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Πρόλογος

Α πό τη γιαγιά μου έμαθα να ζω όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων. Μέρες ολόκλη-
ρες χρειάζονταν για να ετοιμαστεί το σπίτι για τη γιορτή. Η γιαγιά μου είναι αυτή 

που μου άφησε κληρονομιά όλη αυτή την παράδοση και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 
μένα σε ό,τι έχει να κάνει με την κουζίνα και το πώς να είσαι σωστή οικοδέσποινα.

Λατρεύω τα Χριστούγεννα γιατί μου φέρνουν πολύτιμες αναμνήσεις και μυρωδιές στον νου, 
όπως ένα σπίτι στολισμένο με τον πιο μαγευτικό τρόπο, το δέντρο που ήταν στολισμένο με 
τις πολύχρωμες μπάλες και τα φώτα που αναβόσβηναν μέρα-νύχτα, τη μυρωδιά από τα sablé 
και τα κουλουράκια, τον κορμό που πάντα στόλιζα με κόκκινα μανιτάρια, ελαφάκια και 
έλατα και στο τέλος έριχνα μια δόση ζάχαρη άχνη μέχρι το ταβάνι (και εννοείται λουζόμουν 
με αυτή), κι όλα αυτά κάτω από το βλέμμα της γιαγιάς μου που ήταν γεμάτο περηφάνια και 
χαρά. Τέλος, τα υπέροχα και υπέρογκα δώρα κάτω από το δέντρο και αυτή τη γλυκιά ανα-
μονή και ανυπομονησία να τα ανοίξεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω: 

 τη μαμά μου, που μου έμαθε να τα προλαβαίνω όλα.

 τις φίλες μου Ειρήνη Κ., Ειρήνη Γ., Βίκυ, Ειρήνη Π., Τζίνα, Αυγουστίνα και Μαρού-
λα για την ηθική υποστήριξη και τη βοήθειά τους.

 την Άννα Πατάκη, που αγκάλιασε με μεγάλη χαρά την ιδέα για το βιβλίο μου από 
την πρώτη στιγμή.

 Τις φίλες μου Φώφη, Μαρία Π., Μαρία Κ., Λέτα, Ρίκα και Αλεξία, που αγκάλιασαν 
την ιδέα μου με τόση χαρά και μου άνοιξαν διάπλατα την πόρτα του σπιτιού τους για 
τις ανάγκες της φωτογράφισης. Χωρίς αυτές δε θα μπορούσε να βγει αυτό το βιβλίο 
τόσο μαγικό. 

 Και πάνω απ’ όλα ευχαριστώ την Ελένη, που αποτέλεσε την έμπνευσή μου για να 
γράψω αυτό το βιβλίο, πίστεψε σε μένα και με βοήθησε να αναδείξω τις ιδέες μου 
και να τις μοιραστώ με τον κόσμο.
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Σ ε όλες μας αρέσει να δεχόμαστε καλεσμένους στο σπίτι μας, ποια το κάνει όμως 
χωρίς δεύτερη σκέψη; Όπως έχω πει πολλές φορές, η οικοδέσποινα πρέπει να 

βρίσκεται με τους καλεσμένους της και να μην εγκλωβίζεται στην κουζίνα.

Στο βιβλίο αυτό θα σας δείξω έναν πολύ εύκολο τρόπο για να δεχόμαστε καλεσμένους και 
να απολαμβάνουμε τη βραδιά μαζί τους.

Για να κάνεις ένα επιτυχημένο τραπέζι χρειάζεται οργάνωση. Για μένα όλα εξαρτώνται από 
τρεις λίστες.

Η πρώτη λίστα είναι αυτή με τους καλεσμένους μας. Ο αριθμός των ατόμων εξαρτάται από 
το μέγεθος του τραπεζιού μας. Σε περίπτωση που έχουμε βοήθεια και υπάρχει ο αναγκαίος 
χώρος, μπορούμε να προσθέσουμε μια ροτόντα, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των ατόμων 
που μπορούμε να δεχτούμε. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε οι καλεσμένοι μας να ταιριά-
ζουν μεταξύ τους και να έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Καλό θα ήταν η πρόσκληση να γίνεται 
15 μέρες νωρίτερα, και ειδικά την περίοδο των εορτών μπορεί να γίνει και έναν μήνα πριν. 
Είναι επίσης χρήσιμο να έχουμε προβλέψει εξαρχής κάποιες εναλλακτικές λύσεις σε περί-
πτωση που ορισμένοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν ή ακυρώσουν αργότερα τον ερχομό 
τους.

Η δεύτερη λίστα είναι το μενού. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε 6 διαφορετικά μενού για αντί-
στοιχες περιπτώσεις. Στη λίστα αυτή θα σημειώσετε στη δεξιά πλευρά το σκεύος στο οποίο 
θα σερβιριστεί το κάθε φαγητό και στην αριστερή θα βάλετε το χρονοδιάγραμμα με σειρά 
προτεραιότητας. Τηρώντας αυτό το χρονοδιάγραμμα θα καταφέρετε να κάνετε τη ζωή σας 
πιο εύκολη και θα προλάβετε να κάνετε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ να έχετε 
όλα τα φαγητά έτοιμα στην ώρα τους, να είστε ντυμένες και περιποιημένες, ξεκούραστες, 
χαμογελαστές, έτοιμες να απολαύσετε τη βραδιά μαζί με τους φίλους σας.

Η τρίτη λίστα είναι τα ψώνια. Φροντίζουμε να ψωνίσουμε μία ή δύο μέρες πριν όλα τα 
απαραίτητα. Καλό είναι να πάμε νωρίς στο σουπερμάρκετ, όταν έχει λίγο κόσμο, για να 
κερδίσουμε χρόνο. Η λίστα με τα ψώνια μας πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα τρόφι-
μα και τα ποτά, τα λουλούδια ή τα διακοσμητικά (γκι, ου, στεφάνια κτλ.) που θα βάλουμε 
στον χώρο μας, καθώς και τα κεριά και τις χαρτοπετσέτες. Για τη διακόσμηση του τραπεζιού 
δε χρειάζεται τίποτα εξεζητημένο, θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε στο σπίτι μας και θα 
βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει.
 
Μη χάσετε αυτές τις λίστες, γιατί στην πορεία θα αποδειχτούν ο οδηγός σας και ο καλύτερος 
βοηθός σας.

Τips

12    T I P S
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Επίσης μια άλλη λίστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει το τι πρέπει να κάνουμε πριν από το 
τραπέζι σχετικά με το σπίτι. Δηλαδή, στις αρχές Νοεμβρίου καλό είναι να γίνει ένας γενικός 
καθαρισμός του σπιτιού και να γυαλιστούν όλα τα ασημικά. Ακόμη, να ανοίξουμε τον μπουφέ, 
να βγάλουμε τις καταχωνιασμένες πιατέλες που έχουμε ξεχάσει και να τις πλύνουμε ώστε να 
τις έχουμε έτοιμες για χρήση. 

Άλλος ένας χρυσός κανόνας είναι ότι στρώνουμε το τραπέζι το προηγούμενο βράδυ. Έτσι 
έχουμε αρκετό χρόνο για να αποφασίσουμε τι σουπλά ή ποιο τραπεζομάντιλο θα χρησιμο-
ποιήσουμε, ώστε να ταιριάζει με τα κεριά και τα διακοσμητικά. Πολύ σημαντικό είναι και το 
γεγονός ότι μ’ αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση που μας λείπει κάτι, έχουμε τον χρόνο να το 
αγοράσουμε την επόμενη μέρα.

Μπορούμε να στολίσουμε το σπίτι στα μέσα Νοεμβρίου –ας μην ξεχνάμε ότι το δέντρο στο-
λίζεται μαζί με τα παιδιά– και να βάλουμε στην άκρη κάποια από τα χριστουγεννιάτικα στολί-
δια που έχουμε βαρεθεί και που μπορεί να μας φανούν χρήσιμα για τη διακόσμηση των 
τραπεζιών, όπως στεφάνια, γιρλάντες, γλάστρες, κουκουνάρια. Μπορούμε να τα περάσουμε 
με ένα χρυσό ή ασημένιο σπρέι και να δείχνουν καινούρια. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να 
αλλάξουμε διακόσμηση χωρίς να ξοδευτούμε.

Ακόμη μπορούμε να γεμίσουμε μικρά και μεγάλα βάζα με έλατο ή κλωνάρια από πεύκα και 
το σπίτι θα γεμίσει ζωή. Όπως και μια άλλη πολύ ωραία ιδέα είναι να βαλουμε σε μικρά μπολ 
διάσπαρτα στο σαλόνι κόκκους καφέ αρωματισμένους με βανίλια και φουντούκι – θα μυρίσει 
το σπίτι υπέροχα.

Άλλη μια ωραία ιδέα θα ήταν να αγοράσουμε ελατάκια και να τα βάλουμε σε κόκκινες γλά-
στρες (τις γλάστρες και τα έλατα ή τα πεύκα πρέπει να τα βγάζουμε έξω στη βεράντα τα 
βράδια για να μη μαραθούν μέσα σε μία εβδομάδα).

Αυτές ήταν οι συμβουλές που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πιστεύω πως αν τις ακολουθήσε-
τε η επιτυχία του τραπεζιού σας είναι σίγουρη. Ακολουθήστε τα βήματα ένα ένα και τα χρο-
νοδιαγράμματα που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου και θα εκπλαγείτε από τις δυνατότητές 
σας!

Επιμένω ότι η θέση της οικοδέσποινας είναι στο σαλόνι με τους καλεσμένους της, όπου θα 
απολαμβάνει τη βραδιά, και όχι στην κουζίνα.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλές γιορτές!

 T I P S    13   
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Η φωτογράφιση έγινε στο σπί-
τι της φίλης μου της Φώφης, 
μητέρας τριών παιδιών, που μ’ 
έναν μαγικό τρόπο καταφέρνει 
να είναι άριστος γονέας, ικανό-
τατη επιχειρηματίας, θαυμάσια 
νοικοκυρά κι ένας ιδιαίτερα 

καλόγουστος άνθρωπος.
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Mini Pavlova
Υ λ ι κ ά

Για τη μαρέγκα 

4 ασπράδια αυγού 
½ κ.γ. κρεμόριο (cream of tartar) 

1 φλιτζ. λεπτή ζάχαρη
1 κ.γ. υγρή βανίλια ή 1 βανίλια

Για την κρέμα 

500 ml κρέμα γάλακτος 
50 γρ. ζάχαρη άχνη 

350 γρ. φρούτα του δάσους 

                    

Ε κ τ Ε λ Ε σ η

Mαρέγκα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 100°C. Χτυπάμε τα ασπράδια στη γρήγορη ταχύτητα του μίξερ για 
2 λεπτά, πριν προσθέσουμε το κρεμόριο. Συνεχίζουμε το χτύπημα για άλλα 2-3 λεπτά. Αρχίζουμε να 
ρίχνουμε τη ζάχαρη κουταλιά κουταλιά και συνεχίζουμε το χτύπημα για άλλα 6 λεπτά. Προσθέτουμε τη 
βανίλια και ανακατεύουμε για 30 δευτερόλεπτα. Βάζουμε τη μαρέγκα μας σε κορνέ και σχηματίζουμε 
μικρές φωλιές. Ψήνουμε για 90 -100 λεπτά στον αέρα.

Kρέμα

Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος και μόλις πήξει τη βάζουμε σε κορνέ και γεμίζουμε τις φωλιές, πασπαλίζου-
με με ζάχαρη άχνη και διακοσμούμε με τα φρούτα του δάσους. 

18    Χ Ρ ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν ι Α Τ ι Κ Ο  Τ Σ Α ϊ
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Κορμός  με Βατόμουρα
Υ λ ι κ ά

                    

Ε κ τ Ε λ Ε σ η

Κορμός

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Χτυπάμε τα αυγά στο μίξερ 2-3 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν. 
Στη συνέχεια βάζουμε τη ζάχαρη και τη βανίλια και συνεχίζουμε το χτύπημα για άλλα 3-4 λεπτά ή μέχρι 
να ασπρίσει το μείγμα μας. Σε αυτό το στάδιο προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι πολύ σιγά και χτυ-
πάμε στη χαμηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Βάζουμε το μείγμα σε ένα λαδωμένο 
ταψί (40x28) στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λαδόκολλα και το ψήνουμε για 10 -12 λεπτά. Μόλις το 
βγάλουμε από τον φούρνο, το αναποδογυρίζουμε πάνω από μια πετσέτα, ξεκολλάμε τη λαδόκολλα από 
το πάνω μέρος, την αντικαθιστούμε με καινούρια και τυλίγουμε πολύ απαλά (μαζί με την πετσέτα) σε 
ρολό. Μόλις κρυώσει το κέικ, ξετυλίγουμε προσεκτικά το ρολό και αφαιρούμε τη λαδόκολλα, απλώνου-
με τη σάλτσα βατόμουρο και από πάνω την κρέμα σαντιγί και ξανατυλίγουμε. Προσθέτουμε τα βατόμου-
ρα και πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη άχνη.

 Σαντιγί

Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει σαντιγί.

Σάλτσα βατόμουρο 

Βάζουμε τα κατεψυγμένα βατόμουρα (περιμένουμε 3-4 λεπτά να μαλακώσουν λίγο) στο μούλτι και τα 
λιώνουμε. Τα βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι, προσθέτουμε τη ζάχαρη και, μόλις πάρει μία βράση, αφαι-
ρούμε τη σάλτσα από τη φωτιά. Την αφήνουμε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσουμε.
 
 

Για τον κορμό

6 αυγά
½ φλιτζ. και 2 κ.σ. ζάχαρη

1 βανίλια
1 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

200 γρ. φρέσκα  βατόμουρα 
Λίγη ζάχαρη άχνη για τη διακόσμηση 

 Για τη σαντιγί

200 ml κρέμα γάλακτος
2 κ.σ. ζάχαρη

 Για τη σάλτσα βατόμουρο 

200 γρ. κατεψυγμένα βατόμουρα 
2-3 κ.σ. ζάχαρη

46    Χ Ρ ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν ι Α Τ ι Κ Ο  Τ Σ Α ϊ
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Μοσχάρι  με Κάστανα
Υ λ ι κ ά

¼ φλιτζ. ελαιόλαδο 
1,5 κιλό μοσχάρι κομμένο σε κυβάκια 

1 κρεμμύδι λιωμένο στο μούλτι με λίγο νερό 
2 πράσα λιωμένα στο μούλτι με λίγο νερό 

Αλάτι, πιπέρι 
Λίγο φρέσκο τριμμένο μοσχοκάρυδο 

3 ξυλάκια κανέλας 
400 γρ. πολύ μικρά κατεψυγμένα κρεμμύδια (οnion pearl)

400 γρ. γλυκό του κουταλιού κάστανο έτοιμο σε βαζάκια με σιρόπι 

                    

Ε κ τ Ε λ Ε σ η

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σοτάρουμε το κρέας με το ελαιόλαδο για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια προ-
σθέτουμε το κρεμμύδι, το πράσο και σοτάρουμε για άλλα 3 -4 λεπτά. Βάζουμε το αλάτι, το πιπέρι, το 
μοσχοκάρυδο, τα ξυλάκια κανέλας, προσθέτουμε το νερό και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει για 
μιάμιση ώρα. Εντωμεταξύ ξεπαγώνουμε τα κρεμμύδια και τα σουρώνουμε. Τα τελευταία 5-6 λεπτά δυ-
ναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να βράσει χωρίς καπάκι για να πήξει η σάλτσα. Στη συνέ-
χεια ρίχνουμε τα κρεμμύδια, ανακατεύουμε και περιμένουμε 2 λεπτά πριν αποσύρουμε την κατσαρόλα 
από τη φωτιά. Προσθέτουμε τα σουρωμένα κάστανα και σερβίρουμε. 

76    Γ ι Ο Ρ Τ ι Ν Ο  Τ Ρ Α Π Ε Ζ ι
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Ε κ τ Ε λ Ε σ η

Tούρτα

Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε τη σοκολάτα με το βούτυρο και τα αφήνουμε στην άκρη. Χτυπάμε στο μίξερ 
τα αυγά για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια βάζουμε τη ζάχαρη, το αλάτι και τη βανίλια και συνεχίζουμε το 
χτύπημα για άλλα 3 -4 λεπτά. Εντωμεταξύ ανακατεύουμε το αμύγδαλο με το αλεύρι και προσθέτουμε στο 
μίξερ το μείγμα σοκολάτας και στη συνέχεια το αλεύρι. Χτυπάμε στο μίξερ για άλλα 2 λεπτά και βάζουμε 
το μείγμα σε λαδωμένο ταψί διαμέτρου 26 ή 28 εκ., στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λαδόκολλα. Ψήνου-
με στον φούρνο στους 180°C για περίπου 40 λεπτά. 
Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει πριν το κόψουμε στη μέση. Βάζουμε τη μαρμελάδα βατόμουρο σε ένα 
μπολ μαζί με το κονιάκ και ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια την απλώνουμε πάνω απ’ το κομμένο κέικ, 
σκεπάζουμε με το δεύτερο κομμάτι και περιχύνουμε με το γλάσο σοκολάτας. Επίσης αλείφουμε με το 
ειδικό μαχαίρι τα πλαϊνά της τούρτας με τη σοκολάτα, τη βάζουμε στο ψυγείο και επαναλαμβάνουμε με 
την ίδια διαδικασία με το υπόλοιπο γλάσο σοκολάτας. Λίγο πριν σερβίρουμε διακοσμούμε με τα φρέσκα 
βατόμουρα και πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη άχνη. 

Γλάσο σοκολάτας

Βάζουμε τη σοκολάτα με την κρέμα γάλακτος και τη γλυκόζη σε ένα μεγάλο γυάλινο μπολ και τις λιώνου-
με σε bain-marie. Ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε το μείγμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και στη 
συνέχεια περιχύνουμε την τούρτα. 

Τούρτα  με Βατόμουρα
Υ λ ι κ ά

Για την τούρτα

250 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 
200 γρ. βούτυρο 

6 αυγά
1 φλιτζ. ζάχαρη 

1 βανίλια 
½ κ.γ. αλάτι 

100 γρ. αμύγδαλα (σε πούδρα στο μούλτι)
2 φλιτζ. αλεύρι κόκκινο 

250 γρ. μαρμελάδα βατόμουρο 
6 κ.σ. κονιάκ ή λικέρ αμαρέτο
300 γρ. φρέσκα βατόμουρα 

Λίγη ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Για το γλάσο σοκολάτας

300 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 
250 ml κρέμα γάλακτος 

1 κ.σ. γλυκόζη 

84    Γ ι Ο Ρ Τ ι Ν Ο  Τ Ρ Α Π Ε Ζ ι
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Η φωτογράφιση έγινε στο σπίτι 
μου. Έτσι, βρίσκω την ευκαιρία 
να ευχαριστήσω την οικογένειά 
μου για την τεράστια κατανόηση 
που δείχνουν όταν, κάθε φο-
ρά που γυρίζουν σπίτι κι αυτό 
μοσχοβολά από τα εδέσματα 
που έχω ετοιμάσει, θα πρέπει 
να το πάρουν απόφαση ότι δεν 
μπορούν να τα δοκιμάσουν, 
αφού προορίζονται για την 
εκπομπή ή για φωτογρά φιση.
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Charlotte  με Σοκολάτα   
Υ λ ι κ ά

1 πακέτο μπισκότα σαβουαγιάρ (200 γρ.)
6 αυγά

300 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
1 βανίλια

50 γρ. ζάχαρη
250 γρ. κρέμα γάλακτος (χτυπημένη σε σαντιγί)

200 γρ. φραγκοστάφυλα (βουτηγμένα σε νερό και μετά σε ζάχαρη) 
4-5 σοκολατάκια για διακόσμηση 

                    

Ε κ τ Ε λ Ε σ η

Χτυπάμε τα 6 ασπράδια 3-4 λεπτά μέχρι να γίνουν μαρέγκα, προσθέτουμε 40 γρ. ζάχαρη και χτυπάμε 
για αλλά 2 λεπτά. Χτυπάμε τους 6 κρόκους για περίπου 2-3 λεπτά μέχρι να αλλάξουν χρώμα, προσθέ-
τουμε 2 κουταλιές ζάχαρη (10 γρ.) και τη βανίλια και συνεχίζουμε το χτύπημα. Σε ένα άλλο μπολ λιώ-
νουμε τη σοκολάτα σε bain-marie. Όταν κρυώσει ελαφρώς η σοκολάτα, τη ρίχνουμε στο μείγμα με τους 
κρόκους. Προσθέτουμε τη σαντιγί στο μείγμα μας και τέλος προσθέτουμε τη μαρέγκα. 
Κόβουμε τα μπισκότα λίγο στην άκρη (για να τα ισιώσουμε) και τα στήνουμε όρθια γύρω γύρω σε ταψί 
στεφάνι διαμέτρου 24 εκ. Βάζουμε μερικά για να καλύψουμε τη βάση. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα 
και βάζουμε τη charlotte στο ψυγείο να παγώσει για 5-6 ώρες.
Για να τη σερβίρουμε, βγάζουμε το στεφάνι της φόρμας και μεταφέρουμε τη charlotte πάνω σε πιατέλα 
με πόδι. Διακοσμούμε με φραγκοστάφυλα και σοκολατάκια.

TIP: Τοποθετούμε στη βάση της φόρμας μια λαδόκολλα για να ξεκολλήσει εύκολα το γλυκό.  

136    R E v E I l l O N  Π Ρ ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν ι Α Σ
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Η φωτογράφιση έγινε στο σπί-
τι της φίλης μου της Λέτας, με 
την οποία είμαστε γειτόνισσες 
και μοιραζόμαστε πολλά πράγ-
ματα ως μητέρες δύο αγοριών. 
Στα οικογενειακά της τραπέζια 
νιώθουμε κάθε φορά –κι εμείς 
και τα παιδιά μας– τη ζεστασιά 
και τη θαλπωρή που προσφέ-

ρουν τα Χριστούγεννα. 
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Κουλουράκια Σοκολάτας 
(Τάρανδος)

Υ λ ι κ ά

250 γρ. βούτυρο
1 φλιτζ. ζάχαρη

1 κ.γ. υγρή βανίλια (ή 1 βανίλια)
1 αυγό

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
125 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα (λιωμένη σε bain-marie)

1 δόση κρέμα ζωγραφικής 

                    

Ε κ τ Ε λ Ε σ η

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Χτυπάμε το βούτυρο πολύ καλά (2-3 λεπτά) μέχρι να αλλά-
ξει χρώμα. Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη και τη βανίλια και χτυπάμε για άλλα 3-4 λεπτά. Προσθέ-
τουμε το αυγό και, μόλις ανακατευτούν καλά, ρίχνουμε σταδιακά το κοσκινισμένο αλεύρι. Αφού αποκτή-
σουμε μια ζύμη, περιχύνουμε με τη λιωμένη σοκολάτα και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να έχουμε μια 
ελαστική ζύμη. Ανοίγουμε τη ζύμη πάνω από μια αλευρωμένη επιφάνεια με έναν πλάστη και σχηματίζου-
με στρογγυλά κουλουράκια με κουπ πατ. Τα τοποθετούμε σε μια λαδόκολλα, σε ταψί της επιλογής μας, 
και τα ψήνουμε για 10 -12 λεπτά. Μόλις κρυώσουν, τα ζωγραφίζουμε με την κρέμα ζωγραφικής και τους 
κολλάμε τα κέρατα, τα φιογκάκια, διάφορα ζαχαρωτά, σοκολατάκια και καραμέλες, για να αποκτήσουμε 
τα κουλουράκια με φατσούλες ταράνδων.

T I P : Για να φτιάξουμε τα κερατάκια του ταράνδου χρωματίζουμε λίγη κρέμα ζωγραφικής ή τη royal icing 
(εάν έχει περισσέψει από άλλη συνταγή) με καφέ χρώμα. Πάνω σε μια λαδόκολλα με τη βοήθεια του 
κορνέ σχηματίζουμε τα κερατάκια και τα αφήνουμε να στεγνώσουν ένα 24ώρο, τα ξεκολλάμε προσε-
κτικά και τα κολλάμε στα κουλουράκια βάζοντας μια σταγόνα κρέμα ζωγραφικής απ’ το κορνέ για να 
κολλήσουν.
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