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Τόσα χρόνια πιστεύατε ότι η Κοκκινοσκουφίτσα ήταν 
υπερβολικά ανέμελη και η μαμά της ανεύθυνη που την 
άφηνε να τριγυρνά μόνη της στο δάσος; 

Αμ δεν τα ξέρετε καλά! Στον κόσμο της Cookpad δε μας 
τρομάζει κανένας λύκος! Και τι νομίζετε ότι χρειάζεται 
και αυτός ο έρμος τελικά; Ένα πιάτο καλό σπιτικό 
φαγητό και μια παρέα να μοιραστεί το τραπέζι της μαζί 
του! 

47 εναλλακτικές ιστορίες-συνταγές θα βρείτε σε αυτό το 
ebook που θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που 
βλέπετε και την Κοκκινοσκουφίτσα, και τον λύκο!  Η 
μαμά, η Κοκκινοσκουφίτσα και η γιαγιά έβαλαν τα 
δυνατά τους, μαγείρεψαν υπέροχα φαγάκια και τα 
μοιράστηκαν με την μαγειρική κοινότητα δίνοντας 
έμπνευση σε όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά με τα 
παραμυθομαγειρέματά τους!

Να θυμάστε ότι κανένας λύκος δεν αντιστέκεται σε ένα 
πιάτο ζεστό σπιτικό φαγητό… Εκμεταλλευτείτε το!

ΤΙ ΕΙΧΕ Η 
ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ 

ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΗΣ;



Υλικά

Πράσινη σαλάτα με 
ρόδι και πορτοκάλι

 
 

μείγμα σαλάτας 
μαρούλι και ρόκα
1 πορτοκάλι 
ξεφλουδισμένο και 
κομμένο σε κομμάτια
1 φλιτζανάκι φιστίκια 
Αιγίνης
1 φλιτζανάκι ρόδια
1/2 φλιτζάνι κατσικίσιο 
τυρί ή παρμεζάνα σε 
φλούδες και τριμμένο

Σάλτσα Βινεγκρέτ
5 κ.σ. φρέσκο χυμό 
πορτοκάλι
4 κ.γ. μέλι
3 1/2 κ.γ. μηλόξυδο
1 κ.σ. λάδι
1/2 κ.γ. μουστάρδα
1/8 κ.γ. αλάτι
1/16 κ.γ. πιπέρι μαύρο

Ρούλα Μίγκα

Γλυκιά μου Κοκκινοσκουφίτσα, ετοιμάστηκες να πας στης 
γιαγιάς; Μπορεί αυτή τη χρονιά να μην γιορτάσουμε μαζί τα 
Χριστούγεννα, όμως μπορούμε να ετοιμάσουμε το γιορτινό 
τραπέζι, έστω κι αν είναι στο #καλάθι.
Έχω βάλει μέσα απ'όλα, ακόμη και τη σαλάτα, αλλά πρόσεχε 
έχω βάλει την σάλτσα χωριστά ... Εντάξει; άντε πήγαινε και να 
προσέχεις έτσι.;
Φιλάκια στη γιαγιά!

Εκτέλεση
1. Τοποθετώ την πράσινη σαλάτα σε ένα μεγάλο μπολ 

σερβιρίσματος ή πιατέλα. Γαρνίρω από πάνω με τα 
φιστίκια, τα πορτοκάλια και τα ρόδια. Πασπαλίζω με το τυρί

2. Για τη σάλτσα ανακατεύω καλά τα υλικά όλα μαζί μέχρι το 
μείγμα να δέσει.

3. Ετοιμάζω τη σαλάτα πιο νωρίς και περιχύνω με την 
βινεγκρέτ πριν σερβίρω.

4. Αν ετοιμάσω τη σαλάτα σε πιατέλα, υπολογίζω επιπλέον 
πορτοκάλι και ρόδι για το σερβίρισμα. Γενικότερα, το ρόδι 
μαζί με το πορτοκάλι και το τυρί αφήνουν μια γλυκόξινη 
ελαφριά γεύση.

https://cookpad.com/gr/sintages/14343649
https://cookpad.com/gr/sintages/14343649
https://cookpad.com/gr/xristes/15874956


Υλικά

Η σαλάτα της γιαγιάς

1 μερίδα 
 Χρόνος: ελάχιστος

1 ντομάτα
1/2 αγγούρι
1/2 κρεμμύδι
1 πιπεριά φλωρίνης 
ψητή
8 ελιές
50 γρ αλλαντικά σε 
κυβάκια
50 γρ κασέρι σε κυβάκια

Για την σάλτσα
2 κ.σ. γιαούρτι
1 κ.σ. μαγιονέζα
1 κ.γλ. μουστάρδα
1 κ.γλ. μέλι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Rena13

Η κοκκινοσκουφίτσα σκέφτηκε ότι η γιαγιά μάλλον παράφαγε 
κρέατα και γλυκά στις γιορτές οπότε σκέφτηκε να της πάει μια 
δροσερή σαλάτα γεμάτη βιταμίνες. Εντάξει έβαλε και λίγο 
τυράκι και αλλαντικά για να την νοστιμίσει. 

Εκτέλεση
1. Καθαρίζουμε, κόβουμε και τοποθετούμε σε ένα μπολ τα 

υλικά της σαλάτας. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τα 
υλικά της σάλτσας και την προσθέτουμε επάνω στην 
σαλάτα. Ανακατεύουμε λίγο πριν την καταναλώσουμε. Καλή 
όρεξη!

https://cookpad.com/gr/sintages/14342804
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646


Υλικά

Ρώσικη σαλάτα ή 
Olivier Potato Salad 
(Салат Оливье)

 
 

2 μεγάλες πατατες
3 μεγάλα καρότα
5 μέτρια  αγγουράκια 
τουρσί
5 αυγά βρασμένα
1/2 κρεμμύδι ξερό
1 κλωνάρι σελινόριζα 
(όχι τα φύλλα)
1/2 πιπεριά (κόκκινη)
10 φέτες ζαμπόν 
(ωμοπλάτη)
425 gr κονσέρβα 
μπιζέλια ή φρέσκα 
(κατεψυγμένα)
Μαγιονέζα όσο πάρει
Αλάτι, πιπερι
Άνηθο

Stacy

Η γιαγιά της κοκκινοσκουφίτσας ήταν μερακλού σαν την δική 
μου! Όποτε μέσα στο #καλάθι είχε και ένα ταπεράκι ρώσικη! 
Μμμμμ....

Εκτέλεση
1. Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε τις πατάτες και τα 

καρότα σε κυβάκια. Σε ένα κατσαρολάκι με νερό βάζουμε να 
βράσουν. Όταν βράσουν τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε 
σε χαρτί κουζίνας να στεγνώσουν καλά και να κρυώσουν σε 
θερμοκρασία δωματίου. Βράζουμε και τα αυγά για 11-12 
λεπτά.

2. Κόβουμε το αγγουράκι τουρσί, το κρεμμύδι, τα αυγά, την 
σελινόριζα, την πιπεριά, το ζαμπόν σε μικρά κομμάτια - 
κυβάκια. Το μυστικό σε αυτήν την σαλάτα είναι το μέγεθος 
των λαχανικών! Όσο μπορούμε να έχουν ένα ομοιόμορφο 
σχήμα με τα υπόλοιπα λαχανικά! Επίσης καθώς τα κόψετε 
ακουμπήστε τα σε χαρτί κουζίνας. Δεν θέλουμε καθόλου 
υγρά στην σαλάτα μας!

3. Σε ένα μπολ τα ρίχνουμε όλα μαζί, βάζουμε την κονσέρβα 
από μπιζέλια, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τον άνηθο 
και ανακατεύουμε καλά βάζοντας και την μαγιονέζα (μην 
την λυπηθείτε βάλτε! 😝)

4. Την βάζουμε λίγο ψυγείο και την απολαμβάνουμε κρύα!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/14299746
https://cookpad.com/gr/sintages/14299746
https://cookpad.com/gr/sintages/14299746
https://cookpad.com/gr/xristes/12006382


Υλικά

Πλατό με τυριά και 
αλλαντικά!

 
 

1 κομμάτι φέτα
1 κομμάτι Camembert
1 κομμάτι ροκφόρ
Λίγες φέτες προσούτο
Λίγες φέτες σαλάμι 
αέρος
Λίγες φέτες fuantre
Ελιές
Λίγα cranberries
1 πιατέλα

Στέλλα

Έτοιμο το πλατό μου και για φέτος!
Μόνο που αυτή τη φορά θα μπει στο καλαθάκι της 
Κοκκινοσκουφίτσας για να το πάει στην γιαγιά της!
Γιατί τις γιορτές δεν πρέπει να είναι κανείς μόνος του!
Πόσο μάλλον οι αγαπημένες μας γιαγιάδες!!

Εκτέλεση
1. Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και φτιάξτε μια όμορφη 

πιατέλα! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι τυρί και 
αλλαντικό προτιμάτε!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/14332779
https://cookpad.com/gr/sintages/14332779
https://cookpad.com/gr/xristes/19000264


Υλικά

Ομελέτα 
πρωτεϊνούχα

 
 

4 αυγά
2 πιπεριές
1 μικρό στήθος 
κοτόπουλο
3 φέτες μπέικον
1 χούφτα τριμμένο 
γκούντα
1 χούφτα τυρί φέτα 
τριμμένη
200 γρ γάλα
Αλάτι-πιπέρι
Ελαιόλαδο για το ταψί

Hakouna Matata

και ξαφνικά η γιαγιά μας ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνει 
bodybuilder και ότι από εδώ και πέρα θα τρώει τροφές 
πλούσιες σε πρωτεΐνη για να χτίσει κορμί, τι να κάνω και εγώ 
ή έρμη τις έφτιαξα μια ομελετάρα και την έβαλα στο καλάθι 
να την πάει η Κοκκινοσκουφίτσα και τις έστειλα και 5 red bull 
ώστε αν θέλει η γιαγιά να πετάξει προς εμάς γιατί όσο να ναι 
ένα φόβο τον έχω με το κακό το λύκο και δε γίνεται να 
πηγαίνει συνέχεια μόνη της η Κοκκινοσκουφιτσα στο δάσος

Εκτέλεση
1. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζω το στήθος να ψηθεί καλά 

και από τις δύο πλευρές όχι όμως να καεί
2. Βγάζω το στήθος και ρίχνω 1 λεπτό το μπέικον που το έχω 

ψιλοκόψει
3. Ανάβω το φούρνο στο τέρμα να ζεσταθεί
4. Ψιλοκόβω τις πιπεριές
5. Σε ένα μπολ ρίχνω τα αυγά και τα χτυπάω και μετά 

προσθέτω όλα τα υλικά
6. Λαδώνω ένα ταψάκι ή ένα πυρέξ και ρίχνω μέσα το μείγμα
7. Ψήνω περίπου 20 λεπτά ώστε να έχει πάρει ωραίο χρώμα 

στους 200

https://cookpad.com/gr/sintages/14324546
https://cookpad.com/gr/sintages/14324546
https://cookpad.com/gr/xristes/15957251


Υλικά

Ζαμπονοτυρόπιτα 
"της εκδρομής"

7-8 κομμάτια 
 1 ωρα 15 λεπτά

1 πακέτο φύλλα 
χωριάτικα (φυσικά αν 
μπορούμε ανοίγουμε 
εμείς)
4 φέτες μορταδέλα 
(πικάντικη)
400 γρ τυρί φέτα 
(σκληρή πικάντικη)
4 κσ γιαούρτι πρόβειο
2 αυγά
2 κσ βούτυρο
λίγο αλεύρι
1 πρέζα πιπέρι
1 φλυτζάνι του καφέ 
ελαιόλαδο

elen

...Δε θα μπορούσα να δώσω κάτι άλλο στη Κοκκινοσκουφίτσα 
αφού ξέρω ότι θα πάει μακριά στο δάσος για να βρει τη 
γιαγιά της, αν τυχόν πεινάσει ή τη βρει κανένας κακός λύκος 
με ένα κομματάκι σίγουρα θα ξεφύγει από όλες τις κακοτοπιές

Εκτέλεση
1. Σε ένα στρογγυλό ταψi (24cm) παίρνουμε 1κσ βούτυρο 

αλείφουμε το πάτο και τα τοιχώματα του. Κατόπιν 
παίρνουμε μία πρέζα αλεύρι γοχ και πασπαλίζουμε το πάτο.

2. Από το πακέτο με τα φύλλα τοποθετούμε 6 φύλλα στο ταψί 
αλείφοντας το κάθε ένα ξεχωριστά με λάδι.

3. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τη φέτα και με ένα πιρούνι τη 
λιώνουμε σε μέτρια κομμάτια στη συνέχεια ρίχνουμε τα 
αυγά,το γιαούρτι και λίγο πιπέρι. Ανακατεύουμε με ένα 
σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

4. Με ένα κουτάλι βάζουμε το μείγμα που φτιάξαμε πάνω στα 
6 φύλλα που έχουμε στρώσει. Στη συνέχεια βάζουμε τα 
υπόλοιπα φύλλα από πάνω αλείφοντας το κάθε ένα με λάδι. 
Μόλις φτάσουμε στο προτελευταίο φύλλο βάζουμε 
περιμετρικά τη μορταδελα και από πάνω το τελευταίο 
φύλλο. Τέλος φτιάχνουμε ένα στεφανακι γύρω γύρω με τα 
περισσεύματα των φύλλων.

5. Τοποθετούμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο και 
ψήνουμε για περίπου μία ώρα στους 200°C (ανάλογα με τη 
δύναμη του φούρνου μπορεί να είναι λιγότερο ή 
περισσότερο). Καλοφάγωτη!

https://cookpad.com/gr/sintages/14342946
https://cookpad.com/gr/sintages/14342946
https://cookpad.com/gr/xristes/27620938


Υλικά

Ανοιχτά Τυροπιτάκια

20 τεμάχια 
1 ώρα και 30 λεπτά

10 ντοματίνια σε 
κυβάκια
10 κ.σ ελαιόλαδο
350 γρμ φέτα πικάντικη 
κυβάκια
1 κεσεδάκι γιαούρτι 
στραγγιστό
300 γρ  μανούρι 
κυβάκια
5 κ.σ ελιές 
ψιλοκομμένες
4 πιπεριές κόκκινες 
ψητές ψιλοκομμένες
3 κ.σ  τσίπουρο
1 κ.σ δυόσμο ξηρό
4 αυγά
20 σφολιατίνια
αλατοπίπερο κατά 
βούληση
βούτυρο για επάλειψη
100 γρμ κεφαλοτύρι για 
πασπάλισμα

Σταυρούλα

Τι και αν η γιαγιά της κοκκινοσκουφίτσας θα έμενε μόνη την 
πρωτοχρονιά το γεύμα της έπρεπε να είναι εορταστικό και 
πλήρες! Έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει από το #καλάθι το 
αγαπημένο της ορεκτικό!

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνω το φούρνο στους 190.
2. Σε βαθύ μπολ ανακατεύω τα υλικά καλά ώστε να γίνουν 

παχύς χυλός.
3. Βάζω τα σφολιατίνια σε θήκες μάφινς που προηγουμένως 

έχω βουτυρώσει. Σχηματίζω κουπάκια και τα γεμίζω με το 
μείγμα τυριών. Πασπαλίζω με κεφαλοτύρι.

4. Ψήνω 35 λεπτά σε χαμηλή σχάρα στις αντιστάσεις.

https://cookpad.com/gr/sintages/14341769
https://cookpad.com/gr/xristes/16625261


Υλικά

Τυροπιτάκια χωρίς 
γλουτένη με 4 
βασικά υλικά

30-35 κομμάτια 
1 ώρα

1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 κεσεδάκι ελαιόλαδο
350 γρ περίπου  αλεύρι 
χωρίς γλουτένη για 
πίτσες και πίτες
200 γρ περίπου  τυρί 
λευκό
Προαιρετικά στην μύτη 
του κουταλιού ελάχιστο  
κουρκουμά σκόνη
Προεραιτικά  σουσάμι 
για επικάλυψη

Sasso

Μια φορά κι έναν καιρό, πήγαινε η Κοκκινοσκουφίτσα στην 
γιαγιά της, με το καλάθι που της γέμισε η μαμά της με 
νόστιμα τυροπιτάκια. Όταν την πλησίασε ο λύκος, μύρισε τα 
τυροπιτάκια και προτίμησε να φάει αυτά αντί για την 
Κοκκινοσκουφίτσα η οποία έφτασε στην γιαγιά χωρίς καλάθι 
όμως σώα και αβλαβής...

Εκτέλεση
1. Αδειάζουμε σε ένα βαθύ σκεύος το γιαούρτι και μετράμε με 

το ίδιο κεσεδάκι το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το αλεύρι 
σταδιακά όσο πάρει μέχρι να πλάθεται η ζύμη και στο τέλος 
βάζουμε το τυρί σπασμένο με το χέρι και ανακατεύουμε.

2. Πλάθουμε και αν θέλουμε βρέχουμε τις τυρομπουκιές και 
ρίχνουμε λίγο σουσάμι από πάνω. Ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς μέχρι να 
ψηθούν περίπου 35-40 λεπτά.

https://cookpad.com/gr/sintages/14316356
https://cookpad.com/gr/sintages/14316356
https://cookpad.com/gr/sintages/14316356
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Υλικά

Τυρόπιτα της 
τεμπέλας

30 μερίδες 
 1 ώρα

5 αυγά
1 ποτήρι του νερού 
φαρινάπ
500 γρ φέτα, 
κεφαλοτύρι, γραβιέρα 
και ό,τι άλλο 
επιθυμούμε
3 φέτες μπέικον ή 
γαλοπούλα
1 κεσεδάκι γιαούρτι
Πιπέρι
1 κ.γλ. μπέικιν 
πάουντερ
125 γρ. βιτάμ

Ελευθερία Μάρκου

Για την γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας, κάτι εύκολο και 
νόστιμο για να της δείξουμε την αγάπη μας!!!

Εκτέλεση
1. Ανάβουμε το φούρνο στους 180°C. Σε ένα πυρέξ ρίχνουμε 

το βιτάμ και το βάζουμε στο φούρνο να λιώσει.
2. Σε ένα μπολ ρίχνουμε ένα-ένα τα υλικά μας και τα 

ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει ένας χυλός.
3. Αφού λιώσει το βιτάμ, ρίχνουμε το χυλό στο πυρέξ και το 

βάζουμε να ψηθεί μέχρι να πάρει χρώμα. Γύρω στα 30-40' 
ανάλογα το φούρνο.

4. Καλή επιτυχία!!!!! ❤

https://cookpad.com/gr/sintages/14322281
https://cookpad.com/gr/sintages/14322281
https://cookpad.com/gr/xristes/18599084


Υλικά

Κολοκυθόπιτα 
αλμυρή χωρίς φύλλο

1 φόρμα κέικ 
30 μερίδες 

Πρ. ½ ώρα + 1 ώρα μαγ.

1 κιλό κολοκύθα 
πορτοκαλί κύβους
3 φλ τσ αλεύρι Ζέας 
ολικής
2 φλ τσ τυρί τριμμένο 
πικάντικο
Μοσχοκάρυδο
Σουσάμι
Λάδι
Λίγο σουσάμι μαύρο

Argiro Glyka

Αποφάσισα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να φτιάξω μία 
κολοκυθόπιτα να στείλω πεσκέσι στην γιαγιά με την μικρή 
Κοκκινοσκουφίτσα. Ετοίμασα λοιπόν ένα καλάθι έβαλα μέσα 
την κολοκυθόπιτα λίγα ρόδια ,πορτοκάλια , μανταρίνια από 
τον κήπο μία βασιλόπιτα για το καλό και την συμβούλεψα να 
μην πάει από το δάσος και να προσέχει πολύ στο δρόμο. Όχι 
αγκαλιές και φιλιά γιατί υπάρχουν και ιώσεις και να γυρίσει 
σύντομα. 

Εκτέλεση
1. Καθαρίζουμε κόβουμε κύβους την κολοκύθα και βράζουμε 

σε κατσαρόλα με νερό όσο να την σκεπάζει. Πολτοποιούμε 
με ραβδομπλέντερ. Προσθέτουμε το αλεύρι και το τυρί και 
ανακατεύουμε καλά.

2. Λαδώνουμε μία φόρμα κέικ 30 εκ και πασπαλίζουμε με 
μοσχοκάρυδο και σουσάμι. Ρίχνουμε το μείγμα κολοκύθας 
και πασπαλίζουμε και από πάνω με μοσχοκάρυδο σουσάμι 
και λίγο μαύρο σουσάμι. Ρίχνουμε λίγες σταγόνες λάδι.

3. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς 
Κελσίου για 1 ώρα. Αφήνουμε να κρυώσει καλά κόβουμε 
κομμάτια και σερβίρουμε. Καλή όρεξη. Χαρούμενη χρονιά.

4. Την έψησα στο ρομποτάκι μου και πάλι έγινε μια χαρά.

https://cookpad.com/gr/sintages/11957340
https://cookpad.com/gr/sintages/11957340
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Υλικά

Μανιτάρια 
πλευρώτους

 
 

500 γρ πλευρώτους 
μανιτάρια
1 λεμόνι χυμό
Ρίγανη
Αλάτι
Πιπέρι
2 Φλ. Καφέ ελαιόλαδο
2 κουτ. σούπας μέλι
3 κουτ. σούπας 
βαλσάμικο
Μαϊντανό ψιλοκομμένο

Smaragdi Neiloudi

Ο μπαμπάς της Κοκκινοσκουφιτσας σκεφτηκε να πει στη 
μητέρα της να βάλει μέσα στο καλαθάκι και μανιτάρια αφού 
λέει θα περάσει από το δάσος θα ήταν όμορφο η 
Κοκκινοσκουφιτσα να έβλεπε τι καλούδια δίνει και το δάσος 
έτσι η μητέρα της έψαξε στο ίντερνετ έβαλε κι εκείνη το 
μυαλό της τη όμορφο και γευστικό θα μπορούσε να 
δημιουργήσει με τα μανιτάρια και εγώ που περνούσα από 
εκεί μου είπε να τα δοκιμάσω λοιπόν τι να σας πω έμεινα 
άφωνη την παρακάλεσα να μου πει τα μυστικά της και ότι δε 
θα σας το πω..... αλλά σσσσσσσ κρυφά σας το λέω μη με 
μαρτυρήσετε..

Εκτέλεση
1. Ετοιμάζουμε σε ένα μεγάλο τάπερ τη μαρινάδα το χυμό 

λεμονιού το ελαιόλαδο το αλάτι το πιπέρι και τη ρίγανη
2. Βάζουμε τα μανιτάρια και ανακατεύουμε καλά να πάνε 

παντού τα υλικά τα αφήνουμε περίπου μια ώρα
3. Τα ψήνουμε σε γκριλ έως ότου πάρουν ροδαλί χρώμα
4. Τα βγάζουμε από το γκριλ σε μια πιατέλα ενώ παράλληλα σε 

ένα ποτήρι ή μεζούρα ετοιμάζουμε την ντρεσινγκ
5. Το μέλι και το μπαλσάμικο ανακατεύουμε καλά το 

περιχύνουμε στα μανιτάρια ψιλοκόβουμε και μαϊντανό και 
έτοιμο για φάγωμα

https://cookpad.com/gr/sintages/14338913
https://cookpad.com/gr/sintages/14338913
https://cookpad.com/gr/xristes/12712815


Υλικά

Χορτόσουπα για τη 
γιαγιά και όχι μόνο!

6 μερίδες 
 

1 μικρή γλυκοπατάτα
1/2 κιλό κίτρινη 
κολοκύθα
2 μικρές ντομάτες 
ξεφλουδισμένες
1/2 φινόκιο
1 χούφτα μαγειρεμένα 
πλευρώτους
1 πιπεριά Φλωρίνης
1 χούφτα μπουκετάκια 
μπρόκολο
1 χούφτα ραπανάκια
1 δάχτυλο τζίντζερ
2 κσ φουσκωτές  τρίμμα 
καρύδας
καπνιστή πάπρικα
δυόσμο για το 
σερβίρισμα

Saucypan

Όταν έμαθα ότι η γιαγιά είναι άρρωστη αποφάσια αμέσως να 
της στείλω μια σουπίτσα με την Κοκκινοσκουφίτσα μου. 
Κοίταξα στο ψυγείο για λαχανικά αλλά δεν βρήκα τίποτα σε 
μεγάλη ποσότητα οπότε ανακάτεψα όλα τα λαχανικά μου και 
η σουπίτσα βγήκε σούπερ! Η γιαγιά την ευχαριστήθηκε. Για 
τον λύκο δεν ξέρω!

Εκτέλεση
1. Καθαρίζουμε τη φλούδα και κόβουμε σε κύβους την 

κολοκύθα και τη γλυκοπατάτα.
2. Ψήνουμε για 20 λεπτά στο φούρνο στους 200 την κολοκύθα 

και τη γλυκοπατάτα με ελάχιστο ελαιόλαδο.
3. Σοτάρω στο γουόκ ή σε βαθύ τηγάνι το φινόκιο, το τζίντζερ 

και την πιπεριά για 5 λεπτά.
4. Προσθέτω το μπρόκολο, τα ραπανάκια και σοτάρω για άλλα 

5 λεπτά.
5. Προσθέτω την ψημένη γλυκοπατάτα και την κολοκύθα, τα 

ψημένα μανιτάρια, τις ντομάτες πάπρικα και νιφάδες 
καρύδας και καυτό νερό μέχρι να σκεπαστούν καλά.

6. Βράζω για 10 λεπτά για να αναμειχθούν οι γεύσεις.
7. Ρευστοποιώ με τη ράβδο (εγώ δεν την κάνω τελείως αλοιφή-

μου αρέσει να αισθάνομαι λίγο τα κομματάκια) και σερβίρω 
(προαιρετικά) με λίγα φυλλαράκια δυόσμου.

https://cookpad.com/gr/sintages/14314357
https://cookpad.com/gr/sintages/14314357
https://cookpad.com/gr/xristes/9777765


Υλικά

Ντοματόσουπα με 
κριθαράκι και κάρυ

για 3 ατομα 
 

1 καρότο 🥕 σε ροδέλες 
κομμένο
1 μετρίου μεγέθους 
ντομάτα 🍅 
ψιλοκομμένη
1 μετρίου μεγέθους 
κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 κύβο βοδινού
1/2 πακέτο κριθαράκι
2 κουταλιές ντομάτα 
κονκασέ
Αλάτι και πιπέρι 
δοκιμάζουμε κι αν θέλει 
κι άλλο προσθέτουμε
Λίγο κάρυ-προαιρετικά 
εφόσον δεν είναι 
αρεστό σε όλους

💫Στελλα 
Πολυαναγνωστακη🌺🌸

Η μαμά της Κοκκινοσκουφίτσας την έστειλε να πάει στη 
γιαγιά την αγαπημένη της σούπα με κάρυ.
Με βαρια καρδιά και βαριά κοιλιά από τις μεσημεριανές 
μπριζόλες κίνησε η Κοκκινοσκουφίτσα για την καλύβα της 
γιαγιάς της.
Στον δρόμο είδε πάλι τον κακό τον λύκο να έρχεται προς το 
μέρος της. Η Κοκκινοσκουφίτσα όμως δεν ήταν καμιά χαζή. 
Είχε έτοιμο το σπρέι πιπεριού στην τσέπη της.
Ο κακός λύκος επιτέθηκε στην Κοκκινοσκουφίτσα για να την 
κάνει μια χαψιά και η μικρή Λουλού τον ψέκασε με το σπρέι.
Η Κοκκινοσκουφίτσα δεν κάθισε να δει τα αποτελέσματα του 
έργου της. Το έβαλε στα πόδια και έφτασε πάραυτα στο σπίτι 
της γιαγιάς της...

Εκτέλεση
1. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα και το καρότο το 

κόβουμε σε ροδέλες.
2. Βάζουμε νερό να βράσει και όταν βράσει ρίχνουμε μέσα τα 

ψιλοκομμένα λαχανικά και το κρεμμύδι.
3. Όταν έχουν κάνει το μισό βράσιμο βάζουμε το κριθαράκι 

και τον κύβο.
4. Ανακατεύουμε.
5. Αλατοπιπερώνουμε (δοκιμάζουμε κιόλας κι αν χρειαστεί 

προσθέτουμε κι άλλο) και βάζουμε την ντομάτα κονκασέ.
6. Προσθέτουμε και το κάρυ (όσο θέλουμε και αν θέλουμε 

γιατί δεν αρέσει σε όλους).
7. Όταν είναι έτοιμο και έχει βράσει καλά και το κριθαράκι 

σβήνουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.
8. Σερβίρουμε ζεστή τη σούπα μας σκέτη ή με κρουτόν.
9. Και με σπιτικά κρουτόν.👇

10. Καλή όρεξη και ελπίζω να σας άρεσε και η ιστορία μου(και η 
σούπα βεβαίως βεβαίως).❤😂😀

https://cookpad.com/gr/sintages/14325846
https://cookpad.com/gr/sintages/14325846
https://cookpad.com/gr/xristes/25572298
https://cookpad.com/gr/xristes/25572298


Υλικά

Σούπα με noodles 
και πατάτα

για 3 μερίδες 
 

☃1  πατάτα
🎁1 σακουλι  νουντλς-
εγώ έβαλα βετζετεριαν 
εσείς βάλτε ότι θέλετε
🎄1  🥕 καρότο
🎅2 φυλλαράκια  σελινο
⛪1  κύβο λαχανικών
🤶Μισή  ντομάτα 🍅
🌲1 κουταλια  
ντοματοπολτό
💯1  μικρό κρεμμύδι

💫Στελλα 
Πολυαναγνωστακη🌺🌸

Η γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας ζητούσε μέρες τώρα μια 
σούπα με νουντλς, καθώς αισθανόταν αδύναμη και δε 
μπορούσε να μαγειρέψει.
Η μαμά της Κοκκινοσκουφίτσας έφτιαξε την σούπα και 
έστειλε την Κοκκινοσκουφίτσα να την πάει στην γιαγιά της.
Χωρίς μα και μου,η Κοκκινοσκουφίτσα κίνησε για την καλύβα 
της γιαγιάς της στην άκρη του δάσους.
-Ελπίζω να μην πετύχω σήμερα τον κακό το λύκο, 
μονολογούσε το μικρό κορίτσι.
-Με φώναξε κανεις;είπε ο Κακος ο λύκος από την άλλη μεριά 
και κίνησε προς το μέρος της.
-Μη με πλησιάσεις παλιοτερας.Το χνοτο σου βρωμάει μέχρις 
εδώ.Τι έφαγες για μεσημεριανό; Κάμπιες φλαμπε;τσιριξε το 
γενναίο κοριτσάκι που σχεδίαζε στο μυαλό της πώς θα 
γλιτώσει για μια ακόμη φορά από τον κακό λύκο του δάσους...

Εκτέλεση
1. Ψιλοκόβουμε την ντομάτα,το κρεμμύδι,το σέλινο και το 

καρότο το κόβουμε σε ροδέλες λεπτες.
2. Την πατάτα την κόβουμε σε μικρά κυβάκια.
3. Βάζουμε την πατάτα,το κρεμμύδι και το καρότο να βράσουν 

μαζί και μόλις είναι σχεδόν έτοιμα βάζουμε τον κύβο 
λαχανικών,το σέλινο την ντομάτα,τον πολτό ντομάτας και 
τα νουντλς.

4. Η σούπα είναι έτοιμη σε χρόνο ντε τε.
5. Σβήνουμε το μάτι όταν είναι έτοιμη η σούπα μας.
6. Καλή επιτυχία!!!😀💗❤

https://cookpad.com/gr/sintages/14338331
https://cookpad.com/gr/sintages/14338331
https://cookpad.com/gr/xristes/25572298
https://cookpad.com/gr/xristes/25572298


Υλικά

Κρεατόσουπα 
mottainai

 
 

Ζωμό από κρέας που 
βράσαμε για άλλη 
συνταγή
1/2 φλ ρύζι για σούπα
Αλάτι και πιπέρι
2 αυγά
1 λεμόνι

Sitronella

Η γιαγιά, όπως και οι περισσότεροι της γενιάς της, ήξερε καλά 
την αξία του Μην Το Πετάς και την είχε μεταδώσει στην 
Κοκκινοσκουφίτσα. Όταν εκείνη έφτιαξε κρεατοπιτα, το ζωμό 
στον οποίο έβρασε το κρέας τον έκανε σούπα. Έβαλε στο 
καλάθι της λοιπόν και από τα δυο αυτά για να δείξει γεμάτη 
περηφάνια στη γιαγιά της πόσο καλά είχε μάθει το μάθημα 
της. Αυτό της κουζίνας τουλάχιστον γιατί το άλλο με την 
προσοχή στο λύκο δε το είχε μάθει ακόμα 😊

Εκτέλεση
1. Είχα βράσει μοσχάρι για να κάνω κρεατοπιτα. Μαζί με το 

κρέας είχα βάλει κρεμμύδια, λίγο πράσο και τρία καρότα. Αν 
φτιάχνετε από την αρχή τη συνταγή, βράστε το κρέας με ότι 
λαχανικό θέλετε και σας περισσεύει, για έξτρα γεύση. 
Αλλιώς αν απλώς σας έμεινε ζουμάκι, προχωρήστε στο 
επόμενο βήμα αμέσως.

2. Βάζουμε σε κατσαρολιτσα το ζωμό να πάρει ξανά βράση. 
Ρίχνουμε το ρύζι και λίγο αλάτι και πιπέρι. Βράζουμε σε 
χαμηλή φωτιά για κανα 20λεπτο, μέχρι να γίνει το ρύζι. Αν 
χρειαστεί προσθέτουμε νεράκι. Το πόσο υγρό πρέπει να έχει 
το είδα με το μάτι.

3. Φτιάχνουμε το αυγολέμονο. Χτυπάμε τα ασπράδια, μετά 
προσθέτουμε τους κρόκους και μετά το χυμό λεμονιού, 
χτυπώντας πάντα. Προσθέτουμε λίγο λίγο από το ζωμό, 
χτυπώντας, και μετά το ρίχνουμε όλο στην κατσαρόλα.

4. Εγώ έκοψα και τα καροτσάκια που είχαν βράσει μέσα. Έγινε 
τέλεια σούπα και ιδανικό μεσημεριανό για την τελευταία 
μέρα του χρόνου!

https://cookpad.com/gr/sintages/14332845
https://cookpad.com/gr/sintages/14332845
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445


Υλικά

Κοτόσουπα απλή με 
μανέστρα

2 μερίδες 
2 ώρες

2 μπούτια κοτόπουλο
1 κρεμμύδι ολόκληρο
1 καρότο
120 γρ μανέστρα ολικής
αλάτι
1 κουτ. σούπας 
βούτυρο
ελαιόλαδο
2 αυγά σε θερμοκρασία 
δωματίου
1 λεμόνι μεγάλο

kimwlos

...Η Κοκκινοσκουφίτσα είχε μια γιαγιά που ζούσε στην άλλη 
άκρη του δάσους, ήταν και λίγο αρρωστούλα και η μαμά της 
Κοκκινοσκουφίτσας την είχε μεγάλη έγνοια.
Έτσι λοιπόν έφτιαξε μια πηχτή και αχνιστή κοτόσουπα και 
μαζί με άλλα καλούδια, γιορτές έχουμε άλλωστε, γέμισε ένα 
#καλάθι και το έδωσε στην Κοκκινοσκουφίτσα να της το 
πάει...

Εκτέλεση
1. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα, προσθέτουμε τα μπουτάκια 

κοτόπουλο καλά πλυμένα και καθαρισμένα. Προσθέτουμε το 
κρεμμύδι και το καρότο ολόκληρα (καθαρισμένα), αλάτι, το 
βούτυρο και λίγο ελαιόλαδο και 1,5 λίτρο νερό.

2. Ανάβουμε το μάτι στο δυνατό, και φέρνουμε σε βρασμό. 
Αφαιρούμε τον αφρό και μετά χαμηλώνουμε το μάτι και 
βράζουμε μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο και να 
ξεχωρίζει από το κόκαλο. Θα χρειαστεί τουλάχιστον μια 
ώρα.

3. Αφαιρούμε και πετάμε το καρότο και το κρεμμύδι. 
Αφαιρούμε και το κοτόπουλο από την κατσαρόλα και το 
αλατίζουμε ελαφρώς από πάνω και σκεπάζουμε. Το κρατάμε 
στην άκρη.

4. Φέρνουμε σε βρασμό και προσθέτουμε την μανέστρα, 
δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι. Στα μισά του 
βρασμού κρατάμε μια κούπα ζωμό (να κρυώνει και λίγο).

5. Όσο κρατάει ακόμη ελαφρώς η μανέστρα κλείνουμε το μάτι 
κι ετοιμάζουμε το αυγολέμονο.

6. Στύβουμε το λεμόνι. Χωρίζουμε τα ασπράδια από τους 
κρόκους και χτυπάμε τα ασπράδια σε ελαφριά μαρέγκα. 
Προσθέτουμε τους κρόκους και τον χυμό λεμονιού και το 
ζωμό που είχαμε κρατήσει στην άκρη. Ανακατεύουμε καλά 
και προσθέτουμε στην κατσαρόλα.

7. Ξεψαχνίζουμε το κοτόπουλο και προσθέτουμε στην σούπα. 
Σερβίρουμε ζεστή με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

https://cookpad.com/gr/sintages/14013533
https://cookpad.com/gr/sintages/14013533
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Υλικά

Potage Parmentier

4-5 μερίδες 
30-35 λεπτά

3 πατάτες
3 πράσα
1 κρεμμύδι
1 κ. σούπας ελαιόλαδο
1 κ. σούπας βούτυρο
1 κύβο ζωμό 
κοτόπουλου
Αλάτι
Πιπέρι

Για το σερβίρισμα
λίγες σταγόνες  χυμός 
λεμονιού
Κρέμα γάλακτος

Takis Tsirtsonis

Τα δόντια της γιαγιάς δεν ήταν πια αυτά που ήταν κάποτε –κι 
ας μην ήθελε να το παραδεχτεί η ίδια. Έχοντας αυτό κατά νου, 
έδωσα στην Κοκκινοσκουφίτσα ένα τάπερ γεμάτο από τη 
σούπα που έχει χαρακτηριστεί «μητέρα των σουπών». Και 
λίγη κρέμα γάλακτος αναμιγμένη με μερικές σταγόνες λεμόνι, 
ώστε να σχεδιάσει στην επιφάνεια της –μόλις την ζεστάνει και 
την σερβίρει στο πιάτο- τη φιγούρα του Άγιου Βασίλη...

Εκτέλεση
1. Ξεπλένετε καλά τα πράσα και τα κόβετε σε ροδέλες (το λευκό 

και το τρυφερό πράσινο τμήμα τους), κόβετε τις πατάτες σε 
κύβους και το κρεμμύδι σε μικρά καρέ.

2. Σε μέτρια φωτιά σοτάρετε για 3-4 λεπτά με βούτυρο και 
λάδι τα πράσα και το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν 
ελαφρά (αλλά να μην αλλάξουν χρώμα). Προσθέτετε τις 
πατάτες, τον κύβο διαλυμένο σε ένα λίτρο νερό (ή σπιτικό 
ζωμό, αν σας βρίσκεται) και αλάτι ανάλογα με τις 
προτιμήσεις σας.

3. Βράζετε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα 
λαχανικά.

4. Πολτοποιείτε σε δόσεις με το ραβδομπλέντερ χειρός ή στο 
μούλτι μέχρι η σούπα να αποκτήσει την επιθυμητή υφή.

5. Σερβίρετε γαρνίροντας το πιάτο με λίγη κρέμα γάλακτος, 
στην οποία έχετε προσθέσει μερικές σταγόνες λεμονιού και 
πασπαλίζοντας με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

https://cookpad.com/gr/sintages/14316857
https://cookpad.com/gr/xristes/11705998


Υλικά

Παραλλαγή 
καρμπονάρας με 
σπαγγέτι και 
αλλαντικά

 
 

1 χαρτί  σπαγγέτι
3 λουκάνικα 
κοτόπουλου τα μικρά
1 φέτα  γαλοπούλα 
καπνιστή
3 φέτες σαλάμι
1  κύβο ζυμαρικών
2 μισή χούφτες Τυρί 
τριμμένο 
Αλάτι δοκιμάζουμε και 
κρινουμε
Λίγο λάδι να μην 
κολλήσουν τα 
μακαρόνια
1 μισό ποτήρι Γάλα ή 2 
κρέμες γάλακτος

💫Στελλα Πολυαναγνωστακη🌺🌸

Η Κοκκινοσκουφίτσα βάδιζε ανέμελα στο δάσος ψάχνοντας 
μαργαρίτες.Πηγαινε στο σπίτι της γιαγιάς της,για μια ακόμη 
φορά, αυτή τη φορά να πάει την μακαρονάδα που έφτιαξε η 
μαμά της με πολύ αγάπη.
Η μικρή μαζεψε μερικά λουλούδια τα έβαλε στο καλάθι της 
και συνέχισε το δρόμο της για το καλύβι της γιαγιάς της.
- Τι καλά που κλείσανε τον κακό λύκο στη φυλακή, 
μονολογησε η μικρούλα.Τώρα δε θα φοβάμαι μην τον πετύχω 
στο δρόμο.
Εκεί που περπατούσε χαρουμενη και άνετη βλέπει τον 
αδερφό του κακού λύκου...

Εκτέλεση
1. Βάζουμε τα μακαρόνια μας να βράσουν, ρίχνουμε αλάτι και 

λάδι να μην κολλήσουν.
2. Βάζουμε λίγο λάδι και μόλις βράσει ρίχνουμε το λουκάνικο 

και μετά το σαλάμι.
3. Μόλις έχουν πάρει λίγο χρώμα, βάζουμε λίγο νερό και 

προσθέτουμε τα μακαρόνια,τον κύβο,τα μανιτάρια,την 
γαλοπούλα και το τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε.

4. Βάζουμε το γάλα ή αν βάλουμε κρέμα γάλακτος και 
ανακατεύουμε.

5. Αφήνουμε λίγο.
6. Όταν είναι έτοιμο σβήνουμε το μάτι και αποσύρουμε από 

τη φωτιά.
7. Τιπ:μην σκεπασετε το τσικαλι όταν προσθέσετε την κρέμα 

γάλακτος γιατί θα γίνει σαν μυζήθρα.
8. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη.😉❤❤

https://cookpad.com/gr/sintages/14347078
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Υλικά

Σπαγγέτι με πιπεριά, 
σαλάμι και 
μανιτάρια

 
 

2 μερίδες μακαρόνια 
από χθες
1 κόκκινη πιπεριά
1 κομμάτι σαλάμι
1 χούφτα μανιτάρια 
κονσέρβας
1 κύβο ζυμαρικών

💫Στελλα Πολυαναγνωστακη🌺🌸

Η Κοκκινοσκουφίτσα βάδιζε προσεκτικά στο δάσος για να 
πάει στο σπίτι της γιαγιάς της. Η μητέρα της είχε φτιάξει μια 
σπέσιαλ μακαρονάδα για την γιαγιά Σκουφίτσα, με πιπεριά 
που έκοψε από τον κήπο της και μανιτάρια.
Εκεί που περπατούσε είδε ένα λύκο να την πλησιάζει. Ωχ, 
σκέφτηκε ελπίζω να μην πραγματοποιηθεί το γνωστό 
παραμύθι της συνονόματής μου.
Η Κοκκινοσκουφίτσα προσπέρασε βιαστικά τον λύκο με ύφος 
υπεροψίας και μόλις έφτασε σε αρκετά ασφαλές σημείο το 
έβαλε στα πόδια.
Από τότε η Κοκκινοσκουφίτσα κυκλοφορεί πάντα με μια 
σιδηρογροθιά και ένα σπρέι πιπεριού. #καλάθι

Εκτέλεση
1. Ψιλοκόβουμε το σαλάμι και κόβουμε σε στικς την πιπεριά.
2. Βάζουμε να κάψει το λάδι σε ένα τηγάνι και μόλις κάψει 

ρίχνουμε την πιπεριά. Όταν μαλακώσει και είναι ψημένη 
βάζουμε το σαλάμι και τα μανιτάρια (τα οποία έχουμε 
σουρώσει πρώτα) και ρίχνουμε τα μακαρόνια. Βάζουμε μισό 
ποτήρι νερό και ανακατεύουμε καλά.

3. Βάζουμε τον κύβο ζυμαρικών και ανακατεύουμε καλά.
4. Προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε και κάρυ, όπως γράφω 

στη ιστορία. Δεν αρέσει σε όλους, οπότε μπορείτε απλά να 
το παραλείψετε.

5. Σβήνουμε το μάτι και σερβίρουμε.❤❤💗💗🌼
6. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη 😀💞❤

https://cookpad.com/gr/sintages/14313322
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Υλικά

Κριθαρότο με 
μανιτάρια και 
κόκκινη πιπεριά

για 3 μερίδες 
 

1/2 σακουλάκι 
κριθαράκι
1/2 ντομάτα 🍅
2 κουταλιές 
ντοματοπολτό-εμείς δε 
θέλαμε να ναι πολύ 
κόκκινο, εσείς αν θέλετε 
βάλτε κι άλλο
1 μικρή πιπεριά κόκκινη
1 μικρό κρεμμύδι
1 χούφτα μανιτάρια 
κονσέρβας
αλάτι, πιπέρι-
δοκιμαζουμε και 
κρίνουμε αν θέλει άλλο
1  κύβο λαχανικών

💫Στελλα 
Πολυαναγνωστακη🌺🌸

Η Κοκκινοσκουφίτσα κίνησε για το σπίτι της γιαγιάς της 
γκρινιάζοντας.Είχε βαρεθεί να κάνει τα θελήματα του σπιτιού.
Για μια ακόμη φορά την έστειλαν να κάνει ντελιβερι στο σπίτι 
της γιαγιάς της.Ούτε τις φοβίες της περι κακού λύκου που την 
έχει αχτι εδώ και καιρό δεν πήραν σοβαρά ούτε τίποτα.
Η μικρή συνέχισε το δρόμο της βιαστική και στα μισά του 
δρόμου είδε από μακριά τον κακό λύκο με το τεράστιο 
καρούμπαλο του να βγάζει μάτι….

Εκτέλεση
1. Κόβουμε σε στικς την πιπεριά,και την ντομάτα και το 

κρεμμύδι τα ψιλοκόβουμε.
2. Βάζουμε το κρεμμύδι να τσιγαριστεί και μόλις μαλακώσει 

ρίχνουμε και την πιπεριά.
3. Μόλις μαλακώσει και η πιπεριά βάζουμε το κριθαράκι μας 

και τον κύβο λαχανικών.Σκεπάζουμε με το καπάκι και το 
κοιτάμε να μην "πιεί"το ζουμί όλο και κολλήσει.

4. Ρίχνουμε τον ντοματοπολτό και την ντομάτα και 
ανακατεύουμε.

5. Προσθέτουμε και τα μανιτάρια κονσέρβας και 
ανακατεύουμε ξανά.

6. Δοκιμάζουμε να δούμε πόσο αλάτι θέλει.Βάζουμε όσο 
κρίνουμε ότι χρειάζεται και προσθέτουμε και λίγο πιπέρι 
(λίγο γιατί έχει κύβο και αλάτι).

7. Μόλις είναι έτοιμο το σβήνουμε.
8. Καλή επιτυχία!!!
9. Τιπ:Όπως γράφω και πάνω δοκιμαζουμε πριν προσθεσουμε 

το αλάτι και το πιπέρι γιατί κινδυνευουμε να φάμε 
σαλαμουροτο... κι όχι κριθαρότο.😂Συμβουλη της μητέρας 
μου.

10. ❤❤❤
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Υλικά

Μοσχάρι κοκκινιστό 
με κυδώνια και μήλα

4-5 μερίδες 
1,5-2 ώρες

1 κιλό μοσχάρι σε 
κομμάτια
3 κυδώνια σε τέταρτα
3 μήλα σε τέταρτα
1 μεγάλο καρότο σε 
μέτριες ροδέλες
1 κρεμμύδι 
ψιλοκομμένο
2 κ.σ πελτέ ντομάτας
αλάτι και πιπέρι
μπαχάρι
1 φύλλο δάφνης
λάδι
1 ποτηράκι κρασί
1 ποτηράκι χυμό 
πορτοκαλιού

ouraniaxira

Η μαμά της κοκκινοσκουφίτσας ετοίμασε το καλάθι για τη 
γιαγιά. Έβαλε μέσα όλα τα καλούδια. Φαγητό, γλυκά, 
κουλουράκια, μαρμελάδα, φρούτα. Ετοίμασε όμως και ένα 
μικρό καλαθάκι με φαγητά και γλυκά. Τα έδωσε στην 
κοκκινοσκουφίτσα και της είπε να τα πάει στη γιαγιά της που 
ήταν μόνη. Το μικρό καλαθάκι της είπε να το δώσει σε όποιον 
συναντήσει στο δρόμο και καταλάβει πως έχει ανάγκη. Στο 
δρόμο που πήγαινε τραγουδώντας συνάντησε το λύκο να 
κάθεται κάτω από ένα δέντρο και να κλαίει. Τον πλησίασε, τον 
ρώτησε τι συμβαίνει και αυτός της είπε πως πεινάει και 
πεινάνε και τα παιδιά του. Η κοκκινοσκουφίτσα του έδωσε το 
καλάθι και αυτός έφυγε χαρούμενος για το σπίτι του 
ευχαριστώντας τη. Η κοκκινοσκουφίτσα έφτασε στο σπίτι της 
γιαγιάς και τη βρήκε να ετοιμάζει το τραπέζι. Έφαγαν και μετά 
έπαιξαν χαρούμενες και οι δύο.

Εκτέλεση
1. Βάζουμε σε κατσαρόλα το κρέας με νερό να το σκεπάζει και 

το αφήνουμε να πάρει μια βράση και να βγάλει τους 
αφρούς του. Καθαρίζουμε τους αφρούς και στραγγίζουμε το 
κρέας.

2. Σε καθαρή κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι και σωτάρουμε το 
κρέας. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το καρότο. Ρίχνουμε 
τον πελτέ και ανακατεύουμε καλά. Σβήνουμε με το κρασί. 
Ρίχνουμε το χυμό και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράζει 
μέχρι να μαλακώσει.

3. Σε τηγάνι ρίχνουμε λίγο λάδι και σωτάρουμε τα μήλα και τα 
κυδώνια. Τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το χυμό 
πορτοκαλιού και συμπληρώνουμε όσο λάδι χρειάζεται 
ακόμα. Προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Μαγειρεύουμε 
μέχρι να μαλακώσουν τα μήλα και τα κυδώνια.

4. Αν χρειαστεί νερό προσθέτουμε λίγο. Στο τέλος θέλουμε να 
έχει μια πηχτή σάλτσα.

https://cookpad.com/gr/sintages/14337346
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Υλικά

Γαλοπούλα με 
γέμιση παραδοσιακή

6-8 μερίδες 
5 ωρες οπωσδηποτε

1 γαλοπούλα βιολογική, 
4,5 κιλά
1/2 κούπα χυμός 
λεμονιού
1/2 κούπα χυμός 
πορτοκάλι
1/2 κούπα βούτυρο
1/4 κούπας κονιάκ
αλάτι, πιπέρι
1/2 κιλό κιμάς μικτός
1 κρεμμύδι ξερό 
ψιλοκομμένο
1 κ.σ. βούτυρο
2 κσ. ελαιόλαδο
2 κ.σ πελτές ντομάτας
1 κούπα ρύζι καρολίνα 
ή νυχάκι πλυμένο
200 γρ κάστανα 
βρασμένα (έτοιμα αν 
θέλετε) σε κομματάκια
1/2 πακέτο 
κουκουνάρια
1/2 φλιτζάνι σταφίδες
2 κ.σ κονιάκ
1 κούπα ζωμό κρέατος
1 σύριγγα 20αρα
1 φαρδιά βελόνα για τη 
σύριγγα

Elisabeth 
Paramythiotou

Τι κι αν πέρασαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά; η 
Κοκκινοσκουφίτσα έβαλε μερικές φέτες γαλοπούλας και λίγη 
γέμιση στο #καλάθι της, και ξεκίνησε για το σπίτι της γιαγιάς. 
Στο δρόμο διαπίστωσε ότι ο κακός λύκος την ακολουθούσε. 
Σταμάτησε και τον ρώτησε τι θέλει από αυτήν. Εκείνος είπε 
"λίγο κρέας, εγώ είμαι σαρκοφάγο ζώο, έτσι είμαι φτιαγμένος, 
δεν φταίω εγώ γι αυτό". Έχεις δίκιο, απάντησε η 
Κοκκινοσκουφίτσα- στο κάτω- κάτω εγώ μπορώ να φτιάξω μια 
χορτόπιτα για τη γιαγιά, και του έδωσε το μισό περιεχόμενο 
από το καλάθι της.

Εκτέλεση
1. Πλένουμε καλά και στεγνώνουμε τη γαλοπούλα. Αφαιρούμε 

και πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα εντόσθια.
2. Ετοιμάζουμε τη γέμιση. Βάζουμε το λάδι και το βούτυρο να 

ζεσταθούν σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε στη συνέχεια το 
κρεμμύδι να μαγειρευτεί ελαφρά, να σωταριστεί. 
Προσθέτουμε τον κιμά, ανακατεύουμε έντονα να πάρει 
χρώμα. Προσθέτουμε και τα εντόσθια. Ρίχνουμε το ρύζι, τα 
κάστανα, τα κουκουνάρια, το κονιάκ, τον πελτέ, αλάτι και 
πιπέρι.

3. Ρίχνουμε το νερό με το ζωμό κρέατος και μαγειρεύουμε για 
15 λεπτά, αν χρειαστεί προσθέτουμε και άλλο νερό, αλλα 
στο τέλος πρέπει να είναι ελαφρά υγρό, να έχει πιεί σχεδόν 
όλα τα υγρά του. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει.

4. Παίρνουμε αλάτι και πιπέρι και τρίβουμε πολύ καλά τη 
γαλοπούλα, μέσα έξω. Γεμίζουμε τη γαλοπούλα με τη γέμιση 
στην κοιλιά και στο λαιμό. Κλείνουμε το ένα άνοιγμα με 
πορτοκάλι. Ραβουμε τα αλλα σημεία με σακοραφα και 
σπάγκο για να μη χυθεί έξω η γέμιση.

https://cookpad.com/gr/sintages/14344216
https://cookpad.com/gr/sintages/14344216
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Γαλοπούλα με 
γέμιση παραδοσιακή

6-8 μερίδες 
5 ωρες οπωσδηποτε

Elisabeth 
Paramythiotou

Εκτέλεση
5. Τοποθετούμε τη γαλοπούλα με το στήθος προς τα επάνω. Παίρνουμε μια σύριγγα, τη 

γεμίζουμε με το μιγμα πορτοκάλι, λεμόνι, κονιάκ, βούτυρο, αλατοπίπερο και κάνουμε 
ενέσείς στη γαλοπούλα, στο στήθος κυρίως αλλά και στα μπούτια. Αλείφουμε και 
απεξω με το μιγμα.

6. Ψήνουμε σε φούρνο 160 βαθμων στις αντιστασεις, στη σχάρα, Σκεπασμένη με 
Αλουμινόχαρτο, (μπορείτε να το βάλετε από την ανάποδη πλευρά) για τόσες ώρες 
οσες και τα κιλά της. Από κάτω βάζουμε ταψί με νερό να σταζουν τα υγρά που 
πεφτουν να μην πεσουν στο φούρνο. Μπορούμε να βάλουμε το ταψί με τις πατάτες 
επίσης, τις δυο τελευταίες ώρες, να γίνονται παράλληλα. Οποτε θα ανεβάσουμε τη 
θερμοκρασία στο 210.

7. Κάθε ΜΙΑ Ώρα, αλείφουμε με το μείγμα απεξω, να γίνει τραγανή η πετσα.
8. Την τελευταια μισή ώρα,α αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο να ξεροψηθεί απεξω.
9. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά και σερβίρουμε.

https://cookpad.com/gr/sintages/14344216
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Υλικά

Γεμιστή γαλοπούλα 
🦃 που λιώνει 
🤤🤤🤤

6-8 άτομα 
4μιση ώρες

1 γαλοπούλα 4 κιλά
20 γρ βούτυρο
3 κ.σ. μουστάρδα
3 κ.σ. μέλι 🍯
1 γεμάτη κ.σ. vegeta
Λίγο πιπέρι
Τη γέμιση της επιλογής 
μας
Χυμό από 2 πορτοκάλια 
🍊
1 φλιτζανάκι του καφέ 
ελαιόλαδο
1/2 ποτήρι νερό

Cleopatra

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, που 
από όλη την γκαρνταρόμπα της, είχε κολλήσει με μια κάπα με 
κόκκινη κουκούλα. Και έτσι, της "βγήκε το όνομα": 
Κοκκινοσκουφίτσα. Αυτή η μανούλα μαγείρευε πολύ καλά και 
πάντα θυμόταν να στείλει φαγητό στη γιαγιά της οικογένειας 
που έμενε μόνη στο σπιτάκι της στο δάσος. Το έδινε στην 
Κοκκινοσκουφίτσα κι εκείνη έκανε το delivery της με ένα 
καλαθάκι. Μια μέρα, η μικρή ξεκίνησε για το συνηθισμένο 
δρομολόγιο με μια special γεμιστή γαλοπούλα….

Εκτέλεση
1. Πλένουμε τη γαλοπούλα, κόβουμε την ουρά και 

ξεχωρίζουμε τα εντόσθια. Την αφήνουμε να στραγγίσει 
καλά.

2. Ξεκολλάμε προσεκτικά την πέτσα από το ψαχνό και 
αλείφουμε το ψαχνό καλά με το βούτυρο.

3. Ρίχνουμε πάνω στη γαλοπούλα τη μουστάρδα, το μέλι, τη 
vegeta και το πιπέρι και αλείφουμε καλά να καλυφθεί 
παντού με το μείγμα (ιδιαίτερα στις φτερούγες που είναι 
πιο ευαίσθητες και ξεροψήνονται πιο εύκολα).

4. Οι συσκευασμένες γαλοπούλες έχουν τις άκρες από τα 
μπούτια σφηνωμένες σε μια οπή του δέρματος κάτω από 
την ουρά. Το βρίσκω πολύ βολικό και, μετά το πλύσιμο και 
το άλειμμα, τα σφηνώνω ξανά με τον ίδιο τρόπο αντί να τα 
δένω.

5. Βάζουμε όση γέμιση χωράει μέσα στην κοιλιά της 
γαλοπούλας και στη συνέχεια γεμίζουμε το χώρο κάτω από 
τα μπούτια (ανάμεσα στο ψαχνό και την πέτσα). Κλείνουμε 
το άνοιγμα με ένα μήλο (πλυμένο αλλά με τη φλούδα). 
Εναλλακτικά, το ράβουμε. Η γέμιση που προτιμούμε εμείς 
έχει μέσα χωριάτικο λουκάνικο, που συνεισφέρει τα 
πλούσια αρώματά του και απογειώνει το τελικό αποτέλεσμα 

https://cookpad.com/gr/sintages/14313595
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Γεμιστή γαλοπούλα 
🦃 που λιώνει 
🤤🤤🤤

6-8 άτομα 
4μιση ώρες

Cleopatra

Εκτέλεση
6. Τοποθετούμε το... πτηνόν μέσα σε μια μεγάλη γάστρα, και ρίχνουμε από πάνω το 

χυμό του πορτοκαλιού και το ελαιόλαδο, προσέχοντας να μην ξεπλύνουμε το μείγμα 
μελιού-μουστάρδας. Στο πλάι ρίχνουμε και το νερό.

7. Βάζουμε τη γάστρα σε κρύο φούρνο και ψήνουμε αρχικά για 15 λεπτά στους 100οC με 
αντιστάσεις και αέρα. Στη συνέχεια στους 150 για άλλη μισή ώρα και μετά 
συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 200οC. Κατά διαστήματα ανοίγουμε τη γάστρα και 
περιχύνουμε καλά τη γαλοπούλα με το ζουμάκι που έχει βγάλει.

8. Σε περίπτωση που αρχίσει να παίρνει χρώμα πρώιμα, σκεπάζουμε τα επίμαχα σημεία 
με αλουμινόχαρτο και το αφαιρούμε προς το τέλος του ψησίματος.

9. Όταν δούμε ότι η γαλοπούλα μας έχει ψηθεί καλά, αφαιρούμε το καπάκι της γάστρας 
(και το αλουμινόχαρτο, αν χρησιμοποιήσαμε) και την αφήνουμε να 
χρυσοροδοκοκκινήσει (την "έφαγα" τη Μιραράκη!!!😂).

10. Την τοποθετούμε με προσοχή στην πιατέλα μας, την αφήνουμε κανένα δεκάλεπτο να 
"ηρεμήσει" και μετά...την αποδεκατίζουμε με συνοπτικές διαδικασίες 😉.

11. Καλοφάγωτη!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/14313595
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Υλικά

Σαρμάδες - 
Λαχανοντολμάδες 
Με λάχανο Τουρσί

1 κατσαρόλα 
1 ώρα

700 γρ κιμά ανάμεικτο
1 φλιτζάνι του τσαγιού 
ρύζι άσπρο νυχάκι
2 λάχανα τουρσί
2 λεμόνια τον χυμό
6-8 μοσχοπίπερα
Αλάτι
Πιπέρι
Κόκκινο πιπέρι
Λίγο ελαιόλαδο

Dafni Vasiliki 
Chantzi-Karaparidi

«Εσύ που ξέρεις τα πολλά κι ο νους σου κατεβάζει, ένα 
μεγάλο λάχανο πόσους σαρμάδες βγάζει;
Αν είναι ο μάστορας καλός και ξέρει να μοιράζει ένα μεγάλο 
λάχανο 100 σαρμάδες βγάζει» Αυτή την παροιμία έλεγε η 
γιαγιάκα σου Κοκκινοσκουφίτσα μου γλυκιά όταν 
μαγειρεύαμε μαζί όταν ήμουν μικρή και τώρα που τα 
καταφέραμε να μαγειρέψουμε μαζί να πάρεις το #καλάθι σου 
να της πας μερικούς Σαρμάδες να φάει ..!!

Εκτέλεση
1. Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά μας, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, 

πιπέρι το ρύζι και ανακατεύουμε.
2. Βγάζουμε τα φύλα από το λάχανο τουρσί τα τοποθετούμε 

σε μια λεκάνη για να μπορούμε να τα παίρνουμε πιο 
εύκολα, έπειτα παίρνουμε κιμά με ρύζι μια κουταλιά και 
γεμίζουμε το λάχανο στην άκρη και τυλίγουμε όπως τα 
ντολμαδάκια.

3. Στον πάτο από την κατσαρόλα μας βάζουμε 3-4 φύλλα από 
το λάχανο (Αυτό το κάνουμε για να μην καούν οι σαρμάδες) 
και τοποθετούμε τους σαρμάδες μας στη σειρά. Ρίχνουμε το 
χυμό από δύο λεμόνια, το κόκκινο πιπέρι και τα 
μοσχοπίπερα διάσπαρτα. Βάζουμε ένα πιάτο από πάνω για 
να μην διαλυθούν. Ρίχνουμε νερό μέχρι να σκεπαστούν οι 
σαρμάδες τους βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 1 ώρα.

4. Καλή όρεξη 💜 καλή επιτυχία
5. Tip: Αν θέλετε τα κάνετε αυγολέμονο

https://cookpad.com/gr/sintages/14315808
https://cookpad.com/gr/sintages/14315808
https://cookpad.com/gr/sintages/14315808
https://cookpad.com/gr/xristes/25289096
https://cookpad.com/gr/xristes/25289096


Υλικά

Χοιρινά σουβλάκια 
σε ξυλάκια

12 σουβλάκια 
 

12 σουβλάκια
ρίγανη,αλάτι, πιπέρι 

💫Στελλα 
Πολυαναγνωστακη🌺🌸

Η Κοκκινοσκουφίτσα θα πήγαινε στη γιαγιά μερικές από τις 
γιορτινες λιχουδιές που έφτιαξε η μαμά της και θα της έκανε 
παρέα.
Το κοριτσάκι έβαλε μέσα στο καλαθάκι του τα σουβλάκια 
σκεφτομενη ότι θα θέλε να καταλήξουν στη δική της κοιλιά,
και τα υπόλοιπα καλουδια και ξεκίνησε χαρούμενο 
χοροπηδώντας και τραγουδώντας.
Εκοψε και μερικά λουλούδια να φτιάξει ένα μπουκέτο για τη 
γιαγιά και μόλις το ολοκλήρωσε κίνησε για το καλυβοσπιτο 
της γιαγιάς της.
-Ο κακός λύκος δε θα τολμήσει να με πλησιάσει μετά από το 
χουνερι που του έκανα τις προαλλες,μονολογησε η μικρούλα 
με περηφάνια….

Εκτέλεση
1. Βάζουμε αλάτι, ρίγανη και πιπέρι στα σουβλάκια να πάνε 

παντού.
2. Τα βάζουμε στο τηγάνι μόλις βράσει το λάδι.
3. Τα γυρνάμε από όλες τις μεριές, να ψηστουν παντού.
4. Μόλις είναι έτοιμα σβήνουμε το μάτι και τα βάζουμε σε ένα 

πιάτο με χαρτί για να απορροφήσει το λάδι.
5. Τα τρώμε ζεστά.
6. Καλή επιτυχία!
7. Τιπ: μπορείτε να τα ετοιμάσετε να τα έχετε έτοιμα από το 

προηγούμενο βράδυ.
8. Τιπ2:αν έχετε χοιρινές μπουκιές μπορείτε να περάσετε το 

χοιρινό στα ξυλάκια και να βάλετε ανάμεσα λαχανικά.😉❤

https://cookpad.com/gr/sintages/14342387
https://cookpad.com/gr/sintages/14342387
https://cookpad.com/gr/xristes/25572298
https://cookpad.com/gr/xristes/25572298


Υλικά

Χοιρινό 
πρασοσέλινο 
αυγολέμονο

4 μερίδες 
 

1 κιλό χοιρινό από 
μπούτι
800 γραμμάρια με 1 
κιλό  καθαρισμένα 
σέλινα ή σέλερι
2 μεγάλα πράσα
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 ματσάκι άνηθο
1/3 φλυτζάνι του 
τσαγιού ελαιόλαδο
Αλάτι πιπέρι

Για το αυγολέμονο:
1 αυγό
2-3 λεμόνια το χυμό 
τους
1 κουταλάκι του γλυκού 
γεμάτο κορν φλάουρ

Λεμονιά Πούλου

Η μαμά της Κοκκινοσκουφίτσας κάθε μέρα ετοίμαζε το 
καλαθάκι με φαγητό και καλούδια για την γιαγιά και η 
Κοκκινοσκουφίτσα το πήγαινε με μεγάλη χαρά. Για σήμερα η 
γιαγιά είχε επεθυμήσει ένα φαγητό παραδοσιακό, που της 
θύμιζε τα φαγητά της δικής της μαμάς, χοιρινό πρασοσέλινο 
αυγολέμονο. Η μαμά δεν της χάλασε το χατίρι, το έφτιαξε με 
μεγάλη χαρά και έβαλε μια μεγάλη μερίδα σε ένα τάπερ και το 
έβαλε στο καλαθάκι. Είχε ζυμώσει και ψωμάκι και έτσι το 
καλαθάκι γέμισε νοστιμιές. Η Κοκκινοσκουφίτσα πήγε τα 
καλούδια στη γιαγιά και όσο για τον λύκο η γιαγιά τον 
καλούσε συχνά για φαγητό και έτσι ήταν όλοι 
ευχαριστημένοι. Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς 
καλύτερα!

Εκτέλεση
1. Κόβουμε το κρέας σε μεγάλες μερίδες και αφαιρούμε τυχόν 

μεγάλα κομμάτια λίπους. Το βάζουμε στην κατσαρόλα μαζί 
με το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το ελαιόλαδο. Σωτάρουμε 
προσθέτοντας και το αλατοπίπερο

2. Αφού σωταριστεί καλά ρίχνουμε νεράκι να σκεπαστεί το 
κρέας. Αφήνουμε να βράσει το φαγητό μέχρι να μισοβράσει 
το κρέας. Εγώ το βάζω στη χύτρα ταχύτητας για 15 λεπτά 
από το σφύριγμα της βαλβίδας.

3. Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε τα λαχανικά μας. Βγάζουμε τα 
εξωτερικά φύλλα από τα σέλινα, εγώ έβαλα σέλερι,και τα 
υπόλοιπα τα κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Την καρδιά εγώ 
δεν τη βάζω γιατί θα λιώσει, την κρατάμε για σαλάτες. Τα 
πλένουμε πολύ καλά. Καθαρίζουμε τα πράσα και κόβουμε κι 
αυτά σε χοντρά κομμάτια. Ψιλοκόβουμε και τον άνηθο.

4. Αφού το κρέας μας έχει μισοβράσει βάζουμε στην 
κατσαρόλα και τα λαχανικά μας. Τα αφήνουμε να μαραθούν 
βουλιάζοντας τα κάθε τόσο.

https://cookpad.com/gr/sintages/14335764
https://cookpad.com/gr/sintages/14335764
https://cookpad.com/gr/sintages/14335764
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599


Χοιρινό 
πρασοσέλινο 
αυγολέμονο

4 μερίδες 
 

Λεμονιά Πούλου

Εκτέλεση
5. Αφήνουμε να σιγοβράσει το φαγητό μέχρι να γίνει το κρέας και τα λαχανικά μας. 

Προσέχουμε να μη μας λιώσουν τα λαχανικά. Εγώ στη χύτρα τα αφήνω για 10 λεπτά 
από το σφύριγμα της βαλβίδας.

6. Αφού γίνει το φαγητό μας ετοιμάζουμε το αυγολέμονο. Σε ένα βαθύ πιάτο χτυπάμε 
το ασπράδι καλά με ένα πιρούνι να γίνει σαν ελαφριά μαρέγκα. Προσθέτουμε τον 
κρόκο και χτυπάμε λίγο ακόμη. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και το κορν φλάουρ. 
Ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.

7. Παίρνουμε με την κουτάλα ζουμί από το φαγητό και ρίχνουμε σιγά σιγά στο μείγμα 
του αυγού ανακατεύοντας. Όταν έχουμε ρίξει αρκετό ζουμάκι ρίχνουμε το μείγμα 
στην κατσαρόλα και την κουνάμε γρήγορα να ανακατευτούν τα υλικά.

8. Ξαναβάζουμε στη φωτιά να πάρει μια βράση. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αφήνουμε 
λίγη ώρα να κρυώσει, σερβίρουμε και απολαμβάνουμε!!

https://cookpad.com/gr/sintages/14335764
https://cookpad.com/gr/sintages/14335764
https://cookpad.com/gr/sintages/14335764
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599


Υλικά

Χοιρινό με πιπεριές 
και πατάτες

5-6 άτομα 
2 ώρες

1 κιλο χοιρινό (κρέας 
της επιλογής σας)
2 κόκκινες πιπεριές
3 πράσινες πιπεριές
200 γρ κεφαλοτύρι 
τριμμένο
2 ντομάτες τριμμένες

ΛιαΜαρκουλη

Και όταν λύθηκε η παρεξήγηση με τον πεινασμένο λύκο... Η 
γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας πρότεινε να φτιάξει ένα 
νόστιμο φαγητό για να φάνε όλοι μαζί παρέα !Η 
Κοκκινοσκουφίτσα έστρωσε το τραπέζι και μόλις η γιαγιά 
τελειωσε με το μαγείρεμα κάθισαν να φάνε! Λύκος ,κυνηγός , 
γιαγιά και Κοκκινοσκουφίτσα έφαγαν μέχρι σκασμου!

Εκτέλεση
1. Τοποθετούμε τα υλικά: κεφαλοτύρι-πιπεριές-κρέας και ξανά 

κεφαλοτύρι -πιπεριές-κρέας.
2. Προσθέτουμε και τις πατάτες. (Δεν χρειάζεται να βάλουμε 

νερό γιατί βγάζει υγρά το κρέας).
3. Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα.
4. Κλείνουμε το καπάκι και ψήνουμε για 1 ½ ώρα στους 200 

βαθμούς. Έπειτα αφαιρούμε το καπάκι και ψήνουμε ½ ώρα 
ακόμα για να φύγουν τα υγρά..

https://cookpad.com/gr/sintages/14327122
https://cookpad.com/gr/sintages/14327122
https://cookpad.com/gr/xristes/8525584


Υλικά

Λικέρ Ρόδι

500ml 
24 ώρες και κάτι

1 κούπα ρόδι σε 
σποράκια
1 κούπα τσίπουρο
1 κούπα ζάχαρη
2 ξυλάκια κανέλας
3-4 γαρύφαλλα

Σταυρούλα

H μαμά της Κοκκινοσκουφίτσας αφού γέμισε το καλάθι της με 
όλα τα απαραίτητα χριστουγεννιάτικα καλούδια, σκέφτηκε ότι 
κάτι έλειπε...Ένα μπουκάλι με το αγαπημένο της λικέρ ρόδι! Τι 
καλύτερο από ένα λικέρ ρόδι παρεούλα δίπλα στο τζάκι!!!

Εκτέλεση
1. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το τσίπουρο, τη ζάχαρη, το ρόδι 

την κανέλα και τα γαρύφαλλα
2. Βάζουμε την κατσαρόλα στην φωτιά ανακατεύουμε και 

μόλις αρχίσει να βράσει, βγάζουμε την κατσαρόλα από την 
φωτιά.

3. Αφήνουμε όλα τα υλικά μέσα.
4. Σκεπάζουμε τη κατσαρόλα με το καπάκι της και την 

αφήνουμε για 24 ώρες. Μόλις περάσουν οι 24 ώρες περνάμε 
από σουρωτήρι και μετά από χαρτί του καφέ φίλτρου.

5. Τοποθετούμε σε μπουκάλια μόλις κρυώσει, και το λικέρ 
είναι έτοιμο

https://cookpad.com/gr/sintages/14327907
https://cookpad.com/gr/xristes/16625261


Υλικά

Μείγμα για ζεστή 
παχύρρευστη 
σοκολάτα

7 μερίδες 
 

180 γρ κουβερτούρα 
ψιλοκομμένη η στον 
τρίφτη
40 γρ. Κόρν φλάουρ
80 γρ. Κακάο
100 γρ. Ζάχαρη
1/4 κ.γ. αλάτι
1 βανίλια

alsi

Η κοκκινοσκουφίτσα είχε ένα βάζο με σκόνη για ζεστή 
σοκολάτα για να περάσουν ένα ευχάριστο και ζεστό 
απόγευμα πίνοντας την.. Είναι ωραίο δωράκι για τους 
αγαπημένους μας τώρα τις γιορτές!

Εκτέλεση
1. Τρίβουμε την κουβερτούρα και Ανακατεύουμε καλά όλα τα 

υλικά σε ένα μπολ. Εγώ τα βάζω όλα στο μούλτι και τα 
τρίβω(αν τα βάλετε στο μούλτι χτυπήστε διακεκομμενα 
στην αρχή μέχρι να σπάσει η κουβερτούρα σε ψιλά 
κομμάτια (μην σας καεί το μούλτι και με κυνηγάτε)). Τα 
βάζουμε σε ένα βάζο.

2. Χρησιμοποιούμε 4 κ.σ. (60γρ.) Σκόνη για 200 ml γάλα.
3. Βάζουμε το μείγμα σοκολάτας με το γάλα στο κατσαρολάκι 

και ανακατεύουμε στη φωτιά ζωηρά να διαλυθεί, 
συνεχιζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να ζεσταθεί και να 
πήξει. Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε!

https://cookpad.com/gr/sintages/14290784
https://cookpad.com/gr/sintages/14290784
https://cookpad.com/gr/sintages/14290784
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584


Υλικά

Μπάλες ενέργειας με 
αβοκάντο

 
 

180 γραμμάρια 
χουρμάδες χωρίς 
πυρήνα
125 γραμμάρια 
αβοκάντο, καθαρισμένο 
και λιωμένο με ένα 
πιρούνι
180 γραμμάρια βρώμη
8 κουταλιές καρύδα 
τριμμένη
3 κουταλιές κακάο σε 
σκόνη
2 κουταλιές σιρόπι 
αγαύης

Για την επικάλυψη
75 γραμμάρια σταγόνες 
σοκολάτας
2 κουταλιές γάλα 
αμυγδάλου

Αικατερίνη🎈

Για να έχει ενέργεια η κοκκινοσκουφίτσα στο δρόμο προς το 
σπίτι της γιαγιάς! ❤

Εκτέλεση
1. Μουλιάζω τους χουρμάδες σε ζεστό νερό για 10 λεπτά. 

Κατόπιν τους στραγγίζω και τους αλέθω στο μπλέντερ.
2. Προσθέτω τα υπόλοιπα υλικά και αλέθω μέχρι να ενωθούν 

καλά.
3. Πλάθω σε μπαλάκια.
4. Λιώνω τις σταγόνες με το γάλα σε μπεν μαρί και τα 

περιχύνω.
5. Αποθηκεύω σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο.

https://cookpad.com/gr/sintages/14348626
https://cookpad.com/gr/sintages/14348626
https://cookpad.com/gr/xristes/21497213


Υλικά

Πανκέικς με 
παπαρουνόσπορο 
και ξύσμα λεμονιού

 
 

70 μιλιλίτρ  γάλα 
αμυγδάλου
20 γραμμάρια σιρόπι 
αγαύης
50 γραμμάρια γιαούρτι 
καρύδας
2 κουταλιές λάδι 
καρύδας, λιωμένο
Ξύσμα από μισό 
λεμονάκι
1 κουταλιά χυμό 
λεμονιού
80 γραμμάρια βρώμη
1 κουταλιά 
παπαρουνόσπορο

Για το σερβίρισμα
Μπανάνα
Σιρόπι αγαύης

Αικατερίνη🎈

Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή 
παραμύθια στον κόσμο, όπως και τα πανκέικς άλλωστε είναι 
ένα από τα πιο δημοφιλή πρωινά! Αυτός ήταν ο λόγος που 
επέλεξα αυτή τη συνταγή για την κοκκινοσκουφίτσα. Γίνεται 
τέτοιες μέρες γιορτινές να λείπει από το τραπέζι της γιαγιάς 
ένα τέτοιο πρωινό; ❤

Εκτέλεση
1. Αλέθω όλα τα υλικά μαζί στο μπλέντερ εκτός το 

παπαρουνόσπορο.
2. Προθερμαίνω ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
3. Προσθέτω τον παπαρουνόσπορο, ανακατεύω με ένα 

κουτάλι και τηγανίζω και από τις δύο πλευρές μέχρι να 
ροδίσουν ομοιόμορφα.

https://cookpad.com/gr/sintages/14324334
https://cookpad.com/gr/sintages/14324334
https://cookpad.com/gr/sintages/14324334
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Υλικά

Βάφλες

12 κομμάτια 
 30’

300 γρ βούτυρο
300 ζάχαρη
3 αυγά
1 βανίλια
ξύσμα λεμονιού
500 γρ αλεύρι
200 γρ νερό ή γάλα

Katharina Kouniou

Για την γιαγιά της κοκκινοσκουφίτσας βάζουμε βάφλες στο 
#καλάθι

Εκτέλεση
1. Ανακατεύουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη.
2. Χωρίζουμε τα αυγά, προσθέτουμε τους κρόκους στο μείγμα. 

Προσθέτουμε τα υπόλοιπα συστατικά και το αλεύρι.
3. Χτυπάμε το ασπράδι χώρια και το προσθέτουμε στο τέλος 

ανακατεύοντας απαλά. Το μείγμα να είναι σφιχτό, αλλά να 
πέφτει από την κουτάλα.

4. Ψήνουμε σε δόσεις σε προθερμασμένη βαφλιέρα σε μέτρια 
θερμοκρασία μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο μεριές.

https://cookpad.com/gr/sintages/14318247
https://cookpad.com/gr/xristes/13781064


Υλικά

Κουλουράκια 
πορτοκάλι μαλακά 
με 4 υλικά χωρίς 
γλουτένη & ζάχαρη

25 κομμάτια 
45 λεπτά

1 ολόκληρο πορτοκάλι 
μεσαίου μεγέθους προς 
μικρό
8 κ.σ. ελαιόλαδο
4-5 κ.σ. μέλι
20-25 περίπου κ.σ.  
αλεύρι χωρίς γλουτένη 
και αλεύρι ρυζιού ή Ζέα

Sasso

Όταν η Κοκκινοσκουφίτσα συνάντησε τον λύκο είχε ήδη 
δοκιμάσει πριν τα κουλουράκια πορτοκαλιού που είχε στο 
καλάθι της. Πήρε τόση δύναμη από την βιταμίνη c που ο 
λύκος τρόμαξε και το έβαλε στα πόδια.

Εκτέλεση
1. Λιώνουμε στο multi το πορτοκάλι με το λάδι και το μέλι και 

το αδειάζουμε σε ένα βαθύ σκεύος. Προσθέτουμε σταδιακά 
το αλεύρι μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη.

2. Πλάθουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε και ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις 
αντιστάσεις για περίπου 20-25 λεπτά.

https://cookpad.com/gr/sintages/14327564
https://cookpad.com/gr/sintages/14327564
https://cookpad.com/gr/sintages/14327564
https://cookpad.com/gr/sintages/14327564
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Υλικά

Βουτυράτα πτι φουρ 
με μαρμελάδα 
φράουλα

 
 

220 γρ βούτυρο 
αγελάδας
120 γρ άχνη
1 αβγό
30 γρ γάλα
330 γρ αλεύρι
1 πρέζα αλάτι
1 κουταλάκι μπέικιν
2 βανίλιες
1/2 βάζο μαρμελάδα 
φράουλα
125 γρ κουβερτούρα
1 κουταλιά ηλιέλαιο

Roula Voulga

Η γιαγιά μαγειρεύει και μόνη της, έτσι λοιπόν η 
Κοκκινοσκουφίτσα δε χρειάζεται να της πάει φαγητό, αλλά 
γλυκό! Και επειδή η μαμά είναι χρυσοχέρα, η 
Κοκκινοσκουφίτσα μαζεύει στο δάσος φρούτα, κάνουν 
μαρμελάδα και γεμίζουν αφράτα κουλουράκια, τα κάνουν πτι 
φουρ, τα βάζει η Κοκκινοσκουφίτσα στο #καλάθι και ξεκινά 
τη γνωστή βόλτα της, για να συνοδεύει η γιαγιά γλυκά τον 
καφέ της!

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε το βούτυρο με τη άχνη με το μίξερ μέχρι να 

ασπρίσουν, συνεχίζουμε το χτύπημα προσθέτοντας το αβγό 
και μετά το γάλα. Σταματάμε το μίξερ, ρίχνουμε όλα μαζί, το 
αλεύρι, αλάτι, μπέικιν και βανίλιες και ανακατεύουμε με μια 
μαρίζ μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

2. Βάζουμε το μείγμα σε κορνέ και πάνω σε ταψί με λαδόκολλα 
κόβουμε μικρές γραμμές όσο θέλουμε να είναι σε μέγεθος 
τα μπισκότα μας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 200 βαθμούς για 10-12' και τα βγάζουμε να 
κρυώσουν.

3. Τα κάνουμε ζευγάρια και τα κολλάμε με μαρμελάδα, έπειτα 
τα βουτάμε από τη μια μεριά τους στην κουβερτούρα που 
έχουμε λιώσει σε μπεν μαρί με το ηλιέλαιο και τα 
απλώνουμε ξανά στη λαδόκολλα μέχρι να σταθεροποιηθεί η 
σοκολάτα.

https://cookpad.com/gr/sintages/12394235
https://cookpad.com/gr/sintages/12394235
https://cookpad.com/gr/sintages/12394235
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217


Υλικά

Μπισκότα εύκολα 
και νόστιμα

 
 

100 γραμ. βούτυρο 
αγελάδας
85 γραμ. φυτική 
μαργαρίνη
90 γραμ. άχνη ζάχαρη
1/2 κουταλάκι μπέικιν
Λίγο αλάτι
1 κ.γ. εσάνς βανίλιας
2 κούπες αλεύρι για 
όλες τις χρήσεις
Χρώματα 
ζαχαροπλαστικής
Τρούφα, καραμελάκια, 
σταγόνες σοκολάτας..

mary-mary

Στο #καλαθι της Κοκκινοσκουφίτσας μπήκαν ζεστά και 
νόστιμα γιορτινά μπισκότα βανίλιας!!! Άλλωστε η γιαγιά με το 
τσάι που συνηθίζει να πίνει κάθε απόγευμα τα θεωρεί 
απαραίτητα συνοδευτικά...

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε καλά τα βούτυρα με την άχνη να αφρατέψουν
2. Προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το εσάνς και το αλάτι 

και φτιάχνουμε μια ζύμη μαλακή και εύπλαστη.
3. Αφού αφήσουμε την ζύμη για μισή ώρα περίπου στο 

ψυγείο, την χωρίζουμε σε 4 κομμάτια και βάζουμε 2 
σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής σε κάθε κομμάτι.

4. Ανοίγουμε τις ζύμες μας και κόβουμε σε ότι σχέδιο θέλουμε 
για να φτιάξουμε τα μπισκοτάκια μας.

5. Τα βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα στολίζουμε 
όπως μας αρέσει (εμένα τα στόλισαν τα παιδάκια μου).

6. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 15 λεπτά περίπου 
στους 180 βαθμούς κελσίου.

https://cookpad.com/gr/sintages/14328247
https://cookpad.com/gr/sintages/14328247
https://cookpad.com/gr/xristes/8504953


Υλικά

Μπισκότα βουτύρου 
με μαρμελάδα και 
σοκολάτα

70 μερίδες 
1 ώρα

250 γρ. Βούτυρο 
αγελαδινό
1 1/2 κούπα ζάχαρη
3 αυγά
700 γρ αλεύρι
2 1/2 κ.γ μπέικιν
3 βανίλιες
1 κ.γ αλάτι

Για τη γέμιση
1 Μαρμελάδα της 
αρεσκεία σας

Για την επικάλυψη
3 κουβερτούρες 
Γάλακτος

Νίκη

Η κοκκινοσκουφίτσα επέλεξε να πάει μπισκότα στη γιαγιά της 
για να την γλυκάνει. Έτσι αφού περνούσε από το δάσος 
σκέφτηκε πώς αν έβλεπε τον κακό λύκο θα του πρόσφερε και 
θα τον γλύκανε 😍🤣

Εκτέλεση
1. Βάζουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μαζί μέχρι να γίνει 

αφράτο.
2. Μετά προσθέτουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε.
3. Θα βγει ένα μείγμα σαν πούδρα. Αν έχετε γάντια μιας 

χρήσης βοηθάνε στο να περνούμε κομμάτι κομμάτι και να 
πλάθουμε..Ψήνουμε στους 180° στον αέρα για περίπου 10 
λεπτά θα τα δείτε με το μάτι φαίνονται μαλακά αλλά μόλις 
τα βγάλετε σκληραίνουν.

4. Όταν είναι έτοιμα διαλέγουμε ότι μαρμελάδα θέλουμε και 
αλείφουμε το ένα μπισκότο και βάζουμε το άλλο από πάνω.

5. Κάνουμε μπεν μαρί προσθέτουμε τις κουβερτούρες μας και 
1 κουτ. σούπας Ηλιέλαιο βάζουμε το μισό μπισκότο και 
μετά το αφήνουμε σε λαδόκολλα να στεγνώσουν.

https://cookpad.com/gr/sintages/14314004
https://cookpad.com/gr/sintages/14314004
https://cookpad.com/gr/sintages/14314004
https://cookpad.com/gr/xristes/15364246


Υλικά

Κέικ σοκολάτας με 
κάστανα που 
περίσσεψαν

 
 

250 γραμμάρια 
βούτυρο
250 γραμμάρια ζάχαρη
3 αυγά, χτυπημένα
1/2 κουταλάκι 
εκχύλισμα βανίλιας
140 μιλιλίτρ  γάλα 
αμυγδάλου
380 γραμμάρια αλεύρι 
για όλες τις χρήσεις
1 φακελάκι μπέικιν 
πάουντερ
120 γραμμάρια κακάο 
σε σκόνη
1/3 κουταλάκι αλάτι
150 γραμμάρια 
κάστανα, βρασμένα, 
καθαρισμένα και 
ψιλοκομμένα

Αικατερίνη🎈

Ένα τέτοιο κέικ είναι ότι πρέπει και για τη κοκκινοσκουφίτσα 
σε περίπτωση που χρειαστεί να δωροδοκήσει τον λύκο αλλά 
και για τη γιαγιά που σίγουρα μαζί με τον καφέ της θα φάει 
και ένα κομμάτι κέικ! 

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνω τον φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου.
2. Ρίχνω στον κάδο του μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη και 

χτυπάω για 1-2 λεπτά.
3. Προσθέτω τα αυγά με το εκχύλισμα βανίλιας και χτυπάω για 

άλλα 2 λεπτά.
4. Ρίχνω το γάλα και συνεχίζω το χτύπημα.
5. Σε ένα μπολ, ανακατεύω το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το 

κακάο και το αλάτι με ένα κουτάλι. Κλείνω το μίξερ, ρίχνω 
στον κάδο λίγο λίγο το μείγμα του αλευριού και ανακατεύω 
με ένα κουτάλι. Κατόπιν χτυπάω σε μέτρια ταχύτητα μέχρι 
να ομογενοποιηθεί.

6. Προσθέτω τα κάστανα και ανακατεύω. Βουτυρώνω μια 
φόρμα για κέικ και μεταφέρω το μείγμα μου.

7. Ψήνω για 1 ώρα. Στα πρώτα 30 λεπτά, ανοίγω τον φούρνο 
και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.

https://cookpad.com/gr/sintages/14330731
https://cookpad.com/gr/sintages/14330731
https://cookpad.com/gr/sintages/14330731
https://cookpad.com/gr/xristes/21497213


Υλικά

Το γλυκό της 
Κοκκινοσκουφίτσας!

 
 

220 γρ αλεύρι γοχ
2 βανίλιες
9 αυγά χώρια κρόκοι 
ασπράδια 🥚🥚🥚
180 γρ ζάχαρη

Για τη γέμιση:
Μαρμελάδα ροδάκινο 
🍑
1/2 φάκελο κρέμα 
ζαχαροπλαστικής 
βανίλια
1 κομπόστα 
φρουτοσαλάτας 
🍇🍒🍍🍓

Για τη διακόσμηση:
Σοκολατάκια υγείας, 
σοκολατάκια φράουλας 
και χριστουγεννιάτικα 
μπαστουνάκια 
ζαχαρόπαστας. 🍫🍡🍭

Ioulia -Juliana.

Μετά τις σούπες και τα φάρμακα η γιαγιά έπρεπε να 
γλυκαθεί λίγο. Να πάρει τα πάνω της βρε παιδι μου.
Έτσι λοιπόν η μαμά της κοκκινοσκουφίτσας ,ετοίμασε 
στο #καλαθι μαζί με όλα τα καλούδια και το περίφημο 
γλυκό της.
Ο κακος λυκος που παραμονευε όμως ,είχε σκοπο να 
φάει όλο το πακέτο. Γιαγιά, κοκκινοσκουφιτσα, γλυκό...

Εκτέλεση
1. Σε μπολ βάζουμε αλεύρι και βανίλιες.
2. Σε άλλο μπολ χτυπάμε ασπράδια με ζάχαρη σε μαρέγκα 

σφιχτή.
3. Προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους. Μετά από κάθε 

κρόκο, χτύπημα καλό.
4. Προσθέτουμε σε αυτό το μείγμα το αλεύρι με τις βανίλιες 

και ανακατεύουμε απαλά, να μη χαθεί ο αέρας της 
μαρέγκας. Θέλουμε αφράτο παντεσπάνι.

5. Αδειάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα στρωμένο (30Χ40) και 
ψήνουμε στους 200 σε προθερμασμένο φούρνο για 20 
περίπου λεπτά.

6. Η γέμιση: Χτυπάμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής σύμφωνα με 
τις οδηγίες

7. Αλείφουμε το παντεσπάνι με τη μαρμελάδα.
8. Ανακατεύουμε την κρέμα με την καλά στραγγισμένη 

φρουτοσαλάτα (τα φρούτα μόνο, όχι το σιρόπι)
9. Γεμίζουμε κατά μήκος το παντεσπάνι με την κρέμα και 

τυλίγουμε με τη βοήθεια της λαδόκολλας. (Μόνο το 
παντεσπάνι τυλίγουμε όχι τη λαδόκολλα)

10. Αλείφουμε και απ' έξω το ρολό μας με μαρμελάδα και το 
χαράσσουμε σε φέτες.

11. Διακοσμούμε με τα σοκολατάκια φράουλας, υγείας και με τα 
Χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια.

12. Βάζουμε για λίγο ψυγείο!
13. Είναι τόσο εύκολο και γρήγορο, γιατί δεν χρειάζεται να 

περιμένεις. Ταυτόχρονα ελαφρύ και γευστικό!

https://cookpad.com/gr/sintages/14281025
https://cookpad.com/gr/sintages/14281025
https://cookpad.com/gr/xristes/21113054


Υλικά

Δίπλες

 
 

Για τις δίπλες
500 γραμμάρια αλεύρι 
για όλες τις χρήσεις
5 αυγά, χτυπημένα
3 κουταλιές ελαιόλαδο
1 πρέζα αλάτι
2 κουταλιές ζάχαρη
4 κουταλιές νερό

Για το τηγάνισμα
400 μιλιλίτρ  ηλιέλαιο

Για το σιρόπι
600 γραμμάρια ζάχαρη
600 γραμμάρια νερό
2 ξύλα κανέλας
1/2 λεμόνι (τον χυμό 
του)
40 γραμμάρια μέλι

Για το σερβίρισμα
Καρυδόψιχα, αλεσμένη 
στο μπλέντερ
Μέλι

Αικατερίνη🎈

Αυτό κι αν είναι κρίμα να λείπει από το τραπέζι της γιαγιάς 
της κοκκινοσκουφίτσας!

Εκτέλεση
1. Στον κάδο του μίξερ, ρίχνω όλα τα υλικά για τις δίπλες και 

χτυπάω με τον γάντζο για ζύμωμα (σε μέτρια ταχύτητα) για 
1-2 λεπτά. Αφαιρώ και πλάθω με τα χέρια. Μεταφέρω ξανά 
στο μίξερ και χτυπάω ακόμα για 1-2 λεπτά.

2. Μοιράζω τη ζύμη μου σε 4 κομμάτια, τα καλύπτω με 
μεμβράνη και τα βάζω στο ψυγείο να ξεκουραστούν για 1 
ώρα.

3. Πασπαλίζω λίγο αλεύρι στο τραπέζι, βάζω ένα ένα κομμάτι 
από τη ζύμη, τα ανοίγω με έναν πλάστη σε πολύ πολύ λεπτό 
φύλλο και κόβω σε ορθογώνια κομμάτια.

4. Ρίχνω σε ένα κατσαρολάκι το ηλιέλαιο και αφήνω να 
ζεσταθεί καλά.

5. Τα μεταφέρω στο καυτό λάδι, τηγανίζω μέχρι να πάρουν 
χρώμα και τα αφήνω πάνω σε απορροφητικό χαρτί μέχρι να 
φτιάξω το σιρόπι.

6. Για το σιρόπι: ρίχνω όλα τα υλικά σε μια κατσαρόλα και 
μεταφέρω σε δυνατή φωτιά. Μόλις πάρει βράση, κατεβάζω 
από τη φωτιά και βάζω μία μία τις δίπλες για 5 
δευτερόλεπτα.

https://cookpad.com/gr/sintages/14330594
https://cookpad.com/gr/xristes/21497213


Υλικά

Δίπλες!

 
 

5 αυγά
2 βανίλιες
Στη μύτη του κουταλιού 
του γλυκού σόδα 
μαγειρικής
1 πρέζα αλάτι
3 1/2 φλ. αλεύρι για 
όλες τις χρήσεις
Σπορέλαιο για το 
τηγάνισμα
Ψιλοκομμένη 
καρυδόψιχα
Μέλι
Κανέλα

Για το μέλωμα
500 γρ μέλι
1 φλ. νερό
1/2 κ.γ. κανέλα
1/2 κ.γ. γαρύφαλλο 
τριμμένο

Maria Dalla

Τι πιο επίκαιρο? Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το καλάθι 
της Κοκκινοσκουφίτσας....

Εκτέλεση
1. Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Στα ασπράδια 

ρίχνουμε το αλάτι και τα χτυπάμε μέχρι να κάνουν κορυφές 
που να στέκονται (μεσαία ταχύτητα). Στους κρόκους 
ρίχνουμε τις βανίλιες και χτυπάμε για 5 λεπτά με μίξερ 
χειρός, για να ασπρίσουν καλά και να μη μυρίζουν.

2. Ρίχνουμε τους κρόκους στα ασπράδια και προσθέτουμε τη 
σόδα. Χτυπάμε 5 λεπτά για να αφρατέψει καλά το μείγμα. 
Ρίχνουμε τα 2/3 του αλευριού για να γίνει σαν πηχτός 
χυλός. Λαδώνουμε τα χέρια και προσθέτοντας το υπόλοιπο 
αλεύρι (λίγο-λίγο) ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να μην κολλάει 
στα χέρια. Την σκεπάζουμε και την ξεκουράζουμε το 
λιγότερο 30 λεπτά.

3. Ανοίγουμε πολύ λεπτό φύλλο με πλάστη σε αλευρωμένη 
επιφάνεια. Κόβουμε σε τετράγωνα κομμάτια. Αφού κόψουμε 
όλες τις δίπλες (τις αφήνουμε πάνω σε πετσέτα απλωμένες 
μέχρι να τις ετοιμάσουμε όλες), ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα 
το λάδι. Ρίχνουμε μέσα μία μία τις δίπλες.

4. Τηγανίζουμε μέχρι να σχηματίσουν φουσκάλες στην 
επιφάνεια τους και να ροδίσουν. Τις στραγγίζουμε σε 
απορροφητικό χαρτί.

5. Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βάζουμε όλα τα υλικά σε κατσαρόλα 
και βράζουμε για 5 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Χαμηλώνουμε 
τη φωτιά στο 1. Μελώνουμε τις δίπλες όπως τα 
μελομακάρονα και τις πασπαλίζουμε με καρύδι (Αφού 
κρυώσουν, με το σιρόπι να είναι ζεστό).

6. Τις περιχύνουμε με μπόλικο μέλι και πασπαλίζουμε με 
καρύδια και κανέλα. Καλή σας επιτυχία!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/14320683
https://cookpad.com/gr/xristes/21021221


Υλικά

Σαραγλί όνειρο άνευ 
ζάχαρης με μέλι 🍯

42 κομμάτια 
1,5 ώρα

1 πακέτο φύλλο 
κρούστας νωπό (500γρ)

Για την γέμιση:
4 χούφτες  καρύδια
2 χούφτες  αμύγδαλα
5 κ.σ. φρυγανιά 
τριμμένη
1 κ.σ. κανέλα

Για το λάδωμα:
2 κ.σ. βούτυρο ή 
μαργαρίνη βιολογική
3/4 περίπου φλ του 
τσαγιού  ελαιόλαδο

Για το σιρόπι:
1 κούπα νερό
1 φλούδα λεμονιού
2 φύλλα λεμονιάς
250 γρ μέλι
1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Sasso

Όταν η Κοκκινοσκουφίτσα πηγαίνει στην γιαγιά με το σαραγλί 
που την έδωσε η μαμά της στο καλάθι, βρίσκει μπροστά της 
τον λύκο. Του δίνει να δοκιμάσει, ο λύκος δεν είχε φάει κάτι 
καλύτερο στην ζωή του κι έτσι έγιναν αμέσως φίλοι.

Εκτέλεση
1. Αρχικά ψήνουμε 10 λεπτά στους 180 στον αέρα τα 

αμύγδαλα γιατί τα θέλουμε καβουρδισμένα. Προσέχουμε να 
μην τα ψήσουμε πολύ γιατί θα είναι πίκρα. Τα αλέθουμε στο 
multi ή στο γουδί χοντροκομμένα μαζί με τα καρύδια. Τα 
βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε την φρυγανιά, την 
κανέλα και ανακατεύουμε.

2. Ζεσταίνουμε το βούτυρο ή την μαργαρίνη να λιώσει και 
αφού το βγάλουμε από την φωτιά προσθέτουμε το 
ελαιόλαδο. Λαδώνουμε ένα ταψί.

3. Απλώνουμε ένα φύλλο στον πάγκο και ρίχνουμε μερικές 
σταγόνες από το λάδι με το πινέλο χωρίς να ακουμπήσει το 
πινέλο στο φύλλο. Βάζουμε άλλο ένα φύλλο από πάνω και 
ραντίζουμε πάλι με το ζεστό λάδι. Ρίχνουμε διάσπαρτα το 
μείγμα με τα καρύδια, περίπου 3-4 κ.σ. αφήνοντας το πάνω 
μέρος για να τυλιχτεί χωρίς να βγει η γέμιση.

4. Τοποθετούμε στην άκρη του φύλλου δύο βελόνες 
πλεξίματος ή μια βέργα και τυλίγουμε σε ρολό όχι πολύ 
σφιχτά. Αφαιρούμε τις βελόνες ή την βέργα και μαζεύουμε 
σουρωτά το ρόλο. Το ακουμπάμε στο ταψί.

5. Συνεχίζουμε ανά δύο πάλι τα φύλλα με λάδι ενδιάμεσα με 
την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν. Στην συσκευασία 
την δική μου υπήρχαν 14 φύλλα, δηλαδή έγιναν συνολικά 7 
ρολά. Όταν τελειώσουμε ρίχνουμε το λάδι που περίσσεψε 
πάνω από τα ρολά. Κόβουμε σε κομμάτια στο μέγεθος που 
θέλουμε.

https://cookpad.com/gr/sintages/14322228
https://cookpad.com/gr/sintages/14322228
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Σαραγλί όνειρο άνευ 
ζάχαρης με μέλι 🍯

42 κομμάτια 
1,5 ώρα

Sasso

Εκτέλεση
6. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς στην χαμηλή σχάρα μέχρι 

να πάρει χρώμα και να ψηθεί καλά κι από μέσα (περίπου 60-80 λεπτά ανάλογα τον 
φούρνο)

7. Όταν βάλουμε το σαραγλί στο φούρνο, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βάζουμε σε 
κατσαρολάκι το νερό, τα φύλλα και την φλούδα λεμονιού και βράζουμε σε μέτρια 
φωτιά για περίπου 3-4 λεπτά. Μόλις το βγάλουμε από την φωτιά προσθέτουμε τον 
χυμό λεμονιού και το μέλι και ανακατεύουμε να λιώσει το μέλι. Το αφήνουμε στην 
άκρη να κρυώσει.

8. Μόλις βγάλουμε το σαραγλί από τον φούρνο, περιχύνουμε το σιρόπι και το αφήνουμε 
να το απορροφήσει. Καλή επιτυχία ❤

https://cookpad.com/gr/sintages/14322228
https://cookpad.com/gr/sintages/14322228
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Υλικά

Βασιλόπιτα κέικ του 
Άκη

 
 

300 γρ. βούτυρο
250 γρ. ζάχαρη άχνη
1 κ.σ. ζάχαρη 
κρυσταλλική
7 γρ. μαχλέπι
2 γρ. μαστίχα
1/2 κ.γλυκού 
μοσχοκάρυδο
2 κ.σούπας αλεύρι γ.ο.χ
ξύσμα από 2 
πορτοκάλια
2 κουτ. γλυκού  
εκχύλισμα βανίλιας
4 αβγά
75 γρ. γάλα
400 γρ. αλεύρι γ.ο.χ
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
ζάχαρη άχνη, για το 
σερβίρισμα

Antonia Kagiafas

Κάποτε η γιαγιά έφτιαχνε την παραδοσιακή 
βασιλόπιτα για όλους μας. Όταν πια μεγαλώσαμε, 
ξεκινήσαμε να την φτιάχνουμε μαζί. Κι όταν πια 
εκείνη μεγάλωσε πολύ και αποσύρθηκε στο σπιτάκι 
της στην άκρη του δάσους, εμείς αρχίσαμε να 
δοκιμάζουμε καινούργιες συνταγές, να φτιάχνουμε τις 
δικές μας βασιλόπιτες και να της στέλνουμε ένα-δυο 
κομμάτια ώστε να πάρει κι εκείνη μια γεύση από τον 
ερχομό της νέας χρονιάς.

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180° C στον αέρα.
2. Χτυπάτε σε ένα μπολ με μιξεράκι χειρός το βούτυρο και την 

άχνη με το σύρμα πολύ καλά μέχρι να αφρατέψει το 
βούτυρο, 5-6 λεπτά. Καθαρίζετε τα πλαϊνά τοιχώματα με μία 
μαρίζ ώστε να μαζέψετε όλο το βούτυρο και συνεχίζετε το 
χτύπημα για άλλα 10 λεπτά περίπου. Αφήνετε κατά μέρος

3. Χτυπάτε πολύ καλά στο μούλτι τη ζάχαρη, το μαχλέπι, 
τη μαστίχα και το μοσχοκάρυδο με 2 κ.σούπας από το 
αλεύρι. Όταν το μίγμα γίνει σκόνη το προσθέτετε στο μπολ 
με το βούτυρο.

4. Στη συνέχεια ρίχνετε στο ίδιο μπολ το ξύσμα πορτοκαλιών, 
το εκχύλισμα βανίλιας, χτυπάτε λίγο με το μίξερ και 
προσθέτετε τα αυγά ένα-ένα, συνεχίζοντας το χτύπημα 
(φροντίστε να έχει απορροφηθεί το προηγούμενο  αυγό 
πριν ρίξετε το επόμενο). Κλείνετε το μιξεράκι και 
προσθέτετε  και το γάλα ανακατεύοντας με μια μαρίζ.

5. Σε δεύτερο μπολ αναμιγνύετε τα 400 γρ. αλεύρι με το 
μπέικιν πάουντερ και τα προσθέτετε κι αυτά στο μίγμα του 
βουτύρου ανακατεύοντας ελαφρά με τη μαρίζ.

6. Βουτυροαλευρώνετε πολύ καλά μία στρογγυλή φόρμα για 
κέικ με αποσπώμενη βάση, διαμέτρου 25 εκ. Αδειάζετε μέσα 
της το μίγμα που έχετε φτιάξει και ισιώνετε καλά με μία 
σπάτουλα.

7. Ψήνετε στον φούρνο για 40 λεπτά, στην υψηλή σχάρα.
8. Αφού ελέγξετε πως έχει ψηθεί καλά,  την βγάζετε από τη 

φόρμα, την βάζετε σε ένα δίσκο σερβιρίσματος και 
πασπαλίζετε με άχνη ζάχαρη (φτιάχνοντας με κουπάτ τα 
σχήματα της αρεσκείας σας στην επιφάνεια της)

https://cookpad.com/gr/sintages/14339298
https://cookpad.com/gr/sintages/14339298
https://cookpad.com/gr/xristes/11706219


Υλικά

Βασιλόπιτα με 
αρώματα εορτών

12 μερίδες 
50'-55 λεπτά

4 αβγά
1 βιτάμ (πλακάκι) απλό
2 1/2 κούπες  φαρινάπ
3/4 κούπας φυσικό 
χυμό πορτοκαλιού
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1/4 κούπας γάλα
1,1/2 κούπα  ζάχαρη 
1 μπέικιν πάουντερ
1 κ.γ. κανέλα
1 κ.γ. γαρύφαλλο
2 κ.γ. μαχλέπι
1 βανίλια
Άχνη για το 
πασπάλισμα

Fani Papaster

Η Κοκκινοσκουφίτσα έβαλε στο #καλάθι μια νόστιμη 
βασιλόπιτα.
Η μαμά της και η Κοκκινοσκουφίτσα συνεννοήθηκαν να πάει 
πρώτα η Κοκκινοσκουφίτσα στο σπίτι της γιαγιάς, και μετά η 
υπόλοιπη οικογένεια για να γιορτάσουν όλοι μαζί.
Όταν έφτασε στο δάσος συνάντησε το λύκο.Τότε σκέφτηκε τα 
λόγια της μαμάς της:πώς ένα χαμόγελο,μια καλή κουβέντα,και 
μια θετική σκέψη, πάντα νικούν το κακό.
Αφού χαμογέλασε και Καλημέρισε τον κυρ-λύκο συνέχισε τον 
δρόμο της.
Όταν έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς ο λύκος που την είχε 
ακολουθήσει καθόταν σιωπηλός πίσω από ένα θάμνο,και 
σκεφτόταν το χαμόγελο της Κοκκινοσκουφίτσας που του είπε 
μια τόσο όμορφη καλημέρα.
Σε λίγο ακούστηκαν φωνές και γέλια,ο λύκος ξαφνιάστηκε,η 
Κοκκινοσκουφίτσα όμως που κοίταξε από το παράθυρο ήξερε 
πως ήταν η οικογένεια της που ερχόταν να κάνουν έκπληξη 
στην γιαγιά….

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε πρώτα τ'αβγά,μετά το βιτάμ και έπειτα 

προσθέτουμε την ζάχαρη.
2. Το αλεύρι με τα μπαχαρικά και το μπέικιν πάουντερ,τα 

αναμιγνύουμε όλα μαζί.προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού, 
και μετά το αλεύρι. Χτυπάμε για 3 λεπτά και μετά βάζουμε 
το γάλα, χτυπάμε για άλλα 2 λεπτά.

3. Τοποθετούμε το μείγμα σε μέτριο ταψί, ψήνουμε στους 
180*c για 50'-55 λεπτά.

4. Τοποθετούμε άχνη στην επιφάνεια της βασιλόπιτας και 
στολίζουμε με διακοσμητικά στολίδια.

https://cookpad.com/gr/sintages/14335510
https://cookpad.com/gr/sintages/14335510
https://cookpad.com/gr/xristes/27049308


Υλικά

Βασιλόπιτα 2021

16-20 μερίδες 
20 ετοιμασια, 50 λεπτά

330 γρ. αλεύρι που 
φουσκώνει
1/2 κ.γ. μαστίχα 
κοπανισμένη στο γουδί
ξύσμα από μισό 
πορτοκάλι
1/2 κ.γ. αλάτι
2 αυγά
270 γρ. ζάχαρη
120 γρ. ηλιέλαιο
2 βανιλίνες
220 γρ. γιαούρτι

Γλάσο
300 γρ. λευκή 
κουβερτούρα σε 
κομμάτια
30 γρ. ηλιέλαιο

Elisabeth 
Paramythiotou

Η Κοκκινοσκουφίτσα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και 
έφτιαξε την κουκούλα της. Στο καλαθάκι της είχε βάλει 
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα που είχε φτιαξει η 
μητέρα της για την γιαγιά της. Έκλεισε την πόρτα και 
ξεκίνησε, δεν είχε πολύ χρόνο. Έπρεπε να πάει στην 
άκρη του δάσους που ήταν το σπίτι της γιαγιάς, και να 
συνεχίσει πιο μακριά, εκεί οπου ήταν αρρωστοι που 
έπρεπε να φροντίσει.

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε όλα τα υλικά Εκτός από το γιαούρτι και το αλάτι με 

τον αυγοδάρτη, για δύο λεπτά. Ακολούθως προσθέτουμε το 
αλεύρι κοσκινισμένο, εναλλάξ με το γιαούρτι και 
αναμιγνύουμε καλά.

2. Παίρνουμε ταψάκι διαμέτρου 24 εκ. είτε βουτυρωμένη και 
αλευρωμένη φόρμα (και τα τοιχώματα) με αποσπώμενα 
τοιχώματα (εγώ δεν είχα σε αυτό το μέγεθος, έβαλα ένα 
ταψάκι), και αδειαζουμε την ζύμη μας. Την στρώνουμε να 
μην έχει κενά αέρα, χτυπώντας κάτω λίγο το ταψάκι.

3. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς, 
για 45 λεπτά περίπου, λέει η συνταγή, εγώ χρειάστηκα 52 
περίπου για να βγει στεγνη η βελόνα.

4. Αφού κρυώσει τελείως, την ξεφορμάρουμε, την βάζουμε σε 
σχάρα με ταψάκι από κάτω, και ρίχνουμε το γλάσο το οποίο 
έχουμε φτιαξει αναμιγνύοντας την λιωμένη λευκή 
κουβερτούρα και το ηλιέλαιο. Το γλάσο πρέπει να καλύψει 
ολη την επιφάνεια του κέικ και 'όσο πάρει από τα πλαϊνά.

5. Το βάζουμε μια ώρα στο ψυγείο να κρυώσει το γλάσο. Μετά 
μπορούμε να γραψουμε ότι θέλουμε στην επιφάνεια, με 
μικρή ποσότητα σοκολατενιου γλασου (εγώ ελιωσα λίγη 
κουβερτούρα με λίγο ηλιέλαιο και χρησιμοπποιησα μια 
συριγγα για να γραψω το 2021.)

6. Αφήνουμε να κρυώσει. (το ΝΟΜΙΣΜΑ το έχουμε βάλει, 
πλυμενο και σε αλουμνιχαρτο, αμεσως πριν ή μετά το 
γλασαρισμα, όπως σας βολευει, στην κάτω επιφάνεια, όχι 
στο μεσο, στην άκρη).

https://cookpad.com/gr/sintages/14336633
https://cookpad.com/gr/xristes/8539461
https://cookpad.com/gr/xristes/8539461


Υλικά

Βασιλόπιτα κέικ!!! 
🎉☃🎅🏼 2021🎆🎆🎆

10 με 12 κομμάτια 
1 ώρα περίπου

3 αυγά
270 γρ ζάχαρη
1 φλυτζάνι ηλιέλαιο
Ξύσμα και το χυμό από 
μισό πορτοκάλι
2 βανίλιες
1 κεσεδάκι γιαούρτι
2 βανίλιες
330 γρ αλεύρι φαρίνα
Ζάχαρη άχνη και 
ζαχαρόπαστα

Βίκυ  
Μπερμπιλαγκα.

Τι άλλο θα μπορούσε η κοκκινοσκουφιτσα να προσφέρει στην 
γιαγιά της απο μια αφρατη Βασιλόπιτα με άρωμα 
πορτοκαλιού.

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη στο μίξερ μέχρι να 

αφρατέψουν. Προσθέτουμε τις βανίλιες το ηλιέλαιο και 
συνεχίζουμε το χτύπημα. Συνέχεια ρίχνουμε το γιαούρτι, 
ξύσμα και το χυμό και τέλος το αλεύρι. Λαδώνουμε ένα ταψί 
και το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά περίπου.

2. Μόλις ψηθεί το βγάζουμε ζεστό από το φούρνο, το 
αναποδογυρίζουμε και ρίχνουμε το κέρμα τυλιγμενο σε 
αλουμινόχαρτο μέσα στο κέικ και κολλάμε την 
ζαχαρόπαστα. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και ότι άλλο 
θέλουμε. Καλή Επιτυχία!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/14328808
https://cookpad.com/gr/sintages/14328808
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724


Υλικά

Βασιλόπιτα με αλεύρι 
ολικής αφράτη και 
αρωματική με 
πορτοκάλι

1 βασιλόπιτα 
 1 ώρα

350 γρ αλεύρι ολικής 
άλεσης
2 κσ μπέικιν πάουντερ
100 γρ ζάχαρη καρύδας 
ή κανονική
3 αυγά
150 ml ηλιέλαιο
Ξύσμα από 2 
πορτοκάλια ή 2 λεμόνια 
ή μίξη αυτών
Χυμό από 2 πορτοκάλια 
ή 150ml
1 κγ εκχύλισμα βανίλιας
1 πρέζα αλάτι
Προαιρετικά στη μύτη 
του κουταλιού κανέλα & 
γαρύφαλλο σε σκόνη
100 γρ άχνη ζάχαρη για 
αχνισμα

marianna_mykonos

Εμείς τη προτιμάμε σε μορφή κέικ, αρωματισμένη με βανίλια 
και πορτοκάλι και τη κάνουμε ελαφριά και πιο υγιεινή με λάδι 
και αλεύρι ολικής για να την πάρει η κοκκινοσκουφίτσα στο 
καλαθάκι της να τη πάει στη γιαγιά της που είναι αρρωστούλα 
😀 Ίσως κεράσει και τον λύκο ένα κομμάτι καθώς πηγαίνει 
προς το δάσος και ίσως έτσι τον γλυκάνει και τον ξεγελάσει!!

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 160° στον αέρα ή 

170° στις αντιστάσεις. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με ένα 
σύρμα τα αυγά με τη ζάχαρη, βανίλια και ξύσμα. Μόλις 
αφρατέψουν τα αυγά ρίχνουμε σιγά σιγά το λάδι και τον 
χυμό εναλλάξ ενώ ανακατεύουμε να αναμειχθούν καλά.

2. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε και τα στεγνά υλικά μας, 
κοσκινίζουμε το αλεύρι μας καλά και αν μείνει αρκετός 
φλοιός από σιτάρι στο συρμα, τον προσθέτουμε απλά στο 
μπολ και τα ανακατεύουμε να ενωθούν. Στο μπολ με το 
αλεύρι ρίχνουμε αργά τα υγρά ενώ ανακατεύουμε να 
ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Βουτυρώνουμε και 
αλευρώνουμε μια φόρμα για κέικ (ότι σχήμα θέλουμε) και 
ρίχνουμε το μείγμα μας.

3. Τοποθετούμε στη μέση του φούρνου μας και ψήνουμε για 
40 με 50 λεπτά ανάλογα τον φούρνο, προσέχουμε μην 
αρπάξει. Δεν ανοίγουμε τον φούρνο μας για τα πρώτα 30 
λεπτά! Ελέγχουμε με μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο να 
βγαίνει στεγνή.

4. Μόλις ψηθεί, βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε 1 
ώρα να κρυώσει πριν ξεφορμάρουμε. Τοποθετούμε σε εναν 
δίσκο η πιατέλα, αχνιζουμε με άχνη ζάχαρη και στολίζουμε 
αν το επιθυμούμε 😊 Καλές γιορτές!! 🎄

https://cookpad.com/gr/sintages/14303378
https://cookpad.com/gr/sintages/14303378
https://cookpad.com/gr/sintages/14303378
https://cookpad.com/gr/sintages/14303378
https://cookpad.com/gr/xristes/8450305


Υλικά

Βασιλόπιτα τσουρέκι 
αφράτη ☃🎄

 
 

1 κύβο φρέσκια μαγιά
200 γρ γάλα
150 γρ ζάχαρη
3 αυγά
100 γρ μαργαρίνη
1 κγ μαχλέπι
1/2 κγ μαστίχα
1 πρέζα αλάτι
Ξύσμα πορτοκάλι, 
βανίλια
650 γρ αλεύρι

Kitchen Goodies

Κάθε χρόνο τις γιορτές η γιαγιά ξύπναγε νωρίς,και ξεκίναγε 
να ζυμώσει το πρωί της παραμονής..και επειδή της αρεσαν τα 
παραδοσιακά πάντα διαλεγε τσουρέκι για βασιλόπιτα.Η κόρη 
της γιαγιάς,η μαμά της Κοκκινοσκουφίτσας έμενε έκπληκτη 
κάθε φορά και καμαρωνε την γιαγιά.Μετά από χρονια ,που η 
γιαγιά δεν είχε πια δυνάμεις,εφτασε στα χέρια της κόρης της 
την μαγική συνταγή της γιαγιάς.Η μαμά της 
Κοκκινοσκουφίτσας, ακολούθησε τα ίδια βήματα της γιαγιάς 
και έφτιαξε την ίδια βασιλόπιτα.Όταν η βασιλόπιτα βγήκε 
από το φούρνο, την έβαλε στο καλάθι της Κοκκινοσκουφίτσας 
για να γλυκανει την ζωή της γιαγιάς

Εκτέλεση
1. Δυαλυουμε 1 κύβο νωπή μαγιά σε 200 γρ χλιαρό γάλα.
2. Προσθέτουμε 150 γρ ζάχαρη, 3 αυγά,100 γρ μαργαρίνη, ξύσμα 

από ένα πορτοκάλι.
3. Χτυπάμε 1/2 κγ μαστίχα με 1 κγ ζάχαρη σε γουδί η μούλτι.
4. Προσθέτουμε την μαστίχα στο μείγμα μας μαζί με 1 κγ 

μαχλέπι, μια πρέζα αλάτι και βανίλια.
5. Προσθέτουμε 650 γρ αλεύρι και ζυμώνουμε καλά.
6. Η ζύμη μας θα κολλάει, μην προσθέστε άλλο αλεύρι, έτσι 

πρέπει να είναι.
7. Αφήνουμε να διπλασιαστεί.
8. Λαδώνουμε μια επιφάνεια και με λαδωμένα χέρια βγάζουμε 

την ζύμη μας.
9. Την δουλεύουμε λίγο και την βάζουμε σε μια στρογγυλή 

φόρμα.
10. Την πιέζουμε λίγο και αφήνουμε μια ώρα να φουσκώσει ξανά.
11. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά.
12. Μην ξεχάσετε το φλουρί.
13. Διακοσμήστε όπως θέλετε. Καλή χρονια☃🎄
14. Εδώ βίντεο

https://cookpad.com/gr/sintages/14330410
https://cookpad.com/gr/sintages/14330410
https://cookpad.com/gr/xristes/12038606
https://youtu.be/Wv-khplkSn8


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: 

54

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

