
Στολίδια από ζύμη σόδας
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Το βίντεο χειροτεχνίας για να φτιάξετε τα στολίδια από ζύμη σόδας, θα το βρείτε: www.ellada.diplo.de/stolidia

Για να φτιάξουμε την ζύμη:
• 1 κούπα σόδα•   1/2 κούπα άνθος  αραβοσίτου (cornflower)

• 3/4 της κούπας κρύο νερό
• 1 κατσαρόλα• 1 ξύλινο κουτάλι

•  Βάζουμε όλα τα συστατικά μαζί σε  
μία κατσαρόλα και την τοποθετούμε 
πάνω στο μάτι της κουζίνας.

•  Σε μεσαία θερμοκρασία ζεσταίνουμε 
ανακατεύοντας συνεχώς το μίγμα,  
μέχρι να αρχίσει να πήζει.

•  Η ζύμη είναι έτοιμη όταν το μίγμα 
μοιάζει με πουρέ πατάτας.

•  Αποσύρουμε την κατσαρόλα από  
το μάτι και μεταφέρουμε τη ζύμη  
σε ένα πιάτο ή ένα μπωλ και την 
σκεπάζουμε ελαφριά.

•   Όταν έχει κρυώσει λίγο και μπορούμε 
να την πιάσουμε με τα χέρια, την 
πλάθουμε μέχρι να γίνει μία μαλακιά 
και ομοιόμορφη μάζα.
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Για να φτιάξουμε τα στολίδια:

• αντικολλητικό χαρτί
• 1 πλάστη  •  διάφορα αντικείμενα με 

ανάγλυφα σχέδια
•  φόρμες  (κουπ πατ για μπισκότα)

• 1 καλαμάκι•  χρυσή μπογιά (ή ό,τι άλλο χρώμα θέλουμε)

• κορδέλα ή σπάγκο

•  Τώρα η ζύμη είναι έτοιμη για να την 
ανοίξουμε με τον πλάστη πάνω στην 
επιφάνεια εργασίας.

•   Με πάχος περίπου 4 χιλιοστά,  
τα διάφορα κομμένα σχέδια μπορούν 
εύκολα να μεταφερθούν σε ένα ταψί, 
αλλά η ζύμη μπορεί να γίνει και πιο 
λεπτή χωρίς πρόβλημα.

•  Δοκιμάστε ότι σας βολεύει καλύτερα.
•  Πριν μεταφέρουμε τα στολίδια στο 

ταψί, μην ξεχάσουμε να κάνουμε στο 
καθένα από μία μικρή τρύπα. Από αυτή 
την τρύπα περνάμε αργότερα την 
κορδέλα, με την οποία κρεμάμε  
τα στολίδια στο δέντρο ή στο δώρο.

•  Για την τρύπα μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ένα καλαμάκι  
ή μία χοντρή βελόνα.

•  Τα στολίδια μπορούν να 
μεταφερθούν τώρα σε ένα ταψί για 
να ψηθούν ή τα αφήνουμε για 24 
ώρες σε ένα ασφαλές μέρος  
να στεγνώσουν στον αέρα.

•  Για να ψηθούν στο φούρνο,  
τα τοποθετούμε σε ένα ταψί με χαρτί 
ψησίματος και τα ψήνουμε με λίγο 
ανοιχτή την πόρτα του φούρνου για 
περίπου δύο ώρες στους 50-70 
βαθμούς C, ανάλογα με το πάχος 
της ζύμης.

•  Τα ψημένα ή στεγνωμένα στολίδια 
μπορούν τώρα να βαφτούν.

•  Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη!
•  Τώρα θέλει ακόμα λίγη υπομονή 

μέχρι να στεγνώσει το χρώμα και  
να μπορέσουμε να περάσουμε  
τις κορδέλες.


