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Σταυρόλεξα 

Εύκολo

Sudoku 

Η συνταγή της εβδομάδας

Συστατικά

250 γρ. βούτυρο, λιωμένο

200 γρ. ζάχαρη άχνη

50 γρ. κακάο

1 πρέζα αλάτι

ξύσμα πορτοκαλιού, από 1 πορτοκάλι

100 γρ. καρυδόψιχα

250 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ

50 γρ. κονιάκ 

Μέθοδος Εκτέλεσης
Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη, το κα-
κάο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός μέχρι 
να γίνει μια πάστα.

• Προσθέτουμε το αλάτι, το ξύσμα πορτοκαλιού, τα 
καρύδια και ανακατεύουμε.

• Σε άλλο μπολ βάζουμε τα μπισκότα, το κονιάκ 
και ανακατεύουμε πιέζοντας ελαφρά με τα χέρια 
μας για να σπάσουν τα μπισκότα. Μεταφέρουμε τα 
μπισκότα στο μπολ με το κακάο και ανακατεύουμε.

• Απλώνουμε το μείγμα σε μια λαδόκολλα και 
τυλίγουμε σε ρολό. Εξωτερικά τυλίγουμε με μεμ-
βράνη και τυλίγουμε στις άκρες σαν καραμέλα. Με 

αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ομοιόμορφο σχήμα 
στο μωσαϊκό μας.

• Μεταφέρουμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες και σερ-
βίρουμε.

Οριζόντια
1. Αποσύνθεση, σήψη — Προϊόν… ανάμειξης.
2. Μάρκα χυμών — «Πεταλούδα» επίσημης ενδυμα-
σίας (ξ.λ.).
3. Φλαμανδός συνθέτης και οργανίστας — Ξύλο… 
πολυτελείας — Τετράδα ομοίων τραπουλόχαρτων.
4. … Φρανς: Γάλλος λογοτέχνης — Διάκριση μουσι-
κών οργάνων — Τα αρχικά παλιού, ελληνικού κόμ-
ματος.
5. Νότα χωρίς… τρόπους — Βασική μέθοδος ύφαν-
σης (ξ.λ.) — Διπλό… κάνει γρήγορα.
6. Ήταν χρήσιμη στα τσακμάκια — … Καραχισάρ: 
πόλη της Μ. Ασίας — Αιθιοπικός τιμητικός τίτλος.
7. Είναι και το μασάτι — Δεν αγοράζουμε γουρούνι… 
σ’ αυτό.
8. Μονάδα φωτομετρίας — Πόλη της Ιαπωνίας — 
Ύφασμα με μεταλλική λάμψη.
9. Παλιό βασίλειο του Βιετνάμ — Αφανίζει… τσιγάρα 
— Μέσα στη… φύρα.
10. «Και» Λατίνων — Νιλ…: Βρετανός πολιτικός — 
Παρασιτικό ζωύφιο.
11. Αφοσιωμένοι στο Θεό — Έλλειψη δραστηριότητας.
12. Πρέπει να είναι απαράβατοι — Ποτάμι της Αφρι-
κής — Μενεξές, βιολέτα (αρχ.).
13. Καταστροφή (μτφ.) — Μια… Διαθήκη.

Κάθετα
1. Τραγουδισμένα τα… παιδιά της — Μεγάλος αριθμός των με-
λών της συγκρότησε τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ (αρχικά).
2. Βαρύ ανατολίτικο τραγούδι — Λογοτεχνικό είδος.
3. Μία… ντάμα — Τζέιμς…: ηθοποιός — Μικρό γλυκό.
4. Μέσα στο… σπίτι — Μόλις που… προλαβαίνουμε σ’ αυτό — 
Αγώνες προς τιμή του Απόλλωνα.
5. Δυτικές…: νησιωτική χώρα του Ειρηνικού — Βαρύ μέταλλο 
της ομάδας του λευκόχρυσου.
6. Ανθοφυτεμένο χώρισμα αυλής — … Λάουντα: παλιός ρα-
λίστας.
7. Η πρόθεση της… αποβολής — Αυτό που μπορεί να γίνει — 
Αθλητικά αρχικά.
8. Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης — Έλληνας σκιτσογράφος.
9. … Κόσμπι: Αμερικανός ηθοποιός — Ιερά, σεπτά — Ιατρικό 
τεστ, αποκλειστικά για γυναίκες (συντομ.).
10. Υποθετικός σύνδεσμος της Αρχαίας — Από τη λίμνη αυτή 
πηγάζει ο Κυανός Νείλος — Αρχαία χώρα της Μ. Ασίας.
11. «Πρίγκιπας…»: έργο του Μποροντίν — Το σύνολο των 
εγκάθετων θεατών θεάτρου (θηλ.).
12. Μονοσύλλαβη πρόθεση — Έχουν και οι νομοί τα δικά τους 
— Η τιμή κάποιου πράγματος.
13. Σιέρα…: ισπανική οροσειρά — Δέκα χιλιάδες.
14. Ακτοπλοϊκή εταιρεία της Κρήτης (αρχικά) — Τα προερχό-
μενα από την ξηρά.

Δύσκολο

Παραδοσιακό μωσαϊκό (Κορμός)


