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Παγκόσμιο Project 
Γλυκού της Cookpad

Το παγκόσμιο project γλυκού της Cookpad ήταν ένας 
παγκόσμιος διαγωνισμός που "έτρεξε" τον περασμένο 
Απρίλιο συγχρόνως σε 25 χώρες του κόσμου. 
Στόχο είχε την ανταλλαγή των παραδοσιακών γλυκών 
κάθε τόπου. 
1427 συνταγές ανταλλάχθηκαν από 879 συγγραφείς σε 
όλον τον κόσμο και Ελλάδα και Κύπρος 
εκπροσωπήθηκαν επάξια από 172 διαφορετικές 
συνταγές,  γλυκαίνοντας την υφήλιο με τα νοστιμότερα 
γλυκά!  
Την πρώτη θέση κατέκτησαν για την Ελλάδα τα 
Λυχναράκια της Zoe Tsomaka και για την Κύπρο, οι 
Πόμπες της Ismini. 
Οι συνταγές αυτές μαζί με τις άλλες νικητήριες συνταγές, 
μεταφράστηκαν σε 25 διαφορετικές γλώσσες, και όλες θα 
παρουσιαστούν στο μεγαλύτερο online περιοδικό 
μαγειρικής της Ιαπωνίας Cookpad  News.
Οι δικές μας παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 11/6 
Στο ebook αυτό θα βρείτε όλες τις συνταγές που 
νίκησαν. Πάρτε μια γεύση από τα καλύτερα γλυκά του 
κόσμου, και ταξιδέψτε δοκιμάζοντάς τα!

https://news.cookpad.com/articles/36539


Αργεντινή 🇦🇷:
Alfajores

 Ένα κλασικό γλυκό της Αργεντινής 
που αρέσει σε όλους μας σε όλες τις 
παραλλαγές του💞💞

Υλικά (24 κομμάτια)
200 γρ. βούτυρο
150 γρ. ζάχαρη
2 αυγά
1 κ.γ. βανίλια
21 γρ. μέλι
1 πορτοκάλι
400 γρ αλεύρι
100 γρ κορν φλάουερ
4 γρ. baking powder
10 γρ κακάο
500 γρ καραμελωμένο ζαχαρούχο
400 γρ κουβερτούρα 

https://cookpad.com/gr/sintages/12476336-argentiniko-gluko-alfajores


Εκτέλεση 🇦🇷
1. Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη να γίνουν κρέμα. Προσθέτουμε τα αυγά 

ένα ένα και τέλος προσθέτουμε τη βανίλια, το μέλι και το ξύσμα του 
πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε. 

2. Σε άλλο μπολ, προσθέτουμε τα στεγνά υλικά και τα κοσκινίζουμε. Τα 
προσθέτουμε στο παραπάνω μείγμα και τα ανακατεύουμε χωρίς να 
ζυμώσουμε, μέχρι να έχουμε μια μαλακή ζύμη που είναι λίγο δύσκολο να τη 
χειριστούμε. Βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες.

3. Βγάζουμε από το ψυγείο και την ανοίγουμε (4 mm) σε αλευρωμένο τραπέζι, 
κόβουμε με κουπ πατ στρογγυλά μπισκότα και τα βάζουμε σε ταψάκι που 
έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει. Τα βάζουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά και 
μετά τα ψήνουμε στους 180 ° για 10 λεπτά ή μέχρι να πάρουν χρώμα από 
κάτω.

4. Συναρμολογούμε τις alfajores: παίρνουμε ένα μπισκότο, το αλείφουμε με 
καραμελωμένο ζαχαρούχο και το καπακώνουμε με ένα δεύτερο μπισκότο. Τα 
βάζουμε για λίγη ώρα στο ψυγείο. Μετά λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν 
μαρί και βουτάμε κάθε alfajor στη σοκολάτα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν σε 
λαδόκολλα.

5.  Περιμένουμε να κρυώσουν και είναι έτοιμα προς κατανάλωση!



Βραζιλία 🇧🇷:
Κρεμώδης Τάρτα Ανανά

Υλικά
1 φλ. ανανά σε κύβους (150-200 
γρ.)
150 γρ. τυρί κρέμα 
12 χουρμάδες χωρίς κουκούτσι
1 φλ. βρώμη (156 γρ.)
1 φλ. αλεύρι φυστικιού (156 γρ)
1/2 φλ. κοπανισμένα κάσιους 
(152 γρ.)

Βήματα
1. Για τη γέμιση, ανακατεύουμε τον ανανά, 

το τυρί κρέμα και 4 χουρμάδες σε ένα 
μπλέντερ, μέχρι να γίνουν κρέμα. Το 
βάζουμε στην άκρη.

2. Για τη βάση: χτυπάμε 8 χουρμάδες, τη 
βρώμη και το αλεύρι σε ένα μούλτι. Όταν 
αναμειχθούν καλά, βγάζουμε από το 
μούλτι και προσθέτουμε τα κάσιους. 
Ανακατεύουμε.

3. Με τη ζύμη αυτή καλύπτουμε μια φόρμα 
και ρίχνουμε μέσα την κρέμα ανανά..

4. Αφήνουμε να κρυώσει για 2 ώρες και 
σερβίρουμε.



Χιλή 🇨🇱:
Σιμιγδάλι με γάλα και σάλτσα κρασιού

Μια αγαπημένη κρέμα, 
πρωταγωνίστρια των παιδικών μου 
αναμνήσεων. Η σάλτσα με το κρασί και 
τα φρούτα του δάσους είναι πολύ 
ωραία εναλλακτική για την καραμέλα.

Υλικά
1 λίτρο γάλα
150 γρ. ζάχαρη
300 γρ. σιμιγδάλι
1 ξύλο κανέλας
Φλούδα από 1 
πορτοκάλι
Σος
300 γρ ζάχαρη
300 γρ κόκκινο κρασί
1 ξύλο κανέλας
1 φλ. φρούτα του 
δάσους
1 κ.σ. κορν φλάουερ
3 κ.σ. νερό

Βήματα
1. Βάζουμε το γάλα, τη ζάχαρη, κανέλα και φλούδα 

πορτοκαλιού σε μια κατσαρόλα. Ανακατεύουμε να 
διαλυθεί η ζάχαρη και περιμένουμε να βράσει. 
Σουρώνουμε το γάλα προσεκτικά.

2. Βάζουμε το σιμιγδάλι σε ένα πιάτο και ρίχνουμε σα 
βροχή στο γάλα χρησιμοποιώντας τα χέρια μας, 
χωρίς να σταματάμε να ανακατεύουμε. Όταν το 
μείγμα πήξει, βγάζουμε από τη φωτιά και μοιράζουμε 
την κρέμα σε μπολάκια. Αφήνουμε να κρυώσει και να 
γίνεται βάζουμε και στο ψυγείο.

3. Για τη σάλτσα: βάζουμε το κρασί, τη ζάχαρη και την 
κανέλα σε κατσαρόλα. Βράζουμε για πέντε λεπτά να 
εξατμιστεί το αλκοόλ.

4. Προσθέτουμε τα φρούτα και περιμένουμε να βράσει. 
Έχουμε διαλύσει το κορν φλάουερ σε νερό και το 
προσθέτουμε. Ανακατεύουμε για 10 λεπτά. Αφήνουμε 
να κρυώσει και να δέσει.

5. Σερβίρουμε βάζοντας μπόλικη σάλτσα πάνω σε κάθε 
μπολ!

https://cookpad.com/gr/sintages/12513628-xili-simigdali-me-gala-kai-saltsa-krasiou


Κίνα :
Γλυκό με σταφίδες και σουσάμι

   Αυτό το γλυκό μου θυμίζει τα 
παιδικά μου χρόνια. Όταν 
γιορτάζουν την Κινέζικη 
Πρωτοχρονιά στην πόλη μου, 
συνήθως μαγειρεύουν πολύ και 
νόστιμο φαγητό για να μοιραστούν 
με την οικογένεια. Αυτό το γλυκό 
είναι από τα πιο δημοφιλή γλυκά 
που φτιάχνουν για τα παιδιά. 
Συνδυάζει σταφίδες και σουσάμι, 
που το κάνουν νόστιμο και υγιεινό. 
Είναι επίσης αρκετά εύκολο να γίνει 
στο σπίτι Στα παιδιά σίγουρα θα          
αρέσει!. Υλικά

100γρ Σταφίδες 
450γρ Σουσάμι 
120 γρ Σιρόπι μαλτόζης
150 γρ Ζάχαρη 

Βήματα
1. Βάζουμε ένα ταψί να ζεσταθεί και μετά ρίχνουμε το 

σουσάμι. Το σοτάρουμε μέχρι να γίνει χρυσοκάστανο και 
μετά το μεταφέρουμε σε πιάτο να κρυώσει.

2. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το maltose pulp στο ταψί. Θα 
λιώσει κάνοντας μεγάλες φουσκάλες. 

3. Όταν οι φουσκάλες γίνουν μικρότερες, προσθέτουμε το 
σουσάμι και τις σταφίδες. Ανακατεύουμε όσο πιο γρήγορα 
μπορούμε, μέχρι να ενωθούν.

4. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μια λαδόκολλα. Δίνουμε 
ορθογώνιο σχήμα. Βάζουμε από πάνω μια επίπεδη και 
βαριά επιφάνεια κοπής και το αφήνουμε να κρυώσει.

5. Όταν κρυώσει κάπως, μπορούμε να το κόψουμε σε 
μικρές μπουκιές! 

https://cookpad.com/gr/sintages/12582731-kina-gluko-me-staphides-kai-sousami


Κολομβία 🇨🇴:
Κέικ κίτρινης κολοκύθας με 
καρότο και αμύγδαλο

Μένουμε σπίτι και φτιάχνω 
νόστιμες συνταγές, λέει η 
συγγραφέας. Έφτιαξα αυτό 
το κέικ για να γιορτάσουμε 
με τον άντρα μου την 5η 
μας επέτειο. Μια που 
είμαστε σε προληπτική 
απομόνωση λόγω της 
πανδημίας που έχει 
χτυπήσει όλον τον κόσμο 
αποφάσισα να ετοιμάσω 
ένα δείπνο για δύο και 
έφτιαξα αυτό το κέικ με ό,τι 
υλικά είχα σπίτι. Ελπίζω να 
απολαύσετε αυτό το απλό 
κέικ όσο κι εμείς! 

Υλικά
200 gr αλεύρι γ.ο.χ.
80 gr  αλεύρι ολικής
150 gr  καστανή ζάχαρη
1 κγ μαγειρική σόδα
1 κγ baking powder
1 κγ τριμμένη κανέλα
1/2 κγ τριμμένο τζίντζερ
1/2 κγ αλάτι
2 κγ βανίλια
2 αυγά
120 ml ηλιέλαιο
180 gr τριμμένα καρότα
180gr κίτρινη κολοκύθα
100 gr σπασμένα αμύγδαλα

Βήματα σφ 
1. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια φόρμα για 

κέικ ή ένα ταψάκι. Τρίβουμε τα καρότα στο χοντρό 
του τρίφτη και σπάμε τα αμύγδαλα. Επειδή αυτά 
δεν θα μας πάρουν πολλή ώρα, προθερμαίνουμε 
το φούρνου στους 200 βαθμούς μετά την 
ολοκλήρωση αυτού του βήματος.

2. Ανακατεύουμε τα στερεά υλικά: το κοινό αλεύρι, το 
αλεύρι ολικής, τη μαγειρική σόδα, το baking 
powder, την κανέλα, τη βανίλια, το τζίντζερ και το 
αλάτι.

3. Βάζουμε στο μπλέντερ το λάδι και τη ζάχαρη μέχρι 
να διαλυθεί η ζάχαρη και προσθέτουμε τα αυγά 
ένα-ένα μέχρι να γίνει κρεμώδες το μείγμα. Μετά 
βάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ.

4. Σε αυτό το μείγμα ενσωματώνουμε σταδιακά το 
μείγμα των στερεών υλικών μέχρι να προκύψει ένα 
ομοιογενές μείγμα και τελικά ενσωματώνουμε το 
καρότο, την κίτρινη κολοκύθα και τα αμύγδαλα και 
χύνουμε το τελικό μείγμα στη φόρμα ή το ταψάκι.

5. Όταν είναι ευκολότερο να το βγάλουμε από το 
φούρνο, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180º 
C για μια ώρα. Μετά από μια ώρα βγάζουμε το κέικ 
από το ταψάκι και το αφήνουμε να κρυώσει, Τότε 
είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε αυτό το απλό, 
φθηνό και νόστιμο κέικ.

https://cookpad.com/gr/sintages/12867214-kolombia-keik-kitrinis-kolokuthas-me-karoto-kai-amugdalo
https://cookpad.com/gr/sintages/12867214-kolombia-keik-kitrinis-kolokuthas-me-karoto-kai-amugdalo


Κύπρος 🇨🇾:
Κυπριακές πόμπες

Οι πόμπες είναι σαν τις 
Ελληνικές τουλούμπες αλλά με 
πατάτα στη ζύμη τους, που τις 
κάνει ακόμα πιο νόστιμες! 
Είναι δε αρωματισμένες με ένα 
υπέροχο σιρόπι με λεμόνι, 
κανέλα, γαρίφαλο, αλλά και 
ανθόνερο! Είναι απλά 
λατρεμένες!

Υλικά (5-6 άτομα)
Για το σιρόπι:
2 κούπες ζάχαρη (400 γρ.)
1 κούπα νερό (250 ml)
1/2 κ.σ. χυμό λεμονιού (15 ml)
1 1/2 κ.σ. ανθόνερο
1 ξύλο κανέλας
2 καρφάκια γαρίφαλο
Για τη ζύμη:
250 γρ. πατάτες
1 κούπα ΧΛΙΑΡΟ ζουμί από τις πατάτες (250 
ml)
1/2 κούπα αλεύρι σκληρό (65 γρ.)
1/2 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις (65 γρ.)
1 1/2 κούπα σιμιγδάλι χοντρό (260 γρ.)
2 κ.γ. ξηρή μαγιά
1/4 κ.γ. αλάτι
1/4 κ.γ. μαστίχα αλεσμένη
Αρκετό λάδι για το τηγάνισμα

https://cookpad.com/gr/sintages/11902210-kupriakes-pompes


Βήματα 🇨🇾
1. Καθαρίζουμε, κόβουμε σε κύβους τις 

πατάτες και τις αφήνουμε να να βράσουν σε 
μια κατσαρόλα και ενδιάμεσα ετοιμάζουμε 
το σιρόπι μας σε άλλη κατσαρόλα.

2. Βράζουμε το νερό, τη ζάχαρη, την κανέλα 
και το γαρίφαλο για 3' κι ανακατεύουμε ανά 
διαστήματα. Στα τελευταία 2' προσθέτουμε 
και το χυμό λεμονιού. Έπειτα κατεβάζουμε 
από τη φωτιά και αρωματίζουμε με το 
ανθόνερο. Το αφήνουμε στην άκρη.

3. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αλεύρια, το 
σιμιγδάλι, τη μαστίχα τη μαγιά κι 
ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και τον πουρέ 
αραιωμένο με 1/2 κούπα χλιαρό ζουμί από 
τις πατάτες (120ml) και ξανανακατεύουμε. 
Ζυμώνουμε, ενώ προσθέτουμε σταδιακά το 
υπόλοιπο ζουμί πατάτας, μέχρι να γίνει 
μαλακή σαν του ψωμιού κι αφήνουμε να 
ξεκουραστεί για 40'-60'.

4. Βάζουμε τη ζύμη σε ένα κορνέ (αν έχετε 
εκείνο που κάνει ρίγες, ακόμα καλύτερα 
γιατί είναι το κλασικό σχήμα) και 
τηγανίζουμε σε ζεστό λάδι (όχι καυτό) κι 
έχουμε δίπλα μας ένα φλυτζανάκι με αλεύρι 
ώστε να αλευρώνουμε το ψαλίδι μας κάθε 
φορά που κόβουμε μια πόμπα.

5. Μόλις ροδίσουν, τις βουτάμε στο σιρόπι μας 
που είναι χλιαρό (1 πέρασμα είναι κανονικά 
αρκετό, αλλά δοκιμάστε κι όλας γιατί πρέπει 
να έχει περάσει μέχρι μέσα το σιρόπι). Τις 
βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί κι 
απολαμβάνουμε!



Γερμανία :
Pfitzauf - Σουαβικό Σουφλέ

 Ένα είδος “Σουαβικού 
Σουφλέ” - σερβίρεται 
παραδοσιακά με ζεστά 
φρούτα (δαμάσκηνα) και 
σάλτσα βανίλιας

Υλικά
(Για μια φόρμα “Pfitzauf”, 6 
μερίδες, ίσο με 6 μάφινς)
250 γρ. αλεύρι
4 αυγά
100 γρ. βούτυρο
250 ml πλήρη κρέμα γάλακτος
250 ml γάλα
Λίγο βούτυρο για τη φόρμαΒήματα

1. Λιώνουμε 100 γρ. Βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα και προσθέτουμε μέσα 
το αλεύρι με τη μισή κρέμα γάλακτος και το μισό γάλα. Ανακατεύουμε. 
Προσθέτουμε τα αυγά ένα ένα ανακατεύοντας.

2. Προσθέτουμε την υπόλοιπη κρέμα και γάλα και τέλος προσθέτουμε το 
λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε. Βάζουμε το μείγμα στην άκρη και το 
αφήνουμε να ξεκουραστεί μέχρι να φτάσει ο φούρνος μας τους 180° C 
(αντιστάσεις)

3. Ρίχνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένες φόρμες Pfitzauf (ή σε άλλες φόρμες 
κατάλληλες για το φούρνο, σε μέγεθος μάφιν κατά προτίμηση) και το 
βάζουμε στο φούρνο. Δεν ανοίγουμε την πόρτα για 40’! Μετά από 35’, 
κλείνουμε το φούρνο και το αφήνουμε μέσα για άλλα 5’.. 

4. Βγάζουμε από τις φόρμες με τη βοήθεια ενός μαχαιριού και σερβίρουμε 
ζεστό με σάλτσα βανίλιας και ζεστά δαμάσκηνα. 

https://cookpad.com/gr/sintages/12574722-germania-pfitzauf-souabiko-souphle-gluko


Ελλάδα 🇬🇷:
Λυχναράκια

Ένα παραδοσιακό πεντανόστιμο 
γλύκισμα, καθαρά ελληνικής 
προέλευσης. Εύκολο στην παρασκευή 
του, με πολύ ιδιαίτερη και ανάλαφρη 
γεύση χάρη στο μείγμα της μυζήθρας ή 
του ανθότυρου που περιέχει. Ισως να 
είναι η πιο γνωστή κρητική συνταγή. Ενα 
πασχαλινό έδεσμα που δεν λείπει ποτέ 
από το πασχαλινό τραπέζι..Από το πρωί 
της Μ. Πέμπτης οι νοικοκυρές τα 
ετοιμάζουν για το Πάσχα. Δεν γίνεται να 
βρεθεί κάποιος στη Κρήτη και να μην 
δοκιμάσει τα "λυχναράκια" ή 
"Καλιτσούνια". Το όνομά τους ταιριάζει 
με το σχήμα τους. Βέβαια είναι ένα 
γλυκό διαδεδομένο σε όλο το Αιγαίο, 
γιατί αξιοποιεί με τον καλύτερο τροπο τα 
ντόπια φρέσκα τυριά των νησιών. Στη 
Σαντορίνη τα λένε "μελετίνια" και είναι 
πιο ψηλά, με πολύ ψιλό πλισέ πάνω στο 
λεπτό σαν χαρτί φύλλο ζύμης. Στην 
Ανάφη λέγονται "μελιτερά", στη Μύκονο 
"τσιμπητά", στη Φολέγανδρο 
"μανουρόπιτες" και στη Τήνο "γλυκιές 
τυρόπιτες". Η αλήθεια είναι ότι αν τα 
ζητήσετε σαν "λυχναράκια" θα τα βρείτε 
από άκρη σε άκρη σε όλη την Κρήτη. Τα 
"Λυχναράκια" συνήθως αρωματίζονται 
με νερατζόφυλλα από πάνω όσο είναι 
ακόμα ζεστά ενώ τα απογειώνουν και 
δίνουν άρωμα στο τυρί. Ένα γλυκάκι 
παραδοσιακό με ελληνικά τυριά από την 
όμορφη Κρήτη που αγαπώ!

Υλικά
Για τη ζύμη:
120 γραμ βούτυρο σε θερμοκρασία 
δωματίου
120 γραμ ζάχαρη κρυσταλλική
120 γραμ γιαούρτι στραγγιστό
1 αυγό
10 γραμ baking powder
500 γραμ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Για τη γέμιση:
500 γραμ γλυκιά μυζήθρα ή ανθότυρο 
(καλά στραγγισμένα)
180 γραμ ζάχαρη κρυσταλλική
2 κρόκοι αυγών
1/2 κουταλάκι κανέλα τριμμένη
2 βανίλιες
Ξύσμα απο μισό λεμόνι
Για άλλειμα:
1 κρόκο αυγού
Λίγη κανέλα για πασπάλισμα

https://cookpad.com/gr/sintages/11887837-luxnarakia-i-gluka-kalitsounia-apo-tin-kriti


Βήματα 🇬🇷
1. Για τη ζύμη: Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, το 

αυγό, το γιαούρτι, τη ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι να 
ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε σιγά σιγά το 
αλεύρι στο οποίο έχουμε ανακατέψει το baking powder. 
Ζυμώνουμε με το γάντζο του μίξερ μέχρι να αποκτήσουμε 
μια μέτρια και εύπλαστη ζύμη. Τυλίγουμε τη ζύμη με 
μεμβράνη και την τοποθετούμε στο ψυγείο για μισή ώρα 
να ξεκουραστεί..

2. Για τη γέμιση: Σε ένα μπολ βάζουμε τη μυζήθρα ή το 
ανθότυρο (καλά στραγγισμένα) και λιώνουμε με το 
πιρούνι. Προσθέτουμε τα αυγά τη ζάχαρη, το ξύσμα, τις 
βανίλιες, την κανέλα και ανακατεύουμε καλά μέχρι να 
έχουμε ένα πλήρως ομογενοποιημένο μείγμα.

3. Βγάζουμε τη ζύμη η από το ψυγείο και τη χωρίζουμε σε 3 
ίδιες μπάλες.Αλευρώνουμε ελαφρώς τον πάγκο μας και 
ανοίγουμε με τον πλάστη φύλλα πάχους 0,2 εως 0,5 εκ. 
Κόβουμε τα φύλλα που ανοίξαμε σε μικρά στρογγυλά 
κομμάτια ζύμης διαμέτρου 9 εκ.περίπου, με ένα κουπάτ ή 
με ένα ποτήρι. Όση ζύμη περισσεύει την πλάθουμε, την 
ανοίγουμε ξανά με τον πλάστη και την κόβουμε πάλι με 
κουπ πατ.

4. Με ένα κουταλάκι του γλυκού μοιράζουμε τη γέμιση στο 
κέντρο κάθε δίσκου ζύμης. Ανασηκώνουμε τις άκρες και 
κλείνουμε τη ζύμη με "τσιμπήματα". Με τα δυο μας 
δάκτυλα (δείκτη και αντίχειρα) "τσιμπάμε" γύρω γύρω τη 
ζύμη περιμετρικά για να σχηματιστεί ένα σχέδιο σαν 
ταρτάκι - λυχναράκι.

5. Τοποθετούμε τα λυχναράκια μας σε στρωμένο με 
λαδόκολλα ταψί ή καλά βουτυρωμένο, φροντίζοντας να 
αφήσουμε κάποια απόσταση αναμεσά τους για να μην 
κολλήσουν μεταξύ τους κατά την διάρκεια του ψησίματος. 
Με ένα πινέλο τα αλείφουμε με ένα κρόκο αυγού 
διαλυμένο με μια κουταλιά της σούπας νερό. Τα ψήνουμε 
σε προθερμασμένο φούρνο με αέρα στους 180 βαθμούς 
για 20 με 25 λεπτά μέχρι να παρουν ένα όμορφο χρυσό 
χρώμα. Πασπαλίζουμε με κανέλα μόλις βγουν από το 
φούρνο. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!



Ινδία 🇮🇳:
Thandai Kulfi

 Και σε ποιον δεν αρέσουν τα παγωμένα 
γλυκίσματα; Το Thandai Kulfi είναι ένα 
κρεμώδες γλυκό με λεπτό άρωμα και 
γεύση παραδοσιακού thandai και είναι 
παγωμένο!

Υλικά
Για το Thandai Masala:
32 γρ αμύγδαλα
32 γρ κάσιους
1 κ.σ. μαραθόσπορο
1 κ.σ. παπαρουνόσπορο
1 κ.σ. αποξηραμένα φύλλα 
τριαντάφυλλου
1 κ.γ. κόκκοι πιπεριού
5 πράσινο κάρδαμο
1 τσιμπιά κρόκο Κοζάνης
Για το Kulfi:
0.7 λίτρα πλήρες γάλα
153 γρ ζαχαρούχο γάλα
42 γρ. ζάχαρη
4 κ.σ. σκόνη thandai masala 
2 κ.σ. ψιλοκομμένοι ξηροί 
καρποί 
1 κ.σ. κορν φλάουερ

Βήματα
1. Τρίβουμε όλα τα υλικά για το thandai masala μέχρι να γίνουν σκόνη.
2. Βάζουμε 3/4 φλ. γάλα να βράσει και το αφήνουμε να σιγοβράζει για 15’. Μετά 

προσθέτουμε τη ζάχαρη, το ζαχαρούχο και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε για 
5’.

3. Μετά αναμιγνύουμε 1/4 φλ. Γάλα με κορν φλάουερ και σιγουρευόμαστε πως 
δεν έχει σβόλους. Το προσθέτουμε στο γάλα που βράζει και συνεχίζουμε να 
ανακατεύουμε σε σιγανή φωτιά.

4. Μετά από 5’ προσθέτουμε το thandai masala και τους ξηρούς καρπούς και 
σιγοβράζουμε για 5’. Μόλις πήξει, κατεβάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε 
να κρυώσει.

5. Τέλος το βάζουμε σε φόρμα για Kulfi και το αφήνουμε στην κατάψυξη για όλο 
το βράδυ. Σερβίρουμε με έξτρα ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς!

https://cookpad.com/gr/sintages/12601340-india-thandai-kulfi


Κένυα 🇰🇪:
Γλυκό με ψωμί και γιαούρτι

Ήθελα να φτιάξω ένα είδος kufli αλλά χωρίς 
να θέλει μαγείρεμα… και το πέτυχα, αφού 
αντί να πήξω το γάλα στη φωτιά, έβαλα 
γιαούρτι και μετά το πάγωσα. Ήταν τόσο 
νόστιμο όσο ακούγεται και φαίνεται!

Υλικά (4 μερίδες)
2 μπαγιάτικο ψωμί τοστ ολικής
300 ml γιαούρτι φράουλα + 
επιπλέον για γαρνιτούρα
1 κ.γ. τριμμένο κάρδαμο
3 κ.σ. ζάχαρη
2 κ.σ. σταφίδες + επιπλέον για 
γαρνιτούρα

Βήματα
1. Μετράμε σωστά όλα τα υλικά μας. Τρίβουμε το 

ψωμί σε ψίχουλα και κόβουμε τις σταφίδες σε 
πολύ μικρά κομμάτια.

2. Βάζουμε το γιαούρτι σε μπολ και προσθέτουμε το 
κάρδαμο, τη ζάχαρη, τα ψίχουλα και τις σταφίδες.

3. Ανακατεύουμε και μετά βάζουμε το μείγμα σε 
θήκες για κάπκέικς. Τις χτυπάμε λίγο για να 
φύγουν οι φουσκάλες.

4. Τα παγώνουμε για όλο το βράδυ.
5. Βγάζουμε από την κατάψυξη και τα βγάζουμε από 

τις θήκες. Στολίζουμε και σερβίρουμε.

https://cookpad.com/gr/sintages/12630273-kenua-gluko-me-psomi-kai-giaourti


Μαλαισία 🇲🇾:
Apam Kampung Gula Merah

Ένα παραδοσιακό γλυκό από τη 
Μαλαισία, κληρονομιά που έχουμε 
από τους προγόνους μας. Αυτό το 
γλυκό φτιάχνεται εύκολα και 
συνοδεύεται συνήθως με 
αποξηραμένη καρύδα ανακατεμένη 
με λίγο αλάτι. Ελπίζω να αρέσει σε 
όλους. Η συνταγή ανήκει σε μια 
δημοφιλή μπλόγκερ, την Norhayatie 
Ramlan. 

Υλικά
Υλικά για μείγμα Α
85 γρ. μελάσα*
125 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη*
550 ml νερό*
2 φύλλα από πάνδανο 
Υλικά για μείγμα Β
11 γρ. ξηρή μαγιά
125 ml ζεστό νερό
1 κ.γ. άχνη ζάχαρη
Υλικά για μείγμα Γ
500 γρ. αλεύρι
1 πρέζα αλάτι

https://cookpad.com/gr/sintages/12385593-malaisiano-gluko-apam-kampung-gula-merah


Βήματα 🇲🇾
1. Ζεσταίνουμε τα υλικά από το μείγμα 

Α που έχουν αστερίσκο (*) μέχρι να 
διαλυθεί τελείως η ζάχαρη, μετά 
σουρώνουμε το μείγμα και το 
αφήνουμε να κρυώσει. Σε ένα μπολ 
ανακατεύουμε τα υλικά από το 
μείγμα Β και τα αφήνουμε για 5’ ή 
μέχρι να αρχίσει να βγάζει 
φυσαλίδες.

2. Σ ένα μεγάλο μπολ ενώνουμε τα 
υλικά από το μείγμα Γ με το μείγμα 
της ζάχαρης που έχει κρυώσει (από 
το μείγμα Α). Ανακατεύουμε καλά με 
έναν αυγοδάρτη για να 
ομογενοποιηθεί το μείγμα.

3. Μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα 
προσθέτουμε και τα υλικά από το 
μείγμα Β. Ανακατεύουμε καλά και 
μετά σκεπάζουμε το μπολ και το 
αφήνουμε για 1 ώρα.

4. Λαδώνουμε εσωτερικά ένα ταψάκι με 
διαστάσεις 25x25x8-cm και χύνουμε 
μέσα το μείγμα. Το αφήνουμε για 10’. 
Ψήνουμε στο φούρνο για 40’. 
Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει πριν 
το κόψουμε με ένα πριονωτό μαχαίρι 
με απαλές κινήσεις εμπρός-πίσω για 
να μην "κάτσει" το γλυκό.

5. Ιδανικά σερβίρεται πασπαλισμένο με 
τριμμένη καρύδα που έχει 
ανακατευτεί με μια πρέζα αλάτι. 



Μεξικό 🇲🇽:
Muéganos

Μια νόστιμη, οικονομική και 
εύκολη συνταγή!

Υλικά (12 μερίδες)
Ζύμη
1 1/4 φλ. αλεύρι Γ.Ο.Χ. 150 γρ.
1 κ.σ. βούτυρο 14 γρ.
1 κ.σ. baking powder 14 γρ.
1/2 φλ. γάλα 125 ml
1 φλ. σπορέλαιο 250 ml
Καραμέλα
1/2 φλ. νερό 125 ml
1 φλ. σκούρα καστανή ζάχαρη 
(υγρή) 240 γρ.

Βήματα
1. Βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν και το 

βούτυρο σε μπολ. Ανακατεύουμε τα 
υλικά, προσθέτοντας σιγά σιγά το 
γάλα, μέχρι να φτιάξουμε μια ζύμη.

2. Ανοίγουμε τη ζύμη σε πάχος 1/2 εκ. 
και κόβουμε σε τετράγωνα περίπου 
1 εκ.

3. Ζεσταίνουμε το λάδι σε τηγάνι, 
βάζουμε τη ζύμη και τηγανίζουμε για 
2’. Τη βάζουμε στην άκρη.

4. Για την καραμέλα: Βάζουμε σε 
κατσαρόλα το νερό και τη ζάχαρη και 
το αφήνουμε να βράσει μέχρι να 
γίνει καραμέλα.

5. Ανακατεύουμε τη ζύμη με την 
καραμέλα, κάνοντας βουναλάκια και 
τα αφήνουμε να κρυώσουν. Έτοιμα!

https://cookpad.com/gr/sintages/12647059-meksiko-mueganos


Νιγηρία 🇳🇬:
Γλυκό ποτήρι Oreo   Νόστιμο και απολαυστικό 

γλυκό που πρέπει να 
δοκιμάσετε. Θα αρέσει στα 
παιδιά αλλά και τους γονείς!

Υλικά (2 μερίδες)
1/2 φλ. σαντιγί
1/4 φλ. τριμμένα Oreo 
2 ή περισσότερα Oreo 
2 γυάλινα ποτήρια
2 κ.σ. λιωμένη σοκολάτα
κορνέ

Βήματα
1. Ετοιμάζουμε τα υλικά μας. Λιώνουμε τη 

σοκολάτα σε μπεν-μαρί.
2. Χωρίζουμε τη σαντιγί στα δυο. 

Προσθέτουμε στη μισή τη λιωμένη 
σοκολάτα. Βάζουμε την υπόλοιπη σε 
κορνέ.

3. Σε γυάλινο ποτήρι βάζουμε 
σοκολατένια σαντιγί, μετά τριμμένα 
Oreo, μετά λευκή σαντιγί, ξανά 
σοκολατένια σαντιγί, λευκή και 
στολίζουμε πάνω με ένα μπισκότο 
Oreo. Κάνουμε το ίδιο με τα υπόλοιπα 
υλικά στο δεύτερο ποτήρι. 

4. Βάζουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες και 
απολαμβάνουμε.

https://cookpad.com/gr/sintages/12653307-nigiria-gluko-potiri-oreo


Πακιστάν 🇵🇰:
Kheer (Ρυζόγαλο)

Υλικά (6 άτομα)
2 1/2 λ. γάλα
1 φλ. νερό
1 φλ. κρέμα γάλακτος
1 φλ. ρύζι, μουλιασμένο για 1 ώρα
8-10 κ.γ. ζάχαρη
4-5 μικροί σπόροι κάρδαμο 
1/4 φλ. αμύγδαλα ασπρισμένα
1/4 φλ. φυστίκια Αιγίνης

Γαρνιτούρα:
1 χούφτα ασπρισμένα αμύγδαλα
1 χούφτα φυστίκια Αιγίνης
Μερικά ροδοπέταλα

https://cookpad.com/gr/sintages/12686119-pakistan-kheer-ruzogalo


      Στο Πακιστάν το kheer είναι παραδοσιακό και αγαπημένο γλυκό σε 
κάθε σπίτι, στην επαρχία και στις πόλεις… Το φτιάχνουν σε όλες τις 
περιστάσεις, σε κάθε χαρά. Οι περισσότεροι Πακιστανοί το τρώνε για 
πρωινό μεζί με parathas. Έχει μια διαφορετική γεύση έτσι.
Για μένα το kheer είναι μια αγάπη.. Ο τρόπος που το φτιάχνω είναι 
αυθεντικός και απλός. Αυτό σημαίνει λιγότερο νερό και περισσότερο γάλα 
και κρέμα. Το Kheer είναι λίγο χρονοβόρο… όσο πιο πολύ το αφήσεις να 
βράζει, τόσο πιο πηχτή και κρεμώδης θα είναι η υφή του.
Επίσης σπάω με το χέρι το ρύζι πριν το βάλω στο γάλα, που του δίνει μια 
ωραία υφή… Αν χρησιμοποιήσουμε το μπλέντερ θα αλλάξει την 
αυθεντικότητά του. Έτσι θα έλεγα πως η υπομονή είναι το βασικό 
συστατικό του kheer.
Το γλυκό μπορεί να σερβιριστεί χλιαρό αλλά και παγωμένο. Και τα δυο 
έχουν την ευχαρίστησή τους.
Μπορεί να μείνει στο ψυγείο για 3-4 μέρες. Προτιμώ να το φέρνω σε 
θερμοκρασία δωματίου πριν το φάω.
Συμβουλές: 1. Για καλύτερα αποτελέσματα σπάστε το ρύζι στο χέρι πριν το 
βάλετε στο γάλα.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπόρους κάρδαμου ή τριμμένο, εγώ 
βάζω ολόκληρους σπόρους και τους αφαιρώ, καθώς δε μου αρέσει πολύ η 
γεύση τους.

3. Μπορείτε να βάλετε όση ζάχαρη θέλετε, η ποσότητα αυτή δίνει μέτρια        
γλυκάδα.

Βήματα 🇵🇰
1. Σε κατσαρόλα με βαρύ πάτο βάζουμε το γάλα και το αφήνουμε να βράσει. Στο 

μεταξύ κοπανάμε το μουλιασμένο ρύζι, το ξεπλένουμε μια φορά και το 
προσθέτουμε στο γάλα που βράζει.

2. Προσθέτουμε το νερό, το κάρδαμο και το αφήνουμε σε σιγανή προς μέτρια φωτιά 
για τουλάχιστον 50’. Ανακατεύουμε ανά διαστήματα.

3. Προσθέτουμε τα αμύγδαλα, την κρέμα και τη ζάχαρη και εδώ μπορούμε να 
αφαιρέσουμε τους σπόρους κάρδαμου αν θέλουμε. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

4. Μόλις πήξει το γάλα το κατεβάζουμε από τη φωτιά, το βάζουμε σε μπολ και 
γαρνίρουμε με αμύγδαλα, φυστίκια και ροδοπέταλα.

5. Σερβίρουμε χλιαρό ή παγωμένο. Ταιριάζει μετά από οποιοδήποτε γεύμα 🙂



Περού 🇵🇪:
Περουβιανά Picarones

Υλικά 
350 γρ. αλεύρι
½ κολοκύθα
1 μέτρια γλυκοπατάτα
3 κ.σ. καστανή ζάχαρη
10 γρ. ξηρή μαγιά
Νερό κολοκύθας (όσο χρειάζεται)
1 κ.σ. γλυκάνισο
λίγο αλάτι
*Σιρόπι* 
125 γρ. chancaca
60 γρ. καστανή ζάχαρη
2 φλ. νερό
φλούδα πορτοκαλιού
φλούδα ανανά
1 πορτοκάλι
2 αστεροειδείς γλυκάνισους
2 ξυλάκια κανέλα
4 γαρίφαλλα

 Τα πασίγνωστα picarones, 
είναι από τα πιο 
παραδοσιακά γλυκά της 
Περουβιανής κουζίνας. Η 
ιστορία λέει πως από τα 
παλιά χρόνια 
χρησιμοποιούσαν 
γλυκοπατάτα και κολοκύθα 
για αυτό το γλυκό, συνήθως 
τον Οκτώβρη. Το έφτιαχναν 
και το έτρωγαν ζεστό εκείνη 
την ώρα, με νόστιμο σιρόπι 
chancaca honey (το έκαναν 
με chancaca, πολλά φρούτα, 
κανέλα, γαρίφαλλα, 
γλυκάνισο, καστανή ζάχαρη 
και το άφηναν να βράσει.
>> Η ιστορία λέει πως 
πολλοί Περουβιανοί πήγαν 
σε άλλες χώρες να 
σπουδάσουν και όσο δεν 
είχαν χρήματα πουλούσαν 
picarones στο δρόμο, κι έτσι 
υπάρχουν χώρες στις οποίες 
φτιάχνουν picarones, αλλά 
δε χρησιμοποιούν 
γλυκοπατάτα, κάνουν 
παραλλαγή. Τα αληθινά 
picarones έχουν 
γλυκοπατάτα και κολοκύθα. 
Με λίγα λόγια τα picarones 
είναι πραγματικά 
Περουβιανά.

https://cookpad.com/gr/sintages/12689001-perou-peroubiana-picarones


Βήματα 🇵🇪
1. Καθαρίζουμε την κολοκύθα και τη 

γλυκοπατάτα, πλένουμε, κόβουμε και τα 
βράζουμε, καλύπτοντάς τα με νερό. Βάζουμε 
στην άκρη την κολοκύθα, με όσο νερό 
χρειάζεται και γλυκάνισο και την κάνουμε 
πουρέ. Σε άλλο μπολ βάζουμε λίγο αλεύρι, 
μαγιά, γλυκάνισο και ζάχαρη. 

2. Προσθέτουμε τη γλυκοπατάτα, την κολοκύθα 
και το αλάτι, μετά όλα τα άλλα υλικά, νερό 
από αυτό που βράσαμε την κολοκύθα. 
Ανακατεύουμε στην αρχή με σπάτουλα και 
μετά ζυμώνουμε με τα χέρια για περίπου 10’, 
το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να 
φουσκώσει για  2 ώρες. Στο μεταξύ 
φτιάχνουμε το σιρόπι. Βάζουμε σε 
κατσαρόλα όλα τα υλικά και βράζουμε σε 
μέτρια φωτιά για 30’, μέχρι να έχει την υφή 
που θέλουμε.

3. Όταν φουσκώσει η ζύμη την τηγανίζουμε σε 
πολύ λάδι, μέτρια φωτιά. Βουτάμε το χέρι 
μας σε αλατόνερο, παίρνουμε κομάτι ζύμης, 
το κάνουμε σα δαχτυλίδι και το τηγανίζουμε 
γυρνώντας το με ένα ξυλάκι. Όταν γίνει τα 
βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας.

4. Σερβίρουμε με το σιρόπι.



Πορτογαλία 🇵🇹:
Sericaia

Το sericaia είναι χωρίς αμφιβολία το 
αγαπημένο μου από τα μοναστηριακά 
γλυκά.Σε συνδυασμό με γλασαρισμένα 
δαμάσκηνα γίνεται ακόμα πιο λαχταριστό! 
Το Sericaia είναι ένα χαρακτηριστικό γλυκό 
από την περιοχή Alentejo, με επίγευση 
κανέλας και με απαλή υφή που το κάνει 
ακαταμαχητο!

Υλικά
200 γρ ζάχαρη
75 γρ λευκό αλεύρι
400 ml γάλα (σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος)
φλούδα από 1 λεμόνι
1 ξυλάκι κανέλας
σκόνη κανέλας κατά βούληση 
5 μεσαία αυγά
100 ml νερό
μαργαρίνη (για το άλειμμα του ταψιού)

Βήματα
1. Βάζουμε σε μια μικρή κατσαρόλα τη 

ζάχαρη και το νερό μέχρι να φτάσει 
τους 108ºC (περίπου 5’). Στην 
Πορτογαλία λέγεται "θερμοκρασία 
πέρλας" επειδή αν ρίξουμε λίγο από το 
μείγμα σε ένα φλιτζάνι με κρύο νερό, θα 
σχηματίσει μια ζαχαρένια "πέρλα". Το 
αφήνουμε να κρυώσει λίγο. Σε άλλη 
κατσαρόλα, ανακατεύουμε γάλα, 
αλεύρι, το ξυλάκι της κανέλας και τη 
φλούδα λεμονιού. Το αφήνουμε σε 
χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να "δέσει" 
και να γίνει κρεμώδες. Το αφήνουμε να 
κρυώσει λίγο.

2. Όταν και τα δύο μείγματα είναι ζεστά 
αλλά όχι καυτά τα ανακατεύουμε καλά. 
Μετά προσθέτουμε έναν-έναν τους 
κρόκους των αυγών, ανακατεύοντας 
καλά κάθε φορά. Χτυπάμε τα ασπράδια 
μέχρι να γίνουν σφιχτή μαρέγκα με 
απαλές κορυφές και την προσθέτουμε 
στο μείγμα με απαλές, προσεκτικές 
κινήσεις.

3. Αλείφουμε καλά το εσωτερικό από ένα 
ταψάκι (διάμετρος 30 εκ και βάθος 6εκ) 
με τη μαργαρίνη, χύνουμε μέσα το χυλό 
και ρίχνουμε λίγη κανέλα από πάνω. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180ºC για μιάμιση ώρα περίπου.

4. Βάζουμε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο 
του γλυκού για να δούμε αν είναι 
έτοιμο. Πρέπει όταν βγαίνει να έχει λίγο 
υγρασία, όχι πολλή. 

5. Σβήνουμε το φούρνο και αφήνουμε το 
sericaia να κρυώσει σιγά-σιγά μέσα 
στον σβηστό φούρνο.

https://cookpad.com/gr/sintages/12610092-portogalia-sericaia


Ρωσία :
Κέικ Kartoshka  

Το κέικ Kartoshka είναι ίσως το πιο διάσημο και 
δημοφιλές απ’ όλα τα γλυκά! Ήθελα εδώ και καιρό 
να φάω ένα κέικ Kartoshka με τη γεύση που 
θυμόμουν από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά αυτά 
που πουλάνε τώρα δεν μοιάζουν με αυτό που 
θυμάμαι. Έτσι αποφάσισα να το φτιάξω σπίτι 🏠, να 
κάνω βίντεο 🎥  και να μοιραστώ τη συνταγή μαζί 
σας! 🤗  Ευχαριστείστε εσάς, την οικογένειά σας και 
τους φίλους σας με αυτό το αγαπημένο γλυκό!

Υλικά
75 γρ αλεύρι
3 αυγά
5 κ.σ. ζάχαρη
15 γρ κορν φλάουερ
125 γρ. βούτυρο
65 γρ. άχνη ζάχαρη
50 γρ. γάλα εβαπορέ
2 κ.σ. κονιάκ
κακάο

Βήματα
1. Χωρίζουμε τα ασπράδια από τους κρόκους. Προσθέτουμε τη ζάχαρη (3 κ.σ.) 

στους κρόκους και χτυπάμε να ασπρίσουν. Προσθέτουμε το αλεύρι και το 
κορν φλάουερ. Ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ χτυπάμε τα ασπράδια να γίνουν 
μαρέγκα. Προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη και χτυπάμε λίγο ακόμα. 
Προσεκτικά ενώνουμε τα δυο μείγματα.

2. Βάζουμε τη ζύμη σε ένα ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 
200 βαθμούς για 20’. Αφήνουμε το μπισκότο να κρυώσει και το κάνουμε 
θρύμματα σε μπλέντερ.

3. Χτυπάμε το βούτυρο με την άχνη, προσθέτουμε το εβαπορέ, το κονιάκ (αν 
θέλουμε) και ανακατεύουμε καλά.

4. Προσθέτουμε τα θρύμματα μπισκότου και ανακατεύουμε πολύ καλά, μέχρι να 
είναι ομοιόμορφο. Σχηματίζουμε ρολά με τα χέρια μας..

5. Τα κυλάμε σε κακάο.

https://cookpad.com/gr/sintages/12724432-rosia-keik-kartoshka


Ν. Αφρική 🇿🇦:
Λιωμένα κούκις για 2

Τα γλυκά για δύο είναι τα 
αγαπημένα μου! λέει η 
συγγραφέας της συνταγής. 
Μπορείτε να τα φτιάξετε για 
σας και το ταίρι σας, μια 
Παρασκευή βράδυ μετά από 
ένα καλό δείπνο. Θα είναι μια 
έξτρα περιποίηση που θα 
απολαύσετε οι δυο σας αλλά 
με μέτρο, μια που η συνταγή 
είναι για δύο δεν θα 
περισσέψει τίποτα!

Υλικά (2 μερίδες)
22.5 γρ. βούτυρο μαλακωμένο
15 ml Nutella
15 ml μαύρη ζάχαρη μουσκοβάντο ή 
άλλη μαλακή καστανή ζάχαρη
7,5 ml λευκή ζάχαρη
1 μικρό αυγό 
1.25ml απόσταγμα βανίλιας
150 ml αλεύρι
1,25 ml κορν φλάουερ
0,5 ml μαγειρική σόδα
30 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Βήματα
1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175 

βαθμούς C και βουτυρώνουμε δύο 
πυρίμαχα κεραμικά φορμάκια.

2. Χτυπάμε το βούτυρο, τα δύο είδη 
ζάχαρης τη Nutella και τη βανίλια μέχρι 
να πάρουμε ένα κρεμώδες μείγμα.

3. Προσθέτουμε ένα αυγό και συνεχίζουμε 
το χτύπημα.

4. Προσθέτουμε τα στερεά υλικά και τις 
σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύουμε 
απαλά μέχρι να ενσωματωθούν.

5. Μοιράζουμε το μείγμα στα δύο φορμάκια. 
Ψήνουμε για 11-13 λεπτά ή μέχρι να 
δούμε ότι είναι έτοιμο. Σερβίρουμε όπως 
είναι μέσα στο φορμάκι, με παγωτό και 
φρέσκα φρούτα από πάνω ή 
αναποδογυρίζουμε σε ένα πιάτο και 
πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

https://cookpad.com/gr/sintages/12724702-n-aphriki-liomena-koukis-gia-2


Ισπανία :
Κέικ πορτοκαλιού: Coca de Ilanda

Μου αρέσουν τα παραδοσιακά 
ισπανικά γλυκά, ιδιαίτερα αυτά της 
πόλης μου, λέει η συγγραφέας της 
συνταγής. Και δεν υπάρχει πιο 
παραδοσιακό και πιο παλιό γλυκό 
από αυτό το κέικ πορτοκαλιού 
(coca de llanda ή malfeta ή boba).
Στην κλασσική του μορφή είναι 
πολύ νόστιμο, αλλά και αυτό εδώ 
δεν πάει πίσω σε γεύση και υφή, 
έχει υπέροχη γεύση πορτοκαλιού 
και κανέλας... υπέροχο!
Δεν είναι πολύ γλυκό αλλά δεν 
χρειάζεται να είναι λόγω της 
πεντανόστιμης και κρατσανιστής 
κρούστας του.
Γίνεται πολύ απλά και είναι μια 
πολύ γευστική πρόταση για το 
πρωινό, τα σνακ και για κέρασμα 
σε γιορτές συγγενών και φίλων.

Υλικά (8 μερίδες)
*Για μια φόρμα 20x30 cm*
3 αυγά
200 g ζάχαρη
200 ml γάλα
150 ml χυμό πορτοκαλιού
150 ml ελαιόλαδο απαλό
400 g αλεύρι
3 φακελάκια μαγειρική σόδα
Ξύσμα λεμονιού
Κανέλα και ζάχαρη για 
πασπάλισμα

https://cookpad.com/gr/sintages/12949214-ispania-keik-portokaliou-coca-de-ilanda


Βήματα 
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 

180º. Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά με τη 
ζάχαρη. Προσθέτουμε το γάλα, τον χυμό 
πορτοκαλιού και το λάδι συνεχίζοντας το 
χτύπημα. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με τη 
σόδα και το προσθέτουμε στο 
προηγούμενο μείγμα και συνεχίζουμε το 
χτύπημα μέχρι να προκύψει μια 
ομοιογενής ζύμη. (Αυτό μπορεί να γίνει 
είτε με το μίξερ είτε με το χέρι). 
Προσθέτουμε και το ξύσμα και 
ανακατεύουμε καλά.

2. Ανακατεύουμε λίγη ζάχαρη με σκόνη 
κανέλας σε ένα μπολ. Στρώνουμε χαρτί 
ψησίματος σε ένα παραλληλόγραμο 
ταψάκι ή το λαδώνουμε και χύνουμε 
μέσα τη ζύμη. Χτυπάμε το ταψί πάνω 
στον πάγκο για να σπάσουν οι 
φυσαλίδες του αέρα στη ζύμη.

3. Πασπαλίζουμε με το μείγμα ζάχαρης 
κανέλας τη ζύμη. Ψήνουμε στο φούρνο 
για 30 λεπτά περίπου. Εξαρτάται από το 
φούρνο, ένα καλό σημάδι είναι όταν το 
κέικ έχει κάνει χρυσή κρούστα από 
πάνω. Μπήγουμε μια οδοντογλυφίδα 
στη ζύμη για να δούμε αν θα βγει 
καθαρή.

4. Βγάζουμε το κέικ από το φούρνο και το 
αφήνουμε να κρυώσει. Με τη μαγειρική 
σόδα το κέικ γίνεται πιο αφράτο αλλά αν 
δεν έχουμε, χρησιμοποιούμε baking 
powder!



Ουρουγουάη 🇺🇾:
Κέικ με γέμιση μήλα ψημένα σε 
λευκό κρασί

Σας υπόσχομαι ότι θα 
ερωτευτείτε αυτό το γλυκό, λέει η 
συγγραφέας της συνταγής! Μετά 
το μεσημεριανό είχα μια λιγούρα 
για γλυκό και άρχισα να ψάχνω 
για συνταγές. Ξεχώρισα καμιά 
δεκαριά και από αυτές 
δημιούργησα τη δική μου 
συνταγή για ένα εντυπωσιακό! 
Πρέπει να το φτιάξετε 
οπωσδήποτε γιατί είναι σούπερ 
νόστιμο και πανεύκολο!

Υλικά 
125 γρ βούτυρο
3 αυγά
50 cc κρέμα με πλήρη λιπαρά
Βανίλια και ξύσμα λεμονιού
60 γρ άχνη ζάχαρη
60 γρ ζάχαρη
250 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
2 κσ κορν φλάουρ
5 πράσινα ή κόκκινα μήλα
80 γρ λευκό ή κόκκινο κρασί
1 πρέζα αλάτι
Για το γλάσο
Χυμός από 1/2 λεμόνι ή όσο χρειαστεί
1 κούπα άχνη ζάχαρη (250 gr)

https://cookpad.com/gr/sintages/12804500-ourougouai-keik-me-gemisi-mila-psimena-se-leuko-krasi
https://cookpad.com/gr/sintages/12804500-ourougouai-keik-me-gemisi-mila-psimena-se-leuko-krasi


Βήματα 🇺🇾
1. Κόβουμε τα μήλα σε κυβάκια (είτε με τη φλούδα 

είτε χωρίς) και τα βράζουμε σε μια κατσαρόλα με 
κρασί (εδώ χρησιμοποιήσαμε λευκό αλλά 
μπορούμε και με κόκκινο κρασί). Τα μήλα ήταν 
κόκκινα. Βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν τα 
μήλα. Πήρε λίγο παραπάνω από 10 λεπτά. Σε 
αυτό το διάστημα ετοιμάσαμε τη ζύμη.

2. Χτυπάμε το μαλακωμένο βούτυρο με τα δύο είδη 
ζάχαρης, τα αυγά, τη βανίλια και το ξύσμα 
λεμονιού (όλα μαζί).

3. Προσθέτουμε το αλεύρι, το κορν φλάουρ και την 
κρέμα (αν δεν έχουμε αλεύρι που φουσκώνει 
μόνο του χρησιμοποιούμε αλεύρι ΓΟΧ μαζί με 
baking powder) και ανακατεύουμε πολύ καλά.

4. Στραγγίζουμε τα μήλα (τα αφήνουμε λίγο να 
κρυώσουν) και κρατάμε το ζουμί που έβρασαν. 
Αν η ζύμη μας είναι πιο σφιχτή, μπορούμε να 
προσθέσουμε λίγο από αυτό το ζουμί (εξαρτάται 
από το αλεύρι που χρησιμοποιούμε).

5. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια φόρμα  
(εδώ το φτιάξαμε μέσα σε πιρέξ)  και βάζουμε 
μέσα τη μισή από τη ζύμη. Τοποθετούμε από 
πάνω τα μήλα και από πάνω την υπόλοιπη ζύμη. 
Βάζουμε τη φόρμα σε προθερμασμένο φούρνο, 
σε χαμηλή θερμοκρασία, 140º, για 40 περίπου 
λεπτά. Όταν πάρει χρυσό χρώμα μπήγουμε στο 
κέικ την άκρη ενός μαχαιριού και αν βγει καθαρή, 
το κέικ μας είναι έτοιμο! Περιμένουμε να 
κρυώσει, ξεφορμάρουμε και διακοσμούμε.

6. Φιάχνουμε το γλάσο με 1 κούπα άχνη ζάχαρη και 
το χυμό λεμονιού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει 
πηχτό (προσθέτουμε σιγά-σιγά το χυμό). Πήρε 
μισό λεμόνι. Έτοιμο να το απολαύσετε!



Βενεζουέλα 🇻🇪:
Κέικ Tres Leches

Το κέικ tres leches (με 3 είδη 
γάλακτος) είναι από τα πιο 
λαχταριστά γλυκά της κουζίνας 
της Βενεζουέλας. Είναι ένα 
μαλακό και αφράτο κέικ που 
“μπανιάρουμε” σε μείγμα από 3 
διαφορετικά είδη γάλακτος: 
ζαχαρούχο, εβαπορέ και φρέσκο 
γάλα. Η συνταγή δεν περιέχει 
βούτυρο και το κέικ βγαίνει 
σούπερ αφράτο! Εύχομαι να το 
απολαύσετε όσο το απολαμβάνω 
και εγώ, λέει η συγγραφέας της 
συνταγής!!!

Υλικά 
Για το κέικ:
225 γρ αλεύρι
225 γρ ζάχαρη
8 αυγά
1 κονσέρβα ζαχαρούχο 
γάλα
1 κονσέρβα γάλα εβαπορέ
350 ml φρέσκο γάλα με 
πλήρη λιπαρά
1 κγ baking powder
1 κγ βανίλια
Ελβετική μαρέγκα για 
επικάλυψη:
2 ασπράδια αυγού
150 g ζάχαρη

https://cookpad.com/gr/sintages/12753680-benezouela-keik-tres-leches


Βήματα 🇻🇪
1. Συγκεντρώνουμε τα υλικά μας και προθερμαίνουμε 

το φούρνο στους 180°C. Χτυπάμε τα αυγά και 
προσθέτουμε τη ζάχαρη λίγη-λίγη. Συνεχίζουμε να 
χτυπάμε μέχρι το μείγμα να διπλασιαστεί σε όγκο. 
Προσθέτουμε τη βανίλια και συνεχίζουμε το 
χτύπημα.

2. Προσθέτουμε το αλεύρι που έχουμε προηγουμένως 
κοσκινίσει και το baking powder. Χτυπάμε το μείγμα 
στη χαμηλότερη ταχύτητα του μίξερ μέχρι να 
πετύχουμε απαλή και ομοιογενή υφή. Βάζουμε το 
μείγμα σε μια φόρμα ψησίματος 25 εκ επί 15 εκ που 
έχουμε προηγουμένως βουτυρώσει και αλευρώσει. 
Ψήνουμε στο φούρνο για 40 λεπτά ή μέχρι να βγει 
καθαρή η οδοντογλυφίδα όταν το τρυπάμε. ΜΕτά το 
βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να 
κρυώσει.

3. Όσο το κέικ μας κρυώνει, ετοιμάζουμε την κρέμα 
από τα 3 γάλατα (tres leches). Σε ένα μπολ 
προσθέτουμε το ζαχαρούχο, το εβαπορέ και το 
φρέσκο γάλα και χτυπάμε μέχρι να γίνουν ένα 
ομογενές μείγμα.

4. Όταν το κέικ μας έχει κρυώσει τελείως, το τρυπάμε 
με ένα πιρούνι ή οδοντογλυφίδα απ’ όλες τις 
πλευρές ώστε να απορροφήσει καλά το μείγμα από 
τα 3 γάλατα. Περιχύνουμε με το μείγμα από τα 3 
γάλατα.

5. Στο τέλος ετοιμάζουμε την ελβετική μαρέγκα για να 
καλύψουμε το κέικ. Χωρίζουμε τους κρόκους από τα 
ασπράδια, βάζουμε σε μπεν μαρί τα ασπράδια με τα 
150 gr ζάχαρης και χτυπάμε με μίξερ χειρός μέχρι να 
διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Μετά χτυπάμε το μείγμα 
στην πιο δυνατή ταχύτητα του μίξερ ώστε να 
πάρουμε σφιχτή μαρέγκα που θα κάνει κορυφές 
κατάλληλες για διακόσμηση. Αν θέλουμε, μπορούμε 
να πασπαλίσουμε με λίγη κανέλα. Καλή σας όρεξη!!



Βιετνάμ 🇻🇳:
Κρέμα καραμελέ

Η κρέμα καραμελέ είναι εύκολο 
γλυκό, πεντανόστιμο και θρεπτικό 
για μεγάλους και παιδιά. Έχει 
λιπαρά αλλά όχι τρομερά, είναι 
απαλή και λιώνει στο στόμα, το 
τέλειο επιδόρπιο μετά από κάθε 
γεύμα! 

Υλικά 
Κρέμα:
4 αυγά
45γρ ζαχαρούχο γάλα (ή 3 
κσ ζαχαρούχο γάλα)
220 ml φρέσκο γάλα
1/2 κγ εκχύλισμα βανίλιας 
40 γρ ζάχαρη
Καραμέλα:
100 γρ ζάχαρη
50 γρ νερό (περίπου)
5 ml χυμό λεμονιού

https://cookpad.com/gr/sintages/12960934-bietnam-krema-karamele


Βήματα 🇻🇳
1. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη και από πάνω νερό και αφήνουμε να 

βράσει ανακατεύοντας κάθε τόσο. Όταν η ζάχαρη διαλυθεί, προσθέτουμε τον 
χυμό λεμονιού και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι το μείγμα να πάρει σκούρο 
καφέ χρώμα. Απομακρύνουμε την κατσαρόλα από το μάτι και μοιράζουμε την 
καραμέλα με ένα κουτάλι στα μπολάκια της κρέμας καραμελέ.

2. Κρέμα: σπάμε 4 αυγά σε ένα μπολ, τα χτυπάμε ελαφρά με ένα πιρούνι ή 
έναν αυγοδάρτη και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ζεσταίνουμε το φρέσκο γάλα   
(να ΜΗΝ βράσει) και μετά αναμειγνύουμε με το εβαπορέ και ανακατεύουμε. 
Προσθέτουμε σιγά-σιγά το μείγμα των αυγών στο μείγμα του γάλακτος, 
ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε τη βανίλια (αν θέλουμε). Περνάμε την 
κρέμα από σίτα 1-2 φορές για να είναι πιο λεία.

3. Τοποθετούμε την κρέμα στα φορμάκια που θα ψηθεί, πάνω από την 
καραμέλα. Διαλέγουμε ένα ταψί που να χωράνε μέσα τα φορμάκια και το 
γεμίζουμε μέχρι τη μέση με νερό. Μέσα βάζουμε τα φορμάκια με την κρέμα, 
να μην ακουμπάνε στα τοιχώματα του ταψιού. Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς.

4. Η μεγάλη φόρμα θέλει περίπου 1 ώρα ψήσιμο ενώ τα μικρά φορμάκια 
λιγότερο. Τσεκάρουμε αν η κρέμα είναι ψημένη τρυπώντας με μια 
οδοντογλυφίδα η οποία θα πρέπει να βγαίνει καθαρή, χωρίς να κολλάει 
πάνω της κρέμα. 

5. Βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε να κρυώσει η κρέμα καραμελέ, τη 
σκεπάζουμε και την βάζουμε στο ψυγείο, στη συντήρηση. Όταν κρυώσει, 
απολαμβάνουμε!



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

