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Αγαπημένα μου παιδιά,

Πολύ πρωτότυπη η ιδέα σας να γιορτάσετε την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλι-
κίας με ένα τόσο όμορφο τεύχος! Μπράβο σε όλους σας!

Σαν γιαγιά κι εγώ με έξι εγγόνια, χάρηκα πολύ βλέποντας τις όμορφες ζωγρα-
φιές σας και τις πρωτότυπες συνταγές των γιαγιάδων σας. 

Επειδή είμαι και «Γιαγιά του Σχολείου μας», είμαι διπλά χαρούμενη γιατί έχω 
ακόμη περισσότερα εγγόνια, όλους και όλες εσάς, τους μαθητές και τις μαθή-
τριες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Εγώ θα σας δώσω μια συνταγή, λίγο διαφορετική... Είναι η συνταγή της χαράς.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε πολύ παιχνίδι και πολύ γέλιο.

Ρίχνουμε σιγά-σιγά μεγάλες αγκαλιές και όμορφα φιλιά.

Προσθέτουμε τραγούδια, μουσικές, χορούς, ζωγραφιές και κατασκευές.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε εκδρομές, πάρτυ, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, 
κινηματογραφικές ταινίες, αθλήματα και ανακατεύουμε με μια χρωματιστή 
κουτάλα.

Σε μια μεγάλη φόρμα ζαχαροπλαστικής αδειάζουμε το περιεχόμενο των δύο 
μπολ και το σερβίρουμε στη μαμά και τον μπαμπά, τη γιαγιά και τον παππού, 
τους δασκάλους, τους φίλους και τους συγγενείς μας και σε όλους όσοι μας 
αγαπούν και αγαπούμε.

Καλή επιτυχία στις συνταγές σας!

Ειρήνη Δούκα
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Ingredients

• a fresh sea bass, 

• a pack of pickled cabbage 

• onion ginger garlic pepper

Steps 

1. Wash the fish.

2. Open the back, cut into thin slices. 
We will not need the fish head and tail.  

3. Mix the fish fillets with salt, cooking wine 
and egg white for about 20 minutes. 

4. Put corn oil in a frying pan, heat it over high heat, pour in the sauerkraut 
and stir-fry for about 5 minutes. Add water, cover the pot and boil over high 
heat for about 5 minutes.

5. Pour the fish fillets into the pot and bring to a boil, immediately turn off the 
heat.  

6. Pour the fish and sauerkraut from the pot into a large bowl. Pour 5 table-
spoons of corn oil into the pot again, heat it, add onion, ginger, garlic and dried 
chili to fry it.  

7. Pour the fried hot oil on the surface of the fish fillet into the large bowl just 
now, sprinkle with chopped green onion, sesame and coriander.

It’s a complex dish, but everyone loves it very much!!

Pickled fish 

by Angelo’s grandmother

(A Chinese recipe)
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Υλικά

• 1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη

• 2 φλιτζάνια αλεύρι

• 250 γρ. βούτυρο Lurpak μαλακό

• 4 κουταλιές της σούπας κακάο

• 2 αυγά

• 1 κουταλάκι κανέλα

Εκτέλεση 

Λιώνουμε το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά σε 1 κατσαρολάκι 
και ρίχνουμε μέσα όλο το κακάο.

Σε ένα μεγάλο μπωλ ανακατεύουμε το αλεύρι και την ζάχαρη και στη συνέχεια 
ρίχνουμε το μείγμα με το βούτυρο και το κακάο. 

Προσθέτουμε τα 2 αυγά και την κανέλα και ανακατεύουμε καλά.

Τοποθετούμε το μείγμα μας στην φόρμα του κέικ αφού την έχουμε βουτυρώ-
σει ελαφρά.

Ψήνουμε για 20 λεπτά στους 180° σε προθερμασμένο φούρνο.

Καλή επιτυχία!!

Με αγάπη

Η γιαγιά Όλγα

Το πιο νόστιμο και εύκολο 

Σοκολατένιο Κέικ από την γιαγιά 

του Αλέξανδρου Δ.
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Υλικά

• 50 γρ. βούτυρο

• 40 γρ. άχνη

• 100 γρ. αλεύρι κοσκινισμένο

• 1 κ.γ. κακάο

• 1 κρόκος αβγού

Εκτέλεση 

Αρχικά χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο και 
την άχνη.

Μετά προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ένα ομοι-
ογενές μείγμα.

Κάνουμε τη ζύμη μπαστουνάκια και τα τοποθετούμε πάνω σε λαδόκολλα. 

Τα καλύπτουμε με διαφανή μεμβράνη και τα ανοίγουμε με τον πλάστη. 

Τα κόβουμε με κουπ πατ σε όποιο σχέδιο επιθυμούμε.

Τα ψήνουμε στον φούρνο μας στους 180° για 12’.

Καλή επιτυχία

Κουλουράκια 
από τη γιαγιά 

του Αλέξανδρου Παπ.
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Υλικά για περίπου 50 Λέρικες Τυρόπιτες

Για τη ζύμη: • 500 γρ. φαρίνα • 1 γιαούρτι 
• 250 γρ. μαργαρίνη • 1 αυγό
Για τη γέμιση: • 1 πακέτο τυρί Λέρου (πε-
ρίπου 1.200 γρ.) • 1 πακέτο μυζήθρα Λέρου 
(περίπου 1.200 γρ.) • 8-10 αυγά • λίγη κανέλα 
• λίγο σουσάμι • λίγο σπορέλαιο • λίγο αλάτι 
• λίγο πιπέρι

Οδηγίες μαγειρέματος 

1. Για την γέμιση, από την προηγούμενη 
ημέρα σε ένα μεγάλο μπολ τρίβουμε το τυρί 
και την μυζήθρα. Ρίχνουμε 5 αυγά και ανακατεύουμε καλά. Τοποθετούμε στο 
ψυγείο το μείγμα. 2. Την επόμενη ημέρα ανακατεύουμε το μείγμα μας και 
προσθέτουμε και τα υπόλοιπα 3 αυγά, αλάτι και πιπέρι (προαιρετικά εάν επιθυ-
μούμε λίγο ξερό δυόσμο). 3. Για τη ζύμη, σε μια λεκάνη ρίχνουμε το βούτυρο 
μαζί με το αλεύρι, το γιαούρτι και ένα αυγό. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια 
ομοιόμορφη ζύμη. 4. Στη συνέχεια λαδώνουμε τα φορμάκια μας με πολύ λίγο 
σπορέλαιο. Σπάμε 2 αυγά σε ένα μπολ και τα χτυπάμε ελαφρά. 5. Παίρνουμε 
λίγο ζύμη και προσπαθούμε να καλύψουμε τα τοιχώματα από τα φορμάκια με 
το ζυμαράκι μας. ΠΡΟΣΟΧΗ...!!! να προσέχουμε η ζύμη μας κατά την διάρκεια 
που καλύπτουμε τα φορμάκια μας, να μην είναι ούτε πολύ λεπτή ούτε πολύ πα-
χιά! 6. Αφού καλύψουμε τα τοιχώματα με την ζύμη, προσθέτουμε μια γεμάτη 
κουταλιά από την γέμιση μας στη μέση της ζύμης, την απλώνουμε ελαφρά ώστε 
να καλύψουμε καλά τη μέση της ζύμης και ρίχνουμε μια κουταλιά της σούπας 
από το χτυπημένο αυγό, πάνω στη γέμιση και κουνάμε λίγο τα φορμάκια ώστε 
να καλυφθεί ομοιόμορφα το χτυπημένο αυγό. Και τέλος πασπαλίζουμε με λίγο 
κανέλα και σουσάμι. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα 
υλικά μας! 7. Ψήνουμε στους 150-170° για περίπου 50 λεπτά.

Λέρικη Τυρόπιτα 
από τη γιαγιά 

του Αλέξανδρου Παχ.
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Υλικά

• 650 γρ. Βούτυρο Γάλακτος

• 2 ½ ποτήρια ζάχαρη άχνη

• 1 κιλό αλεύρι

• 2 ½ κοφτές κουτ. σούπας baking powder 

• 5 βανίλιες

• 1 ποτήρι νερό χλιαρό

Εκτέλεση 

Χτυπάμε πολύ καλά στο μίξερ το βούτυρο 
με την άχνη για 10’ να αφρατέψουν. 

Μετά ρίχνουμε τις βανίλιες, το αλεύρι και το baking powder μαζί με το νερό.

Τέλος ζυμώνουμε με το χέρι για 2-3 λεπτά.

Πλάθουμε μικρά μπισκοτάκια και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
για 45’.

Μπισκότα Βουτύρου 

από τη γιαγιά 
της Αναστασίας
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Θα χρειαστούμε:

• 2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 φλ. (230 γρ.) ξεπαγωμένο καλής ποιότητας 
βούτυρο (όχι ανάλατο)

• ½ φλ. ζάχαρη άχνη

• 1 κουταλάκι εσάνς βανίλιας (ή 1 γεμάτο 
κουταλάκι βανίλια σε σκόνη)

Βήματα 

Χτυπάτε σε ένα μπολ με το μίξερ χειρός το 
βούτυρο για 1 λεπτό μέχρι να γίνει σαν κρέμα, 
προσθέτετε τη ζάχαρη και συνεχίζετε το χτύπημα μέχρι το μείγμα να αφρατέ-
ψει, για 2 περίπου λεπτά.

Ύστερα, χτυπάτε μέσα τη βανίλια. Τέλος, ρίχνετε το αλεύρι και ανακατεύετε με 
κουτάλι μέχρι να απορροφηθεί όλο.

Μαζεύετε τη ζύμη σε μια μπάλα, τη χτυπάτε λίγο να γίνει επίπεδη και την τυλί-
γετε σε πλαστική μεμβράνη.

Την κρατάτε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

Ντύνετε με αντικολλητική λαδόκολλα 2 ταψιά του φούρνου και προθερμαίνετε 
το φούρνο στους 180°.

Βγάζετε τη ζύμη από το ψυγείο, την ανοίγετε σε ελαφρά αλευρωμένη επιφά-
νεια σε ένα φύλλο όχι πολύ λεπτό, πάχους ½ εκ. περίπου.

Την κόβετε σε κύκλους με κουπ-πατ ή ένα ποτήρι και τους απλώνετε πάνω στα 
ταψιά (αν μπορείτε, τα βάζετε στο ψυγείο για 15 λεπτά, για να σφίξουν και να 
κρατήσουν το σχήμα τους στο ψήσιμο).

Τα ψήνετε στο φούρνο για 8-10 περίπου λεπτά, μέχρι να ροδίσουν πολύ ελα-
φρά και τα κρυώνετε πάνω σε σχάρα.

Η συνταγή της γιαγιάς Μίας 

(γιαγιά Αχιλλέα) για νόστιμα 

Βουτυρένια Μπισκότα
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Υλικά

• 4 φλιτζάνια του καφέ ζάχαρη 

• 4 φλιτζάνια του καφέ λάδι 

• 1 φλιτζάνι του τσαγιού πετιμέζι 

• 1 φλιτζάνι του τσαγιού νερό

• 3 κ.γ. σόδα 

• 3 κ.σ. χυμό λεμόνι

• 1 κιλό περίπου αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1-1,5 κ.γ. κανέλλα και γαρύφαλλο σκόνη

Εκτέλεση 

Χτυπάμε τη ζάχαρη με το λάδι στο μίξερ και προσθέτουμε το πετιμέζι και το 
νερό.

Στο χυμό του λεμονιού προσθέτουμε τη σόδα τα ανακατεύουμε και τα ρίχνουμε 
στο μείγμα.

Προσθέτουμε την κανέλα, το γαρύφαλλο και τέλος προσθέτουμε το αλεύρι, 
πλάθουμε τα σχήματα και ψήνουμε στους 180° περίπου για μισή ώρα. 

Καλή απόλαυση!

Μουστοκούλουρα 

από τη γιαγιά 

του Βασίλη, Βάσω
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Υλικά

• 320 γρ. μινερβίνη

• 250 γρ. ζάχαρη

• 1 κρόκος αβγού

• 3 βανίλιες

• 1 ποτηράκι του κρασιού κονιάκ

• 1 ποτηράκι του κρασιού γάλα φρέσκο

• 1 ποτηράκι του κρασιού χυμό πορτοκάλι

• 1 κουταλάκι σόδα διαλυμένο 
στο χυμό πορτοκάλι

• 1 κουταλιά του γλυκού μπέικιν πάουντερ

• 800 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Εκτέλεση 

Βάζουμε όλα τα υλικά και ζυμώνουμε. 

Αφήνουμε την ζύμη να ξεκουραστεί για μισή ώρα. 

Πλάθουμε κουλουράκια. 

Τα αλοίφουμε με αυγό που έχουμε ανακατέψει με λίγο νεράκι και ψήνουμε  
στους 200° αντιστάσεις για 15-20 λεπτά.

Συνταγή γιαγιάς Ελευθερίας 

(γιαγιά Γιώργου)

για Πασχαλινά Κουλουράκια
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Υλικά που θα χρειαστούμε

• 250 γρ. ρύζι γλασέ (μισό πακέτο περίπου)

• 1,5 λίτρο γάλα

• 350 γρ. ζάχαρη (περίπου 1 ποτήρι νερού 
μεγάλο)

• 1 φάκελο άνθος αραβοσίτου βανίλια 

• 1 πρέζα αλάτι 

Εκτέλεση 

Βράζουμε το ρύζι με 1,5 ποτήρι νερό και το 
αλάτι σε σιγανή φωτιά σκεπασμένο. 

Όταν πιει το νερό ρίχνουμε το γάλα εκτός από μισό ποτήρι που το κρατάμε να 
διαλύσουμε το άνθος αραβοσίτου. 

Σιγοβράζουμε μέχρι να γίνει το ρύζι και ρίχνουμε τη ζάχαρη. 

Μετά από δέκα λεπτά ρίχνουμε και το γάλα με το άνθος αραβοσίτου. 

Αφήνουμε περίπου πέντε λεπτά να πάρει μια βράση και το κατεβάζουμε. 

Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε δύο κουταλιές της σούπας φρέσκο 
βούτυρο στο τέλος. 

Σερβίρουμε το ρυζόγαλο μας πασπαλισμένο με κανέλα. 

Ρυζόγαλο 
από τη γιαγιά 
του Δημήτρη!
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Υλικά

• 100 γρ. ζάχαρη άχνη

• 200 γρ. βούτυρο ανάλατο

• 300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• Ξύσμα πορτοκαλιού

• 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

Εκτέλεση 

Το βούτυρο θα πρέπει να βρίσκεται σε θερ-
μοκρασία δωματίου. Χτυπάμε βούτυρο και 
ζάχαρη μαζί να αφρατέψουν και να ασπρίσουν.

Προσθέτουμε το αλεύρι και χτυπάμε λίγο ακόμη στο μίξερ, ώσπου να νοτίσει 
καλά. Η υφή του ίσως μοιάζει με τρίμματα, όμως αυτός είναι ο στόχος αρχικά.

Γυρίζουμε το μείγμα σε επιφάνεια εργασίας και πιέζουμε ανάμεσα στις παλά-
μες μας να ενωθεί το ζυμάρι.

Πλάθουμε ένα ρολό ή παραλληλόγραμμο μήκους 30 εκατοστών περίπου με 
τη ζύμη. Πασπαλίζουμε μια λαδόκολλα με λίγη ζάχαρη και κυλάμε το ρολό σε 
αυτή. Τυλίγουμε σε μεμβράνη και βάζουμε στην κατάψυξη για 20 λεπτά περί-
που.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190°.

Κόβουμε σε φέτες 1-2 εκατοστών και στρώνουμε σε λαμαρίνα. Ψήνουμε στον 
φούρνο για 15-20 λεπτά.

Μπισκότα Βουτύρου 

από τη γιαγιά 
της Ελένης
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Υλικά που θα χρειαστούμε

• Μισό κιλό κιμά

• 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

• Κρεμμύδι μέτριο ξερό στη μουλινέτα

• Μισό ποτηράκι άσπρο κρασί 

• Μια συσκευασία ντομάτα σάλτσα 

• 1 ντομάτα φρέσκια

Εκτέλεση 

Σωτάρουμε το κρεμμύδι σε μια κατσαρόλα 
που έχουμε βάλει το λαδάκι μας έως να γίνει διάφανο. Ρίχνουμε τον κιμά και τον 
αφήνουμε να ροδίσει. Όταν είναι στεγνός ο πάτος της κατσαρόλας κι έχουν απο-
τραβηχτεί τα υγρά, σβήνουμε με το κρασάκι, στριφογυρίζουμε με τη κουτάλα ως 
να εξατμιστούν τα υγρά και πάλι. Ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας και τα κομματάκια 
της φρέσκιας ντομάτας. Βάζουμε αλάτι, πιπεράκι, δαφνόφυλλο και λίγο θυμάρι. 
Συμπληρώνουμε λίγο νερό και το αφήνουμε για 20 με 30 λεπτά να βράζει. 

Για το ρύζι, βράζουμε 5 κούπες του γαλλικού καφέ νερό έχοντας ρίξει μέσα ένα 
κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο βούτυρο κ τρεις 
σταγόνες λεμόνι. Μόλις βράσει, ρίχνουμε δυο κούπες ρύζι, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
στο 2-3. Το αφήνουμε με μισάνοιχτη κατσαρόλα για 20 λεπτά. Μόλις γίνουν τρύπες 
στην επιφάνεια του ρυζιού, σβήνουμε τη φωτιά, απλώνουμε μια καθαρή πετσέτα 
κουζίνας πάνω στη κατσαρόλα και πάνω απ’ τη πετσέτα το καπάκι της κατσαρόλας. 

Σερβίρουμε το ρύζι σε σχήμα βουναλάκι και ρίχνουμε απο πάνω δυο κουτα-
λιές κιμά και λίγη τριμμένη παρμεζάνα. Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Μπορεί να συνοδευτεί από γιαούρτι.

Ρύζι με Κιμά 

από την προγιαγιά 
του Θάνου
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Υλικά

• 6 ώριμες και σφιχτές μεγάλες ντομάτες

• 12 κ.σ. ρύζι καρολίνα

• 2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

• 1 ⅓ φλ. ελαιόλαδο

• 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

• 1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο

• 2 κ.σ. φρυγανιά χωρίς γλουτένη

• 1 κ.σ. ζάχαρη

• Αλάτι • Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Προετοιμασία 

Πλένουμε όλα τα λαχανικά και τα ανοίγουμε για να φτιάξουμε τα γεμιστά μας.

Κόβουμε 1 φέτα (καπάκι) απ’ την κάθε ντομάτα και με κουτάλι αδειάζουμε την 
ψίχα της, προσέχοντας να αφήσουμε λίγη σάρκα στη φλούδα.

Κρατάμε την ψίχα της ντομάτας για σάλτσα. Την αλέθουμε στο μπλέντερ.

Πρώτα αλέθουμε στο μπλέντερ τη σάλτσα της ντομάτας.

Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμ-
μύδι για 2-3΄. Προσθέτουμε το ρύζι. Περιχύνουμε με το ½ της αλεσμένης ντο-
μάτας και 1 φλιτζάνι νερό. Αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά. 
Γεμίζουμε κάθε ντομάτα μέχρι τα ¾, γιατί θα φουσκώσει το ρύζι με το ψήσιμο.

Τέλος, ανακατεύουμε τη φρυγανιά με τη ζάχαρη και πασπαλίζουμε τα γεμιστά.

Κόβουμε πατατούλες και τις βάζουμε ανάμεσα από τα γεμιστά. Τα ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180° στις αντιστάσεις, το πρώτο μισάωρο σκε-
πασμένα. Έπειτα, αφαιρούμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 1 ώρα 15΄.

Γεμιστά
από τη γιαγιά 

της Ίνας
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Υλικά για τη ζύμη

• 2 αυγά • ½ ποτήρι γάλα • ½ ποτήρι λάδι

• 1 lt χλιαρό νερό • 2 kg αλεύρι

• ½ κουτ. σούπας αλάτι

• 1 κουτ. σούπας ζάχαρη

• 1 κουτ. γλυκού μπέικινγκ πάουντερ

• 3 φακελάκια μαγιά

Τα βάζουμε όλα μαζί, με τη σειρά που ανα-
φέρονται και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη 
και την αφήνουμε να ξεκουραστεί.

Υλικά για τη γέμιση

• Φέτα 500 γρ. ή και περισσότερο, ανάλογα πόσο αλμυρό το θέλετε

• Τριμμένο τυρί (ζεμύθα ή κεφαλοτύρι)

• Δύο κουτ. σούπας γιαούρτι • λίγο λάδι (περίπου 2 κουτ. σούπας) 

• δύο αυγά • πιπέρι

Εκτέλεση 

Τα ανακατεύουμε όλα σε μείγμα. Μετά παίρνουμε λίγο ζύμη την πλάθουμε, 
ανοίγουμε με πλάστη και βάζουμε ένα κουταλάκι γλυκού από τη γέμιση, το 
κλείνουμε και πιέζουμε τις άκρες. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό 
χαρτί. Όταν τελειώσουμε, κάνουμε με πιρούνι τρυπίτσες πάνω στο τυροπιτά-
κια, αλείφουμε πάνω λίγο κρόκο αυγού και πασπαλίζουμε με σουσάμι. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° για περίπου μισή ώρα, μέχρι 
να ροδίσουν.

Τυροπιτάκια Κουρού 

της γιαγιάς Νίτσας 

(γιαγιά Ιουλιανού)
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Υλικά

• ¾ συσκευασίας βιτάμ (κλασικό 200gr)
• 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
• 1 κουταλιά σούπας κανέλλα
• 75 γρ. καρύδια τριμμένα (ή άτριφτα)
• 4-5 μήλα • 5 αυγά
• 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
• 1 φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι φαρίνα 
ή για όλες τις χρήσεις
• 1 κουταλάκι γλυκού μπέικιν πάουντερ
• 2 βανίλιες σκόνη

Προετοιμασία 

Λιώνουμε το βούτυρο και το περιχύνουμε σε ταψί νούμερο 28. Πασπαλίζουμε 
από πάνω ομοιόμορφα με τη ζάχαρη (1 φλιτζάνι) και την κανέλλα μέσα στο ταψί.
Έχουμε αφαιρέσει τα κουκούτσια και κόψει το μήλο σε ροδέλες (ή κομμάτια) 
Τις τοποθετούμε με τη σειρά και γεμίζουμε τα κενά με καρύδι.
Χτυπάμε τα ασπράδια των αυγών μέχρι να γίνουν μαρέγκα σε μια λεκάνη.
Χωριστά, σε μια δεύτερη λεκάνη χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη για 3 
περίπου λεπτά και σε μία τρίτη λεκάνη ρίχνουμε το μπέικιν πάουντερ με τις 
βανίλιες και το αλεύρι. 
Στη λεκάνη με το μείγμα κρόκκων-ζάχαρης ρίχνουμε εναλλάξ (με κουτάλι) τη 
μαρέγκα με το αλεύρι και ταυτόχρονα το χτυπάμε. Μολις ολοκληρώσουμε ρί-
χνουμε το μείγμα στο ταψί με τα μήλα. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° για περίπου 45 λεπτά. 
Μόλις το βγάλουμε περιμένουμε να κρυώσει-σταθεί για 30 λεπτά περίπου 
σκεπασμένο με μια πετσέτα να απορροφήσει τους υδρατμούς. 
Αναποδογυρίζουμε το ταψί σε μια πιατέλα.

Συνταγή για Μηλόπιτα 

της γιαγιάς 
του Ιωάννη
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Υλικά

• 250 γρ. αλεύρι φαρίνα

• 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

• 4 αβγά • 1 γιαούρτι στραγγιστό

• 1 φλ. ελαιόλαδο 

• 350-450 γρ. σπανάκι 
(ή και αρωματικά χόρτα)

• 2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια σε ροδέλες

• 1-2 πράσα σε ροδέλες

• 1 μικρό ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

• 1 μικρό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

• λίγο θυμάρι, βασιλικό, μάραθο φρέσκα ψιλοκομμένα ή αποξηραμένα

• 400 γρ. φέτα σπασμένη με το χέρι σε κομμάτια • πιπέρι • λίγο αλάτι

Εκτέλεση 

Μαραίνουμε το σπανάκι σε τηγάνι και αφήνουμε να κρυώσει (αν είναι πολύ 
τρυφερό μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το στάδιο).

Ανάβουμε το φούρνο στους 180° στον αέρα. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι και το 
μπέκιν πάουντερ και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το λάδι, το γιαούρτι και τα 
αυγά και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε καλά.

Λαδώνουμε ή βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε φορμάκια για κεκάκια και 
μοιράζουμε σε αυτά τη ζύμη. Βγαίνουν περίπου 30 τεμάχια.

Ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφί - καφέ χρώ-
μα. Καλή επιτυχία!

Σπανακοκεκάκια 
από τη γιαγιά 

της Μαργαρίτας!
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Υλικά

• 50 γρ. λάδι

• 200 γρ. ζάχαρη

• 4 ποτήρια αλεύρι

• 2 κ.σ. κανέλα

• 1 κτγ σόδα

• ½ ποτήρι νερό

• 80 γρ. σουσάμι

Εκτέλεση 

Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη, κάνουμε στη μέση ένα λάκο και ρίχνουμε 
όλα τα υλικά.

Ζυμώνουμε καλά και πλάθουμε σε μικρά κομμάτια. 

Τα τυλίγουμε στο σουσάμι και τα ψήνουμε στο φούρνο στους 180° για 20 με 25 
λεπτά της ώρας ανάλογα το φούρνο.

Τέλος βάζουμε μπόλικη αγάπη και η επιτυχία είναι σίγουρη!!!!

Κουλουράκια με Σουσάμι 

από τη γιαγιά 

της Μαριλένας Β.
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Υλικά

• 500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

• 250 γρ. βούτυρο

• 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη

• 2 βανίλιες

• 1 μεγάλο αυγό

• 400 γρ. μαρμελάδα βερύκοκο ή ροδάκινο

Διαδικασία 

1. Σε ένα μεγάλο μπωλ βάζουμε το βούτυρο 
σε κομμάτια, το αλεύρι, τη ζάχαρη, το αυγό (ήδη χτυπημένο με τις βανίλιες) και 
το ζυμώνουμε.

2. Βουτυρώνουμε καλά ένα ταψί 30 cm.

3. Βάζουμε μέσα τα ¾ της ζύμης και την απλώνουμε, σε σχήμα τάρτας.

4. Απλώνουμε τη μαρμελάδα πάνω στη ζύμη.

5. Με το υπόλοιπο ¼ της ζύμης, γαρνίρουμε με «κορδόνια» που φτιάχνουμε 
και τα τοποθετούμε πάνω από τη μαρμελάδα σε καρέ.

6. Τη βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° και την ψήνουμε για 
περίπου 45 λεπτά.

Πάστα Φλώρα 
από τη γιαγιά 

της Μαριλένας Κ.
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Υλικά για τη ζύμη

• 300 γρ. νερό σε θερμοκρασία δωματίου
• 9 γρ. μαγιά ξερή
• 1 πρέζα ζάχαρη κρυσταλλική 
• 500 γρ. αλεύρι σκληρό 
• 100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης • 10 γρ. αλάτι 
• 1 κουταλιά γλυκού ελαιόλαδο

Υλικά για το πεϊνιρλί 

• 50 γρ. βούτυρο 
• 50 γρ. βούτυρο λιωμένο για άλειμμα 
• 200 γρ. γραβιέρα τριμμένη • 100 γρ. τυρί κρέμα
• 5 φέτες γαλοπούλα σε κομματάκια • Πιπέρι 

Για την ζύμη: Ανακατεύουμε στο μίξερ το νερό, την μαγιά και την ζάχαρη. 
Προσθέτουμε τα αλεύρια και το αλάτι. Χτυπάμε στο μίξερ για 5 λεπτά σε χαμηλή 
ταχύτητα μέχρι να ξεκολλάει το ζυμάρι μας. Αλείφουμε με την κουταλιά λάδι ένα 
μπόλ και βάζουμε μέσα τη ζύμη, την σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνου-
με να διπλασιαστεί ο όγκος της 1 ώρα. Στην συνέχεια πασπαλίζουμε τον πάγκο 
μας με αλεύρι, βάζουμε πάνω την ζύμη, την χωρίζουμε σε 5 κομμάτια και τα 
πλάθουμε βαρκάκια. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στον αέρα στους 200°. 
Για το πεϊνιρλί: Πάνω στα οβάλ βαρκάκια βάζουμε από 10 γρ. βούτυρο στο 
καθένα. Ανακατεύουμε την γραβιέρα, το τυρί κρέμα και το πιπέρι και το μοιρά-
ζουμε μαζί με την γαλοπούλα επάνω στα βαρκάκια να πάει παντού. Σηκώνο-
ντας τα πλανά του ζυμαριού και διπλώνοντάς τα προς τα μέσα δίνουμε σχήμα 
στα πεϊνιρλί μας. 
Τα τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολα. Ψήνουμε στο φούρνο για 15΄- 20΄ λεπτά. 
Σερβίρουμε αλείφοντας τα πλαϊνά της ζύμης με λιωμένο βούτυρο. 
Καλή Επιτυχία!! 

Πεϊνιρλί Βαρκάκια 

από την γιαγιά 
της Μαρίλης
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Υλικά

• 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 350 γρ. φέτα χοντροκομμένη

• 150 γρ. κεφαλογραβιέρα τριμμένη

• 200 γρ. βούτυρο λιωμένο

• 400 gr. γιαούρτι

• 1 κ.γ. baking powder

• 4 αυγά

• Σουσάμι

• Φρυγανιά τριμμένη

Διαδικασία 

Βάζω σε ένα μπολ το γιαούρτι και τα αυγά και τα ανακατεύω.

Μετά το βούτυρο, το baking powder, το αλεύρι και τα ανακατεύω όλα μαζί.

Στο τέλος τα τυριά και πάλι τα ανακατεύω.

Σε ένα ταψί βάζω στη βάση λίγο αλεύρι και φρυγανιά. 

Μετά ρίχνω το μείγμα και από πάνω βάζω πάλι φρυγανιά και σουσάμι.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° για 40 λεπτά.

Τυρόπιτα 
από τη γιαγιά 

της Μαρίνας-Λασκαρίνας
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Θα χρειαστείτε:

• 2 αβγά

• 1 φλιτζάνι γάλα

• ½ κ.γ. αλάτι

• 1 φλιτζάνι αλεύρι

• 2 κ.σ. λιωμένο βούτυρο ή λάδι

Εκτέλεση 

Για να γίνουν οι κρεπούλες θα πρέπει να χτυ-
πήσουμε καλά τα αβγά. 

Προσθέτουμε το γάλα, το αλάτι, το αλεύρι και το βούτυρο. 

Σκεπάζουμε και αφήνουμε το μείγμα για 30 λεπτά.

Εν συνεχεία, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε μια μικρή ποσότητα της ζύ-
μης (ίσα ίσα να καλύπτει το τηγάνι), και μόλις ψηθεί από κάτω, γυρίζουμε την 
κρέπα μας. 

Αφήνουμε την κρέπα μας για λίγο και από την άλλη μεριά και μετά τη βγάζουμε 
από το τηγάνι.

Μπορούμε να γεμίσουμε την κρέπα μας με ό,τι θέλουμε (φράουλες, σοκολά-
τα κ.λπ.)

Καλή όρεξη!!!

Κρεπούλες 
από τη γιαγιά 
της Μιλένας
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Συστατικά (για 2 λίτρα παγωτό)

• 1 κουτάκι κρέμα γάλακτος φυτική 
(για γλυκά)

• 1 κουτάκι γάλα εβαπορέ μεγάλο

• 1 κουτάκι ζαχαρούχο γάλα μεγάλο

• 3-4 κουταλάκια της σούπας μέλι

• 7-8 κουταλάκια της σούπας κακάο 
(προαιρετικά για παγωτό σοκολάτα)

• 2 βανίλιες 

Εκτέλεση 

Βάζουμε την κρέμα γάλακτος στο μίξερ, χτυπάμε γρήγορα (στην δυνατή ταχύ-
τητα) να φουσκώσει (2-3 λεπτά).

Προσθέτουμε σιγά-σιγά το ζαχαρούχο γάλα.

Προσθέτουμε σιγά-σιγά το εβαπορέ γάλα.

Προσθέτουμε το μέλι και την βανίλια. 

Κοσκινίζουμε και προσθέτουμε το κακάο.

Το αδειάζουμε σε ένα πλαστικό δοχείο με καπάκι.

Το βάζουμε στην κατάψυξη.

Σε λίγες ώρες (πέντε-έξι) είναι έτοιμο το παγωτό.

Παγωτό Σοκολάτα 

από την γιαγιά 
του Μιχάλη
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Για το κεικ της γιαγιας θα χρειαστουμε: 

• 200 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

• 300 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

• 200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 3 αυγουλάκια

• Λίγο ξύσμα από πορτοκάλι

• 100 γρ. γάλα

• Σταγόνες κουβερτούρας (1 σακουλάκι) 

• Λίγο βούτυρο & αλεύρι για τη φόρμα 

• Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Συνταγή 

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°.

Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ το βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά, το ξύσμα πορτο-
καλιού και χτυπάμε με το μίξερ ή ανακατεύουμε με ένα μεγάλο κουτάλι μέχρι 
να ενοποιηθούν. Στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι και το γάλα. Συνεχίζουμε να 
ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. 

Μόλις δούμε ότι είναι έτοιμο το μείγμα μας ρίχνουμε μέσα και τις σταγόνες 
κουβερτούρας και ανακατεύουμε. 

Βουτυρώνουμε καλά τη φόρμα μας, ρίχνουμε λίγο αλεύρι και στη συνέχεια 
ρίχνουμε το μείγμα μας στη φόρμα. 

Βάζουμε στο φούρνο για περίπου 45 λεπτά - 1 ώρα μέχρι να αφρατέψει και να 
πάρει ωραίο χρυσαφί χρώμα. 

Και το κέικ μας είναι έτοιμο!!! Το αφαιρούμε από τη φόρμα, το βάζουμε σε μια 
μεγάλη στρογγυλή πιατέλα και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. 

Συνταγή 

της γιαγιάς της Ναταλίας 

Κέικ Σοκολάτα
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Συστατικά (για 2 λίτρα παγωτό)

• 1 φλιτζάνι βούτυρο

• 2 φλιτζάνια ζάχαρη

• 3 φλιτζάνια αλεύρι

• 4 αυγά

• 1 φακελάκι μπέικιν

• 2 βανίλιες 

Εκτέλεση 

Η γιαγιά έλεγε πως για να γίνει αφράτη η 
βασιλόπιτα πρέπει πρώτα να χτυπάμε τα ασπράδια των αυγών και να κάνου-
με μαρέγκα!!

Χτυπάμε πολύ καλά στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη.

Προσθέτουμε τα αυγά και τις βανίλιες.

Συνεχίζουμε με το γάλα κι έπειτα το αλεύρι με το μπέικιν.

Στο τέλος, στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε τη μαρέγκα.

Μην ξεχάσετε το φλουρί και τα στολίδια!

Βασιλόπιτα 
της προγιαγιάς 

της Νίκης από την Πάτρα 
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Υλικά

• 220 γρ. φαρίνα

• 2 αυγά

• 100 γρ. βούτυρο

• 160 γρ. ζάχαρη

• 160 γρ. γιαούρτι

• 8 γρ. baking powder

• μισό κ.γ. αλάτι

• 1 φακελάκι σκόνη βανίλιας

• ξύσμα από ένα λεμόνι

• 60 γρ. κουβερτούρα

• 2 κ.γ. γάλα

• άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση 

1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 165° αέρα.

2. Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά 
και ανακατεύουμε αρκετή ώρα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3. Προσθέτουμε τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού το baking powder, το αλάτι και 
στο τέλος το γιαούρτι με το αλεύρι εναλλάξ και ανακατεύουμε.

4. Στο φούρνο μικροκυμάτων διαλύουμε την κουβερτούρα με το γάλα και στη 
συνέχεια προσθέτουμε λίγο από το μείγμα και ανακατεύουμε.

5. Αλευρώνουμε και βουτυρώνουμε τη φόρμα και προσθέτουμε το μισό μείγ-
μα, στη συνέχεια τη σοκολάτα και τέλος καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα.

6. Ψήνουμε για 45 λεπτά και όταν κρυώσει πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Το Κέικ 
της γιαγιάς 
του Νικόλα
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Συστατικά (για 2 λίτρα παγωτό)

• 1 κιλό βούτυρο φρέσκο

• 1 κιλό και 800 γραμμάρια αλεύρι μαλακό

• 1 φλιτζανάκι του καφέ ούζο

• 5 κουταλάκια οινόπνευμα καθαρό

• 600 γραμμάρια αμύγδαλα χοντροκομμένα 
καβουρδισμένα με την φλούδα

• 150 γρ. ζάχαρη άχνη

• 2 βανίλιες 

• μισό κουταλάκι σόδα

Εκτέλεση 

Χτυπάμε το βούτυρο για 1 ώρα περίπου, μαζί με την άχνη να γίνει σαν κρέμα.

Μετά διαλύουμε τη σόδα μέσα στο ούζο, βάζουμε το οινόπνευμα και τα αμύ-
γδαλα, τις βανίλιες, ανακατεύουμε για λίγο και αρχίζουμε να ρίχνουμε το 
αλεύρι. 

Το δουλεύουμε με το χέρι να έχουμε μια εύπλαστη μαλακή ζύμη.

Πλάθουμε και ψήνουμε τους κουραμπιέδες για 20 λεπτά περίπου στους 180°.

Θα χρειαστούμε 2 κιλά ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα. 

Αφού κρυώσουν λίγο τους τυλίγουμε στη ζάχαρη άχνη.

Κουραμπιέδες 
από τη γιαγιά 
της Σοφίας
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