
ΝΟΣΤΙΜΑ ΔΩΡΑ

Φέτος τις γιορτές, αντί να σπάτε το κεφάλι σας να βρείτε τι 
δώρο θα κάνετε σε φίλους (και ειδικά σε φίλους που τα έχουν όλα), δοκιμάστε να 
κάνετε δώρα που θα έχετε φτιάξει εσείς στην κουζίνα σας.
Με αυτό τον τρόπο, τα δώρα σας θα έχουν σίγουρα το πνεύμα των γιορτών γιατί θα 
είναι φτιαγμένα με πολύ αγάπη και είμαι σίγουρη πως όσοι τα λάβουν θα τα 
ευχαριστηθούν πολύ! Στο σάιτ μας θα βρείτε πολλές ιδέες που μπορούν να γίνουν 
νόστιμα δωράκια. Μερικές από αυτές είναι:

Νόστιμα μπισκότα

Βρείτε συνταγές για Μπισκότα που μπορείς να κόψεις τη ζύμη με φόρμες. Πάρτε 
φόρμες γιορτινές με άστρα, αγγελούδια, έλατα κλπ, κόψτε τα μπισκότα σας και αφού 
έχουν ψηθεί και κρυώσει, στολίστε τα με γλάσο άχνης ζάχαρης, ή με ζαχαρόπαστα ή 
μαγικό γλάσσο. Πολλές ωραίες ιδέες θα βρείτε στη Γκαλερί μας. Βάλτε τα σε ένα 
όμορφο κουτάκι και έτοιμο το δώρο!

Mερικές μόνο από τις συνταγές για τέτοια μπισκότα που έχουμε είναι οι εξής:

 cookies on a stick
 Μπισκότα Spekulatius
 Gingerbread
 Μπισκότα λεμόνι - κανέλα
 Λεμπκούχεν - Χριστουγεννιάτικα 

μπισκότα

 Μπισκοτένια μπαστουνάκια

Φυσικά και μπισκότα απλά στρογγυλά κάνουν τη δουλειά τους. Μια ωραία ιδέα 
συσκευασίας είναι να τα βάλετε σε διάφανο χαρτί το ένα πίσω από το άλλο (να 
δημουργηθεί δηλαδή ένας σωλήνας) και να δέσετε τις άκρες με χρωματιστές 
κορδέλες, σα να ήταν καραμελάκι! Μπορείτε να κάνετε πολλά μικρά τέτοια 
καραμελάκια (με 4-5 μπισκότα το καθένα) και να τα βάλετε όλα μαζί σε ένα κουτί.

Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες ακόμα για τη συσκευασία των μπισκότων. Σε 
χριστουγεννιάτικα πιατάκια, σε όμορφες κούπες, σε διάφορα κουτάκια... Φαντασία 
θέλει!
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Δείτε κάποιες από τις συνταγές για νόστιμα, στρογγυλά μπισκότα:

 Εύκολα cookies με σοκολάτα & 
ξηρούς καρπούς

 Μπισκότα ANZAC
 Μαλακά μπισκότα με ginger
 Φιλιά Σοκολάτας

 Μπισκότα Σοκολάτας 2

 

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Δείτε στις οδηγίες βήμα βήμα, πολλές Χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Φτιάξτε τις 
για το σπίτι σας, αλλά και για να κάνετε όμορφα, πρωτότυπα και πεντανόστιμα δώρα! 
Για παράδειγμα φτιάξτε:

 Χριστουγεννιάτικο δέντρο απο 
gingerbread

 Χριστουγεννιάτικο δεντράκι από 
marzipan

 Τραγανά μπισκοτοσπιτάκια 
Χριστουγέννων

 Μπισκοτένια δωράκια με 
καραμελένια καρδιά

 Χριστουγεννιάτικο δάσος

Πάρτε ιδέες και από τις κατασκευές που έχουν κάνει οι υπόλοιποι φίλοι της παρέας, 
στην Γκαλερί μας.

 

Βάζα με μπισκότα ή κέικ

Μια άλλη εξαιρετική ιδέα είναι να πάρετε όμορφα βάζα 
και να βάλετε μέσα εκεί τα στερεά υλικά που χρειάζονται
για μια συνταγή για μπισκότα ή κέικ. Μετά θα φτιάξετε 
μια ωραία καρτούλα που θα γράφει το όνομα της 
συνταγής, τι υλικά θα χρειαστεί αυτός που θα την φτιάξει
και την εκτέλεσή της. Μια ολοκληρωμένη τέτοια 
συνταγή υπάρχει εδώ: Βάζο με chocolate chip cookies, 
αλλά εσείς μπορείτε να εφαρμόσετε την ιδέα για όποια 
συνταγή θέλετε και σας αρέσει (καλό είναι να θέλει λίγα 
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υλικά να προσθέσει ο παραλήπτης).

 

Σπιτικά λικέρ

Εάν φτιάχνετε λικέρ, μια πολύ καλή ιδέα είναι να πάρετε όμορφα μπουκάλια και να 
βάλετε μέσα το λικέρ σας. Οι φίλοι σας θα το εκτιμήσουν πολύ περισσότερο από ένα 
αγοραστό κρασί (φυσικά το ίδιο ισχύει εάν φτιάχνετε δικό σας κρασί). Βρείτε 
συνταγές για πολλά λικέρ στην κατηγορία με τα ποτά. Ακόμα και αν θέλετε να το 
φτιάξετε τελευταία στιγμή, υπάρχει η συνταγή για λικέρ ροδιού που γίνεται μέσα σε 
μια μέρα! Έχουμε όμως πολύ μεγάλη ποικιλία από λικέρ, όπως: 

 Λικέρ από άγουρα πορτοκάλια
 Limoncello
 Baileys Irish Cream
 Λικέρ κανέλας Κρήτης

 Λικέρ καρυδάκι

Μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού

Υπάρχει πιο νόστιμο πράγμα από σπιτικές μαρμελάδες; Είναι σχετικά εύκολο να 
γίνουν και είναι θαυμάσιο δώρο, ειδικά για τους φίλους σας που αγαπάνε τα γλυκά! 
Βάλτε τες σε βαζάκια και δέστε τες με μια όμορφη κορδέλα.
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα γλυκά του κουταλιού.

 Γλυκό κυδώνι
 Μαρμελάδα πορτοκάλι της μαμάς
 Γλυκό του κουταλιού αχλάδι με 

σοκολάτα
 Γλυκό Κουταλιού Μήλο Φιρίκι

 Μαρμελάδα Καρότο

 

Τρουφάκια και σοκολατάκια

Ψάξτε στην κατηγορία "σοκολατένιοι πειρασμοί" και βρείτε δεκάδες συνταγές για 
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τρουφάκια και σοκολατάκια που θα μπορέσετε να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα και 
που οι λάτρεις της σοκολάτας θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα!

 Orangettes
 Καραμελένια σοκολατάκια με 

θαλασσινό αλάτι
 Snow Flakes
 Μediants για δώρο
 Καριόκες με βανίλια

 Snow Flakes

 

Αρωματικά ελαιόλαδα

Αγοράστε όμορφα μπουκάλια και πάρτε ιδέες από το άρθρο μας "Αρωματικά λάδια". 
Δώστε στους φίλους σας έτσι ένα πρωτότυπο δώρο που θα το χρησιμοποιήσουν στα 
φαγητά τους. Δείτε και μερικές συνταγές:

 Λάδι με άρωμα Μεσογείου
 Θεραπευτικό λάδι καγιέν
 Ελαιόλαδο με πέντε γεύσεις

 Λάδι αρωματισμένο με λεμόνι

 

Φυσικά μπορείτε να συσκευάσετε και να δώσετε οποιοδήποτε προϊόν φτιάχνετε με τα 
χεράκια σας, όπως ελιές, βολβούς, χυλοπίτες και τόσα ακόμα...

Θυμηθείτε πως μεγάλη σημασία παίζει σε όλα η συσκευασία. Αγοράστε πρωτότυπα 
βάζα και μπουκάλια, όμορφα κουτάκια, δέστε τα με κόκκινες και πράσινες κορδέλες 
(ή κόκκινες και χρυσές), βάλτε πάνω και μικρά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Οι φίλοι 
σας θα ενθουσιαστούν!

Για ειδικές περιπτώσεις, φτιάξτε έτσι το δικό σας χριστουγεννιάτικο καλάθι να πάτε 
για δώρο, γεμάτο με καλούδια φτιαγμένα από τα χεράκια σας. 
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