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 Χριστουγεννιάτικο Σπιτάκι 

 
Υλικά που θα χρειαστείτε: 

 
 

 

         Για τη ζύμη 

3 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

½ κουταλάκι σόδα 

½ κουταλάκι αλάτι 

1 ½ κουταλάκι τζίντζερ σε σκόνη 

1 κουταλάκι κανέλα 

½ κουταλάκι μοσχοκάρυδο 

½ κουταλάκι τριμμένο γαρίφαλο 

½ κούπα βούτυρο 

½ κούπα καστανή ζάχαρη 

¾ κούπας μελάσα 

1 αυγό χτυπημένο 
 

           Για το γλάσο (= την «κόλλα» μας που λέγεται και Royal icing) 

Δύο ασπράδια αυγού 

3 κούπες ζάχαρη άχνη 

1 κουταλάκι γλυκερίνη (προαιρετικά) 

 

Πώς να φτιάξετε τη ζύμη για τους τοίχους & την σκεπή 
 

Πριν ξεκινήσετε τη συνταγή, δέστε πάλι το πατρόν του σπιτιού στο βίντεο (και στη σελ. 

3) και φτιάξτε κι εσείς ένα δικό σας.  

Μετά, ετοιμάστε τη ζύμη για το σπιτάκι σας: 

Λιώστε το βούτυρο και ρίξτε το μέσα σε μια λεκάνη ζαχαροπλαστικής. Ρίξτε μέσα και τη 

ζάχαρη, τη μελάσα και το αυτό και ανακατέψτε λίγο. Προσθέστε τώρα το αλάτι, τη 

σόδα και τα μπαχαρικά (τζίντζερ, κανέλα, μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο). Τέλος, 

προσθέστε το αλεύρι και ζυμώστε όλα τα υλικά καλά, ώστε να επιτύχετε μια μαλακιά κι 

εύπλαστη ζύμη. (Η ζύμη μπορεί να κολλάει όσο είναι ζεστή αλλά όσο στέκεται δεν θα 

κολλάει στα χέρια). Έτοιμη η ζύμη σας! 
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Βάλτε τώρα τη ζύμη πάνω σε μια λαδόκολλα. Με την βοήθεια ενός πλάστη, ανοίξτε σε 

φύλλο πάχους 5 χιλιοστών. Τοποθετήστε τώρα μια διάφανη μεμβράνη πάνω στο φύλλο 

(για προστασία) και από πάνω τα σχέδια του πατρόν σας. Κόψτε προσεκτικά - ίσως 

χρειαστεί να σας βοηθήσει η μαμά, εδώ -, τα σχέδια του σπιτιού σας και αφαιρέστε την 

μεμβράνη.  

Τέλος, μεταφέρετε την λαδόκολλά με τα κομμάτια του σπιτιού - έτσι όπως είναι - σε ένα 

ταψί (ή δύο ταψιά, αν χρειαστεί). 

Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά. Έτοιμα! 

Για να στήσετε τα κομμάτια, όμως, αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν καλά! 
 

Το «χτίσιμο» του σπιτιού 
 

Χτυπήστε τα παραπάνω υλικά για να φτιάξτε το γλάσο. Αυτή είναι η «κόλλα» σας! 
 

Με τη βοήθεια του γλάσου, κολλήστε πρώτα τους τοίχους του σπιτιού μεταξύ τους - κι 

αφού στεγνώσουν καλά κολλήστε την σκεπή. Χρησιμοποιήστε αρκετά μεγάλη ποσότητα 

της «κόλλας» σας και αφήστε να στεγνώσει λίγο - για να συνεχίσετε μετά με τη 

διακόσμηση.  

(Επειδή η σκεπή είναι λίγο δύσκολη, για βοήθεια, κόψτε ένα πλαστικό μπουκάλι σε 

ύψος 15 εκατοστά. Τοποθετήστε το κομμένο μπουκάλι στο κέντρο του σπιτιού - με την 

βάση προς τα πάνω - έτσι θα στηριχτούν καλύτερα τα κομμάτια της σκεπής, καθώς θα 

τα κολλάτε).  

Η διακόσμηση του σπιτιού 

Τοποθετείστε το σπιτάκι σας πάνω σε μια βάση που θέλετε (δίσκο ή ξύλο κοπής). Με τη 

βοήθεια της «κόλλας», διακοσμήστε τώρα το σπιτάκι σας όσο πιο όμορφο μπορείτε.  

Χρησιμοποιήστε καραμέλες, ζαχαρωτά, ζελεδάκια, σμάρτις, κομμάτια σοκολάτας κτλ. 

Απολαύστε το!!!  
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