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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



Το υλικό του βιβλίου αυτού προέκυψε από έρευνα των μαθητών στο διαδίκτυο 

καθώς επίσης και από την αλληλογραφία τους με μαθητές από χώρες του 

εξωτερικού. Η μαθητική μας ομάδα αποτελείται από τους παρακάτω:

Α4 Γ1

ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΚΟΡΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΙΣΤΡΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΤΖΙΦΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΧΑΝ ΙΩΣΗΦ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΛΚΗΣΤΗ
ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΔΟΥΒΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ- ΦΑΙΔΩΝ
ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΟΪΜΤΖΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Γ4

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΙΚΑΕΛΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΦΕΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΥΤΑ  ΜΑΡΙΑ



ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

• ΠΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

• ΒΑΓΟΥΡΔΗ ΑΡΙΑΝΝΑ



ΜΕΡΟΣ 1Ο

ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

•Παρά το γεγονός ότι η Αμερική αποικήθηκε από τους 

Ευρωπαίους, ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζουν τα 

Χριστούγεννα στις δύο ηπείρους παρουσιάζει πολυάριθμες 

διαφορές. Αυτό οφείλεται στην ανάμειξη των πολιτισμικών 

στοιχείων που χαρακτήριζαν τους Ευρωπαίους και τους 

ιθαγενείς της Αμερικής. 

•Πλέον τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα διαφέρουν πολύ σε  κάθε 

πολιτεία της Αμερικής, λόγω των πολλών διαφορετικών 

εθνικοτήτων που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. 



•Το έθιμο του Santa Claus γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το 1860 και 

πήρε το όνομά του, λόγω της άσπρης γενιάδας και του 

σωματότυπού του, καθώς Santa Claus ήταν η γερμανική 

ονομασία του Αγίου Νικολάου, sintklaas. Ο πρώτος αυτός Άγιος 

Βασίλης ήταν γνωστός ως άγιος Νικόλαος, πετούσε μέσα σε ένα 

έλκηθρο χωρίς ταράνδους και έφερνε δώρα στα μικρά παιδιά 

κάθε χρόνο, αλλά δεν ήταν ντυμένος με την κόκκινη στολή του, 

ούτε ζούσε στο Βόρειο Πόλο. 



Στην Πενσυλβάνια, είναι γνωστό ότι οι 
Μοραβοί δημιουργούν ένα τοπίο putz
(πανζ) κάτω από το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, ενώ παράλληλα στην ίδια πολιτεία 
οι Γερμανοί παίρνουν τα δώρα από τον 
belsnickle, ο οποίος χτυπά τα παιδιά με 
ένα ραβδί εάν δεν ήταν φρόνιμα. 



ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  Γ1



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

• Οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Ρωσίας  γιορτάζουν μια ιδιαίτερη μέρα 
-την παραμονή των Χριστουγέννων που είναι γνωστή στο λαό και ως 
Σοτσέλνικ. Εξάλλου, η Ρωσική και μερικές άλλες τοπικές ορθόδοξες 
εκκλησίες του κόσμου γιορτάζουν την Μεγάλη Γιορτή των 
Χριστουγέννων με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο την νύχτα από την 
6η προς την 7η Ιανουαρίου. 

• Η ίδια η ονομασία «Σοτσέλνικ» προέρχεται από την λέξη 
«σότσιβο»,- είπε  ο εκπρόσωπος του Μοσχοβίτικου Πατριαρχείου, 
ιερέας Σεργκέι Ζβοναριόφ. «Η Σοτσέλνικ είναι μέρα της ιδιαίτερης 
νηστείας, η οποία κάνει τους χριστιανούς θα προετοιμαστούν στο 
μέγιστο βαθμό για την Ημέρα της Μεγάλης Γιορτής των 
Χριστουγέννων, που έρχεται την επόμενη μέρα μετά την Σοτσέλνικ. 
Το «σότσιβο" είναι ειδικό τελετουργικό φαγητό- βραστοί σπόροι 
σταριού ή ρυζιού. Το σότσιβο, μαγειρεύεται κατά κανόνα, τις μέρες 
Μνήμης των Μαρτύρων ή των νεκρών χριστιανών.  



• Στη Ρωσία οι εκκλησιαστικές παραδόσεις και κανόνες 

συνδυάζονται συχνά και  μέχρι σήμερα ακόμα με διάφορες 

λαϊκές παραδόσεις και συνήθειες. Από ανέκαθεν θεωρείται ότι 

ακριβώς την παραμονή των Χριστουγέννων - στη Σοτσέλνικ-

καταργούνται όλες οι απαγορεύσεις και οι μυστηριώδεις 

δυνάμεις  έρχονται στη Γη. 

• Μερικές απ' αυτές για να κάνουν κακό στους ανθρώπους, ενώ  

οι άλλες- για να τους βοηθήσουν. Ακριβώς για αυτό τον λόγο 

στην Αρχαία Ρωσία,  όπως και  σήμερα ακόμα, μερικοί 

μαντεύουν αυτή τη μέρα. Θεωρείται ότι ακριβώς την 

παραμονή των Χριστουγέννων μπορείς όχι μόνο να μάθεις την 

μελλοντική σου τύχη, αλλά και να προσπαθήσεις να την 

αλλάξεις.



• Από τους παλιούς καιρούς έφτασαν ως τις μέρες μας μερικά 

είδη μαντείας- στον καθρέφτη, το κερί, από τη σκιά κλπ. Η 

Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υποστηρίζει και καταδικάζει 

ακόμα τέτοιες ειδωλολατρικές τελετές. «Οι πιστοί πρέπει να 

προϋπαντούν τα Χριστούγεννα, όπως αρμόζει στους 

χριστιανούς- ταπεινά και  με τις προσευχές,- πιστεύει ο 

Σεργκέι Ζβοναριόφ.  

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ  Γ1



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ



ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

• Σε αυτή τη χώρα μία από τις πιο σημαντικές 

ημέρες είναι η παραμονή των Χριστουγέννων, 

όπου οι εορτασμοί ξεκινούν από το μεσημέρι και 

σύμφωνα με την παράδοση η ειρήνη καλείται να 

εμφανιστεί σε κάθε γωνιά της χώρας! Η μέρα αυτή 

είναι αφιερωμένη στη μνήμη των νεκρών, οπότε 

σύμφωνα με το έθιμο επισκέπτονται τα 

νεκροταφεία, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα 

νεκροταφεία φωτίζονται έντονα λόγω των 

αναμμένων κεριών. 



• Βέβαια όταν ακούμε για τη Φιλανδία το μυαλό όλων μας, πάει 

και στον Άγιο Βασίλη, μιας και λέγεται ότι αυτή είναι η χώρα 

που κατοικεί. Πιο συγκεκριμένα έχει τη βάση του στη 

Λαπωνία, κοντά στο χωριό Ροβανιέμι, ακριβώς στα σύνορα 

του Αρκτικού κύκλου. Ο Άι Βασίλης την παραμονή των 

Χριστουγέννων πηγαίνει με το έλκηθρο που το σέρνουν οι 

τάρανδοι από σπίτι σε σπίτι για να μοιράσει τα δώρα στα 

παιδιά!



Πρωί Παραμονής Χριστουγέννων στο 

νεκροταφείο



• Η προπαραμονή των Χριστουγέννων μίας οικογένειας στη 

Φιλανδία ξεκινά με σάουνα. Ακολουθεί ένα καλό πρωινό και 

μετά μία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην κάθε πόλη, 

αφιερωμένη στην ειρήνη. Αφού όλη η οικογένεια απολαύσει 

το μεσημεριανό φαγητό, σειρά έχει το καθάρισμα του σπιτιού 

και το στόλισμα του δένδρου. Μέχρι εδώ καλά. 

• Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται περίεργα, όταν όλη η 

οικογένεια ξυπνά στις 6 το πρωί της παραμονής, για να 

επισκεφτεί τους τάφους των προγόνων και συγγενών της. 

Σκοπός της επίσκεψης είναι να ανάψουν κεριά στη μνήμη των 

εκλιπόντων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟΓΙΑ  Α4





• Στην Πολωνία η περίοδος που προηγείται των Χριστουγέννων 

είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς νέοι και μεγάλοι απέχουν 

συνειδητά από πειρασμούς (κυρίως από γλυκά) στη 

προσπάθειά τους να έχουν εσωτερική γαλήνη και αρμονία.



Τα σπίτια και τα δωμάτιά τους φαντάζουν 
υπέροχα με πλούσιες χριστουγεννιάτικες 
διακοσμήσεις. Και εδώ κόκκινα ή μπλε 
αλεξανδρινά χρησιμοποιούνται στη 
παραδοσιακή διακόσμηση της Πολωνίας 
σε συνδυασμό με κλαδιά από πεύκα.



• Η παραμονή των Χριστουγέννων θεωρείται η πιο σημαντική 

ημέρα των εορτών. Μετά από μια ημέρα νηστείας η 

οικογένεια από τους γηραιότερους μέχρι τα παιδιά 

συγκεντρώνονται στο γιορτινό τραπέζι που ειδικά για τη 

περίσταση είναι περίτεχνα διακοσμημένο ενώ το λευκό 

τραπεζομάντιλο θεωρείται πλέον απαραίτητο.



• Μόλις το πρώτο αστέρι εμφανισθεί στον ουρανό η εορτή 
μπορεί να ξεκινήσει. Η έναρξη της εορτής γίνεται με το 
μοίρασμα του χριστουγεννιάτικου μπισκότου, ως ένδειξη 
αγάπης και συμφιλίωσης που συνοδεύεται με την ανταλλαγή 
θερμών ευχών.

• Στο τραπέζι υπάρχει πάντα και ένα πιάτο άδειο σε περίπτωση 
που κάποιος επισκέπτης εμφανιστεί αναπάντεχα. Τα δώρα 
τοποθετούνται κάτω από το δένδρο των Χριστουγέννων και 
προσφέρονται από τον νεαρότερο σε ηλικία.

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α4



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 

ΓΑΛΛΙΑ

Τα Χριστούγεννα στη Γαλλία αποτελούν την εορταστική 
κορύφωση του έτους. Σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η 
εποχή προ των Χριστουγέννων είναι λιγότερο σημαντική. Η 
παραμονή των Χριστουγέννων εδώ είναι μια συνηθισμένη 
εργάσιμη μέρα. Το βράδυ όμως η οικογένεια συγκεντρώνεται για 
ένα ολοκληρωμένο χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ο Père Noël (Ο 
πατέρας των Χριστουγέννων), ο κατά τους Γάλλους Άγιος 
Βασίλης, δίνει τα δώρα του το βράδυ μεταξύ 24 προς 25 
Δεκεμβρίου.



Μεγάλη σημασία στους εορτασμούς των Χριστουγέννων 

έχουν οι γαστρονομικές απολαύσεις. Το παραδοσιακό 

εορταστικό τραπέζι, το «Reveillon» (ρεβεγιόν) αποτελείται 

από μια πλούσια γκάμα διαφορετικών πιάτων. Οι Γάλλοι τα 

Αλεξανδριανά τα γνωστά κόκκινα λουλούδια τα αποκαλούν 

Etoiles de Noël (Αστέρια των Χριστουγέννων) και τα 

χρησιμοποιούν για διακόσμηση εσωτερικών χώρων καθώς 

και ως δώρο σε όλη τη διάρκεια του έτους.



ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ  Α3



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ



Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή 
γιορτή για τους Βέλγους . Συχνά 
συναντάμε στο οικογενειακό τραπέζι μύδια 
( μια από τις σπεσιαλιτέ του Βελγίου), και 
διάφορα θαλασσινά.



Δεν λείπει  η γαλοπούλα και καθώς και το  

πράσινο λουκάνικο «tripes à l'djotte», το 

οποίο παρασκευάζεται με πράσινο λάχανο. 



Στη Λιέγη, παρασκευάζεται η "boukète", 
μια τηγανίτα από μαυροσίταρο, σταφίδες ή 
ροδέλες μήλου, πασπαλισμένη με άχνη ή 
καστανή ζάχαρη.



Τα πρωινό των Χριστουγέννων οι Βέλγοι 

συνηθίζουν να τρώνε "cougnou", ένα 

τσουρέκι σε μορφή του νεογέννητου. 



Και φυσικά στην χώρα της μπύρας δεν θα μπορούσε να 

λείψουν οι ειδικές Χριστουγεννιάτικες παραγωγές. 

Μεγάλη ποικιλία σε είδη μπύρας και συνταγές με 

βασικό συστατικό το εθνικό τους ποτό.



•Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς με 

την ημέρα του Saint Nicolas- Αγίου Νικολάου ( 6 Δεκεμβρίου) και 

με τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet ή Père Fouettard που 

μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις κάλτσες 

των δώρων στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη για το γάιδαρο 

του Αγίου Νικολάου.

•Στο Βέλγιο τα Χριστούγεννα εορτάζονται και με πλήθος θεατρικών 

παραστάσεων, όπου αποδίδονται καλλιτεχνικά σκηνές από τη Θεία 

Γέννηση, καθώς και λιτανείες αλλά και πολλές υπαίθριες αγορές



Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ανταμείβει τα φρόνημα παιδιά

Ο PERE FOUETTARD δίνει ξυλιές στα ανυπάκουα 

παιδιά!

ΑΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΦΛΩΡΟΥ & 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑ  Α4



ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Το ιταλικό Πάσχα δεν είναι άλλο από το Καθολικό Πάσχα, 

διανθισμένο ωστόσο με τις ιταλικές συνήθειες και παραδόσεις. 

Το Καθολικό Πάσχα, όπως και το Ορθόδοξο, είναι κινητή εορτή 

και εορτάζεται σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ενώ το 

Ορθόδοξο ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο. Το ορθόδοξο και 

το καθολικό Πάσχα συμπίπτουν περίπου κάθε 3 χρόνια. 

Κάθε περιοχή της Ιταλίας έχει τα δικά της ήθη, έθιμα και 

παραδόσεις, που κορυφώνονται κατά το τέλος της Σαρακοστής 

(Quaresima) και συγκεκριμένα στο τέλος της Μεγάλης 

Εβδομάδας (Settimana Santa).



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Οι σπουδαιότερες ημέρες εορτασμού του Πάσχα είναι:

• το λεγόμενο Triduo Pasquale (το μεσοδιάστημα μεταξύ της 

λήξης της Σαρακοστής και της Κυριακής του Πάσχα, 

αποτελούμενο από τη Μεγάλη Πέμπτη (giovedì Santo), τη 

Μεγάλη Παρασκευή (venerdì Santo) και το Μεγάλο Σάββατο 

(sabato Santo))

• η Κυριακή του Πάσχα (Domenica di Pasqua) και

• η Δευτέρα του Πάσχα (Pasquetta, ή Lunedì dell’ Angelo).



• Η περιφορά του αγάλματος της τεθλιμμένης Παναγίας γίνεται 

και μεμονωμένα το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, μέρα κατά 

την οποία γίνονται και οι πομπές των Μετανοούντων 

(Penitenti, ή Incappucciati), ο οποίοι φορούν έναν μακρύ 

χιτώνα (λευκό, βαθυκόκκινο, ή μαύρο) και κουκούλες που 

καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο, αφήνοντας μόνο δύο 

μικρές οπές για τα μάτια. Κρατούν στα χέρια τους λαμπάδες 

και δαυλούς και συμμετέχουν επίσης και στην περιφορά των 

Μυστηρίων της Μεγάλης Παρασκευής, όπου μερικοί 

περπατούν ξυπόλητοι, κουβαλώντας το σταυρό του 

Μαρτυρίου και φορώντας αλυσίδες, ψάλλουν και 

προσεύχονται ψιθυριστά ο καθένας για κάποιο δικό του 

ζήτημα. Η κουκούλα προστατεύει την ανωνυμία τους



• Τη μεγάλη Παρασκευή γίνεται η περιφορά του επιταφίου 
(processione del Cristo Morto) σε πάμπολλες ιταλικές 
πόλεις, όπου στην κάθε μια έχει κι ένα ιδιαίτερο τοπικό 
χρώμα. Σε πολλές πόλεις γίνεται η περιφορά των 
Μυστηρίων (processione dei Misteri), δηλ. αγαλμάτων που 
αναπαριστούν διάφορες στιγμές του Θείου δράματος, όπως 
του προσευχόμενου Ιησού στον κήπο της Γεσθημανή 
(Cristo all’ orto), της πτώσης του Ιησού στην Οδό του 
Μαρτυρίου (la Caduta), της Σταύρωσης (il Crocifisso), της 
Παναγίας της τεθλιμμένης ( processione dell’ Addolorata) κ. 
ά. 

• Το μεγάλο Σάββατο σε πολλά μέρη γίνεται η περιφορά του 
Επιτάφιου Θρήνου (processione della Pietà), ενώ ακόμα και 
την Κυριακή του Πάσχα συνεχίζουν οι περιφορές, αυτή τη 
φορά εν μέσω χειροκροτημάτων κι επευφημιών, του 
Αναστημένου Ιησού ( processione del Cristo Risorto) και 
της μητέρας του, όχι πια τεθλιμμένης



• Και οι εορτασμοί δεν σταματούν εδώ, αφού υπολογίζονται σ’ 

όλη τη χώρα τρεις χιλιάδες περίπου παραδοσιακές γιορτές, 

λαϊκά πανηγύρια, ζωντανές αναπαραστάσεις, θρησκευτικές 

τελετές και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις την περίοδο της 

Μεγάλης Εβδομάδας και του Η πιο γνωστή παραδοσιακή 

γιορτή είναι η έκρηξη του άρματος (Scoppio del carro) στη 

Φλωρεντία, όπου δύο βόδια μεταφέρουν ένα περίτεχνα 

διακοσμημένο κάρο στην πλατεία του Καθεδρικού ναού της 

πόλης (Duomo di Firenze), το οποίο όταν πυροδοτείται, 

εκτοξεύει πολυάριθμα πυρ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α4



ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

• Το «αυγόδεντρο» του Saalfelder, μια μηλιά στον κήπο του 
Volker και της Christa Kraft στο Saalfeld της Θουριγγίας, το 
επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο. Ο Kraft
και η οικογένειά του ξεκίνησαν να διακοσμούν το δέντρο 
από το 1965, με μόλις 18 πλαστικά αυγά. Ήταν παιδικό 
όνειρο του Volker Kraft από τότε που είδε το πρώτο του 
«αυγόδεντρο», ένα θάμνο πασχαλιάς καθώς πήγαινε σχολείο 
το 1945. Μέχρι το 1994 οι Kraft είχαν αυξήσει τον αριθμό 
των ζωγραφισμένων αυγών σε περίπου 350 κομμάτια. Καθώς 
το δέντρο μεγάλωνε, χρειάζονταν όλο και περισσότερα αυγά 
για τη διακόσμησή του. 



• Ετσι, αποφάσισαν να εξαντλούν όλο το αποθεματικό των 

αυγών που χρησιμοποιούν στο νοικοκυριό τους κατά τη 

διάρκεια του έτους και να τα φυλάνε για τ‘ην επόμενη 

χρονιά. Το 2015 υπήρχαν πάνω από 10.000 

ζωγραφισμένα στο χέρι αυγά στο δέντρο του Πάσχα, και 

οι Kraft χρειάστηκαν δυο εβδομάδες για να το 

διακοσμήσουν. Δυστυχώς, όμως, αυτή θα είναι και η 

τελευταία φορά, καθώς, όπως δήλωσαν οι συνταξιούχοι, 

Volker και Christa Kraft, δυσκολεύονται πια να 

ανεβαίνουν στη σκάλα για το στόλισμα και το 

ξεστόλισμα του δέντρου.



Οι Kraft δεν πρωτοτυπούν με το αυγόδεντρό τους, 

αντίθετα, ακολουθούν μια μακραίωνη παράδοση στη 

Γερμανία. Το έθιμο να διακοσμούν κλαδιά δέντρων και 

θάμνων με πασχαλινά αυγά είναι πολύ παλιό, μόνο που 

οι ρίζες του έχουν χαθεί. Άλλωστε, το αυγό αποτελεί 

αρχαίο σύμβολο της ζωής σε όλο τον κόσμο. Το έθιμο 

απαντάται κυρίως στη Γερμανία και την Αυστρία, αλλά 

και σε άλλες χώρες με γερμανικές επιρροές, όπως στις 

Ουκρανία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία 

και Μολδαβία.

ΣΦΕΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ4



ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

• Η Μεγάλη Εβδομάδα «Semana Santa» αρχίζει 
ανεπίσημα την Παρασκευή πριν του Λαζάρου. Η 
πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό όταν με 
ρωτούν για το Πάσχα στην Ισπανία είναι οι Πομπές 
μετάνοιας «Procesiones». Καθολικοί από 
θρησκευτικές αδελφότητες στην Ισπανία 
πραγματοποιούν «πομπές μετάνοιας» κατά τη 
διάρκεια της Μεγάλης εβδομάδας. Φορούν στολές 
διαφορετικού χρώματος για να ξεχωρίζουν και 
μεταφέρουν ομοιώματα του Ιησού Χριστού και της 
Παναγίας, σε φυσικό μέγεθος, υπό τους ήχους 
τύμπανων που κτυπούν σε πένθιμο ρυθμό. Η 
συγκεκριμένη παράδοση χρονολογείται από το 
Μεσαίωνα.



Oι άνθρωποι αυτοί είναι ενδεδυμένοι με στολές, εκ των 

οποίων τα μάτια είναι τα μόνα που μπορούμε να διακρίνουμε. 

Οι συμμετέχοντες της Πομπής ονομάζονται «Penitentes» 

δηλαδή, ο Μετανοών. Στη Σεβίλλη συγκεντρώνονται κάθε 

χρόνο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επισκέπτες για να 

συμμετάσχουν στις «πομπές μετάνοιας». Το εθιμοτυπικό των 

ημερών αποπνέει δραματουργικό μεγαλείο, καθώς 

εκατοντάδες θρησκευτικές πομπές κατακλύζουν τους δρόμους, 

μετατρέποντάς τους σε έναν τεράστιο υπαίθριο χώρο λατρείας 

και γιορτής.



• Η Ισπανία κρατά τα σκήπτρα του πιο κατανυκτικού Πάσχα 

της Ευρώπης. Από την Ανδαλουσία μέχρι τη Μαγιόρκα, το 

πνεύμα της Semana Santa (Μεγάλη Εβδομάδα) κατακλύζει 

ολόκληρη τη χώρα και εκδηλώνεται άλλοτε με θρησκευτική 

ευλάβεια και άλλοτε πάλι με γλέντια και ξεφαντώματα -

πάντα, όμως, με το γνωστό ισπανικό πάθος. Την πρώτη θέση 

κρατάει η Σεβίλλη, που ευωδιάζει λιβάνι και αρώματα, 

μένοντας σχεδόν ξάγρυπνη για οκτώ ημέρες. 



• Τα χαράματα της Μεγάλης Παρασκευής, πενήντα δύο 

«hermandades» (αδελφότητες) βγαίνουν στους δρόμους σε μια 

οργανωμένη πομπή, την «cofradia», η οποία αρχίζει με τον 

ύμνο «Cruz de Gula» και ακολουθείται από δύο σειρές 

«nazarenos» που κρατούν κεριά, λάβαρα και ιερά βιβλία και 

τραγουδούν «saetas» (τραγούδια φλαμένκο που θρηνούν για 

τα Πάθη του Χριστού). Οι «costaleros» μεταφέρουν δύο 

«σχεδίες», βάρους δύο τόνων έκαστη, με αναπαραστάσεις 

σκηνών από τα Πάθη του Χριστού και της Παρθένου Μαρίας.

ΔΑΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ1



ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

• Στην Γαλλία, τη Μεγάλη 

Παρασκευή, σε όλες τις 

εκκλησίες , τα λόγια των 

ιερέων είναι αφιερωμένα  

στα γεγονότα των Παθών 

και την Ανάσταση. Το 

μήνυμα είναι ότι οι 

άνθρωποι οφείλουν να ζουν 

αρμονικά ,να ξεχάσουν τις 

έχθρες τους , έστω για τις 

ημέρες του Αγίου Πάσχα. Σε 

κάθε λειτουργία μάλιστα 

ζητούν να υπάρχει αγάπη 

ανάμεσα στους άντρες και 

τις γυναίκες.

• Στην περιοχή της 

Αλσατίας και στη Μοζέλ, 

δυο μεγάλες γαλλικές 

επαρχίες, κανείς δεν 

εργάζεται τη Μεγάλη 

Παρασκευή. Όλοι οι 

πιστοί συγκεντρώνονται 

στις εκκλησίες και 

γονατίζουν μπροστά στο 

Ξύλινο Σταυρό του Ιησού 

και εκεί ζητούν 

συγχώρεση για τις 

αμαρτίες τους.



• Η Κυριακή του Πάσχα 
είναι και για τους 
καθολικούς η μεγάλη 
μέρα ή ημέρα της 
Ανάστασης. Είναι η 
μεγάλη γιορτή της 
αναγέννησης της ζωής. Η 
μέρα αυτή συμβολίζει τη 
νίκη επί του θανάτου. 
Ακόμη και η φύση 
ανανεώνεται και όλη η 
πλάση ζωντανεύει πάλι .

• Οι ζαχαροπλάστες ξεκινούν 
τη δουλειά νωρίς το πρωί 
και φτιάχνουν μπισκοτένια
αρνάκια καλυμμένα από 
ζάχαρη άχνη και τα 
διακοσμούν με μικρές 
σημαίες κι ακολουθούν και 
τα σοκολατένια λαγουδάκια 
που κρατούν κοντά στην 
κοιλιά τους ένα τεράστιο 
καλάθι με πολύχρωμα αυγά.



• Τη Δευτέρα του Πάσχα, νωρίς το πρωί τα παιδιά φτιάχνουν 

αχυρένιες φωλιές μαζί με τους γονείς τους, και τις τοποθετούν 

στους κήπους ή ακόμη και στις γωνιές του σπιτιού τους, για 

να μπορέσει το λαγουδάκι του Πάσχα , να φέρει τα 

πολύχρωμα αυγά του. Την επομένη μέρα τα παιδιά θα 

ξυπνήσουν πάλι νωρίς το πρωί για να μαζέψουν τα αυγά και 

να τα βάλουν στο καλαθάκι του γιορτινού τραπεζιού και να 

φαγωθούν.



• Παράξενο έθιμο του 
Πάσχα.

Περισσότερα από 4.500 
αυγά χρησιμοποιούνται για 
να φτιαχτεί μια τεράστια 
ομελέτα στους δρόμους της 
πόλης Haux στην Γαλλία. 
Το γεύμα πρέπει να ταΐσει 
πάνω από 1.000 άτομα και 
προετοιμάζεται στην 
κεντρική πλατεία την ώρα 
του μεσημεριανού.



• Για τους Γάλλους οι καμπανούλες είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά έθιμα. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι οι 

καμπάνες εγκαταλείπουν όλες τις πόλεις της Γαλλίας και 

πηγαίνουν στη Ρώμη, για να πάρουν την ευλογία από τον 

Πάπα και να μαζέψουν και τα πολύχρωμα σοκολατένια 

αυγά. Έτσι δεν υπάρχει καμιά καμπάνα για να ηχήσει στις 

εκκλησίες καθ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Όταν όλες έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους, 

επιστρέφουν από τη Ρώμη, ευλογημένες κι έχοντας τα 

πασχαλινά αυγά, ξαναπαίρνουν τις θέσεις τους στα 

καμπαναριά και την Κυριακή αρχίζουν να ηχούν χαρμόσυνα 

φέρνοντας το νέο της Ανάστασης.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Α3



ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ



• Ένα έθιμο του Πάσχα είναι να ντύνεται η γυναίκα 

Παναγία και να αναπαριστά ότι κλαίει επειδή πέθανε 

ο Χριστός. Αυτό το έθιμο γίνεται για να δείξουν τον 

πόνο της Παναγίας όταν έχασε το γιό της. Ένα ακόμα 

έθιμο είναι μετά την εκκλησία οι άνθρωποι 

πηγαίνουν στα κοιμητήρια και κάνουν Πάσχα με τους 

νεκρούς. Εκεί σε κάθε τάφο αφήνουν ένα κόκκινο 

αβγό πάνω σε κάθε μνήμα .Εκεί τρώνε όλοι μέσα στα 

νεκροταφεία για να δείξουν ότι δε πέθαναν ποτέ.



• Το Μ. Σάββατο όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν για να 

προσευχηθούν εκείνη τη μέρα πηγαίνουν για εξομολόγηση για 

να βγάλουν τις αμαρτίες. Το βράδυ είναι η τελευταία μέρα του 

Πάσχα, όλοι κάθονται σπίτια τους και τρώνε ψήνουν το 

οβελία. Τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι στο οποίο ένας 

μεγάλος κρύβει ένα σταυρό μέσα στη δάφνη, γιατί σε κάθε 

σπίτι στήνουν μια δάφνη και εκεί ο μεγάλος κρύβει το 

σταυρό, όποιο παιδί πρώτο βρει το σταυρό θα τον προστατεύει 

ο Θεός μέχρι να έρθει το επόμενο Πάσχα.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α4



ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες, σε μνήμη του Λάζαρου, 
ζυμώνουν για τα παιδιά ειδικά κουλουράκια, στα οποία δίνουν 
το σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, όπως παριστάνεται στις 
εικόνες ο Λάζαρος. Λέγονται και αυτά Λάζαροι και τα παιδιά 
τους αποδίδουν εξαιρετικές ιδιότητες. Τα παιδιά συγκροτούν 
ομάδες, επισκέπτονται τα σπίτια του χωριού ή της πόλης και 
τραγουδούν ειδικά τραγούδια, τα λεγόμενα λαζαρικά. Συνήθως 
κρατούν στα χέρια εικονική παράσταση του Λαζάρου και 
λέγονται και αυτά Λάζαροι. Στην Κύπρο συναντάμε ζωντανή 
αναπαράσταση του θανάτου και της ανάστασης του Λαζάρου η 
οποία αποτελεί την αρχαιότερη μορφή του εθίμου ενώ στην 
βόρεια  ήπειρο τα παιδιά ντύνονται παράδοξα και απειλούν με 
την άγρια εμφάνισή τους για να διώξουν κάποιο κακό πνεύμα. 
Μετά το τραγούδι ο κάθε νοικοκύρης τα φιλεύει.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ Γ1



ΜΕΡΟΣ 2Ο

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΡΩΣΙΚΟ ΜΕΛΟΨΩΜΟ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ 
ΠΡΙΑΝΙΚ

ΥΛΙΚΑ:

• 2 αυγά

• 100 γρ. καστανή ζάχαρη

• ¾ του φλιτζανιού μέλι

• 150 γρ. βούτυρο

• μοσχοκάρυδο

• κάρδαμο

• καρύδια

• γαρίφαλο

• 525 γραμμάρια αλεύρι

• 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν
πάουντερ



ΡΩΣΙΚΟ ΜΕΛΟΨΩΜΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Ανακατέψτε τα αυγά  με τη ζάχαρη. 
Ύστερα ζεστάνετε το βούτυρο με το 
μέλι ,αφήστε το να κρυώσει και ρίξτε 
το στο προηγούμενο μείγμα. 
Ανακατέψτε το αλεύρι με το μπέικιν 
και  προσθέστε το στη ζύμη μαζί με 
τα μπαχαρικά και τους ξηρούς 
καρπούς σε ό,τι αναλογίες προτιμάτε. 
Στη συνέχεια κόψτε τη ζύμη σε 
κομμάτια και δώστε τους σχήμα αφού 
πρώτα τα ανοίξετε. Τέλος ψήστε 
στους 200C για 15 λεπτά.

ΔΟΥΒΙΚΑ  ΠΕΝΥ Γ1



ΠΙΡΟΣΚΙ

ΥΛΙΚΑ

Για τη ζύμη:

• 30 γραμμάρια μαγιά ή 1 φακελάκι 
σκόνη

• ½ ποτήρι χλιαρό νερό

• ½ ποτήρι χλιαρό γάλα

• 1 ½ κουταλιά ζάχαρη

• 1 κουταλάκι αλάτι

• 2 κουταλιές βούτυρο ή μαργαρίνη

• 1 αυγό

• 750 γραμμάρια αλεύρι (περίπου)



ΠΙΡΟΣΚΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πάρτε μαγιά όσο 1 μεγάλο καρύδι, βάλτε τη 
σε μια λεκάνη και διαλύστε τη με το χλιαρό 
νερό και τη ζάχαρη και αφήστε το να βγάλει 
φουσκάλες.

• Προσθέστε το γάλα, το αλάτι, 2 κουταλιές 
βούτυρο και το αυγό. Ανακατέψτε τα καλά και 
προσθέστε το αλεύρι ζυμώνοντας καλά. Όταν 
γίνει μια λεία και ελαστική ζύμη, όχι πολύ 
σφιχτή, τη σκεπάζετε μέχρι να διπλασιαστεί 
σε όγκο. Μετά ζυμώνετε να φύγει ο αέρας και 
τη χωρίζετε σε μικρά μπαλάκια και τα 
σκεπάζετε να μείνουν γύρω στα 15 λεπτά.

• Ανοίξτε τα μπαλάκια σε σχετικά λεπτά 
φιλαράκια. Θα πρέπει να έχουν μέγεθος ενός 
μικρού πιάτου ( τα πιροσκί είναι γενικά ποιο 
ωραία όταν γίνονται μικρά αλλά περί 
ορέξεως….) βάλτε τη γέμιση της επιλογής 
σας και διπλώστε τα στα δύο κλείνοντας καλά 
για να μη στάξει.

• Τηγανίστε σε μπόλικο καυτό λάδι μέχρι να 
ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. . Βγάλτε τα 
με τρυπητή κουτάλα και αφήστε τα σε χαρτί 
κουζίνας να φύγει το πολύ λάδι. Σερβίρονται 
ζεστά!!!      

ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Γ1



ΚΑΣΟΥΛΕ
ΥΛΙΚΑ

• 400 gr. φασόλια λευκά μεγάλα

• 500 gr. χοιρινό μπούτι (με την πέτσα και 
το λίπος)

• 500 gr. αρνί μπούτι καθαρισμένο από τα 
λίπη

• 1 χωριάτικο λουκάνικο

• 150 gr. μπείκον

• 2 κρεμμύδια ξερά

• 4 σκελίδες σκόρδο

• 3 κλωναράκια μαϊντανό

• 3-4 κλωναράκια σέλινο

• 1 κουταλιά της σούπας τοματοπελτέ

• 2 ντομάτες

• 1 καρότο

• 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

• 250 ml. λευκό κρασί

• 2 φύλλα δάφνης

• Πάπρικα γλυκιά

• Μαντζουράνα



ΚΑΣΟΥΛΕ
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Μουλιάζουμε τα φασόλια αποβραδίς.

• Βάζουμε τα φασόλια να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά και τα στραγγίζουμε.

• Αφαιρούμε το λίπος από το χοιρινό,το κρατάμε στην άκρη και κόβουμε το κρέας σε 

μέγεθος καρυδιού.

• Κόβουμε το μέγεθος ίδιο και το αρνί.

• Ψιλοκόβουμε το μπέικον και τα κρεμμύδια. Κόβουμε τα λουκάνικα σε χοντρές ροδέλες. 

Σε ένα τηγάνι βάζουμε το χοιρινό λίπος και το δέρμα,αφήνουμε να κάψει και να βγάλει 

το λίπος του.

• Εκεί μέσα σωτάρουμε το χοιρινό,μεταφέρουμε τα κομμάτια του κρέατος, χωρίς το λίπος 

και το δέρμα σε ένα σκεύος.

• Στο ίδιο τηγάνι ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για το αρνί και μεταφέρουμε στο ίδιο 

σκεύος.

• Αφαιρούμε τα κομμάτια λίπους και το δέρμα και σωτάρουμε το μπέικον,τα κρεμμύδια,το 

καρότο και τα σκόρδα ολόκληρα. Σβήνουμε με κρασί,περιμένουμε 2-3 λεπτά να 

εξατμιστεί και προσθέτουμε τον πελτέ,τις ντομάτες,την ζάχαρη, το θυμάρι, την 

μαντζουράνα, την δάφνη, τα πιπέρια, το αλάτι, ½ φλυτζάνι νερό και βράζουμε για 2 

λεπτά.

• Σε πλατιά και βαθιά κατσαρόλα προσθέτουμε το μισό ελαιόλαδο κάνουμε μία στρώση με 

την μισή ποσότητα των κρεάτων,συνεχίζουμε με μισή στρώση φασόλια,κρέας και τέλος 

τα φασόλια,αλατοπιπερερώνουμε ελαφρά σε κάθε στρώση.

• Περιχύνουμε με την σάλτσα,το ελαιόλαδο και τέλος προσθέτουμε τα λουκάνικα. 

Ρίχνουμε περίπου 1½ φλυτζάνι νερό, θα το υπολογίζουμε ανάλογα με τα υγρά που έχει 

βγάλει η σάλτσα.

• Σιγοβράζουμε, σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να μελώσει η σάλτσα και να μαλακώσουν 

τα υλικά, αν χρειαστεί προσθέτουμε επιπλέον υγρά.

• Σιγοβράζουμε μέχρι να μελώσει το φαγητό μας και να έχει ελάχιστη σάλτσα. Σερβίρουμε 

σε ατομικά πήλινα ή πυρίμαχα σκεύη, με φέτες τηγανισμένο μπέικον, πασπαλίζουμε με 

φρυγανιά και γκρατινάρουμε στον φούρνο 4-5 λεπτά

ΔΑΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ1



ΣΤΡΟΥΝΤΕΛ ΜΗΛΟΥ

ΥΛΙΚΑ:

• 1 κ.γ. κανέλα

• 1 βανίλια

• 1 κ.σ. αλεύρι

• 20 γρ. βούτυρο

• 150 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

• 80 γρ. σταφίδες

• 3 κ.σ. γάλα

• 1 αβγό

• ½ λεμόνι (χυμός)

• Φύλλο κρούστας ή σφολιάτα

• Ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

• 5 μέτρια μήλα



ΣΤΡΟΥΝΤΕΛ ΜΗΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• Ξεφλουδίζουμε τα μήλα και τα καθαρίζουμε.

• Τα κόβουμε σε κομμάτια και τα βάζουμε σε ένα 
μπολ, όπου τα περιχύνουμε με τον χυμό του 
λεμονιού.

• Σ' ένα δεύτερο μπολ, ρίχνουμε τη ζάχαρη, την 
κανέλα, το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά.

• Περιχύνουμε τα μήλα και ανακατεύουμε.

• Προσθέτουμε τη βανίλια και ανακατεύουμε 
ξανά.

• Προσθέτουμε τις σταφίδες και ανακατεύουμε 
καλά.

• Αλείφουμε το πρώτο φύλλο κρούστας με 
βούτυρο και απλώνουμε από πάνω το δεύτερο.

• Βουτυρώνουμε ξανά.

• Στο 1/3 (κατά μήκος) του φύλλου, ρίχνουμε τη 
γέμιση και τυλίγουμε σε μπαστούνι.

• Κλείνουμε τις άκρες καλά.

• Χτυπάμε το γάλα με το αβγό και αλείφουμε την 
επιφάνεια και τις άκρες.

• Τοποθετούμε σε ταψί βουτυρωμένο.

• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 
βαθμούς για 25'.

• Μόλις κρυώσουν πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη 
άχνη

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ1



ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΤΑΡΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

ΥΛΙΚΑ:

• 300 γρ. αλεύρι 

• 1 κ.γλ. μπέικιν

• 130 γρ. μαργαρίνη

• 100 γρ. ζάχαρη

• 2 κρόκους αυγού

• 2 κ.σ. υγρό (νερό ή κάποιο ποτό)

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ :

• 220 γρ. αμύγδαλα αλεσμένα στο 
μπλέντερ

• 200 γρ. άχνη

• 3 ασπράδια αυγού

• Χυμό από ένα σχετικά μικρό λεμόνι

• 1/2 κ.γλ. κανέλα + 1 βανίλια + 1  
κ.γλ. (κοφτό) τριμμένο γλυκάνισο



ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΤΑΡΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Ετοιμάζουμε πρώτα τη βάση! Χτυπάμε στο μίξερ τη μαργαρίνη με 
τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και συνεχίζουμε με τους κρόκους 
έναν-έναν και με το νερό. Προσθέτουμε στη συνέχεια το αλεύρι και 
το μπέικιν κοσκινισμένα και συνεχίζουμε αναμιγνύοντας απαλά 
μέχρι να γίνει η ζύμη ομαλή . Θα είναι σα σφιχτή ζύμη του κέικ και 
θα κολλάει αλλά αυτό δε μας προβληματίζει. Την τοποθετούμε για 
μισή ώρα τουλάχιστον στο ψυγείο να σφίξει και ετοιμάζουμε τη 
γέμιση.

• Χτυπάμε με το σύρμα τα ασπράδια σε ένα μπωλ μέχρι να 
αφρατέψουν και συνεχίζουμε προσθέτοντας πρώτα το λεμόνι και 
στη συνέχεια τα αμύγδαλα. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε 
και την άχνη και τα αρωματικά. 

• Παίρνουμε τότε τη ζύμη της βάσης από το ψυγείο , αφαιρούμε ένα 
μπαλάκι για σχέδια και την υπόλοιπη την αδειάζουμε με τη βοήθεια 
της σπάτουλας σε καλά βουτυρωμένη φόρμα 23εκ. Πασπαλίζουμε 
με λίγο αλέυρι για να μπορούμε να την δουλέψουμε και την 
απλώνουμε στη φόρμα , ανεβάζοντάς τη και στα πλαϊνά. Αδειάζουμε 
μέσα τη γέμιση και την απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια της τάρτας 
με την ανάποδη ενός κουταλιού. Σχηματίζουμε τότε σχεδιάκια με το 
ζυμαράκι που κρατήσαμε και στολίζουμε μ' αυτά την τάρτα. 

• Αλείφουμε τα σχεδιάκια με χτυπημένο τον κρόκο που φυλάξαμε 
καθώς και το χείλος της τάρτας στο πάνω μέρος.  Ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο , στην προτελευταία σχάρα , στους 180ο για 
45 λεπτά περίπου , μέχρι να χρυσίσει το γλυκό.Όταν είναι έτοιμο , 
το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει. Το 
ξεφορμάρουμε , αναποδογυρίζοντάς το πάνω σε σχάρα και το 
τοποθετούμε σε πιατέλα. Πασπαλίζουμε με άχνη και με λίγη ακόμα 
κανέλα αν το προτιμάμε.

ΦΥΤΑ  ΜΑΡΙΑ Γ4



ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΥΛΙΚΑ

• 300 γρ. κέτσαπ

• ½ ματσάκι μαϊντανό

• 800 γρ. χοιρινά παϊδάκια

• 100 γρ. μαργαρίνη

• 2 κουτ. σούπας μέλι

• 160 ml νερό

• 1 πιπεριά πράσινη κομμένη σε λεπτές 
λωρίδες

• 1 πιπεριά κόκκινη κομμένη σε λεπτές 
λωρίδες

• 1 κρεμμύδι ξερό μέτριο, κομμένο σε 
λεπτές φέτες

• 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

• 1 κύβο ζωμό βοδινού

• Ανάλογο αλάτι, πιπέρι



ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Σε μία λεκάνη ρίξτε τα χοιρινά παϊδάκια και 
αλατοπιπερώστε.

• Στη συνέχεια, ρίξτε τη μαργαρίνη σε ένα 
τηγάνι και θερμάνετέ τη καλά.

• Ρίξτε τα χοιρινά παϊδάκια και σωτάρετέ τα. 
Κατόπιν, ρίξτε όλα τα λαχανικά και σωτάρετέ 
τα ελαφρά, ώστε να κρατήσουν την υφή τους 
και τη γεύση τους.

• Εάν έχει δημιουργηθεί πολύ λιπαρή ουσία 
στο τηγάνι, αφαιρέστε τη και αφήστε τόση 
όση χρειάζεται.

• Στη συνέχεια, ρίξτε την κέτσαπ, το σκόρδο 
και τον μαϊντανό, προσθέστε τον κύβο 
βοδινού και διαλύστε τον μέσα στα υγρά της 
σάλτσας, ρίξτε και το μέλι και αφήστε όλα τα 
υλικά να μαγειρευτούν, έως ότου «δέσει» η 
σάλτσα.

ΜΑΡΙΑ ΦΥΤΑ Γ4



ΜΠΟΥΓΙΑΜΠΕΣΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ

• 2 κιλά Ψάρια της Μεσογείου, φρέσκα (σκορπιούς, λαυράκια, 
διάφορα πετρόψαρα)

• 6-8 καραβίδες

• 10-12 μύδια και αχιβάδες

• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 2 κρεμμύδια σε φέτες

• 4 σκελίδες σκόρδο

• 1 πράσο σε κομμάτια

• 1 φινόκιο σε φέτες

• 2 καρότα σε κομμάτια

• 2-3 μέτριες ντομάτες, αποφλοιωμένες, ψιλοκομμένες

• 1 φύλλο δάφνης

• 1/2 ματσάκι μαϊντανό

• 10 γρ. τριχούλες κρόκο, διαλυμένο σε λίγο νερό

• αλάτι

• πιπέρι μαύρο, φρεσκοτριμμένο

• 1 λίτρο βραστό νερό

• 1 γαλλική μπαγκέτα, κομμένη σε λεπτές φέτεςή άλλο ψωμί με 
σκληρή κόρα

ΓΙΑ ΤΟ ROUILLE (ΣΑΛΤΣΑ ΣΚΟΡΔΟΥ)

• 1 χοντρή φέτα ξερό ψωμί, μουλιασμένη σε χλιαρό νερό

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 μικρή πιπερίτσα καυτερή, ψιλοκομμένη

• 200 ml ελαιόλαδο



ΜΠΟΥΓΙΑΜΠΕΣΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• 1.Καθαρίζετε τα ψάρια. Κόβετε τα μεγάλα σε κομμάτια

• 2. Ζεσταίνετε το μισό λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρετε το 
κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτετε το πράσο, το φινόκιο, το καρότο και 
τις ντομάτες με το μαϊντανό, τα φύλλα δάφνης, το αλάτι, το πιπέρι. Τα 
σοτάρετε για 10' περίπου.

• 3. Ρίχνετε το βραστό νερό και βράζετε τα λαχανικά για 10' ακόμη.

• 4. Προσθέτετε τα ψάρια και το υπόλοιπο λάδι, τον κρόκο με το νερό του και 
συνεχίζετε το βράσιμο για πέντε λεπτά ακόμη.

• 5. Βάζετε τις καραβίδες και τα θαλασσινά και τα βράζετε για 5’

• 6. Ψήνετε τις φέτες του ψωμιού στο γκριλ, ή σε ένα τηγάνι. Τις τοποθετείτε 
στον πάτο μιας ζεστής σουπιέρας. 

• 7. Με μια τρυπητή κουτάλα μεταφέρετε προσεχτικά τα ψάρια από την 
κατσαρόλα σε μια ζεστή πιατέλα. Σουρώνετε το ζωμό των ψαριών και 
περιχύνετε τις φέτες των ψωμιών.

• 8. Για να σερβίρετε την μπουγιαμπέσα, χρησιμοποιείτε ένα μπολ σούπας και 
ένα πιάτο για κάθε άτομο. Σερβίρετε πρώτα τα ψάρια στα πιάτα, έτσι ώστε 
να μπορεί ο καθένας να βγάλει τα κόκαλα και το δέρμα των ψαριών του και 
να τα μεταφέρει καθαρισμένα στο μπολ της σoύπας. Με μια κουτάλα, 
σερβίρετε τη σούπα με τις φέτες του ψωμιού πάνω στα ψάρια που είναι στο 
μπολ.

ΓΙΑ ΤΟ ROUILLE

• 1. Μουλιάζετε το ψωμί σε χλιαρό νερό. Χτυπάτε στο γουδί το σκόρδο μαζί 
με την καυτερή πιπεριά, να γίνουν πολτός. Στύβετε το ψωμί και το 
προσθέτετε στο μείγμα. Ρίχνετε το λάδι λίγο λίγο και συνεχίζετε να το 
ανακατεύετε μέχρι η σάλτσα σκόρδου να γίνει ομοιογενής.

• 2. Η σάλτσα σκόρδου σερβίρεται χωριστά σε μπολ, μαζί με φρέσκο τραγανό 
άσπρο ψωμί.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γ1



BEEF WELLINGTON

ΥΛΙΚΑ (6 άτομα)

• 400 γρ. φρέσκα μανιτάρια, χοντροκομμένα

• 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 750 γρ. μοσχαρίσιο φιλέτο

• 1-2 κ.σ. αγγλική μουστάρδα

• 6-8 φέτες προσούτο

• 500 γρ. ζύμη σφολιάτα

• 2 κρόκοι αυγού, ελαφρώς χτυπημένοι



BEEF WELLINGTON
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Χτυπήστε τα μανιτάρια στο μπλέντερ με λίγο αλατοπίπερο, και ρίξτε τα σ’ ένα 
τηγάνι για 8-10 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν όλα τους τα υγρά. Αδειάστε τα σ’ 
ένα πιάτο για να κρυώσουν.

• Αλατοπιπερώστε το μοσχαρίσιο φιλέτο, προσθέστε το λάδι στο τηγάνι και 
δώστε χρώμα στο φιλέτο σας, ψήνοντας το φιλέτο για συνολικά 2 λεπτά. 
Βγάλτε το από το τηγάνι, αφήστε το να κρυώσει, και αλείψτε το καλά με τη 
μουστάρδα.

• Κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι πλαστικής μεμβράνης, τοποθετείτε κάθετα τις 
φέτες προσούτο και από πάνω τους βάλτε τα μανιτάρια, προσπαθώντας να 
καλύψετε όλο το προσούτο. Βάλτε το φιλέτο σας στο κέντρο και τυλίξτε το 
κρατώντας την μια άκρη της μεμβράνης, για να φτιάξετε ένα ρολό. Βάλτε το 
στο ψυγείο για 15 λεπτά, έτσι ώστε να δέσει. (Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί, 
και να θυμάστε πως και τα μανιτάρια, αλλά και το σοταρισμένο κρέας σας, 
είναι κρύα, γι’ αυτό και τα τοποθετούμε στο ψυγείο, αλλιώς περιμένετε να 
κρυώσουν!)

• Ανοίξτε το φύλλο σφολιάτας στον πάγκο σας. Βγάλτε το φιλέτο σας από το 
φούρνο, ανοίξτε το προσεχτικά, και τοποθετήστε το στο κέντρο της σφολιάτας. 
Αλείψτε την επιφάνεια του φύλλου που περισσεύει με τους κρόκους αυγού, 
χρησιμοποιώντας ένα πινέλο. Διπλώστε τις δύο πλαϊνές άκρες, και συνεχίστε 
με τις άλλες δύο, έτσι ώστε να κλείσετε καλά το πακέτο σας. Γυρίστε το έτσι 
ώστε το σημείο που ενώθηκε το φύλλο, να είναι στο κάτω μέρος. Βάλτε το 
“πακέτο” σας σ’ ένα ταψί, και αλείψτε το καλά με τους κρόκους, στο εξωτερικό 
του αυτή τη φορά. Βάλτε το πάλι στο ψυγείο για 10 λεπτά, και στο εντωμεταξύ 
προθερμάνετε το φούρνο σας στους 200 C.

• Χαράξτε ελαφρώς τη ζύμη στο πάνω μέρος του Beef Wellington, και αλείψτε 
το με τους κρόκους  για τελευταία φορά πριν το βάλετε στο φούρνο. Αφήστε το 
στους 200 C για 20 λεπτά, και στη συνεχεία μειώστε τη θερμοκρασία στους 
180 C, για ακόμη 15 λεπτά.  Αφήστε το 10 λεπτά εκτός φούρνου να 
ξεκουραστεί, και ξεκινήστε το κόψιμο.

ΔΑΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ1



ΚΡΑΠΕΝ

ΥΛΙΚΑ:

• 1 κιλό αλεύρι 

• 1 ½ φακελάκι μαγιά ξηρή ή 40 γραμμ.φρέσκια

• 80 γραμμ. Ζάχαρη

• 2 βανίλιες

• 1 κουταλάκι αλάτι

• 1 κρόκο αυγού

• ½ λίτρο χλιαρό γάλα

• 50 γραμμ. Βούτυρο

• 1 ασπράδι αυγού για το κλείσιμο

• άχνη για το σερβίρισμα

• Μερέντα ή μαρμελάδα για το τηγάνισμα

• Λάδι για το τηγάνισμα



ΚΡΑΠΕΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

• Χτυπάμε με το σύρμα τον κρόκο ενός αυγού, την ζάχαρη, τις 
βανίλιες, το αλάτι και το βούτυρο.Διαλύουμε την μαγιά στο 
χλιαρό γάλα και την αδειάζουμε στο μείγμα.

• Προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι και ζυμώνουμε μια μαλακή 
ζύμη.

• Σκεπάζουμε και αφήνουμε να φουσκώσει.Έπειτα ανοίγουμε 
φύλλο πάχος 2 εκ και κόβουμε στρογγυλά, προσέχoντας πάντα 
να ειναι 2 ζευγάρια.Βάζουμε την ζύμη πάνω σε λαδόκολα και 
την μια πλευρά την γεμίζουμε με μια κουταλιά μερέντα ή 
μαρμελάδα  και την άλλη πλευρά την αλοίφουμε με το ασπράδι 
και κλείνουμε προσεχτικά, πιέζοντας γύρω γύρω τις άκρες.

• Αφήνουμε να φουσκώσουν καλά και τα τηγανίζουμε σε μέτρια 
φωτιά για 3-5 λεπτά.

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α3



ΔΕΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ 

ΠΙΑΤΑ

• Η πολωνική κουζίνα είναι διάσημη για τα 
κρεατικά της, το ψωμί της, αλλά και τα 
λουκάνικά της. Το clickatlife.gr σας 
παρουσιάζει μερικά από τα καλύτερα 
πολωνικά πιάτα, έτσι όπως ένας ντόπιος θα 
τα διάλεγε και θα τα σύστηνε.

• Λόγω των δύσκολων κλιματολογικών 
συνθηκών, η πολωνική κουζίνα απαρτίζεται 
από πιάτα – θερμιδικούς δυναμίτες. Παρ’ 
όλα αυτά, αν δοκιμάσετε κάποια πολωνική 
σπεσιαλιτέ, δε θα μπορέσετε παρά να γίνετε 
λάτρεις αυτής της βορειοευρωπαϊκής
γευστικής παλέτας.

• Τα βασικά συστατικά της είναι το παντζάρι, 
τα ξινολάχανο, τα αγγουράκια (πίκλες ή 
φρέσκα), τα μανιτάρια, τα λουκάνικα, το 
λάχανο, η ξινή κρέμα και διάφορα μπαχάρια 
και βότανα, όπως η μαντζουράνα, ο άνηθος, 
ο μαϊντανός κα το πιπέρι. Φυσικά, η 
πολωνική κουζίνα, ανοιχτή σε νέες επιρροές, 
εξελίσσεται συνεχώς, προσθέτοντας ακόμα 
και εξωτικές πινελιές.

• Η πολωνική κουζίνα είναι διάσημη για τα 
κρεατικά της, το ψωμί της, αλλά και τα 
λουκάνικά της. 
Λόγω των δύσκολων κλιματολογικών 
συνθηκών, η πολωνική κουζίνα απαρτίζεται 
από πιάτα – θερμιδικούς δυναμίτες. Παρ’ 
όλα αυτά, αν δοκιμάσετε κάποια πολωνική 
σπεσιαλιτέ, δε θα μπορέσετε παρά να γίνετε 
λάτρεις αυτής της βορειοευρωπαϊκής
γευστικής παλέτας.

• Τα βασικά συστατικά της είναι το παντζάρι, 
τα ξινολάχανο, τα αγγουράκια (πίκλες ή 
φρέσκα), τα μανιτάρια, τα λουκάνικα, το 
λάχανο, η ξινή κρέμα και διάφορα μπαχάρια 
και βότανα, όπως η μαντζουράνα, ο άνηθος, 
ο μαϊντανός κα το πιπέρι. Φυσικά, η 
πολωνική κουζίνα, ανοιχτή σε νέες επιρροές, 
εξελίσσεται συνεχώς, προσθέτοντας ακόμα 
και εξωτικές γεύσεις.



• BIGOS

To bigos είναι ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδοσιακά πιάτα της 

Πολωνίας και περιλαμβάνει κομμάτια από 

λάχανο τουρσί, φρέσκο λάχανο, διάφορα 

είδη κρέατος και λαχανικών, αποξηραμένα 

μανιτάρια, δαμάσκηνα, κρεμμύδια και 

μπαχαρικά.

• PIEROGI

Πρόκειται για τα πολωνικά ζυμαρικά, τα 

οποία γεμίζονται με υλικά όπως το κρέας, 

το ξινολάχανο, τα μανιτάρια, αλλά και 

φρούτα εποχής – φράουλες, βατόμουρα 

και κεράσια - τυρί κότατζ ή βραστές 

πατάτες με τηγανητά κρεμμύδια. Τα 

Pierogi σερβίρονται παραδοσιακά τα 

Χριστούγεννα.

• ROSOL

Το rosól είναι η πιο κοινή σούπα της 

Πολωνίας. Είναι πολύ εύκολη και γρήγορη 

στην προετοιμασία της, ενώ συνήθως 

σερβίρεται με σπιτικά νουντλς. Περιέχει 

κοτόπουλο, κρεμμύδι, πράσο, σέλερι, 

πετροσέλινο, λάχανο, αλάτι και πιπέρι.

• GOLABKI

Πρόκειται για ένα τυπικό, παραδοσιακό 

πολωνικό πιάτο, το οποίο φτιάχνεται με 

χοιρινό κιμά, ρύζι, κρεμμύδια και 

μανιτάρια τα οποία τυλίγονται σε φύλλα 

άσπρου λάχανου. Είναι πολύ πιθανό να το 

συναντήσετε σε διάφορες παραλλαγές, με 

γέμιση από κοτόπουλο, αρνί, ή ακόμα και 

χωρίς κρέας. Μοιάζει πολύ με τον δικό 

μας λαχανοντολμά.



• POLSKIE NALESNIKI

Οι πολωνικές αυτές τηγανίτες είναι πολύ 

λεπτές και σερβίρονται είτε με τυρί, το 

οποίο έχει προηγουμένως ανακατευτεί με 

ζάχαρη, μαρμελάδα, φρούτα και ζάχαρη 

άχνη, είτε με κρέας και λαχανικά. Σε κάθε 

περίπτωση, είναι εξίσου νόστιμες.

• LAZANKI Z KAPUSTA I GRZYBAMI

Αυτό είναι ένα πολύ απλό πιάτο, το οποίο 

περιλαμβάνει λάχανο, χοιρινό κρέας, 

σπιτικά νουντλς και λαχανικά – συνήθως, 

ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια και τριμμένο 

καρότο. Είναι πεντανόστιμο και πολύ 

εύκολο στο μαγείρεμά του.

• SLEDZ W OLEJU Z CEBULA

Η ρέγγα είναι ένα ψάρι που μπορεί να 

μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους. Στην 

Πολωνία, πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 

δύο παραδοσιακοί τρόποι σερβιρίσματος 

της ρέγγας, είτε με ξινή κρέμα και 

κρεμμύδια πίκλες, είτε με λάδι και 

σκόρδο.

• KOTLET SCHABOWV

Ίσως το νοστιμότερο και μάλλον, το 

παλιότερο πολωνικό φαγητό. Η χοιρινή 

παναρισμένη μπριζόλα (σνίστελ) – η 

οποία σερβίρεται με ή χωρίς κόκαλο -

συνοδεύεται ιδανικά με βουτυρένιο πουρέ 

πατάτας και λαχανοσαλάτα. Αν δε σας 

αρέσει το χοιρινό, μπορείτε να δοκιμάσετε 

την εκδοχή με το παναρισμένο κοτόπουλο



• GULASZ

Αυτό το πιάτο κατάγεται βεβαίως, από την 

Ουγγαρία, αλλά η πολωνική συνταγή το 

θέλει λίγο… παραλλαγμένο: πρόκειται για 

κρέας μαγειρευτό στην κατσαρόλα, το 

οποίο σερβίρεται με πατάτες και λαχανικά, 

ενώ γαρνίρεται με τηγανητό κρεμμύδι και 

πιπεριές.

• Πολωνικά μπισκότα - κρουασάν

Είτε επιλέξετε εκείνα που φτιάχνονται από 

ζύμη, είτε εκείνα με τη σφολιάτα, θα τα 

βρείτε γεμιστά με μαρμελάδα κι έτσι θα 

κλείσετε ιδανικά το νόστιμο πολωνικό σας 

γεύμα.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Α4



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΙΕΡΟΓΚΙ

ΠΟΛΩΝΙΑ

1)Ετοιµάζουµε µια ζύµη στο µίξερ µε τον 

γάντζο χτυπώντας τα υλικά για µερικά

δευτερόλεπτα µέχρι να γίνει η ζύµη µια 

µπάλα. Αν χρειαστεί, προσθέτουµε λίγο 

παραπάνω αλεύρι. Αφήνουµε το ζυµάρι να 

«ξεκουραστεί» µισή ώρα στο ψυγείο.

2) Ετοιµάζουµε τη γέµιση ενώ 

«ξεκουράζεται» η ζύµη.

3) Βράζουµε τις πατάτες και τις 

πολτοποιούµε µε ένα µεγάλο πιρούνι. ∆εν

τις θέλουµε πουρέ αλλά να έχουν και 

κοµµατάκια µέσα.

4) Σοτάρουµε το κρεµµύδι στο ελαιόλαδο 

µέχρι να πάρει ελαφρύ χρώµα. 

Προσθέτουµε και τις πατάτες και 

σοτάρουµε για λίγο ακόµα. Αφαιρούµε

από τη φωτιά και αφήνουµε να κρυώσει 

λίγο.

5) Με τη βοήθεια επιπλέον αλευριού, 

ανοίγουµε το ζυµάρι σε φύλλο, πάχους 2-3 

χιλιοστών.

6) Με ένα κουπ πατ διαµέτρου 5-7 

εκατοστών ή µε ένα ποτήρι µε την ίδια 

διάµετρο κόβουµε πιτάκια.

7) Σε καθένα βάζουµε στο κέντρο του από 1 

κ.γλ. γέµιση και κλείνουµε σε µισοφέγγαρο

αφού βρέξουµε λίγο την περιφέρειά του µε 

νερό. Με τη βοήθεια ενός πιρουνιού 

κλείνουµε καλά τα πιτάκια µας.

8) Έχουµε µια µέτρια κατσαρόλα µε 

αλατισµένο νερό που βράζει. Εκεί ρίχνουµε

λίγα λίγα τα πιτάκια µας και τα αφήνουµε να 

βράσουν. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, 

είναι έτοιµα. Τα αφαιρούµε µε τρυπητή 

κουτάλα και τα στραγγίζουµε από τα νερά.



9) Σε ένα τηγάνι βάζουµε λίγο ελαιόλαδο ή λίγο βούτυρο να κάψει.

10) Σε αυτό το τηγάνι βάζουµε τα πιτάκια µας να πάρουν χρώµα. Όταν χρυσίσουν

και από τις δύο πλευρές, τα αφαιρούµε και σερβίρουµε µε λίγο γιαούρτι.

ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ Α4



ΜΕΡΟΣ 3ο

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Η παράδοση στο πιάτο μας



ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

• Η πρώτη γιορτή είναι τα 

Χριστούγεννα. Την ημέρα 

εκείνη, στην Βουλγαρία  

πηγαίνουν  στην  

εκκλησία και ανάβουν  

ένα καντηλάκι. Σε αυτή 

τη γιορτή τρώνε γεύματα 

όπως φασόλια, 

κομματάκια από κρέας με 

πιπέρι, γιορτινό ψωμί με 

μπαχαρικά.



• Είναι παράδοση τη παραμονή πριν τα 
Χριστούγεννα όλη η οικογένεια να 
κάθεται μαζί στο τραπέζι. Θα πρέπει 
να υπάρχουν 7 ή 8 γεύματα τα οποία 
να είναι χωρίς ίχνος ζωικού 
προϊόντος. Για παράδειγμα άρτος, 
αποξηραμένα φρούτα, γεμιστά φύλλα 
κληματαριάς, βρασμένο σιτάρι, 
γεμισμένες πιπεριές ,κολοκύθες, 
φρούτα κα.

• Α. Ο άρτος φτιάχνεται από αλεύρι , 
αλάτι, νερό και ζυμώνεται στο τέλος 
.Όταν είναι έτοιμο ο μεγαλύτερος 
ηλικιακά το σπάει σε κομμάτια για 
όλη την οικογένεια.

• Β. Οι γεμιστές πιπεριές φτιάχνονται 
από ξερές πιπεριές με βραστό ρύζι ή 
φασόλια και μετά αυτά ψήνονται 
στον φούρνο . 



ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ 

ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Είναι γνωστή ως ημέρα των ψαράδων. 

Οι άνθρωποι  συνηθίζουν να τρώνε γεμιστό 
κυπρίνο. 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρώτα πλένεις το ψάρι και μετά το βάζεις στο 
ταψί και προσθέτεις αλάτι. 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ

Κρεμμύδια 

Καρύδια 

Πιπέρι 

Μίγμα αλατιού ντομάτας και ρυζιού 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πλένουμε το ψάρι και το αλατίζουμε. Το 
βάζουμε στο ταψί, το γεμίζουμε και

το ράβουμε με βελόνα και κλωστή. Ψήνεται 
στον φούρνο για περίπου 1 ώρα .

ΑΝΤΑ ΤΖΙΤΖΙΦΑ  Α4

Από την  Boryana, Βάρνα Βουλγαρίας



SIRNI ZAGOVEZNI

Αυτή την ημέρα, το νεότερο 

μέλος της οικογένειας,  

παίρνει συγχώρεση από τον 

μεγαλύτερο της οικογένειας. 

Σ’  αυτήν την γιορτή, δεν 

μπορούν να τρώνε κρέας, 

αλλά τρώνε ζυμαρικά με 

τυρί, χαλβά, αυτά και άλλα 

γαλακτοκομικά προϊόντα. 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΥΛΙΚΑ

• Ένα πακέτο (400 γραμμάρια) 
ζυμαρικά. 

• 4 αυγά

• 200 γραμ. γάλα

• 200 γραμ. γιαούρτι

• 300 γραμ. τυρί

ΟΔΗΓΙΕΣ

Στρώνουμε σε ένα ταψί τα ζυμαρικά και 
βάζουμε από πάνω την γέμιση με τα 
υπόλοιπα υλικά. Ψήνουμε στον 
φούρνο στους 200 C. 

ΒΑΣΙΑ ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗ Α4

Από την Vilian,  Βάρνα Βουλγαρίας



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

• Το Karjalanpiirakka είναι 

ένα παραδοσιακό 

φινλανδικό φαγητό 

φτιαγμένο από μία λεπτή  

κρούστα σίκαλης με γέμιση 

από ρύζι. Το βούτυρο, 

συχνά αναμιγνύεται με 

βραστό αυγό ( βούτυρο 

αυγό ή munavoi) και 

απλώνεται πάνω από τα 

ζεστά γλυκά πριν από το 

φαγητό. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_butter&usg=ALkJrhiQGCMnzbmZ2qkt9Vlt20_bFV1PkQ


ΤΑΡΑΝΔΟΣ ΜΕ ΚΡΑΣΙ

• Το Stew ταράνδων είναι ένα 
παραδοσιακό γεύμα  από τη 
Φινλανδία. Συνήθως μπριζόλα 
ή πλάτη ταράνδου 
χρησιμοποιείται. Τεμαχίζεται 
αραιά (αυτό είναι το 
ευκολότερο εάν είναι  
παγωμένο κρέας) και 
τηγανίζεται στο λίπος (το 
λίπος ταράνδων είναι το 
παραδοσιακότερο, βούτυρο 
και έλαιο σήμερα  
χρησιμοποιείται), 
καρυκευμένο με μαύρο πιπέρι 
και αλάτι,στο τέλος, κάποιο 
ποτό ή μπύρα προστίθεται.

ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ Α4



WURST

• Wurst είναι το λουκάνικο και στη Γερμανία θα 

βρείτε πάνω από 1500 διαφορετικά είδη να σας 

περιμένουν να τα γευθείτε. Περπατώντας στους 

γερμανικούς δρόμους σίγουρα θα συναντήσετε 

πλανόδιους πωλητές. Το πιο γνωστό είναι το 

bratwurst, δηλαδή ψητό χοιρινό λουκάνικο, το 

καπνιστό και βραστό Wiener και το 

schwarzwurst, δηλαδή λουκάνικο από αίμα. Σε 

διαφορετικά μέρη της Γερμανίας θα 

συναντήσετε και διαφορετικά είδη λουκάνικου, 

όπως το currywurst με σάλτσα από κέτσαπ και 

κάρυ στο Βερολίνο, το βαυαρικό λευκό 

weisswurst ή το ιδιαίτερο rostbratwurst από τη 

Νυρεμβέργη. Είναι το εθνικό τους “street food” 

και δε λείπουν από καμία γιορτινή υπαίθρια 

αγορά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ Α4



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΙΤΑΛΙΑ

• Στο ιταλικό πασχαλινό τραπέζι, 
εκτός από τις όποιες σούπες 
ζυμαρικών, κεντρική θέση κατέχει 
το ψητό αρνί (agnello arrosto), ή 
τα παϊδάκια (κορώνα) στο 
φούρνο (carrè d’ agnello). Τα 
βραστά αυγά δε λείπουν και 
μάλιστα σερβίρονται γεμιστά 
(uova ripiene), ή ολόκληρα μέσα 
σε πίτες (torta/pizza di pasqua
salata). Η βασική πασχαλινή πίτα 
(ή πίτσα) είναι ένα φουσκωτό 
ψωμί με τυρί σε σχήμα θόλου και 
προαιρετικά έχει γέμιση από 
αυγά, ποικιλία τυριών, 
αλλαντικά, ή σπανάκι  που 
εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες 



Το επίσημο πασχαλινό γλυκό δεν είναι άλλο από το 
σοκολατένιo αυγό (Uovo di cioccolato), το οποίο είναι 
συνήθως μεγάλο σε μέγεθος και κρύβει πάντα κάποιο 
δώρο - έκπληξη. Μάλιστα κάθε χρόνο στην Ιταλία 
γίνονται δημόσιες παρουσιάσεις αυγών τόσο μεγάλου 
μεγέθους, που διεκδικούν θέση στα ρεκόρ Guinness.



Η Colomba (πασχαλινό κέικ σε σχήμα περιστεριού 

παρόμοιο με το χριστουγεννιάτικο panettone, αλλά με 

αμύγδαλα και χωρίς σταφίδες), επίσης, δε λείπει από 

κανένα σπίτι .



Ένα άλλο πασχαλιάτικο γλυκό είναι το «Πασχαλινό 
αρνί» (agnello pasquale) από αμυγδαλόπαστα, που 
ονομάζεται έτσι επειδή είναι ένα μικρό ομοίωμα 
αρνιού. 

Φυσικά, από περιοχή σε περιοχή οι παραλλαγές των 
πασχαλινών γλυκών ποικίλλουν. 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α4



ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΤΟ  ΓΕΥΜΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

Στο Ισλάμ,  ακολουθούν τις πράξεις και τις διδαχές του Προφήτη,   γνωστού ως 
‘sunnet’. Η πολιτεία δεν κάνει καθόλου περικοπές.   Άρα, τα νεαρά αγόρια που δεν 
έχουν περικοπεί για πολλούς λόγους μέσα στην πολιτειακά αποδεχούμενη περίοδο, 
νιώθουν άβολα με την κατάστασή τους. Άνθρωποι που δεν έχουν περικοπεί στην 
πολιτειακά αποδεχούμενη ηλικία, συχνά γελοιοποιούνται και κριτικάρονται. Έτσι, 
τα  έθιμα  που προέρχονται από μία τόσο παλιά παράδοση, ακόμα τηρούνται τόσο 
όσο και στο παρελθόν.

Η καλύτερη ηλικία και στιγμή για την περιτομή

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την κατάλληλη ηλικία και στιγμή για την τελετή. 
Τα παιδιά συνήθως περικόπτονται πριν αρχίσουν το σχολείο, ή  πριν την εφηβεία. 
Τελευταία, στις μεγάλες πόλεις, κάποιοι γονείς περικόπτουν τα παιδιά τους αμέσως 
μετά την γέννηση στα νοσοκομεία. Ο κύριος στόχος αυτού είναι να αποτρέψει το 
παιδί να υποφέρει από πόνο και φόβο σε μία μεγαλύτερη ηλικία. Τέτοιες περιτομές 
δεν συναντώνται στις παραδοσιακές περιοχές του  κράτους.

Μετά την περιτομή, οι γονείς δίνουν γεύμα με ρύζι και κοτόπουλο στους 
ανθρώπους (συγγενείς, φίλους, παιδιά, γείτονες ).



ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ-Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΧΕΝΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΟΔΙΑΚΗ»

• Η νύχτα της χένας, ο τούρκικος γάμος, οι πεποιθήσεις και τα κοινά έθιμα, η χαρά 
που είναι χαρά για όλους τους ανθρώπους και δεν έχει διαφορά αν είσαι Τούρκος ή 
Έλληνας, Χριστιανός ή Μουσουλμάνος όπως και το γέλιο που είναι κοινό και δεν 
χρειάζεται μετάφραση!    

• Οι Μουσουλμάνοι της Ρόδου διατηρούν τα έθιμά τους στα δρώμενα του γάμου, σε 
κάποια μάλιστα όπως το ρίξιμο χρημάτων στα κρεβάτια επηρεάστηκαν από εμάς, 
ενώ για τον μπακλαβά στο γαμπρό δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ξεκίνησε πρώτος! 
Είναι σαν τον καφέ, που άλλος τον λέει τούρκικο, κι άλλος ελληνικό!

• Η 6η Μαΐου όμως, η μέρα που γιορτάζουν την Πρωτομαγιά, αλλά και τον Αη
Γιώργη, τον άγιο Χριστιανών και Μουσουλμάνων, είναι μια μέρα που γεμίζει δώρα 
ο γαμπρός τη νύφη. Αυτές τις φωτογραφίες είδαμε και ζητήσαμε από τον κ. 
Μουσταφά Σιέχ να αναφερθεί στον τούρκικο γάμο για τον οποίο είχα κι εγώ μια 
εμπειρία το Νοέμβρη ως προσκεκλημένη που ήταν μοναδική!



Πώς ξεκινάει η διαδικασία του τούρκικου γάμου από το 

σημείο που δίνεται ο «λόγος» από τις δύο οικογένειες;

• Εφόσον γνωριστούν οι νέοι, οι γονείς του γαμπρού πηγαίνουν στο σπίτι 

της νύφης και ζητούν επίσημα την κοπέλα. Στο σπίτι της νύφης 

στρώνουν ένα χαλάκι και κάθονται οκλαδόν γύρω-γύρω και οι δύο 

πλευρές και στο σημείο εκείνο ζητούν τη νύφη επίσημα από τους 

γονείς της. Λένε “Με την ευχή του Θεού και με την ευχή του Μωάμεθ, 

ζητάμε την κόρη σας για το γιο μας....”!

• Η μεριά της νύφης δεν απαντά αμέσως, το αίτημα πρέπει να 

διατυπωθεί τρεις φορές. Τότε μόνο λένε το “ναι” κι έτσι δίνεται ο λόγος 

και γίνεται ο προ- αρραβώνας. Είναι η στιγμή που ο γαμπρός βάζει στο 

δάχτυλο της κοπέλας ένα ψιλό δαχτυλίδι υπόσχεσης και πάνω στο 

χαλάκι ρίχνουν λεφτά και οι δύο πλευρές προς ενίσχυση του ζευγαριού. 

Εκείνη την ημέρα ορίζεται η ημερομηνία του αρραβώνα. Η επόμενη 

κίνηση του γαμπρού είναι να στείλει τον μπακλαβά!



Ο μπακλαβάς στολισμένος με κουφέτα και 

κόκκινες κορδέλες που συμβολίζουν το γάμο



Στέλνει μπακλαβά και ο γαμπρός και η νύφη;

Ο γαμπρός στέλνει πρώτος ένα μεγάλο ταψί μπακλαβά, το οποίο είναι 

στολισμένο από ελεύθερες κοπέλες  με κουφέτα και κορδέλες. Το 

μπακλαβά τον πηγαίνουν στη νύφη οι φίλοι του γαμπρού. Μια 

βδομάδα αργότερα κάνει το αντίστοιχο και η νύφη, πάλι είναι 

στολισμένο το ταψί. Τόσο στο σπίτι του γαμπρού όσο και στο σπίτι 

της νύφης έρχονται οι συγγενείς για να δουν το ταψί και να ευχηθούν 

και βέβαια τον μπακλαβά στη συνέχεια τον μοιράζουν σπίτι-σπίτι.



Ο αρραβώνας πώς γίνεται;

• Γίνεται στο σπίτι ή σε κάποια αίθουσα γάμου όπου και βάζουν επίσημα τα 

δαχτυλίδια αρραβώνα που είναι και για τους δύο το ίδιο δαχτυλίδι, κι όχι κάποιο 

δαχτυλίδι που θα φορέσει μόνο η κοπέλα. Συνήθως τότε ορίζεται και η ημερομηνία 

του γάμου.

• Είναι κάποιες περίοδοι του χρόνου που δεν γίνονται γάμοι όπως συμβαίνει και με 

τους ορθόδοξους;

Σύμφωνα με την παράδοση δεν γίνονται γάμοι ανάμεσα στα δύο Μπαϊράμ, δηλαδή 

στις 60 μέρες που μεσολαβούν μεταξύ τους. Το Μπαϊράμι είναι κινούμενη γιορτή.

• Στο διάστημα του αρραβώνα μεσολαβούν όμως διάφορες θρησκευτικές και άλλες 

γιορτές όπου γαμπρός και νύφη τηρούν τα έθιμα των αρραβωνιασμένων. Όπως 

είναι το Κουρμπάν Μπαϊράμ, το Πάσχα των Ορθόδοξων  όπου ο γαμπρός αγοράζει 

ένα ζωντανό αρνί, του βάζει στο κεφάλι κορδέλες κόκκινες και ένα χρυσό κόσμημα 

που μπορεί να είναι λίρα ή ακόμη κι ένα βραχιόλι και το στέλνει στη νύφη. Το αρνί 

αυτό σφάζεται από την οικογένεια της νύφης και καλούν την οικογένεια του 

γαμπρού σε τραπέζι όπου το κυρίως πιάτο είναι το αρνί. Το υπόλοιπο κρέας το 

δίνουν σε φτωχές οικογένειες.



Πότε άλλοτε παίρνει δώρα η νύφη;

• Εμείς γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά στις 6 Μαΐου οπότε και ο γαμπρός πρέπει να στείλει 

δώρα στο σπίτι της νύφης. Είναι η μέρα που εμείς γιορτάζουμε τον  Αη Γιώργη 

(Χιλτερές). Μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση αν στις 12 τα μεσάνυχτα που 

ξημερώνει η 6η Μαΐου βγεις έξω από το σπίτι και κάνεις μία ευχή, τότε ο Αη Γιώργης ο 

καβαλάρης θα την υλοποιήσει.

• Το γεγονός αυτό το λέμε “Χιζίρ”. Ή αν βγουν και πάνε στη θάλασσα εκείνη την ώρα και 

συλλέξουν νερό από 40 κύματα και το φέρουν στο σπίτι τους χωρίς να μιλούν στη 

διαδρομή τότε κάνουν ευχές πάνω σ΄ αυτό. Άλλοι σχεδιάζουν την επιθυμία τους, το 

όνειρο που έχουν, κάνουν μια ζωγραφιά μ΄ αυτό ή το σχεδιάζουν με μικρές πετρούλες 

στην αυλή ώστε ο Αη Γιώργης που θα περάσει να το κάνει πραγματικότητα.

Τι γίνεται λοιπόν εκείνη την ημέρα της 6ης Μαΐου;

Ο γαμπρός στέλνει δώρα στη νύφη, δηλαδή αγοράζει όλα τα φαγώσιμα, από ζυμαρικά

και κρέας, μέχρι μαναβική, κι ό,τι άλλο φανταστείς τα βάζουν σε κοφίνια με κόκκινες

κορδέλες που συμβολίζουν ότι η κοπέλα είναι σε πορεία γάμου και της τα στέλνουν. Τα

κοφίνια παλαιότερα τα μετέφεραν με γαϊδουράκια, τα συνοδεύει κι ο γαμπρός με μία

ανθοδέσμη στα χέρια και τα παραδίδει στον πεθερό και την πεθερά. Μετά από τρεις με

τέσσερις μέρες, η νύφη με αυτά τα είδη κάνει το τραπέζι στην οικογένεια του γαμπρού.



Δώρα για τη νύφη την ημέρα της Πρωτομαγιάς



Τα έθιμα λίγο πριν το γάμο ποια είναι;

• Τέσσερις μέρες πριν το γάμο γίνονται τα κρεβάτια και μια βραδιά πριν γίνεται «η 
νύχτα της χένας». Στα έθιμα τα δικά μας τη χένα τη βάζουν οι νεαροί πριν πάνε 
φαντάροι, τα αγόρια στο έθιμο της περιτομής και οι νύφες. Την βραδιά της χένας
μαζεύονται οι γυναίκες στο σπίτι της νύφης. Η νύφη έχει καλυμμένο το κεφάλι και 
το πρόσωπο μ΄ ένα τούλι κόκκινο, είναι ντυμένη με παραδοσιακή στολή και 
χορεύει μαζί με τις ανύπαντρες κοπέλες οι οποίες κρατούν κόκκινα κεριά και 
κάνουν έναν κυκλικό χορό, με τη νύφη να είναι η πρώτη του χορού. Τραγουδούν 
λυπητερά τραγούδια που αναφέρονται στο φευγιό της νύφης από την οικογένειά 
της.

• Στη συνέχεια η νύφη κάθεται σε μια καρέκλα, τα κορίτσια συγκεντρώνονται γύρω 
της και μέσα σ΄ ένα πιάτο ανακατεύουν τη χένα με νερό. Γύρω από το πιάτο 
υπάρχουν κεράκια αναμμένα. Η νύφη κάθεται στην καρέκλα και της βάζουν τη 
χένα στην παλάμη. Η πεθερά προσθέτει ένα χρυσό νόμισμα που μπορεί να είναι 
λίρα ή κάτι άλλο, για καλή τύχη και μακροζωία και της κλείνει την παλάμη μ΄
αυτό. Το χέρι καλύπτεται με επίδεσμο, μέχρι την άλλη μέρα που ανοίγουν τον 
επίδεσμο, κι έχει μείνει η στάμπα του χρυσού. 



Τα διατηρείτε μέχρι σήμερα τα έθιμα αυτά;

• Βεβαίως.

• Ακολουθεί την επόμενη μέρα ο γάμος όπου ο γαμπρός περιμένει στο τζαμί τη νύφη 

η οποία έχει ντυθεί και στολιστεί στο σπίτι της με τη συνοδεία μουσικών οργάνων.

• Ο γάμος σύμφωνα με τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο είναι Πολιτικός! Στο Κοράνι 

αναφέρεται ως «υπόσχεση»! 

Ακριβώς, ο Χότζας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι παρών. Είναι παρόντες ο 

εκπρόσωπος του Βακούφ και οι μάρτυρες και ξεκινά με τη διαδικασία που γίνεται 

κι ο πολιτικός γάμος. Γίνεται όμως ανάγνωση των ευχών από το Κοράνι.



ΤΟ  ΔΕΙΠΝΟ  ΤΟΥ  ΙΦΤΑΡ (ΡΑΜΑΖΑΝΙ)

• Το Ιφτάρ είναι μία από τις θρησκευτικές παραδόσεις του Ραμαζάν και 

συχνά γίνεται ως κοινότητα, με τους ανθρώπους να συγκεντρώνονται για 

να ‘’χαλάσουν’’ την  νηστεία τους μαζί. Το Ιφτάρ γίνεται αμέσως μετά από 

την ώρα του Μαγκρίμπ που είναι γύρω στο ηλιοβασίλεμα. Το Ιφτάρ είναι 

το βραδινό γεύμα όταν οι Μουσουλμάνοι τελειώνουν την πρωινή 

ραμαζιανή τους νηστεία το ηλιοβασίλεμα. Οι Μουσουλμάνοι ‘’χαλούν’’ 

την νηστεία τους την ώρα του καλέσματος της βραδινής  προσευχής.

• Κατά την διάρκεια της νηστείας, οι Μουσουλμάνοι δεν τρώνε ή πίνουν 

κάτι για περίπου 15 ώρες. Σταματούν να τρώνε γύρω στις 5π.μ. και 

αρχίζουν να τρώνε ξανά στις 8μ.μ. . Έτσι, όταν αρχίζουν να τρώνε, 

προσκαλούν τις οικογένειές τους, τους συγγενείς τους, τους γείτονες ή 

φίλους τους για το δείπνο του Ιφτάρ. Με το ΕΖΑΝ (Κάλεσμα για 

προσευχή από τους μιναρέδες στις 8π.μ.), αρχίζουν όλοι να τρώνε.



• Στην Τουρκία, ο μήνας του Ραμαζάν γιορτάζεται με μεγάλη χαρά, 
και τα δείπνα του Ιφτάρ παίζουν έναν μεγάλο ρόλο σε αυτόν. Σε 
μεγαλύτερες πόλεις, σαν την Κωνσταντινούπολη, όλα τα εστιατόρια 
προσφέρουν μεγάλες προσφορές και προετοιμάζουν μενού για το 
Ιφτάρ. Τα περισσότερα προετοιμασμένα μενού ξεκινούν με μία 
σούπα, ή μια πιατέλα με ορεκτικά που ονομάζεται ιφταρίγε. 
Αποτελείται από χουρμάδες, ελιές, τυρί, παστουρμά, σουτζούκι, 
ραμανέζικο πιντέσι (ένα ειδικό ψωμί ψημένο μόνο στο Ραμαζάν) και 
πολλά γλυκά, τα επονομαζόμενα μπουρέκια. Το κυρίως πιάτο 
αποτελείται από πολλά τούρκικα φαγητά, ειδικά το Οθωμανικό 
Παραδοσιακό Φαγητό από το Παλάτι. Επιδόρπια όπως ο μπακλαβάς 
και το γκουλάκ σερβίρονται στα περισσότερα μέρη. Τα περισσότερα 
εκλεκτά  εστιατόρια προσφέρουν ζωντανές μουσικές παραστάσεις 
οθωμανικής κλασσικής μουσικής, τούρκικης μουσικής και μουσικής 
σούφι.



ΓΚΟΥΛΑΚ  (ΡΑΜΑΖΑΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ)   

Ένα από τα παραδοσιακά επιδόρπια κατά τη διάρκεια του Ραμαζάν είναι το 
γκουλάκ. Αυτό το υπέροχο, ελαφρύ επιδόρπιο προετοιμάζεται με βάφλες
γκουλάκ, οι οποίες φτιάχνονται από καλαμποκάλευρο και αλεύρι σίκαλης. 
Μπορείτε να τις βρείτε σε ειδικά μαγαζιά της Μέσης Ανατολής, ή σε  τούρκικα 
διαδικτυακά μαγαζιά σαν  το Τulumba ή το Marketurk στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το γκουλάκ περιέχει καρύδια ή αμύγδαλα ανάμεσα στα στρώματα τα οποία 
έχουν μουλιαστεί σε γάλα. Είναι ελαφρύ και υπέροχο επιδόρπιο για ζεστές 
καλοκαιρινές μέρες. Μπορείτε να το διακοσμήσετε με σπόρους ροδιού τον 
χειμώνα ή αποξηραμένα φρούτα σαν βερύκοκα το καλοκαίρι, τριμμένα 
φυστίκια αιγίνης είναι επίσης υπέροχα πάνω από το γκουλάκ.



ΥΛΙΚΑ

• 1 πακέτο βάφλες γκουλάκ

• 600γραμ. ζάχαρη

• 3κ. γάλα

• 6 κ.σ. ροδόνερο

• 400γραμ. χτυπημένα αμύγδαλα

• Κομμένα αποξηραμένα βερύκοκα και 

τριμμένα φυστίκια για την 

διακόσμηση

ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Α4

ΟΔΗΓΙΕΣ

Συνδυάστε γάλα και ζάχαρη σε μία 

κατσαρόλα και βράστε. Ρίξτε το 

ροδόνερο στο  γάλα. Υγράνετε τις 

βάφλες στο γάλα. Απλώστε τις μισές 

βάφλες τη μία επάνω στην άλλη σε 

έναν πλατύ δίσκο. Ρίξτε τα χτυπημένα 

αμύγδαλα στη μέση και στοιβάξτε τις 

υπόλοιπες βάφλες. Ρίξτε το μίγμα του 

γάλακτος πάνω από τις βάφλες και 

αφήστε το να κρυώσει. Γαρνίρετε με 

το αποξηραμένο βερύκοκο και τα 

τριμμένα φυστίκια και σερβίρετε.



ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ

San Prudencio

• Ένα  από τα έθιμα στην 

Ισπανία   είναι η γιορτή San 

Prudencio όπου το γιορτάζουν 

μόνο στην πόλη Gasteiz . Εκείνη 

την μέρα τρώνε πολλά 

σαλιγκάρια όπου τα μαγειρεύουν  

οι γονείς οι παππούδες και οι 

γιαγιάδες. Το πρωί εκείνης της 

μέρας στήνεται μια λαϊκή αγορά 

που μπορείς να αγοράσεις 

παιχνίδια και ρούχα  όπως και μια 

μικρή ταβέρνα που μπορείς να 

αγοράσεις <<txoripanes>> τα 

οποία είναι μικρά κομμάτια ζύμης  

σε σχήμα γουρουνιού   και ποτά. 

• Επίσης υπάρχει παραδοσιακή 

μουσική για να χορέψει ο κόσμος 

και οι επαγγελματίες χορευτές 

που δίνουν παραστάσεις. Αυτό το 

κομμάτι της ημέρας οι άνθρωποι 

το περνάνε με φίλους.

• Όταν έρθει η ώρα του 

γεύματος οι γονείς μας καλούν 

τους φίλους μου και τους φίλους 

από τα αδέλφια μου. Μόλις 

τελειώσουμε το γεύμα  όλοι οι 

νέοι πηγαίνουμε σε συναυλίες . 

Στις 8 όλα τελειώνουν και 

πηγαίνουν  όλοι στα σπίτια του.

ΠΟΠΗ ΠΙΠΕΡΓΙΑ Α4

Από την Olatz, Βιτόρια

Χώρα των Βάσκων



TXORIPANES και TXISTORRA



ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ

Όλοι γνωρίζουμε ότι την 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου και Εθνική μας επέτειο  συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι μας 
αυτό το φαγητό. Πώς προέκυψε όμως αυτό το έθιμο με ψάρι παστό, διαδικασία 
που χρονολογείται από την εποχή των Βίκινγκ; 

Η ορθόδοξη εκκλησία επιτρέπει εν μέσω σαρακοστής στους πιστούς να φάνε 
μόνο 2 φορές ψάρι. Η μία καθιερώθηκε του Ευαγγελισμού. Ο μπακαλιάρος 
ήταν οικονομική λύση, μπορούσε εύκολα να αγοραστεί στα μικρά μπακάλικα, 
και  το εμπόριό του ήταν εύκολο γιατί το ψάρι διατηρείτο καιρό εκτός 
ψυγείου.. Γι’ αυτό αποκαλείται και «Ψάρι του βουνού».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Α1 – ΜΑΡΙΑ ΦΥΤΑ Γ4
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