
Χριστουγεννιάτικες 
συνταγές

Γλυκών και φαγητών



Αλεξάνδρα Α1

ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ
Υλικά: 

200 γρ. κουβερτούρα 

1 φλυτζάνι τσαγιού νερό ζεστό 

2 φλυτζάνια τσαγιού ζάχαρη άχνη 

3 κουταλιές σούπας βιτάμ

λίγο λικέρ 

2 πακέτα μπισκότα μιράντα 250 γρ. 

τρούφα 

Εκτέλεση: 

Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το νερό και προσθέτουμε την 
κουβερτούρα κομμένη σε μικρά κομμάτια. Ρίχνουμε την ζάχαρη, το βιτάμ
και ανακατεύουμε καλά, μέχρι το μείγμα μας να γίνει λείο. Κατεβάζουμε 
από την φωτιά και προσθέτουμε το λικέρ. 

Θρυμματίζουμε τα μπισκότα στο μπλέντερ και τα βάζουμε σε ένα μπολ και 
προσθέτουμε το σοκολατένιο μείγμα. Ανακατεύουμε και το βάζουμε για μια 
ώρα στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί. 

Στη συνέχεια πλάθουμε μικρά μπαλάκια, τα οποία κυλάμε σε τρούφα, 
τριμμένα μπισκότα ή ινδική καρύδα. 

Γίνονται πανεύκολα και είναι πεντανόστιμα. 

Τρώγονται όλες τις ώρες και όλοι ξετρελαίνονται γι’ αυτά. Ελπίζω το ίδιο 
και εσείς!!!!!!!!! 



Αντώνης Α1
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΜΕ 
ΑΛΕΥΡΙ 

Υλικά: 

6 φλιτζάνια αλεύρι 

2 φλιτζάνια λάδι 

1 φλιτζάνι ζάχαρη 

1 φλιτζάνι γάλα 

2 πορτοκάλια (χυμός) 

Δύο πορτοκάλια ( ξύσμα) 

2 κουταλιές της σούπας γαρύφαλλα και κανέλα 

2 κουταλιές του γλυκού μπέικιν παουντερ (ή σόδα ) 

Για σιρόπι : 

500γρ μέλι 

1 φλιτζάνι νερό 

Εκτέλεση: 

Ζεσταίνουμε το λάδι λίγο και το ρίχνουμε σε μια λεκάνη, το ανακατεύουμε μέχρι να λευκανθεί και ρίχνουμε τότε την ζάχαρη 

και εξακολουθούμε να το ανακατεύουμε, προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, το χυμό πορτοκαλιού, τα αρώματα και τέλος 

το γάλα. Αναμειγνύουμε τότε το αλεύρι λίγο λίγο , στο οποίο έχουμε ανακατώσει το μπέικιν πάουντερ .Κατόπιν τα πλάθουμε 

σε ο, τι σχήμα θέλουμε, τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 20' λεπτά. Αφού έχουμε ήδη ετοιμάσει 

το σιρόπι και αφού κρυώσει λίγο, βυθίζουμε τα μελομακάρονα μέσα, και τα βγάζουμε αμέσως. Τα βάζουμε κατόπιν σε μια 

πιατέλα και τα πασπαλίζουμε με αρωματικά και τριμμένα καρύδια . 



Έλενα Α2 

Μuffins “Οι τάρανδοι του Άι
Βασίλη και ο Ρούντολφ!” 
Τα υλικά (για 20 κομμάτια): 

Για τα κεκάκια (Μuffins) 

100 γρ. καστανή ζάχαρη 90 γρ. λευκή ζάχαρη (κρυσταλλική) 4 
αυγά 110 ml καλαμποκέλαιο 50 ml γάλα 200 γρ. αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις 1 κουταλάκι γλυκού γεμάτο μπέικιν πάουντερ 3 
κουταλιές σούπας κακάο σκόνη 3 κουταλιές σούπας νιφάδες 
σοκολάτας υγείας 

Για τα μπισκοτάκια βανίλιας 

μισό φλιτζάνι ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου μισό 
φλιτζάνι ζάχαρη 1 αυγό 2 βανίλιες 1 κουταλιά σούπας γάλα 1/4 
κουταλάκι γλυκού αλάτι 3/4 κουταλάκι γλυκού μπέικιν πάουντερ
1,5 φλιτζάνι + 2 κουταλιές σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

Για την διακόσμηση 

pretzels (αλμυρά μπισκότα) καραμελίτσες m&m (κόκκινο και 
καφέ χρώμα) μερέντα λευκές καραμέλες (marshmallows) 
σταγόνες σοκολάτας κουβερτούρας 



Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα κεκάκια (Μuffins) 

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το λάδι, τα αυγά, την καστανή και τη λευκή ζάχαρη και τα δουλεύουμε με το μίξερ για 3-4 λεπτά. 

Προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε. Σε χωριστό μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν, και τις 

νιφάδες σοκολάτας. Τα προσθέτουμε στο παραπάνω μείγμα και ανακατεύουμε ξανά. Μοιράζουμε το μείγμα σε φόρμα με 

υποδοχές για cup cakes / muffins, αφού πρώτα τοποθετήσουμε χάρτινες θήκες στις υποδοχές. Φροντίζουμε να μην 

παραγεμίσουμε τις θήκες, το μείγμα να φτάνει λίγο πιο πάνω από τη μέση. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο με 

αέρα, στους 165 βαθμούς, για 15-20 λεπτά περίπου. Αφήνουμε τα κεκάκια να κρυώσουν καλά. 

Ετοιμάζουμε τα μπισκοτάκια. 

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε με μίξερ χειρός το βούτυρο σε μέτρια ταχύτητα, για περίπου 30 δευτερόλεπτα. 

Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα για άλλα 2 λεπτά, μέχρι να αφρατέψει το μείγμα μας. Προσθέτουμε 

το αυγό, την βανίλια και το γάλα και χτυπάμε για άλλο 1 λεπτό. Κοσκινίζουμε το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και το 

αλεύρι και τα προσθέτουμε στο παραπάνω μείγμα, ανακατεύοντας σιγά σιγά μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά μας. 

Βάζουμε το μπολ στο ψυγείο για 10-20 λεπτά. Κατόπιν παίρνουμε μικρές ποσότητες ζύμης όπως ένα κεράσι, τις πιέζουμε 

ελαφρά ώστε να αποκτήσουν κυκλικό σχήμα και τις αραδιάζουμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί φούρνου, σε 

κάποια απόσταση μεταξύ τους, γιατί κατά την διάρκεια του ψησίματος θα απλώσουν. Ψήνουμε σε προθερμασμένο

φούρνο με αέρα, στους 180 βαθμούς, μέχρι να ροδίσουν. Όταν βγάλουμε το ταψί από τον φούρνο, μεταφέρουμε με 

προσοχή τα μπισκοτάκια μας σε σχάρα, ώστε να κρυώσουν εντελώς. 

Πάμε τώρα να συναρμολογήσουμε τα ταρανδάκια

Αλείφουμε όλη την επιφάνεια από τα κεκάκια με μερέντα Τοποθετούμε στο κάτω μέρος ένα μπισκοτάκι βανίλιας (αυτή 

είναι η μουσουδίτσα) Χρησιμοποιώντας πολύ λίγη μερέντα, κολλάμε με προσοχή από μια καραμελίτσα για μυτούλα πάνω 

στα μπισκοτάκια. Κόκκινη για τον Ρούντολφ, καφέ για την παρέα του. Στο επάνω μέρος τοποθετούμε δυο pretzels (τα 

κερατάκια). Για ματάκια βάζουμε 2 λευκά μίνι marshmallows, κομμένα στη μέση με ψαλίδι. Στο κέντρο του καθενός, 

βάζουμε μια σταγόνα σοκολάτας. Για να κολλήσουν οι σταγόνες σοκολάτας και τα marshmallows, τα αλείφουμε με πολύ 

λίγη μερέντα. 



Ελισάβετ Α2 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Υλικά: 

100 γραμμ. ζάχαρη άχνη 

400 γραμμ. βούτυρο γάλακτος 

100 γραμμ. φυτίνη

2 κρόκοι 

1 αυγό 

2 βανίλιες 

1/2 κ.γλ. μοσχοκάρυδο 

1/3 φλ. τσαγιού κονιάκ 

1 κοφτό κ.γλ. σόδα μαγειρική 

250 γραμμ. καβουρντισμένο και χοντροκομμένο αμύγδαλο 

850 γραμμ. (περίπου) αλεύρι μαλακό, κοσκινισμένο 

1 κιλό άχνη ζάχαρη 

2 βανίλιες 

Εκτέλεση: 

Απλώνουμε την αμυγδαλόψιχα σε λαμαρίνα και την ψήνουμε 10΄ στους 200ο C, να ροδίσει. Την χοντροκόβουμε. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, την άχνη και τη φυτίνη και τα 
χτυπάμε για 10΄, μέχρι να ασπρίσουν και να γίνουν σαν αφράτη κρέμα. Προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους, να τους πίνει το μείγμα, καθώς και το αυγό. Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο, 
τις βανίλιες και 2 κ.σ. από το αλεύρι για να μην κόψει το μείγμα με την προσθήκη του κονιάκ. Διαλύουμε τη σόδα στο κονιάκ και το ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ. Εναλλάξ προσθέτουμε 
το αμύγδαλο και το αλεύρι. Αλεύρι θα βάλουμε όσο σηκώσει. Ίσως να μην το πάρει όλο το μείγμα. Καλό είναι να τελειώσουμε το ζύμωμα στο χέρι, ζυμώνοντας απαλά και κοσκινίζοντας το 
τελευταίο αλεύρι. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακιά και βουτυράτη. Πλάθουμε τους κουραμπιέδες σε ό,τι σχήμα θέλουμε και τους αραδιάζουμε σε λαμαρίνα. Τους ψήνουμε στους 170οC στον 
αέρα για περίπου 35΄, μέχρι να σκάσουν από πάνω και να ροδίσουν. Αφήνουμε 5΄ να κρυώσουν. Κοσκινίζουμε λίγη λίγη την άχνη με τη βανίλια σε ένα ταψί (να κάνει στρώση). Ακουμπάμε 
επάνω τους κουραμπιέδες και τους πασπαλίζουμε ξανά με άχνη. Τους αφήνουμε να κρυώσουν καλά 



Χρήστος Α3 

ΔΙΠΛΕΣ

Υλικά 

3 αβγά ολόκληρα 

3 κρόκους 

3 γεμάτες κ. σ. ζάχαρη 

ελάχιστο αλάτι 

ξύσμα λεμονιού 

2 κουτ. σούπας κονιάκ 

αλεύρι όσο πάρει για όλες τις 

χρήσεις 

βούτυρο, 

λάδι 

Σιρόπι: 

2 φλυτζάνια του τσαγιού ζάχαρη 

1 φλυτζάνι του τσαγιού μέλι 

2 φλυτζάνια νερό 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Χτυπάμε τα αβγά τα ολόκληρα και τα κρόκους μαζί με την ζάχαρη. Προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού, το κονιάκ, και αρκετό αλεύρι να γίνει η ζύμη κάπως σφιχτή. Βουτάμε τα χέρια μας στο 
βούτυρο και ζυμώνουμε. Σκεπάζουμε την ζύμη και την αφήνουμε μισή ώρα. 

Ανοίγουμε κομμάτια ζύμης σε λεπτά φύλλα με οδοντωτό ροδελάκι κόβουμε σε μακριά ορθογώνια (κάντε μια κοψιά στο κέντρο κατά μήκος και περάστε μέσα την μία άκρη). Τα τηγανίζουμε σε 
μπόλικο καυτό λάδι . 

Τα βουτάμε στο σιρόπι και τα πασπαλίζουμε με καρύδια ψιλοκομμένα και κανέλα. 

Σιρόπι: Βάζουμε όλα τα υλικά μαζί και βράζουμε ακριβώς για 10 λεπτά. 



Εβελίνα Α3 

ΖΕΣΤΟ ΓΛΥΚΟ ΚΡΑΣΙ 
(Gluhwein) 

Υλικά: 

1000ml κόκκινο κρασί 

50γρ. Μέλι 

50γρ. Κονιάκ 

0,5 κ.γ. γλυκάνισο 

4 ολόκληρα γαρύφαλλα 

4 σπόροι κάρδαμου 

1 πρέζα αλάτι 

2 φέτες φρέσκο τζίντζερ

Εκτέλεση: 

1) Βάζουμε το κρασί σε μία κατσαρόλα. 

2) Ρίχνουμε μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το κονιάκ. 

3) Ζεσταίνουμε την κατσαρόλα και όταν αρχίσει να βράζει τη βγάζουμε από τη 
φωτιά. 

4) Κρατάμε ένα τέταρτο να δώσουν τα μπαχαρικά τις μυρωδιές τους στο κρασί και 
σουρώνουμε. 

5) Ζεσταίνουμε λίγο ακόμα και προσθέτουμε το κονιάκ. 

6) Σερβίρουμε σε γυάλινα ποτήρια. 



Κωνσταντίνος Α4 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΑ 
ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
Υλικά

3 βάσεις παντεσπάνι 

1 κουτί ζαχαροπλαστικής σοκολάτα 

200 γρ. μαρμελάδα κάστανο 

1 κουτί σαντιγί 

2 ποτήρια γάλα 

Σιρόπι

1 ποτήρι νερού ζάχαρη 

1 ποτήρι νερό 

Λίγο λικέρ 

Εκτέλεση: 

1) Φτιάχνουμε το σιρόπι ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το νερό κ βράζουμε για 5 λεπτά μόλις κρυώσει ρίχνουμε το λικέρ. 

2) Χτυπάμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής με ένα ποτήρι γάλα στο μίξερ μέχρι να σφίξει . 

3) Χτυπάμε την σαντιγί με ένα ποτήρι γάλα στο μίξερ μέχρι να γίνει αφράτη. 

4) Ραντίζουμε το πρώτο παντεσπάνι με το σιρόπι. 

5) Το βάζουμε σε μια τουρτιέρα, μετά βάζουμε μια στρώση κρέμα ζαχαροπλαστικής κ από πάνω βάζουμε το δεύτερο παντεσπάνι αφού πρώτα 
το έχουμε ραντίσει με το σιρόπι. 

6) Απλώνουμε την μαρμελάδα κάστανο κ προσθέτουμε το τρίτο ραντισμένο με σιρόπι παντεσπάνι κ βάζουμε την υπόλοιπη κρέμα 
ζαχαροπλαστικής 

7) Τέλος απλώνουμε από πάνω τη σαντιγί και καλύπτουμε όλη την τούρτα και την διακοσμούμε με χριστουγεννιάτικα στολίδια. 



Ελεάνα Α4 

ΣΟΥΦΛΕ ΡΙΓΚΑΤΟΝΙ 

ΥΛΙΚΑ

1 πακέτο ριγκατόνι (ή άλλα ζυμαρικά κατά προτίμηση με ρίγες ) 

½ κιλό διάφορα τριμμένα κίτρινα τυριά 

250γρ μπέικον 

1 μεγάλη κρέμα γάλακτος 

Λίγο βούτυρο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μία μεγάλη κατσαρόλα βράστε αρκετό αλατισμένο νερό. 
Όταν πάρει βράση, ρίξτε μέσα τα ζυμαρικά και τα βράστε τα για 
μερικά λεπτά έως ότου μαλακώσουν αλλά να “κρατάνε” 
(aldente), ανακατεύοντας κάθε τόσο για να μην κολλήσουν. 
Στραγγίστε τα και τα ρίξτε τα σε ένα πυρίμαχο σκεύος. 
Ταυτόχρονα ψιλοκόψτε το μπέικον. Βάλτε το σε ένα μικρό 
σκεύος και το σοτάρετε ελαφρά για 1-2 λεπτά. Ρίξτε το μπέικον 
στα ζυμαρικά και ανακατέψτε. Κατόπιν προσθέστε τα τριμμένα 
τυριά και ανακατέψτε πάλι. Τέλος, περιχύστε με την κρέμα 
γάλακτος και ανακατέψτε ώστε να πάει παντού. Ψήστε σε προ 
θερμασμένο φούρνο για 20΄λεπτά.


