
Ήθη, έθιμα και παραδόσεις
Α’ τάξη
63ο Γυμνάσιο Αθηνών



Ήθη, έθιμα και παραδόσεις
Οι μαθητές της Α’ τάξης στο μάθημα της Οικιακής 
Οικονομίας, μέσα σε μια προσπάθεια να γνωριστούν 
καλύτερα, αλλά και να γνωρίσουν νέα σε εκείνους 
πολιτισμικά στοιχεία έκαναν έρευνα και επικοινώνησαν 
με τους συμμαθητές τους εθιμοτυπικά στοιχεία. Το 
μέρος αυτών που κατάφερε να ψηφιοποιηθεί 
συγκεντρώθηκε και παρουσιάζεται παρακάτω.   



ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Συνταγή από τη Δράμα
Λαχανοντολμάδες
Οι λαχανοντολμάδες στη Δράμα είναι το παραδοσιακό φαγητό 
των Χριστουγέννων και συμβολίζουν τα 
σπάργανα του Χριστού.
Η παρασκευή τους γίνεται ως εξής:

Σε ζεματισμένα φύλλα λάχανου τυλίγουμε μια μικρή ποσότητα 
από ένα μίγμα, που αποτελείται από μικρά κομμάτια χοιρινού 
κρέατος με ρύζι και διάφορα μυρωδικά. Τα τοποθετούμε στη 
σειρά σε μια φαρδιά κατσαρόλα, τα σκεπάζουμε με νερό, τα 
περιχύνουμε με λάδι και τα βράζουμε σε σιγανή φωτιά. Στο 
τέλος τα περιχύνουμε με αυγολέμονο.



ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Συνταγή από την Καρδίτσα
Χοιρινή τηγανιά με φέτα

Ένα χριστουγεννιάτικο έδεσμα στην Καρδίτσα είναι η 
χοιρινή τηγανιά.
Η παρασκευή της γίνεται ως εξής:

Τηγανίζουμε μικρά κομμάτια χοιρινού κρέατος και στο 
τέλος πασπαλίζουμε με ρίγανη, πιπέρι και αλάτι και λίγο 
πριν τη βγάλουμε απ’ τη φωτιά, ρίχνουμε κομματάκια 
φέτας, ανακατεύουμε καλά, να πάει παντού (η φέτα) και 
σερβίρουμε.

Στέφανος Γκαραβέλας



ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Παραδοσιακή συνταγή για Χριστόψωμο από
τη Θεσσαλία
Υλικά
1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 φακελάκια μαγιά
1/2 κ.γλ. αλάτι
2 κ.γλ. ζάχαρη
2 κ.σ. γλυκάνισο
3-4 κομματάκια μαστίχα θρυμματισμένη
1/2 κ.γλ. μαχλέπι σκόνη
λίγο σουσάμι
λίγο βούτυρο και αλεύρι για το ταψί μας

Εκτέλεση
Βράζουμε το γλυκάνισο με δυο φλιτζάνια νερό και κρατάμε το ζουμί. Σε μια λεκάνη 
ρίχνουμε το αλεύρι και κάνουμε μια λακουβίτσα στο κέντρο. Ρίχνουμε τη μαγιά, το αλάτι 
και τη ζάχαρη, προσθέτουμε τη μαστίχα και το μαχλέπι και σιγά σιγά το νερό του 
γλυκάνισου. Ζυμώνουμε απαλά μέχρι να έχουμε μια ζύμη ελαστική, να μην κολλάει στα 
χέρια. Αν είναι πολύ σφιχτή ίσως χρειαστεί να προσθέσετε λίγο νεράκι ακόμη. Αφήνουμε 
τη ζύμη μας σε ζεστό μέρος να φουσκώσει.
Στη συνέχεια βουτυρώνουμε ένα ταψάκι και το αλευρώνουμε τινάζοντας να φύγει η 
περισσή ποσότητα. Βάζουμε μέσα τη ζύμη μας και με λίγο ζυμάρι που έχουμε κρατήσει 
φτιάχνουμε δύο κορδόνια τα οποία τοποθετούμε πάνω στο ψωμί σε σχήμα Σταυρού. 
Στολίζουμε με καρύδια ή αμύγδαλα, πασπαλίζουμε με το σουσάμι και βάζουμε να ψηθεί 
σε προ θερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μια ώρα.

Ναταλία Βασιλάκου

Το ζύμωμα του χριστόψωμου 
είναι έργο θείο και έθιμο 
καθαρά χριστιανικό. Για το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι το 
χριστόψωμο είναι ευλογημένο 
ψωμί αφού θα στηρίξει τη ζωή 
του νοικοκύρη και της 
οικογένειας του. Πλάθουν το 
ζυμάρι, παίρνουν τη μισή ζύμη 
και φτιάχνουν μια κουλούρα. Με 
την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό 
με λουρίδες από τη ζύμη και 
σχεδιάζουν σχήματα για το καλό 
του σπιτιού.



ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Συνταγή από την Ρωσία
Ρώσσικη σαλάτα Ολιβιέ.

Μια μικρή εξήγηση
Το “Ολβιέ” (Оливье) είναι μια Ρώσσικη σαλάτα την οποία την φτιάχνουν τις γιορτές. Η σαλάτα αυτή κρατάει 
συνήθως για δυο-τρεις μέρες και είναι νόστιμη και με φαγητό αλλά και χωρίς φαγητό γιατί είναι και από μόνη 
της πολύ απολαυστική. Η παρασκευή της γίνεται ως εξής:
Υλικά
500g Ρώσσικο παριζάκι (Lakman XXXL)
5 μεσαίες σε μέγεθος πατάτες βραστές
7 αβγά βραστά
8 πίκλες
Μία κονσέρβα πράσινου (Bounduel)
Μαγιονέζα (Hellmans)
Αλάτι, Μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση :
Κόβουμε σε μικρά κυβάκια το παριζάκι, τις πατάτες τα αβγά και τις πίκλες(τα χύνουμε σε ένα μπολ). Μετά από 
πάνω χύνουμε τον αρακά και τα ανακατεύουμε με μαγιονέζα αλάτι και πιπέρι.

Μιχάλης Μαραντίδης



ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Καρυδάτα μελομακάρονα

Υλικά Συνταγής

3 φλ. (ίσως χρειαστεί και λίγο παραπάνω) αλεύρι γ.ο.χ
1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
1 κ.γλ. κανέλα
1/2 κ.γλ. γαρίφαλο
1 φλ. ελαιόλαδο
1/2 φλ. ζάχαρη
1/2 κ.γλ. σόδα
1/2 φλ. χυμός πορτοκάλι
1/3 φλ. κονιάκ
1 φλ. αλεσμένα καρύδια 

(κρατάμε λίγα για το γαρνίρισμα)
1 πορτοκάλι (ξύσμα)
Για το σιρόπι
1 φλ. ζάχαρη
1 φλ. μέλι θυμαρίσιο
1 φλ. νερό
ξύλο κανέλας
φλούδα λεμονιού

Δημήτρης Ασπιώτης
Εκτέλεση

Για τα μελομακάρονα με καρύδια, κοσκινίζουμε πρώτα το αλεύρι και το 
μπέικιν πάουντερ σε μπολ. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά.
Σε άλλο μπολ, ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη και χτυπάμε με 
σύρμα ή με το χέρι, να λιώσει η ζάχαρη. Διαλύουμε τη σόδα στο χυμό 
πορτοκαλιού και τη ρίχνουμε στο λάδι. Προσθέτουμε το κονιάκ, το ξύσμα και 
το αλεσμένο καρύδι. Σιγά σιγά προσθέτουμε τα κοσκινισμένα υλικά. 
Αρχίζουμε και ζυμώνουμε με το χέρι. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή, 
εύπλαστη και αρκετά λαδερή.

Πλάθουμε μελομακάρονα και τα αραδιάζουμε, με απόσταση μεταξύ τους, σε 
λαμαρίνες. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο για περίπου 25΄ 
στους 180οC, να ροδίσουν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά.
Για το σιρόπι

Βράζουμε όλα τα υλικά σε μέτρια φωτιά για 8΄-10΄. Το αφήνουμε σε χαμηλή 
φωτιά και λίγα λίγα ρίχνουμε και σιροπιάζουμε τα κρύα μελομακάρονα. Τα 
αραδιάζουμε σε πιατέλα και τα πασπαλίζουμε με τριμμένο καρύδι.



ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Μπακλαβάς

Υλικά

500γρ φύλλα κρούστας
500γρ Βούτυρο
300γρ καρύδια τριμμένα
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΡΟΠΙ
500γρ ζάχαρη
400γρ νερό
1 κλωναράκι κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού γλυκόζη

Χριστίνα Θώμο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε τη ζάχαρη, το νερό, το ξυλάκι κανένας και τη γλυκόζη για 

λεπτά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε τη κανέλα. Λιώνουμε το βούτυρο

αλλά δεν το καίμε. Βουτυρώνουμε ένα ταψί μακρόστενο μεγέθους των

διαστάσεων του φύλλου κρούστας και απλώνουμε το ένα φύλλο.

Βουτυρώνουμε ξανά χρησιμοποιώντας τα μισά φύλλα. Πασπαλίζουμε

όλη την επιφάνεια με τα καρύδια. Καλύπτουμε τα καρύδια με τα υπόλοιπα

φύλλα και τα βουτυρώνουμε όλα ένα-ενα. Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο να

παγώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Κόβουμε σε μικρά τετράγωνα

κομμάτια και ψήνουμε σε χαμηλό φούρνο στους 150 βαθμούς C για 1 ώρα

περίπου. Βγάζουμε από το φούρνο και σιροπιάζουμε με το σιρόπι ζεστό.



Έθιμα και παραδόσεις από Κρήτη

Ο στολισμός του Ρεθύμνου την 
περίοδο των γιορτών.

Γιώργος Δενδρινός  



Έθιμα και παραδόσεις από Κρήτη

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, 
δίπλες, δίνουν κάθε χρόνο στις 
γιορτές μια ευχάριστη γεύση. 

Άλλη μια παραδοσιακή συνταγή 
που συναντάει κανείς στο γιορτινό 
τραπέζι είναι το αρνάκι το 
τσιγαριαστό.



Έθιμα και παραδόσεις από Κρήτη

Οι Κρητικοί τα Χριστούγεννα 
συνηθίζουν να κάνουν γλέντια 

και συχνά να στολίζουν καράβι.



Έθιμα και παραδόσεις
Το σπάσιμο του ροδιού, έθιμο της Πελοποννήσου

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο 
νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, για να το λειτουργήσει. 
Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας – δεν κάνει 
να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του – και έτσι να είναι ο πρώτος που θα μπει 
στο σπίτι, για να κάνει το καλό ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι. Μπαίνοντας 
μέσα, με το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το ρίχνει δηλαδή 
κάτω με δύναμη, για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες του παντού και 
ταυτόχρονα λέει: «με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει 
το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά».
Τα παιδιά μαζεμένα γύρω-γύρω κοιτάζουν οι ρώγες, αν είναι τραγανές και 
κατακόκκινες. Όσο γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο χαρούμενες κι 
ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος.

Σμαράγδα Στίνη



Έθιμα και παραδόσεις
Ιντ (eid) από το Πακιστάν

Ιντ είναι μουσουλμανική εορτή που γίνεται μετά το τέλος του 
μήνα Ραμαντάν, του ισλαμικού ιερού μήνα της νηστείας. 
Αρχίζει την ημέρα μετά το τέλος του Ραμαντάν.Οι
Μουσουλμάνοι δίνουν χρήματα στους φτωχούς και φορούν τα 
καλύτερα ενδύματά τους.
Την ημέρα του εορτασμού, μια μουσουλμανική οικογένεια 
ξυπνάει πολύ νωρίς και κάνει την πρώτη 
καθημερινή προσευχή. Οι προσκυνητές χαιρετούν και 
αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον με πνεύμα ειρήνης και αγάπης 
μετά από την προσευχή. Στη συνέχεια, οι εορτασμοί και η 
ευθυμία εκδηλώνονται συνήθως με τις επισκέψεις στα σπίτια 
των συγγενών και των φίλων για την ανταλλαγή ευχών.
Αχμάντ Χουσεΐν 



Έθιμα και παραδόσεις
από την Κύθνο

Στην Κύθνο τα Χριστούγεννα το πρωί πάνε 
όλοι άνθρωποι στην εκκλησία κατά τις 
τέσσερις η ώρα τα ξημερώματα. Όταν 
βγαίνουν όλοι από την εκκλησία τρώνε κότα 
βραστή. Κάτι άλλο που κάνουνε είναι οι 
δίπλες. Την ημέρα των Χριστουγέννων 
φτιάχνουνε το Χρήστο. Τη Πρωτοχρονιά 
κάνουν ότι κάνουμε συνειδητά στην Αθήνα. 
Όταν τα παιδιά πήγαιναν για κάλαντα, τα 
παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι τότε δεν είχανε 
λεφτά και τους έδιναν ότι είχαν σπίτια τους.

Γιάννης Βέρρος



Έθιμα και παραδόσεις
από την Πρέβεζα

Στο χωριό μου που είναι 
κοντά στην Πρέβεζα και 
λέγεται Κρανιά τα 
Χριστούγεννα ψήνουν 
διάφορα κρέατα και πάνε 
στη μεγάλη κεντρική 
πλατεία του χωριού που 
βάζουν ένα μεγάλο τραπέζι 
και τρώνε όλοι μαζί.  

Παναγιώτης Τίτας



Έθιμα και παραδόσεις
Τα διαφορετικά Χριστούγεννα των τσιγγάνων, 

Τα Χριστούγεννα οι τσιγγάνοι μαζεύονται με 
φίλους και συγγενείς σε κάποιο σπίτι. 
Στρώνουν  το τραπέζι όπου εκεί υπάρχει τυρί, 
ελιές, γαλοπούλα και σαλάτες. Μεγάλοι και 
μικροί τρώνε, πίνουν, τραγουδούν και χορεύουν. 
Αργότερα  αφού φάνε και πιούνε, σερβίρουν τον 
μπακλαβά, τα μελομακάρονα, τους 
κουραμπιέδες και πολλά ακόμη. Το επόμενο 
πρωί μαζεύονται οι συγγενείς σε ένα σπίτι όπου 
εκεί τους σερβίρουν γλυκά και ποτά. Την 
επόμενοι μέρα οι τσιγγάνοι κάνουν τις βόλτες 
τους και γυρίζουν στο σπίτι αργά το βράδυ.      

Έσμα Σινάνη 



Έθιμα και παραδόσεις
Τοπικά έθιμα Αλβανίας

Τα Χριστούγεννα για να γιορτάσουν το γεγονός αυτό ρίχνουν 
πυροτεχνήματα και όλοι οι συγγενείς και φίλοι απολαμβάνουν 
τα χρωματιστά αστέρια που σκάνε στον βραδινό ουρανό. Όλοι 
μαζί φίλοι και γνωστοί μαζεύονται και τρώνε, πίνουνε, 
τραγουδάνε και περνάνε καλά. Η νοικοκυρά μαγειρεύει σχεδόν 
όλη μέρα για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους της. 
Συγκεκριμένα φτιάχνει κρέας με διάφορα συνοδευτικά όπως 
ρύζι πατάτε βραστές, ψητές ή τηγανιτές. Επίσης φτιάχνει και 
ένα ψωμί στο φούρνο διαφορετικό όμως από το κανονικό που 
το προτιμούν περισσότερο οι μεγάλοι γιατί στα παιδιά δεν 
αρέσει και τόσο λόγω της όχι και τόσο ωραίας γεύσης του και 
φυσικά από το τραπέζι δεν λείπει ο παραδοσιακός και νόστιμος 
μπακλαβάς. Αφού τελειώσουν το φαγητό και το ποτό φεύγουν ο 
καθένας στο σπίτι του. Ένα ακόμα τοπικό έθιμο της Αλβανίας 
είναι ότι τα παιδιά δεν λένε τα κάλαντα και κάθε νοικοκυρά 
φτιάχνει μπακλαβά και το μοιράζει στη γειτονιά. Όπως και στις 
περισσότερες χώρες έτσι και στην Αλβανία τα παιδιά όταν 
ξυπνήσουν το πρωί περιμένουν να βρουν τα δώρα τους κάτω 
από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σοφία Σαντικάι, Έλενα Ρουστέμ



Έθιμα και παραδόσεις
Τοπικά έθιμα Αλβανίας

Ένα έθιμο που έχουν στην Αλβανία για τις μέρες 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι 
να φτιάχνουν μπακλαβά και να το τρώμε το 
βράδυ της Πρωτοχρονιάς για να είναι γλυκιά η 
χρονιά που "έρχεται". Εκτός από τον μπακλαβά 
ψήνουν όλοι μαζί κρέας στη σχάρα και διάφορες 
πάστες. Ένα άλλο έθιμο που έχουν στην Αλβανία 
για την Πρωτοχρονιά είναι να ανταλλάσουν τα 
δώρα τους πριν έρθει η καινούρια χρόνια, ότι Εάν 
δεν τα δώσουμε τα δώρα μας σε κάποιον με τον 
ερχομό της καινούριας χρονιάς, η καινούρια 
χρόνια θα μας στερήσει πολλά πολύτιμα αγαθά 
για την ζωή μας . 

Παλαιότερα στην Αλβανία το φλουρί το 
έβαζαν μέσα στον μπακλαβά, αλλά στις 
μέρες μας το βάζουν στην βασιλόπιτα. 
Επίσης στα σπίτια στολίζουν δέντρο, 
όπως και σε κάθε Βαλκανική χώρα και 
τέλος, στην Αλβανία συνηθίζουν να 
επισκέπτονται τους συγγενείς ακόμη κι 
αν ζουν πολύ μακριά, για να τους 
ευχηθούν 《ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ》 Και να 
τσουγκρίσουν τα ποτήρια μαζί τους.

Χριστίνα Θώμο, Βαλεντίνα Κεμαλαι



Έθιμα και παραδόσεις
Αναμνήσεις από την Μάνη
πηγή : διαδίκτυο.

Στη Μάνη, στο χωριό μου, τα Χριστούγεννα, τον παλιό καλό καιρό χιόνιζε 
τόσο πολύ, που, στο σπίτι μας, για να ανοίξουν την πόρτα την τράνταζαν, την 
χτυπούσανε, για να ανοίξει. Από κάτω από την πόρτα, η γιαγιά είχε φτιάξει 
μια τρυπούλα, για τις βαριές, χειμωνιάτικες ημέρες. Σε τι εξυπηρετούσε; Τις 
ημέρες, που το χιόνι έπεφτε βαρύ και σκέπαζε όλη την εξώπορτα,  η πόρτα 
δε μπορούσε να ανοίξει, έτσι, είχε φτιάξει μια μαγκουρίτσα και από μέσα 
έσπρωχνε τα χιόνια που ήταν έξω, για να κατέβει σιγά σιγά η στάθμη του 
χιονιού. Προπαραμονή Χριστουγέννων και στο χωριό ζυμώνανε ψωμί. Οι 
φιλενάδες μαζεύονταν σε ένα σπίτι και ζυμώνανε παρέα. Αυτό γινότανε στις 
5 το πρωί, νύχτα ακόμη, με πολύ χιόνι και το τζάκι να καίει με πολλά ξύλα 
μέσα.

Η γιαγιά από το προηγούμενο βράδυ, ετοίμαζε μια μεγάλη κατσαρόλα με 
τραχανά και χυλοπίτες, για να φάνε το πρωί οι φιλενάδες, όταν θα θέλανε 
να ξαποστάσουν, τρώγοντας, φυσικά, ένα ζεστό πιατάκι.
Παραμονή Χριστουγέννων. Σπίτια ασπρισμένα, καθαρά. Όλο το χωριό 
λάμπει. Το βράδυ αργά, όλα τα σπίτια ζυμώνουν τηγανίδες. Οι νοικοκυρές 
είχαν το σοφρά, το στρογγυλό τραπέζι, καθόντουσαν στα σκαμνάκια τα 
μικρά και φτιάχνανε τις τηγανίδες.
Για να ζυμώσουν, χρησιμοποιούσαν τις σκαφίδες τους, γιατί κάθε οικογένεια 
έκανε πάρα πολλά κιλά
Η γιαγιά πλάθει με τα χέρια της χοντρά μακαρονάκια, τα οποία μετά βάζει 
σε μεγάλο τηγάνι, επάνω στην καυτή φωτιά. 



Έθιμα και παραδόσεις
Αναμνήσεις από την Μάνη, 
πηγή : διαδίκτυο.

Η πρώτη τηγανίδα είχε ένα σταυρό επάνω και η δεύτερη πήγαινε 
για το σπίτι. Οι τηγανίδες ήταν πάρα πολλές και για το λόγο 
αυτό, η γιαγιά γέμιζε πολλά και μεγάλα στρογγυλά ταψιά, αλλά 
και λεκάνες, προκειμένου να φάει η οικογένεια εκείνες τις 
ημέρες, αλλά και να φιλέψει τους επισκέπτες!
Τις (πεντανόστιμες) τηγανίδες,  έτρωγαν με τυράκι φέτα, 
σύγκλινο, αλλά και λουκανικάκια χωριάτικα.

Πρωί Χριστουγέννων. Νωρίς, νύχτα ακόμη, το χιόνι πέφτει 
απαλά, ο (αγουροξυπνημένος) παπάς χτυπάει την καμπάνα και 
οι χωριανοί με τα φαναράκια τους πηγαίνανε στην εκκλησία, για 
να παρακολουθήσουν την πρωινή λειτουργία.
Το μεσημέρι, σε κάθε σπίτι, οι οικογένειες έτρωγαν χοιρινό με 
σέλινο, ενώ, μετά, οι χωριανοί, συνήθιζαν να ανταλλάσσουν 
επισκέψεις μεταξύ τους.
Για την Καλή Χρονιά, η γιαγιά έφτιαχνε και τις δίπλες.
Παραδοσιακό, πεντανόστιμο, λίγο μπελαλίδικο γλυκό, το σήμα 
κατατεθέν της Μάνης!

Στέλιος Ρενιέρης



Παραδοσιακά Τραγούδια, Κάλαντα.

Ρένος Ρενιέρης

Συλλογή με 50 κάλαντα
Βασίλης Τζανετάκης

Κάντε κλικ πάνω στις φωτογραφίες για να τα ακούσετε!

https://youtu.be/0GAz4VZDBxU
https://youtu.be/0GAz4VZDBxU
https://www.youtube.com/watch?v=PiIpQ9ggh4E
https://www.youtube.com/watch?v=PiIpQ9ggh4E


Παραδοσιακά Τραγούδια, Κάλαντα.

We wish you a merry Christmas στα Αλβανικά
Ελιάν Ελεζάϊ

https://www.youtube.com/watch?v=GawvNFff65c
https://www.youtube.com/watch?v=GawvNFff65c


Γευσιγνωσία στην τάξη!

Παραδοσιακή 
συνταγή για 
μελομακάρονα 
από Σετέφ
Μεμέτ

Οικογενειακή 
συνταγή για 
μελομακάρονα από 
την Χριστίνα 
Μαμασούλα

Γεύσεις 
Αιγύπτου
Σοφία Σάφα



Γευσιγνωσία στην τάξη
Πλατσέντα Μυτιλήνης

Εκτέλεση

Αναμιγνύουμε τα υλικά για να γίνουν 
μια ενιαία μαλακή ζύμη. Χωρίζουμε 

τη ζύμη σε όσα περισσότερα τμήματα 
μπορούμε με σκοπό να τα ανοίξουμε 
σε  πολύ λεπτά φύλλα. Κάθε φύλλο το 
βάζουμε στο ταψί σουρωτό ρίχνοντας 

από πάνω τριμμένο καρύδι. 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 

200 βαθμούς Κελσίου και ψήνουμε το 
γλυκό μέχρι να ροδίσει. Βράζουμε τα 
υλικά για το σιρόπι επί 8 λεπτά και το 
αφήνουμε να κρυώσει. Όταν ψηθεί το 

γλυκό, το περιχύνουμε ζεστό με το 
κρύο σιρόπι. Τέλος, πασπαλίζουμε 

την πλατσέντα με καρύδια. 

Υλικά για τη ζύμη
Αλεύρι που φουσκώνει 
περίπου τρία πακέτα
Λίγο αλάτι
1 ποτήρι λάδι
2 ½ ποτήρια νερό

Για το σιρόπι 
5 ποτήρια ζάχαρη
4 κουταλιές  της σούπας μέλι
3 ½ ποτήρια νερό
Μια κουταλιά της σούπας 
λεμόνι
3-4 σταγόνες ανθόνερο



Χρόνια πολλά, 
καλή χρονιά, με
υγεία και ευτυχία 
για κάθε μέρα του χρόνου!


