
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά 
πλησιάζουν. Τις μέρες αυτές η κουζίνα έχει την τιμητική της, καθώς θα μαγειρέψουμε 
πολλά φαγητά για το γιορτινό τραπέζι, αλλά και πολλά γλυκά, παραδοσιακά και μη.

Ας ξεκινήσουμε με τα γλυκά. Και τι πιο παραδοσιακό από τα μελομακάρονα και τους 
κουραμπιέδες. Στο σάιτ θα βρείτε πάρα πολλές συνταγές και σίγουρα θα βρείτε 
κάποια που να σας αρέσει. Μελομακάρονα με σιμιγδάλι ή χωρίς, γεμιστά ή με 
σοκολάτα, αλλά και διάφορους κουραμπιέδες. Για παράδειγμα:

Μελομακάρονα:

 Μελομακάρονα
 Παραδοσιακά γεμιστά μελομακάρονα 
 Μελομακάρονα όνειρο

 Μελομακάρονα με μπύρα

Διαβάστε και το άρθρο Τα μυστικά του μελομακάρονου.

Κουραμπιέδες:

 Κουραμπιέδες τραγανοί
 Κουραμπιέδες βουτύρου με αμύγδαλα
 Κουραμπιέδες όνειρο!

 Κουραμπιέδες με ούζο

Φυσικά κάτω από όλες τις συνταγές θα βρείτε μια ολόκληρη λίστα από σχετικές 
συνταγές, για να διαλέξετε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα. Βρείτε μαζεμένες τις 
συνταγές για Μελομακάρονα και Κουραμπιέδες και αν σκέφτεστε τις... θερμίδες, 
διαβάστε το άρθρο της διαιτολόγου μας Μελομακάρονο ή Κουραμπιές.

Μπορεί επίσης να θέλετε να φτιάξετε χριστουγεννιάτικα γλυκά που συνηθίζονται σε 
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άλλες χώρες. Δοκιμάστε:

 Lebkuchen (Λεμπκούχεν)
 Christmas cake
 Gingerbread

 Στόλλεν - Χριστουγεννιάτικο Κέικ

Και αν θέλετε να στολίσετε το γιορτινό τραπέζι σας με έναν ωραίο κορμό, μπορείτε να
βρείτε πολλές συνταγές:

 Κορμός Χριστουγέννων
 Κορμός Χριστουγεννιάτικος
 Χριστουγεννιάτικος κορμός έκπληξη

 Κορμός σοκολάτας - κάστανου

Και βέβαια μπορείτε να βρείτε μαζεμένα όλα τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, για να 
αποφασίσετε!

Μπορείτε όμως να φτιάξετε και πρωτότυπα δώρα για τα Χριστούγεννα. Στην ενότητα 
Κατασκευές Χριστουγέννων θα βρείτε πολλές ιδέες για να στολίσετε το σπίτι σας ή 
για να δωρίσετε στους αγαπημένους σας. Κάποιες χρειάζονται λίγο χρόνο και κάποιες 
είναι πολύ απλές:
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 Τραγανά μπισκοτοσπιτάκια 
Χριστουγέννων

 Το έλκηθρο του Αη Βασίλη
 Χριστουγεννιάτικο δάσος

 Χριστουγεννιάτικο σπίτι από 
σφολιάτες

Και αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε και Αρωματικά στολίδια για το δέντρο σας. 
Μόνο προσοχή γιατί ΔΕΝ τρώγονται!

Τα δώρα που φτιάχνουμε με τα χέρια μας έχουν διπλή αξία. Διαβάστε το άρθρο μας 
για τα νόστιμα δώρα και πάρτε ιδέες για πρωτότυπα δώρα που θα ενθουσιάσουν! 
Φτιάξτε μπισκότα, τρουφάκια, λικέρ κ.α. με τα χεράκια σας, διαλέξτε μια 
εντυπωσιακή συσκευασία και... έτοιμο το δώρο!

Μετά πάμε στο γλυκό που δεσπόζει την πρωτοχρονιά, τη Βασιλόπιτα! Μπορεί να την 
προτιμάτε σαν κέικ ή σαν τσουρέκι ή ακόμα και κάτι ενδιάμεσο. Όπως και να σας 
αρέσει, σίγουρα θα βρείτε μια συνταγή να σας ενθουσιάσει. Δείτε για παράδειγμα:

 Βασιλόπιτα δεντράκι
 Βασιλόπιτα Κρουασάν
 Η βασιλόπιτα της Θεοδώρας

 Βιεννέζικη βασιλόπιττα

Αφού είδαμε τα γενικά για τα γλυκά, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα φαγητά του 
γιορτινού τραπεζιού.

Αν κάνετε τραπέζι τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά, διαβάστε το άρθρο μας για 
το επίσημο στρώσιμο του τραπεζιού. Ακόμα και αν δε θέλετε να το κάνετε και 
τόσο... επίσημο, σίγουρα θα βρείτε ωραίες ιδέες.

Τα Χριστούγεννα συνηθίζουμε να φτιάχνουμε ή γεμιστή γαλοπούλα ή χοιρινό. 
Υπάρχουν πολλές συνταγές στην κατηγορία "χοιρινό", όπου σίγουρα θα βρείτε 
κάποια να σας ικανοποιεί. Εάν πάλι φτιάξετε γαλοπούλα, τότε προτείνουμε την 
κατηγορία "γαλοπούλα", όπου θα βρείτε όλες τις συνταγές που υπάρχουν στο site μας
με κύριο συστατικό τη γαλοπούλα. Διαβάστε το άρθρο μας για την προετοιμασία της 
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γαλοπούλας για να μάθετε τα πάντα γύρω από τη γαλοπούλα, πόση χρειάζεστε και τι 
θα χρειαστεί να κάνετε και δείτε και την κατηγορία μας με συνταγές για γέμιση 
γαλοπούλας.

Συνοδέψτε τα ψητά σας με Σάλτσα για ψητή γαλοπούλα (που κάνει για όλα τα ψητά 
όμως) ή Σάλτσα δαμάσκηνου

Βάλτε στο τραπέζι σας και  το Χριστόψωμο καρβέλι

Για τη σαλάτα του τραπεζιού σας, προτείνουμε να ρίξετε μια ματιά στην κατηγορία 
για Σαλάτες. Όμως υπάρχουν και μερικές που είναι πιο.. γιορτινές! Δείτε όλες τις 
σαλάτες για μπουφέ και για παράδειγμα:

 Σαλάτα Χριστουγεννιάτικη σαν 
τούρτα

 Χιονούλα

 Χριστουγεννιάτικη Κοτοσαλάτα

Συνοδέψτε το φαγητό σας με ένα γιορτινό ρόφημα όπως το Γιορτινό Glogg (γκλόγκι) 
ή το Χριστουγεννιάτικο ζεστό ρόφημα.

Μπορείτε να βρείτε βεβαίως μαζεμένες όλες τις συνταγές των Χριστουγέννων και 
τον εορτών γενικά

 

Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε λιγάκι σε ιδέες και ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά 
Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά με υγεία, αγάπη και πολλά μαγειρέματα!!!
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