
  

Μια γλυκιάΜια γλυκιά  ΦάτνηΦάτνη



  

Υλικά που θα χρειαστούμε:Υλικά που θα χρειαστούμε:

 Τρία μπισκόταΤρία μπισκότα

 Δύο ζελίνια (αρκουδάκια)Δύο ζελίνια (αρκουδάκια)

 Πέντε με έξι χρωματιστές  Πέντε με έξι χρωματιστές  
καραμέλεςκαραμέλες



  

Υλικά που θα χρειαστούμε:Υλικά που θα χρειαστούμε:

 Ζάχαρη άχνη.Ζάχαρη άχνη.

 Κορδέλα.Κορδέλα.

 Διάφανη ζελατίνα Διάφανη ζελατίνα 
περιτυλίγματος.περιτυλίγματος.



  

ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία

 Φτιάχνουμε πρώτα Φτιάχνουμε πρώτα 
την κόλλα που θα την κόλλα που θα 
χρειαστούμε (άχνη και χρειαστούμε (άχνη και 
νερό)νερό)



  

ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία

 Σε ένα μπόλ βάζουμε Σε ένα μπόλ βάζουμε 
μερικές κουταλιές μερικές κουταλιές 
ζάχαρη άχνη.ζάχαρη άχνη.



  

ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία

 Προσθέτουμε Προσθέτουμε 
ελάχιστο  νερό.ελάχιστο  νερό.

 Προσοχή !!!Το μείγμα Προσοχή !!!Το μείγμα 
πρέπει να γίνει πρέπει να γίνει 
παχύρευστο για να παχύρευστο για να 
στερεοποιηθεί στερεοποιηθεί 
γρήγορα.γρήγορα.



  

ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία

 Ανακατεύουμε καλά μέχρι να Ανακατεύουμε καλά μέχρι να 
ομογενοποιηθεί το μείγμα.ομογενοποιηθεί το μείγμα.



  

Πως φτιάχνουμε τη γλυκιά ΦάτνηΠως φτιάχνουμε τη γλυκιά Φάτνη

 Τοποθετούμε τη διάφανη Τοποθετούμε τη διάφανη 
ζελατίνα περιτυλίγματος πάνω ζελατίνα περιτυλίγματος πάνω 
στο τραπέζι .στο τραπέζι .

 Στο κέντρο του βάζουμε ένα Στο κέντρο του βάζουμε ένα 
μπισκότο.μπισκότο.



  

Πως φτιάχνουμε τη γλυκιά ΦάτνηΠως φτιάχνουμε τη γλυκιά Φάτνη

 Παίρνουμε λίγο απόΠαίρνουμε λίγο από  το μείγμα το μείγμα 
που κάναμε και βάζουμε σε που κάναμε και βάζουμε σε 
δυο σημεία πάνω στο δυο σημεία πάνω στο 
μπισκότο. Πάνω του κολλάμε  μπισκότο. Πάνω του κολλάμε  
όρθια τα δυο ζελίνια.όρθια τα δυο ζελίνια.



  

Πως φτιάχνουμε τη γλυκιά ΦάτνηΠως φτιάχνουμε τη γλυκιά Φάτνη

 Δεξιά και αριστερά (στις δυο Δεξιά και αριστερά (στις δυο 
απέναντι πλευρές του απέναντι πλευρές του 
μπισκότου) βάζουμε λίγο από μπισκότου) βάζουμε λίγο από 
το μείγμα μας, για να το μείγμα μας, για να 
στερεώσουμε τους τοίχουςστερεώσουμε τους τοίχους

        της φάτνης.της φάτνης.



  

Πως φτιάχνουμε τη γλυκιά ΦάτνηΠως φτιάχνουμε τη γλυκιά Φάτνη

 Τοποθετούμε  με προσοχή τα Τοποθετούμε  με προσοχή τα 
δυο μπισκότα (δεξιά και δυο μπισκότα (δεξιά και 
αριστερά της βάσης) και τα αριστερά της βάσης) και τα 

κολλάμε στο πάνω μέροςκολλάμε στο πάνω μέρος..



  

Πως φτιάχνουμε τη γλυκιά ΦάτνηΠως φτιάχνουμε τη γλυκιά Φάτνη

 Διακοσμούμε τη στέγη Διακοσμούμε τη στέγη 
με τις χρωματιστές με τις χρωματιστές 
καραμέλες.καραμέλες.



  

Πως φτιάχνουμε τη γλυκιά ΦάτνηΠως φτιάχνουμε τη γλυκιά Φάτνη

 Τέλος τυλίγουμε τη φάτνη με Τέλος τυλίγουμε τη φάτνη με 
τη διάφανη ζελατίνα τη διάφανη ζελατίνα 
ανασηκώνοντας τις 4 άκρες ανασηκώνοντας τις 4 άκρες 
της και τη δένουμε με την της και τη δένουμε με την 
κορδέλα μας.κορδέλα μας.



  

Πως φτιάχνουμε τη γλυκιά ΦάτνηΠως φτιάχνουμε τη γλυκιά Φάτνη

 Η γλυκιά φάτνη είναι έτοιμη.Η γλυκιά φάτνη είναι έτοιμη.  

        

                                                              Καλή σας όρεξη!!!Καλή σας όρεξη!!!
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