
Πάσχα με τα 
παιδιά στο σπίτι



Το Πάσχα είναι ίσως η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου και οι 
περισσότεροι συνήθως το περνάμε στην εξοχή, με οικογένεια 
και φίλους, σουβλίζοντας ή ψήνοντας το πατροπαράδοτο αρνί…

Το φετινό Πάσχα όμως θα είναι διαφορετικό. Είμαστε ήδη 
καιρό μέσα στο σπίτι και απ’ ό,τι φαίνεται θα γιορτάσουμε 
μένοντας σπίτι! Μπορεί λοιπόν να μη βγούμε έξω να 
γιορτάσουμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην κρατήσουμε τις 
παραδόσεις και να έχουμε να θυμόμαστε ένα διαφορετικό 
Πάσχα! Ας το δούμε σαν μια ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με 
τα παιδιά μας, να τους μεταδώσουμε γνώσεις, ήθη και έθιμα 
και να τα απασχολήσουμε δημιουργικά!

Γι’ αυτό κι εμείς σας ετοιμάσαμε μερικές Πασχαλινές 
“μαγειρικές” δραστηριότητες που  σίγουρα θα αρέσουν στα 
παιδιά, αλλά θα τις απολαύσετε κι εσείς! Ελάτε να “βάψουμε” 
αυγά με έναν άλλο τρόπο, να φτιάξουμε κουλουράκια σε 
διαφορετικά σχέδια, να παίξουμε με το φαγητό μας, να 
διασκεδάσουμε και να μάθουμε παρέα!



Βάφουμε αυγά
Μια από τις πιο ωραίες δραστηριότητες αυτές τις μέρες είναι το βάψιμο 
των αυγών! 
Μπορείτε πάντα να τα βάψετε με τον κλασικό τρόπο και τις βαφές του 
εμπορίου, αλλά εμείς εδώ σας προτείνουμε μερικούς πρωτότυπους και 
εναλλακτικούς τρόπους διακόσμησης, που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον 
των παιδιών και θα αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τη φαντασία τους και  
τις κινητικές τους δεξιότητες και θα πολλαπλασιάσουν τις γνώσεις τους!

Τα Πασχαλινά αυγά διακοσμημένα με χαρτοπετσέτες είναι ένας ωραίος και 
ανέξοδος τρόπος να έχουμε πραγματικά πρωτότυπα αυγά! Και είναι και 
λίγο πιο σκληρά, άρα αντέχουν τα… τσουγκρίσματα!

Τα Πασχαλινά αυγά κουνελάκια αξιοποιούν με άλλο τρόπο τις 
χαρτοπετσέτες. Χρειάζεστε μόνο χαρτοπετσέτες και μαρκαδόρους και 
έτοιμα τα αυγοκουνελάκια σας!

Τα Πασχαλινά αυγουλάκια οικολογικά βαμμένα, καθώς και τα Εναλλακτικά 
πασχαλινά αυγά,  είναι ένας τρόπος να δουν τα παιδιά τι μπορούν να 
κάνουν με υλικά από τη φύση! Είναι μαγικό να βάζουμε τσόφλια από 
κρεμμύδια ή κομμάτια από κόκκινο λάχανο και να καταλήγουμε με υπέροχα 
χρώματα στα αυγά μας!

Τα Πρωτότυπα πασχαλινά αυγά κεντρίζουν τη φαντασία όσο τίποτα άλλο! 
Αφήστε τα παιδιά να δημιουργήσουν ελεύθερα και δείτε με τι ζωάκια θα 
καταλήξετε!

Τα αυγά minions θα είναι σίγουρα τα πιο παιχνιδιάρικα πασχαλινά αυγά 
που είχατε ποτέ!

Βρείτε φυσικά πολλές ακόμα προτάσεις στην Cookpad

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B2%CE%AC%CF%86%CF%89%20%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AC


Konstantina

Πασχαλινά αυγά διακοσμημένα με 
χαρτοπετσέτες

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Πάρτε τις χαρτοπετσέτες και ξεχωρίστε τα φύλλα τους, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο 

το πρώτο φύλλο με τις παραστάσεις. Κόψτε τη χαρτοπετσέτα στα τέσσερα.
2. Απλώστε το κομμάτι της χαρτοπετσέτας πάνω στο αυγό και βουτώντας το πινέλο 

μέσα στα ασπράδια περάστε πάνω από τη χαρτοπετσέτα ώστε να μαλακώσει και να 
«αγκαλιάσει» το αυγό. 

3. Κόψτε τυχόν κομμάτια χαρτοπετσέτας που είναι περιττά και αφήστε να στεγνώσει το 
αυγό.  

4. Εάν θέλετε να έχετε πιο γυαλιστερό αποτέλεσμα, όταν στεγνώσει πλήρως η 
χαρτοπετσέτα που έχετε βάλει στο αυγό σας, περάστε με ένα πανάκι που το έχετε 
εμποτίσει με φυτικό έλαιο. 

Άλλες ιδέες:

12 Αυγά βρασμένα
3 χαρτοπετσέτες πασχαλινές
2 ασπράδια αυγού ελαφρώς χτυπημένα
1 πινέλο
1 ψαλίδι

Nikoleta Gkouva... celest

Ναυσικά

https://cookpad.com/gr/xristes/9119541
https://cookpad.com/gr/sintages/4682687
https://cookpad.com/gr/sintages/4682687
https://cookpad.com/gr/xristes/13316609
https://cookpad.com/gr/xristes/8472737
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210


Strata Al.

Πασχαλινά αυγουλάκια κουνελάκια

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βράστε τα αυγουλάκια σας σφιχτά
2. Ανοίξτε τις χαρτοπετσέτες και τις διπλώστε μέχρι να γίνουν σα λωρίδες
3. Τυλίξτε τα αυγουλάκια σα να έχουνε πονόδοντο :)
4. Δέστε την χαρτοπετσέτα πάνω στο αυγό με ένα μικρό κομμάτι κορδέλα και στρώστε 

τα “αυτιά”
5. Ζωγραφίστε λαγουδόφατσα σε κάθε αυγουλάκι!

Αυγά βρασμένα
Ισάριθμες χαρτοπετσέτες
Λεπτή κορδέλα
Λεπτός μαρκαδόρος

https://cookpad.com/gr/xristes/8514855
https://cookpad.com/gr/sintages/8505315


bouka_tsoukaliou

Πασχαλινά αυγουλάκια οικολογικά βαμμένα

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Για όλες τις βαφές η εκτέλεση είναι η ιδια.
2. Βάζετε όλα τα υλικά σε μια κατσαρόλα, μαζί και τα αυγά, να βράσουν περίπου 10 

λεπτά σε χαμηλή φωτιά για να μην σπάσουν με τη δυνατή θερμοκρασία.
3. Τα κατεβάζετε από τη φωτιά και τα αφήνετε να κρυώσουν.
4. Τα βάζετε μέσα σε μπολ μαζί με το ζουμί και τα τοποθετείτε στο ψυγείο. Όσες πιο 

πολλές ώρες τα αφήσετε στο ψυγείο τόσο πιο έντονο χρώμα θα αποκτήσουν τα αυγά 
σας.

Για κόκκινα αυγά
10 αυγά
2 φλ. κομμένα παντζάρια
2 φλ. νερό χλιαρό
3 κ.σ. ξύδι λευκό
1 κ.σ. αλάτι

Για μωβ/μπλε αυγά
10 αυγά
2 φλ. λάχανο μώβ κομμένο
2 φλ. νερό χλιαρό
3 κ.σ. ξύδι λευκό
1 κ.σ. αλάτι

Για κίτρινα αυγά
10 αυγά
1 φλ. κίτρινες μαργαρίτες (μόνο τα πέταλα 
τους)
3 κ.σ. γλυκιά πάπρικα
2 φλ. νερό χλιαρό
1 κ.σ. αλάτι

https://cookpad.com/gr/xristes/8450633
https://cookpad.com/gr/sintages/3075333


Λεμονιά Πούλου

Εναλλακτικά πασχαλινά αυγά

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βγάζετε τα αυγά από το ψυγείο να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Τα πλένετε και 

τα αφήνετε στην άκρη.
2. Βάζετε τα κρεμμυδόφυλλα σε πλατιά κατσαρόλα με αρκετό νερό να σκεπαστούν. 

Ρίχνετε και το ξύδι και βάζετε στη φωτιά. Αφήνετε να βράσουν 15 λεπτά και το 
κατεβάζετε από τη φωτιά. Αφήνετε να κρυώσει καλά.

3. Αφού κρυώσει βάζετε μέσα ένα ένα τα αυγά με προσοχή, σε μια στρώση. Αν δεν 
σκεπάζονται καλά προσθέτετε νεράκι. Τα βράζετε για 15 λεπτά.

4. Τα βγάζετε με με ένα κουτάλι ένα ένα με προσοχή και τα ακουμπάτε σε απορροφητικό 
χαρτί.

5. Για να βάψετε με τον κουρκουμά, βάζετε σε πλατιά κατσαρόλα τον κουρκουμά με λίγο 
ζεστό νερό και και ανακατεύετε να διαλυθεί καλά. Προσθέτετε ακόμη αρκετό νερό και 
το ξύδι. Βάζετε μέσα τα αυγά και αν δεν σκεπάζονται ρίχνετε λίγο ακόμη νερό.

6. Βάζετε στη φωτιά και βράζετε για 15 λεπτά. Θα δείτε ότι σχηματίζεται αφρός κατά το 
βράσιμο. Με ένα κουτάλι τον αφαιρείτε όσο μπορείτε. Όταν είναι έτοιμα κατεβάζετε 
από τη φωτιά και βγάζετε τα αυγά με ένα κουτάλι ένα ένα σε απορροφητικό χαρτί.

7. Όταν όλα τα αυγά κρυώσουν βάζετε λίγο λάδι σε χαρτί κουζίνας ή ένα κομμάτι 
μαλακό ύφασμα και αλείφετε τα αυγά. Τα αφήνετε στο απορροφητικό χαρτί μέχρι να 
στεγνώσει λίγο το λάδι και τα τοποθετείτε σε καλάθι ή αυγοθήκες.

Για τη βαφή με τα κρεμμυδόφυλλα:
20-25 αυγά
2-3 χούφτες  ξερά κρεμμυδόφυλλα
1/2 ποτήρι του νερού ξύδι

Για τη βαφή με τον κουρκουμά:
20-25 αυγά
3 κ. σ. κουρκουμά
1/2 ποτήρι του νερού ξύδι
Λάδι για το γυάλισμα

https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/sintages/8328899


katenick

Πρωτότυπα πασχαλινά αυγά

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σχεδιάζετε την μουσούδα του ζώου που θα φτιάξετε στο χαρτονάκι. Την κόβετε και με 

το μαρκαδόρο κάνετε το στόμα και τα ρουθούνια. Kολλάτε στο αυγό τη μουσούδα και 
τα αυτιά. Zωγραφίζετε τα ματάκια και ό,τι άλλη λεπτομέρεια έχει… και έτοιμη η 
αγελαδίτσα

2. Εδώ ένα κουνελάκι, που έχει ένα οβάλ μουσούδι, μια τρίγωνη μυτίτσα, 2 ορθογώνια 
δόντια και 2 αυτιά

3. Ένας κόκκορας με λειρί και φτερά
4. Ένα γουρουνάκι σε μπέζ αυγό
5. Και ένα κοτοπουλάκι σε μπέζ αυγό

Αυτά είναι λίγα σχέδια σε άβαφτα αυγά, σε βαμμένα μπορείτε να κάνετε και περισσότερα 
σχέδια, μια κόκκινη πασχαλίτσα, μια κίτρινη κότα, ένα πράσινο βάτραχο, ένα πράσινο 
δεινόσαυρο, ένα μπλε ποντίκι και ό,τι άλλο φανταστείτε

αυγά βρασμένα (άβαφτα ή και βαμμένα)
κόλλα (κυκλοφορούν μη τοξικές)
κόλλες γλασσέ ή χαρτονάκια (αυτά τα 
πακέτα που έχουν 10 χρωματιστά φύλλα)
ψαλίδι
μαύρο μαρκαδόρο

https://cookpad.com/gr/xristes/8477148
https://cookpad.com/gr/sintages/3077880


stella7778

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάφετε τα αυγά σας κίτρινα.
2. Όταν στεγνώσουν, βάφετε μόνο το κάτω μέρος τους μπλε (με δυο βαφές γιατί αλλιώς 

θα βγει πράσινο).  
3. Αφού στεγνώσουν καλά κολλάτε τα ματάκια, ζωγραφίζετε τα γυαλάκια, τα μαλλιά και 

το στόμα με τους μαρκαδόρους.
4. Έτοιμα!!!

Αυγά minions!

αυγά βρασμένα
1 κίτρινη και 2 μπλε βαφές αυγών
ματάκια χειροτεχνίας
μαρκαδόροι permanent μαύρο και κόκκινο
κόλλα

https://cookpad.com/gr/xristes/8490836
https://cookpad.com/gr/sintages/3087835


Νόστιμες δημιουργίες!
Η μαμά και η γιαγιά μας μάς έλεγαν συνήθως “μην παίζεις με το 
φαγητό σου”. 
Εμείς από την άλλη θα προτείνουμε το αντίθετο! Παίξτε με το φαγητό 
και περάστε διασκεδαστικά χρόνο με τα παιδιά σας. Στο τέλος είμαστε 
σίγουρες πως θα φάνε το δημιούργημά τους με μεγάλη ευχαρίστηση!

Αν τα παιδιά σας είναι μικρά, θα χρειαστούν σίγουρα περισσότερη 
βοήθεια. Ευκαιρία να παίξετε κι εσείς με το φαγητό σας!!!



Maria

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάλτε πάνω στο τραπέζι όλα τα υλικά! Αν έχετε μικρά παιδιά φροντίστε να κόψετε 

εσείς σε φέτες ό,τι χρειάζεται κόψιμο.
2. Αφήστε τα παιδιά να αυτοσχεδιάσουν, φτιάχνοντας φατσούλες πάνω στο ψωμάκι 

τους.

Ο μόνος όρος είναι πως ό,τι φτιάξουν πρέπει να το φάνε μετά!

Καλή διασκέδαση!!!

Παίζω και τρώω!

Για αλμυρές δημιουργίες:φέτες γαλοπούλα
φέτες τυρί
ελίτσες
καρότο
αγγουράκι
ψωμί του τοστ

Για γλυκές δημιουργίες
μπανάνα
φράουλες
μερέντα
φυστικοβούτυρο
μπισκότα
ψωμί τοστ

Και ό,τι άλλο θέλετε!!!

I❤to Cook by Rania

I❤to Cook by Rania

Wendy...

https://cookpad.com/gr/xristes/12054146
https://cookpad.com/gr/sintages/5780881
https://cookpad.com/gr/xristes/9221875
https://cookpad.com/gr/xristes/9221875
https://cookpad.com/gr/xristes/8471699


Sasso

Η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την 
κότα;;; 🐔🥚

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βράζετε το αβγό σε αλατισμένο νερό για 12 λεπτά ώστε να γίνει σφιχτό. Το αφήνετε 

μετά σε κρύο νερό 2 λεπτά να κρυώσει.
2. Ξεφλουδίζετε προσεκτικά το αυγό (αν είναι αυγό ημέρας δεν θα ξεφλουδίζεται 

εύκολα). Με ένα μαχαιράκι κόβετε προσεκτικά ζιγκ-ζαγκ πάνω από το μισό για να 
σχηματίσετε το καπελάκι. Αν δεν στέκεται όρθιο, τότε κόβετε ελάχιστα το πάτο για να 
κάθεται.

3. Βγάζετε προσεκτικά τον κρόκο και τον λιώνετε μαζί με την μουστάρδα με ένα πιρούνι. 
Στον άδειο πλέον πάτο στο εσωτερικό του αβγού βάζετε ένα μικρό κομματάκι τυρί 
οτιδήποτε. Αυτό είναι και ο κρυμμένος θησαυρός. Δεν φαίνεται αλλά θα εκπλήξει 
ευχάριστα όποιον το δοκιμάσει.

4. Σχηματίζετε με ένα κουτάλι ή με το χέρι σας ένα μπαλάκι με το μείγμα κρόκου-
μουστάρδας και το τοποθετείτε μέσα στο αυγό πάνω από το τυρί. Σκεπάζετε με το 
καπελάκι, βάζετε τα γαρύφαλλα για μάτια και κόβετε την ροδέλα καρότου ώστε να 
μοιάζει με ποδαράκια από κοτοπουλάκι. Βουαλά!!!!!!

1 αβγό
1 κ.γ. μουστάρδα
Αλάτι
1 ροδέλα καρότο
2 γαρύφαλλα για διακόσμηση

https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
https://cookpad.com/gr/sintages/11430209
https://cookpad.com/gr/sintages/11430209


Μάντεψε το υλικό!

Υλικά 

Πώς παίζουμε:
1. Γεμίζετε μπολάκια με διάφορα φαγώσιμα, αλμυρά και γλυκά, κομμένα σε μικρές 

μπουκιές. Κάποιες ιδέες μπορεί να είναι:

Αγγούρι - ντομάτα - καρότα - μπρόκολο - σταγόνες σοκολάτας - μαϊντανός - δυόσμος - αυγό 
βρασμένο - φυστικοβούτυρο - αλάτι - ζάχαρη - τυρί - φράουλες - βασιλικός - πατατάκια 
διάφορες γεύσεις - ξηροί καρποί  κλπ κλπ κλπ

2. Κλείνετε τα μάτια των παιδιών με ένα μαντήλι. Τους δίνετε μπουκιές ή κομματάκια ή 
λίγο στο κουταλάκι από διάφορα υλικά και ζητάμε να αναγνωρίσουν τι είναι!

Δεύτερος τρόπος:

Τα παιδιά μαντεύουν το υλικά μέσω της αφής. Κλείνετε τα μάτια τους και τους δίνετε κάτι. 
Πρέπει με την αφή μόνο να μαντέψουν τι είναι αυτό που κρατάνε!

Ό,τι έχει η κουζίνα σας
Μαντήλια για να κλείσετε τα μάτια των 
παιδιών



tahitian

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σχεδιάζετε το λαγό στην επιφάνεια του ποτηριού
2. Βάζετε λίγο χρώμα στη μύτη
3. Ετοιμάζετε τη μπισκοτένια ζύμη χτυπώντας το βούτυρο με τη ζάχαρη 

χρησιμοποιώντας το γάντζο για τις ζύμες
4. Προσθέτετε το αυγό και τη βανίλια
5. Προσθέτετε το αλεύρι σε δυο δόσεις και ξεκουράζετε με μεμβράνη για μισή ώρα στο 

ψυγείο
6. Ανοίγετε τη ζύμη σε φύλλο και με τη βοήθεια ενός πατρόν, σχηματίζετε τα αυτιά -η 

ζύμη αρκεί για δυο ζευγάρια μεγάλα αυτιά
7. Βάζετε σε λαδόκολλα
8. Και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο για 10-15 λεπτά
9. Σχεδιάζετε τα αυτιά με το γλάσο

10. Τα στερεώνετε στο ποτήρι, βάζετε κι ένα καλαμάκι και.. άσπρο πάτο

Λαγουδάκι γάλακτος

1 ποτήρι δίχως σχέδια
 Ανεξίτηλο μαρκαδόρο σε μαύρο
 Λίγο σμάλτο κόκκινο

 Για τα μπισκότα ζάχαρης
 125 γρ. ανάλατο βούτυρο
 125 γρ. άχνη ζάχαρη
 1 μέτριο αυγό
 1 κοφτό κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
 Γλάσο άχνης ή βανίλιας, ζαχαρόπαστα ή 
royal icing σε λευκό και ροζ

https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/sintages/3086772
https://cookpad.com/gr/sintages/3066686-glaso-gia-mpiskota
https://cookpad.com/gr/sintages/9375729-zaxaropasta-i-basilissa-tis-diakosmisis
https://cookpad.com/gr/sintages/5664413-glaso-aspro-gia-diakosmisi-royal-icing


Eirini Gar.

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζετε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ανακατεύετε με ένα κουτάλι για αρχή (γιατί καίει 

λίγο λόγω του βραστού νερού).
2. Μετά πλάθετε με τα χέρια κι αν χρειαστεί προσθέτετε πολύ λίγο αλεύρι.
3. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε χρώμα ζαχαροπλαστικής, χωρίζετε το ζυμαράκι 

σε ίσα μεγέθη και προσθέτετε το χρώμα, σε αυτό το σημείο. Επειδή το χρώμα είναι σε 
υγρή μορφή, ρίχνετε λίγο αλεύρι ακόμα.

Σπιτική πλαστελίνη

4 φλ. αλεύρι γοχ
1 φλ. αλάτι
3 φλ. βραστό νερό
4 κ.σ. λάδι
4 κ.σ. νερό
Προαιρετικά: 20-25 σταγόνες χρώμα 
ζαχαροπλαστικής (από κάθε χρώμα)

https://cookpad.com/gr/xristes/18870272


tahitian

Ανοιξιάτικες πασχαλίτσες με ντοματίνια

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβετε τα ντοματίνια στη μέση. Τα ανοίγετε λίγο σαν φτερά. Από τη μεριά που 

βγαίνει το κοτσάνι βάζετε μισή ελιά χωρίς κουκούτσι. Προσεκτικά, με μια 
οδοντογλυφίδα -ή δύο- βάζετε λίγη πάστα ελιάς σχηματίζοντας τις βουλίτσες.

2. Την ακουμπάτε σ' ένα κράκερ με μια φέτα μοτσαρέλας. Νόστιμη και υγιεινή!!!

Ντοματίνια στρογγυλά
Μαύρες ελιές
Πάστα μαύρης ελιάς
Κράκερς ή ντακάκια
Μοτσαρέλα ή τυρί κρέμα

https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/sintages/8809686


Bambam

Σοκολατένιες φωλιές αυγών

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Τρίβετε τα δημητριακά μεχρι να διαλυθούν σε ενα μπωλ.
2. Λιώνετε την σοκολάτα σε μπεν μαρί και ανακατεύετε με τα χέρια σας 

την σοκολάτα, αφού έχει κρυώσει, με τα δημητριακά μέχρι να παει 
παντου.

3. Σχηματίζετε φωλίτσες στα χέρια σας με το μείγμα και αφήνετε να 
στεγνώσουν. Στολίζετε με σοκολατένια αυγά.

4. Αυτά είναι τα δημητριακά που χρησιμοποιήσαμε.

Αντίστοιχα μπορείτε να φτιάξετε φωλίτσες με ινδοκάρυδο και λευκή 
σοκολάτα

5 μεγάλα δημητριακά - Shredded wheat
180 γρ. σοκολάτα γάλακτος ή κουβερτούρα
μερικά μικρά σοκολατένια αυγά

Υλικά 
1 1/3 φλ. ινδική καρύδα τριμμένη
170 γρ. άσπρη σοκολάτα
χρώματα ζαχαροπλαστικής (πράσινο ή όποιο 
άλλο επιθυμούμε)
μικρά αυγά (σοκολατένια, καραμελένια...)

1. Σε ένα γυάλινο μπωλ ανακατεύετε το ινδοκάρυδο με λίγες σταγόνες από το χρώμα 
ζαχαροπλαστικής, μέχρι να πετύχετε, σταγόνα-σταγόνα, την επιθυμητή απόχρωση. 
Ανακατεύετε καλά με τα χέρια, φορώντας γάντια μίας χρήσης (γιατι τα χρώματα 
ζαχαροπλαστικής βάφουν πολύ τα χέρια μας).

2. Λιώνετε την άσπρη σοκολάτα (στα μικροκύματα ή σε μπαιν μαρί) και την ρίχνουμε 
πάνω στο χρωματισμένο ινδοκάρυδο. Ανακατεύετε καλά.

3. Με κουταλιές από το υλικό σχηματίζετε κύκλους πάνω σε λαδόκολλα ή μέσα σε 
χαρτάκια για muffins, κάνετε ένα μικρό βαθούλωμα με το κουτάλι.

4. Στολίζετε με τα αυγουλάκια. Αφήνετε να παγώσει η σοκολάτα, καλύτερα στο ψυγείο.

evisam...

https://cookpad.com/gr/xristes/8455686
https://cookpad.com/gr/sintages/3089399
https://cookpad.com/gr/sintages/3084717-pasxalines-pholies-me-indokarudo-kai-aspri-sokolata
https://cookpad.com/gr/sintages/3084717-pasxalines-pholies-me-indokarudo-kai-aspri-sokolata
https://cookpad.com/gr/xristes/8463792


Λαζαράκια
Η παράδοση θέλει το Σάββατο του Λαζάρου να φτιάχνουμε 
Λαζαράκια.
Είναι άλλη μια ευκαιρία για να περάσουμε ευχάριστα χρόνο με τα 
παιδιά, δημιουργώντας!
Σας δίνουμε δυο εναλλακτικές, για Λαζαράκια χωρίς γέμιση και 
Λαζαράκια γεμιστά. Διαλέξτε όποια από τις δυο θέλετε. 
Μπορείτε επίσης να δείτε και όλες τις άλλες συνταγές για Λαζαράκια 
που έχουμε στην Cookpad.

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1


Al Dente

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μια λεκάνη βάζετε το νερό, τη ζάχαρη και τη μαγιά και ανακατεύετε καλά να 

διαλυθεί η μαγιά. Αφήνετε για 10 λεπτά να σταθεί μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά.
2. Στη συνέχεια προσθέτετε το ελαιόλαδο, την κανέλα, το γαρύφαλλο, το αλεύρι και στο 

τέλος το αλάτι το ζυμώνετε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά και να προκύψει μια ζύμη 
λεία και ελαστική. Αφήνετε τη ζύμη σε ζεστό μέρος για μισή ώρα να ξεκουραστεί και 
να φουσκώσει.

3. Έπειτα χωρίζετε τη ζύμη σε 10 μπαλίτσες των 50γρ. και 10 μπαλίτσες των 10γρ. Με τις 
μπαλίτσες των 50γρ. πλάθετε το σώμα και με τις μπαλίτσες των 10γρ. πλάθετε τα 
χεράκια. Τέλος βάζετε γαρύφαλλα για μάτια.

4. Τοποθετείτε τα λαζαράκια σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και ψήνετε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για μισή ώρα.

5. Καλή σας επιτυχία!!!

Λαζαράκια 🏵

Μερίδες: 10 λαζαράκια 

200 ml χλιαρό νερό
75 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική
7 γρ. (1 φακελάκι) μαγιά ξηρή 
25 ml ελαιόλαδο
1/2 κ. γ. κανέλα σε σκόνη
1/8 κ. γ. γαρύφαλλο σε σκόνη
400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/8 κ. γ. αλάτι
20 γαρύφαλλα ολόκληρα

https://cookpad.com/gr/xristes/8485953
https://cookpad.com/gr/sintages/8289140


Foyla Doda

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Μουλιάζετε τις σταφίδες και τα βερίκοκα σε ζεστό νερό για 30-60 λεπτά να 

μαλακώσουν. Αφού μαλακώσουν τα σφίγγετε στα χέρια να φύγουν τα πολλά υγρά και 
τα αλέθετε στο μούλτι. Ανακατεύετε με την μαρμελάδα, προσθέτετε και τα αλεσμένα 
καρύδια και ανακατεύετε ώστε να έχετε μια πάστα.

2. Για την ζύμη, διαλύετε το ταχίνι με λίγο χλιαρό νερό. Το ρίχνετε στο σκεύος που θα 
ζυμώσετε. Ρίχνετε το ελαιόλαδο, το χυμό με την σόδα, αλάτι, ζάχαρη και το αλεύρι 
λίγο λίγο και ζυμώνετε μέχρι να έχετε μια ελαστική ζύμη. Την αφήνετε να ξεκουραστεί 
15 λεπτά.

3. Ανοίγετε φυλλαράκια στο μέγεθος της παλάμης σας σε σχήμα οβάλ. Βάζετε μια 
κουταλιά από την γέμιση και κλείνετε.

4. Φτιάχνετε κορδονάκια και τα τυλίγετε γύρω από κάθε λαζαράκι να μοιάζουν με 
σταυρωμένα χέρια. Ξανακάνετε κορδονάκια και τα στρίβετε για να φτιάξετε ένα 
σαρίκι για το κεφαλάκι. Τέλος καρφώνετε δυο γαρίφαλα για μάτια.

5. Τα βάζετε σε ταψί όπου έχετε στρώσει λαδόκολλα και αλείφετε με το μέλι αφού το 
έχετε αραιώσει με λίγο ζεστό νεράκι. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 
βαθμούς για για 30-35 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.. Καλή επιτυχία.

Λαζαράκια γεμιστά

 - 

Ζύμη
1 κιλό (περίπου)  αλεύρι φαρίνα
χυμό από 2 πορτοκάλια
300 γρ. ταχίνι (μικρή συσκευασία 
διαλυμένο σε λίγο νερό)
1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
λίγη ζάχαρη
λίγο αλάτι
1 κ. γ.  μαγειρική σόδα (διαλυμένη στο 
χυμό)
Λίγα καρφάκια  γαρίφαλο
λίγο μέλι για να αλείψουμε τα λαζαράκια
Γέμιση
250 γρ. σταφίδες
200 γρ. καρύδια αλεσμένα
6-7 βερίκοκα αποξηραμένα (κομμένα στο 
μέγεθος της σταφίδας)
5 κ.σ.  μαρμελάδα αρεσκείας μας 

https://cookpad.com/gr/xristes/14675463
https://cookpad.com/gr/sintages/8277925


Κουλουράκια
Διαλέξτε μια από τις εκατοντάδες συνταγές για Πασχαλινά 
κουλουράκια στην Cookpad και βεβαιωθείτε πως έχετε χώρο στον 
πάγκο της κουζίνας σας γιατί ήρθε η ώρα να σηκώσετε μανίκια και να 
πλάσετε κουλουράκια!

Εμείς εδώ σας δίνουμε μια συνταγή ενδεικτικά καθώς και μερικές ιδέες 
για τα σχήματα που μπορείτε να κάνετε. Γιατί φυσικά μπορείτε να 
κάνετε τις κλασικές κοτσιδούλες, αλλά γιατί να σταματήσετε σε αυτό 
όταν υπάρχουν τόσα όμορφα σχέδια; Γεμίστε τα ταψάκια σας με 
πεταλούδες και λουλούδια φτιαγμένα από ζύμη και αφήστε την 
πασχαλιά να κατακτήσει την κουζίνα σας!!!

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC


Πασχαλινά κουλουράκια διαφορετικά!

Χριστίνα Μ

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μπολ κοσκινίζετε το αλεύρι, ρίχνετε το μπέικιν, την σόδα και ανακατεύετε καλά
2. Σε ένα δεύτερο μπολ ρίχνετε το λάδι, ζάχαρη, το ξύσμα, την βανίλια και ανακατεύετε 

να διαλυθεί όσο γίνεται η ζάχαρη
3. Χτυπάτε τα αυγά και τα προσθέτετε και αυτά στο μείγμα του λαδιού και ανακατεύετε
4. Προσθέτετε και το γιαούρτι και κάνετε ένα τελευταίο ανακάτεμα
5. Ήρθε η ώρα της ένωσης
6. Αρχίζετε και ρίχνετε λίγο λίγο το μείγμα αλευριού στο υγρό μείγμα ενώ παράλληλα 

ανακατεύετε με ένα κουτάλι.
7. Όταν το υγρό τραβήξει το αλεύρι συνεχίζετε ζυμώνοντας με το χέρι πλέον μέχρι να 

έχετε μια εύπλαστη ζυμη που να κολλάει ίσα ίσα στα δάκτυλα (αν δείτε ότι κολλάει 
πολύ προσθέτετε αλεύρι με προσοχή όμως για να μην σκληρύνει πολύ η ζύμη)

8. Αφήνετε να ξεκουραστεί για ένα 10 λεπτό και στη συνέχεια πλάθετε τα κουλουράκια 
σας. Τα αλείφετε με 1 κροκο αυγου

9. Τα ψήνετε πάνω σε λαδόκολλα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον 
αέρα κατά προτίμηση για 20 λεπτά περίπου ή μέχρι να πάρουν χρώμα

10. Πλέον είναι έτοιμα να τα απολαύσετε!!!

Μερίδες: 60 περίπου - Χρόνος: 40 λεπτα περίπου

4 φλ. αλεύρι (αν κολλάει η ζύμη 
προσθέτετε κι άλλο)
1 1/2 φλ. ζάχαρη
1 φλ. ελαιόλαδο
1 αυγό
2 κρόκοι
1/2 φλ. γιαούρτι
1 κ.γ. μπέικιν
1/2 κ.γ. σόδα
1 λεμόνι (το ξύσμα του)
1 βανίλια
1 κρόκος αυγού για την επάλειψη

https://cookpad.com/gr/sintages/4702686
https://cookpad.com/gr/xristes/9152404


Sitronella

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Φτιάχνετε ένα ωραίο κορδόνι με τη ζύμη σας. Το 

πάχος εξαρτάται από το πόσο μεγάλα θέλετε να 
γίνουν τα κουλούρια σας.

2. Υπάρχουν πολλά σχέδια: μπορείτε να γυρίσετε τις 
δυο άκρες προς την αντίθετη πλευρά και να 
κάνετε αυτό το "S"

3. Μπορείτε να γυρίσετε τις δυο άκρες προς την 
ίδια πλευρά για να φτιάξετε αυτό το σχηματάκι.

4. Μπορείτε να το διπλώσετε στα τρία.
5. Μπορείτε να το διπλώσετε στα δύο και να το 

στριφογυρίσετε για να κάνουμε μια 
"κοτσιδούλα".

6. Μπορείτε να κάνετε σκέτα στριφογυριστά 
στρογγυλά ή να κάνετε κύκλους, ή να φτιάξετε 
πεταλούδες, σαλιγκάρια και λουλούδια.

7. Τα βάζετε όλα στο ταψάκι σας και αν θέλετε 
μπορείτε να τα αλείψετε με αυγό για να γίνουν 
πιο γυαλιστερά.

Πλάθω κουλουράκια

ζύμη για κουλουράκια
λίγο αλεύρι
καλή διάθεση

Δες και το βίντεο!
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3
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https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/sintages/3075309
https://www.youtube.com/watch?v=kVS505g_0Ic


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

