
Η ιστορία ενός μικρούλη κουραμπιέ

Μια μέρα στην κουζίνα της μαμάς η περιπέτεια ενός

κουραμπιέ ξεκίνησε, όταν η μαμά ξεκίνησε να φτιάχνει νόστιμους

και λαχταριστούς κουραμπιέδες.

Πρωί πρωί σηκώθηκε και μάζεψε όλα τα υλικά της και

ξεκίνησε να τα ζυμώνει σιγά σιγά. Τότε όλη η οικογένεια άρχισε

να πλάθει τους κουραμπιέδες, ώσπου τους έβαλαν στον φούρνο

για να ψηθούν. Μετά από λίγο μύρισε όλο το σπίτι ξεχωριστά

από τους κουραμπιέδες. Στο τέλος τους έβαλαν στην πιατέλα και

τους στόλισαν με άχνη ζάχαρη. Η μαμά πήρε την πιατέλα και

την έβαλε στο τραπέζι για να το στολίσει και να μυρίζει όλο το

σπίτι.
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Όταν νύχτωσε, όμως, ήρθαν οι καλικάντζαροι έφαγαν όλους τους

κουραμπιέδες και έκοψαν και το δέντρο ρίχνοντας το κάτω και

σπάζοντας τα στολίδια του. Μόνο ένας μικρός κουραμπιές έμεινε στην

πιατέλα και ήταν πολύ λυπημένος, επειδή έμεινε μόνος του, αφού οι

καλικάντζαροι είχαν φάει όλους τους φίλους του και την οικογένειά

του. Ο κουραμπιές χοροπηδούσε, γιατί ήθελε να βρει παρέα και

καινούριους φίλους. Μετά πέρασε από πολλά εμπόδια και κατάφερε να

φτάσει στην πιατέλα με τα μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα τον

καλωσόρισαν στην παρέα τους και έκαναν Χριστούγεννα μαζί!

Αλλά ακόμη κάτι του έλειπε. Ήταν και πάλι στεναχωρημένος.

Τότε το μικρό αγόρι της οικογένειας βλέποντας τον μικρό

κουραμπιέ στενοχωρημένο έπεισε τη μαμά του να φτιάξουν και άλλους
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κουραμπιέδες, ώστε να μην είναι μόνος του και την

Πρωτοχρονιά. Η μαμά του είπε το ναι και άρχισε στην κουζίνα

ένα μικρό πάρτι από ζάχαρη και αλεύρι. Όταν έφτασε η

καινούρια πιατέλα στην τραπεζαρία, τότε ο μικρός κουραμπιές

χαμογέλασε πλατιά και μαζί με τα μελομακάρονα πέρασαν τις

γιορτές παρέα και ευτυχισμένοι όλοι τους. «Καλές γιορτές, καλά

Χριστούγεννα σε όλους», φώναζαν όλα μαζί.

Λίγες μέρες αργότερα ήρθε η παραμονή της Πρωτοχρονιάς

και ο κουραμπιές περίμενε όλο το βράδυ να περάσει την αλλαγή

της χρονιάς παρέα με τα μελομακάρονα για να ευχηθούν μαζί

για μία καινούρια χρονιά με αγάπη και υγεία για όλο τον

κόσμο.
Καλή 

χρονιάααα!!
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