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La Chandeleur

 

La chandeleur ,le 2 Février 

Η γιορτή της κρέπας  

Η Υπαπαντή τού Χριστού στη Γαλλία 

ονομάζεται Chandeleur και 

γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου με 

έναν ιδιαίτερο τρόπο. 

 Είναι επίσης η γιορτή της κρέπας. 

Οι κρέπες που φτιάχνονται αυτή την 

ημέρα φέρνουν ευτυχία!! Η 

παράδοση αυτή έχει τις αναφορές 

της σ’ έναν παλιό μύθο, σύμφωνα 

με τον οποίο, εάν την ημέρα της 

Chandeleur δεν γίνονταν κρέπες, η 

σοδειά του σιταριού όλης της 

χρονιάς θα καταστρεφόταν. Η 

παράδοση στην Γαλλία λέει ότι το 

πέταγμα της κρέπας μέσα από το 

τηγάνι την ώρα του ψησίματος με 

ένα νόμισμα στο άλλο χέρι θα φέρει 

πλούτο και ευμάρεια και θα από 

μακρύνει τις αρρώστιες καθ΄ όλη 

την διάρκεια της χρονιάς. Αυτός 

μάλιστα που θα γύριζε σωστά την 

κρέπα του στον αέρα και δεν θα του 

έπεφτε κάτω, θα είχε εξασφαλίσει 

την ευτυχία, έως την επόμενη 

γιορτή της Chandeleur    

H «Chandeleur» - ή παλαιότερα, 

«Chandeleuse» - γιορτάζεται 

σαράντα ημέρες μετά τα 

Χριστούγεννα. Την ονομασία της η 

γιορτή την πήρε από τη λέξη 

«chandelle», που σημαίνει 

λαμπάδα, κερί.  

Κάθε χρόνο λοιπόν αυτή την ημέρα, 

κατά την παράδοση, σε κάθε σπίτι 

τής Γαλλίας αναβιώνει το έθιμο 

της παρασκευής κρέπας.  

H γιορτή της κρέπας στο σχολείο 

μας αναβίωσε από τις τάξεις των 

γαλλικών που αφού δούλεψαν με 

την καθηγήτρια τους το πολιτιστικό 

πλαίσιο της γιορτής και εστίασαν 

στην διαπολιτισμική του διάσταση , 

ετοίμασαν κρέπες με τη βοήθεια 

των γονιών των μαθητών καθώς και 

την αμέριστη υποστήριξη του 

διευθυντή κ. Αντωνιάδη και τις 

μοίρασαν σε όλους τους μαθητές 

του σχολείου. Παρακάτω μπορείτε 

να βρείτε την συνταγή της γαλλικής 

κρέπας. Μην διστάσετε ..ΚΑΛΗ 

ΟΡΕΞΗ . 

 

Κρέπες: Από τη Γαλλία στο πιάτο σας 

Λίγος χυλός από αλεύρι αρκεί για 
να δημιουργήσετε μικρά, 
χορταστικά «θαύματα». Εύκαμπτη 
και λεπτή, η κρέπα είναι μια 
ελαφριά, απλή τηγανίτα γαλλικής 
έμπνευσης και γούστου, που μπορεί 
να γίνει γλυκιά ή αλμυρή και να 
καταναλωθεί ως ορεκτικό, κυρίως 
πιάτο ή επιδόρπιο. Οι κρέπες 
προέρχονται από τη Βρετάνη, μια 
περιοχή βορειοδυτικά της Γαλλίας, 
τότε όμως δεν τις γέμιζαν, τις 
έτρωγαν κυρίως σαν ψωμί. Με την 
πάροδο των χρόνων, η κατανάλωσή 
τους παύει να είναι 
αποκλειστικότητα των Γάλλων και 

γίνονται δημοφιλείς σχεδόν παντού. 
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα, αρχίζουν να τις γεμίζουν με 
γλυκές κυρίως λιχουδιές, 
μετατρέποντάς τις σε ένα φίνο 
επιδόρπιο.  

 

Κρέπα σε 6 βήματα 

 
Υλικά (για περίπου 8 κρέπες) 

 
• 2½ φλιτζάνια γάλα  

• 2 φλιτζάνια αλεύρι  

• 2 αυγά 

 • 2 κουταλιές βούτυρο (και λίγο για 
το τηγάνι) 

 • 1/2 κουταλάκι αλάτι (για αλμυρές 
κρέπες) ή 1 κουταλάκι ζάχαρη (για 
γλυκές κρέπες)  

 
Εκτέλεση  
1. Βάζετε σε μπολ τα υλικά και το 
βούτυρο λιωμένο και χτυπάτε με 
σύρμα μέχρι να γίνουν χυλός. 

2. Αφήνετε το χυλό να 
«ξεκουραστεί» για 1/2 ώρα 
περίπου. Αλείφετε ένα 
αντικολλητικό μέτριο τηγάνι με 
πολύ λίγο βούτυρο. Το αφήνετε να 
ζεσταθεί ελαφρά και ρίχνετε 
περίπου 3 κουταλιές από το χυλό 
για κάθε κρέπα. 

 
4. Κουνάτε το τηγάνι μπρος-πίσω, 
αριστερά-δεξιά, μέχρι να καλυφθεί 
όλη η επιφάνεια του σκεύους. 

 
5. Μόλις το μείγμα πήξει και στε-
ρεοποιηθεί, το γυρίζετε με μια 
σπάτουλα από την άλλη πλευρά και 
ψήνετε για 20 δευτερόλεπτα. 

  

6. Συνεχίζετε την ίδια διαδικασία 

μέχρι να τελειώσει ο χυλός.  

 


