
Βασιλόπιτα της ορεινής Χαλκιδικής



Υλικά
- Αλεύρι (περίπου 500 γρ.)
- Μαγειρική Σόδα ή Baking Powder (περίπου 200 γρ.) για να φουσκώσει
- Αυγά, 2 με 3
- Ελαιόλαδο (περίπου 250 γρ.)
- Μέλι, μία μεσαία κούπα
- Καρύδι-ψίχα (4 κουταλιές σούπας)
- Αμύγδαλο-ψίχα (4 κουταλιές σούπας)
- Σταφίδες (4 κουταλιές σούπας)
- Πορτοκάλι, γλυκό του κουταλιού (4 κουταλιές σούπας)
- Γιαούρτι (1 κεσεδάκι)
- Κανέλα για άρωμα (1 κουταλάκι του γλυκού)
- Χυμός πορτοκαλιού και λεμονιού (περίπου ένα ποτήρι)
- Ξύσμα λεμονιού και πορτοκαλιού, για άρωμα
- Άχνη Ζάχαρη και ρώγες ροδιού (ή σταφίδες) για την επικάλυψη



Εκτέλεση
- Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο και το μέλι (το οποίο πρέπει να είναι αρκετά 

ρευστό) και προσθέτουμε στη συνέχεια ένα-ένα τα αυγά.
- Ακόλουθα, προσθέτουμε το αλεύρι και τη μαγειρική σόδα ή το baking 

powder.
- Όλα τα υπόλοιπα υλικά προστίθενται σταδιακά, με όποια σειρά και 

ανακατεύονται πολύ προσεκτικά.
- Ψήνουμε το μίγμα σε προθερμασμένο στους 160 °C για 45-60 λεπτά.
- Πιρουνιάζουμε προσεκτικά το μίγμα για να δούμε αν έχει ψηθεί το εσωτερικό 

του (ή βάζουμε μία λεπτή μακριά βελόνα).
- Όταν το γλυκό είναι έτοιμο και αφού έχει κρυώσει, το πασπαλίζουμε με άχνη 

ζάχαρη και το διακοσμούμε με ρώγες ροδιού, σχηματίζοντας το νέο έτος. 
(αντί για ρώγες ροδιού που είναι η αυθεντική συνταγή, μπορούμε να βάλουμε    
σταφίδες) 



Διατροφική αξία και Συμβολισμοί συστατικών
Διατροφική αξία

• Ελαιόλαδο: προϊόν της μεσογειακής διατροφής, πλούσιο σε καλά λιπαρά (μονο-ακόρεστα
λιπαρά), καθώς και σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνη Ε, τα οποία βοηθούν στην καλή
λειτουργία της καρδιάς.

• Καρύδια και αμύγδαλα: ξηροί καρποί, πλούσιοι σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και μέταλλα
(κυρίως σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, μαγγάνιο).

• Μέλι: Περιέχει μια σειρά από βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες, μεταλλικά
ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, τα οποία λειτουργούν ως ασπίδα υγείας στον ανθρώπινο
οργανισμό.

Συμβολισμός
• Μέλι: συμβολίζει την αθανασία, και την επαναγέννηση. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το μέλι

αποτελεί την καθαρότερη και καλύτερη ουσία, σύμβολο αιώνιας ευλογίας. Πίστευαν
επίσης ότι διατηρεί τη νεότητα.

• Ελαιόλαδο: αποτελεί σύμβολο ειρήνης, σοφίας, υγείας και ομορφιάς.
• Ξηροί καρποί: αποτελούν σύμβολο της ευεξίας, της υγείας και της γονιμότητας.
• Ρόδι: συμβολίζει την ευημερία και την καλοτυχία (π.χ. με την αλλαγή του χρόνου σπάμε

ένα ρόδι)



Πληροφορίες
Η βασιλόπιτα κόβεται ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, το μεσημέρι, πριν το 
εορταστικό γεύμα, αλλά καταναλώνεται μετά το γεύμα ως επιδόρπιο μαζί 
με φρούτα εποχής. Δεν συνοδεύεται με άλλα γλυκά.
Την κόβει ο νοικοκύρης του σπιτιού (στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 
παππούς μου) και αν απουσιάζει, τότε υπεύθυνος για το κόψιμο είναι ο 
γιος. Δεν κόβεται ποτέ από γυναίκα, σύμφωνα πάντα με το έθιμο.
Μαζί με τη βασιλόπιτα σπάμε και ένα ρόδι, το οποίο το διαλέγουμε 
προσεκτικά, ώστε να είναι γεμάτο ζωντανές, κόκκινες ρώγες. Αυτό 
σημαίνει ότι η χρονιά θα είναι γεμάτη (πλούσια) και καλότυχη!



Καλή Χρονιά!!!
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