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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
• 750 γραμ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 ποτήρι κρασιού ελαιόλαδο

• 2 κ.σ. ξίδι

• περίπου 1½ ποτήρι νερού χλιαρό νερό

• 1 κ.γλ. κοφτό αλάτι

Για τη γεμιση

• 500 γραμ σπανακι

• 250 γραμ τυρι

• 2 αυγά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ρίχνουμε σε μια λεκάνη το αλεύρι. Προσθέτουμε το ξίδι,
αλάτι, ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και λίγο λίγο
προσθέτουμε το νερό ζυμώνοντας, μέχρι να έχουμε μία
ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια, με απαλή υφή.

• Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να <<ξεκουραστεί>>
το λιγότερο για 30΄.

• Τη χωρίζουμε στα 2 και ανοίγουμε σε αλευρωμένο 
πάγκο λεπτά φύλλα σε σχήμα ήλιος.

• Ανοίγουμε το ένα φύλλο και το τοποθετούμε στο ταψί
που έχουμε αλείψει με λάδι. Στη συνέχεια προσθέτουμε
τη γέμιση.

• Ανοίγουμε και το δεύτερο φύλλο και το τοποθετούμε
απο πάνω.

• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 
βαθμούς κελσίους για 45 λεπτά

Καλή επιτυχία !!!!



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)



H ώρα της χημείας

Σπανακόπιτα ανά 100 γραμμάρια

Ενέργεια 219 kcal

Πρωτεΐνη 7 γρ

Υδατάνθρακες 35 γρ

Διαιτητικές ίνες 0,3 γρ

Ολικά λιπαρά 6 γρ

- Κορεσμένα 1 γρ

- Μονοακόρεστα 4 γρ

- Πολυακόρεστα 1 γρ

- Trans -

Χοληστερόλη 0 mg

Νάτριο 140 mg

Πόσες θερμίδες έχει η σπανακόπιτα;

Από τον διπλανό πίνακα, μπορούμε να
καταλάβουμε, ότι ανά 100 γραμμάρια
προϊόντος η σπανακόπιτα περιέχει
περίπου 220 θερμίδες.
Πιο συγκεκριμένα ένα μέτριο κομμάτι των
150 γραμμάριων, περιέχει περίπου 330
θερμίδες.
Οι θερμίδες της σπανακόπιτας είναι

σχετικά λίγες και μπορούμε εύκολα να την
καταναλώσουμε ως ένα υγιεινό σνακ κατά
τη διάρκεια της ημέρας.



HΔιατροφική αξία της σπανακόπιτας

Η σπανακόπιτα, ένα από τα παραδοσιακά σπιτικά πιάτα, όπως προκύπτει από τη
διατροφική ανάλυση της συνταγής της, έχει σχετικά λίγες θερμίδες και λίγα λιπαρά.

Σε συνδυασμούς!

Προκειμένου να αυξήσουμε την κατανάλωση πρωτεΐνης - και κατά συνέπεια να
αυξήσουμε το αίσθημα πληρότητας και κορεσμού θα μπορούσαμε να συνοδέψουμε τη
σπανακόπιτα με γιαούρτι ή 1-2 σπιρτόκουτα τυρί, που έχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής
αξίας ή ακόμη και με σαλάτα!

Επιπλέον, για να αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου που περιέχεται στο
σπανάκι της πίτας θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε κάποια πηγή βιταμίνης C, όπως ένα
χυμό πορτοκάλι ή ένα ακτινίδιο.



Το έθιμο της βασιλόπιτας στα βεροιώτικα νοικοκυριά
Tο έθιμο της βασιλόπιτας αποδίδεται στον Μέγα Βασίλειο που υπήρξε επίσκοπος στην Καισάρεια
της Καππαδοκίας όπου είχε δημιουργήσει την περίφημη «Βασιλειάδα» (Πτωχοκομείο – Νοσοκομείο
– Ορφανοτροφείο).

Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση όταν Ρωμαίος αξιωματικός (φοροεισπράκτορας) επισκέφτηκε
την Καισάρεια για την ετήσια φορολόγηση, ο Βασίλειος κατάφερε, με τον θεόπνευστο λόγο του να
τον συγκινήσει και να μη φορολογήσει τους κατοίκους. Έτσι ο Βασίλειος βρέθηκε με όλα τα τιμαλφή
που είχαν συγκεντρωθεί!

Μετά από σύμφωνη γνώμη των κατοίκων κράτησε ένα μέρος για τις ανάγκες της «Βασιλειάδας»
και τα υπόλοιπα έβαλε σε ατομικές πίτες και μοίρασε στους κατοίκους. Όλοι ένιωσαν χαρούμενοι
από την κατάληξη της φοροείσπραξης αλλά και όλοι έζησαν την αγωνία του τι θα τους επιστραφεί
με τις πιτούλες.

Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς που συμπίπτει με την
παραμονή της μνήμης-εορτής του Μέγα Βασιλείου ο χριστιανικός κόσμος δημιούργησε την
βασιλόπιτα.



Η βεροιώτικη βασιλόπιτα

• Στη Βέροια παλαιότερες εποχές κάθε νοικοκυρά από
νωρίς το πρωί της παραμονής «άνοιγε» φύλλο όπως
έλεγαν. Η «γέμιση» ήταν της αρεσκείας της κάθε
φαμίλιας. Τα περισσότερα νοικοκυριά
προτιμούσαν σπανάκι, το τυρί, ανάμεικτη, με πράσο ή
με κρέας.

• Το ψήσιμο γινότανε στους σπιτικούς φούρνους που
πάρα πολλά σπίτια διέθεταν. Για τους μη έχοντες
υπήρχαν οι δημόσιοι φούρνοι.

• Οι φούρνοι την παραμονή δεν έψηναν τίποτε άλλο
παρά μόνο πίτες.

Το τελετουργικό της «κοπής»

Ο πατέρας έκανε το σταυρό του, έφερνε τρεις στροφές
(γύρες) το ταψί, σταύρωνε την πίτα και άρχιζε να την
κόβει σε τριγωνικά ισομεγέθη κομμάτια για «πλήρη
δικαιοσύνη», για όλα τα μέλη της οικογένειας με
ηλικιακή σειρά. Κομμάτια επίσης για τους ξενιτεμένους,
τους δικαιολογημένους απόντες, τον Χριστό, τον Αη-
Βασίλη, το σπίτι, τα χωράφια, τα ζωντανά, ακόμη και
για τους τυχόν φιλοξενούμενους που διέμεναν στο
σπιτικό. Όλοι είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη
διαδικασία αλλά και στο «ψάξιμο». Όλοι κρυφά ή
φανερά είχαν την αγωνία για το «ποιος» θα είναι ο
τυχερός.

Ένα έθιμο που και η δική μου οικογένεια συνεχίζει.



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021
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