει" καθώς την βγάζετε από 
το κορνέ, είναι μάλλον πολύ σφιχτή.

5. Για μέτρια σφιχτή κρέμα, προσθέτουμε 1 κ.γ. γάλα σε κάθε φλ. κρέμας. Με την μέτρια 
σφιχτή κρέμα φτιάχνουμε τα περισσότερα σχέδια με το κορνέ (αστεράκια, πέταλα, 
κοχύλια κλπ).

6. Για αραιή κρέμα προσθέτουμε 2 κ.γ. γάλα σε κάθε φλ. κρέμας. Με αραιή προς μέτρια 
κρέμα καλύπτουμε κέικ. Με αραιή κρέμα κάνουμε σχέδια όπως τα φύλλα και 
γράφουμε με την λεπτή μύτη. Αλλιώς τα φύλλα και τα γράμματα θα σπάνε.

7. Γενικά αν η κρέμα σας είναι πολύ σφιχτή προσθέσετε υγρό, αν είναι πολύ αραιή 
προσθέστε άχνη ζάχαρη.

Φτιάχνει: 3 φλ. / Χρόνος: 15’

1/2 φλ. βούτυρο
1/2 φλ. μαργαρίνη (ΟΧΙ σοφτ)
4 φλ. άχνη ζάχαρη
2 κ.σ. γάλα ή νερό
1 κ.γ. βανίλια

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3066923


bvick

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αρχικά βάζουμε σε μπαιν-μαρι τη ζάχαρη, τα αυγά και το νερό και ανακατεύουμε 

συνέχεια το μίγμα έως ότου ασπρίσει (ή μέχρι να φτάσει τους 75°C).
2. Στη συνέχεια προσθέτουμε κι όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε με το μίξερ 

στο δυνατό για 7-10 λεπτά, έως να σχηματιστεί μια ‘’παχιά’’ μαρέγκα της οποίας οι 
κορυφές θα στέκονται καλά!

3. Κατά τη διάρκεια ίσως παρατηρήσουμε να σχηματίζεται μια σκληρή κρούστα στα 
τοιχώματα του μπολ. Είναι η ζάχαρη που έχει καραμελώσει κι έχει κολλήσει πάνω της 
το αυγό. Αυτό δεν επηρεάζει τη γεύση της μαρέγκας μας και καθαρίζεται σχεδόν από 
μόνο του εάν το μουλιάσετε για 30’ σε νερό.

4. Τέλος, γεμίζουμε ένα καρνέ με τη μαρέγκα και γαρνίρουμε τα γλυκάκια μας. 

Frosting μαρέγκας

Φτιάχνει: frosting για 45-50 cupcakes / Χρόνος: 24’ 

1 1/2 φλ. ζάχαρη
3 ασπράδια
1/3 φλ. νερό
1/2 κ.γ. κρεμόριο (ή χυμό λεμονιού)
1 κ.γ. άρωμα βανίλιας

https://cookpad.com/gr/xristes/8481184
https://cookpad.com/gr/sintages/3081567


bvick

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε για τουλάχιστον μια ώρα στην κατάψυξη τα εργαλεία μας (αυγοδάρτες - 

μπολ / μπασινα μεταλλική σε περίπτωση που χρησιμοποιώ mixer χειρός) και την 
κρέμα στο ψυγείο.

2. Βάζουμε την κρέμα στην κρύα μπασίνα/ μπολ του μίξερ και χτυπάμε στο δυνατό 
μέχρι να αφρίσει.

3. Προσθέτουμε ζάχαρη ενώ χτυπάμε.
4. Σε 3-5’ συνήθως αρχίζει να σφίγγει (ανάλογα τη θερμοκρασία και τα λιπαρά). Τότε 

χαμηλώνουμε την ταχύτητα για να μην κόψει.
5. Όταν η το μείγμα γίνει σφιχτό σαν μαρέγκα, ή στέκεται σε ένα κουτάλι ακόμα κι αν το 

γυρίζουμε ανάποδα, τότε η σαντιγί είναι έτοιμη!

Σαντιγύ με κρέμα γάλακτος

1 κρέμα γάλακτος (από 35% λιπαρά και 
πάνω)
άχνη ζάχαρη (προαιρετικά)

https://cookpad.com/gr/xristes/8481184
https://cookpad.com/gr/sintages/3090834


Τούρτες

Το τελευταίο κομμάτι είναι η διακόσμηση.

Μπορούμε να τελειώσουμε την τούρτα μας βάζοντας απλώς τη 
βουτυρόκρεμα ή άλλο frosting φυσικά και στολίζοντας αναλόγως. 
Μπορούμε όμως να φτιάξουμε μια ωραία γκανάς σοκολάτας για να ρίξουμε 
από πάνω ή να κάνουμε μια πιο εξτρίμ τούρτα με ζαχαρόπαστα.

Η ζαχαρόπαστα είναι ιδιαίτερο κομμάτι. Σας δίνουμε εμείς εδώ κάποιες 
συνταγές, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες και στο 
άρθρο μας Όλα για τη ζαχαρόπαστα.

Επίσης δίνουμε μια συνταγή που είναι ολοκληρωμένη, με όλες τις οδηγίες 
από την αρχή ως το τέλος για μια τούρτα.

Τέλος σας δίνουμε μερικές προτάσεις για στολισμό. Πώς φτιάχνουμε 
σχήματα, αριθμούς ή και ολόκληρες γιρλάντες από σοκολάτα, καθώς και 
μαρμπρέ διακοσμητικά από σοκολάτα και ζαχαρόπαστα. Μετά εσείς βάζετε 
απλώς τη φαντασία σας!!!



Άννα

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος.
2. Σε ένα μπολ βάζουμε την κουβετούρα με το μέλι και μόλις πάρει βράση η κρέμα 

γάλακτος την ρίχνουμε στη σοκολάτα.
3. Αφήνουμε για 1 λεπτό και ανακατεύουμε.
4. Προσθέτουμε το κονιάκ και ανακατεύουμε ξανά.
5. Αφήνουμε να κρυώσει και διακοσμούμε τα γλυκά μας.

Γκανάζ σοκολάτας με κονιάκ

150 γρ. κρέμα γάλακτος
150 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη
1 κ.γ. μέλι
1 κ.σ. κονιάκ

https://cookpad.com/gr/xristes/8503367
https://cookpad.com/gr/sintages/3581942


MamaKiki

Ganache μαύρης ή λευκής σοκολάτας

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε τη σοκολάτα σε μικρά κομμάτια (τη λευκή σε πιο μικρά γιατί δεν λιώνει 

εύκολα).
2. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος σε κατσαρολάκι και αφήνουμε να βράσει.
3. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε την κρέμα στη σοκολάτα.
4. Ανακατεύουμε με σπάτουλα έως ότου λιώσουν όλα τα κομμάτια σοκολάτας.
5. Αφήνουμε να παγώσει εκτός ψυγείου (σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 23-24°C) 

και επικαλύπτουμε την τούρτα μας.
6. Εάν η ganache παγώσει πολύ, τόσο ώστε να μην δουλεύεται, τη ζεσταίνουμε στο 

φούρνο μικροκυμάτων σε χαμηλή φωτιά για 10 δευτερόλεπτα. 
7. 600 γρ μαύρης σοκολάτας είναι αρκετά για να καλύψουμε μία στρογγυλή τούρτα 29 

εκ.
8. Όταν ανακατεύουμε με τη σπάτουλα θέλει υπομονή για να μην κάνει φουσκάλες και 

μετά δεν στρώνει ωραία στην τούρτα.
9. Παράδειγμα αναλογίων π.χ. για ganache μαύρης σοκολάτας: 200 γρ. μαύρη σοκολάτα 

και 100 γρ. κρέμα γάλακτος ενώ για ganache λευκής σοκολάτας: 300 γρ. λευκή 
σοκολάτα και 100 γρ. κρέμα γάλακτος.

 Χρόνος: 22’

1 μέρος κρέμα γάλακτος (35% λιπαρα και 
άνω)
2 μέρη μαύρη σοκολάτα ή 3 μέρη λευκή 
σοκολάτα

https://cookpad.com/gr/xristes/8451592
https://cookpad.com/gr/sintages/3079097


kimwlos

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Στο μπλέντερ ή στο μουλτι αλέθουμε και τα 1000 γρ της άχνης και την κοσκινίζουμε. 

(Όσο πιο ψιλή και αέρινη είναι η άχνη τόσο πιο καλά θα στρώνει μετά η 
ζαχαρόπαστα).

2. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τα 800 γρ της άχνης (η άχνη έχει μέσα και πρόσμιξη με 
άμυλο, οπότε επειδή η ποσότητα αυτή μπορεί να διαφέρει κρατάμε λίγη άχνη και 
στην πορεία θα σας πω τι την κάνουμε. Επίσης αν δεν έχουμε μίξερ την βάζουμε σε 
ένα ευρύχωρο μπολ).

3. Σε μπεν μαρί βάζουμε το νερό και την ζελατίνη και ανακατεύουμε με μια μαριζ 
σιλικόνης να λιώσουν. 

4. Όταν λιώσει η ζελατίνη, προσθέτουμε την γλυκόζη, την υγρή βανίλια, την γλυκερίνη 
και την μαργαρίνη.

5. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν. (Σε αυτή την φάση αν θέλουμε όλη μας την 
ζαχαρόπαστα χρωματισμένη βάζουμε το χρώμα εδώ έτσι θα χρωματιστεί η 
ζαχαρόπαστά μας πιο εύκολα. Σε διαφορετική περίπτωση θα την χρωματίσουμε εκ 
των υστέρων).

6. Κάνουμε μια λακουβίτσα στην άχνη και μεταφέρουμε το μείγμα του μπεν μαρί εκεί. 
(Αν δεν έχουμε μίξερ και ζυμώσουμε με τα χέρια στην αρχή χρησιμοποιούμε μια 
ξύλινη κουτάλα γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε με εγκαύματα).

7. Ζυμώνουμε ως να απορροφηθεί όλη η άχνη και να έχουμε μια μαλακή ζαχαρόπαστα 
που δεν κολλάει στα χέρια. Εδώ έρχεται και η άχνη που φυλάξαμε στην άκρη. Αν 
κολλάει η ζαχαρόπαστα προσθέτουμε λίγο λίγο και συνεχίζουμε το ζύμωμα.

Ζαχαρόπαστα

Φτιάχνει: 1.200 γρ ζαχαρόπαστας / Χρόνος: 1 ώρα

900-1000 γρ ζάχαρη άχνη
140 γρ σιρόπι γλυκόζης
1 κουτ.σουπ. γλυκερίνη
50 γρ νερό κρύο
15 γρ ζελατίνη σε σκόνη
25 γρ μαργαρίνη (super fresco)
1 κουτ.γλ. υγρή βανίλια
Χρώματα ζαχαροπλαστικής σε πάστα 
(τουλάχιστον τα βασικά κόκκινο - κίτρινο - 
μπλε)

https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/sintages/3970826


kimwlos

Εκτέλεση
8. Σημειώστε πώς η ζαχαρόπαστα όσο μένει "τραβάει", οπότε αν κολλάει ελάχιστα τότε 

να την αφήσετε να κρυώσει και να μην προσθέσετε άλλη άχνη.
9. Δουλεύουμε λίγο στο χέρι και τυλίγουμε πολύ καλά με σελοφάν και βάζουμε και σε 

σακούλα τροφίμων.
10. Η ζαχαρόπαστα ΔΕΝ μπαίνει στο ψυγείο. ΔΕΝ πρέπει να μείνει ακάλυπτη. Ξεραίνεται 

και δεν θα μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε.
11. Όταν θέλουμε να χρωματίσουμε την ζαχαρόπαστα κόβουμε ένα κομμάτι και με την 

άκρη μιας οδοντογλυφίδας παίρνουμε και προσθέτουμε χρώμα. Πλάθουμε καλά ως 
να αφομοιωθεί εντελώς το χρώμα. Είναι χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, θέλει 
μπράτσα 😃. Συνεχίστε να προσθέτετε χρώμα μέχρι να πάρετε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

12. Για να μην παιδεύεστε όπως εγώ... αν θέλετε κόκκινη ή φούξια ή μαύρη ζαχαρόπαστα 
(γενικά πολύ έντονα χρώματα) αγοράστε την. Εκτός του ότι θα βάλετε πολύ χρώμα, 
και δεν θα πιάσει και δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλο να το φάμε τόσο χρώμα (εντάξει 
ναι βρώσιμα είναι τα χρώματα αλλά δεν). Πχ για να γίνει το κόκκινο κόκκινο θέλει 
ουδέτερη βάση και όχι λευκό, στο λευκό όσο κόκκινο και να βάλεις θα γίνεται απλά 
ροζ.

13. Υπάρχει εδώ ένα άρθρο με αρκετά κατατοπιστικές οδηγίες για το πως βγαίνουν τα 
χρώματα, όχι μόνο για ζαχαρόπαστα αλλά και για άλλες δημιουργίες.

14. Έχουμε επίσης και αυτό το άρθρο στο blog με πολλές πληροφορίες σχετικά με την 
ζαχαρόπαστα 

Ζαχαρόπαστα

https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad-greece.blog/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/
https://cookpad-greece.blog/%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://cookpad.com/gr/sintages/3970826


Rania.vo

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα γυάλινο μπολ βάζουμε τα marshmallows και 2 κ.σ. νερό
2. Ανακατεύουμε και τοποθετούμε στο φούρνο μικροκυμάτων για 30 δευτερόλεπτα.
3. Βγάζουμε και ανακατεύουμε πάλι. Δεν θα έχουν αλλάξει πολύ αλλά είναι σημαντικό 

να ανακατεύουμε κάθε φορά.
4. Τοποθετούμε ξανά για αλλά 30 δευτερόλεπτα και ανακατεύουμε πάλι. Συνεχίζουμε 

μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο χυλό χωρίς κομμάτια.
5. Αφού λιώσουν εντελώς, προσθέτουμε την μισή άχνη ανακατεύοντας συνέχεια.
6. Οταν αρχίσει να σφίγγει και δεν μπορούμε να δουλέψουμε με την κουτάλα μας, 

βάζουμε λίγο βούτυρο στα χέρια μας και στην επιφάνεια που θα δουλέψουμε και την 
τοποθετούμε πάνω ώστε να συνεχίσουμε το πλάσιμο με τα χέρια.

7. Προσθέτουμε λίγη άχνη κάθε φορά ζυμώνοντας καλά.
8. Βάζουμε τόσο άχνη όσο χρειαζόμαστε για να έχουμε στο τέλος μια μάζα που να 

μοιάζει με πλαστελίνη.
9. Όταν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα βουτυρώνουμε την επιφάνεια της 

ζαχαρόπαστας και τυλίγουμε πολύ καλά με μεμβράνη. Τοποθετούμε στο ψυγείο για 8 
ώρες τουλάχιστον πριν τη χρήση.

Marshmallow fondant

500 γρ. άχνη ζάχαρη
350 γρ. marshmallows
2 κ.σ. νερό
λίγο βούτυρο

https://cookpad.com/gr/xristes/8514072
https://cookpad.com/gr/sintages/5155550


Ζαχαρόπαστα, βουτυρόκρεμα και κρέμα 
για όμορφες τούρτες

Athina K.

Υλικά 

Παντεσπανι:

4 αυγά
1 φλ. ζάχαρη
1 φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
λίγη βανιλια

Για την κρέμα:

250 ml γάλα
75 γρ. ζάχαρη
180 ml κρέμα γάλακτος
1 βανίλια
20 γρ. άχνη
3 κρόκους
25 γρ. αλεύρι

Για τη βουτυρόκρεμα:

4 ασπράδια
300 γρ. ζάχαρη
400 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου 
κομμένο σε κύβους
1 κ.γ. βανίλια υγρή ή 2 κάψουλες

Για τη ζαχαρόπαστα:

20 γρ. ζελατίνη σε σκόνη
800 γρ. άχνη
1/2 φλ. γλυκόζη
2 κ.σ. βιτάμ soft
1 κ.σ. γλυκερίνη
1 κάψουλα βανίλιας
1/4 φλ. κρύο νερό

Για τη σάλτσα:

Λευκή σοκολάτα
Χρώμα ζαχαροπλαστικής
Λίγη κρέμα γάλακτος

Για το σιρόπι:

200 ml νερό
100 γρ. ζάχαρη
1 ποτηράκι του λικέρ ρούμι

https://cookpad.com/gr/sintages/5158404
https://cookpad.com/gr/sintages/5158404
https://cookpad.com/gr/xristes/9949339


Athina K.

Ζαχαρόπαστα, βουτυρόκρεμα και κρέμα 
για όμορφες τούρτες

Εκτέλεση
1. Φτιάχνουμε το παντεσπανι: Βάζουμε στο μίξερ τ' αυγά και τη ζάχαρη. Χτυπάμε σε 

δυνατή ταχύτητα, 15-20', ώσπου ν' αφρατεψουν και να πήξουν καλα. Ρίχνουμε το 
αλεύρι και τη βανίλια κοσκινισμένα και ανακατεύουμε ελαφρά με κυκλικές κινήσεις 
για να μην ξεφουσκώσουν τα αυγά. Σε ταψακι 25εκ. στρώνουμε λαδόχαρτο 
βουτυρωμένο ελαφρά κι αδειάζουμε το μείγμα. Ψήνουμε στους 180°C, 30' περίπου, 
ανάλογα με το φούρνο. Το αφήνουμε να κρυώσει και το χωρίζουμε σε πάτους.

2. Ξεκινάμε την κρέμα βάζοντας σε κατσαρολάκι το γάλα με τη βανίλια να ζεσταθεί. 
Παράλληλα σε μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και προσθέτουμε το αλεύρι. 
Ανακατεύουμε καλά και το ρίχνουμε στο γάλα. Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει 
η κρέμα. Την μεταφέρουμε σε μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να 
κρυώσει. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και προσθέτουμε την άχνη. 
Ανακατεύουμε με σπάτουλα. Οταν κρυώσει η κρέμα προσθέτουμε τη σαντιγί και 
ανακατεύουμε να γίνει ομοιογενές το μείγμα.

3. Φτιάχνουμε το σιρόπι και το αφήνουμε να κρυώσει.
4. Βουτυρόκρεμα: βάζουμε σε μπεν μαρι τα ασπράδια και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε 

μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και το μεταφέρουμε στο μπολ του μίξερ. Βάζουμε το μίξερ 
σε χαμηλή ταχύτητα και σταδιακά ανεβάζουμε σε μέτρια προς δυνατή μέχρι να γίνει 
απαλή και να κρυώσει. Περίπου 10’. Χαμηλωνουμε το μίξερ σε μέτρια προς χαμηλή 
ταχύτητα και προσθέτουμε το βούτυρο λίγο λίγο αφού το προηγούμενο έχει 
ενσωματωθεί. Μετά προσθέτουμε τη βανίλια και συνεχίζουμε μέχρι να γίνει απαλή.

5. Στήνουμε την τούρτα μας. Παντεσπανι, σιρόπι, κρέμα, παντεσπανι. Δεν σιροπιάζουμε 
το τελευταίο παντεσπάνι. Καλύπτουμε με τη βουτυρόκρεμα την κορυφή και τα πλαϊνά 
της τούρτας και τη βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει.

6. Ζαχαρόπαστα: βάζουμε τη μισή άχνη σε ενα μπολ κάνοντας μια λακούβα στη μέση. Σε 
κατσαρολάκι βάζουμε το νερό και διαλύουμε τη ζελατίνη, προσθέτουμε τη γλυκόζη 
και το βάζουμε στη φωτιά. Οταν λιώσει ρίχνουμε τη γλυκερίνη, το βούτυρο, τη 
βανίλια και κατεβάζουμε από το μάτι. Ανακατεύουμε 2-3' να ομογενοποιηθούν. Τα 
ρίχνουμε στην άχνη κι ανακατεύουμε με σπάτουλα μέχρι να απορροφηθεί. 
Αδειάζουμε το μείγμα στον πάγκο και ζυμώνουμε με την υπόλοιπη άχνη, μέχρι να μην 
κολλάει στα χέρια και να είναι ελαστική.

7. Ανοίγουμε τη ζαχαρόπαστα σε αχνισμένο παγκο. Κόβουμε τα σχεδια που θέλουμε ή 
ανοίγουμε σε φύλλο για να καλύψουμε ολόκληρη τούρτα. Αν θέλουμε να τη 
χρωματίσουμε παίρνουμε ένα κομμάτι, όσο χρειαζόμαστε, και ρίχνουμε λίγες 
σταγόνες χρώματος ζαχαροπλαστικής.

8. Η σάλτσα που αναφέρω είναι αυτή που έχω φτιάξει το αίμα. Σε μπεν μαρί λιώνουμε 
τη σοκολάτα με λίγη κρέμα γάλακτος. Προσθέτουμε το σιρόπι και ανακατεύουμε.

https://cookpad.com/gr/xristes/9949339
https://cookpad.com/gr/sintages/5158404
https://cookpad.com/gr/sintages/5158404


lianaki

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε ελαφρώς το ασπράδι με το χυμό λεμονιού και προσθέτουμε λίγη λίγη την 

άχνη μέχρι να την απορροφήσει όλη.
2. Το χρησιμοποιουμε αμέσως ως έχει ή μπορούμε να το χρωματίσουμε.
3. Αν το χρησιμοποιήσουμε αργότερα πρέπει να το κλείσουμε πολύ καλά σε σακούλα 

χωρίς καθόλου αέρα γιατί στεγνώνει γρήγορα.
4. Έχει πολλές χρήσεις. Μπορούμε να καλύψουμε γλυκά, μπισκότα, να γράψουμε πάνω 

στο γλυκό, να κάνουμε σχέδια, ακόμα και να συγκολλησουμε μπισκότα ή σπιτάκια ή 
ακόμα μπορούμε να κάνουμε πάνω σε λαδόκολλα σχέδια, να τα αφήσουμε να 
στεγνώσουν και να διακοσμήσουμε τα γλυκά μας.

Γλάσο άσπρο για διακόσμηση (royal 
icing)

1 μεγάλο αυγό (μόνο το ασπράδι του)
1 1/2 κούπα άχνη ζάχαρη
1/2 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμόνι

https://cookpad.com/gr/xristes/8478600
https://cookpad.com/gr/sintages/5664413
https://cookpad.com/gr/sintages/5664413


ΤΑΝΙΑ81

Μια γλυκιά πεταλούδα.... όλο σοκολάτα!!

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε την κουβερτούρα σε τρίμματα. Από αυτά παίρνουμε τα 2/3 και τα λιώνουμε 

στο φούρνο μικροκυμάτων για 1,5 λεπτό περίπου, ανά 20 δευτερόλεπτα σταματάμε 
και ανακατεύουμε,όταν δούμε ότι έχει λιώσει η σοκολάτα μετράμε με το θερμόμετρο. 
Επειδή η θερμοκρασία της είναι λίγο υψηλή γύρω στους 45°C για να την κρυώσουμε 
ρίχνουμε και το άλλο 1/3 που έχουμε αφήσει στην άκρη μέσα στην λιωμένη σοκολάτα 
και ανακατεύουμε καλά. Αν δούμε ότι δεν είναι τελείως ρευστή την βάζουμε για λίγα 
δευτερόλεπτα πάλι στο μικροκυμάτων. Μετράμε πάλι με το θερμόμετρο η 
θερμοκρασία πρέπει να είναι γύρω στους 30-32°C.

2. Εκτυπώνουμε σε χαρτί μία πεταλούδα την οποία την κόβουμε στην μέση και 
τοποθετούμε πάνω από το σχέδιο λαδόκολλα. Καλό είναι κάτω από το σχέδιο της 
πεταλούδας να βάλουμε ένα πιο σκληρό χαρτόνι για να μπορούμε μετά να το 
μεταφέρουμε στο ψυγείο. Αφού βάλουμε την σοκολάτα σε κορνέ, εγώ χρησιμοποίησα 
κορνέ από λαδόκολλα που έφτιαξα, κόβουμε μπροστά την μυτούλα του με ένα ψαλίδι. 
Θέλουμε να μην τρέχει πολύ η σοκολάτα γι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μικρό 
άνοιγμα.

70 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
θερμόμετρο ζαχαροπλαστικής
σχέδιο πεταλούδα
λαδόκολλα

https://cookpad.com/gr/xristes/8492342
https://cookpad.com/gr/sintages/3090001


ΤΑΝΙΑ81

Μια γλυκιά πεταλούδα.... όλο σοκολάτα!!

Εκτέλεση
1. Σχεδιάζουμε με το κορνέ πάνω στο σχέδιο, πρώτα το ένα φτερό περιμετρικά και μετά 

εσωτερικά με προσοχή να ενώνονται τα σημεία μεταξύ τους, αν κάπου μας βγει λεπτή 
γραμμή μπορούμε να την περάσουμε ξανά από πάνω. Και με τον ίδιο τρόπο κάνουμε 
και το άλλο φτερό. Όταν τελειώσουμε βάζουμε στο ψυγείο για 10’ περίπου να 
παγώσει.

2. Βγάζουμε από το ψυγείο τη πεταλούδα μας και με προσοχή την ξεκολλάμε από την 
λαδόκολλα.

3. Παίρνουμε το ένα φτερό της πεταλούδας και στην άκρη του με το κορνέ ρίχνουμε 
σοκολάτα.

4. Παίρνουμε και το άλλο φτερό και δημιουργώντας γωνία τα κολλάμε μεταξύ τους. Για 
να μείνει σ' αυτή την στάση το φτερό τοποθετούμε κάτι από κάτω για να το κρατήσει 
σταθερό. Εγώ χρησιμοποίησα ένα χάρτινο καπάκι από μπουμπουνιέρα.

5. Το αφήνουμε να σταθεί για λίγα λεπτά ή μπορούμε να το βάλουμε και στο ψυγείο για 
να παγώσει. Και η πεταλούδα μας είναι έτοιμη!

https://cookpad.com/gr/xristes/8492342
https://cookpad.com/gr/sintages/3090001


Ναυσικά

Σοκολατένιοι πολύχρωμοι αριθμοί

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Εκτυπώνουμε τους αριθμούς που θέλουμε, για να λειτουργήσουν ως μπούσουλας. 

Τοποθετούμε από πάνω ένα κομμάτι λαδόκολλα.
2. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Με ένα ειδικό στυλό ή κορνέ 

ξεπατικώνουμε προσεκτικά τους αριθμούς.
3. Περνάμε την κουβερτούρα 2 και 3 φορές, ώστε να έχουμε έναν σχετικά 

καλοσχηματισμένο και χοντρούλη αριθμό.

4. Αφού σταθεί για λίγο η σοκολάτα (όχι να σταθεροποιηθεί), ρίχνουμε από πάνω 
πολύχρωμη τρούφα, μέχρι να καλύψουμε εντελώς τους σοκολατένιους αριθμούς.

5. Τοποθετούμε τη λαδόκολλα στο ψυγείο για περίπου 15’ και στην συνέχεια τη 
βγάζουμε και αφαιρούμε τους αριθμούς από την τρούφα που περισσεύει. Οι 
σοκολατένιοι μας αριθμοί είναι έτοιμοι να στολίσουν την τούρτα!

 Χρόνος: 9’

1 κουβερτούρα ή λευκή σοκολάτα
χρωματιστή τρούφα
λαδόκολλα

https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/sintages/3083230


frosoula_s

Γιρλάντα Σοκολάτας Αγίου Βαλεντίνου

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε μια λωρίδα από αντικολλητικό χαρτί σε ύψος όσο η τούρτα μας ή και λίγο 

μεγαλύτερο, και σε μήκος όσο η περίμετρος της τούρτας μας.
2. Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρι, και την βάζουμε σε κορνέ με λεπτή μύτη.
3. Με το κορνέ μας ζωγραφίζουμε καρδούλες στη λαδόκολλα. Η μία καρδούλα πρέπει να 

ακουμπάει με την άλλη. Περιμένουμε λίγη ώρα να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί 
ώστε να μπορεί να ξεκολλήσει απ' το χαρτί αν το τραβήξουμε, αλλά να μην παγώσει 
πολύ... θέλουμε να είναι εύκαμπτο για να το τυλίγουμε γύρω από την τούρτα μας.

4. Στη συνέχεια πιάνουμε προσεκτικά την λωρίδα με τις καρδούλες και την τοποθετούμε 
γύρω από το γλυκό μας. Πιέζουμε ελαφρά να ακουμπήσει πάνω στο γλυκό η 
σοκολάτα.

5. Πιάνουμε την άκρη του χαρτιού και αρχίζουμε να τραβάμε.. ξεκολλάει πανεύκολα... 
Με προσοχή να μην χαλάσουμε την τούρτα...

6. Συνεχίζουμε να το τραβάμε, αν χρειαστεί βοηθάμε και με το άλλο χέρι, μέχρι να το 
ξετυλίξουμε όλο το χαρτί.

7. Μπορούμε να κάνουμε ότι άλλα σχήματα θέλουμε, ακόμα και να γράψουμε γράμματα, 
αλλά προσοχή, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γραφούν ανάποδα.

Χρόνος: 10’

1 σοκολάτα της προτίμησής μας
1 λωρίδα αντικολλητικό χαρτί

https://cookpad.com/gr/xristes/8487782
https://cookpad.com/gr/sintages/3082469


Sitronella

Σοκολάτα μαρμπρέ για διακόσμηση

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Παίρνουμε ένα ταψάκι, δισκάκι κλπ στο μέγεθος που επιθυμούμε, ανάλογα με την 

ποσότητα σοκολάτας που έχουμε και το πόσο παχύ θέλουμε το τελικό αποτέλεσμα. 
Το ντύνουμε με διαφανή μεμβράνη.

2. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Προσέχουμε να είναι η φωτιά μας χαμηλή.
3. Λιώνουμε και τη λευκή κουβερτούρα. Στη λευκή κουβερτούρα είναι καλύτερο να 

αφήσουμε το νερό να βράσει (στη μέθοδο του μπεν μαρί πάντα), να σβήσουμε τη 
φωτιά και μετά να προσθέσουμε τη σοκολάτα, γιατί είναι πιο ευαίσθητη.

4. Ρίχνουμε την κουβερτούρα στο ταψάκι και απλώνουμε να πάει παντού. Η ποσότητα 
εξαρτάται από το πάχος που θέλουμε να έχει το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω κάπου 
ανάμεσα 2-5 χιλ είναι καλά. Ρίχνουμε από πάνω τη λευκή σοκολάτα σε γραμμές.

5. Με ένα μαχαίρι τραβάμε γραμμές κάθετες από τη μια άκρη του ταψιού ως την άλλη, 
σχηματίζοντας έτσι κύματα. Δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος, αρκεί μόνο να μη 
τα ανακατέψουμε τόσο που να μην φαίνεται το σχέδιο πια.

6. Αφήνουμε τη σοκολάτα να κρυώσει (μπορούμε να τη βάλουμε και στο ψυγείο). Τη 
βγάζουμε από το ταψάκι μας.

7. Με ένα μαχαίρι κόβουμε τρίγωνα (ή άλλα σχήματα), στο μέγεθος που επιθυμούμε. 
Κόβεται εύκολα η σοκολάτα, αλλά αν δυσκολευτείτε μπορείτε να ζεστάνετε λίγο το 
μαχαίρι (ρίξτε καυτό νερό πάνω του για παράδειγμα).

 Χρόνος: 120’

200 γρ. κουβερτούρα
100 γρ. λευκή κουβερτούρα
1 ταψί ή δίσκο
διαφανή μεμβράνη
2 σκεύη για μπεν μαρί

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3086771


Sitronella

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ανοίγουμε τη ζαχαρόπαστα σε λωρίδες. Θα φροντίσετε η μια λωρίδα, αυτή που θα 

χρησιμοποιήσετε για βάση, να είναι αρκετά φαρδιά. Το πάχος το κανονίζετε εσείς, 
ανάλογα με το πόσο παχιά θέλετε να βγουν τα στολίδια σας. Ένας τρόπος να βγει ίσια 
σε πάχος η λωρίδα σας (εάν δεν έχετε τα ειδικά λαστιχάκια για τον πλάστη) είναι να 
βάλετε δυο καλαμάκια στις άκρες, να πατάει εκεί ο πλάστης.

2. Κόβουμε λωρίδες από τα υπόλοιπα χρώματα. Δε χρειάζεται να είναι εντελώς ίσιες, 
ούτε να έχουν το ίδιο πάχος (εκτός και αν το θέλετε εσείς). Τα τοποθετούμε πάνω στη 
φαρδιά λωρίδα της βάσης.

3. Παίρνουμε τον πλάστη και πατάμε τις λωρίδες. Ενώνονται με τη λωρίδα της βάσης 
και φαίνεται σα να έχουμε κάνει μια πολύ κοπιαστική δουλειά και να έχουμε ενώσει 
τις λωρίδες μια μια!

4. Κόβουμε με τα κουπ πατ της επιλογής μας. Αν τα βάλετε πάνω στη λωρίδα μπορείτε 
να επιλέξετε πώς θα τα κόψετε για το καλύτερο αποτέλεσμα.

5. Μετά που έχουμε κόψει τα στολίδια μας, περισσεύει κάμποση ζαχαρόπαστα. Δεν την 
πετάμε φυσικά! Είναι ευκαιρία να τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε 
διαφορετικού είδους στολίδια, μαρμπρέ αυτή τη φορά! Τη μαζεύουμε σε μια 
μπαλίτσα λοιπόν.

6. Και την ανοίγουμε με τον πλάστη μας στο επιθυμητό πάχος και πλάτος. Θα δείτε πως 
ενώνονται τα χρώματα ωραιότατα (μη την πλάσετε πολύ όταν την κάνετε μπαλίτσα, 
για να μην ενωθούν πολύ τα χρώματα)

7. Κόβουμε και πάλι τα σχέδιά μας.
8. Και έχουμε έτοιμα πολύ όμορφα στολίδα για τούρτες και cupcakes!

Ριγέ και μαρμπρέ διακοσμητικά

 - 

Ζαχαρόπαστα σε διάφορα χρώματα
πλάστη
ροδέλα κοπής

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
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Sitronella

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μπεν μαρί βάζουμε τη σοκολάτα μας με λίγο λάδι και ανακατεύουμε μέχρι να 

λιώσει. Όσο πιο ψιλοκομμένη έχουμε τη σοκολάτα, τόσο πιο γρήγορα θα λιώσει.
2. Απλώνουμε τη λιωμένη σοκολάτα σε μια εντελώς λεία και σκληρή επιφάνεια. 

Φροντίζουμε να μην έχει μεγάλο πάχος. Περίπου μισό χιλιοστό. Βάζουμε στο ψυγείο 
να κρυώσει.

3. Μετά από κάνα 10λεπτο βγάζουμε το από το ψυγείο. Παίρνουμε μια σπάτουλα και με 
γωνία 45° περίπου πιέζουμε τη σοκολάτα προς τα μπροστά. Θα τυλιχτεί μόνη της σε 
ρολάκι.

4. Δεν πιάνουμε τα ρολά με τα χέρια, γιατί θα λιώσουν. Βάζουμε ένα κομμάτι 
αλουμινόχαρτο στην κατάψυξη για λίγη ώρα ώστε να είναι κρύο και όταν φτιάχνουμε 
τα ρολά μας, τα παίρνουμε με ένα καλαμάκι από σουβλάκι και τα ακουμπάμε εκεί.

5. Τα ρολά μας είναι έτοιμα για να τα στολίσουμε στην τούρτα μας. Αν δεν τα 
χρησιμοποιήσουμε αμέσως, τα βάζουμε στο ψυγείο ή και στην κατάψυξη.

Ρολάκια σοκολάτας

 Χρόνος: 8’

σοκολάτα
λάδι
σπάτουλα
αλουμινόχαρτο

https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
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Τούρτες

Τώρα είστε έτοιμοι!

Μην ξεχάσετε αυτά που είπαμε στην αρχή. Ξεκινήστε από τούρτες απλές 
και σιγά σιγά, όταν θα έχετε λίγο εξοικειωθεί, προχωρήστε σε πιο δύσκολες 
ή χρονοβόρες συνταγές. Άλλωστε μην ξεχνάτε πως το σημαντικό είναι να 
έχετε φτιάξει την τούρτα με τα χεράκια σας!

Εδώ μερικές απλές συνταγές:
● Τούρτα εύκολη με μπισκότα

● Εύκολη τούρτα με φράουλες και μπισκότα

● Γρήγορη τούρτα μπισκότου

● Δροσερή τούρτα με φρούτα

● Τούρτα σαβουαγιάρ

Αν είναι καλοκαίρι και κάνει ζέστη, αποφύγετε τις τούρτες με πολλές 
κρέμες. Προτιμήστε ένα Μωσαϊκό ή μια τούρτα με κέικ

● Δούκισσα

● Μωσαϊκό νηστίσιμο

● Κορμός

● Κέικ σοκολάτας

● Κέικ τούρτα με ολόκληρα μήλα γεμιστά

● Απίθανη τούρτα red velvet

Και αν θελήσετε να φτιάξετε μια τούρτα σε πιο περίεργο σχήμα, εδώ σας 
έχουμε μερικές ιδέες:

● Κέικ πεταλούδα

● Τούρτα πειρατικό καράβι

● Τούρτα κάστρο στην άμμο

● Τούρτα Πασχαλίτσα

Καλή επιτυχία!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/3089074-tourta-eukoli-me-mpiskota
https://cookpad.com/gr/sintages/3070074-eukoli-tourta-me-phraoules-kai-mpiskota
https://cookpad.com/gr/sintages/3069727-grigori-tourta-mpiskotou
https://cookpad.com/gr/sintages/3071634-droseri-tourta-me-phrouta
https://cookpad.com/gr/sintages/3070497-tourta-sabouagiar
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%AD%CE%B9%CE%BA
https://cookpad.com/gr/sintages/3840255-mia-ebenini-kalloni-doukissa-sto-xristougenniatiko-bazaar
https://cookpad.com/gr/sintages/4460935-nistisimo-mosaiko
https://cookpad.com/gr/sintages/3069161-kormos
https://cookpad.com/gr/sintages/3066910-keik-sokolatas
https://cookpad.com/gr/sintages/3409977-keik-tourta-me-oloklira-mila-gemista
https://cookpad.com/gr/sintages/4040109-apithani-tourta-red-velvet
https://cookpad.com/gr/sintages/3072854-keik-petalouda
https://cookpad.com/gr/sintages/3072891-tourta-peiratiko-karabi
https://cookpad.com/gr/sintages/3076060-tourta-kastro-stin-ammo
https://cookpad.com/gr/sintages/3079860-tourta-pasxalitsa-2


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: 

https://cookpad.com/gr
https://www.facebook.com/cookpadgreece/
https://www.instagram.com/cookpad_greece

