
Χριστουγεννιάτικες συνταγές



Μπισκότα 

•  Υλικά:

•220 γρ. βούτυρο

•200 γρ. ζάχαρη καστανή

•900 γρ. αλεύρι

•1 κ.γ. σόδα μαγειρική

•1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

•4 κ.γ. τζίντζερ, σε σκόνη

•4 κ.γ. κανέλα, σε σκόνη

•1 1/2 κ.γ. γαρίφαλο, σε σκόνη

•1 κ.γ. πιπέρι, τριμμένο

•1 κ.γ. αλάτι

•2 αβγά

•300 γρ. μέλι

•35-40 καραμέλες, μαλακές



• Εκτέλεση 

• Χτυπάμε τη ζάχαρη με το βούτυρο στο μίξερ μέχρι να αφρατέψει καλά καλά.

• Ανακατεύουμε το αλεύρι με υπόλοιπα στερεά συστατικά και τα βάζουμε σε 
ένα μπολ.

• Προσθέτουμε στο μίξερ ένα ένα τα αυγά και στο τέλος το μέλι.

• Βάζουμε και το μείγμα του αλευριού στο μίξερ αλλά ανακατεύουμε για πολύ 
λίγο μέχρι όσο να ανακατευτούν καλά τα υλικά. Βάζουμε σε σελοφάν στο 
ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα για να σφίξει το μείγμα.

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160ο C στον αέρα.

• Ανοίγουμε με τη βοήθεια επιπλέον αλευριού τη ζύμη σε φύλλο πάχους 3-4 
χιλιοστών.

• Απλώνουμε τη ζύμη με τον πλάστη. Παίρνουμε διάφορα κουπάτ σε διάφορα 
σχήματα και κόβουμε τη ζύμη μας.

• Με ένα στρογγυλό κουπάτ μικρό κόβουμε το κέντρο του μπισκότου μας. 
Αφαιρούμε το κομμάτι της ζύμης σε ένα ταψάκι με μια αντικολλητική 
λαδόκολλα και στην τρύπα που δημιουργήσαμε βάζουμε ένα 
μαλακό καραμελάκι.

• Ψήνουμε για 8-10 λεπτά.



Αποτέλεσμα 



Μελομακάρονα 

• Υλικά :

Για το σιρόπι:

• 500 γρ. νερό

• 800 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

• 150 γρ. μέλι

• 3 στικ κανέλα

• 3 γαρίφαλα

• 1 πορτοκάλι, κομμένο στη μέση



Για το μείγμα: 

• 400 γρ. χυμό πορτοκαλιού

• 400 γρ. σπορέλαιο

• 180 γρ. ελαιόλαδο

• 50 γρ. ζάχαρη άχνη

• 1/2 κ.γ. γαρίφαλο

• 2-3 κ.γ. κανέλα

• 1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

• 1 κ.γ. σόδα μαγειρική

• ξύσμα πορτοκαλιού, από 2 πορτοκάλια

• 1 κιλό αλεύρι γ.ο.χ.

• 200 γρ. σιμιγδάλι, ψιλό



Εκτέλεση 

Για το σιρόπι:

• Βάζουμε τα υλικά για το σιρόπι, εκτός απο το μέλι, να 
βράσουν.

• Σημειώστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σιρόπι 3-4 
ώρες πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα 
μελομακάρονα για να προλάβει να έχει κρυώσει όταν 
βγουν τα μελομακάρονά μας από τον φούρνο.

• Μόλις το σιρόπι πάρει μία βράση αποσύρουμε από 
τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε και 
αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.



Για τα μελομακάρονα:

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190ο C στον αέρα.

• Βάζουμε στη συνέχεια όλα τα υλικά του μείγματος 1 σε ένα 
μεγάλο μπολ και τα ανακατεύουμε με ένα καλό σύρμα.

• Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά του μείγματος 2. 

• Προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά συστατικά στο μείγμα με τα 
στερεά και ανακατεύουμε πολύ απαλά με τα χέρια, για πολύ λίγο 
(το πολύ για 10 δευτερόλεπτα) για να μην κόψει το μείγμα.

• Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε ομοιόμορφο σχήμα (3-4 εκ. 
διάμετρο, 30 γρ. το κάθε ένα) και ψήνουμε για περίπου 20-25 
λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και να πάρουν ωραίο χρώμα. 

• Μόλις είναι έτοιμα, ρίχνουμε τα καυτά μελομακάρονα στο κρύο 
σιρόπι και αφήνουμε για 10-15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια τα 
σουρώνουμε και τα πασπαλίζουμε με μέλι και καρύδια. 



Αποτέλεσμα 



Κουραμπιέδες

• Υλικά: 

• 500 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

• 220 γρ. ζάχαρη άχνη

• 1/2 κ.γ. βανίλια σε σκόνη

• 1 κ.γ. ανθόνερο

• 30 γρ. λικέρ πικραμύγδαλο, ή κονιάκ ή ρούμι

• 200-280 γρ. αμύγδαλο φιλέ, ή χοντροκομμένο, ανάλατο και καβουρδισμένο

• 900 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

• 1 πρέζα αλάτι

Για τη σύνθεση:

• 1 κ.σ. ανθόνερο

• 300 γρ. ζάχαρη άχνη



Εκτέλεση 
•Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C στον αέρα.

•Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη ζάχαρη και χτυπάμε σε δυνατή 
ταχύτητα με το φτερό για 10-15 λεπτά να αφρατέψει και να ασπρίσει το μείγμα.

•Προσθέτουμε τη βανίλια σε σκόνη, το ανθόνερο, το λικέρ πικραμύγδαλο και 
συνεχίζουμε να χτυπάμε. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ.

•Σπάμε το αμύγδαλο με τα χέρια μας για να το κάνουμε τρίμμα και το βάζουμε σε ένα 
μπολ. Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι και το βάζουμε στον κάδο του μίξερ.

•Ανακατεύουμε το μείγμα με μια κουτάλα, πολύ απαλά για να μην πέσει ο όγκος του 
μείγματος. Μόλις ομογενοποιηθούν τα υλικά ανακατεύουμε με τα χέρια μας.

•Πλάθουμε μπαλάκια 30 γρ. το κάθε ένα και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. 
Πιέζουμε ελαφρά στο κέντρο με το δάχτυλό μας και ψήνουμε για 20-25 λεπτά. 
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλο το μείγμα.

•Βάζουμε μια στρώση από τους κουραμπιέδες στην πιατέλα σερβιρίσματος, ψεκάζουμε 
με ανθόνερο και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για 
όλους τους κουραμπιέδες και σερβίρουμε.



Αποτέλεσμα 



Γαλοπούλα γεμιστή

• Υλικά: 

• Για τη γαλοπούλα

• 1 γαλοπούλα

• 100 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

• 80 γρ. μουστάρδα

• αλάτι

• πιπέρι

• δεντρολίβανο

• θυμάρι

• φασκόμηλο



Για τη γέμιση

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 3 κρεμμύδια, μεγάλα

• 3 σκ. σκόρδο

• 200 γρ. κάστανα, βρασμένα και ξεφλουδισμένα

• 100 γρ. βερίκοκα, ξερά

• 1 μήλο πράσινο

• 2 κλ. σέλερι

• 400 γρ. ψωμί για τοστ, τριμμένο

• θυμάρι

• 1 κύβο λαχανικών



Για τα λαχανάκια Βρυξελλών

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 250 γρ. λαχανάκια Βρυξελλών

• 5 φέτες μπέικον

• θυμάρι

• 1 κρεμμύδι, σε φέτες

• 2 σκ. σκόρδο

• αλάτι

• πιπέρι

• 50 γρ. κονιάκ

• 2 κ.σ. μέλι



Για τις πατάτες

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κιλό πατάτες baby, βρασμένες

• 1 κεφάλι σκόρδο

• χυμό λεμονιού, από 1 λεμόνι

• θυμάρι

• δεντρολίβανο

• φασκόμηλο



Εκτέλεση 

• Για τη γαλοπούλα

• Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C στον αέρα.

• Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε το βούτυρο, τη μουστάρδα, αλάτι, το πιπέρι και 
ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να έχουμε μια ομοιόμορφη ωραία 
πάστα.

• Με ένα ψαλίδι ή κοφτερό μαχαίρι αφαιρούμε την ραχοκοκαλιά της 
γαλοπούλας (την ραχοκοκαλιά μπορούμε να την κάνουμε σούπα, δεν την 
πετάμε).

• Την γυρνάμε με το στήθος προς τα επάνω, αφαιρούμε το κόκαλο του γιάντες 
από το στήθος της (για να μπορέσουμε να την φιλετάρουμε κατά το 
σερβίρισμα) και με τις παλάμες μας πιέζουμε για να πάρει το σχήμα 
πεταλούδας.

• Με προσοχή ξεχωρίζουμε με τα χέρια μας, το δέρμα από το κρέας στο 
στήθος και στα μπούτια της γαλοπούλας, δημιουργώντας μία θήκη- τσέπη.



• Απλώνουμε με προσοχή κάτω από την πέτσα το αρωματικό μας 
βούτυρο φροντίζοντας να πάει παντού. Ότι μείνει το απλώνουμε 
εξωτερικά πάνω στο δέρμα της γαλοπούλας.

• Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε, μπορούμε να την βάλουμε στο 
ψυγείο για 2-3 ώρες.

• Αφαιρούμε την τελευταία άρθρωση από τις φτερούγες με ένα 
μαχαίρι γιατί συνήθως καίγεται και δεν προσφέρει τίποτα στην 
συνταγή μας.

• Απλώνουμε στον πάτο του ταψιού μας μπόλικα μυρωδικά (θέλουμε 
να δώσουμε άρωμα και περισσότερη γεύση στην γαλοπούλα μας).

• Τοποθετούμε την γαλοπούλα στο ταψί και ψήνουμε στο φούρνο για 
2-2 ½   ώρες.

• Αφού ψηθεί αφαιρούμε από το φούρνο.

• Κρατάμε λίγο από το ζουμί που έχει βγάλει η γαλοπούλα για να 
χρησιμοποιήσουμε στη γέμιση.



Για τη γέμιση

• Βάζουμε ένα βαθύ τηγάνι σε δυνατή φωτιά και ρίχνουμε το βούτυρο και το 
ελαιόλαδο.

• Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα προσθέτουμε στο τηγάνι.

• Ψιλοκόβουμε το σκόρδο και το θυμάρι και τα ρίχνουμε και αυτό μέσα στο τηγάνι.

• Μαγειρεύουμε για 15-20 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν.

• Παράλληλα, σπάμε με τα χέρια μας τα κάστανα και τα ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι.

• Ψιλοκόβουμε τα βερίκοκα, το σέλερι και το πράσινο μήλο και τα προσθέτουμε στο 
τηγάνι.

• Ανακατεύουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

• Ρίχνουμε το τριμμένο ψωμί του τοστ και 1 κ.σ. βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι 
το ψωμί να τραβήξει όλα τα αρώματα και να γίνει τραγανό .

• Τέλος ρίχνουμε λίγα από τα ζουμιά που ψήσαμε την γαλοπούλα, αφήνουμε να τα 
απορροφήσει το ψωμί και αφαιρούμε από τη φωτιά.

•  Σερβίρουμε με τη γαλοπούλα μας.



Για τα λαχανάκια Βρυξελλών

• Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά να ζεσταθεί και ρίχνουμε το 
βούτυρο και το ελαιόλαδο.

• Κόβουμε στη μέση τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα ρίχνουμε στο 
τηγάνι και τα αφήνουμε να καραμελώσουν.

• Κόβουμε το μπέικον σε κομμάτια και τα προσθέτουμε μέσα 
στο τηγάνι.

• Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και το προσθέτουμε 
στο τηγάνι μαζί με λίγο θυμαράκι, αλάτι και πιπέρι.

• Αφήνουμε για 5 λεπτά να καραμελώσουν και σβήνουμε με το 
κονιάκ και το μέλι. Αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και 
σερβίρουμε με τη γαλοπούλα.



Για τις πατάτες

• Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά να ζεσταθεί και 
ρίχνουμε το βούτυρο και το ελαιόλαδο.

• Κόβουμε τις πατάτες στη μέση, τις ρίχνουμε στο 
τηγάνι μέχρι να χρυσαφίσουν.

• Κόβουμε το κεφάλι του σκόρδου στη μέση και 
βάζουμε στο τηγάνι με τις πατάτες.

• Αφού πάρουν χρώμα οι πατάτες αφαιρούμε το 
σκόρδο, και σβήνουμε με το χυμό λεμονιού και το 
κονιάκ.

• Σερβίρουμε με τη γαλοπούλα.  



Αποτέλεσμα 



ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Β’2
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
https://akispetretzikis.com/el/
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