
Μαγειρεύοντας 
με τα παιδιά!!!



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Αυτό το ebook αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια της 
μαγειρικής κοινότητας της Cookpad να προωθήσει την 

ενασχόληση με την μαγειρική και στα παιδιά. 

Στα πλαίσια του μαγειρικού μήνα "Παρέα στην κουζίνα", 
επιλέχθηκαν 25 συνταγές από τις συμμετοχές στο challenge 
"Με τα παιδιά στην κουζίνα" που μπορούν να μαγειρευτούν 

πανεύκολα από μικρά χεράκια και να χαρίσουν απίθανες 
στιγμές δημιουργίας και γέλιου μέσα από την εκμάθηση 

βασικών δεξιοτήτων. 

Μην διστάζετε λοιπόν, κάντε το δώρο σε όλους τους μικρούς 
σας master chefs και φτιάξτε 25 διαφορετικές αλμυρές ή γλυκές 

λιχουδιές!

https://cookpad-greece.blog/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b6%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5/
https://cookpad-greece.blog/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b6%ce%af%ce%bd%ce%b1-challenge/
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Τηγανόψωμα με κεφαλοτύρι

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Παίρνουμε ένα βαθύ μπολ με καπάκι, ξεσκεπάζουμε. Ρίχνουμε το μισό αλεύρι, 

κάνουμε στη μέση μια λακουβιτσα. Στη μέση της λακουβίτσας ρίχνουμε μαγιά, 
αλάτι, ζάχαρη, λάδι και στο τέλος λίγο λίγο το ζεστό νεράκι ανακατεύοντας με ένα 
κουτάλι το αλεύρι και όλα τα υλικά.

2. Αποσύρουμε το κουτάλι, πλένουμε καλά τα χέρια μας, προσθέτουμε το υπόλοιπο 
αλεύρι και ζυμώνουμε πολύ καλά το ζυμαράκι μας.

3. Κλείνουμε το μπολ με το καπάκι και σκεπάζουμε επιπλέον το μπολ με 2 πετσέτες 
κουζίνας και αφήνουμε την ζύμη μας να γίνει σε ζεστό περιβάλλον για 1:30 - 2 ώρες 
(εγώ έβαλα το μπολ επάνω στο καλοριφέρ).

4. Στη συνέχεια ξεσκεπάζουμε, ζυμώνουμε άλλη μια φορά το ζυμάρι μας από την 
άλλη μεριά.

5. Κόβουμε σε μέτρια μπαλάκια, αλευρώνουμε το πάγκο της κουζίνας μας και 
ανοίγουμε το ζυμαράκι μας με τα δάχτυλα μας στο μέγεθος που επιθυμούμε.

6. Μόλις έχουμε τελειώσει το ζυμάρι όλο, σκεπάζουμε με μια πετσέτα μέχρι να 
ετοιμαστεί το λάδι. Παίρνουμε ένα τηγάνι, βάζουμε αρκετό λάδι, το αφήνουμε να 
κάψει καλά και μετά χαμηλώνουμε.

7. Παίρνουμε ένα ένα κομμάτι από το ζυμάρι και τηγανίζουμε και από τις 2 μεριές 
ενώ ταυτόχρονα τρυπάμε με 2 πιρούνια την τηγανίτα για να τηγανιστεί καλά και 
μέσα.

8. Σερβίρουμε με κεφαλοτύρι, γραβιέρα, φέτα, ζάχαρη, μέλι με κανέλα 🌹🎀

Μερίδες: 8 τεμάχια
Χρόνος: 2 ώρες

500 ml νερό (λίγο παραπάνω από χλιαρό)
2 φακελάκια μαγιά
1/2 κ. σ. ζάχαρη κρυσταλλική
1/2 κ. σ. αλάτι
1 φλ/κι καφέ λάδι
700 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

Έλενα Γεωργακοπούλου-Κώνστα

https://cookpad.com/gr/sintages/11659100
https://cookpad.com/gr/xristes/14599495


Αυγοφέτες

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα και το αλατοπίπερο.
2. Βουτάμε τις φετούλες και τηγανίζουμε!

Ψωμί χθεσινό (εγώ έβαλα πολύσπορο)
2 αυγά
2 κ.σ. γάλα
Αλάτι - πιπέρι

Joan Adams

https://cookpad.com/gr/sintages/11655237
https://cookpad.com/gr/xristes/14117005


Τηγανίτες με φέτα

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ανακατεύουμε καλά το νερό με το (χτυπημένο) αυγό.
2. Προσθέτουμε λίγο λίγο το αλεύρι, ανακατεύοντας συνεχώς, ώσπου να σχηματιστεί 

ένας πηχτός χυλός.
3. Σπάμε τη φέτα σε χοντρά, ή και μικρότερα, κομμάτια και την προσθέτουμε κι αυτή 

στο μείγμα μας.
4. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και μπόλικο δυόσμο.
5. Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Το αλείφουμε 

με λίγο λάδι.
6. Βάζουμε στο τηγάνι 🍳 κουταλιές από το μείγμα και τηγανίζουμε 2-3 λεπτά από 

κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν.
7. Η καλύτερη ανταμοιβή για μας που θα συμμαζέψουμε τον... χαμό που προκάλεσαν 

τα βλαστάρια μας, θα είναι η έκφρασή τους την ώρα που θα απολαμβάνουν αυτές 
τις παραδοσιακές τηγανίτες (και... ένα γλυκό φιλάκι βέβαια 😘 ) .

1 φλ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1 φλ. νερό
1 αυγό
300 γρ. (ή όση προτιμάτε) φέτα
Αλάτι, ανάλογα με το πόσο αλμυρή είναι η 
φέτα
Πιπέρι
Ξερός δυόσμος τριμμένος (προαιρετικά)
Ελάχιστο λάδι για το τηγάνισμα

Cleopatra

https://cookpad.com/gr/sintages/11674274
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786


Κεκάκια με γραβιέρα

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, μπέικιν, πάπρικα, αλατοπίπερο.
2. Σε άλλο μπολ χτυπάμε το αυγό με το γάλα και το καλαμποκέλαιο.
3. Αδειάζουμε το υγρό μείγμα στα στερεά και ανακατεύουμε με σπάτουλα. Ρίχνουμε 

γραβιέρα, κρεμμύδι, πιπεριά και ανακατεύουμε.
4. Μοιράζουμε το μείγμα σε 12 φόρμες που τις έχουμε λαδώσει. Ψήνουμε στους 180°

C για 20-25' να ροδίσουν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Μερίδες: 12 μερίδες

260 γρ. φαρίνα
2 κ. γ.  μπέικιν
1/4 κ. γ. πάπρικα
1 αυγό
220 ml γάλα
50 ml καλαμποκέλαιο
60 γρ. γραβιέρα τριμμένη
1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
Αλάτι, πιπέρι

Μαρια Θεοδοσιου

https://cookpad.com/gr/sintages/11643449
https://cookpad.com/gr/xristes/16218624


Hash brown σε μάφιν με μπρόκολο, 
καρότο και τσένταρ!

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις.
2. Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και το καρότο. Τρίβουμε τις πατάτες, το μπρόκολο και 

το καρότο στον τρίφτη.
3. Βάζουμε τα τριμμένα λαχανικά σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε καλά με τα αυγά, 

το τσένταρ, αλάτι και πιπέρι.
4. Γεμίζουμε με το μείγμα τις βάσεις μιας φόρμας για μάφιν και αλείφουμε την 

επιφάνεια του κάθε μάφιν με ελαιόλαδο.
5. Ψήνουμε τα μάφιν 30-35’ στη μεσαία σχάρα και έτοιμα!! Καλή σας απόλαυση 😊

Μερίδες: 12 μερίδες
Χρόνος: 50’ με το ψήσιμο

400 γρ. πατάτες
300 γρ. μπρόκολο
1 καρότο
2 αυγά
150 γρ. τριμμένο τσένταρ
1 κ.σ. περίπου ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι

Stefania Zoubouli

https://cookpad.com/gr/sintages/11679038
https://cookpad.com/gr/sintages/11679038
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231


Σαντουιτσάκι αποκριάτικο

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε το πάνω μέρος της φέτας ψωμιού και αλείφουμε με την κρέμα τυριού.
2. Φτιάχνουμε τη μύτη με το αλλαντικό.
3. Το στόμα με το υπόλοιπο κομμάτι αλλαντικού από το οποίο κόψαμε τη μύτη.
4. Ετοιμάζουμε τα μάτια κόβοντας το βρασμένο αυγό από τα δύο πλαϊνά σημεία.

5. Κόβουμε σε λεπτές λωρίδες το καρότο με τον αποφλοιωτή.
6. Βγάζουμε τα κουκούτσια από τις ελιές, τα χτυπάμε στο μπλέντερ και τα βάζουμε 

στα ματάκια, στο ασπράδι του αβγού.
7. Δίνουμε τα έτοιμα κομμένα υλικά στο παιδί και με τη βοήθειά μας συναρμολογούμε 

το προσωπάκι.

φέτα  ψωμί
αυγό βρασμένο
αλλαντικό κατ' επιλογή
καρότο
ελιές ανάλατες
τυρί κρέμα για άλειμμα

Sissy Emilova

https://cookpad.com/gr/sintages/11645996
https://cookpad.com/gr/xristes/9635962


Κοτομπουκιές με ένα σούπερ μυστικό 😱😱

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Διαλύουμε το γιαούρτι σε ένα μπολ με το νερό, βάζουμε μέσα τις κοτομπουκιές και 

το αφήνουμε στο ψυγείο από το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα που θα τις 
μαγειρέψουμε.

2. Την άλλη μέρα λοιπόν βγάζουμε από τις κοτομπουκιές και τις αφήνουμε σε 
σουρωτήρι να στραγγίξουν.

3. Σε ένα μπολ βάζουμε μαγιονέζα.
4. Εχουμε τρίψει τα Doritos στο μούλτι και τα βάζουμε σε άλλο μπολ.
5. Εχουμε στρώσει λαδόκολλα στο ταψί τα τοποθετούμε στην σειρά και τα ψήνουμε 

σε προθερμασμένο φούρνο 180°C (εγώ έψησα στον αέρα) για 15 - 20’ περίπου --
δοκιμάστε ένα να δείτε αν ψήθηκε.

6. Αλατοπιπερώνουμε τα φιλετάκια, τα βουτάμε στην μαγιονέζα και μετά στα 
τριμμένα Doritos.

7. Καλή όρεξη και καλή επιτυχία.. Σερβίρουμε ΑΥΣΤΗΡΑ με πατάτες τηγανητές.

Φιλέτο κοτόπουλο κομμένο σε μικρές 
μπουκίτσες και λεπτές
3-4 κ. σ. γιαούρτι 
1 φλ.  νερό
Αλάτι, πιπέρι
3 κ. σ. μαγιονέζα
1 σακουλάκι Doritos

Angelina Ambrs

https://cookpad.com/gr/sintages/11669476
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Ρεβιθοκεφτέδες!

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Μουλιάζουμε τα ρεβίθια τουλάχιστον 12 ώρες. Μετά τα ξεπλένουμε και τα βάζουμε 

στο μπλέντερ και τα χτυπάμε μέχρι να γίνει μια ωραία πάστα, όπως και το κρεμμύδι 
επίσης.

2. Τα τοποθετούμε σε ένα μπολ και βάζουμε το αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα και 
σκόρδο.

3. Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο να κάψει (πρέπει να είναι μέχρι την μέση 
του ρεβιθοκεφτε το ελαιόλαδο) και πλάθουμε μπάλες τους ρεβιθοκεφτεδες και τους 
τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν!

4. Σερβίρεται με γιαούρτι! Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

300 γρ ρεβίθια
1 κρεμμύδι
2 κ. γ.  αλάτι
1 κ. γ. πιπέρι
1 κ. γ. πάπρικα
1/2 κ. γ. σκόρδο σε σκόνη
1 κ. γ. ρίγανη
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Δήμητρα

https://cookpad.com/gr/sintages/11640601
https://cookpad.com/gr/xristes/19413661


Μακαρόνια με κεφτεδάκια

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια ζυμώνουμε καλά μέχρι να έχουμε 

μία μαλακή ζύμη και πλάθουμε κεφτεδάκια όσο ένα μικρό καρύδι. Σε τηγάνι 
ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κεφτεδάκια μέχρι να ροδίσουν καλά 
και να κάνουν κρούστα. Σβήνουμε με το μηλίτη αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί το 
αλκοόλ και τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας να στραγγίσουν.

2. Σάλτσα: Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για 3'. Ρίχνουμε τα 
υπόλοιπα υλικά της σάλτσας αλατοπιπερώνουμε ανακατεύουμε και αφήνουμε να 
βράσει για 10'. Ρίχνουμε 1/2 ποτήρι ζεστό νερό και μόλις πάρει βράση ρίχνουμε τα 
κεφτεδάκια και αφήνουμε να σιγοβράσουν για 10' ακόμη.

3. Σε κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει βράζουμε τα ζυμαρικά al 
dente. Σουρώνουμε ραντίζουμε με ελαιόλαδο ανακατεύουμε και σερβίρουμε με 
κεφτεδάκια με σάλτσα και τριμμένο τυρί. Θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους 
καλή όρεξη.

Μερίδες: 4 μερίδες
Χρόνος: πρ. 20' + 25' μαγ.

500 γρ. ζυμαρικά επιλογής σας
Τυρί τριμμένο επιλογής σας
Κεφτεδάκια
500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο άπαχο
1 αυγό χτυπημένο ελαφρά
2 κ. σ. ελαιόλαδο 
2 κ. σ. δυόσμο ψιλοκομμένο
2 κ. σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
4-6 κ. σ. νιφάδες βρώμης
1 κ .σ. ξύδι βαλσάμικο ρόδι
1 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο
Σάλτσα
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
1 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένη
200 γρ. ντομάτα κονκασέ
2 κ. σ. πελτέ ντομάτας
50 ml μηλίτη
1 ξυλάκι κανέλα
2 κανελογαρίφαλα
1 φύλλο δάφνη

Argiro Glyka

https://cookpad.com/gr/sintages/11674623
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Πίτσα σκεπαστή

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Τρίβουμε τις ντομάτες στον τρίφτη να γίνουν σάλτσα.
2. Κόβουμε σε ροδέλες όλα τα λουκάνικα.
3. Απλώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας σε ταψί επάνω σε αντικολλητικό χαρτί.
4. Απλώνουμε την σάλτσα ντομάτας και πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο.
5. Στρώνουμε τις φέτες πάριζα. Απλώνουμε παντού τα λουκάνικα και πασπαλίζουμε 

ξανά με τα μπαχαρικά.
6. Ρίχνουμε από πάνω τα τριμμένα τυριά. Βρέχουμε το φύλλο με τα δάχτυλα γύρω 

γύρω με νερό και σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας.
7. Κλείνουμε καλά με τα δάχτυλα το γύρω γύρω της σκεπαστής. Τρυπάμε με 

πιρουνάκι λίγο την πάνω σφολιάτα για να μην φουσκώσει πολύ.
8. Ψήνουμε στους 200°C για 30’ περίπου.

2 φύλλα σφολιάτα
2 ντομάτες ώριμες 
6 φέτες πάριζα
1 λουκάνικο αέρος
3 λουκάνικα Φρανκφούρτης
300 γρ τριμμένα τυριά
Αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο

Liki  Carabidas

https://cookpad.com/gr/sintages/11655970
https://cookpad.com/gr/xristes/20349401


Ζυμώνουμε ψωμί στο μίξερ με την πιο 
γλυκιά παρέα❤

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε το χλιαρό νερό στον κάδο του μίξερ. Προσέχουμε το νερό να είναι χλιαρό 

γιατί αν καίει θα μας καταστρέψει τη μαγιά. Ρίχνουμε μέσα τη μαγιά, τα αλάτι και 
τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε και αφήνουμε πέντε λεπτά. Έπειτα ρίχνουμε το 
ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.

2. Ρίχνουμε το μισό αλεύρι και βάζουμε τον κάδο στο μίξερ. Το βάζουμε στην πρώτη 
ταχύτητα στην αρχή και μετά δυναμώνουμε στο δύο. Αφήνουμε να ζυμώνεται και 
μόλις βλέπουμε ότι απορροφάται το αλεύρι προσθέτουμε σιγά σιγά και το 
υπόλοιπο μέχρι να το ρίξουμε όλο.

3. Αφήνουμε να ζυμωθεί καλά μέχρι να έχει απορροφηθεί όλο το αλεύρι και να έχει 
γίνει μια ομοιόμορφη μάζα. Τότε βγάζουμε τον κάδο και τουμπάρουμε το ζυμάρι, 
το ξαναβάζουμε στο μίξερ και το αφήνουμε να ζυμωθεί λίγο ακόμη. Θέλουμε μια 
ζύμη που να κολλάει ελαφρώς στα χέρια. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ. Και 
τώρα η εγγονή μου θέλει να βάλει λίγο τα χεράκια της στο ζυμάρι να το ζυμώσει 
και αυτή και μετά να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι ζυμάρι για να κάνει τις δικές της 
παρασκευές.

4. Παίρνουμε το ζυμάρι στα χέρια μας, βάζουμε ελάχιστο αλεύρι στο κάτω μέρος του 
κάδου, ξαναβάζουμε μέσα το ζυμάρι, το σκεπάζουμε με μια πετσέτα και το 
αφήνουμε να φουσκώσει για τρία τέταρτα με μια ώρα, ανάλογα την εποχή.

5. Αφού φουσκώσει το ξαναβάζουμε στο μίξερ και το αφήνουμε να ζυμωθεί λίγο 
ακόμη και να ξεφουσκώσει. Τότε χωρίζουμε τη ζύμη στα τρία και πλάθουμε 
φρατζολίτσες. Κάθε φρατζολίτσα τη ρολάρουμε πάνω σε σουσάμι.

800 γρ. αλεύρι σταρένιο σκληρό
200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
600 ml νερό χλιαρό
2 φακελάκια ξηρή μαγιά
2 κ. γ. αλάτι
1 κ. γ. ζάχαρη
5 κ. σ. ελαιόλαδο
Λάδι και αλεύρι για το ταψί
Σουσάμι για πασπάλισμα

Λεμονιά Πούλου

https://cookpad.com/gr/sintages/11484324
https://cookpad.com/gr/sintages/11484324
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599


Ζυμώνουμε ψωμί στο μίξερ με την πιο 
γλυκιά παρέα❤

Εκτέλεση
6. Βάζουμε σε ταψί που προηγουμένως έχουμε λαδώσει και αλευρώσει, σε απόσταση 

μεταξύ τους γιατί θα φουσκώσουν. Τα χαράζουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι. 
Σκεπάζουμε ξανά με πετσέτα και αφήνουμε να φουσκώσουν περίπου μισή ώρα.

7. Εν τω μεταξύ προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C στον αέρα. Μόλις το ψωμί 
μας φουσκώσει το ραντίζουμε με τα δάχτυλα μας με λίγο νεράκι και βάζουμε στο 
φούρνο. Ψήνουμε για μια ώρα. Στα 25 λεπτά το βγάζουμε από το φούρνο και το 
ραντίζουμε ξανά με νεράκι. Το ίδιο κάνουμε και ένα τέταρτο πριν το τέλος του 
ψησίματος. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε πιο λεπτή και τραγανή κόρα. Στη μέση 
περίπου του ψησίματος αν θέλουμε το σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο για να μην 
αρπάξει η κόρα.

8. Μόλις κρυώσουν λίγο τα σηκώνουμε και τα ακουμπάμε στα τοιχώματα του ταψιού 
για να μην ιδρώσουν όπως λέμε τα ψωμιά, δηλαδή να μην κάνουν υγρασία στο 
κάτω μέρος. Αφήνουμε έτσι μέχρι να κρυώσουν τελείως

9. Αφού κρυώσουν τελείως τα αφήνουμε σκεπασμένα με μια πετσέτα για την πρώτη 
μέρα. Την επόμενη τα βάζουμε σε σακουλίτσες τροφίμων. Διατηρείται φρέσκο για 
πολλές μέρες.

Λεμονιά Πούλου

https://cookpad.com/gr/sintages/11484324
https://cookpad.com/gr/sintages/11484324
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599


Κυρά Σαρακοστή

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μας σε ένα μπολ ώστε να γίνει μία εύπλαστη ζύμη. 

Φτιάχνουμε το σχήμα της κυράς Σαρακοστής με το ζυμάρι. Τα πόδια πρέπει να 
είναι επτά, τα χέρια πρέπει να είναι σταυρωμένα γιατί συμβολίζουν την προσευχή 
και να μην έχει στόμα γιατί νηστεύει.

2. Ψήνουμε στους 160°C σε προθερμασμένο φούρνο για 20’. Θα πρέπει να έχει 
στεγνώσει, όχι να ψηθεί.

3. Αφού κρυώσει την βάφουμε όπως θέλουμε.
4. Προαιρετικά κάνουμε τρύπα με οδοντογλυφίδα για να το κρεμάσουμε στο τοίχο 

σαν ημερολόγιο.

Μερίδες: πολλές

3 φλ. αλεύρι
1 φλ. αλάτι
1 φλ. νερό
Πλαστικά χρώματα ή μπαχαρικά για 
διακόσμηση

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ

https://cookpad.com/gr/sintages/11653388
https://cookpad.com/gr/xristes/16469315


Smoothie μπανάνα, πορτοκάλι, μήλο και 
Ηemo

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε τα φρούτα σε κομμάτια.
2. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε στο μπλέντερ μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά, πλην 

της τρούφας. 
3. Μόλις πολτοποιηθούν και γίνουν παχύρρευστα, τα βάζουμε σε ποτήρι της 

αρεσκείας μας και από πάνω ρίχνουμε την τρούφα. 
4. Αν δεν το θέλουμε πολύ παχύρρευστο βάζουμε λίγο γάλα παραπάνω να αραιωθεί!! 

Καλή απόλαυση στα παιδάκια σας!!!!

2 μπανάνες
1 πορτοκάλι
1/2 μήλο
3 κ. γ.  Ηemo
1 κεσεδάκι γιαούρτι
1/2 φλ. γάλα φρέσκο
Τρούφα για την διακόσμηση

Stella.

https://cookpad.com/gr/sintages/11649663
https://cookpad.com/gr/sintages/11649663
https://cookpad.com/gr/xristes/19000264


Κουλουράκια κανέλας με ζάχαρη 
καρύδας!!!!

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ρίχνουμε σε ένα μπολ όλα τα υγρά υλικά, λάδι, πορτοκάλι, κονιάκ και 

ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε την ζάχαρη και την σόδα. Ανακατεύουμε 
λίγο.

2. Τέλος ρίχνουμε την κανέλα και λίγο λίγο το αλεύρι. Ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη μας να 
μην κολλάει στα χέρια.

3. Σε ένα ταψί στρώνουμε λαδόκολλα και πλάθουμε τα κουλουράκια μας. 
Πασπαλίζουμε με λιγο σουσάμι αν θέλουμε και έτοιμα για τον φούρνο.

4. Ψήνουμε στους 180°C για 16’. Πολύ ωραία, μυρωδάτα και τέλεια με τον καφέ ή το 
γαλα. Είναι ωραία να μαγειρεύεις με τα παιδιά 😍😍😍

Μερίδες: 50 τεμάχια

1 κιλό αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1 φλ. ζάχαρη καρύδας
1 φλ. σπορέλαιο
1 φλ. χυμό πορτοκάλι
1 κ. σ.  σόδα
2 κ. σ. κανέλα
1 φλ/κι του καφέ κονιάκ
Σουσάμι προαιρετικά

Φουλα. Κ

https://cookpad.com/gr/sintages/11662607
https://cookpad.com/gr/sintages/11662607
https://cookpad.com/gr/xristes/17283355


Τα σοκολατένια μπισκότα του Χρήστου!!!! 
(του μικρού μάγειρα)

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν και το αλάτι σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε όλα 

μαζί. Σε άλλο μπολ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και τα 2 αυγά και τα χτυπάμε 
με το μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν.

2. Στη συνέχεια βάζουμε το κακάο και το αλεύρι και συνεχίζουμε το χτύπημα. 
Προσθέτουμε τα καρύδια και τα κομματάκια σοκολάτας και τα ανακατεύουμε όλα 
μαζί με το χέρι.

3. Πλάθουμε τα μπισκότα όσο μεγάλα τα θέλουμε αλλά προσοχή γιατί σχεδόν θα 
διπλασιάσουν στο μέγεθος. Αν θέλουμε κάνουμε μια τρύπα στο κέντρο και βάζουμε 
λίγο μερεντα.

4. Τα στρώνουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε στον αέρα στους 175°C για 
15’. Απ’ έξω τραγανά και μέσα μαλακα!

2 φλ. αλεύρι
1 κ. γ. μπεικιν
1/2 κ. γ. αλάτι
1 φλ. ζάχαρη
250 γρ. βούτυρο μαλακό
2 αυγά
1/2 φλ. κακάο
1/2 φλ. καρύδια ψιλοκομμένα
1/2 φλ. σοκολάτα γάλακτος σε κομμάτια
λίγο Μερέντα προαιρετικά 

Tasos Karatsiompanou

https://cookpad.com/gr/sintages/11646820
https://cookpad.com/gr/sintages/11646820
https://cookpad.com/gr/xristes/9414348


Τραγανές μπάρες δημητριακών!

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μπολ βάζουμε τα δημητριακά και τα σπάμε με τα χέρια μας να γίνουν μικρά 

κομματάκια.
2. Προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο, το μέλι και το κακάο ανακατεύοντας καλά με ένα 

κουτάλι να ενσωματωθούν όλα τα υλικά.
3. Στρώνουμε ένα μικρό μακρόστενο ταψάκι με λαδόκολλα και ρίχνουμε μέσα το 

μείγμα πιέζοντας το καλά να γίνει συμπαγές και να πάρει το σχήμα του ταψιού.
4. Κόβουμε σε μπάρες και το αφήνουμε στο ψυγείο για 1 περίπου ώρα να 

σταθεροποιηθεί καλά.
5. Tip: Στο μείγμα σας μπορείτε φυσικά, να προσθέσετε ό,τι σας κάνει όρεξη, όπως 

διάφορους ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Ενώ αν θέλετε τις μπάρες 
σας ακόμα πιο σοκολατένιες προθέστε μια ακόμα κουταλιά της σούπας κακάο!

6. Διατηρείται στο ψυγείο και είναι πολύ τραγανό σε περίπτωση που 
χρησιμοποιήσετε τα κλασικά δημητριακά.

3-4 φλ. κορν φλέικς της επιλογής σας
3 κ. σ. φυστικοβούτυρο ή ταχίνι
3 κ. σ. μέλι
2 κ. σ. κακάο

Αναστασία Ζαφ.

https://cookpad.com/gr/sintages/11649648
https://cookpad.com/gr/xristes/14366084


Δίχρωμο κέικ της μανούλας

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ξεκινάμε αυτό το απλό κέικ μαρμπρέ, χτυπώντας για λίγα λεπτά το βούτυρο με τη 

ζάχαρη, να αφρατέψει.
2. Ρίχνουμε ένα ένα τα αυγά, να τα αφομοιώνει το μείγμα. Προσθέτουμε τη βανίλια, 

το αλάτι και λίγο λίγο το κοσκινισμένο αλεύρι.
3. Βουτυρώνουμε πολύ καλά και αλευρώνουμε μία φόρμα για κέικ. Αδειάζουμε μέσα 

το μισό μείγμα. Ζεσταίνουμε λίγο το γάλα και διαλύουμε το κακάο.
4. Ρίχνουμε το διαλυμένο κακάο στο μείγμα του κέικ που κρατήσαμε. Το 

ανακατεύουμε με κουτάλι, να πάει παντού και να γίνει σκούρο. Θα ψήσουμε σε 
μεσαίου μεγέθους και μακρόστενη φόρμα, ή σε κανονική φόρμα για κέικ.

5. Κουταλιά κουταλιά, το αδειάζουμε στη φόρμα όλο και κάνοντας σχέδια με το 
κουτάλι, μπλέκουμε το σκούρο με το ανοιχτόχρωμο μείγμα. Ισιώνουμε την 
επιφάνεια, ψήνουμε στους 17°C σε καλά προθερμασμένο φούρνο για περίπου 1 
ώρα.

Μερίδες: 10 Μερίδες
Χρόνος: 15’ προετοιμασία

1 φλ. βούτυρο
1 φλ. ζάχαρη
5 αυγά
1 βανίλια
1 πρέζα αλάτι
2 φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 
κοσκινισμένο
4 κ.σ. κακάο
6 κ.σ. γάλα
έξτρα  αλεύρι + βούτυρο για τη φόρμα

ioanna36

https://cookpad.com/gr/sintages/11643107
https://cookpad.com/gr/xristes/8522098


Εύκολα brownie με κακάο

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C, και στην συνέχεια βουτυρώνουμε και 

αλευρώνουμε ένα 20cm τετράγωνο ταψί.
2. Λιώνουμε το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Βγάζουμε την κατσαρόλα από την 

φωτιά και προσθέτουμε τη ζάχαρη, τα αυγά και το εκχύλισμα βανίλιας – 
ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Με την χρήση ενός μίξερ 
προσθέτουμε το κακάο, το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ.

3. Απλώνουμε το μείγμα στο βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψί. Ψήνουμε τη ζύμη 
στον προθερμασμένο φούρνο για 25-30’, προσοχή όμως μην παραψηθεί.

4. Για την επικάλυψη: σε μια λεκάνη προσθέτουμε όλα τα υλικά της επικάλυψης και 
ανακατεύουμε τα μέχρι να γίνουν λεία. Επικαλύπτουμε τα brownies ενώ είναι 
ακόμα ζεστά.

5. Tip: για μεγαλύτερη απόλαυση σας προτείνω να βάλετε μέσα στη ζύμη του brownie 
είτε κομματάκια από διάφορες σοκολάτες, είτε marshmallow είτε ακόμη και μείγμα 
από ξηρούς καρπούς με προσοχή να μην υπερβαίνουν τα 150 γραμμάρια

Μερίδες: 18 μέτρια κομμάτια

Υλικά ζύμης:
1/2 φλ. βούτυρο
1 φλ. ζάχαρη
2 αυγά
1 κ. γ. εκχύλισμα βανίλιας
1/3 φλ. κακάο (χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
1/2 φλ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1/4 κ. γ. αλάτι
1/4 κ. γ. μπέικιν πάουντερ
Υλικά επικάλυψης (προαιρετικό γλασο) :
3 κ.σ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
3 κ.σ. κακάο (χωρίς προσθήκη ζάχαρης)
1 κ.σ. μέλι
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
1 κούπα ζάχαρη άχνη

Αικατερίνη Ζαφειράκη

https://cookpad.com/gr/sintages/11658728
https://cookpad.com/gr/xristes/20199153


Ρυζόγαλο Nesquick

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε κατσαρόλα βάζουμε το ρύζι με το νερό να βράσουν. Ανακατεύουμε κάθε τόσο 

για να μην κολλήσει το ρύζι στον πάτο. Όταν το ρύζι απορροφήσει όλο το νερό, 
ρίχνουμε στην κατσαρόλα το γάλα, κρατώντας 100 ml στην άκρη.

2. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας και το νέσκουικ και ανακατεύουμε 
με ξύλινη κουτάλα. Σιγοβράζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας για περίπου 
20-25’, ανακατεύοντας διαρκώς.

3. Προς το τέλος, ρίχνουμε το κορν φλάουρ στο γάλα που κρατήσαμε και 
ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το μείγμα γάλα-κορν φλάουρ στην κατσαρόλα 
και ανακατεύουμε.

4. Όταν το μείγμα πήξει, ανακατεύουμε για 2-3’ ακόμα και αποσύρουμε από τη φωτιά. 
Μοιράζουμε το μείγμα σε ατομικά μπολάκια και τα αφήνουμε να κρυώσουν για 20’.

160 γρ. νερό
100 γρ. ρύζι γλασέ
900 γρ. γάλα
1 κουταλιά καστανή ζάχαρη
1 βανίλια
2 κ. σ. κορν φλάουρ
80 γρ. νέσκουικ
Χρωματιστή τρούφα

Roula Voulga

https://cookpad.com/gr/sintages/11387810
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217


Μηλοπιτάκια

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Για το φύλλο: σε μια λεκανίτσα ρίχνουμε το κρασί και το λάδι. Ανακατεύουμε. 

Προσθέτουμε το μπέικιν και λίγο λίγο το αλεύρι μέχρι να έχουμε μια ελαστική και 
εύπλαστη ζύμη. Δεν δουλεύουμε πολύ γιατί θα βγάλει το λάδι.

2. Για τη γέμιση: Καθαρίζουμε τα μήλα και τα τρίβουμε στο χοντρό τρίφτη. 
Προσθέτουμε στα μήλα και τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης και ανακατεύουμε.

3. Ανοίγουμε φύλλο και κόβουμε δίσκους. Εγώ έκανα μικρά με διάμετρο 10 εκ. και 
μεγάλα με διάμετρο 15 εκ. Βάζουμε 1 κ.γλ. γέμιση στα μικρά και 1 κ.σ. στα μεγάλα. 
Κλείνουμε σε μισοφέγγαρο πατάμε την άκρη να κολλήσει και γυρίζουμε λίγο το 
σημείο ένωσης προς τα μέσα.

4. Τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 
180-200°C για 20-25’, να ροδίσουν.

5. Μόλις κρυώσουν πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα

Μερίδες: 30 - 35 κομμάτια
Χρόνος: 1:30 ώρα

Για το φύλλο
1 φλ. ρετσίνα
1 φλ. λάδι
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
600 γρ. αλεύρι περίπου
Για τη γέμιση
4 πράσινα ή κόκκινα μήλα
3 ποτήρια κρασιού  σταφίδες μαύρες ή 
ξανθές
1 ½ φλ. καρύδια τριμμένα
1 κ. γ. κονιάκ
1 κ. γ. κανέλα
4 κ. σ. ζάχαρη
Για το πασπάλισμα
ζάχαρη άχνη
κανέλα

ouraniaxira

https://cookpad.com/gr/sintages/11654838
https://cookpad.com/gr/xristes/9927520


Οι καλύτεροι λουκουμάδες χωρίς 
γλουτένη

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Διαλύουμε μέσα σε ένα μπολ με το χλιαρό νερό την μαγιά.
2. Διαλύουμε επίσης καλά το μέλι ανακατεύοντας με έναν αυγοδάρτη.
3. Προσθέτουμε το αλάτι, την κανέλα και την βανίλια και 3 κουταλιές από το αλεύρι 

μας.
4. Λίγο-λίγο ενσωματώνουμε κοσκινισμένο το υπόλοιπο αλεύρι χωρίς γλουτένη για 

όλες τις χρήσεις. Σταματάμε μόλις το μείγμα μας γίνει σαν αυτό του κέικ.
5. Σκεπάζουμε το μπολ και αφήνουμε να ξεκουραστεί και να φουσκώσει.
6. Μόλις διπλασιαστεί σχεδόν σε όγκο η ζύμη στο μπολ, σε ένα βαθύ σκεύος 

ζεσταίνουμε το λάδι. Μόλις κάψει το λάδι χαμηλώνουμε λίγο το μάτι (πάνω από το 
μέτριο) και με βρεγμένο κουτάλι παγωτού παίρνουμε κουταλιά κουταλιά από το 
μείγμα μας και το ρίχνουμε να τηγανιστεί.

7. Μόλις ροδίσουν και ψηθούν τα βγάζουμε με μια τρυπητή κουτάλα, τα 
στραγγίζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί και τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη 
κρυσταλλική αμέσως για να κολλήσει πάνω στους λουκουμάδες.

8. Αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κρυσταλλική ζάχαρη, μπορούμε αφού 
απορροφηθεί το λάδι να τους περιχύσουμε με ζάχαρη άχνη, μέλι ή υγρή πραλίνα 
και προαιρετικά να πασπαλίσουμε με ξηρούς καρπούς.

1 1/2 φλ. χλιαρό νερό
1 φακ. ξηρή μαγιά χωρίς γλουτένη
1 πρέζα αλάτι
1 γεμάτη κ. σ. μέλι
1/4 κ. γ. κανέλα (μυστικούλι)
1/3 κ. γ. ελάχιστη βανίλια (μυστικούλι)
Αλεύρι χωρίς γλουτένη ώσπου να γίνει ένας 
χυλός σαν κέικ
Σπορέλαιο για το τηγάνισμα
Για διακόσμηση
Ζάχαρη κρυσταλλική ή άχνη, μέλι, ξηρούς 
καρπούς, πραλίνα

evdoba

https://cookpad.com/gr/sintages/11137164
https://cookpad.com/gr/sintages/11137164
https://cookpad.com/gr/xristes/8449950


Μπισκοτογλυκό ζέβρα με ινδοκάρυδο

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μια κατσαρόλα ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά το γάλα με τη ζάχαρη, το 

σιμιγδάλι και το ινδοκάρυδο μέχρι να πήξουν.
2. Τοποθετούμε σε φόρμα ζελέ στρωμένη με μεμβράνη και βάζουμε μέσα τα μπισκότα 

κάθετα και διαδοχικά μέχρι να σκεπαστούν από το μείγμα. Αφήνουμε στο ψυγείο 
να κρυώσει καλά -ιδανικά μια νύχτα, ξεφορμάρουμε και ετοιμάζουμε τη σως.

3. Κάνουμε τη σοκολάτα κομμάτια, ζεσταίνουμε το ζαχαρούχο με την κρέμα γάλακτος 
και περιχύνουμε στη σοκολάτα. Αφήνουμε ένα λεπτό και ανακατεύουμε μέχρι να 
λιώσει και να ομογενοποιηθεί. Μόλις αρχίζει να σταθεροποιείται, περιχύνουμε το 
γλυκό.

4. Κόβουμε σε κομμάτια και εμφανίζονται οι σοκολατένιες ρίγες ζέβρας.
5. Το μπισκότο έχει μαλακώσει μέσα στο ζεστό μείγμα και έχει γίνει σαν παντεσπάνι. 

Είναι έτοιμο να το απολαύσουμε!!!

1 λίτρο γάλα
1 φλ. ζάχαρη
1 φλ. σιμιγδάλι χοντρό
1 φλ. ινδοκάρυδο
1/2 πακέτο πτι-μπερ κακάο
Για τη σος σοκολάτας
150 γρ. κρέμα γάλακτος
50 ml κρέμα γάλακτος
150 γρ. ζαχαρούχο

tahitian

https://cookpad.com/gr/sintages/11676153
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247


Βάφλες σε στικάκια

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι με τη βανίλια και το αλάτι και 

κάνουμε μια λακουβίτσα στο κέντρο, όπου σπάμε τα αβγά.
2. Σε άλλο μπολάκι, ανακατεύουμε το γάλα με τη μαγιά και το προσθέτουμε στο μπολ 

με το αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά με μια σπάτουλα ή ένα κουτάλι, μέχρι να έχουμε 
μια συμπαγή, ομογενοποιημένη ζύμη.

3. Σκεπάζουμε με πλαστική μεμβράνη και πετσέτα κι αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30' 
περίπου σε ζεστό σημείο (σβηστό φούρνο ή στους 40°C π.χ.).

4. Έπειτα, ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το λιωμένο βούτυρο και τα ομογενοποιούμε με 
τη ζύμη. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί (σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράψαμε στο βήμα 3) για άλλα 20'-40'.

5. Βάζουμε 3-4 κ.σ. ζύμης στη βαφλιέρα μας και ψήνουμε για 2-4 λεπτά (αναλόγως 
προτιμήσεων και θερμοκρασίας). Οι βάφλες είναι έτοιμες μόλις ροδίσουν.

6. Κόβουμε διάφορα σχήματα κουπ πατ, κάνουμε μια τρύπα με μια οδοντογλυφίδα 
και μετά βάζουμε το στικάκι. Τέλος, βάζουμε ζάχαρη ή μέλι ή νουτέλα, 
διακοσμούμε όπως θέλουμε και απολαμβάνουμε.

Μερίδες: 6 βάφλες
Χρόνος: 2 ώρες

375 γρ. αλεύρι
1 κάψουλα βανίλια
1 πρέζα αλάτι
2 αυγά
1 φακελάκι μαγιά (8 γραμμάρια)
220 ml χλιαρό γάλα
150 γρ. λιωμένο βούτυρο
100 γρ. ζάχαρη
Για τη διακόσμηση
Αλμυρά στικς (μπατονέτες) κομμένα στη 
μέση
Ζάχαρη άχνη ή νουτέλα ή μέλι ή καραμέλα ή 
φυστικοβούτυρο
Πολύχρωμη τρούφα ή ζαχαρωτά της 
αρεσκείας σας

Ismini

https://cookpad.com/gr/sintages/11683393
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Παστάκια ντόμινο 💝

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε στο μίξερ τα αβγά με την ζάχαρη και προσθέτουμε την μαργαρίνη, την 

φαρίνα, το baking powder και το κακάο μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά.
2. Αδειάζουμε το μείγμα σε ταψί και ψήνουμε για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς στις 

αντιστάσεις πάνω-κάτω.
3. Όσο ψήνεται το γλυκό, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βράζουμε τα υλικά του σιροπιού για 

περίπου 8-10 λεπτά και το αφήνουμε να κρυώσει.
4. Όταν βγάλουμε το γλυκό από τον φούρνο, ρίχνουμε το σιρόπι με μια κουτάλα και 

αφήνουμε να το απορροφήσει.
5. Σε κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά ή σε μπεν-μαρί λιώνουμε τα υλικά της 

επικάλυψης (κουβερτούρα, μαργαρίνη, μέλι). Αφού κρυώσει το γλυκό, απλώνουμε 
το γλάσο και το βάζουμε σε δροσερό μέρος να σταθεροποιηθεί.

6. Κόβουμε σε ρόμβους και στολίζουμε με χρωματιστά καραμελάκια. Μπορούμε να τα 
έχουμε σε πιατέλα ή να τα βάλουμε σε ατομικά χαρτάκια.

Για τα παστάκια 
175 γρ μαργαρίνη
175 γρ ζάχαρη
150 γρ φαρίνα
1 baking powder
25 γρ κακάο
3 αβγά
Για το σιρόπι
2 ποτήρια νερό
2 ποτήρια ζάχαρη
2 φλούδες λεμονιού
Για την επικάλυψη
1 κουβερτούρα 200 γρ
2 κ.σ. μαργαρίνη
1 κ.σ. μέλι
Για την διακόσμηση
1 σακουλάκι χρωματιστά σοκολατένια 
καραμελάκια

Sasso

https://cookpad.com/gr/sintages/11640703
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Κορμός σκατζόχοιρος

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σ' ένα μεγάλο μπολ σπάμε τα μπισκότα και ρίχνουμε το γάλα για να μαλακώσουν.
2. Χτυπάμε στο μίξερ το βιταμ. Προσθέτουμε ένα ένα τ' αυγά και χτυπάμε για 3 λεπτά.
3. Προσθέτουμε σιγά σιγά την άχνη και τη βανίλια.
4. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κακάο, το κονιάκ και τα καρύδια.
5. Ρίχνουμε το μείγμα μας στα μπισκότα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Βάζουμε στην 

κατάψυξη για 2 ώρες. Θέλουμε να σφίξει το μείγμα για να πλάθεται εύκολα.
6. Αφού περάσουν οι 2 ώρες βγάζουμε το μείγμα από την κατάψυξη και αρχίζουμε να 

το πλάθουμε.
7. Σε μία μεγάλη πιατέλα ρίχνουμε πρώτα το ινδοκαρυδο και από πάνω την πράσινη 

τρούφα. Τοποθετούμε το μείγμα μας και του δίνουμε το σχήμα του σκαντζόχοιρου.
8. Λιώνουμε την κουβερτούρα στο φούρνο μικροκυμάτων. Μόλις λιώσει ρίχνουμε το 

λάδι και ανακατεύουμε.
9. Μ' ενα κουτάλι ρίχνουμε την κουβερτούρα πάνω στο σκαντζόχοιρο. Αφήνουμε λίγο 

να κρυώσει.
10. Βάζουμε τ' αμύγδαλα στον σκαντζόχοιροι (για τ' αγκαθάκια) τα μάτια ή τις 

καραμέλες (για τα ματάκια) και ένα αμύγδαλο ή μία καραμέλα (για το στόμα).
11. Βάζουμε τον σκατζόχοιρο στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες.
12. Καλή επιτυχία!

2 πακέτα πτι-μπερ
250 γρ μαργαρίνη
2 φλ. άχνη ζάχαρη
1 βανίλια
2 αυγά
2 κ. σ. κακάο
1 κ. σ. κονιάκ
1 φλ. καρύδια στο multi
Λίγο γάλα
Ινδοκάρυδο
Πράσινη τρούφα
2 ματάκια ή καραμέλες (για τα μάτια)
1 αμύγδαλο ή 1 καραμέλα (για το στόμα)
200 γραμμάρια άσπρα αμύγδαλα (για τ' αγκαθια)
1 κουβερτούρα
1 κουταλιά της σούπας σπορέλαιο

andromaxi

https://cookpad.com/gr/sintages/11646868
https://cookpad.com/gr/xristes/9290519


Η Cookpad είναι η μεγαλύτερη μαγειρική κοινότητα 

παγκοσμίως, με πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες το μήνα σε 

πάνω από 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

