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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ
Απηό πνπ αλέθαζελ κε γνήηεπε ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ήηαλ ε πεπνίζεζή
κνπ πσο ε εθπαίδεπζε ζπληζηά ην δσηηθό αξκό πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ θιεξνδόηεζε
ηνπ παξειζόληνο ζηηο λεόηεξεο γεληέο είηε σο θεηκήιην, ζεκείν αλαθνξάο θαη
ζπλεθηηθό ζηνηρείν ηαπηόηεηαο, είηε σο δηδαρή γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο
παξειζόλησλ ιαζώλ. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νθείιεη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε κία
ηππηθή δηεθπεξαίσζε αιιά λα εκκέλεη ζηελ ηόλσζε ηεο παηδείαο σο έλαλ δσληαλό
νξγαληζκό, πνπ θαζηζηά ην καζεηή θνηλσλό κηαο γλώζεο πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο
ζειίδεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ.
Ζ ζεηεία κνπ σο Γηεπζπληή ζην Γπκλάζην ηνπ Νένπ νπιίνπ ππήξμε ε
επηπρήο ζπγθπξία πνπ κνπ επέηξεςε λα κνηξαζηώ κε ηνπο καζεηέο έλα ηαμίδη
αλαδήηεζεο κηαο ηέηνηαο γλώζεο: κηαο γλώζεο πνπ όρη κόλνλ καο "απνθαιύθηεθε",
αιιά ηεο νπνίαο επηπιένλ είρακε ηε ραξά λα επηκειεζνύκε ηελ νξγάλσζε θαη
παξνπζίαζή ηεο. Ζ εζηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε επηηπρία ηνπ πεξζηλνύ καο εγρεηξήκαηνο
"Οη Νενζνπιηώηεο ζηε δηαζπνξά" καο άλνημε ηελ όξεμε γηα λα δηαβνύκε λέα
εμεξεπλεηηθά κνλνπάηηα.
Μεηέρνληαο πέξπζη ην Μάξηην ζε κηα εθδήισζε ηνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ
ζρεηηθή κε ηηο παξαδόζεηο ηνπ ρσξηνύ καο, όπνπ παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά
παξαδνζηαθά θαγεηά, κνπ γελλήζεθε ε ηδέα λα πξνζεγγίζνπκε ην γεπζηηθό
πνιηηηζκό ηνπ ρσξηνύ καο θαη λα θαηαγξάςνπκε όζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηνπ.
Πξόηεηλα ινηπόλ ζηε ζπλάδειθν θηιόινγν θα Αβξακίδνπ Υαξά, ε νπνία θαη ζην
παξειζόλ αζρνιήζεθε κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα ηνπ ηόπνπ καο, λα πξνηείλεη ζηνπο
καζεηέο ζην κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο λα αζρνιεζνύκε ηε θεηηλή ζρνιηθή
ρξνληά κε απηό ην ζέκα: «Γεύζεηο Νενζνπιησηώλ». Οη καζεηέο καο πξόζπκα
δέρηεθαλ ηελ πξόηαζε ηεο θαζεγήηξηαο θαη έηζη πνιύ γξήγνξα ζρεκαηίζηεθε ε
νκάδα εξγαζίαο.
Φηινδνμία θαη ζηόρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο δελ ήηαλ νύηε είλαη λα γίλνπκε
ζπγγξαθείο ή λα γξάςνπκε έλα βηβιίν καγεηξηθήο, θιέβνληαο ηε δνπιεηά άιισλ πνιύ
πην εηδηθώλ από εκάο. Δπηζπκία καο είλαη λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ζηνηρεία
πνιηηηζκνύ ηνπ ηόπνπ καο θαη λα αθήζνπκε ζηνπο καζεηέο καο αιιά θαη ζ’ όινπο
ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζαλ δσληαλή θιεξνλνκηά, γεύζεηο θαη ζπλήζεηεο πνπ θαη
εκείο ηηο θιεξνλνκήζακε θαη ηηο δνθηκάζακε, πξηλ ραζνύλ θαη ζπζηαζηνύλ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο γεύζεο ή ιόγσ ηεο αθζνλίαο ησλ αγαζώλ, όπσο
έγηλε κε ηα: κπνπιακάηζ(η), κπνπξαλί, ςαξνδνύκ(η), ςηξνύθ(η) θ.α. Θειήζακε ινηπόλ
λα θαηαγξάςνπκε γεύζεηο θαη ζπλήζεηεο πνπ θαηέθηεζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θύθιν
ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο δσήο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε γε, ηηο επνρέο, ηα ήζε θαη ηα
έζηκα.
Ζ αλαδήηεζε μεθίλεζε από ην ύιινγν Γπλαηθώλ θαη επεθηάζεθε ζε όιεο ηηο
γπλαίθεο πνπ πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνύλ καδί καο, καο άλνημαλ ηηο
θνπδίλεο ηνπο, κνηξάζηεθαλ καδί καο ηελ παηδηθόηεηά ηνπο θαη καο θέξαζαλ
γαζηξνλνκηθά κπζηηθά. Γεύζεηο, κπξσδηέο, ιέμεηο μεραζκέλεο ζην πέξαζκα ηνπ
ρξόλνπ πνπ αληήρεζαλ θάηη από ηα παηδηθά καο ρξόληα, κλήκεο δηθέο καο πνπ έγηλαλ
εκπεηξίεο θαη γηα ηνπο λεόηεξνπο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ
πιηθνύ, ζηελ θαηαγξαθή θαη βηληενζθόπεζή ηνπ.
ίγνπξα νη «Γεύζεηο Νενζνπιησηώλ» δελ ηειεηώλνπλ εδώ θαη νύηε ε δνπιεηά
κόιηο κεξηθώλ κελώλ κπνξεί λα πεξηιάβεη όια όζα έγηλαλ πνιηηηζκόο θαη ηζηνξία.
Δίλαη βέβαην όηη ππάξρνπλ ζπληαγέο πνπ δελ θαηαθέξακε λα αληρλεύζνπκε. Έγηλε
όκσο ε αξρή θαη ειπίδνπκε όηη κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν θαηαθέξακε λα βάινπκε θη εκείο
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έλα ιηζαξάθη ζηε δηάζσζε θαη δηάδνζε ηνπ γεπζηηθνύ πνιηηηζκνύ ηνπ ηόπνπ καο
θαηαδεηθλύνληαο όηη ε θαληαζία θαη ην κεξάθη κπνξνύλ λα κεηαηξέςνπλ θαη ηα πην
απιά ζπζηαηηθά ζε μερσξηζηέο ιηρνπδηέο γηα όιεο ηηο αηζζήζεηο.
Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ:
ηελ θα Αβξακίδνπ Υαξίθιεηα, Φηιόινγν Καζεγήηξηα ηνπ ρνιείνπ καο γηα
ην κεγάιν δήιν πνπ επέδεημε θαηά ηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ πιηθνύ θαη
γηα ην ρξόλν πνπ δηέζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο.
ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξόζπκε αληαπόθξηζή
ηνπο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο.
ε όιεο ηηο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ πνπ βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο
εξγαζίαο γηαηί καο δέρηεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη καο έδσζαλ ηηο ζπληαγέο θαη
ηδηαίηεξα ζην ύιινγν Γπλαηθώλ Νένπ νπιίνπ γηα ηελ πνιύ θαιή δηάζεζε
ζπλεξγαζίαο πνπ επέδεημαλ.
ηε ζύδπγό κνπ Μαξθνπνύινπ – Μεζάηθνπ Δπαγγειία γηα ηελ πνιύηηκε
βνήζεηά ηεο ζηε δηόξζσζε θαη ζηελ επηκέιεηα απηνύ ηνπ βηβιίνπ.
Σέινο, ζηνλ θ. κειηάλε πύξν, πνπ επηκειήζεθε αθηινθεξδώο ηελ
θαηαγξαθή ηνπ βηληενζθνπεκέλνπ θαη θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ ζε DVD.
Μεζάηθνο Γεκήηξηνο
Φηιόινγνο
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ΕΙΑΓΨΓΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ
Με ην παξόλ βηβιίν καο επηρεηξνύκε έλα γεπζηηθό ηαμίδη ζην Νέν νύιη ηνπ
ρζεο, ζην Νέν νύιη ηνπ ζήκεξα… Τπάξρεη πάληα έλα αύξην ζηε δσή καο θαη νη
γπλαίθεο ηνπ Νένπ νπιίνπ κάο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα ην πξνζδηνξίζνπκε
γπξίδνληαο ην ρξόλν πίζσ.
’ απηό καο ην ηαμίδη, ζπλαληήζακε ζεκλνύο αλζξώπνπο κε επαηζζεζία θαη
θαιιηέξγεηα, κε κηα δηαθνξεηηθή γεύζε θαη δηάζεζε γηα δσή, πνπ δεκηνπξγείηαη από
ηελ επηζθόπεζε ηνπ παξειζόληνο θαη από έλαλ αθαηάιπην δεζκό πνπ ηνπο ελώλεη κε
ηε γε ηνπο.
Μαο άλνημαλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηελ θαξδηά ηνπο. Μαο κίιεζαλ γηα ηε δσή ηνπο,
ηηο παξαδόζεηο ηνπο, ηνλ ηόπν ηνπο. Μαο δέρηεθαλ ζηελ θνπδίλα ηνπο, καο θέξαζαλ
από ην πεξίζζεπκα ηεο θαξδηάο ηνπο θαη καο δίδαμαλ ηηο πνιύηηκεο ζπληαγέο ηνπο. Οη
«ζεζαπξνί» πνπ καο ράξηζαλ, κα πάλσ από όια ε απιόηεηα θαη ε δεζηαζηά ηνπο,
έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζην ηακείν ηεο ςπρήο καο.
Αθνινπζώληαο θαλείο ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ καο βήκα-βήκα έρεη ηελ αίζζεζε
πσο κπαίλεη ζηελ θνπδίλα ηεο Νενζνπιηώηηζζαο λνηθνθπξάο, ζηνλ ηεξόηεξν ρώξν ηνπ
ζπηηηνύ ηεο, αθνπγθξάδεηαη θαη γλσξίδεη ηελ ςπρή ηεο.
Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ Γπκλαζίνπ καο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ καζήκαηνο
ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο (Γ΄ Γπκλαζίνπ) θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ ζρνιηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 2008-09 κε ηδηαίηεξε θξνληίδα
πξνζπάζεζε λα αλαθαιέζεη κλήκεο θαη εηθόλεο από ηε γεπζηηθή παξάδνζε ηνπ Νένπ
νπιίνπ. Μηα παξάδνζε ζπλπθαζκέλε κε ήζε θαη έζηκα πνπ αλνίγεη ζηνπο
αλαγλώζηεο παξάζπξα ζην παξειζόλ αιιά θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο.
ε όιεο εζάο πνπ θνπβαιάηε αλαιινίσηεο ηηο γεύζεηο ηεο γηαγηάο θαη ηεο
κεηέξαο ζαο ζαλ πνιύηηκν θνκκάηη ηεο ζπιινγηθήο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη πνπ ζηηο
παξαθάησ ζειίδεο κάο απνθαιύπηεηε ηα κηθξά κπζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνύ
Νενζνπιηώηηθνπ ηξαπεδηνύ κε ηελ ειπίδα λα κε ραζνύλ θαη λα καο αλνίμνπλ άιινπο
γεπζηηθνύο δξόκνπο, αθηεξώλνπκε κε πνιιή επγλσκνζύλε ηελ παξνύζα εξγαζία καο.
Οη Τπεύζπλνη Καζεγεηέο
Μεζάηθνο Ν. Γεκήηξηνο
Αβξακίδνπ Γ. Υαξίθιεηα
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ΚΟΤΖΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ
Ένα γευστικό ταξίδι…
Ζ Διιάδα δηαζέηεη κηα από ηηο αξραηόηεξεο θαη πην εύγεζηεο θνπδίλεο ζηνλ
θόζκν, ελώ ε ειιεληθή δηαηξνθή απνηειεί κέξνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ
καο.
Ζ γαζηξνλνκηθή καο ηαπηόηεηα έρεη ηηο ξίδεο ηεο βαζηά κέζα ζην ρξόλν θαη
μεθηλά από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα.
Ζ αλαθάιπςε ηεο θσηηάο πξέπεη λα ήηαλ θαη ε αθεηεξία ηεο καγεηξηθήο. Σν
ηύιηγκα ηνπ θαγεηνύ ζε θύιια δέληξσλ απνηέιεζε ην πξώην γεπζηηθό πείξακα.
Από ηόηε πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ αθηέξσζαλ ηελ εθεπξεηηθόηεηά ηνπο γηα λα
γνεηεύζνπλ ην πλεύκα, ηε γεύζε, ηελ όζθξεζε θαη ηελ όξαζε…
Οη πξόγνλνί καο δεκηνύξγεζαλ από πνιύ λσξίο ην πξώην γαζηξνλνκηθό αξρείν
ζηνλ θόζκν.
Σνλ 4ν αηώλα ν Αξρέζηξαηνο, Έιιελαο θηιόζνθνο θαη πνηεηήο από ηηο
πξαθνύζεο, κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηόο ηνπ «Ζ Γππάζεηα» πεξηέγξαςε
έλα θαληαζηηθό ηαμίδη ζηηο γεύζεηο.
Σν βηβιίν ήηαλ απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαηξνθή θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ αιιά θαη ησλ ιαώλ ηεο Μεζνγείνπ. Οη 300 ζηίρνη πνπ δηαζώζεθαλ από ην
πνίεκα ηνπ Αξρέζηξαηνπ απνηεινύλ ηνλ πξώην «νδεγό καγεηξηθήο». Ζ αξραία
ειιεληθή θνπδίλα ήηαλ πινύζηα ζε δεκεηξηαθά, ιαραληθά, θξνύηα θαη ςάξηα.
Οη αγαπεκέλεο ηξνθέο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ήηαλ νη θαθέο, ην ζηηάξη, ην
θξηζάξη, νη ειηέο, ηα ζηαθύιηα θαη θπζηθά ην θπλήγη.
Σα πξώηα βόηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά πνπ ήηαλ γλσζηά από ηελ αξραηόηεηα,
είλαη ν θνιίαλζνο, ην ζηλάπη, ν κάξαζνο, ην θύκηλν, ην ζνπζάκη, ε παπαξνύλα θαη ν
θξόθνο.
Σα ςάξηα απνηεινύζαλ βαζηθό ζηνηρείν ζηε δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ από ηελ
αξραηόηεηα.
ηελ αξραία Διιάδα, ήδε από ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή κε ηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα αξθεηά πινύζηα θνπδίλα. ηνπο
ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο ε εμάπισζε ηνπ Διιεληζκνύ ζηελ αλαηνιή θέξλεη ηηο πξώηεο
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο καγεηξηθήο θαη ησλ πξντόλησλ.
Έηζη αξρίδεη λα δηακνξθώλεηαη ε αλαηνιίηηθε θνπδίλα ζηε Μ. Αζία θαη ζην
Αλαηνιηθό Αηγαίν πνπ αξγόηεξα ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο βπδαληηλήο θνπδίλαο, ε
νπνία ζα εμειηρζεί θαη ζα εκπινπηηζηεί κε ηελ Κσλζηαληηλνπνιίηηθε θνπιηνύξα.1

1

«Δδεζκαηνιόγην κύξλεο, Απζεληηθέο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη δαραξνπιαζηηθήο», Έθε
Γξεγνξηάδνπ, Αζήλα 2003.
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Η ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
ε όιε ηελ Διιάδα εδώ θαη αηώλεο νη Έιιελεο δεκηνπξγνύλ ηηο δηθέο ηνπο
γεπζηηθέο ζπλζέζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξντόληα ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Ζ δηαηξνθή θαη ν ηξόπνο παξαζθεπήο ησλ θαγεηώλ απνηέιεζαλ έλα
πνιηηηζκηθό δεκηνύξγεκα ζπιινγηθήο εκπεηξίαο, γλώζεο θαη θαληαζίαο. Έζηκα,
ζπλήζεηεο, ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη ηνπηθέο ιατθέο παξαδόζεηο, ζπλδέζεθαλ κε
ηε δηαηξνθή θαη δεκηνύξγεζαλ ηε γαζηξνλνκηθή καο ηαπηόηεηα.
Ο ρξόλνο, ε γεσγξαθία, ην θιίκα, ηα αγαζά, νη άλζξσπνη αθόκα θαη νη
ηζηνξηθέο κεηαβνιέο αληαλαθιώληαη ζην πεξηερόκελν ηνπ πηάηνπ καο. Έλα ζηξσκέλν
ηξαπέδη, έλα γεύκα απνηεινύλ έλα ζπλερή δηάινγν κε ηελ ηζηνξία θαη ηε ιανγξαθία
καο.
Ζ θαζεκεξηλόηεηα, νη μερσξηζηέο κέξεο, νη νλνκαζηηθέο γηνξηέο, ηα γακήιηα
γεύκαηα, ηα Υξηζηνύγελλα, ην Πάζρα, νη Απόθξηεο, νη ζπλαληήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο
κεηακόξθσλαλ ην ειιεληθό ηξαπέδη θαη δηακόξθσλαλ ηε γεπζηηθή καο θνπιηνύξα. 2
Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, αλεμάξηεηα αλ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο απνθιίζεηο
από πεξηνρή ζε πεξηνρή, ζθξαγίδνπλ ηε ζπλνρή ελόο ιανύ πεξηζζόηεξν από θάζε
νηθνλνκηθή, πνιηηηθή ή άιιε πεξηπέηεηα, θαζώο κεηαβάιινληαη εμαηξεηηθά αξγά θαη
παξαδίδνληαη από ηε κηα γεληά ζηελ άιιε ζρεδόλ αηόθηεο. Παξάιιεια ε δηαηξνθή
θαηέρεη ζπνπδαία ζέζε ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ κηαο ρώξαο, θαζώο πιήζνο
επαγγεικάησλ θαη πιήζνο θνηλσληθώλ ζρέζεσλ αλαπηύζζνληαη γύξσ από απηήλ. Ζ
δηαηξνθή είλαη ν θαζξέθηεο ηεο πνηόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ηεο θνηλσληθήο
δσήο, ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο, αθόκε θαη ησλ
ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ ελόο ιανύ. Μπνξεί θαλείο κειεηώληαο όιν ην θάζκα ηεο
δηαηξνθήο ελόο ιανύ λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηνλ πνιηηηζκό ηνπ εμ ίζνπ θαιά, όπσο
θαη αλ κειεηήζεη ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ.
Όζν ζπλδεδεκέλε είλαη ε δηαηξνθή κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ελόο ιανύ, άιιν
ηόζν είλαη θαη κε ηελ ςπραγσγία ηνπ. Απηό ην βιέπνπκε ζηνλ αξραίν θόζκν, ζηνλ
νπνίν ηα ζπκπόζηα (ζπλ + πίλσ = πίλσ καδί κε άιινπο. Ζ ιέμε εμειίρηεθε ζην
λενειιεληθό ηζηκπνύζη) θαηείραλ ηδηαίηεξε ζέζε.3

2

«Δδεζκαηνιόγην κύξλεο, Απζεληηθέο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη δαραξνπιαζηηθήο», Έθε
Γξεγνξηάδνπ, Αζήλα 2003.
3

«Αξραία Διιάδα: Ο ηόπνο θαη νη άλζξσπνη», ρνιηθό εγρεηξίδην Β΄ Σάμεο Γπκλαζίνπ.
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Η ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μαθεδνλία. Έλα θνκκάηη θηιόμελεο ειιεληθήο γεο κε καθξαίσλε θαη
αδηάιεηπηε ηζηνξηθή δηαδξνκή. Μηα πεξηνρή πνπ έδεζε θαη δεη, πνπ βίσζε ηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα, πνπ γλώξηζε θαηαθηεηέο θαη θαηαζηξνθέο, αίγιε θαη
νηθνλνκηθή επξσζηία θαη πνπ έρεη ζπλζέζεη ηελ ηζηνξία ηεο από ηε δηαθνξεηηθόηεηα
ησλ θαηνίθσλ ηεο.
Ζ γαζηξνλνκία ζηε Μαθεδνλία, όπσο θαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα, αλαπηύρζεθε
κε βάζε ηνλ θύθιν ησλ επνρώλ, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ην θιίκα, ηελ παξαγσγή
ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη ηα έζηκα.
ε όιε ηε Μαθεδνλία ρηππά ε θαξδηά κηαο εληαίαο, απζεληηθήο θαη εθιεθηήο
θνπδίλαο θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο είλαη πεξίπνπ θνηλέο. Κάζε λνκόο όκσο έρεη λα
ζπκπιεξώζεη θαη λα πξνζθέξεη θάηη μερσξηζηό, εκπλεπζκέλν από ηηο δηθέο ηνπ
παξαδόζεηο.
Ζ Μαθεδνλία ππήξμε ν ηόπνο κηαο αξκνληθήο ζπλέλσζεο ηεο βπδαληηλήο
θνπδίλαο κε ηελ αλαηνιίηηθε επξεκαηηθόηεηα, ην άξσκα θαη ηελ ληόπηα
γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ησλ Μαθεδόλσλ.
Σν πάληξεκα απηό δεκηνύξγεζε κηα κεγάιε πνηθηιία εδεζκάησλ πνπ κε ηα
ρξόληα εμειίρζεθαλ θαη πξνζαξκόζηεθαλ αθόκα πεξηζζόηεξν ζην θιίκα θαη ζηα
πξντόληα ηεο πεξηνρήο.
Απηή ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα πνπ εθθξάζηεθε ηόηε αληαλαθιάηαη κέρξη ζήκεξα
ζε νιόθιεξε ηε Μαθεδνλία.
ηε Μαθεδνλία, όπσο θαη ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα, όια μεθηλνύλ θαη
ζπλδένληαη κε ηνλ θύθιν ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο. Ζ ζπνξά ην θζηλόπσξν, ν πξώηνο
θαξπόο ην θαινθαίξη, ην πξώην ζηηάξη, ην θαηλνύξην αιεύξη, ην πξώην ςσκί θαη νη
πίηεο.
Σν θαινθαίξη πξνζθέξεη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο πνηθηιίεο θξνύησλ θαη
ιαραληθώλ. Ο παξάδεηζνο όκσο ηεο Μαθεδνληθήο γεο επηθπιάζζεη ηηο πεξηζζόηεξεο
θαη θαιύηεξεο πνηθηιίεο θξνύησλ. Γιπθά θνπηαιηνύ θαη παξαδνζηαθά ιηθέξ
πξνθαινύλ ηηο αηζζήζεηο.
Ζ αλνημηάηηθε θαη θαινθαηξηλή δηαηξνθή ζπκπιεξώλεηαη κε ςάξηα. Ακέηξεηα
πνηάκηα θαη ιίκλεο πξνζθέξνπλ ηα θαιύηεξα ςάξηα γιπθνύ λεξνύ. Πέζηξνθεο,
γξηβάδηα, πέξθεο, γνπιηαλνί θαη πνιιά άιια.
Αξρέο θζηλνπώξνπ θαη νη δξόκνη ησλ θεπεπηηθώλ ζπλαληνύλ θαη ελώλνληαη κε
ηνπο δξόκνπο ηνπ θξαζηνύ.
Σξύγνο. Σν θαηλνύξην βαξέιη. Σα πξώηα θαδάληα ζηάδνπλ ηηο πξώηεο ζηαγόλεο
ηνπ εξεζηζηηθνύ λέθηαξ ησλ Μαθεδόλσλ, ηνπ ηζίπνπξνπ. Οη αηκνί ηνπ ηζίπνπξνπ
ελώλνληαη κε απηνύο ηεο θαηζαξόιαο πνπ βξάδνπλ ηα πξώηα ξεηζέιηα, ην κνύζην θαη
ην πεηηκέδη.
Ζκέξεο θζηλνπώξνπ θαη ν επεξρόκελνο ρεηκώλαο ζεκαηνδνηεί αιιαγέο ζηε
δηαηξνθή. Σν ςαξνλέθξη παζηώλεηαη γηα λα γίλεη ν θαβνπξκάο θαη ηα πξάζα
αιέζνληαη κε ην ρνηξηλό θξέαο γηα λα δώζνπλ ηα θαιύηεξα ινπθάληθα.
Οη θαηλνύξηεο ζνδεηέο κε ηα θαζόιηα, ηνλ ηξαραλά θαη ην κπιηγνύξη πεξηκέλνπλ
ζην ξάθη κε ηε ζεηξά ηνπο λα ρεηξνηεξέςεη ν θαηξόο θαη λα πιεζηάζνπλ νη γηνξηέο ηνπ
ρεηκώλα.4
Σν θαγεηό είλαη έλα ηαμίδη. Σαμίδη ζην ρώξν, ην ρξόλν, ηε γεύζε, ηνπο ήρνπο
θαη ηα ρξώκαηα. Δκείο ζα επηρεηξήζνπκε ην δηθό καο ηαμίδη ζηηο γεύζεηο ηνπ Νένπ
4

Δδεζκαηνιόγην Μαθεδνλίαο, Απζεληηθέο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη δαραξνπιαζηηθήο, Έθε
Γξεγνξηάδνπ, Αζήλα 2004.
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νπιίνπ ηνπ Ν. εξξώλ. Έλα ηαμίδη ζηα έζηκα, ζηνλ πνιηηηζκό θαη ζηηο γεύζεηο ηνπ
ηόπνπ καο. Γελ έρεηε παξά λα καο αθνινπζήζεηε…

Σν Νέν νύιη (1964)
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ΝΕΟ ΟΤΛΙ
Η ΓΗ – ΣΑ ΠΡΟΩΟΝΣΑ – ΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ (χτες …)
Σόπνο επινγεκέλνο ιεο από ηε θύζε, ην Νέν νύιη βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο
ηνπ Μελνηθίνπ όξνπο, νθηώ ρηιηόκεηξα κόλν αλαηνιηθά ηεο πόιεο ησλ εξξώλ θαη
αλήθεη ζην Γήκν Δκκαλνπήι Παπά.

Σν Νέν νύιη (αεξνθσηνγξαθία 2006 – www.airphotos.gr)

Βόξεηα εθηείλεηαη ην Μελνίθην όξνο, ελώ από ηηο ηξεηο άιιεο πιεπξέο
(αλαηνιηθά, λόηηα θαη δπηηθά) απιώλεηαη θάκπνο πινύζηνο θαη εύθνξνο. Καζαξά
θαπλνρώξη κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα, ζήκεξα νη θάηνηθνί ηνπ έρνπλ απισζεί θαη ζε
άιιεο θαιιηέξγεηεο.
Οη άλζξσπνη αθηέξσλαλ απνθιεηζηηθά ζρεδόλ ην ρξόλν ηνπο γηα λα
θαιιηεξγήζνπλ απηόλ ηνλ θάκπν.
Γνπιεπηάδεο αθνύξαζηνη θαη ε δνπιεηά ζθιεξή, είηε κε ην θξύν θαη ηηο
βξνρέο άλνημε, θζηλόπσξν θαη ρεηκώλα, είηε θάησ από ην ιηνπύξη, πνπ ζηνλ θάκπν
γίλεηαη αζήθσην θνξηίν ζηηο θαινθαηξηλέο αζρνιίεο.
Σα πξάγκαηα κε ηελ παξαγσγή δελ ήηαλ πάληα εύθνια. Τπήξραλ θαιέο
ρξνληέο ή νη θαιέο επνρέο πνπ ε ζθιεξή δνπιεηά απνδεκησλόηαλ θαη κε ην
παξαπάλσ. Όκσο ππήξραλ θαη νη αλαπνδηέο. Κάπνηε ε παξαγσγή έκελε απνύιεηε, ηα
θαπλά αληί λα πεγαίλνπλ ζηνπο εκπόξνπο ηα θαίγαλε, άιινηε ε ηηκή δελ ήηαλ θαιή ή
ε ρξνληά δελ ήηαλ θαιή.
Σα ζπαξηά θαη ηηο άιιεο παξαγσγέο είηε ηηο «έθαηγαλ» νη παγσληέο είηε ηηο
θαηέζηξεθαλ άιιεο θαθνθαηξίεο (ραιάδη, μέξα, βξνρέο, αέξαο).
Οη άλζξσπνη καδί κε ηα άιια έπξεπε λα λνηαζηνύλ θαη γηα ηηο ζνδηέο ηνπ
ζπηηηνύ. Γηα ηηο πξνκήζεηέο ηνπο πνπ ζα ηνπο ήηαλ ρξήζηκεο γηα ην ππόινηπν ηνπ
ρξόλνπ. Κη απηή ε έγλνηα ήηαλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο γπλαηθεία ππόζεζε, κηα πνπ ην
θνπκάλην ζην ζπίηη ην θξαηνύζαλ νη γπλαίθεο.
Ζ θάζε επνρή είρε θαη ηηο δηθέο ηεο ζνδηέο. Ζ πεξίνδνο ζπλαγεξκνύ γηα ηε
λνηθνθπξά ήηαλ θπξίσο ε πεξίνδνο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ηνπ θζηλνπώξνπ. Έπξεπε
κπαίλνληαο ν ρεηκώλαο λα είλαη όια ζηε ζέζε ηνπο.
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Σπξηά θαη κπηδήζξεο
ηα λνηθνθπξηά πνπ είραλ
πξόβαηα ή θαηζίθηα, ην ηπξί έκπαηλε
ζηελ άικε, ζε πήιηλα δνρεία γηα λα
ζπληεξεζεί όιν ην ρξόλν. Οη κπηδήζξεο,
αθνύ έκελαλ αξθεηά ζηνλ ήιην γηα λα
ζηεγλώζνπλ θαη λα ράζνπλ αξθεηό από
ην ιίπνο ηνπο, θνπξλίδνληαλ ειαθξά γηα
λα ζπληεξεζνύλ θαιύηεξα θαη έκπαηλαλ
ζε βακβαθεξέο ζαθνύιεο γηα θύιαμε ζε
δξνζεξό κέξνο. Σν βνύηπξν από ηηο
κπηδήζξεο ην έβαδαλ ζε βάδα θαη κ’
απηό λνζηίκεπαλ ηα θαγεηά ηνπο.
Ζ θ. Ληόιηνπ νπιηάλα εηνηκάδεη ην ηπξί ηεο

Σξαραλάο, θύιια, θνπζθνύο
Σν θαινθαίξη ήηαλ ε επνρή
πνπ γηλόηαλ ν ηξαραλάο. Μάδεπαλ
ην γάια5 γηα ιίγεο κέξεο, είραλ θαη
ην θαηλνύξγην ηνπο αιεύξη θαη κ’
απηά νη λνηθνθπξέο εηνίκαδαλ ηνλ
ηξαραλά ηνπο, ηνλ δύκσλαλ, ηνλ
έηξηβαλ θαη ηνλ άπισλαλ γηα λα
ζηεγλώζεη. Καη αθνύ ζηέγλσλε, ηνλ
θύιαγαλ ζε βακβαθεξέο ζαθνύιεο
κε θνξδόλη θαη ηνλ απνζήθεπαλ ζηα
θειάξηα ηνπο γηα ην ρεηκώλα.
Δπίζεο ηελ ίδηα επνρή έθαλαλ
θαη ηα θύιια (ρπινπίηεο), ην
θνπζθνύο θαη ην κπιηγνύξη.

Σξαραλάο

Σνκαηνπνιηόο
Ο ηνκαηνπνιηόο δελ έιεηπε
από ηα ζπίηηα νύηε ην ρεηκώλα. Σηο
ώξηκεο ληνκάηεο ηηο έπιελαλ θαιά θαη
αθνύ ηηο απνθινίσλαλ, ηηο άιεζαλ
ζηνλ ηξίθηε ή κε ην κύιν ηνπ πνπξέ,
άθελαλ λα θαηαζηαιάμεη θαιά ην
λεξό θαη κάδεπαλ κε ηξππεηή θνπηάια
ηελ ληνκάηα. ηε ζπλέρεηα άιιεο
λνηθνθπξέο έβξαδαλ ηελ ληνκάηα γηα
λα γίλεη ζπκππθλσκέλε θαη έπεηηα ηελ
ηνπνζεηνύζαλ ζε βάδα, ελώ άιιεο ρσξίο λα ηε βξάζνπλ- έβαδαλ ηε
ζηξαγγηζκέλε ληνκάηα ζε γπάιηλεο

Σνκαηνιηόο

5

ρεδόλ όινη είραλ ζηα ζπίηηα ηνπο κηα θαηζίθα γηα λα έρνπλ εμαζθαιηζκέλν ην θαζεκεξηλό ηνπο
γάια θαη έλα θαηζηθάθη γηα ην Πάζρα.
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ληακηηδάλεο θαιύπηνληαο ηελ επηθάλεηά ηνπο κε ιίγν ιάδη θαη ηηο ζθξάγηδαλ θαιά γηα
λα ζπληεξεζνύλ όιν ην ρεηκώλα.

Γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, εδύπνηα, καξκειάδεο
Σα γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θαη νη καξκειάδεο ήηαλ απαξαίηεηα. ηηο επηζθέςεηο
αιιά θαη ζηηο γηνξηέο ην ηειεηνπξγηθό ηνπ θεξάζκαηνο μεθηλνύζε πάληα κε ην γιπθό
ηνπ θνπηαιηνύ. ύθν, ληνκαηάθη, κειηηδαλάθη, θνινθύζη, βεξίθνθν, ζηαθύιη, θπδώλη
ήηαλ ηα πην δηαδεδνκέλα γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, κηα θαη όια απηά ηα δηέζεηαλ ζρεδόλ
όια ηα ζπίηηα. Δπίζεο έθηηαρλαλ θαη θπδώλη πειηέ.

Μαξκειάδα από ισηό

Γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ

Μεηά από θνπηαζηηθή δηαδηθαζία ηα γιπθά έηνηκα έκπαηλαλ ζηα βάδα γηα λα
ππάξρεη γιπθό γηα θέξαζκα όιν ην ρξόλν.
Σν θαινθαίξη θαη ν θζηλόπσξν ήηαλ ε επνρή πνπ έθηηαρλαλ ηα ιηθέξ. Ληθέξ
από δηάθνξα θξνύηα αιιά θαη από θνπθνύηζηα βεξίθνθνπ. Με απηά θάιππηαλ ηηο
αλάγθεο ηεο ρξνληάο θαη πνιιέο θνξέο ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ θάξκαθν γηα ηνλ
θνηιόπνλν.

Όζπξηα, θαξύδηα θαη ακύγδαια
Σα όζπξηα είραλ θαη απηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Άιια από ην θαινθαίξη θαη
άιια ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπώξνπ είραλ κεζηώζεη θαη μεξαζεί. Έπξεπε λα
θαζαξηζηνύλ από ηπρόλ ρόξηα ή κηθξά πεηξαδάθηα θαη λα θπιαρηνύλ θαη απηά γηα

Ακύγδαια

Φαζόιηα θαη θαθέο
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όιν ην ρξόλν. Σηο θαζνιηέο γηα αξθεηέο κέξεο ηηο άπισλαλ ζηνλ θεληξηθό δξόκν γηα
λα ζηεγλώζνπλ θαη κεηά γηα επθνιία άθελαλ ηα θάξα θαη ηα απηνθίλεηα λα πεξλάλε
από πάλσ γηα λα ηηο ζπάζνπλ θαη λα απειεπζεξσζνύλ ηα θαζόιηα. Οη λνηθνθπξέο ηα
θνζθίληδαλ θαη ηα θαζάξηδαλ, ώζηε λα είλαη έηνηκα γηα απνζήθεπζε.
Με ηνλ ίδην ηξόπν ζπγθέληξσλαλ ηηο θαθέο, ηα ξεβίζηα, ηα θνπθηά αιιά θαη ην
ζνπζάκη.
Σνλ ίδην θαηξό κάδεπαλ θαη απνζήθεπαλ ηα θαξύδηα θαη ηα ακύγδαια.

Βόηαλα θαη κπξηζηηθά
Ρίγαλε, δπόζκνο, ηζάη ηνπ
βνπλνύ, ρακνκήιη, θιακνύξη αιιά
θαη κατληαλόο αθόκε θαη άιια
βόηαλα
καδεύνληαλ
θάζε
θαινθαίξη θαη αθνύ ζηέγλσλαλ θαη
μεξαίλνληαλ
ζηνλ
ήιην,
απνζεθεύνληαλ θαη απηά ζηα
θειάξηα θαη άθελαλ ηηο επσδηέο
ηνπο ζην καγείξεκα, αιιά κεξηθά
από
απηά
πνιιέο
θνξέο
ρξεζηκνπνηνύληαλ
θαη
ζαλ
γηαηξηθά.
Ρίγαλε, ηζάη ηνπ βνπλνύ, θιακνύξη, δπόζκνο

Ακπειόθπιια
Σα ακπειόθπιια δελ έιεηπαλ ζρεδόλ από θαλέλα ζπίηη, κηα θαη ηα
ληνικαδάθηα άξεζαλ ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο. Καη όζνη δελ είραλ ακπέιηα, είραλ
θάπνην θιήκα ζηελ απιή γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα ακπειόθπιιά ηνπο. Άιιεο
λνηθνθπξέο κπνξνύζαλ θαη ηα δηαηεξνύζαλ απνμεξακέλα ζε αξκαζηέο, ελώ άιιεο ηα
πάζησλαλ ζε άικε θαη ηα δηαηεξνύζαλ ζε πήιηλα ζθεύε.

Απνμεξακέλα θεπεπηηθά
Οη ηεγαληηέο κειηηδάλεο θαη πηπεξηέο είλαη εμαηξεηηθόο κεδέο γηα ην ηζίπνπξν
αθόκα θαη απνμεξακέλεο.
Έηζη ην θαινθαίξη νη
λνηθνθπξέο, αθνύ πξώηα
έπιελαλ θαιά ηηο κειηηδάλεο,
ηηο έθνβαλ ζε θέηεο θαη ηηο
πεξλνύζαλ
ζε
ρνληξή
θισζηή ζε αξκαζηέο. Σηο
άθελαλ θάκπνζν ζηνλ ήιην
γηα λα ζηεγλώζνπλ θαη
ύζηεξα ηηο θύιαγαλ ζε μεξό
κέξνο γηα ην ρεηκώλα.
Με ηνλ ίδην ηξόπν
πεξλνύζαλ ζε αξκαζηέο ηηο
κπάκηεο θαη ηηο πηπεξηέο θαη
Ληαζηέο ληνκάηεο ζε αξκαζηά
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ηηο άθελαλ ζηνλ ήιην γηα λα ζηεγλώζνπλ. Σηο θόθθηλεο πηπεξηέο γηα λα ζηεγλώζνπλ
θαιά ηηο πεξλνύζαλ ιίγν από ην θνύξλν, αθνύ πξώηα μεθνύξληδαλ ην ςσκί, θαη ζηε
ζπλέρεηα ηηο έζπαγαλ ζην ληηπέθ(η), κεγάιν πέηξηλν γνπδί, γηα λα θάλνπλ θόθθηλν
πηπέξη πνπ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ επξέσο ζην καγείξεκα.
Δπίζεο ην θαινθαίξη εηνίκαδαλ θαη ηηο ιηαζηέο ληνκάηεο. Σηο έπιελαλ θαιά,
ηηο έθνβαλ ζηα δπν, ηηο άπισλαλ πάλσ ζε μύιηλεο ζαλίδεο γηα λα απνξξνθηνύληαη ηα
πγξά ηνπο, ηηο παζπάιηδαλ κε ρνληξό αιάηη θαη ηηο άθελαλ ζηνλ ήιην αξθεηέο εκέξεο
κέρξη λα ζηεγλώζνπλ θαιά θαη κεηά ηηο απνζήθεπαλ γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
ρεηκώλα. Οη ιηαζηέο ληνκάηεο δελ έιεηπαλ από θαλέλα ζπίηη. πλόδεπαλ πάξα πνιιά
θαγεηά αιιά πνιιέο θνξέο απνηεινύζαλ θαη ην βαζηθό θαγεηό.

Μνύζηνο, θξαζί, ηζίπνπξν
Πνιιά ηα ακπέιηα παιαηόηεξα ζηνπο ιόθνπο γύξσ από ην ρσξηό. Ο Αειηάο, ε
Διηά, ε Μνπζηαθά Κνύηξα, ε Κνύηξα, ν Μπνπδηάξνο, ν Αιηγαξάο αιιά θαη άιιεο
πεξηνρέο ήηαλ όιεο γεκάηεο από ακπέιηα6. Όια ζρεδόλ ηα ζπίηηα είραλ παηεηήξηα θαη
ηα ζηαθύιηα κεηξηνύληαλ ζε δεθάδεο θνξηώκαηα θαη ζε ηόλνπο θξαζηνύ.
Αξρέο θζηλνπώξνπ ν
ηξύγνο ήηαλ έλα παλεγύξη.
Μηθξνί θαη κεγάινη βξίζθνληαλ
ζηα ακπέιηα. ηε ζπλέρεηα ζηα
παηεηήξηα ην «πάηεκα» ησλ
ζηαθπιηώλ ήηαλ έλα παλεγύξη,
ηδηαίηεξα γηα ηνπο κηθξνύο.
Μάισλαλ πνηνο λα κπεη κέζα
ζηελ «θάδα». 7 Σελ άιιε κέξα
ηξαβνύζαλ ην κνύζην.
Σν
κνύζην ηνλ ρξεζηκνπνηνύζαλ
θπξίσο γηα λα θηηάμνπλ ην
πεηηκέδη, θαζώο επίζεο θαη ην
ξεηζέιη, πνπ είραλ πνιύ θόπν γηα
λα γίλνπλ αιιά άξεζαλ ζε
κηθξνύο θαη κεγάινπο.
Μεηά από ζαξάληα κέξεο
ηξαβνύζαλ ην θξαζί θαη ρώξηδαλ
ηα
«ηζάπξα».
Σν
θξαζί
απαηηνύζε άιιν θόπν. Έπξεπε λα
απνζεθεπηεί ζε θαζαξά βαξέιηα.
Να γίλεη κεηάγγηζε αξθεηέο θνξέο
γηα λα θαζαξίζεη θαη κόλν κεηά
από πνιύ θαηξό ήηαλ έηνηκν γηα
λα ην πηνύλε.
Δθείλν όκσο γηα ην νπνίν
μερώξηδε ην Νέν νύιη θαη
ζπλερίδεηαη αθόκε θαη ζήκεξα,
Ζ θάδα, όπνπ γηλόηαλ ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηώλ
κνινλόηη ιηγόζηεςαλ ηα ακπέιηα,
6

Γη’ απηό θαη ε αξρηθή νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ήηαλ «Οηλόεζζα». Με απηή ηελ νλνκαζία κλεκνλεύεηαη
ζε θώδηθεο ηεο Μνλήο ηνπ Σηκίνπ πξνδξόκνπ εξξώλ.
7
Μεγάιν μύιηλν βαξέιη όπνπ παηνύζαλ ηα ζηαθύιηα.
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ήηαλ ε παξαγσγή ηνπ ηζίπνπξνπ. Αξθεηά ηα θαδάληα8 εθείλε ηελ επνρή. Από αξρέο
Οθησβξίνπ κέρξη ηα κέζα Γεθεκβξίνπ όιν ην 24σξν ζηα θαδάληα «έβξαδαλ» ηα
ηζίπνπξα. Δθεί κεηξνύζαλ ηα «γξάδα» θαη γηλόηαλ ε πξώηε δνθηκή ηεο θαηλνύξγηαο
παξαγσγήο. Αθνύ ν θαζέλαο έβξαδε ην ηζίπνπξό ηνπ, ην ηνπνζεηνύζε ζε γπάιηλεο
ληακηηδάλεο θαη εμαζθάιηδε ην πνηό ηνπ γηα όια ην ρξόλν.

Σν θαδάλη, όπνπ «έβξαδαλ» ηα ηζίπνπξα

Νηακηηδάλα γηα ην ηζίπνπξν

Καβνπξκάο, παζηά θαη ιίπνο.
Ο θαβνπξκάο, ηα παζηά θαη ην ιίπνο ήηαλ απαξαίηεηα ζε θάζε ζπίηη.
Παιηόηεξα όιεο νη νηθνγέλεηεο ζπλήζηδαλ γηα ηα Υξηζηνύγελλα λα ζθάδνπλ έλα
γνπξνύλη. Σε κεγαιύηεξε πνζόηεηα θξέαηνο ηε ζπληεξνύζαλ ή ηελ επεμεξγάδνληαλ
γηα λα θηηάμνπλ θαβνπξκά,
παζηό αιιά θαη ιίπνο. Ο
θαβνπξκάο είλαη ην παζηό
θξέαο, πνπ έθηηαρλαλ θπξίσο ην
ρεηκώλα θαη κπνξνύζε λα
δηαηεξεζεί κέρξη ην Πάζρα.
Σόηε βέβαηα νη άλζξσπνη δελ
είραλ ειεθηξηθό θαη επνκέλσο
δελ
είραλ
ςπγεία
θαη
θαηαςύθηεο. Έπξεπε ινηπόλ κε
θάπνην ηξόπν λα ζπληεξνύλ ην
θξέαο
ηνπο
κέρξη
λα
θαηαλαισζεί. Όζν πεξίζζεπε
ην
έθνβαλ
ζε
κηθξά
Καβνπξκάο
θνκκαηάθηα, κε κπόιηθν ιίπνο
πάλσ ηνπο θαη ην έβαδαλ ζε θαδάλη ή ζε κηα κεγάιε θαηζαξόια ζηε θσηηά λα
θαβνπξληηζηεί (εμ νπ θαη θαβνπξκάο) κε κπόιηθν αιάηη. Όηαλ ην ιίπνο έιησλε θαη ην
θξέαο θαβνπξληηδόηαλ κέζα ζην ιίπνο θαιά, ην θαηέβαδαλ από ηε θσηηά θαη ην
ηνπνζεηνύζαλ κέζα ζε πήιηλα θηνύπηα. Σν αιάηη καδί κε ην ιίπνο πνπ πάγσλε
πξνζηάηεπαλ ηνλ θαβνπξκά θαη έηζη κπνξνύζε λα δηαηεξεζεί γηα πνιινύο κήλεο. Με
απηό ηνλ ηξόπν είραλ πάληα θξέαο. Κάζε θνξά πνπ ήζειαλ λα καγεηξέςνπλ, έβγαδαλ
από ην θηνύπη όζν ήζειαλ ρσξίο λα ην δεζηάλνπλ ή λα ην ιηώζνπλ βέβαηα.

8

Σέηνηα θαδάληα ήηαλ ηνπ Καηξαθάδε (πνπ ήηαλ Μνλαζηεξηαθό), ηνπ παλνπδάθε, ηνπ
Παπαθσλζηαληίλνπ, ηνπ Κπξηαθόπνπινπ, ηνπ Αλαζηαζηάδε. Από απηά ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία
βξίζθνληαη κόλν ηα δπν ηειεπηαία.
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ε πνιιά ζπίηηα αθόκε θαη ζήκεξα ζπλερίδνπλ λα ηνλ παξαζθεπάδνπλ, αθνύ ν
θαβνπξκάο είλαη σξαίνο κεδέο γηα νύδν ή ηζίπνπξν.
εξβίξεηαη κε ιίγν ιάδη, ιεκόλη θαη πηπέξη.
Με ηνλ ίδην ηξόπν έθηηαρλαλ ιίπνο (ιίγδα) ιηώλνληαο ζε θαδάληα κόλν ην παρύ
κέξνο από ηα γνπξνύληα θαη, αθνύ πάγσλε, ην απνζήθεπαλ θαη ην ζπληεξνύζαλ ζε
πήιηλα δνρεία θαη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηα θαγεηά θαη ζε κεξηθά γιπθά.

Σνπξζηά
Σα παιηά ηα ρξόληα, επεηδή δελ ππήξραλ πνιιά αγαζά, νη λνηθνθπξέο θξόληηδαλ
πνηέ λα κελ είλαη άδεην ην ζπίηη από ηα απαξαίηεηα αγαζά. Γη’ απηό αλαδεηνύζαλ
δηάθνξεο ιύζεηο. Μία από απηέο ήηαλ θαη ε παξαζθεπή δηάθνξσλ ηνπξζηώλ. πλήζσο
ζηα κέζα ηνπ θζηλνπώξνπ, πνπ ππήξραλ πνιιά ιαραληθά ζηνλ θήπν ηνπο,
παξαζθεύαδαλ ηνπξζηά γηα λα έρνπλ ηηο δύζθνιεο κέξεο ηνπ ρεηκώλα. Σα πην
ζπλεζηζκέλα ηνπξζηά πνπ θάλαλε ήηαλ:
Μειηηδάλεο
Πηπεξηέο
Νηνκάηεο
Αξκηά
Γηάθνξα ιαραληθά
Σα ηνπξζηά απηά ήηαλ
ην πξόρεηξν κεδεδάθη θαη
ζπληξόθεπαλ ζπλήζσο ην
ρεηκώλα ηα ιαδεξά θαη ηα
όζπξηα.
Με ηελ αξκηά θάλαλε
ζαιάηα πξνζζέηνληαο ιίγν
ιάδη θαη θόθθηλν πηπέξη.
Δπίζεο ηελ αξκηά ηε
καγεηξεύαλε κε ρνηξηλό, κε
θνηόπνπιν ή κε ζθέην ξύδη
Σνπξζηά
(ιαραλόξπδν).
Ζ ζπλήζεηα απηή έρεη πεξάζεη από γεληά ζε γεληά θαη ζπλεζίδνπλ αθόκε θαη
ζήκεξα πνιιέο γπλαίθεο λα παξαζθεπάδνπλ δηθά ηνπο ηνπξζηά.
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ΚΟΤΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΚΕΤΗ
Σα πεξηζζόηεξα ζπίηηα ζην Νέν νύιη ήηαλ απιά θαη θησρηθά. Ζ θνπδίλα ήηαλ
ιηηή αιιά λνηθνθπξεκέλε. Σα καγεηξηθά ζθεύε γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, αλ
θαη ιίγα, θάιππηαλ όιεο ηηο αλάγθεο ηνπο.
ε όιεο ηηο θνπδίλεο ππήξρε νπσζδήπνηε έλα
ρακειό
ζηξνγγπιό
ηξαπέδη,
ν
ζνθξάο,
αθνπκπηζκέλν κόληκα ζε θάπνην ζεκείν ή
θξεκαζκέλν ζε θάπνηα γσληά. ην ηξαπέδη απηό
γεπκάηηδε ε νηθνγέλεηα ή ε λνηθνθπξά έπιαζε θαη
άλνηγε θύιιν γηα ηηο πίηεο. επίζεο ππήξρε ε
γθαδηέξα, όπνπ έβξαδαλ ην θαγεηό ηνπο.
ηνπο ηνίρνπο, γύξσ - γύξσ ζηελ θνπδίλα,
ζπλήζσο ππήξρε έλα κεγάιν θαδάλη θξεκαζκέλν, ην
πιαζηήξη, κε ην νπνίν άλνηγαλ ηα θύιια, πηλαθσηέο,
ζθαθίδηα θαη δπκσηήξηα μύιηλα, θόζθηλα θαη κεξηθά
ηεγάληα ραιθσκαηέληα
πνπ ζπλήζσο κ’ απηά
έςελαλ ζην ηδάθη. ε άιιν ζεκείν ηεο θνπδίλαο
θξεκόηαλ ην θαλάξη, όπνπ ζπληεξνύζαλ θαη
θύιαγαλ ηα ηξόθηκα, θαη ξάθηα κε ράιθηλνπο
ηεληδεξέδεο, ράιθηλα ηεγάληα, ζηληά, ηαςηά, κπξίθηα
γηα ην ηζάη θαη ηνλ θαθέ. Δπίζεο γθηνύκηα γηα ηε
Γθαδηέξα
κεηαθνξά ηνπ λεξνύ θαη ηνπ γάιαθηνο, ιαβαλνύδηα,
ρεηξόκπινο θαη ηόζα άιια. Γύξσ - γύξσ, ζε ξάθηα, ζε εηαδέξεο θαη πηαηνζήθεο
ππήξραλ ηα πνηήξηα, ηα πηάηα, ηα θνπηαινπίξνπλα θαη νη δίζθνη ζεξβηξίζκαηνο…

Μαγεηξηθά ζθεύε

Φαλάξη

Λαβαλνύδη
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ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ
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Κουλουράκια νηστίσιμα
Υλικά
1
ποτήρι λάδι
½
βιτάμ
1
ποτήρι ζάχαρη
½
ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
½
φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ
1
κουταλάκι σόδα
1
κουταλάκι του γλυκού κανέλα
½
κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο
1
κουταλάκι μπέικιν
700
γραμμάρια αλεύρι

Δθηέιεζε
ε κηα θνύπα βάδνπκε ην ιάδη, ην βηηάκ θαη ηα ρηππάκε κε ην κίμεξ. Μεηά
πξνζζέηνπκε ην ρπκό ηνπ πνξηνθαιηνύ, ηε ζόδα, ην θνληάθ, ηελ θαλέια, ην
γαξύθαιιν, ην κπέηθηλ θαη αλαθαηεύνπκε. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε ιίγν – ιίγν ην

Κνπινπξάθηα λεζηίζηκα

αιεύξη δπκώλνληαο κέρξη λα γίλεη ε δύκε καιαθή ώζηε λα πιάζεηαη. Σα θάλνπκε ό,ηη
ζρήκα ζέινπκε. Σα ηνπνζεηνύκε ζε ηαςί θαη ηα ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν
ζηνπο 170 βαζκνύο ζηνλ αέξα γηα δεθαπέληε ιεπηά πεξίπνπ.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Κουλουράκια παραδοσιακά
Υλικά
250
γραμμάρια φυτίνη λιωμένη
2
φλιτζάνια ζάχαρη
3
αυγά
½
φλιτζάνι γάλα
1
κουταλάκι αμμωνία
1
κοφτό κουταλάκι αλάτι

1
2
1

μπέικιν
βανίλιες
κιλό αλεύρι
ξύσμα ενός πορτοκαλιού
χυμό ενός πορτοκαλιού

Δθηέιεζε
ε κηα γαιαηηέξα ή κεγάιν κπξίθη δεζηαίλνπκε κηζό θιηηδάλη γάια θαη όηαλ ην
απνζύξνπκε από ην κάηη ηεο θνπδίλαο βάδνπκε κέζα ηελ ακκσλία θαη ηελ αθήλνπκε
λα θνπζθώζεη. ε κηα θνύπα βάδνπκε ηε ιησκέλε θπηίλε, ηε δάραξε, ηα απγά, ην
γάια κε ηελ ακκσλία, ην αιάηη, ην κπέηθηλ, ηηο βαλίιηεο, ην μύζκα ηνπ πνξηνθαιηνύ
θαη ην ρπκό ηνπ πνξηνθαιηνύ θαη ηα αλαθαηεύνπκε όια καδί κε ην κίμεξ. Μεηά
ξίρλνπκε θαη ην αιεύξη θαη δπκώλνπκε θαιά. Πιάζνπκε ηα θνπινπξάθηα θαη ηα
αξαδηάδνπκε ζε 2 ηαςηά θαη ηα αιείθνπκε κε 1 απγό πνπ ην έρνπκε ρηππήζεη κε ιίγν
λεξό γηα λα γπαιίζνπλ Σα βάδνπκε ζην θνύξλν θαη ηα ςήλνπκε ζηνπο 180 βαζκνύο
γηα ηξηάληα ιεπηά πεξίπνπ.

Κνπινπξάθηα παξαδνζηαθά

Τα παλιά χρόνια τα κουλουράκια αυτά τα έφτιαχναν την Παραμονή
της Πρωτοχρονιάς και τα έδιναν οι νοικοκυρές στα παιδιά που έλεγαν τα
κάλαντα.
Σπληαγή: Γθίδε Χξπζνύια
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Κουλουράκια πορτοκαλιού (νηστίσιμα)
Υλικά
1
ποτήρι καλαμποκέλαιο
1
βιτάμ λιωμένο
1
ποτήρι ζάχαρη
1
ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
1
βανίλια
1
μπέικιν
6
ποτήρια αλεύρι
ξύσμα ενός πορτοκαλιού

Δθηέιεζε
ε κηα ιεθαλίηζα βάδνπκε ην ιάδη, ηε δάραξε, ην ιησκέλν βηηάκ, ην ρπκό
πνξηνθαιηνύ, ηε βαλίιηα, ην μύζκα θαη ηα αλακεηγλύνπκε κε έλα θνπηάιη. Μεηά
πξνζζέηνπκε ην αιεύξη θαη ην κπέηθηλ θαη δνπιεύνπκε ην κείγκα κε ην ρέξη κέρξη λα
απνξξνθήζεη όιν ην αιεύξη. Αλ ρξεηαζηεί, πξνζζέηνπκε ιίγν αιεύξη αθόκε ηόζν,
όζν λα κε θνιιάεη ε δύκε ζηα ρέξηα. Αθήλνπκε ιίγν ηε δύκε λα μεθνπξαζηεί ή ηε
βάδνπκε ζην ςπγείν γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ πιάζνπκε επθνιόηεξα. Δάλ
δπζθνιεπόκαζηε λα πιάζνπκε ηα θνπινπξάθηα, κπνξνύκε λα αλνίμνπκε ρνληξό
θύιιν θαη λα θόςνπκε κε θνππ - παη. Βάδνπκε ζε έλα ηαςί ιαδόθνιια, ηνπνζεηνύκε
επάλσ ηα θνπινπξάθηα θαη ηα ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 170
βαζκνύο γηα είθνζη ιεπηά πεξίπνπ.

Κνπινπξάθηα πνξηνθαιηνύ (λεζηίζηκα)

Με ηηο ίδηεο αλαινγίεο κπνξνύκε λα ηα θάλνπκε αικπξά, εάλ αληί γηα δάραξε
βάιινπκε 1 θνπηαιάθη θνθηό αιάηη. Δπίζεο δε βάδνπκε βαλίιηα θαη μύζκα
πνξηνθαιηνύ.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
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Πρόσφορο (Λειτουργιά)
Υλικά
4
κουπάκια από γιαούρτι αλεύρι
1
κουταλάκι κοφτό αλάτι
½
κουταλάκι ζάχαρη
2
κουπάκια από γιαούρτι (των 250 γραμ.) χλιαρό νερό
μπυρομαγιά ίση με ένα αμύγδαλο

Δθηέιεζε
Αλάβνπκε πξώηα ην θαληειάθη καο, ην ζπκηαηό θαη ην θεξί θαη θάλνπκε ηελ
πξνζεπρή καο (ην Σξηζάγην θαη ηνλ Πεληεθνζηό Φαικό).
Μεηά κέζα ζε κηα θαζαξή ιεθαλίηζα, πνπ ηελ έρνπκε κόλν γηα απηή ηε
δνπιεηά, βάδνπκε ην λεξό, ην αιάηη, ηε δάραξε θαη ηε καγηά. Σα αλαθαηεύνπκε όια
καδί κέρξη λα δηαιπζεί ε καγηά θαη ζην ηέινο ξίρλνπκε ην αιεύξη. Επκώλνπκε θαιά
κηζή ώξα. Αιείθνπκε ην ηαςάθη καο κε ιησκέλν γλήζην θεξί. Βάδνπκε κέζα ηε δύκε
θαη παηάκε ηε ζθξαγίδα. Με ηε κύηε ελόο καραηξηνύ ζηηο ηέζζεξηο θνξπθέο ηνπ
ακλνύ θάλνπκε από κηα ηξύπα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο ηέζζεξηο Δπαγγειηζηέο θαη
δώδεθα ηξύπεο γύξσ – γύξσ ζηελ άθξε ηνπ πξόζθνξνπ πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο
δώδεθα Απνζηόινπο.

Πξόζθνξν

ηε ζπλέρεηα αθήλνπκε γηα 1 ώξα λα θνπζθώζεη θαη κεηά ην βάδνπκε ζην
θνύξλν γηα 15 ιεπηά ζηνπο 250 βαζκνύο θαη κεηά γηα 1 ώξα ζηνπο 200 βαζκνύο.
Σπληαγή: Παληνύζε Βαΐα (Πξεζβπηέξα)
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Σζιτζιρόκλικο9
Υλικά
1
ποτήρι νερό
1
κιλό αλεύρι
1
φακελάκι μαγιά
½
κουταλιά αλάτι
1
κλωνάρι βασιλικό

Δθηέιεζε
Εεζηαίλνπκε ην λεξό, ην ξίρλνπκε κέζα ζε έλα κεγάιν κπνι θαη ιηώλνπκε ηε
καγηά. Πξνζζέηνπκε ην αιάηη θαη ζηε ζπλέρεηα βάδνπκε ην αιεύξη. Σν δπκώλνπκε
θαιά. Ζ δύκε πξέπεη λα είλαη ζθιεξή. Αθνύ ην δπκώζνπκε θαιά, ην ζθεπάδνπκε θαη
ην αθήλνπκε πεξίπνπ ηξία ηέηαξηα γηα λα θνπζθώζεη. Μεηά ην μαλαδπκώλνπκε ιίγν
θαη ην θάλνπκε θνπινύξα κε κία ηξύπα ζηε κέζε. Σν βάδνπκε ζε έλα ηαςί θαη ην
ςήλνπκε ζην θνύξλν γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Αθνύ ςεζεί, ζηελ ηξύπα βάδνπκε ην
βαζηιηθό.

Σδηηδηξόθιηθν

Όταν τελείωναν τα αλώνια (Ιούλιο μήνα) και έβγαινε η πρώτη σοδειά,
με το πρώτο αλεύρι που φέρνανε από το μύλο οι νοικοκυρές μαζί με τα άλλα
ψωμιά ψήνανε και το τζιτζιρόκλικο.
Μαζί με ένα κλωνάρι βασιλικό που έβαζε πάνω στο τζιτζιρόκλικο η
νοικοκυρά το πήγαινε στη βρύση της γειτονιάς. Κάτω από το τζιτζιρόκλικο
9 ην ηδηηδηξόθιηθν είλαη ζύλζεηε ιέμε από ην ηδίηδηξαο (=ηδίηδηθαο) θαη ην θιίθη (=ζηξόγγπιν ςσκί κε
ηξύπα ζηε κέζε, ηζνπξέθη, ην θηθιίζθηνλ ησλ βπδαληηλώλ).
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η νοικοκυρά έβαζε μία κανάτα και μάζευε το νερό που περνούσε από την
τρύπα του τζιτζιρόκλικου. Μετά αυτό το νερό το έριχνε στις αποθήκες και
έκανε ευχή για να γεμίσουν με σοδειές.
Τη μέρα εκείνη που υπήρχε τζιτζιρόκλικο μαζευότανε όλα τα παιδιά
της γειτονιάς γύρω από τη βρύση και μόλις το έβαζε η νοικοκυρά κάτω από
τη βρύση, προσπαθούσαν να κόψουν το μεγαλύτερο κομμάτι για να το φάνε.
Ένα κομμάτι άφηναν επάνω στη βρύση για τον τζίτζικα.
Συγχρόνως ρίχνανε και κέρματα, τα οποία τα έπαιρναν τα παιδιά.
Σπληαγή: Γξέδε Παλαγηώηα

Μια δεύτερη συνταγή τζιτζιρόκλικου
Υλικά
νερό
αλεύρι
μαγιά

Δθηέιεζε
Εεζηαίλνπκε λεξό θαη βάδνπκε κέζα
ηε καγηά. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ην αιεύξη,
ην δπκώλνπκε θαη κόιηο πήμεη, ην θάλνπκε
θνπινύξα θαη ραξάδνπκε πάλσ ζηελ
θνπινύξα ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ. Καιό
είλαη λα ην ςήζνπκε ζε θνύξλν κε μύια.

Σδηηδηξόθιηθν

Σπληαγή: Κπξηαθνπνύινπ Χξπζνύια
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Σσουρέκια
Υλικά
3
κιλά αλεύρι
500
γραμμάρια γάλα
500
γραμμάρια βούτυρο
10
αυγά
1
κιλό ζάχαρη
2-3
σακουλάκια μαχλέπι
2-3
σακουλάκια κακουλέ
250
γραμμάρια μαγιά
2
ποτήρια νερό

Δθηέιεζε
Ληώλνπκε ηε καγηά ζε ριηαξό λεξό, πξνζζέηνπκε ιίγν αιεύξη (δπν ρνύθηεο
πεξίπνπ),
αλαθαηεύνπκε
θαη
αθήλνπκε λα θνπζθώζεη ζρεδόλ γηα
1 ώξα.
ε κηα ιεθάλε θνζθηλίδνπκε
ην αιεύξη, ην καριέπη, ην θαθνπιέ
θαη ην αιάηη. Εεζηαίλνπκε ην γάια
θαη ιηώλνπκε ην βνύηπξν. Αθνύ
γίλεη ε καγηά, ξίρλνπκε ζην αιεύξη
ην δεζηό γάια κε ηα απγά θαη ηε
δάραξε. Σα αλαθαηεύνπκε θαιά θαη
πξνζζέηνπκε ην βνύηπξν ιίγν –
ιίγν, δπκώλνληαο κέρξη λα ην
Σζνπξέθηα
απνξξνθήζεη όιν.
Αθήλνπκε ηε δύκε δπν ώξεο
ζθεπαζκέλε κέρξη λα δηπιαζηαζηεί.
Σελ πιάζνπκε ζε πιεμνύδεο θαη ηηο
βάδνπκε ζηα ηαςηά θαη ηηο
αθήλνπκε μαλά λα θνπζθώζνπλ,
ζθεπαζκέλεο
κε
έλα
ηξαπεδνκάληηιν γηα 1 ώξα πεξίπνπ.
Σέινο ςήλνπκε ζηνπο 180
βαζκνύο γηα κηζή ώξα ην θάζε ηαςί,
αθνύ ηα αιείςνπκε πξώηα κε απγό.

Τσουρέκια έφτιαχναν τη
Μεγάλη
Πέμπτη,
τα
διακοσμούσαν με κόκκινα αυγά
Σν θιηθ(η) πνπ πήγαηλαλ ζην λνλό
και
το
Μεγάλο
Σάββατο
πήγαιναν στο νονό ένα στρόγγυλο τσουρέκι (κλικ) και κόκκινα αυγά και ο
νονός έδινε κάποιο δώρο. Το κλικ(ι) προέρχεται από τη λέξη κυκλικός, λόγω
του σχήματος που είχε.
Σπληαγή: Πιηάθνπ Διέλε
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Υέτες ψωμιού για κολατσιό
Υλικά
φέτες ψωμί
λίγο λάδι
λίγο αλάτι
λίγη ρίγανη
ελιές
λίγη ζάχαρη

Δθηέιεζε
Κόβνπκε ην ςσκί ζε θέηεο.
Βάδνπκε πάλσ ιίγν ιάδη, ξίγαλε θαη
αιάηη. Μπνξνύκε λα θόςνπκε θαη ειηέο
θαη λα βάινπκε πάλσ θνκκάηηα από ηηο
ειηέο.
Αλ καο αξέζνπλ ηα γιπθά,
κπνξνύκε λα βξέμνπκε ηηο θέηεο ηνπ
ςσκηνύ κε ιίγν λεξό θαη λα βάινπκε από
πάλσ δάραξε.

Φέηεο ςσκηνύ κε ιάδη θαη ξίγαλε

Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ

Παλαιότερα που στα σπίτια δεν
υπήρχαν τόσα πολλά αγαθά όσα
σήμερα, συνήθως τα παιδιά αλλά και
οι μεγάλοι, ανάμεσα στα κανονικά
γεύματα, συνήθιζαν να κολατσίζουν
τρώγοντας φέτες ψωμιού με λάδι,
αλάτι και ρίγανη μόνο ή αλειμμένες
με πελτέ ντομάτας και λάδι ή με
στραγγιστό γιαούρτι ή βρεγμένες και
πασπαλισμένες με ζάχαρη.
Όσοι είχαν κότες συνήθιζαν να
δίνουν στα παιδιά τους αυγόφετες
(τηγανισμένες φέτες ψωμιού που τις
είχαν βουτήξει πριν σε χτυπημένα
αυγά με λίγο γάλα) τις οποίες τις
έτρωγαν αρμυρές ή τις πασπάλιζαν
με ζάχαρη.
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Φέηεο ςσκηνύ κε δάραξε

Απγόθεηεο

Φριστόψωμο
Υλικά
1
ποτήρι νερό
1
κιλό αλεύρι
1
φακελάκι μαγιά
½
κουταλιά αλάτι

Δθηέιεζε
Ρίρλνπκε κέζα ζε κηα ιεθαλίηζα ή ζε έλα κεγάιν κπνι ην λεξό θαη ιηώλνπκε ηε
καγηά. Πξνζζέηνπκε θαη ην αιάηη θαη αξρίδνπκε λα ξίρλνπκε ζηγά – ζηγά ην αιεύξη.
ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ιίγν λεξό αθόκε. Ζ δύκε πξέπεη λα είλαη ζθιεξή, γηα λα
κελ θνιιάεη ζηα ρέξηα. Αθνύ ηε δπκώζνπκε θαιά, θιείλνπκε ην κπνι κέρξη λα
θνπζθώζεη ε δύκε. Μόιηο θνπζθώζεη, ηελ μαλαδπκώλνπκε θαη ηε βάδνπκε ζ’ έλα
ηαςί. Από πάλσ
ζρεκαηίδνπκε ην
ζρήκα
ηνπ
ζηαπξνύ, ν νπνίνο
ζπκβνιίδεη
ην
Υξηζηό. Γύξσ από
ην
ζηαπξό
θάλνπκε
κηθξά
ςσκάθηα
ηόζα,
όζα θαη ηα κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο.
Βάδνπκε θαη έλα
παξαπάλσ γηα ην
Υξηζηό.
ηε
ζπλέρεηα
ην
βάδνπκε
ζην
θνύξλν θαη ην
ςήλνπκε γηα 1
ώξα πεξίπνπ.
Υξηζηόςσκν

Το χριστόψωμο10 το κάναμε την Παραμονή των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Αφού θυμιαζόμασταν, η νοικοκυρά έβαζε τα
ψωμάκια σ’ ένα πιάτο και πάνω έριχνε κόκκινο κρασί. Μέσα σε ένα ψωμάκι
έβαζε ένα κέρμα. Μετά κάθε μέλος της οικογένειας έπαιρνε το ψωμάκι του,
και αυτός που έπαιρνε το ψωμάκι με το κέρμα θεωρούνταν ο τυχερός της
χρονιάς.
Σπληαγή: Γξέδε Παλαγηώηα
10

Σν ρξηζηόςσκν είλαη ην ςσκί πνπ αθηεξώλεη ε νηθνγέλεηα κε επιάβεηα ζηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ.
πλήζηδαλ θαηά ηόπνπο λα ην ζηνιίδνπλ κε πινύζηα θεληίδηα θαη παξαζηάζεηο.
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Χωμί (παραδοσιακό)
Υλικά (για 27 καρβέλια)
25
κιλά αλεύρι
νερό
λίγο αλάτι
μαγιά11

Ζ ζθάθε, όπνπ δύκσλαλ ην ςσκί

Δθηέιεζε
Από ην βξάδπ θνζθηλίδνπκε ην αιεύξη θαη θηηάρλνπκε ηε καγηά. Σελ επόκελε
κέξα ην πξσί αλάβνπκε θσηηά θαη βάδνπκε ην λεξό
λα δεζηαζεί ζην θαδάλη. Παίξλνπκε ηε ζθάθε,
βάδνπκε ηε καγηά θαη αξρίδνπκε λα δπκώλνπκε γηα 1
ώξα πεξίπνπ, ίζσο θαη πεξηζζόηεξν, αλ ρξεηαζηεί.
ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην λεξό πνπ έρεη δεζηαζεί.
Όηαλ ην δπκώζνπκε θαιά, ην ζθεπάδνπκε κε έλα
ζεληόλη θαη κηα θνπβέξηα ρνληξή γηα λα δηαηεξεζεί
δεζηό. Πεξλάλε 2 ώξεο πεξίπνπ γηα λα γίλεη θαη κόιηο
Πηλαθσηέο
είλαη έηνηκν, ην πιάζνπκε ζε ςσκηά. Έρνπκε
12
13
εηνηκάζεη ζην κεηαμύ ηηο πηλαθσηέο κε ηα κηζάιηα αιεπξσκέλα, γηα λα κελ
θνιιάλε ηα ςσκηά. ηε ζπλέρεηα ηα αθήλνπκε ηα ςσκηά κέζα ζηηο πηλαθσηέο γηα λα
θνπζθώζνπλ. Αλάβνπκε ην θνύξλν. Καίκε πνιιά θιαδηά (πνπξλάξηα) θαη, όηαλ ν
θνύξλνο δεζηαζεί θαιά, ηνλ θαζαξίδνπκε από ηα θάξβνπλα θαη βάδνπκε
(θνπξλίδνπκε) ηα ςσκηά γηα
λα ςεζνύλ. Όηαλ ην ςσκί
γίλεη, αλνίγνπκε ην θνύξλν
(απηό γίλεηαη, όηαλ ην ςσκί
θνθθηλίζεη). Μεηά κε αλνηρηό
ην θνύξλν ην αθήλνπκε λα
ςεζεί θαιά. Υξεηάδεηαη
πεξίπνπ 2 ώξεο γηα λα ςεζεί
θαιά.

Παλαιότερα
οι
οικογένειες ήταν μεγάλες,
γι’ αυτό η νοικοκυρά
ζύμωνε πολύ μεγάλες
ποσότητες ψωμιού για να
φτάσει για 10 μέρες.

Ζ Σζνύθαινπ Υαξίθιεηα κόιηο θνύξληζε ην ςσκί ζηνλ
παξαδνζηαθό θνύξλν ηνπ ζπηηηνύ ηεο κε ηε λύθε ηεο Καηίλα

Σπληαγή: Αλαζηαζηάδνπ Βαζηιηθή
11

Σε καγηά παιηά ηελ έθηηαρλαλ κόλεο νη λνηθνθπξέο από ην πξώην δπκάξη πνπ έθαλαλ ην πξώην
θαξβέιη (πξνδύκη).
12
Ξύιηλεο καθξόζηελεο ζήθεο γηα ηα ςσκηά.
13
Μαθξόζηελεο πεηζέηεο πνπ απιώλνληαλ πάλσ ζηηο πηλαθσηέο.
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ΓΛΤΚΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΕ
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Γλυκά του κουταλιού
Κπδώλη γιπθό
8
1½
5

κυδώνια μεγάλα
κιλό ζάχαρη
ποτήρια νερό

Υλικά
1
2-3

λεμόνι
φύλλα αρμπαρόριζας (ιτίρ)
λίγο ξυνό

Δθηέιεζε
Ξεθινπδίδνπκε ηα θπδώληα θαη ηα βάδνπκε κέζα ζε λεξό. ηε ζπλέρεηα ηα
θόβνπκε καθξόζηελα
ςηιά θνκκαηάθηα θαη
ηα ξίρλνπκε κέζα ζε
λεξό κε ιίγν μπλό, γηα
λα κε καπξίζνπλ.
ε
κηα
θαηζαξόια βάδνπκε ην
λεξό θαη ηε δάραξε, ηα
αλαθαηεύνπκε
θαιά
θαη ηε βάδνπκε πάλσ
ζηε θσηηά. Μέζα εθεί
ξίρλνπκε
θαη
ηα
θνκκαηάθηα από ηα
θπδώληα. Σα αθήλνπκε
λα βξάζνπλ κέρξη λα
δέζεη
ην
ζηξόπη.
Κπδώλη γιπθό
Ρίρλνπκε ηα θύιια ηεο
αξκπαξόξηδαο θαη ην ιεκόλη, ζβήλνπκε ηε θσηηά θαη αθήλνπκε ιίγν λα θξπώζνπλ.
Βάδνπκε ην γιπθό ζε γπάιηλα βάδα. Κιείλνπκε θαιά ηα θαπάθηα θαη ηα αθήλνπκε
ιίγε ώξα αλάπνδα. Σα δηαηεξνύκε ζε μεξό κέξνο.

Νηνκαηάθη γιπθό
1
1
2½
½
6

κιλό ντοματάκια σκληρά
κιλό ζάχαρη
ποτήρια νερό
λεμόνι (χυμό)
γαρύφαλλα

Υλικά
1
κομματάκι κανέλα
2
κουταλιές γλυκόζη
1
φλιτζάνι αμύγδαλα ασπρισμένα
ασβεστόνερο (2-3 κουταλιές ασβέστη
αραιωμένο με 2 λίτρα νερό
ώστε να γίνει γάλα)

Δθηέιεζε
Εεκαηάκε θαη μεθινπδίδνπκε ηα ληνκαηάθηα. Καζαξίδνπκε ην θνηζαλάθη,
ηξππάκε ιίγν ην ληνκαηάθη θαη πηέδνπκε ιίγν λα πέζνπλ νη ζπόξνη. Σα βάδνπκε ζην
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αζβεζηόλεξν γηα 1-2 ώξεο. Έπεηηα ηα μεπιέλνπκε 4-5 θνξέο, ηα ζηξαγγίδνπκε θαη ηα
βάδνπκε ζε απνξξνθεηηθό ραξηί.
ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ηε δάραξε θαη ην λεξό θαη ηα βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά.
Ρίρλνπκε ηα ληνκαηάθηα, ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ, ηελ θαλέια θαη ηα γαξύθαιια θαη ηα
βξάδνπκε άιια 10 ιεπηά αθαηξώληαο ηνλ αθξό. Σα θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη ηα
αθήλνπκε κέρξη ηελ άιιε
κέξα. Αθαηξνύκε
ηελ
θαλέια θαη ηα γαξύθαιια
θαη θαξθώλνπκε από έλα
γαξύθαιιν
ζε
θάζε
ληνκαηάθη
θαη
ηα
μαλαβξάδνπκε ώζηε λα
δέζεη
ιίγν.
Σέινο,
πξνζζέηνπκε ηε γιπθόδε
θαη ηα βξάδνπκε κέρξη λα
δέζεη θαιά ην ζηξόπη.
Σέινο αλαθαηεύνπκε θαη
αθήλνπκε ην γιπθό λα
θξπώζεη. Μεηά ην βάδνπκε
ζε
βξαζκέλα
θαη
απνζηεηξσκέλα βάδα.
Νηνκαηάθη γιπθό

Ρεηζέιη γιπθό
2
1

κιλά κολοκύθα κόκκινη
κιλό ζάχαρη

Υλικά
2
3-4

κιλά μούστο
κιλά ασβεστόνερο
(αραιωμένο νερό με ασβέστη)

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηελ θνινθύζα. Σελ θόβνπκε ζε θνκκάηηα καθξόζηελα θαη ηα
αθήλνπκε γηα 24 ώξεο κέζα
ζην
αζβεζηόλεξν.
ηε
ζπλέρεηα ηα πιέλνπκε θαιά
θαη ηα θάλνπκε ηξεηο βξάζεηο
κε λεξό, πνπ ζην ηέινο ην
ξίρλνπκε. ε κηα θαηζαξόια
βάδνπκε ηα θνκκάηηα ηεο
θνινθύζαο, ηε δάραξε, ην
κνύζην θαη ηελ ηνπνζεηνύκε
ζηε θσηηά. Σα αθήλνπκε όια
καδί λα βξάζνπλ κέρξη λα
δέζεη ην ζηξόπη. Αθνύ ην
πάξνπκε από ηε θσηηά, ην
αθήλνπκε λα πέζεη ιίγν ε
Ρεηζέιη γιπθό
ζεξκνθξαζία ηνπ θαη ην
ηνπνζεηνύκε ζε γπάιηλα βάδα, όπνπ κπνξνύκε λα ην δηαηεξήζνπκε γηα αξθεηό θαηξό.
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ύθν γιπθό
25-30
1
1
1
4

σύκα μικρά τρυφερά
κομματάκι γαλαζόπετρας
κουταλιά ξυνό (λεμόντοζο)
κιλό ζάχαρη
ποτήρια νερό

Υλικά
8
½
2

γαρύφαλλα
λεμόνι (χυμό)
κουταλιές γλυκόζη
ασβεστόνερο (2-3 κουταλιές
ασβέστη σε 2 λίτρα νερό)

Δθηέιεζε
Μαδεύνπκε ηα ζύθα πξηλ ζπνξηάζνπλ (αξρέο Μαΐνπ). Καζαξίδνπκε ηα ζύθα
θαη ηα βάδνπκε 1-2 ώξεο ζην αζβεζηόλεξν. ηε ζπλέρεηα ηα πιέλνπκε 5-6 θνξέο. ε

ύθν γιπθό

κηα θαηζαξόια κε λεξό βάδνπκε ηα ζύθα λα πάξνπλ κηα βξάζε θαη κεηά από θάζε
βξάζε ξίρλνπκε ην λεξό. Απηό ην επαλαιακβάλνπκε ηέζζεξηο θνξέο γηα λα
μεπηθξίζνπλ ηα ζύθα. Σελ ηξίηε θνξά ζα ξίμνπκε ηε γαιαδόπεηξα γηα λα πάξεη θαιό
ρξώκα. ην ηέηαξην μεπίθξηζκα ηα ζηξαγγίδνπκε θαη ηα αθήλνπκε ιίγν λα θξπώζνπλ.
Από ηε κεξηά ηνπ θνηζαληνύ ηα ηξππάκε. Σα βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια κε λεξό
ώζηε λα ζθεπάδνληαη θαη πξνζζέηνπκε ην μπλό (ιεκόληνδν) θαη ηα αθήλνπκε γηα 1
ώξα. Έπεηηα ηα ζηξαγγίδνπκε θαη ηα βάδνπκε ζε απνξξνθεηηθό ραξηί. Βάδνπκε ηε
δάραξε κε ην λεξό λα βξάζεη γηα 5 ιεπηά, ξίρλνπκε κεηά ηα ζύθα θαη ηα βξάδνπκε γηα
άιια 15 ιεπηά θαη ηα αθήλνπκε κέρξη ηελ επόκελε κέξα. Σα βξάδνπκε πάιη γηα λα
δέζεη ην ζηξόπη θαη ξίρλνπκε ηα κπξσδηθά θαη ηε γιπθόδε. Σα βξάδνπκε ιίγν αθόκε
θαη αθνύ ηα θαηεβάζνπκε από ηε θσηηά, ηα αθήλνπκε λα θξπώζνπλ. Σέινο ηα
βάδνπκε ζε απνζηεηξσκέλα βάδα.
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Σξηαληάθπιιν γιπθό
Υλικά
500
γραμμάρια ροδοπέταλα από εκατοστάφυλλο τριαντάφυλλο
1
κιλό ζάχαρη
2
φλιτζάνια του τσαγιού νερό
χυμό λεμονιού

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ηα ξνδνπέηαια θαιά. Σα βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια καδί κε ην λεξό
θαη ηε δάραξε θαη ηα αθήλνπκε λα ζηγνβξάζνπλ γηα 10 ιεπηά.

Σξηαληάθπιιν γιπθό

ηε ζπλέρεηα δπλακώλνπκε ηε θσηηά θαη ηα μαθξίδνπκε θαη όηαλ δέζεη,
ξίρλνπκε ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ θαη ην αθήλνπκε γηα 2-3 βξάζεηο αθόκε. Σν
θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη ην αλαθαηεύνπκε ζπλερώο κέρξη λα θξπώζεη. Σν
βάδνπκε ζε βάδα γπάιηλα θαη ηα αλαπνδνγπξίδνπκε γηα λα πγξνπνηεζεί ν αέξαο. Σα
ζπληεξνύκε ζε δξνζεξό κέξνο.
Σπληαγέο: Ληόιηνπ Θεαλώ
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ηαθύιη γιπθό
Υλικά
1
κιλό σταφύλι (σουλτανίνα)
600
γραμμάρια ζάχαρη
2
φύλλα αρμπαρόριζας
1
βανίλια
1
λεμόνι (χυμό)
λίγους κόκκους κουκουνάρι

Δθηέιεζε
Ξεξνγηάδνπκε ηα ζηαθύιηα. Πιέλνπκε θαιά ηηο ξόγεο θαη ηηο βάδνπκε ζε κηα
θαηζαξόια καδί κε ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ θαη ηε δάραξε. Σ’ αθήλνπκε όιν ην βξάδπ
θαη ηελ άιιε κέξα ηα βξάδνπκε όια καδί. Όηαλ αξρίδνπλ λα ηειεηώλνπλ ηα πγξά θαη
ρσξίο λα θύγνπλ εληειώο, ην θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά.

ηαθύιη γιπθό

Μέζα ζ’ έλα θαζαξό βάδν, ην νπνίν έρνπκε πξνεγνπκέλσο απνζηεηξώζεη (κε
βξαζηό λεξό), βάδνπκε ην γιπθό ηνπ ζηαθπιηνύ δεζηό. ην θαπάθη πξνζαξκόδνπκε
εζσηεξηθά έλα θνκκάηη ιαδόθνιια ηελ νπνία αιείθνπκε κε ιίγν θνληάθ.
ην ηέινο ζθξαγίδνπκε θαιά ην βάδν θαη ην γπξλάκε αλάπνδα. Δθόζνλ ην βάδν
ην γιπθό είλαη θαιά ζθξαγηζκέλν, κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Γλυκά από μούστο
Πεηηκέδη
Υλικά
μούστο από σταφύλια

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ην κνύζην λα βξάζεη. Αθαηξνύκε ηνλ αθξό. Σνλ αλαθαηεύνπκε
ζπλέρεηα θαη πεξηκέλνπκε λα βξάζεη. Όηαλ κέλεη ε κηζή πεξίπνπ πνζόηεηα θαη αθόκε
ιηγόηεξν, ηόηε αξρίδεη λα γίλεηαη περηό θαη δείρλεη όηη είλαη έηνηκν.

Το γλυκό αυτό παλιά σε περίοδο νηστείας το βάζαμε μέσα σε ένα πιάτο
και το τρώγαμε βουτώντας το ψωμί.

Ρεηζέιηα
Υλικά
3
κιλά μούστο από σταφύλια
2
κιλά κυδώνια
1
ξυλάκι κανέλας
λίγη ζάχαρη

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ην κνύζην λα βξάζεη. Όηαλ αξρίζεη λα γίλεηαη περηόο, βγάδεη άζπξν
αθξό ηνλ νπνίν ζηαδηαθά ηνλ αθαηξνύκε. Ρίρλνπκε κέζα ηα θπδώληα, ηα νπνία πην
κπξνζηά, αθνύ ηα έρνπκε πιύλεη θαη θαζαξίζεη, ηα έρνπκε θόςεη ζε θέηεο (4 ή 6
αλάινγα κε ην κέγεζνο). Παίξλνπλ κηα βξάζε γηα 10 ιεπηά πεξίπνπ θαη, αλ ζέινπκε,
πξνζζέηνπκε ιίγε δάραξε (αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο), ιίγεο ζηαθίδεο
(πξναηξεηηθά) θαη έλα μπιάθη θαλέια. Αθνύ καιαθώζεη ην θπδώλη (ρσξίο λα
ιαζπώζεη) θαη ν κνύζηνο έρεη ήδε γίλεη περηόο, ην θαηεβάδνπκε λα θξπώζεη. Από ην
κνύζην ζην ηέινο κέλεη ε κηζή ηνπ πνζόηεηα κε ην βξάζηκν. Σν αλαθαηεύνπκε κε
μύιηλε θνπηάια θαη όηαλ δηαπηζηώζνπκε όηη ην κίγκα είλαη περηό, απηό ζεκαίλεη όηη
ην γιπθό είλαη έηνηκν.

Το γλυκό αυτό παλιά το βράζαμε στην αυλή μέσα σε μεγάλες
κατσαρόλες ή καζάνια, τα οποία τα βάζαμε πάνω σε δυο τούβλα και από κάτω
καίγαμε ξύλα. Αντί κυδώνια μπορούμε να βάλουμε μήλα.
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Ρόγεο (ζηαθύιη) κε κνύζην
Υλικά
4
κιλά μούστο
2
κιλά σταφύλια
½
κιλό ζάχαρη
¼
κιλό σταφίδες μαύρες
2-3
φύλλα αρμπαρόριζα (ιτίρ)
λίγα ξυλάκια γαρύφαλλο

Δθηέιεζε
Ξεξνγηάδνπκε ην ζηαθύιη θαη πιέλνπκε θαιά ηηο ξόγεο κέζα ζε έλα ηαςί.
Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ην κνύζην λα βξάζεη. Αθαηξνύκε ηνλ αθξό πνπ
δεκηνπξγείηαη θαηά ην βξάζηκν. Αθήλνπκε ιίγν λα βξάζεη θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνζζέηνπκε ηηο ξόγεο ηνπ ζηαθπιηνύ. Πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ηηο ζηαθίδεο θαη ην
γαξύθαιιν. Όηαλ ην κίγκα καο αξρίζεη λα γίλεηαη περηό, ην αλαθαηεύνπκε ζπλερώο.
’ απηή ηε θάζε πξνζζέηνπκε ηα θύιια ηεο αξκπαξόξηδαο (ηηίξ) θαη ην θιείλνπκε.
Όηαλ θξπώζεη, ην ηνπνζεηνύκε ζε πήιηλα βάδα.

Το γλυκό αυτό παλιά τα βάζαμε πάνω σε φέτες ψωμιού για πρωινό.
Σπληαγή: Γακάζθνπ Δπαγγειία
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Κανταΐφι
1/2
1/2
3
3
2
1
1

Υλικά
Για το σιρόπι
κιλό κανταΐφι
κιλό καρύδια χοντροκομμένα
4
ποτήρια ζάχαρη
κουταλιές φρυγανιά τριμμένη
3
ποτήρια νερό
κουταλιές ζάχαρη
5
γαρύφαλλα
κουταλάκια κανέλα
φλούδα λεμονιού
αυγό (προαιρετικά)
χυμό λεμονιού
κούπα βούτυρο

1

βηηάκ

Δθηέιεζε
Δηνηκάδνπκε ην κείγκα ηεο γέκηζεο βάδνληαο ζε κηα ιεθαλίηζα ηα
ρνληξνθνκκέλα θαξύδηα, ηε δάραξε, ηε θξπγαληά, ηελ θαλέια θαη ην απγό
αλαθαηεύνληάο ηα θαιά. Ξάλνπκε ην θαληαΐθη θαη ην ρσξίδνπκε ζε 30 καθξόζηελα
κέξε ή πεξηζζόηεξα, εάλ ζέινπκε ηα θαληαΐθηα λα γίλνπλ κηθξόηεξα. Παίξλνπκε ην
θάζε θνκκάηη, βάδνπκε ζηελ άθξε ηνπ ιίγν από ην πξνεγνύκελν κείγκα θαη ην
ηπιίγνπκε απαιά ζε θπιηλδξηθό ζρήκα, καδεύνληαο ηηο άθξεο πξνο ηα κέζα. Όζε ώξα
ηπιίγνπκε ηα θαληαΐθηα, πξέπεη ην μαζκέλν θαληαΐθη λα είλαη ζθεπαζκέλν κε πγξή
Καληαΐθη

πεηζέηα γηα λα κελ μεξαζεί.
Σα αξαδηάδνπκε ζε βνπηπξσκέλν ηαςί Νν 36 θαη κε έλα θνπηάιη βξέρνπκε όια
ηα θνκκάηηα κε ην βνύηπξν θαη ην βηηάκ πνπ έρνπκε ιηώζεη. Σν ζθεπάδνπκε κε
αινπκηλόραξην θαη ην ςήλνπκε γηα 30 ιεπηά ζηνπο 170 βαζκνύο. Ξεζθεπάδνπκε θαη
ην ςήλνπκε γηα άιια 30 ιεπηά.
ην κεηαμύ εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη βάδνληαο ζε κηα θαηζαξόια ηε δάραξε, ην
λεξό, ηα γαξύθαιια θαη ηε θινύδα ηνπ ιεκνληνύ θαη ην αθήλνπκε λα βξάζεη 7-8
ιεπηά. ην ηέινο πξνζζέηνπκε θαη ην ρπκό ιεκνληνύ.
Μόιηο βγάινπκε ην θαληαΐθη από ην θνύξλν ην πεξηρύλνπκε κε ην ριηαξό
ζηξόπη. Δάλ ζέινπκε ην θαληαΐθη λα γίλεη καιαθό, ην ζθεπάδνπκε γηα 15 ιεπηά.
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Τα παλιά χρόνια το έφτιαχναν με πιο απλό τρόπο: Αφού έξαναν το
κανταΐφι, άπλωναν το μισό στο βουτυρωμένο ταψί, έβαζαν το μείγμα της
γέμισης και από πάνω το υπόλοιπο κανταΐφι.
Εάν θέλουμε να το κάνουμε νηστίσιμο, δε βάζουμε αυγό και
αντικαθιστούμε το ζωικό βούτυρο με βιτάμ (σύνολο 2 βιτάμ).
Το γλυκό αυτό παλιά το έφτιαχναν για την Κυαρικαή της Αποκριάς
και για την ημέρα των Θεοφανείων. Την παραμονή ο νονός πήγαινε στα
βαφτιστήρια του λαμπάδες για να τις κρατήσουν ανήμερα των Φώτων και το
μεσημέρι του έκαναν το τραπέζι με απαραίτητο γλυκό το κανταΐφι.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
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Καραμέλα
Υλικά
2
φλιτζάνια ζάχαρη
2-3
σταγόνες λάδι
½
λεμόνι (χυμό)

Δθηέιεζε
ε
έλα
ηεγάλη βάδνπκε
ην ιάδη, ην ρπκό
ηνπ ιεκνληνύ, ηε
δάραξε θαη ην
βάδνπκε
ζε
ρακειή
θσηηά
αλαθαηεύνληαο
ζπλερώο κέρξη λα
ιηώζεη θαη λα
γίλεη ην ρξώκα
ζαλ ην κέιη, όρη
παξαπάλσ γηαηί
ζα θαεί. ηε
ζπλέρεηα ζε κηα
πηαηέια βάδνπκε
ιαδόθνιια
θαη
ξίρλνπκε επάλσ
ην κείγκα ώζηε λα
πάεη ζε όια ηα
κέξε
θαη
ην
αθήλνπκε λα παγώζεη.

Καξακέια

Την καραμέλα την κάνανε παλαιότερα τα παιδιά κρυφά από τους
γονείς τους, όταν αυτοί έλειπαν στα χωράφια για δουλειές, για να έχουνε
καραμέλα να τρώνε. Πολλές φορές καίγανε τα τηγάνια και το γλύκισμα
κατέληγε σε μαλώματα.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Κατσιαμάκα
Υλικά
καλαμποκάλευρο
νερό
πετιμέζι

Δθηέιεζε
Βάδνπκε λεξό ζε κηα θαηζαξόια (αινπκηλέληα γηα λα βξάδεη γξήγνξα) θαη,
κόιηο δεζηαζεί ην λεξό, ξίρλνπκε ζηγά-ζηγά ην θαιακπνθάιεπξν θαη ην αλαθαηεύνπκε
γηα λα κελ ζβνιηάζεη. Καη, όηαλ αξρίζεη λα βξάδεη θαη γίλεη ζαλ θξέκα, ην βάδνπκε
κέζα ζε ηαςί. Μεηά ην πεξηρύλνπκε κε πεηηκέδη (κνύζην βξαζκέλν πνπ γίλεηαη ζαλ
κέιη).

Καηζηακάθα

Αυτό το γλύκισμα, όπως και τον καρτσ(ι)μά (χαλβά σιμιγδαλένιο), το
έκαναν όταν τελείωνε το παστάλι.
Σπληαγή: Γθηνπδέιε Σηέιια
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Κέικ14
Υλικά
1
ποτήρι σπορέλαιο
4
αυγά
½
ποτήρι γάλα
½
ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
1
κουταλάκι σόδα φαγητού
2
βανίλιες
1
ποτήρι ζάχαρη
3
ποτήρια αλεύρι
Για το σιρόπι
2
ποτήρια ζάχαρη
3
ποτήρια νερό
1
βανίλια

Κέηθ παξαδνζηαθό

Δθηέιεζε
ε κηα ιεθαλίηζα βάδνπκε ην ζπνξέιαην, ηα απγά, ην γάια, ην ρπκό πνξηνθαιηνύ, πνπ
κέζα ηνπ έρνπκε βάιεη πξηλ ηε ζόδα λα θνπζθώζεη, θαη ηηο βαλίιηεο θαη ηα ρηππάκε
όια καδί κε έλα
πηξνύλη.
Μεηά
πξνζζέηνπκε ηε δάραξε
θαη
ην
αιεύξη
ζπλερίδνληαο
ην
ρηύπεκα
κέρξη
ην
κείγκα
λα
γίλεη
νκνηνγελέο.
Σέινο,
ξίρλνπκε ην κείγκα ζε
έλα βνπηπξσκέλν θαη
αιεπξσκέλν ηαςί Νν
34 θαη ην ςήλνπκε 45
ιεπηά πεξίπνπ ζηνπο
175 βαζκνύο.
Δηνηκάδνπκε θαη ην
ζηξόπη αθήλνληάο ην λα
βξάζεη 10 ιεπηά θαη ην
ξίρλνπκε δεζηό ζην
θξύν γιπθό, πνπ πξηλ ην
Κέηθ
έρνπκε
θόςεη
ζε
θνκκάηηα.

Σπληαγή: Γθίδε Χξπζνύια

14

Σν θέηθ απηό ην έθαλε ζπρλά ε γηαγηά κνπ Καξαιή (Μπνγδάλε) Υξπζάλζε.
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Κυδώνι ψημένο
Υλικά
6
κυδώνια
3
ποτήρια νερό
¾
κιλού ζάχαρη
1
φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ
κανέλα ξυλάκια
γαρύφαλλα

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηα θπδώληα θαη ηα θόβνπκε ζηα ηέζζεξα. Σηο θινύδεο από ηα
θπδώληα αιιά θαη ηα θνπθνύηζηα καδί κε 3 πνηήξηα λεξό ηα βάδνπκε ζε κηα

Κπδώλη ςεκέλν

θαηζαξόια λα βξάζνπλ γηα 5 ιεπηά. Μέζα ζηελ θαηζαξόια πξνζζέηνπκε θαη 1
πνηήξη δάραξε. Σα θαζαξηζκέλα θπδώληα ηα αξαδηάδνπκε κέζα ζε έλα κεγάιν ηαςί.
ηε ζπλέρεηα κπήγνπκε κέζα ζε θάζε θπδώλη 1 γαξύθαιιν θαη έλα κηθξό θνκκαηάθη
θαλέια. ηξαγγίδνπκε ην λεξό από ηηο θινύδεο πνπ έρνπκε βξάζεη θαη ην ξίρλνπκε
κέζα ζην ηαςί. Σέινο, παζπαιίδνπκε κε ηε δάραξε ηα θπδώληα θαη πξνζζέηνπκε θαη
ην θνληάθ. Μεηά ζθεπάδνπκε κε έλα αινπκηλόραξην ην ηαςί θαη ην βάδνπκε ζην
θνύξλν ζε ζεξκνθξαζία 200 βαζκώλ. Σν ςήλνπκε 1 ώξα θαη κεηά αθαηξνύκε ην
αινπκηλόραξην θαη ην αθήλνπκε λα ςεζεί από ηε κηα πιεπξά πεξίπνπ κηζή ώξα θαη
ζηε ζπλέρεηα γπξλάκε ηα θπδώληα από ηελ άιιε πιεπξά θαη ηα αθήλνπκε ζην θνύξλν
γηα θαλέλα ηέηαξην πεξίπνπ κέρξη λα πάξνπλ ην ρξώκα πνπ ζέινπκε.
Μπνξνύκε λα ην ζεξβίξνπκε θαη κε ζπαζκέλν θαξύδη ή ζαληηγί.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ - Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
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Λαλαΐτες (Λαλαγγίτες)
Υλικά
½
1
1
1
1
1
1

Γηα ην ζηξόπη

κιλό αλεύρι
ποτήρι νερό
κιλό λάδι
φακελάκι μαγιά
κουταλάκι ούζο
κουταλάκι αλάτι
κουταλάκι ζάχαρη
λίγο μέλι
λίγη κανέλα

2
3
3
1

ποτήρια νερό
ποτήρια ζάχαρη
κουταλιές μέλι
ξυλάκι κανέλας

Δθηέιεζε
Εεζηαίλνπκε 1 πνηήξη λεξό. Μόιηο αξρίζεη λα θνριάδεη, ην βάδνπκε ζε έλα
κπνι, βάδνπκε ην νύδν, ηε δάραξε, ην αιάηη, ηε καγηά θαη πξνζζέηνπκε ιίγν - ιίγν ην
αιεύξη. Μόιηο ηα βάινπκε όια, ηα αλαθαηεύνπκε κέρξη λα ρπιώζεη. Σν αθήλνπκε λα
θνπζθώζεη
θαη
θαζώο
πεξηκέλνπκε, βάδνπκε ην
ιάδη ζηε θσηηά. Αθνύ
θνπζθώζεη ε δύκε, κε ηε
βνήζεηα ελόο θνπηαιηνύ,
ζρεκαηίδνπκε ηηο ιαιαΐηεο.
Μόιηο ηηο ζρεκαηίζνπκε,
αξρίδνπκε
λα
ηηο
ηεγαλίδνπκε.
Μέρξη
λα
ηεγαληζηνύλ, θηηάρλνπκε ην
ζηξόπη. Σν ζηξόπη ην
βξάδνπκε 10 ιεπηά θαη
ζηξνπηάδνπκε ηηο ιαιαΐηεο.
Όηαλ ηηο ζεξβίξνπκε ηηο
πεξηρύλνπκε κε ιίγν κέιη θαη
παζπαιίδνπκε κε θαλέια.
Λαιαΐηεο

λαλαΐτες15

Οι
είναι ένα παλιό γλύκισμα το οποίο το πήγαιναν στις
λεχώνες. Τις έφτιαχναν το χειμώνα και κυρίως τις Αποκριές και μύριζε όλος
ο τόπος. Τα υλικά υπήρχαν σε όλα τα σπίτια. Ακόμη και σήμερα φτιάχνουν
λαλαΐτες. Παλιά αλλά και σήμερα συνοδεύονταν εκτός από μέλι και με
ζάχαρη.
Σπληαγή: Αλαζηαζηάδνπ Βαζηιηθή
15

Ο εξρνκόο ζηε δσή ελόο παηδηνύ ήηαλ θαη ζα είλαη πάληα έλα επράξηζην γεγνλόο πνπ γεκίδεη ραξά
ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο. Δίλαη ε αλαηνιή ηεο δσήο ελόο λένπ αλζξώπνπ.
Όπσο γίλεηαη ζε όιεο ηηο επνρέο, ην ίδην θαη ζηα παιαηόηεξα ρξόληα κεηά ηε γέλλεζε έζπεπδαλ
ζπγγελείο, θίινη θαη γείηνλεο λα δνπλ ην λενγέλλεην θαη λα επρεζνύλ ζηνπο γνλείο. Μαδί κε ηηο επρέο,
αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πήγαηλαλ θάπνην δσξάθη ζην κσξό. Οπσζδήπνηε όκσο
πήγαηλαλ θάπνην γιπθό (μηηιθό) γηα λα γιπθάλνπλ ην γεγνλόο θαη όρη κόλν. πλήζηδαλ λα πεγαίλνπλ
γιπθό ρξήζηκν γηα ηε ιερώλα, γηα λα έρεη γάια. Σέηνην ζεσξνύζαλ ηηο ιαιαΐηεο.
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Μια δεύτερη συνταγή για λαλαΐτες
Υλικά
1
κιλό αλεύρι
2
ποτήρια νερό
10
γραμμάρια μαγιά
λίγο αλάτι
λάδι
μέλι
ζάχαρη

Δθηέιεζε
ε έλα κπνι ιηώλνπκε ηε καγηά κε 1 πνηήξη ριηαξό λεξό. Ρίρλνπκε ην αιάηη θαη
ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ιίγν – ιίγν ην αιεύξη. Πξνζζέηνπκε άιιν 1 πνηήξη ριηαξό
λεξό θαη ζηε ζπλέρεηα βάδνπκε θαη ην ππόινηπν αιεύξη.
Όηαλ ηειεηώζνπκε κ’ απηό, δπκώλνπκε πνιύ θαιά ηε δύκε, ε νπνία πξέπεη λα
είλαη ξεπζηή θαη κεηά ζθεπάδνπκε ην κπνι. Αθνύ ζθεπάζνπκε ην κπνι, ην αθήλνπκε
θαη πεξηκέλνπκε λα θνπζθώζεη ε δύκε. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ζε έλα ηεγάλη αξθεηό

Λαιαΐηεο ή Λαιαγγίηεο

ιάδη. Σν αθήλνπκε λα θαεί θαη παίξλνπκε έλα πνηήξη λεξό θαη έλα θνπηάιη.
Παίξλνπκε θνπηαιηέο – θνπηαιηέο ηε δύκε θαη ηε ξίρλνπκε ζην ηεγάλη. ε θάζε
θνπηαιηά, αθνύ ξίμνπκε ηε δύκε ζην ηεγάλη, βνπηάκε ην θνπηάιη ζην λεξό γηα λα κελ
θνιιήζεη. Σηο ηεγαλίδνπκε γηα πνιύ ιίγν, κέρξη λα θνπζθώζνπλ. Σηο ζεξβίξνπκε κε
κέιη θαη δάραξε.
Σπληαγή: Γξέδε Παλαγηώηα
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Μαρμελάδα από βατόμουρο
Υλικά
4
φλιτζάνια βατόμουρα
2
φλιτζάνια ζάχαρη
1
βανίλια
2-3
σταγόνες χυμό λεμονιού

Μαξκειάδα από βαηόκνπξν

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ηα βαηόκνπξα ζε έλα ζνπξσηήξη θαη ηα πνιηνπνηνύκε κε ην ρέξη.
Βξάδνπκε ηνλ πνιηό κε ηε δάραξε, κέρξη λα δέζεη ε καξκειάδα. ην ηέινο
πξνζζέηνπκε ηε βαλίιηα θαη ην ιεκόλη. Σελ θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη ηελ
αλαθαηεύνπκε ζπλέρεηα κέρξη λα γίλεη ριηαξή. ηε ζπλέρεηα ηε βάδνπκε ζε γπάιηλα
βάδα. Κιείλνπκε θαιά ηα θαπάθηα θαη ηα αλαπνδνγπξίδνπκε γηα ιίγε ώξα θαη κεηά ηα
απνζεθεύνπκε ζε μεξό κέξνο.

Η βατομουριά είναι ένας θάμνος που τον βρίσκουμε σε όλη τη χώρα
μας. Συνήθως τη βρίσκουμε στις άκρες των χωραφιών ή των δρόμων. Αλλιώς
λέγεται απλώς βάτος, ενώ εμείς την ξέρουμε και ως βατσινιά. Με τον καρπό
της, που λέγεται βατόμουρο ή βάτσινο, γίνεται νόστιμη μαρμελάδα και πολύ
ωραίο λικέρ.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Μαρμελάδα από μανταρίνια
Υλικά (για 4-5 μέτρια βάζα)
2
κιλά μανταρίνια
2
κιλά ζάχαρη

Δθηέιεζε
Κόβνπκε ηα καληαξίληα ζηε κέζε θαη ηα ζηύβνπκε ζηνλ ζηίθηε. Κξαηάκε ην
ρπκό ζε κηα θνύπα κέρξη λα μεπηθξίζνπκε ηα θινύδηα. Αθαηξνύκε ην θνηζαλάθη θαη
κε έλα θνπηάιη μύλνπκε όζν κπνξνύκε ηα ππόινηπα ηεο ςίραο ηνπ καληαξηληνύ.
Ρίρλνπκε ηηο θινύδεο ζε λεξό πνπ βξάδεη. Σηο βξάδνπκε γηα 3-4- ιεπηά, ηηο βγάδνπκε
κε ηξππεηή θνπηάια θαη ηηο βάδνπκε ζε δνρείν κε κπόιηθν λεξό. Σηο αθήλνπκε εθεί
γηα 24 ώξεο
ζηε δηάξθεηα
ησλ νπνίσλ
αιιάδνπκε 34 θνξέο ην
λεξό.
Μεηά
πεξλάκε ηηο
θινύδεο ζην
κπιέληεξ θαη
βάδνπκε ηνλ
πνιηό ζηελ
θαηζαξόια
καδί κε ηε
δάραξε θαη ην
ρπκό
πνπ
θπιάμακε. Σα
Μαξκειάδα από καληαξίληα
βξάδνπκε
κέρξη λα δέζεη ε καξκειάδα.
Γηα λα βεβαησζνύκε όηη έδεζε, βγάδνπκε κηα θνπηαιηά ζε ζηεγλό άζπξν
πηαηάθη θαη ηελ αθήλνπκε λα θξπώζεη θαη ζέξλνπκε ην θνπηαιάθη επάλσ. Πξέπεη λα
αθήλεη δξόκν πνπ λα κελ θιείλεη ακέζσο. Γεκίδνπκε απνζηεηξσκέλα16 βαδάθηα, ελώ
είλαη θαπηή. Σα θιείλνπκε θαιά θαη ηα αλαπνδνγπξίδνπκε κέρξη λα θξπώζνπλ
εληειώο.
Σπληαγή: Τζνύθαινπ Σηέιια

16

Γηα λα απνζηεηξώζνπκε ηα βάδα, ηα πιέλνπκε θαιά κε δεζηό λεξό. Σα ηνπνζεηνύκε αλάπνδα πάλσ
ζε πεηζέηα θαη ηα βάδνπκε καδί κε ηελ πεηζέηα ζην θνύξλν ζηνπο 100 βαζκνύο γηα έλα ηέηαξην.
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Μηλόπιτα
Υλικά
1
ποτήρι ζάχαρη
1
ποτήρι λάδι
2
αυγά17
1
βανίλια
1
μπέικιν
3
ποτήρια αλεύρι
1
πρέζα αλάτι
ξύσμα ενός πορτοκαλιού

Για τη γέμιση18
5
μήλα τριμμένα στον τρίφτη
1
ποτήρι ζάχαρη
κανέλα

(πξναηξεηηθά)
Δθηέιεζε
Αλακεηγλύνπκε ζε κηα ιεθαλίηζα ην ιάδη, ηε δάραξε, ηα απγά, ηε βαλίιηα, ην
κπέηθηλ θαη κεηά πξνζζέηνπκε ην αιεύξη γηα λα γίλεη κηα δύκε πνπ δελ θνιιάεη ζηα
ρέξηα.

Μειόπηηα

Απιώλνπκε ηε κηζή δύκε ζε βνπηπξσκέλν θαη αιεπξσκέλν ηαςί Νν 32.
Βάδνπκε ηε γέκηζε θαη ηελ ππόινηπε κηζή δύκε ηελ ηξίβνπκε από πάλσ κε ηνλ
ηξίθηε. Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 170 βαζκνύο γηα 45 ιεπηά
πεξίπνπ.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
17

Μπνξεί ε κειόπηηα λα γίλεη θαη λεζηίζηκε, εάλ αληηθαηαζηήζνπκε ηα απγά κε ην ρπκό ελόο
πνξηνθαιηνύ.
18
Δάλ καο αξέζνπλ, κπνξνύκε ζηε γέκηζε λα πξνζζέζνπκε ρνληξνθνκκέλα θαξύδηα θαη ζηαθίδεο.
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Μουσταλευριά ή Μουστόπτα
Υλικά
1½
λίτρο μούστο
7
κουταλιές ζάχαρη
120
γραμμάρια κάστερ πάουντερ
με γεύση βανίλιας

Μνπζηαιεπξηά ζε θνππάθηα

Δθηέιεζε
Βάδνπκε
ην
κνύζην κέζα ζηελ
θαηζαξόια λα βξάζεη
θαη πξνζζέηνπκε ηε
δάραξε. Γηαιύνπκε ην
θάζηεξ πάνπληεξ ζε
κηα θνύπα κε ιίγν λεξό.
Μεηά ξίρλνπκε ιίγν –
ιίγν
αλαθαηεύνληαο
ζπλέρεηα.
Μόιηο
αξρίζεη λα πήδεη, ε
κνπζηαιεπξηά
είλαη
έηνηκε. Καηεβάδνπκε
ηελ θαηζαξόια από ηε
θσηηά θαη ηε βάδνπκε
ζε πηαηέια ή κπνι. Αλ
ζέινπκε, πξνζζέηνπκε
επάλσ ιίγν ζνπζάκη.
Μνπζηαιεπξηά

Τη μουσταλευριά την έκαναν την εποχή του τρύγου. Όταν πατούσαν
τα σταφύλια, την επόμενη ημέρα έβγαζαν το πρώτο κρασί, που το λένε
μούστο. Αυτό είναι αρκετά γλυκό και θολό. Το έπαιρναν οι νοικοκυρές, το
έβραζαν, καθάριζαν τον αφρό που βγάζει την ώρα που βράζει, και μετά αντί
για κάστερ πάουντερ έβαζαν αλεύρι για να πήξει. Γι’ αυτό ονομάστηκε
μουσταλευριά (μούστος + αλεύρι) από τα υλικά που χρησιμοποιούσαν.
Σήμερα μπορούμε να κάνουμε μουσταλευριά, όποτε θέλουμε, αρκεί να
βράσουμε και να ετοιμάσουμε το μούστο την εποχή του τρύγου. Τον βάζουμε
σε πλαστικά μπουκάλια και τον διατηρούμε στην κατάψυξη.
Σπληαγή: Ππξηλή Θενλίηζα
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Ρεβανί
Υλικά
6
αυγά
1
φλιτζάνι ζάχαρη
1½
φλιτζάνι βούτυρο
2
φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1
φλιτζάνι γάλα
1
φλιτζάνι σιμιγδάλι ψιλό
½
φλιτζάνι αποφλοιωμένα αμύγδαλα
ξύσμα φλούδας πορτοκαλιού
Για το σιρόπι
3
φλιτζάνια ζάχαρη
1½
φλιτζάνι νερού
λίγο χυμό λεμονιού

Δθηέιεζε
Υηππάκε ην βνύηπξν ζε κηα ιεθαλίηζα θαη ξίρλνπκε κέζα ιίγε – ιίγε ηε
δάραξε. Πξνζζέηνπκε έλαλ
- έλαλ ηνπο θξόθνπο ησλ
απγώλ θαη ην μύζκα ηνπ
πνξηνθαιηνύ. πλερίδνπκε
γηα ιίγε ώξα αθόκε ην
ρηύπεκα. ηε ζπλέρεηα
ξίρλνπκε ελαιιάμ ιίγν –
ιίγν ην αιεύξη θαη ην γάια
αλαθαηεύνληαο ειαθξά. ην
ηέινο πξνζζέηνπκε θαη ην
ζηκηγδάιη.
Υηππάκε
μερσξηζηά ηα αζπξάδηα ησλ
απγώλ θαη ηα πξνζζέηνπκε
θη
απηά
ζηε
δύκε
αλαθαηεύνληάο ηα.
Ρεβαλί
Αιείθνπκε
κε
βνύηπξν έλα ζηξνγγπιό
κέηξην ηαςί θαη απιώλνπκε ζ’ απηό ηελ έηνηκε δύκε. ηελ επηθάλεηα ζθνξπίδνπκε
κεξηθά απνθινησκέλα ακύγδαια (άζπξα). Φήλνπκε ην ξεβαλί ζε κέηξην θνύξλν γηα 1
ώξα πεξίπνπ παξαθνινπζώληαο ην λα κελ «αξπάμεη». Σν βγάδνπκε από ην θνύξλν,
ην θόβνπκε ζε θνκκάηηα θαη πξηλ θξπώζεη ην πεξηρύλνπκε κε κπόιηθν ζηξόπη, πνπ ην
έρνπκε βξάζεη γηα 5 ιεπηά.
Σπληαγή: Τζέιηνπ – Γάλνγινπ Βέξα
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Ρυζόγαλο
Υλικά
1
κιλό γάλα
¾
ποτήρι ρύζι καρολίνα
1
ποτήρι ζάχαρη
1½
ποτήρι νερό
λίγο αλάτι
κανέλα (προαιρετικά)

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια βξάδνπκε ην γάια.
Παξάιιεια βάδνπκε ζε κηα άιιε κεγάιε θαηζαξόια ην λεξό, ξίρλνπκε ιίγν
αιάηη θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ην ξύδη γηα λα βξάζεη. Όηαλ αξρίζεη λα εμαηκίδεηαη ην
λεξό, ξίρλνπκε ην βξαζκέλν γάια θαη κεηά από ιίγν θαη ηε δάραξε. Υακειώλνπκε ηε

Ρπδόγαιν

θσηηά, αλαθαηεύνπκε ζπλερώο ην ξπδόγαιν γηα λα κελ θνιιήζεη θαη ην αθήλνπκε λα
βξάζεη κέρξη λα πήμεη. Όηαλ βξάζεη, ην βάδνπκε ζε κπνι θαη, αλ καο αξέζεη ε
θαλέια, ξίρλνπκε από πάλσ ιίγε θαλέια.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
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ουσαμόπιτα
Υλικά
½
κιλό σουσάμι
1
φλιτζάνι τριμμένο καρύδι
ελαιόλαδο
αλεύρι
Για το σιρόπι
3
φλιτζάνια ζάχαρη
3
φλιτζάνια νερό
1
βανίλια
χυμό ενός λεμονιού

Δθηέιεζε
Πξώηα ςήλνπκε ην ζνπζάκη. ηε ζπλέρεηα ην ζπάδνπκε θαη ην αλαθαηεύνπκε
κε ην θαξύδη. Μεηά θάλνπκε ηε δύκε θαη αλνίγνπκε θύιιν. ε θάζε θύιιν βάδνπκε
ην κείγκα πνπ θάλακε, ην ηπιίγνπκε θαη ην
βάδνπκε ζην ηαςί. Βάδνπκε ειαηόιαδν από
πάλσ θαη κεηά ην βάδνπκε ζην θνύξλν γηα
λα ςεζεί. Μόιηο θξπώζεη ε πίηα, ηελ
πεξηρύλνπκε κε ην δεζηό ζηξόπη, πνπ ην
έρνπκε βξάζεη γηα 15 ιεπηά.

Το γλυκό αυτό το κάναμε
συνήθως τις Απόκριες και την
Πρωτοχρονιά. Ήταν το πιο καλό
γλυκό, γιατί τα υλικά του σχεδόν
νπζακόπηηα
υπήρχαν σε όλα τα σπίτια. Τις
απόκριες, όταν το βράδυ της
Κυριακής ανάβανε τις στάβες, παίρναμε μαζί μας το γλυκό και το
μοιραζόμασταν. Αρκετές νοικοκυρές το κάνουν και σήμερα. Εγώ το έμαθα
από τη γιαγιά μου.
Σπληαγή: Αλαζηαζηάδνπ Βαζηιηθή
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Μια δεύτερη συνταγή για σουσαμόπιτα (σαραγλί)
Υλικά
½
κιλό φύλλα μπακλαβά
1
βιτάμ λιωμένο
3
ποτήρια σουσάμι
½
ποτήρι φρυγανιά
1
κουταλάκι κοφτό κανέλα
2
κουτάλια σούπας ζάχαρη

Για το σιρόπι
4½
ποτήρια νερό
4
ποτήρια ζάχαρη
1
βανίλια
1
ξυλάκι κανέλα
1
φέτα λεμόνι

Δθηέιεζε
Γηα λα θάλνπκε ηε γέκηζε πξώηα.
Πιέλνπκε ην ζνπζάκη θαιά θαη ην θαβνπξληίδνπκε ρσξίο ιάδη αλαθαηεύνληαο
γηα λα κελ θαεί κέρξη λα
ξνδίζεη. Μεηά ην ζπάδνπκε
ζην κπέληεξ θαη ην
αλακεηγλύνπκε
κε
ηε
δάραξε, ηε θξπγαληά θαη
ηελ θαλέια. ηε ζπλέρεηα
ρσξίδνπκε ηα θύιια ζε δπν
κέξε γηα λα θάλνπκε δπν
ξνιά. ηξώλνπκε ην θύιιν,
ην
βνπηπξώλνπκε
θαη
απιώλνπκε ηε γέκηζε.
Απηό γίλεηαη κέρξη λα
εμαληιεζνύλ ηα θύιια.
Μεηά ηα ηπιίγνπκε ζε ξνιό
θαη γηα λα κελ αλνίμεη ην
νπζακόπηηα
θύιιν ζηελ άθξε ην
βξέρνπκε κε ιίγν λεξό.
Αθνύ γίλνπλ θαη ηα δπν ξνιά, ηα θόβνπκε ζε ξνδέιεο πάρνπο 2 εθαηνζηώλ. Αθνύ
βνπηπξώζνπκε ην ηαςί, αξαδηάδνπκε ηα θνκκάηηα θαη κε έλα πηλέιν ηα αιείθνπκε κε
ιησκέλν βηηάκ.
Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 15 ιεπηά αλνηρηό
θαη γηα άιια 15 ιεπηά ζθεπαζκέλν κε αινπκηλόραξην.
Αθνύ θξπώζεη ην γιπθό, εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη. ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε
όια ηα πιηθά καδί θαη ην βξάδνπκε γηα 15-20 ιεπηά. Σέινο, ην ξίρλνπκε δεζηό ζην
θξύν γιπθό.
Σπληαγή: Γθίδε Χξπζνύια
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Σσιπούδα19 ή Γαλατόπιτα
Υλικά
1½
λίτρο γάλα
6
φλιτζάνια ζάχαρη
2½
φλιτζάνια ρύζι καρολίνα
3
φλιτζάνια του τσαγιού νερό
15
αυγά
3
βανίλιες
λίγο αλάτι

Σζηπνύδα ή Γαιαηόπηηα (ην ραξαθηεξηζηηθό γιπθό ηνπ παλεγπξηνύ ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ)

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε γηα ιίγε ώξα ην ξύδη κε ην αιάηη θαη ην λεξό. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε
ην γάια θαη ην αθήλνπκε λα ζηγνβξάζεη αλαθαηεύνληαο ζπλερώο κέρξη λα ρπιώζεη.
βήλνπκε ηε θσηηά θαη κεηά από 15 ιεπηά πεξίπνπ ξίρλνπκε ηε δάραξε θαη ηηο
βαλίιηεο θαη αλαθαηεύνπκε. Αθήλνπκε ην κείγκα λα θξπώζεη. Υηππάκε ηα απγά
θαιά θαη ηα ξίρλνπκε κέζα ζηελ θαηζαξόια. Σα αλαθαηεύνπκε όια καδί γηα λα γίλεη
ε έλσζε ησλ πιηθώλ θαιά. Λαδώλνπκε ην ηαςί Νν 40 θαη ξίρλνπκε ην κείγκα κέζα
ζην ηαςί. ηε ζπλέρεηα ην βάδνπκε ζην θνύξλν γηα 75 ιεπηά πεξίπνπ ζηνπο 200
19

Ολνκάδεηαη ηζηπνύδα από ηελ «ηζίπα», ηελ θξνύζηα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο.
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βαζκνύο. Γηα κηζή δόζε ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα κηζά πιηθά θαη ζα ηα βάιεηε ζε ηαςί
Νν 32.

Η τσιπούδα είναι ένα τοπικό γλυκό και συνήθιζαν από παλιά να το
κάνουν στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Κάθε χρόνο στο πανηγύρι του
Αγίου Γεωργίου σε κάθε τραπέζι, μαζί με το καθιερωμένο φαγητό (ψητό
αρνί), απαραίτητα υπήρχε η τσιπούδα. Τα υλικά αυτού του γλυκού δε
στοίχιζαν ακριβά. Τα περισσότερα υπήρχαν σε κάθε σπίτι και έτσι
μπορούσε κάθε νοικοκυρά να το κάνει. Ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να
κάνουν αυτό το γλυκό οι χωριανοί κρατώντας τη συνήθεια.
Σπληαγή: Ληνύζα Βαζηιηθή

Μια δεύτερη συνταγή για τσιπούδα
Υλικά
2
κιλά γάλα
2½
ποτήρια ζάχαρη
1
φλιτζάνι ρύζι καρολίνα
½
βιτάμ
8
αυγά
2
βανίλιες
λίγο αλάτι
Σζηπνύδα
Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ην ξύδη θαη ην ζθεπάδνπκε κε κηα πεηζέηα θαη ην αθήλνπκε δπν κε
ηξεηο ώξεο λα θνπζθώζεη. Βξάδνπκε ην γάια θαη όπσο βξάδεη ξίρλνπκε ην βηηάκ, ην
ξύδη θαη ιίγν αιάηη. ην ηέινο ξίρλνπκε ηε δάραξε θαη ηηο βαλίιηεο θαη ηα
αλαθαηεύνπκε θαιά θαη ην θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά. Υηππάκε ιίγν ηα απγά θαη
αθνύ έρεη θξπώζεη ην κείγκα, ηα ξίρλνπκε κέζα θαη κεηά ην κεηαγγίδνπκε ην κείγκα
δπν - ηξεηο θνξέο από κηα θαηζαξόια ζηελ άιιε γηα λα αλαθαηεπηεί θαιά. Μεηά ην
βάδνπκε ζε έλα ηαςί Νν 32, αθνύ πξώηα ην έρνπκε αιείςεη κε βηηάκ. Σν ςήλνπκε
ζηελ αξρή ζηνπο 180 βαζκνύο θαη κεηά ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 50 κε 60 ιεπηά ηεο
ώξαο πεξίπνπ.

Σπληαγή: Βελέηε Δπαγγειία

Μια τρίτη συνταγή για τσιπούδα
Υλικά
1250 γραμμάρια γάλα
500
γραμμάρια ζάχαρη
8
αυγά
220
γραμμάρια βούτυρο
330
γραμμάρια σιμιγδάλι ψιλό
100
γραμμάρια νερό
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5-6

φύλλα για πίτα
λίγη φλούδα πορτοκαλιού

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ην γάια, ηε δάραξε, ην βνύηπξν θαη κόιηο
δεζηαζνύλ ιίγν, ξίρλνπκε ην ζηκηγδάιη. Σν κείγκα απηό ην αλαθαηεύνπκε δηαξθώο
πάλσ ζηε θσηηά, σζόηνπ πήμεη. Έηζη έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηελ θξέκα. Υηππάκε 8
απγά κε ην λεξό ζε κηα ιεθάλε. Ρίρλνπκε κέζα θαη ηε θινύδα ηνπ πνξηνθαιηνύ. Σα
πξνζζέηνπκε κέζα ζηελ θξέκα, αθνύ πξώηα έρεη θξπώζεη. Παίξλνπκε ην ηαςί, όπνπ
ζέινπκε λα θηηάμνπκε ην γιπθό, θαη αξρίδνπκε λα βάδνπκε ηα θύιια ηεο πίηαο, αθνύ
πξώηα ηα αιείθνπκε κε ιησκέλν βνύηπξν έλα – έλα ζην ηαςί. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε
κέζα ηελ θξέκα θαη ηελ απιώλνπκε θξνληίδνληαο λα έρεη παληνύ ην ίδην ύςνο.
Βάδνπκε ην ηαςί ζην θνύξλν ζηνπο 160 βαζκνύο κέρξη λα ξνδνθνθθηλίζεη. Όηαλ
ςεζεί ην γιπθό θαη είλαη έηνηκν, εάλ ζέινπκε, ην παζπαιίδνπκε κε δάραξε, ην
θόβνπκε ζε θνκκάηηα θαη ην ζεξβίξνπκε δεζηό.
Σπληαγή: Τζίκηζηνπ Δπγελία

Μια τέταρτη συνταγή για τσιπούδα
Υλικά
1
κιλό γάλα
4
ποτήρια ζάχαρη
2
φλιτζάνια ρύζι
8
αυγά
2
βανίλιες
λίγο λάδι
λίγο αλάτι

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε γηα ιίγε ώξα ην ξύδη κε ιίγν ιάδη θαη αιάηη θαη ην
αθήλνπκε λα θξπώζεη. Σηε
ζπλέρεηα ρηξππάκε ηε
δάραξε κε ην γάια.
Έπεηηα μερσξηζηά ρηππάκε
ηα απγά. Αθνύ ηα
ρηππήζνπκε, ηα ξίρλνπκε
ζην κείγκα πνπ πεξηέρεη
ηε δάραξε θαη ην γάια
θαη ηα αλαθαηεύνπκε όια
καδί. Μεηά όια ηα πιηθά
ηα ξίρλνπκε ζε έλα ηαςί
ην νπνίν πεξηέρεη ην
ξύδη, ην νπνίν ην έρνπκε
βάιεη από πξηλ θαη έρεη
θξπώζεη. Τέινο βάδνπκε
ην γιπθό καο λα ςεζεί
Σζηπνύδα ή Γαιαηόπηηα
γηα 1 ώξα πεξίπνπ
ζηνπο 180 βαζκνύο.
Σπληαγή: Ληνύζα – Μπάξκπα Μαγδαιελή
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Φαλβάς με νισεστέ
Υλικά
8
ποτήρια νερό
2
κιλά ζάχαρη
2
ποτήρια και 2 κουταλιές νισεστέ
1
φλιτζάνι καλαμποκέλαιο
1
φλιτζάνι ξηρούς καρπούς
½
φλιτζάνι του καφέ κονιάκ
½
λεμόνι
1
βανίλια
Υαιβάο κε ληζεζηέ

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια βαζηά βάδνπκε 2 πνηήξηα δάραξε, ην θνληάθ θαη ην ιεκόλη.
ε άιιε θαηζαξόια
βάδνπκε 6 πνηήξηα
λεξό
θαη
ηελ
ππόινηπε δάραξε.
Κξαηάκε
ιίγε
δάραξε γηα λα
ξίμνπκε ζην ηαςί
γηα θξνύζηα. ε κηα
άιιε
θνύπα
βάδνπκε 2 πνηήξηα
λεξό θαη ην ληζεζηέ
θαη ηνλ δηαιύνπκε.
πγρξόλσο έρνπκε
έηνηκν
θαη
ην
θαιακπνθέιαην.
Μεηά
βάδνπκε
ζπγρξόλσο θαη ηηο
δπν θαηζαξόιεο ζηε
Υαιβάο κε ληζεζηέ
θσηηά
θαη
αλαθαηεύνπκε
ζπλερώο κέρξη λα γίλεη ην ρξώκα ηνπ μαλζό. Ρίρλνπκε ηνπο θαβνπξληηζκέλνπο
μεξνύο θαξπνύο ρνληξνθνκκέλνπο θαη ξίρλνπκε ιίγν – ιίγν ην ζηξόπη θαπηό
αλαθαηεύνληαο.
ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην δηαιπκέλν ληζεζηέ θαη κόιηο πήμεη θαιά,
ξίρλνπκε ην θαιακπνθέιαην αλαθαηεύνληαο. Μεηά ηνλ ξίρλνπκε ζε ηαςί θαη από
πάλσ ξίρλνπκε δάραξε γηα θξνύζηα θαη ηνλ ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν
ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 10-15 ιεπηά πεξίπνπ.
Σπληαγή: Ληόιηνπ ζεαλώ
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Φαλβάς σιμιγδαλένιος
Υλικά
1
πακέτο σιμιγδάλι χονδρό
1
κιλό ζάχαρη
6½
φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη
2
βανίλιες
½
βιτάμ
2
κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο
χυμό ενός λεμονιού

Υαιβάο ζηκηγδαιέληνο ζε ηαςί

Δθηέιεζε
Καβνπξδίδνπκε ην ζηκηγδάιη κε ην βηηάκ θαη ην ιάδη κέρξη λα πάξεη ην ρξώκα
πνπ ζέινπκε. Καηόπηλ βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ηε δάραξε, ην λεξό, ην ρπκό ηνπ
ιεκνληνύ θαη, κόιηο πάξεη κηα βξάζε, ξίρλνπκε ηηο βαλίιηεο. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε
ην ζηξόπη ζην θαβνπξδηζκέλν ζηκηγδάιη θαη αλαθαηεύνπκε ζε ρακειή θσηηά έσο όηνπ
πήμεη. Απιώλνπκε ην κείγκα ζε έλα ηαςί. Σνλ θόβνπκε ζε κηθξά θνκκάηηα, όηαλ
θξπώζεη, θαη ηνλ ζεξβίξνπκε.
Αλ ηνλ θάλνπκε μαλζό, ηνλ παζπαιίδνπκε κε ηλδνθάξπδν. Αλ ηνλ ζέινπκε πην
ζθνύξν, ηνλ παζπαιίδνπκε κε θαξύδη ή θαλέια.
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Το γλυκό αυτό συνδέεται με τον καπνό. Όταν τελείωνε το παστάλιασμα
του καπνού τέλη Ιανουαρίου περίπου, μαζευότανε όλη η οικογένεια για τον
καρτσ(ι)μά. Ετοίμαζαν χαλβά σιμιγδαλένιο και όταν τον έτρωγαν ευχόταν να
πάνε καλά οι τιμές του καπνού.
Σπληαγή: Γθίδε Χξπζνύια

Μια δεύτερη συνταγή για σιμιγδαλένιο χαλβά
Υλικά
1
ποτήρι λάδι
2
ποτήρια σιμιγδάλι
3
ποτήρια ζάχαρη
4
ποτήρια νερό

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια
βάδνπκε ηε δάραξε κε ην
λεξό λα βξάζεη πεξίπνπ
2-3
ιεπηά
θαη
δηαηεξνύκε ην ζηξόπη
θαπηό.
ε
άιιε
θαηζαξόια βάδνπκε ην
ιάδη λα θάςεη, ξίρλνπκε
ην ζηκηγδάιη θαη ην
αλαθαηεύνπκε δηαξθώο
κε μύιηλε θνπηάια ή
ζύξκα κέρξη λα μαλζύλεη.
Όηαλ
είλαη
έηνηκν,
ηξαβάκε ηελ θαηζαξόια
από ηε θσηηά θαη
ξίρλνπκε ζηγά-ζηγά ην
ζηξόπη. Σελ μαλαβάδνπκε
Υαιβάο ζηκηγδαιέληνο κε ακύγδαια
ζηε θσηηά κέρξη λα
απνξξνθήζεη ην ζηκηγδάιη ην ζηξόπη. Καηόπηλ ην βάδνπκε ζε ηαςί, ην αθήλνπκε λα
θξπώζεη θαιά θαη ην θόβνπκε ζε θνκκάηηα.
Σπληαγή: Χαιέκε Σηπιηαλή
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ΚΟΜΠΟΣΕ - ΛΙΚΕΡ
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Κομπόστα ροδάκινο
Υλικά
1
κιλό ροδάκινα
½
κιλό ζάχαρη
1
ξυλάκι κανέλας
1
βανίλια
2-3
σταγόνες λεμόνι

Κνκπόζηα ξνδάθηλν

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηα ξνδάθηλα. Σα μεθινπδίδνπκε θαη ηα θόβνπκε ζηε κέζε. ε
κηα θαηζαξόια βάδνπκε 8 πνηήξηα λεξό, ηε δάραξε, ηα ξνδάθηλα, ηελ θαλέια, ηε
βαλίιηα θαη ην ιεκόλη. Σα βξάδνπκε 20-25 ιεπηά ηεο ώξαο θαη ε θνκπόζηα είλαη
έηνηκε. Δάλ ζέινπκε λα ηελ απνζεθεύζνπκε, ηε βάδνπκε ζε γπάιηλα βάδα. Σα
θιείλνπκε θαιά θαη ηα γπξλάκε αλάπνδα γηα ιίγεο ώξεο. Μεηά κπνξνύκε λα ηε
δηαηεξήζνπκε γηα αξθεηό ρξόλν.
Σπληαγή: Ληόιηνπ ζεαλώ
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Κουσιάφια
Υλικά
250
γραμμάρια αποξηραμένα δαμάσκηνα ξινά
250
γραμμάρια αποξηραμένα δαμάσκηνα γλυκά
250
γραμμάρια αποξηραμένα βερίκοκα
200
γραμμάρια μαύρη σταφίδα
100
γραμμάρια ξανθή σταφίδα
1
κιλό ζάχαρη
1
ξύλο κανέλας
2
βανίλιες
μερικά γαρύφαλλα

Δθηέιεζε
Αθνύ πιέλνπκε θαη κνπιηάζνπκε ιίγν ηα απνμεξακέλα θξνύηα, ηα βάδνπκε ζε
κηα θαηζαξόια λα βξάζνπλ. Πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ηελ θαλέια, ηηο βαλίιηεο, ηα
γαξύθαιια θαη ηα βξάδνπκε θαιά.

Οι γιαγιάδες μας έβραζαν την κομπόστα αυτή, τα κοσάφια, τη Μεγάλη
Τεσσαρακοστή. Την
πρώτη Τετάρτη της
Μεγάλης
Τεσσαρακοστής
πήγαιναν
στην
εκκλησία τα κοσάφια
και στο τέλος της
Προηγιασμένης
Θείας Λειτουργίας ο
παπάς διάβαζε μια
ειδική ευχή υπέρ
της υγείας και θείας
βοηθείας
των
προσφερόντων. Μετά
τα μοίραζαν στον
κόσμο για ευλογία.
Κνπζηάθηα

Σπληαγή: Ππξηλή Θενλίηζα
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Λικέρ
Τα λικέρ, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού γινότανε από
παλιά για να έχουνε οι νοικοκυρές ένα δικό τους χειροποίητο κέρασμα. Την
παλαιότερη εποχή το λικέρ το χρησιμοποιούσαν ως βάλσαμο για τον
κοιλόπονο των μωρών. Βουτούσαν την πιπίλα στο λικέρ και τη δίνανε στο
μωρό για να ηρεμήσει. Ακόμη το δίνανε και στις λεχώνες για να τις κρατάει
ζεστές. Στις γιορτές συνήθιζαν να κερνάνε το λικέρ μόνο στις γυναίκες, γι’
αυτό το ονομάζουνε και γυναικείο ποτό.
Τα γλυκά του κουταλιού τα είχαν για κέρασμα σε περίπτωση που
κάποιος πήγαινε επίσκεψη. Ενώ τις μαρμελάδες τις παρασκεύαζαν για να
τις δίνουν ως πρωινό στα παιδιά τους.
Ακόμη συνήθιζαν να κάνουν κομπόστες από φρούτα εποχής.

Ληθέξ από βαηόκνπξν
Υλικά
2
κούπες βατόμουρα
2
κούπες κονιάκ ή τσίπουρο χωρίς
γλυκάνισο
1
κούπα ζάχαρη
2
ξυλάκια κανέλας
1
μοσχοκάρυδο
2-3
γαρύφαλλα

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ηα βαηόκνπξα. ηε
ζπλέρεηα βάδνπκε όια ηα πιηθά ζε έλα
γπάιηλν βάδν ή κπνπθάιη. Σν θιείλνπκε
θαιά θαη ην αθήλνπκε ζηνλ ήιην γηα 50
κέξεο. Ύζηεξα ην ζηξαγγίδνπκε θαη είλαη
έηνηκν γηα ζεξβίξηζκα. Σν δηαηεξνύκε ζε
μεξό κέξνο.
Ληθέξ από βαηόκνπξν
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Ληθέξ από θξάλα
Υλικά
4
κούπες κράνα ώριμα
4
κούπες κονιάκ ή τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο
2
κούπες ζάχαρη
2-3
ξυλάκια κανέλας
1
μοσχοκάρυδο
2-3
γαρύφαλλα

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ηα θξάλα θαη ηα βάδνπκε κε όια
ηα ππόινηπα πιηθά ζε έλα γπάιηλν βάδν, πνπ λα
θιείλεη. Σν θιείλνπκε θαιά θαη ην αθήλνπκε ζηνλ
ήιην γηα 50 κέξεο. Ύζηεξα ην ζηξαγγίδνπκε. Αλ
ζέινπκε λα θάλνπκε ην ιηθέξ πην δπλαηό,
πξνζζέηνπκε θη άιιν πνηό (θνληάθ ή ηζίπνπξν).
Σν ιηθέξ είλαη έηνηκν γηα ζεξβίξηζκα.

Την κρανιά την βρίσκουμε στα ορεινά
μέρη ως θάμνο ή και δέντρο. Ο καρπός της
κρανιάς είναι κόκκινος και η γεύση του
είναι στυφή και όξινη. Γίνεται όμως πολύ
ωραίο λικέρ.

Ληθέξ από θξάλα

Σπληαγέο: Ληόιηνπ Θεαλώ

Ληθέξ από δπόζκν
Υλικά
1
χούφτα δυόσμο
½
κιλό ζάχαρη
ούζο

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ην δπόζκν
θαη βάδνπκε ην δπόζκν, ηε δάραξε
θαη ην νύδν ζε θαζαξό κπνπθάιη
γηα 60 κέξεο. Ύζηεξα ην
ζηξαγγίδνπκε θαη είλαη έηνηκν γηα
λα ην πηνύκε. Σν δηαηεξνύκε ζε
μεξό κέξνο.

Ληθέξ από δπόζκν
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Ληθέξ από θνπθνύηζηα βεξίθνθνπ
Υλικά
40
κουκούτσια βερίκοκου
2
φλιτζάνια ζάχαρη
ούζο

Δθηέιεζε
Αθαηξνύκε από ηα βεξίθνθα
ηα θνπθνύηζηα. Βάδνπκε ηα
θνπθνύηζηα, ηε δάραξε θαη ην
νύδν ζε θαζαξό κπνπθάιη γηα 60
κέξεο. Ύζηεξα ην ζηξαγγίδνπκε
θαη είλαη έηνηκν γηα λα ην πηνύκε.
Σν δηαηεξνύκε ζε μεξό κέξνο.
Ληθέξ από θνπθνύηζηα βεξίθνθνπ

Ληθέξ από καληαξίλη
Υλικά
10
μανταρίνια
1½
φλιτζάνι ζάχαρη
ούζο

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηα καληαξίληα. ηε ζπλέρεηα ηξππάκε ηα καληαξίληα κε κηα
νδνληνγιπθίδα θαη ηα βάδνπκε ζε
έλα γπάιηλν βάδν γηα 60 κέξεο.
Μεηά από απηό ην δηάζηεκα,
παίξλνπκε ην ρπκό θαη
ην
βάδνπκε ζε θαζαξό κπνπθάιη θαη
πξνζζέηνπκε νύδν ηνπ εκπνξίνπ,
αλάινγα κε ην πόζν δπλαηό
ζέινπκε λα είλαη.

Ληθέξ από καληαξίλη

Σπληαγέο: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα

~ 77 ~

Ληθέξ από ξόδη
Υλικά
2
ποτήρια καθαρισμένα και ξεφλουδισμένα ρόδια
1½
ποτήρια ζάχαρη
1
μοσχοκάρυδο ολόκληρο
1
μπουκάλι κονιάκ καλής ποιότητας

Ληθέξ από ξόδη

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ζε βάδν ή ζε κπνπθάιη, πνπ θιείλεη θαιά, ην ξόδη, ηε δάραξε θαη ην
κνζρνθάξπδν. Κιείλνπκε θαιά ην βάδν θαη ην ηνπνζεηνύκε ζε ζθνηεηλό θαη δεζηό
κέξνο γηα 20 πεξίπνπ κέξεο. Μεηά από απηό ην δηάζηεκα αλνίγνπκε ην βάδν θαη όηαλ
δηαπηζηώζνπκε όηη έρεη νινθιεξσζεί ε δύκσζε θαη ην ξόδη έρεη κείλεη ιησκέλν,
ζνπξώλνπκε ην κείγκα γηα λα κείλεη θαζαξό, ην βάδνπκε ζε θαζαξό κπνπθάιη θαη
πξνζζέηνπκε θνληάθ ζε αλαινγία 1:1, αλάινγα κε ην πόζν δπλαηό ζέινπκε λα είλαη.
Σπληαγή: Σκύξε Μάξζα
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ΠΙΣΕ
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Κολοκυθόπιτα
Υλικά
Για τη γέμιση
1
κιλό κολοκύθι
1
φλιτζάνι τσαγιού σταφίδα
1
φλιτζάνι τσαγιού σιμιγδάλι
(χοντρό)
1
φλιτζάνι τσαγιού καρύδι
ψιλοτριμμένο
1
φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1
φλιτζάνι τσαγιού λάδι
αλεύρι
ξύδι

Κνινθύζη

Για τα φύλλα
15
κουταλιές αλεύρι
λίγο ξύδι
λάδι

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ην θνινθύζη ζηελ θαηζαξόια καδί κε ην ζηκηγδάιη, ηε ζηαθίδα, ην
θαξύδη, ηε δάραξε θαη ην ιάδη. ηε ζπλέρεηα ηα αλαθαηεύνπκε όια καδί πνιύ θαιά
θαη ηα βξάδνπκε γηα
10 ιεπηά.
Επκώλνπκε ην
αιεύξη κε ιίγν μύδη
θαη ιάδη. Αλνίγνπκε 6
θύιια θαη απιώλνπκε
ηα κηζά θύιια ζην
ηαςί,
αιείθνληαο
αλάκεζα κε ιάδη.
Βάδνπκε ην κείγκα
θαη από πάλσ ηα
ππόινηπα
θύιια.
Σέινο, ηελ θόβνπκε
θνκκαηάθηα θαη ηελ
ςήλνπκε ζην θνύξλν
ζηνπο 170 βαζκνύο.
Κνινθπζόπηηα

Σπληαγή: Παξάζρνπ Κσλζηαληηληά
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Πρασοκιμόπιτα
Για τη γέμιση
2
κιλά πράσα
½
κιλό κιμά
5
αυγά
1
χούφτα τραχανά
½
αλάτι
λάδι
μαύρο πιπέρι
τυρί ή κασέρι
ελιές
βιτάμ

Υλικά
Για τα φύλλα
3
φλιτζάνια αλεύρι
1
αυγό
λίγο λάδι
αλάτι

Δθηέιεζε
Γηα ηε γέκηζε :
ε κηα θαηζαξόια ξίρλνπκε ιίγν ιάδη, ηα πξάζα, ηνλ θηκά, ιίγν αιάηη θαη ιίγν
πηπέξη θαη θαβνπξληίδνπκε ηα πξάζα κέρξη λα ηειεηώζνπλ ηα πγξά. Σα αθήλνπκε λα
θξπώζνπλ θαη κεηά πξνζζέηνπκε 4 απγά θαη ηα αλαθαηεύνπκε.
Γηα ην θύιιν :
Εεζηαίλνπκε ιίγν λεξό
ζε έλα κεγάιν κπξίθη,
βάδνπκε ην αιάηη θαη ηα
ξίρλνπκε ζε κηα ιεθαλίηζα.
Πξνζζέηνπκε θαη ην αιεύξη.
Σα αλαθαηεύνπκε θαη ηα
δπκώλνπκε θαιά. Αθήλνπκε
ηε δύκε ιίγν θαη κεηά ηε
ρσξίδνπκε
ζε
κηθξά
κπαιάθηα. Μεηά ηα θάλνπκε
πηηνύιεο θαη ηα αλνίγνπκε ηα
θύιια ζε ηέηνην κέγεζνο
αλάινγα κε ην ηαςί καο.
ηξώλνπκε ζην ηαςί δπν
ζηξώζεηο θύιια, αιείθνληαο
Πξαζνθηκόπηηα
κε ιάδη, θαη ζηε ζπλέρεηα
ξίρλνπκε ην πιηθό πνπ έρνπκε εηνηκάζεη γηα ηε γέκηζε. Απιώλνπκε θαιά ηε γέκηζε
θαη ξίρλνπκε θαη ιίγν ηξηκκέλν ηπξί ή θαζέξη θαη κηα ρνύθηα ηξαραλά. Σέινο,
βάδνπκε άιιεο δπν ζηξώζεηο θύιια, αιείθνληαο πάιη κε ιάδη. Κόβνπκε γύξσ – γύξσ
από ην ηαςί ηα πεξίζζηα θύιια. Σέινο ηα γπξίδνπκε γύξσ – γύξσ γηα λα θιείζνπλ
θαιά ηα θύιια, ώζηε λα κε θύγεη ε γέκηζε. Αθνύ ηελ θόςνπκε ζε ηεηξάγσλα
θνκκαηάθηα, ηελ αιείθνπκε κε ιίγν ιησκέλν βηηάκ θαη κεηά ρηππάκε θαιά έλα απγό
θαη ηελ αιείθνπκε από πάλσ γηα λα πάξεη σξαίν ρξώκα.
Σελ ςήλνπκε ζην θνύξλν ζηνπο 175 βαζκνύο γηα 1 ώξα πεξίπνπ.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Ρυζόπιτα
Υλικά
Για τη γέμιση
4
φλιτζάνια ρύζι
1
φλιτζάνι λάδι
8
αυγά
1
βανίλια
Για τα φύλλα
½
κιλό αλεύρι
2
φλιτζάνια νερό
½
φλιτζάνι λάδι
λίγο αλάτι
λίγο ξύδι
Ρπδόπηηα

Δθηέιεζε
ε κηα κεγάιε θνύπα δπκώλνπκε κε ριηαξό λεξό ην αιεύξη πξνζζέηνληαο ην
ιάδη, ην αιάηη θαη ην μύδη. Σε δύκε ηε ζθεπάδνπκε κε κηα πεηζέηα γηα κηζή ώξα

Ρπδόπηηα ζε ζλη

πεξίπνπ. ηε ζπλέρεηα, βξάδνπκε ην ξύδη πξνζζέηνληαο ην ιάδη, ιίγν αιάηη θαη ηε
βαλίιηα. Μεηά ρηππάκε ηα απγά ζε έλα κπνι θαη ηα αλακηγλύνπκε κε ην ξύδη, αθνύ
απηό πξνεγνπκέλσο έρεη θξπώζεη. Σειεπηαία αλνίγνπκε ηα δπν θύιια πνπ
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ρξεηάδνληαη γηα ηελ πίηα. Αιείθνπκε ην ζηλί (είδνο ηαςηνύ) κε ιάδη θαη ηνπνζεηνύκε
ην έλα θύιιν. ηξώλνπκε ηε γέκηζε θαη ύζηεξα βάδνπκε από πάλσ ην άιιν θύιιν.
Φήλνπκε πάλσ ζηε ζόκπα ή
πεηξνγθάδ πξώηα ηε κία
πιεπξά θαη, αθνύ γίλεη, ηε
γπξίδνπκε
πάλσ
ζηελ
20
πιαζηαξηά θαη ζηε ζπλέρεηα
ςήλνπκε ηελ άιιε πιεπξά,
αθνύ αιείςνπκε ην ζηλί μαλά
κε ιάδη. Σελ ςήλνπκε γηα
πεξίπνπ 1 ½ ώξα. Μόιηο
θαηεβάζνπκε ηελ πίηα από ηε
θσηηά, ηελ θόβνπκε κε
θνθηεξό καραίξη ζε θνκκάηηα,
πξνζζέηνπκε δάραξε θαη ηε
Πιαζηαξηά
ζθεπάδνπκε κε θάηη ώζηε λα
δηαηεξεζεί καιαθή.

Η ρυζόπιτα ήταν ένα γλυκό, το οποίο συνήθιζαν να πηγαίνουν στις
λεχώνες. Το έφτιαχναν πολύ συχνά, κυρίως το χειμώνα. Τα προϊόντα τα
προμηθεύονταν από το μπακάλη της γειτονιάς αλλά κάποια, όπως τ’ αυγά
τα είχαν στα σπίτια τους. Δε συνοδευόταν απαραίτητα με κάτι άλλο. Την
έτρωγαν συνήθως μετά το φαγητό. Η ρυζόπιτα συνεχίζει να μαγειρεύεται
ακόμη και σήμερα. Για να τη φτιάξει κανείς πρέπει να διαθέτει το ειδικό
ταψί, που ονομάζεται σινί, και την πλασταριά, όπου γυρίζουν την πίτα.
Είναι πολύ παλιό γλύκισμα. Το έφτιαχναν οι ηλικιωμένες γυναίκες του
σπιτιού και περνούσε από γενιά σε γενιά.
Σπληαγή: Βαΐδνπ Αλλέηα

20

Μεγάιν ζηξνγγπιό πιαηύ μύιν πνπ γύξηδαλ εθεί ηελ πίηα.
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πανακόπιτα
Υλικά
1½
κιλό σπανάκι
1
κρεμμύδι
¼
κιλού τυρί
2
αυγά
1
φλιτζάνι λάδι
1
κουταλάκι αλάτι
πιπέρι
Για τα φύλλα
1
ποτήρι νερό
1
κουταλάκι αλάτι
¼
φλιτζανάκι του καφέ ξύδι
1
φλιτζανάκι του καφέ λάδι
αλεύρι όσο πάρει

παλαθόπηηα

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε θαη πιέλνπκε θαιά ην ζπαλάθη. Σν βξάδνπκε γηα ιίγν θαη ην
ζηξαγγίδνπκε. ε κηα θαηζαξόια θόβνπκε έλα θξεκκύδη, ξίρλνπκε ην ιάδη θαη ην
ζπαλάθη θαη ηα ηζηγαξίδνπκε. ηε ζπλέρεηα ηξαβάκε ηελ θαηζαξόια γηα ιίγν από ηε
θσηηά θαη ζπγρξόλσο πξνζζέηνπκε ην αιάηη, ην πηπέξη, ην ηπξί, ηα απγά θαη ηα
αλαθαηεύνπκε. Ακέζσο κεηά
αλνίγνπκε ηα θύιια, ελώ
έρνπκε έηνηκν ην ιαδσκέλν
ηαςί. Πξώηα ζηξώλνπκε θάησ
έλα θύιιν, ζηε κέζε βάδνπκε
ην ζπαλάθη θαη από πάλσ ην
άιιν θύιιν. Σέινο κε έλα
θνθηεξό καραίξη ραξάδνπκε
ηελ πίηα καο ζε θνκκαηάθηα
θαη ηελ αιείθνπκε κε ιάδη. Ζ
πίηα ςήλεηαη γηα πεξίπνπ 1
ώξα ζηνπο 200 βαζκνύο.

παλαθόπηηα

Η πίτα αυτή γίνεται όποια στιγμή θέλουμε. Δεν είναι συνδεδεμένη με
κάποιο σημαντικό γεγονός, αλλά μπορούμε να την κάνουμε σε πολλές
γιορτές, όπως Χριστούγεννα ή ονομαστικές γιορτές. Μπορεί να συνοδευτεί
με κάποιο κρασί.
Σπληαγή: Μπεληνύιε Θενδ. Δπαγγειία
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πανακόπιτα γυριστή
Για τη γέμιση
1
κιλό σπανάκι
2-3
κρεμμυδάκια πράσινα
1
πράσο ή ξερό κρεμμύδι
2
αυγά
½
κιλό τυρί
1
φλιτζάνι λάδι
αλάτι
πιπέρι

Υλικά
Για τα φύλλα
½
κιλό αλεύρι (για όλες τις
χρήσεις)
1
φλιτζάνι χλιαρό νερό
λίγο αλάτι

Δθηέιεζε
ε κηα θνύπα βάδνπκε ην λεξό κε ην αιάηη θαη ξίρλνπκε ιίγν – ιίγν ην αιεύξη
αλαθαηεύνληαο λα γίλεη κηα δύκε καιαθή.
Υσξίδνπκε ηε δύκε ζε δπν κέξε γηα λα γίλνπλ δπν θύιια.
ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ην κηζό θιηηδάλη ιάδη, ηα θξεκκπδάθηα θαη ην
πξάζν ςηινθνκκέλα θαη ηα αρλίδνπκε. Πξνζζέηνπκε ην ζπαλάθη θνκκέλν θαη ην
αθήλνπκε κέρξη λα καξαζεί. Πξνζζέηνπκε ην αιάηη θαη ην πηπέξη θαη ην θαηεβάδνπκε
από ηε θσηηά. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην ηπξί ηξηκκέλν θαη ηα απγά θαη ηα
αλαθαηεύνπκε. Βάδνπκε θαη ην κηζό ιάδη ζην ζηλί (κεγάιν ξερό ηαςί), αλνίγνπκε ην
έλα θύιιν, ην ηνπνζεηνύκε ζην ηαςί θαη ξίρλνπκε ηε γέκηζε, ώζηε λα ζθεπάζεη όιν
ην θύιιν.
ηε ζπλέρεηα
αλνίγνπκε θαη ην
άιιν θύιιν θαη κ’
απηό ζθεπάδνπκε
ηε
γέκηζε
θαη
βάδνπκε θαη ην
ππόινηπν ιάδη.
Σελ ςήλνπκε
ζην ηδάθη ή ζην
καγθάιη
ή
ζε
πεηξνγθάδ
ζε
ζηγαλή
θσηηά,
θνπλώληαο
θαη
γπξίδνληαο γύξσ –
γύξσ ην ηαςί γηα
λα
ςεζεί
νκνηόκνξθα.
παλαθόπηηα γπξηζηή ζε ζλη
Όηαλ ςεζεί
από ηε κηα πιεπξά, ηε γπξίδνπκε από ηελ άιιε πιεπξά κε ηε βνήζεηα ηεο
πιαζηαξηάο21
Σελ ςήλνπκε θαη από ηελ άιιε πιεπξά κε ηνλ ίδην ηξόπν.

21

Λεπηόο μύιηλνο δίζθνο ζην κέγεζνο ηαςηνύ.
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Σπληαγή: Καηζηθνλνύξε Απνζηνιίλα

ΑΛΑΣΕ - ΣΟΤΡΙΑ
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Κουτσιανούδια και ρίζες από σπανάκι
Υλικά
ρίζες από σπανάκι22
λάδι
ξύδι ή χυμό λεμονιού
αλάτι

Δθηέιεζε
Όηαλ ζέινπκε λα καγεηξέςνπκε ζπαλάθηα θαη απηά είλαη κεγάια, ηόηε
κπνξνύκε λα θόςνπκε θαη λα θξαηήζνπκε ρσξηζηά ηα ρνληξά θνηζάληα θαη ηηο ξίδεο
ηνπο, πνπ ηηο θαζαξίδνπκε θαη ηηο πιέλνπκε πνιύ θαιά.

Κνπηζηαλνύδηα θαη ξίδεο από ζπαλάθη

ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε αξθεηό λεξό θαη, όηαλ απηό αξρίζεη λα θνριάδεη, ηα
ξίρλνπκε κέζα θαη ηα αθήλνπκε κέρξη λα βξάζνπλ, ρσξίο λα ζθεπάζνπκε23 ηελ
θαηζαξόια γηα λα κείλεη ην πξάζηλν ρξώκα ηνπο.
εξβίξνπκε κε ιάδη θαη ρπκό ιεκνληνύ ή μύδη θαη ρνληξνθνκκέλα θαξύδηα.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία

22

Σα παιηά ηα ρξόληα, όηαλ έθαλαλ ζπαλαθόπηηα, ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν ηα θύιια γηα ηελ πίηα, ηηο
ξίδεο ηηο έθαλαλ θαγεηό (κπνπξαλί) θαη ηα θνηζάληα ηα έθαλαλ ζαιάηα (θνπηζηαλνύδηα).
23
Απηό ηζρύεη γηα όια ηα πξάζηλα ρόξηα γηα λα κε αιινησζεί ην πξάζηλν ρξώκα ηνπο.
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Πατάτες πουφουρκιασμένες
Υλικά
5-6
πατάτες
1-2
κουταλιές της σούπας κόκκινο πιπέρι (γλυκό)
αλάτι
λάδι

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ηηο παηάηεο κέρξη λα καιαθώζνπλ. Μεηά ηηο θαζαξίδνπκε θαη ηηο
θόβνπκε ζε θύβνπο. ε έλα ηεγάλη βάδνπκε ην ιάδη λα θάςεη θαη ξίρλνπκε ηηο
παηάηεο θαη αλαθαηεύνπκε κέρξη λα ξνδίζνπλ ιίγν. Καηεβάδνπκε ην ηεγάλη από ηε
θσηηά, αδεηάδνπκε ζε έλα πηάην ηηο παηάηεο. Σηο βάδνπκε αιάηη θαη πξναηξεηηθά
κπνύθνβν θαη ηηο ζεξβίξνπκε.

Παηάηεο πνπθνπξθηαζκέλεο

Σπληαγή: Σαθειιαξίδνπ - Γεδνύζε Κπξηαθή
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Πατατοσαλάτα
Υλικά
5-6
πατάτες
2
κρεμμύδια μικρά ξερά ή φρέσκα
αλάτι
λάδι
χυμό λεμονιού
ρίγανη
μαϊντανό
μαύρο πιπέρι
κόκκινο γλυκό πιπέρι (προαιρετικά)

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ηηο παηάηεο θαη
κεηά ηηο μεθινπδίδνπκε θαη ηηο
θόβνπκε ζε θνκκαηάθηα.
Δάλ
βηαδόκαζηε, κπνξνύκε λα ηηο
βξάζνπκε
θαζαξηζκέλεο
θαη
θνκκαηηαζκέλεο.
Σηο βάδνπκε ζε κηα θνύπα θαη
πξνζζέηνπκε ην θξεκκύδη, ην ιάδη,
ην κατληαλό, ηε ξίγαλε, ην καύξν
πηπέξη, ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ, ην
αιάηη θαη ηα αλαθαηεύνπκε.
ηνιίδνπκε κε ειηέο θαη ηνπξζί.
Παηαηνζαιάηα ζηνιηζκέλε κε ειηέο θαη ηνπξζί

Παηαηνζαιάηα

Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
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Σαραμοσαλάτα
Υλικά
200
γραμμάρια ταραμά
350
γραμμάρια ψίχα ψωμιού
1
ποτήρι ελαιόλαδο
2
λεμόνια (χυμός)

Δθηέιεζε
ε έλα κπνι κνπιηάδνπκε ηελ ςίρα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζηύβνπκε κε ηα ρέξηα
καο.
ην
κίμεξ
βάδνπκε
ηνλ
ηαξακά, ηελ ςίρα
θαη
ηα
αλαθαηεύνπκε. ηε
ζπλέρεηα
πξνζζέηνπκε
ην
ιάδη θαη ην ιεκόλη
ιίγν – ιίγν θαη ηα
αλαθαηεύννπκε
κέρξη λα γίλεη κηα
νκνηόκνξθε θξέκα.

Σαξακνζαιάηα

Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Σουρσιά

Αξκηά (ιάραλν ηνπξζί)
Υλικά
1
λάχανο
300
γραμμάρια χοντρό αλάτι
1
κουταλιά της σούπας λεμόντοζο
2
λεμόνια
1
ελιά

Αξκηά (ιάραλν ηνπξζί)

Δθηέιεζε
Κόβνπκε ζηα ηέζζεξα ην ιάραλν. Πιέλνπκε ηα θνκκάηηα θαιά θαη ηα βάδνπκε
κέζα ζε έλα κεγάιν πήιηλν δνρείν. Πξνζζέηνπκε ην αιάηη, ην ιεκόληνδν θαη ηα
ιεκόληα. Ρίρλνπκε λεξό, ηόζν ώζηε λα θαιπθηεί ην ιάραλν. Μέζα ξίρλνπκε θαη ηελ
ειηά. Μόιηο βγεη ε ειηά ζηελ επηθάλεηα, ζεκαίλεη όηη ε αξκηά είλαη έηνηκε. πλήζσο
γίλεηαη ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ γηα λα σξηκάζεη κέρξη ηα Υξηζηνύγελλα. Ζ αξκηά
καγεηξεύεηαη κε ρνηξηλό, θνηόπνπιν θαη γαινπνύια.
Δπίζεο γίλεηαη ζαιάηα κε ιίγν ιάδη θαη θόθθηλν πηπέξη.
Σπληαγή: Αλαζηαζηάδνπ Μαξίθα

Μειηηδάλεο ηνπξζί
Υλικά
3
κιλά μελιτζάνες
2
κιλά σέλινο με μεγάλα κλωνάρια
1
κιλό κόκκινες πιπεριές φλωρίνης
1
κιλό λάχανο
1
δοχείο να σφραγίζει καλά (προτιμάται πήλινο)
σκόρδα (προαιρετικά)
άρμη
Για την άρμη24
6
ποτήρια νερό
1
φακελάκι ξυνό
2
κουταλιές αλάτι

24

Δάλ ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξε άξκε γηα λα ζθεπαζηνύλ, ζα ηελ απμήζνπκε αλαινγηθά.
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Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηηο κειηηδάλεο. Σηο δεκαηάκε κέζα ζε κηα θαηζαξόια κε
βξαζκέλν λεξό θαη ηηο βγάδνπκε ακέζσο ζε έλα ηαςί, λα κε καιαθώζνπλ. Έπεηηα
δεκαηάκε θαη ηα θισλάξηα ηνπ ζέιηλνπ θαη ηα ζρίδνπκε ζε δπν ινπξίδεο, εάλ είλαη
ρνλδξά.
Φηινθόβνπκε ην ιάραλν, ιίγεο
πηπεξηέο, ηα θύιια ηνπ ζέιηλνπ θαη ηα
αιαηίδνπκε. θίδνπκε ηηο κειηηδάλεο
κε έλα καραίξη από ηε κία πιεπξά θαη
ηηο γεκίδνπκε κε ην ιάραλν.
Πξνζζέηνπκε κία ζθειίδα ζθόξδν θαη
κία ισξίδα πηπεξηά θαη ηηο ηπιίγνπκε
κε ην θισλάξη ηνπ ζέιηλνπ. ηε
ζπλέρεηα ηηο αξαδηάδνπκε ζην δνρείν.
Σηο ζθεπάδνπκε κε άξκε θαη από
πάλσ βάδνπκε θύιια ιάραλνπ κε έλα
αλαπνδνγπξηζκέλν πηάην. Σέινο ηηο
Μειηηδάλεο ηνπξζί
ζθξαγίδνπκε γηα έλα κήλα.

Νηνκάηεο ηνπξζί
Υλικά
3
κιλά ντομάτες άγουρες
1
δοχείο να σφραγίζει καλά (προτιμάται πήλινο)
αλάτι
ξυνό

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηηο ληνκάηεο. Σηο ραξάδνπκε ζηα ηέζζεξα θαη ηηο αξαδηάδνπκε
ζην δνρείν. ηε ζπλέρεηα
θάλνπκε ηελ άξκε. Ζ αλαινγία
ηεο άξκεο είλαη ζηα 6 πνηήξηα
λεξό, 2 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο
αιάηη θαη 1 θαθειάθη μηλό.
Φπζηθά
ζα
θάλνπκε
πεξηζζόηεξε δόζε άξκεο, όζε
ζα ρξεηαζηεί γηα λα ζθεπαζηνύλ.
θεπάδνπκε κε ηελ άξκε
ηηο
ληνκάηεο,
από
πάλσ
ηνπνζεηνύκε κηα ιαδόθνιια θαη
έλα πηάην θαη ηηο ζθξαγίδνπκε
γηα έλα κήλα.
Νηνκάηεο ηνπξζί
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Πηπεξάθηα ηνπξζί
Υλικά
3
κιλά πιπεράκια μπακάλικα
3-4
μπουκάλια πλαστικά από αναψυκτικά 1,5 λίτρου
αλάτι
ξυνό

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηα πηπεξάθηα θαη ηα βάδνπκε ζηα κπνπθάιηα. ηε ζπλέρεηα ζην
θάζε κπνπθάιη ξίρλνπκε δπν θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο αιάηη, έλα θαθειάθη μπλό, ην
γεκίδνπκε
κε
λεξό,
ην
ζθξαγίδνπκε θαιά κε ην θαπάθη
ηνπ θαη ην θνπλάκε πνιιέο θνξέο
γηα λα αλαθαηεπηεί θαιά ε άξκε
ηνπ.
Γηα λα σξηκάζεη ζέιεη
πεξίπνπ έλα κήλα.
Όηαλ ζα ην αλνίμνπκε γηα
ρξήζε, ξίρλνπκε ηελ άξκε ηνπ ζε
έλα ηάπεξ, θόβνπκε ην κπνπθάιη
θαη βάδνπκε θαη ηα πηπεξάθηα κέζα
ζην ηάπεξ θαη ηα δηαηεξνύκε ζην
ςπγείν κέρξη λα θαηαλαισζνύλ.
Πηπεξάθηα ηνπξζί

Σπληαγέο: Ληόιηνπ Θεαλώ

Σνπξζί από δηάθνξα ιαραληθά
Υλικά
1
κιλό λάδι
6
μπουκάλια ξύδι
500
γραμμάρια αλάτι
1-2
κεφάλια σκόρδο
διάφορα λαχανικά

Δθηέιεζε
Γεκίδνπκε κηα ιεθάλε κε
θνκκέλα ιαραληθά: πηπεξηέο πξάζηλεο
θαη θόθθηλεο, ληνκάηεο πξάζηλεο,
θαξόηα, ιάραλν, θνπλνππίδη, ζέιηλν θαη
ζθειίδεο ζθόξδνπ.
ε κηα κεγάιε θαηζαξόια
Σνπξζί από δηάθνξα ιαραληθά
βξάδνπκε: ην μύδη, ην αιάηη, ην ιάδη κε
έλα κεγάιν βάδν λεξό. Αθνύ θνριάζνπλ, βάδνπκε ιίγα – ιίγα ηα ιαραληθά γηα 2-3
ιεπηά, κέρξη λα αιιάμνπλ ιίγν ην ρξώκα ηνπο, θαη ηα βγάδνπκε.
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Γεκίδνπκε θαιά γπάιηλα βάδα κε ηα βξαζκέλα ιαραληθά θαη πξνζζέηνπκε κέρξη
λα ζθεπαζηνύλ από ην θαπηό δνπκί πνπ έβξαζαλ. Κιείλνπκε θαιά θαη ηα
αλαπνδνγπξίδνπκε ηα βάδα κέρξη λα θξπώζνπλ. Σα απνζεθεύνπκε θαη είλαη έηνηκα
γηα θαηαλάισζε ζε 10 εκέξεο. Από ηε ζηηγκή πνπ αλνίμεη ην βάδν δηαηεξείηαη ζην
ςπγείν. Με απηό ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο γίλνληαη πην γξήγνξα θαη πην γεπζηηθά. Σν
δνπκί απηό κπνξνύκε λα ην βάινπκε αθόκα θαη ζην θαγεηό γηα λα ην λνζηηκέςνπκε.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία

Μηα δεύηεξε ζπληαγή γηα κηθξόηεξε πνζόηεηα ηνπξζί25
Υλικά

1

διάφορα λαχανικά26
λάδι
κουταλιά αλάτι
σκόρδο (προαιρετικά)

Δθηέιεζε
Γεκίδνπκε έλα γπάιηλν βάδν ηνπ κηζνύ θηινύ κε ό,ηη ιαραληθό καο βξίζθεηαη
ζην ζπίηη (πηπεξάθηα, δεκαηηζκέλα
θαζνιάθηα, θνκκαηηαζκέλα: θαξόηα,
θνπλνππίδηα, ξεπάληα, αγγνύξηα κε
ηε θινύδα, άγνπξεο ληνκάηεο,
θόθθηλεο ή πξάζηλεο πηπεξηέο,
ζέιηλν).
Βξάδνπκε λεξό ηόζν όζν λα
γεκίζεη ην βάδν καδί κε ην αιάηη.
Όπσο είλαη θαπηό ην λεξό, ην
αδεηάδνπκε κέζα ζην βάδν (έλα
δάρηπιν πην θάησ από ην ρείινο) θαη
ζπκπιεξώλνπκε κε ιάδη.
Σν θιείλνπκε θαιά θαη ην αθήλνπκε ζην ληνπιάπη γηα κηα εβδνκάδα. ηε
ζπλέρεηα ην βάδνπκε άιιε κηα
Σνπξζί από δηάθνξα ιαραληθά
εβδνκάδα κέζα ζην ςπγείν. Μεηά από
ηηο δπν απηέο εβδνκάδεο κπνξνύκε λα
αλνίμνπκε ην βάδν θαη λα ην θαηαλαιώζνπκε. Μέρξη λα ηειεηώζεη, ζπλερίδνπκε λα
έρνπκε ην βάδν ζην ςπγείν. Σν ζεξβίξνπκε κε ιίγν ιάδη.

Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
25

Σν ηνπξζί απηό έρεη κηα δηθή ηνπ θπζηθή μηλάδα θαη είλαη θαηάιιειν γηα όζνπο δε ζέινπλ ην ηνπξζί
λα είλαη πνιύ μηλό. Αλ θάπνηνο ην πξνηηκά πην μηλό, κπνξεί λα πξνζζέζεη κέζα ζην βάδν ιίγν μύδη.
26
Αληί λα βάινπκε δηάθνξα ιαραληθά, κπνξνύκε κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα θάλνπκε θαη έλα είδνο
ιαραληθνύ.
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ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ
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Γιαούρτι σπιτικό
Υλικά
200
γραμμάρια μαγιά γιαούρτης
2
λίτρα πρόβειο γάλα

Δθηέιεζε
Αξρηθά ζε κηα θαηζαξόια βξάδνπκε θαιά ην γάια αλαθαηεύνληάο ην ζπλερώο
γηα λα κελ θνιιήζεη, κέρξη λα θνπζθώζεη. Σν θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη ην
αθήλνπκε λα θξπώζεη ιίγν. Βνπηάκε ην δάρηπιό καο ζην γάια, κεηξάκε κέρξη ην
δέθα θαη αλ αληέμνπκε ηε δέζηε ηνπ γάιαθηνο, ηόηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη
θαηάιιειε γηα λα ζπλερίζνπκε.

Γηανύξηη ζπηηηθό

Ληώλνπκε ηε καγηά (1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο) ζε έλα θιηηδαλάθη κε γάια θαη ηε
ξίρλνπκε κέζα ζην ππόινηπν γάια. Σν αδεηάδνπκε ζε έλα θαζαξό ζθεύνο θαη ην
ζθεπάδνπκε γηα λα είλαη δεζηό. Υξεηάδεηαη πεξίπνπ ηξεηο ώξεο γηα λα πήμεη. Όηαλ
είλαη πηα έηνηκν, ην βάδνπκε ζην ςπγείν.

Το γιαούρτι το έφτιαχναν από πρόβειο, κατσικίσιο ή αγελαδινό γάλα.
Το τρώγανε και ό,τι περίσσευε το έβαζαν σε τσαντίλα (αραιό ύφασμα,
τουλπάνι) για να στραγγίσει. Όταν έφευγαν τα υγρά, μάζευαν το υπόλοιπο
~ 99 ~

σε κάποιο σκεύος. Αυτό ήταν το «στραγγιστό γιαούρτι», το οποίο παρέθεταν
συνήθως με λίγο λάδι και αλάτι ως μεζέ σε διάφορες γιορτές αλλά και στα
οικογενειακά ανταμώματα.
Ακόμη διαλύοντας 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι σε νερό μπορούμε
να δημιουργήσουμε το γνωστό
«Αριάνι», το οποίο πολλοί το
πίνουν και ως χωνευτικό.
Παλιότερα
γιαούρτι
έτρωγαν πολύ συχνά. Αυτό
γινόταν καθημερινά αλλά
συνήθιζαν να το τρώνε ακόμη
και στο χωράφι. Επειδή ήταν
σπιτικό, επομένως και αγνό,
κάποιες φορές (ειδικά στα
χωράφια) το αραίωναν με
νερό και έτριβαν μέσα και
μπουκίτσες ψωμιού (γιαούρτι
ηξαγγηζηό
με μπουκώματα).
Συνήθιζαν και έκαναν το γιαούρτι μέσα σε μπακιρένια (χάλκινα) ή
πήλινα σκεύη.
Υπήρχαν οικογένειες στο Νέο Σούλι που ασχολούνταν παραδοσιακά με
την κτηνοτροφία και ζούσαν αποκλειστικά από τα γαλακτομικά προϊόντα
που παρασκεύαζαν. Είχαν κοπάδια από πρόβατα (γύρω στα 50), και την
άνοιξη πουλούσαν αρνιά και όλο τον άλλο καιρό με το γάλα έκαναν διάφορα
γαλακτομικά προϊόντα, τα οποία επίσης πουλούσαν και έτσι συντηρούσαν
τις οικογένειές τους.
Για την παρασκευή γιαουρτιού χρειαζόμαστε 2 υλικά: γάλα και πυτιά
(μαγιά). Οποιοδήποτε γάλα είναι κατάλληλο, με το φρέσκο όμως γάλα
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η γεύση του γιαουρτιού εξαρτάται από το
γάλα αλλά κυρίως από τη μαγιά που θα μας δώσει ξινό ή γλυκό γιαούρτι.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Σνπιηάλα

Το γιαούρτι είναι από τις αρχαιότερες τροφές που γνωρίζει ο
άνθρωπος. Ο Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.) αναφέρεται στο γιαούρτι, ενώ ο
περίφημος γιατρός Γαληνός (2ος αι. μ.Χ.) επισημαίνει την ευεργετική
επίδρασή του στα έντερα.
Η ανακάλυψη του γιαουρτιού τοποθετείται στη Νεολιθική εποχή,
γύρω στο 10.000 π.Χ. από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να μαθαίνει το
άρμεγμα των ζώων.
Τυχαία ένα σκεύος με γάλα ζεστάθηκε και έπειτα από ώρες το
περιεχόμενό του μετατράπηκε σε γιαούρτι.
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Υέτα παραδοσιακή
Υλικά
7
κιλά γάλα
1
κουταλιά τυρομαγιά
χοντρό αλάτι

1
250

Για την άρμη
κιλό νερό
γραμμάρια χοντρό αλάτι

Από 3 κιλά γάλα παίρνουμε 1 κιλό τυρί

Δθηέιεζε
ηξαγγίδνπκε ην γάια θαη ην βάδνπκε ζε έλα γθηνύκη (ςειό κεηαιιηθό δνρείν).
Δάλ είλαη ρεηκώλαο, ην δεζηαίλνπκε ιίγν γηα λα κελ είλαη θξύν. Πξέπεη λα έρεη
πεξίπνπ 25 βαζκνύο ζεξκνθξαζία.

Φέηα παξαδνζηαθή

Μέζα ζε κηα θνύπα δηαιύνπκε ηελ ηπξνκαγηά. Σελ πξνζζέηνπκε ζην γάια
αλαθαηεύνληαο θαιά θαη ην αθήλνπκε ζθεπαζκέλν. Μεηά από κηα ώξα καδεύνπκε ην
γάια ζηελ ηζαληίια θαη ην αθήλνπκε λα ζηξαγγίζεη πεξίπνπ κηα ώξα. ηε ζπλέρεηα
ην θόβνπκε ζε ηεηξάγσλεο πιάθεο θαη ηηο ηνπνζεηνύκε ζε κεηαιιηθό δνρείν. Κάζε
θνκκάηη θξνληίδνπκε λα ην αιαηίζνπκε γύξσ – γύξσ κε ρνληξό αιάηη. Μεηά από 2-3
κέξεο βάδνπκε πάιη ιίγν αιάηη θαη ην ηνπνζεηνύκε ζε θαηλνύξγηα δνρεία. Αθνύ
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γεκίζνπλ ηα δνρεία, εηνηκάδνπκε ηελ άξκε. Γηα λα θαηαιάβνπκε εάλ ε άξκε είλαη
ζσζηή, ξίρλνπκε κέζα κηα ειηά. Δάλ κείλεη ε ειηά ζην θάησ κέξνο, απηό ζεκαίλεη όηη
πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θη άιιν αιάηη. Δάλ αλεβεί επάλσ, απηό ζεκαίλεη όηη ε άξκε
είλαη έηνηκε. Με ηελ άξκε θαιύπηνπκε ηηο πιάθεο ηνπ ηπξηνύ.
Όηαλ είλαη όια έηνηκα, ζθξαγίδνπκε ηα δνρεία κε θαιάη. Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν
κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ηα δνρεία ζην ςπγείν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.

Το καλύτερο τυρί είναι αυτό που γίνεται τους μήνες Απρίλιο – Μάιο.
Αυτό έχει σχέση με την τροφή των ζώων, καθώς αυτά τρέφονται τους
παραπάνω μήνες με πράσινο χόρτο.
Την πυτιά27 (μαγιά) παλιότερα την έβρισκαν στο έντερο, δίπλα στην
κοιλιά μικρών ζώων που ήταν ακόμη στο στάδιο του θηλασμού. Ήταν μικρά
– μικρά κομματάκια, τα οποία τα έπλεναν, τα διέλυαν, τα τοποθετούσαν σε
μπουκαλάκια και τα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως μαγιά για το πήξιμο
του τυριού.

Ζ Ληόιηνπ νπιηάλα καδεύεη ην ηπξί ζηελ ηζαληίια

Σπληαγή: Ληόιηνπ Σνπιηάλα

27

Ζ ππηηά αλαθαιύθζεθε ηπραία από έλαλ Άξαβα έκπνξν. ύκθσλα κε έλα κύζν, ν έκπνξνο μεθίλεζε
έλα καθξηλό ηαμίδη ζηελ έξεκν κε ηελ θακήια ηνπ. ην δξόκν κεηέθεξε γάια κέζα ζε αζθό,
θηηαγκέλν από ζηνκάρη αξληνύ. Όηαλ έθηαζε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ αλνίγνληαο ηνλ αζθό κε ην γάια
βξήθε ηπξί. Ζ ζεξκόηεηα θαη ηα έλδπκα από ην μεξακέλν ζηνκάρη ηνπ δώνπ είραλ πήμεη ην γάια.
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Άλλα παράγωγα γάλακτος
Βνύηπξν
Υλικά
3
κιλά γάλα
3
κιλά γιαούρτι
αλάτι

Δθηέιεζε
Σν βξαζκέλν γάια, ην γηανύξηη θαη ιίγν αιάηη ηα βάδαλε ζε κηα μύιηλε
ληνξβάλα γηα ηξεηο κέξεο. Ζ ληνξβάλα ήηαλ κηα μύιηλε θπιηλδξηθή θαηαζθεπή, πνπ
ήηαλ θαξδηά ζην θάησ κέξνο θαη ζηέλεπε ζην ζηόκην. Με έλα μύιηλν ζηέιερνο πνπ
ζην θάησ κέξνο ήηαλ θαξδύ ρηππνύζαλ ην παξαπάλσ κείγκα κε ην ρέξη. Δλδηάκεζα
γηα λα κελ θνιιά, έξηρλε ε λνηθνθπξά κηα νθά (1½ θηιό πεξίπνπ) λεξό. Σν ρηππνύζαλ
γηα κηα ώξα πεξίπνπ. ’ απηή ηε δνπιεηά ζπκκεηείραλ αθόκε θαη ηα κηθξά θνξίηζηα
ηεο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία από λσξίο κπνύληαλ ζηηο θαζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο από
ηε γηαγηά θαη ηε κεηέξα ηνπο.
Μεηά από κηα ώξα έκελε ζην θάησ κέξνο ην αξηάλη θαη έπιεε επάλσ ην
βνύηπξν. Σν βνύηπξν ην άδεηαδαλ ζε κηα κεγάιε θαηζαξόια. Σν έηξσγαλ καδί κε
δπκσηό ςσκί αιιά θαη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα καγείξεκα, γηαηί ην ιάδη ήηαλ πην
ζπάλην.
Σν βνύηπξν ήηαλ έλα πξντόλ κε πνιιά ιηπαξά.

Ούξδα (Μπηδήζξα)
Δθηέιεζε
Σνλ ηδίξν πνπ κέλεη από ην ηπξί, ηνλ μαλαέβξαδαλ θαη ηνλ ζηξάγγηδαλ. Απηό
πνπ κέλεη νλνκάδεηαη νύξδα. Απηό ην αιαηίδνπλ θαη είλαη έηνηκν γηα θάγσκα.
Παιηόηεξα ην έηξσγαλ ζθέην ή ην ρξεζηκνπνηνύζαλ καδί κε ηπξί ζε δηάθνξεο
πίηεο.

Σνπινύκη
Δθηέιεζε
Με ην θαηζηθίζην δέξκα έθηηαρλαλ ηα ηνπινύκηα. Αξρηθά ζηέγλσλαλ ην δέξκα,
ην θαζάξηδαλ, ην μύξηδαλ από ην ηξίρσκα θαη ην γύξηδαλ αλάπνδα.
Έβαδαλ κέζα θξύν πξόβεην γάια, ην νπνίν είραλ πξνεγνπκέλσο βξάζεη θαη ζην
νπνίν είραλ πξνζζέζεη αιάηη. Πξόζζεηαλ αθόκε ηξηκκέλν ηπξί θαη κπηδήζξα.
Έζθηγγαλ ην ηνπινύκη θαιά θαη ην ηνπνζεηνύζαλ κε ην ζηόκην ζην πιάη, ώζηε λα
ζηάδνπλ ζηαδηαθά ηα πγξά. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην γπξλνύζαλ θαη ζε
πεξίπνπ ηξεηο κήλεο ήηαλ έηνηκν ην «ηνπινύκη». Απηό ήηαλ περηό, ζηξαγγηζηό θαη ην
έηξσγαλ κε ην πηξνύλη.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Σνπιηάλα
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ΥΑΓΗΣΑ
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Αρμιά (λάχανο τουρσί) με χοιρινό
Υλικά
1
λάχανο αρμιά
1
κιλό χοιρινό κρέας
1
φλιτζάνι του τσαγιού ρύζι καρολίνα
1
φλιτζάνι του τσαγιού ρύζι νυχάκι
1
κρεμμύδι
1
χούφτα ρεβίθια
λίγο αλάτι
λεμόντοζο
λίγο κόκκινο πιπέρι
λίγο μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Καβνπξληίδνπκε ην θξέαο. ηε ζπλέρεηα ζνηάξνπκε ην ιάραλν ζε θνκκαηάθηα
θαη πξνζζέηνπκε ην ιεκόληνδν θαη ην ρνληξό αιάηη. Έπεηηα ξίρλνπκε 2-3 ιίηξα από
ην δσκό ηνπ ιάραλνπ. Σν αθήλνπκε γηα 1 ώξα πεξίπνπ θαη, αθνύ ξίμνπκε ην ξύδη, ην
αθήλνπκε λα ζηγνβξάζεη
γηα έλα ηέηαξην πεξίπνπ.
Σν θαηεβάδνπκε από ηε
θσηηά θαη ην αθήλνπκε γηα
άιιν έλα ηέηαξην πεξίπνπ.
Έπεηηα είλαη έηνηκν γηα
ζεξβίξηζκα. Όπνηνο ζέιεη,
κπνξεί λα βάιεη καύξν
πηπέξη, γηα πεξηζζόηεξε
γεύζε.
Πξηλ
ην
θαηεβάζνπκε, κπνξνύκε
λα βάινπκε ηα βξαζκέλα
ξεβίζηα
γηα
ρξώκα.
εξβίξεηαη δεζηό.
Παξόκνην γίλεηαη κε
θνηόπνπιν.
Αξκηά κε ρνηξηλό

Το φαγητό αυτό συνήθιζαν να το συνοδεύουν με κόκκινο κρασί. Ο
ζωμός της αρμιάς από το λάχανο βοηθούσε πολύ τους μεθυσμένους να
ξεμεθύσουν.
Παλιά το τρώγανε τα Χριστούγεννα συνήθως, γιατί είχαν όλοι στις
αυλές τους λάχανα και γουρούνια, οπότε δεν τους στοίχιζε. Μετά το φαγητό
συνήθιζαν να λένε επιτραπέζια τραγούδια, ιδιαίτερα οι μεγάλοι όσοι είχαν
καλή φωνή.
Οι οικογένειες όμως που ήταν ευκατάστατες το μαγείρευαν και άλλες
μέρες που ο καιρός ήταν κρύος.
Σπληαγή: Αλαζηαζηάδνπ Μαξίθα
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Μια δεύτερη συνταγή για αρμιά με χοιρινό
Υλικά
4-5
μερίδες χοιρινό σπάλα
3
κομμάτια λάχανο αρμιά
1
κούπα λάδι
2-3
φύλλα δάφνης
1
κουταλιά ντοματοπολτό αραιωμένο με νερό
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Κόβνπκε ηελ αξκηά ζε θνκκαηάθηα. Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ην ιάδη, ηελ
αξκηά θαη ην θξέαο θαη ηα αθήλνπκε ζηε θσηηά λα αρληζηνύλ θαιά αλαθαηεύνληάο
ηα. Ρίρλνπκε 3-4 πνηήξηα λεξό θαη ην αθήλνπκε πάιη λα ζηγνβξάζεη κέρξη λα
ηξώγεηαη. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ην πηπέξη, ηνλ ληνπαηνπνιηό, ηα θύιια δάθλεο θαη
έλα πνηήξη αξκνδνύκη
(άξκε από ην ιάραλν)
θαη ην αθήλνπκε θαη
πάιη λα πάξεη κηα
βξάζε
κέρξη
λα
ρπιώζεη. Αθνύ ην
ηνπνζεηήζνπκε ζε έλα
ηαςί, ην βάδνπκε ιίγε
ώξα ζε δπλαηό θνύξλν
λα ξνδίζεη. εξβίξεηαη
δεζηό.
Με απηό ηνλ
ηξόπν γίλεηαη ε αξκηά
κε θνηόπνπιν θαη
γαινπνύια.
Αξκηά κε ρνηξηλό

Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Αρμούδα
Υλικά
2-3
σκελίδες σκόρδο
½
αγγούρι
νερό
αλάτι
ξύδι

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε έλα ζθόξδν θαη ρηππάκε ηηο ζθειίδεο ηνπ καδί κε ην αιάηη ζην
γνπδί.
Παιηά,
όηαλ
βξίζθνληαλ ζην ρσξάθη
θαη δελ είραλ καδί ηνπο
γνπδί, απηό ην έθαλαλ
πξόρεηξα κε ηε βάζε
ελόο κπνπθαιηνύ.
Πξνζζέηνπκε ζε
κηα θνύπα ή βαζύ πηάην
θξύν λεξό. ην ρσξάθη
είραλ πάληνηε καδί ηνπο
ηνλ «κπνύθιν»28.
ην ηέινο ηξίβνπκε
ή
θόβνπκε
κηθξά
θνκκαηάθηα αγγνύξη, ηα
νπνία πξνζζέηνπκε ζην
λεξό καδί κε ιίγν μύδη.
Αξκνύδα

Τν θαγεηό απηό ην έηξσγαλ νη ρσξηθνί ζηα ρσξάθηα ηελ ώξα ηεο
μεθνύξαζεο. Τν ζπλόδεπαλ κε ηπξί. Οη γεσξγηθέο εξγαζίεο, όπσο
θύηεκα ηνπ θαπλνύ, ζθάιηζκα, ζεξηζκόο, αιώληζκα θ.α.
δηαξθνύζαλ ζρεδόλ όιε ηελ εκέξα, από ηηο 4 κε 5 ην πξσί έσο ην
βξάδπ, πξνθεηκέλνπ λα ηειεηώζεη όιε ε εξγαζία. Σαλ θνιαηζηό
ζην ρσξάθη έηξσγαλ ζπλήζσο αξκνύδα, ηπξί, αικπξά ςάξηα
(παζηά), ειηέο, δαραξνλέξη θαη θπζηθά δπκσηό ςσκί.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα

28

Ξύιηλν δνρείν πνπ δηαηεξνύζε ην λεξό θξύν.
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Αρνάκι με κρεμμυδάκια στο φούρνο
Υλικά
2
κιλά αρνάκι μπούτι
10
ματσάκια κρεμμυδάκια φρέσκα
¾
του φλιταάνιού λάδι
2
ποτήρια χυμό ντομάτας
10
κόκκους πιπέρι
6
κόκκους μπαχάρι
3
φύλλα δάφνης
αλάτι
μαϊντανό
δυόσμο

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ην θξέαο πεξίπνπ 45 ιεπηά. νπξώλνπκε ην δσκό από ην θξέαο θαη
ηνλ θξαηάκε. Εεκαηάκε ηα θξεκκπδάθηα κε ιίγν λεξό θαη ηα ζνπξώλνπκε. Βάδνπκε
ην ιάδη ζηελ θαηζαξόια, ξίρλνπκε ηα θξεκκπδάθηα θαη ηα ζνηάξνπκε ιίγν. ηε
ζπλέρεηα ξίρλνπκε θαη ην ρπκό ηεο ληνκάηαο. Βάδνπκε ηα ππόινηπα πιηθά καδί κε 4
πνηήξηα από ην δσκό ηνπ θξέαηνο πνπ θξαηήζακε θαη ηειεπηαία βάδνπκε ην δπόζκν.
Σα αθήλνπκε όια
καδί ηα πιηθά λα
πάξνπλ κηα βξάζε.
Σνπνζεηνύκε
ην θξέαο ζην ηαςί
θαη αδεηάδνπκε ην
κείγκα
κε
ηα
θξεκκπδάθηα κέζα
ζην
ηαςί.
Σα
ςήλνπκε
ζην
θνύξλν πεξίπνπ γηα
45 ιεπηά ζηνπο 200
βαζκνύο, κέρξη λα
ξνδίζεη ην θαγεηό.

Αξλάθη κε θξεκκπδάθηα ζην θνύξλν

Σπληαγή: Ληνύζα Βαζηιηθή
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Αρνί ή ζγουρ(ι) με ρύζι
Υλικά
2
κιλά κρέας από αρνί
2
ποτήρια ρύζι
1-2
κουταλιές πελτέ ντομάτας αραιωμένο με νερό
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ην θξέαο θαη ην βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια κε λεξό, ιίγν αιάηη
θαη ιάδη λα βξάζεη.
ηε ζπλέρεηα ην βάδνπκε ζε έλα ηαςί θαη πξνζζέηνπκε ην ξύδη, αθνύ πξώηα ην
πιύλνπκε, ηε ζάιηζα, ην πηπέξη θαη ην αιάηη θαη ηα αλαθαηεύνπκε θαιά. Ρίρλνπκε
θαη ην δσκό από ην
θξέαο, ηόζν ώζηε λα
ππεξέρεη δπν πόληνπο
πάλσ από ην ξύδη.
Φήλνπκε
ζηνπο
250 βαζκνύο.

Το φαγητό αυτό
παλαιότερα
το
μαγείρευαν και το
πρόσφεραν στο γλέντι
του γάμου. Το ίδιο
φαγητό μπορούμε να
το
κάνουμε
με
πατάτες
ή
με
μπλιγούρι.
Εγνπξ κε ξύδη θαη δίπια ην θόθθηλν θξαζί

Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Αρνί ή ζγουρ(ι) με πιλάφι
Υλικά
2
κιλά κρέας ζυγούρι
1
κιλό ρύζι
λάδι
λεμόνι
μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε γηα ην θξέαο
Βξάδνπκε πνιύ θαιά ην θξέαο. Αθνύ βξάζεη θαιά βγάδνπκε ην δσκό από ηελ
θαηζαξόια γηα λα θάλνπκε ην ξύδη. Σν θξέαο ην βάδνπκε ζε έλα ηαςί, πξνζζέηνπκε
ιάδη, ιεκόλη θαη καύξν πηπέξη. ηε ζπλέρεηα ην πεξλάκε από ην θνύξλν.
Δθηέιεζε γηα ην ξύδη
Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ιάδη γηα λα θαβνπξληίζνπκε ην ξύδη. Πξνζζέηνπκε
3 πνηήξηα ξύδη θαη 6 πνηήξηα δσκό από ην θξέαο. Αθνύ αξρίζεη λα βξάδεη, βάδνπκε
ιίγν ιεκόλη, καύξν πηπέξη θαη αιάηη. Αθνύ νινθιεξσζεί ην βξάζηκν, είλαη έηνηκν γηα
λα ην ζεξβίξνπκε.

Το
φαγητό
αυτό το κάνανε σε
γάμους
και
βαφτίσια.
Οι
παλιές νοικοκυρές
το
μαγειρεύουν
ακόμη και σήμερα.
Όταν η ποσότητα
έπρεπε να είναι
μεγάλη, όπως σε
γάμους, το βράζανε
σε καζάνια.
Από
την
Εγνπξ (δπγνύξη) κε πιηγνύξη
οικογένεια
του
γαμπρού, αν είχαν
πρόβατα δικά τους, πήγαιναν στη νύφη ένα αρνί άβραστο, στολισμένο με
λουλούδια και περασμένο σε μία βέργα. Το κρατούσαν δύο ανύπαντροι νέοι
την παραμονή του γάμου, όταν πήγαιναν να καλέσουν τη νύφη και
κρατώντας τη βέργα με το αρνί χόρευαν μπροστά.
Το αρνί αυτό που το έλεγαν «κανίς» το μαγείρευαν και το τρώγανε την
επόμενη μέρα μαζί με τον κουμπάρο. Συνοδευόταν και από κόκκινο κρασί.
Σπληαγή: Κπξηαθνπνύινπ Χξπζνύια

~ 110 ~

Αυγά με ζμουδ (ζουμί)
Υλικά (για 2 μερίδες)
4
αυγά
½
κουταλιά φαγητού αλεύρι
½
ποτήρι του κρασιού λάδι
½
κουταλιά φαγητού αλάτι
½
κουταλιά σούπας ντοματοπολτό
2
ποτήρια νερό
λίγη ρίγανη

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ην ιάδη λα θάςεη. Πξνζζέηνπκε ην αιεύξη θαη ην
αλαθαηεύνπκε
ζπλερώο γηα λα κε
ζβνιηάζεη,
πξνζζέηνπκε
ην
ληνκαηνπνιηό θαη
ην
λεξό.
Σα
αθήλνπκε
λα
βξάζνπλ. ε 10
ιεπηά
πεξίπνπ
ζπάδνπκε ηα απγά
νιόθιεξα
Σα
αθήλνπκε 5 ιεπηά
θαη ηα βγάδνπκε.
Δδώ
ν
ρξόλνο
εμαξηάηαη από ην
πόζν ζθηρηά ζέιεη ν
θαζέλαο λα είλαη ηα
απγά.
Απγά κε δκνπδ(η)

Το φαγητό αυτό ήταν εύκολο και γρήγορο, γι’ αυτό οι νοικοκυρές το
προτιμούσαν και το έκαναν συχνά μετά το χωράφι και τις γεωργικές
εργασίες. Τα αυγά φυσικά υπήρχαν σε όλα τα σπίτια.
Το συγκεκριμένο φαγητό έχει και ζωμό και είναι εύγευστο. Συνεχίζουν
να το μαγειρεύουν πολλές νοικοκυρές μέχρι και σήμερα στο χωριό μας.
Σπληαγή: Μαξγαξίηε Σηέιια
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Αυγά με κρεμμυδάκια
Υλικά
3
ματσάκια κρεμμυδάκια29
4
αυγά
λάδι
αλάτι
σάλτσα ντομάτας ή κόκκινο πιπέρι
μαύρο πιπέρι
μαϊντανό

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε θαιά ηα θξεκκπδάθηα θαη ηα πιέλνπκε. Σα θόβνπκε ζε κηθξά
θνκκαηάθηα θαη ηα ξίρλνπκε ζε δεζηό λεξό λα καξαζνύλ γηα λα θύγεη ε ζπηξηάδα
ηνπο θαη λα είλαη πην ειαθξηά. Μεηά βάδνπκε ηα θξεκκπδάθηα ζε κηα θαηζαξόια θαη
πξνζζέηνπκε ιάδη, ζάιηζα ληνκάηαο ή θόθθηλν γιπθό πηπέξη, καπξνπίπεξν, κατληαλό,
αιάηη θαη λεξό. Σα αθήλνπκε λα βξάζνπλ πεξίπνπ κηα ώξα θαη ζην ηέινο ξίρλνπκε ηα
απγά θαη ζβήλνπκε ηε θσηηά.

παλάθη κε απγά

Απγά κε θξεκκπδάθηα

Σπληαγή: Καξύδα Βαζηιηθή

29

Αληί γηα θξεκκπδάθηα άιιεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύζαλ δεκαηηζκέλν ζπαλάθη.
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Αυγά με ντομάτα (τραπατσάδα)
Υλικά
2
αυγά
1
τριμμένη ντομάτα
1
πράσινη πιπεριά
λάδι
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
ε έλα ηεγάλη βάδνπκε ην ιάδη θαη ηελ πηπεξηά ζε κηθξά θνκκάηηα κέρξη λα
ξνδίζεη. Πξνζζέηνπκε ηελ ηξηκκέλε ληνκάηα, ην αιάηη θαη ην πηπέξη θαη ηελ
αθήλνπκε λα βξάζεη. Όηαλ αιιάμεη ρξώκα θαη εμαηκηζηνύλ ηα πγξά ηεο, ξίρλνπκε
κέζα ηα ρηππεκέλα απγά θαη ηα αθήλνπκε γηα ιίγν λα βξάζνπλ αλαθαηεύνληαο γηα
λα κελ θνιιήζνπλ.
Δάλ ζέινπκε λα θάλνπκε πην πινύζηα ηελ ζηξαπαηζάδα, ζηελ αξρή καδί κε ηελ
πηπεξηά βάδνπκε καληηάξηα ή θαη ινπθάληθα ζε ξνδέιεο θαη ζην ηέινο ηξηκκέλν ηπξί.

Απγά κε ληνκάηα (ηξαπαηζάδα)

Τα παλιά τα χρόνια τα αυγά με ντομάτα τα μαγείρευαν το καλοκαίρι
όταν γύριζαν από το σπάσιμο του καπνού για να φάνε και να ξεκουραστούν
λίγο πριν αρχίσουν το πέρασμα (μπούρλιασμα) του καπνού σε βελόνες.
Ήταν νόστιμο, γρήγορο και εύκολο φαγητό μια και σε όλα τα σπίτια
είχαν δικές τους ντομάτες και αυγά.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
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Γριβάδι γεμιστό
Υλικά
1
γριβάδι 2,5 κιλά
Για τη γέμιση
1½
φλιτζάνι τσαγιού ρύζι
1
κρεμμύδι
1
ματσάκι μαϊντανό
1½
φλιτζάνι τσαγιού σταφίδες
κονιάκ
αλατοπίπερο
κύμινο
λάδι

Για τη σάλτσα
3
κρεμμύδια
1½
φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1
κουταλιά ντοματοπελτέ
1
φλιτζάνι τσαγιού νερό
αλατοπίπερο
κύμινο
δάφνη

Δθηέιεζε
Φηινθόβνπκε ην
θξεκκύδη ζην ρέξη.
Βάδνπκε ην ιάδη ζην
ηεγάλη θαη αρλίδνπκε
ην θξεκκύδη, ξίρλνπκε
ην ξύδη θαη ην
θαβνπξληίδνπκε,
πξνζζέηνπκε
ηηο
ζηαθίδεο,
ην
κατληαλό, ην θύκηλν
θαη 1 θιηηδάλη δεζηό
λεξό.
Αθνύ
απνξξνθεζεί όιν ην
λεξό, απνζύξνπκε ην
ηεγάλη από ην κάηη.
Καζαξίδνπκε ην
ςάξη, ην αιείθνπκε
εζσηεξηθά κε ιίγν
Γξηβάδη γεκηζηό ζηνιηζκέλν, έηνηκν γηα ηε λύθε
βνύηπξν,
ην
αιαηνπηπεξώλνπκε,
ην γεκίδνπκε κε ηε γέκηζε θαη ξάβνπκε ηελ θνηιηά ηνπ.
Βάδνπκε ην ςάξη ζην ηαςί, ην πεξηρύλνπκε κε ηε ζάιηζα θαη ην αθήλνπκε λα
ςεζεί ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 1 ½ ώξα πεξίπνπ (αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ ςαξηνύ).
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Σν παλέξη πνπ έζηειλε ε πεζεξά ζηε λύθε

Το φαγητό αυτό το πήγαινε η πεθερά στη νύφη μαζί με άλλα δώρα
στους επίσημους αρραβώνες. Μ’ αυτό έδειχνε ότι τη δεχόταν για γυναίκα
του γιου της. Σήμερα μαγειρεύεται ακόμη, αλλά στον αρραβώνα πηγαίνουν
κοτόπουλο γεμιστό.
Παραπάνω ένα πανέρι της πεθεράς με το γεμιστό γριβάδι στη μέση και
γύρω διάφορα φρούτα αλλά και δώρα (παντούφλες) που έστελνε στη νύφη.
Σπληαγή: Κνληνύ Φξόζσ
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Γριβάδι με κρεμμυδάκια
Υλικά
2
κιλά φρέσκα κρεμμυδάκια
1
κιλό γριβάδι σε φέτες
2
ποτήρια λάδι
2
κουταλιές ντοματοπελτέ
1
φύλλο δάφνης
λίγους κόκκους μαύρο πιπέρι
λίγο αλάτι

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαη θόβνπκε ηα θξεκκπδάθηα. Σα δεκαηάκε θαη ηα ζηξαγγίδνπκε.
Καζαξίδνπκε θαη ηεγαλίδνπκε ην ςάξη. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ην ιάδη ζηελ
θαηζαξόια, ηα θξεκκπδάθηα, ηε ζάιηζα, ηε δάθλε, ην πηπέξη θαη ιίγν λεξό λα πάξεη
κηα βξάζε. ην ηέινο πξνζζέηνπκε επάλσ θαη ηηο ηεγαληζκέλεο θέηεο ηνπ ςαξηνύ.
Αθνύ ην αθήλνπκε ιίγν λα βξάζεη ή ην πεξάζνπκε ιίγν από ην θνύξλν, ην θαγεηό
καο είλαη έηνηκν.

Γξηβάδη κε θξεκκπδάθηα

Το φαγητό αυτό συνήθιζαν να το μαγειρεύουν την Αποκριά, τον
Ευαγγελισμό και την Κυριακή των Βαΐων, ημέρες κατά τις οποίες
συνήθιζαν να τρώνε ψάρι. Το συνόδευαν με κόκκινο ή λευκό κρασί.
Σπληαγή: Ππξηλή Θενλίηζα
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Ζγουρ(ι) με κριθαράκι
Υλικά
1
κιλό κρέας ζυγούρι
1
κρεμμύδι
1
κουτάλα ελαιόλαδο
1
κουταλάκι του γλυκού κόκκινο πιπέρι
3-4
σπυριά χονδρό μαύρο πιπέρι
1
φύλλο δάφνης
1
ντομάτα
1
κουταλιά της σούπας σάλτσα (πελτές ντομάτας)
1
πακέτο κριθαράκι (μέτριο)
λίγο δυόσμο
αλάτι
λίγο μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ην ιάδη ζηελ θαηζαξόια καδί κε ην θξεκκύδη, ην νπνίν πξνεγνπκέλσο
έρνπκε ηξίςεη ζηνλ ηξίθηε. Σν ζνηάξνπκε ειαθξά ώζπνπ λα ξνδίζεη θαη ζηε
ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην
θξηζαξάθη. Αθνύ πάξνπλ
ιίγν
ρξώκα,
πξνζζέηνπκε ην θόθθηλν
πηπέξη, ην καύξν πηπέξη,
ηα ζππξηά ην καύξν
πηπέξη, ηε δάθλε, ηελ
ληνκάηα πνπ έρνπκε
ηξίςεη ζηνλ ηξίθηε, ην
δπόζκν, ην αιάηη θαη ηε
ζάιηζα,
ηελ
νπνία
έρνπκε αξαηώζεη ζε ιίγν
λεξό. Απηά όια καδί
παίξλνπλ κηα βξάζε.
Πξνεγνπκέλσο έρνπκε
βξάζεη ζε κηα άιιε
Επγνύξη κε θξηζαξάθη
θαηζαξόια ην δπγνύξη.
Σν δσκό από ην θξέαο, όπσο είλαη δεζηόο, ηνλ ξίρλνπκε ζην θξηζαξάθη. Σα
αθήλνπκε λα βξάζνπλ καδί κηζή ώξα πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ζηελ
θαηζαξόια ην θξέαο. Σα αθήλνπκε λα βξάζνπλ καδί άιια 10 ιεπηά θαη ην θαγεηό
καο είλαη έηνηκν.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Αλαζηαζία
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Ζγουρ(ι) με πατάτες
Υλικά
2
κιλά κρέας ζυγούρι
3
κιλά πατάτες
1
ποτήρι λάδι
1-2
λεμόνια (χυμό)
1
ποτήρι άσπρο κρασί
αλάτι
μαύρο πιπέρι
κόκκινο πιπέρι
ρίγανη

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ην θξέαο θαη ην βξάδνπκε κε λεξό, αιάηη θαη ιάδη.
Καζαξίδνπκε ηηο παηάηεο, ηηο θόβνπκε καθξόζηελα θνκκάηηα, ηηο πιέλνπκε θαη
ηηο ηνπνζεηνύκε ζε ηαςί.
Βάδνπκε ην θξέαο κέζα ζηηο παηάηεο, ην ιάδη, ην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ, ην θξαζί,
ηα ππόινηπα κπξσδηθά θαη 1-2 πνηήξηα δσκό από ην θξέαο. Σα αλαθαηεύνπκε θαιά
θαη ηνπνζεηνύκε ην ηαςί ζην θνύξλν.
Φήλνπκε ζηνπο 200 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζεη.

Το φαγητό αυτό
παλαιότερα
το
μαγείρευαν και το
πρόσφεραν στο γλέντι
του γάμου. Το ίδιο
φαγητό μπορούμε να το
κάνουμε με κρέας από
αρνί.

Εγνύξ(η) κε παηάηεο

Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Ζαχαρονέρι
Υλικά
ζάχαρη
νερό
ξύδι

Δθηέιεζε
ε
κηα
ζνππηέξα
βάδνπκε δπν πνηήξηα λεξό θαη
πξνζζέηνπκε 5-6 θνπηαιάθηα
δάραξε θαη μύδη ζπηηηθό κέρξη
λα καο αξέζεη ε γεύζε.

Εαραξνλέξη. Σν δξνζεξό θαγεηό ηνπ θαιαθαηξηνύ

Το ζαχαρονέρι παλαιότερα συνήθως το
τρώγαμε το καλοκαίρι στο χωράφι βουτώντας
μπουκιές ψωμί για να χορτάσουμε και να
δροσιστούμε. Το νερό το διατηρούσαμε
δροσερό μέσα στους μπούκλους30. Επίσης
πολλά παιδιά το παρασκεύαζαν και το πίνανε
ως αναψυκτικό.

Μπνύθινο

Σπληαγή: Καηζηθνλνύξε Απνζηνιίλα

30

Ξύιηλα δνρεία
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Καβουρμάς
Υλικά
2
2
2
2-3

κιλά γίδα
κιλά χοιρινό
κιλά ζυγούρι
φύλλα δάφνη
αλάτι

πιπέρι
μπαχάρι
ρίγανη
μοσχοκάρυδο
κανέλα

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ηε γίδα κε λεξό, ιίγν ιάδη θαη αιάηη ζε κηα θαηζαξόια. ε άιιε
θαηζαξόια βξάδνπκε ην ρνηξηλό θαη ζε άιιε ην δπγνύξη. Όηαλ θξπώζνπλ,
θαζαξίδνπκε ηα θξέαηα από ηα θόθαια, ηα θάλνπκε ςηιά – ςηιά θνκκαηάθηα κε ην
ρέξη θαη ηα βάδνπκε ζε κηα κεγάιε θαηζαξόια όια καδί. Πξνζζέηνπκε ην δσκό από
ηα θξέαηα πνπ ήδε έρνπλ βξάζεη, ξίρλνπκε κέζα θαη ηα κπαραξηθά θαη ηα αθήλνπκε
λα βξάζνπλ ζε ρακειή θσηηά αλαθαηεύνληαο κέρξη λα πήμεη. ηε ζπλέρεηα όια καδί

Καβνπξκάο

ηα θαβνπξληίδνπκε κέζα ζε κηα κεγάιε θαηζαξόια κε κπόιηθν ιίπνο. Όηαλ ην ιίπνο
ιηώζεη θαη ην θξέαο θαβνπξληηζηεί κέζα ζην ιίπνο θαιά, ην θαηεβάδνπκε από ηε
θσηηά.
Αθνύ θξπώζεη ν θαβνπξκάο, ηνλ βάδνπκε ζε πιαζηηθά κπνπθάιηα από λεξό,
πνπ έρνπκε θόςεη πξώηα ην ιαηκό ηνπο, θαη ηα αθήλνπκε κηα κέξα ζην ςπγείν
(ζπληήξεζε) θαη κεηά ηα βάδνπκε ζηνλ θαηαςύθηε.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Καβουρμάς με αυγά (ομελέτα)
Υλικά
4
αυγά
1
φέτα καβουρμά
λάδι
αλάτι
λίγο τσίλι

Δθηέιεζε
Υηππάκε ζε έλα πηάην ηέζζεξα απγά θαη θνκκαηηάδνπκε ηνλ θαβνπξκά ζε
κηθξά θνκκαηάθηα θαη ηα αλαθαηεύνπκε κε ηα απγά.

Καβνπξκάο κε απγά

ε έλα ηεγάλη ξίρλνπκε ιίγν ιάδη λα θάςεη θαη ζηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε ην κείγκα
κέζα. Μόιηο ξνδίζεη, ην γπξίδνπκε από ηελ άιιε ζθεπάδνληαο ην ηεγάλη κε κηα
πηαηέια θαη ην αθήλνπκε λα ξνδίζεη θαη από ηελ άιιε πιεπξά. Βάδνπκε ηελ νκειέηα
ζε κηα ζηξνγγπιή πηαηέια θαη ηε ζεξβίξνπκε δεζηή.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Καβουρμάς με πατάτες
Υλικά
1
κιλό πατάτες
3
φέτες καβουρμά
½
φλιτζάνι λάδι
1
κουταλιά κόκκινο πιπέρι
αλάτι
λίγο τσίλι

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηηο θόβνπκε ζε θνκκαηάθηα. Σηο πιέλνπκε θαη ηηο
βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια. Ρίρλνπκε λεξό ίζα-ίζα λα ζθεπαζηνύλ. Πξνζζέηνπκε ην
αιάηη θαη ιίγν ιάδη θαη ηηο αθήλνπκε λα βξάζνπλ κέρξη λα ηειεηώζεη ην λεξό.

Καβνπξκάο κε παηάηεο

Ρίρλνπκε θαη ην ππόινηπν ιάδη θαη ηηο αλαθαηεύνπκε ειαθξώο γηα λα κελ ηηο
ιηώζνπκε. Σέινο, ξίρλνπκε ην ηζίιη θαη ην θόθθηλν πηπέξη αλαθαηεύνληάο ηα.
ηε ζπλέρεηα ηηο βάδνπκε ζε έλα ηαςάθη, από πάλσ πξνζζέηνπκε ηα θνκκάηηα
ηνπ θαβνπξκά θαη ηα πεξλάκε από πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα έλα ηέηαξην πεξίπνπ
γηα λα ξνδίζεη.
εξβίξεηαη δεζηό.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Καβουρμάς με πράσα
Υλικά
1
κιλό πράσα
3
φέτες καβουρμά
1
φλιτζάνι λάδι
1
κουταλιά ντοματοπολτό
2
φύλλα δάφνης
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Κόβνπκε ηα πξάζα ζε κηθξά θνκκαηάθηα ζε κηα ιεθάλε κε λεξό. Σα πιέλνπκε
θαιά, ηα βάδνπκε ζε κηα ξερή θαηζαξόια κε ην ιάδη θαη ηα αθήλνπκε κέρξη λα
αρληζηνύλ θαιά, αλαθαηεύνληάο ηα.

Καβνπξκάο κε πξάζα

ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε αιάηη, καύξν πηπέξη, ηνλ ηνκαηνπνιηό αξαησκέλν κε
ιίγν λεξό. Πξνζζέηνπκε θαη άιιν λεξό κέρξη λα ζθεπαζηνύλ ηα πξάζα θαη ηα
αθήλνπκε λα βξάζνπλ κέρξη λα ρπιώζνπλ. Έπεηηα ηα ξίρλνπκε ζε έλα ηαςάθη, από
πάλσ βάδνπκε ηνλ θαβνπξκά θαη ηα πεξλάκε γηα έλα ηέηαξην ηεο ώξαο από
πξνζεξκαζκέλν θνύξλν λα ξνδίζεη.
εξβίξεηαη ην θαγεηό δεζηό.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Κατσικάκι γεμιστό
Υλικά
1
στήθος από κατσικάκι 7-8 κιλών
βούτυρο
Για τη γέμιση
½
κιλό συκώτι μοσχαρίσιο
3
φλιτζάνια ρύζι καρολίνα
1
ματσάκι κρεμμυδάκια πράσινα
1
ματσάκι δυόσμο
λάδι
αλάτι
πιπέρι

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ην ζπθώηη θαη ην θόβνπκε ζε κηθξά θνκκαηάθηα.
Σζηγαξίδνπκε ηα θξεκκπδάθηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην ζπθώηη, ην
δπόζκν θαη ην ξύδη γηα λα ηζηγαξηζηνύλ θη απηά.
Πξνζζέηνπκε
λεξό, όζν ρξεηάδεηαη γηα
λα ζθεπαζηεί ην ξύδη θαη
λα πάξεη κηα βξάζε.
Καηεβάδνπκε από
ηε θσηηά ηε γέκηζε θαη
γεκίδνπκε ην ζηήζνο. Σν
ξάβνπκε από ην θάησ
κέξνο θαη ην αιείθνπκε
εμσηεξηθά κε βνύηπξν
θαη αιαηνπίπεξν. Αλνίγνπκε ηξύπεο κε ην
καραίξη.
Πξνζεξκαίλνπκε
ην θνύξλν ζηνπο 200
βαζκνύο
θαη
ζηε
ζπλέρεηα θαηεβάδνπκε
ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο
100 βαζκνύο θαη ην
Καηζηθάθη γεκηζηό
ςήλνπκε γηα 5-6 ώξεο.

Το φαγητό αυτό συνήθιζαν να το μαγειρεύουν το Πάσχα.
Σπληαγή: Ληνύζα Μαγδαιελή
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Κεφτέδες με ζμουδ (ζουμί)
Υλικά
500
γραμμάρια κιμά
1
κρεμμύδι
1
αυγό
λίγο ψωμί
αλάτι
μαύρο πιπέρι
ρίγανη
λάδι
λίγο ξύδι
Για τη σάλτσα
2
κουταλιές αλεύρι
2-3
τριμμένες ντομάτες

Δθηέιεζε
ηελ αξρή δπκώλνπκε ηνλ θηκά θαη ηνλ πιάζνπκε ζε θεθηεδάθηα, ηα νπνία ζηε
ζπλέρεηα ηα ηεγαλίδνπκε. ην ίδην ιάδη θαβνπξληίδνπκε 2 θνπηαιηέο αιεύξη θαη
ξίρλνπκε ηελ ηξηκκέλε ληνκάηα. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε κέζα ζην δσκό αιάηη, ξίγαλε
θαη ιίγν λεξό. Αθνύ βξάζεη θαιά ην δνπκί, βάδνπκε κέζα θαη ηνπο θεθηέδεο θαη ηνπο
αθήλνπκε πεξίπνπ 5 ιεπηά λα βξάζνπλ.

Κεθηνύδηα κε δκνπδ

Σπληαγή: Μπεληνύιε Θενδ. Δπαγγειία
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Κότα γεμιστή
Υλικά
1
κότα με τα συκωτάκια
½
κιλό κιμά
1
ποτήρι ρύζι καρολίνα
1½
ποτήρι ρύζι κίτρινο
2
κρεμμύδια ξερά
2-3
κρεμμυδάκια φρέσκα
1
ματσάκι μαϊντανό
1
φλιτζάνι του καφέ μαύρες σταφίδες
1½
φλιτζάνι λάδι
1
φλιτζάνι λάδι
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ηελ
θόηα θαιά θαη ηε
καξηλάξνπκε από ηελ
πξνεγνύκελε κέξα κε
ην κηζό θιηηδάλη ιάδη,
ηε ξεηζίλα, ην αιάηη
θαη ην καύξν πηπέξη.
Σελ
επόκελε
κέξα εηνηκάδνπκε ηε
γέκηζε. Βάδνπκε ζε
κηα θαηζαξόια ην
ππόινηπν ιάδη, ηα
θξεκκύδηα,
ηα
ζπθσηάθηα
ςηινθνκκέλα θαη ηα
αρλίδνπκε.
Μεηά
ξίρλνπκε ηνλ θηκά
αλαθαηεύνληαο λα ζνηαξηζηεί θη απηόο. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε 1 θιηηδάλη λεξό,
ην αιάηη, πηπέξη, ηηο ζηαθίδεο θαη ην κατληαλό. Σα αλαθαηεύνπκε θαη ηα θαηεβάδνπκε
από ηε θσηηά.
Παίξλνπκε ηελ θόηα θαη γεκίδνπκε ην εζσηεξηθό ηεο κε ηε γέκηζε, όζε πάξεη,
θαη ηελ θιείλνπκε κε ηελ πέηζα πνπ έρνπκε αθαηξέζεη από ην ιαηκό ηεο θόηαο,
ζηεξίδνληαο κε νδνληνγιπθίδεο γηα λα κελ αδεηάζεη.
Όζε γέκηζε πεξηζζέςεη ηε βάδνπκε θαη ηελ ηπιίγνπκε ζε ιαδόθνιια.
Πξνζζέηνπκε 1 θιηηδάλη λεξό θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζηε γάζηξα δίπια από ηελ θόηα.
Σελ ςήλνπκε ζηνπο 200 βαζκνύο θαη ηελ ειέγρνπκε κέρξη λα ςεζεί.
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Το φαγητό αυτό (γεμιστή κότα)31 το μαγείρευαν συνήθως την
Πρωτοχρονιά αλλά είναι συνδεδεμένο και με το γάμο. Το πήγαιναν στη
νύφη και το συνόδευαν με διάφορα φρούτα και δώρα για τη νύφη.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ

Μια δεύτερη συνταγή για κοτόπουλο γεμιστό
Υλικά
1
κοτόπουλο
1
μικρό κρεμμύδι
4
συκωτάκια
2
φλιτζάνια τσαγιού ρύζι
1
φλιτζάνι τσαγιού τριμμένο τυρί
λίγο μαϊντανό
λίγα βρασμένα κάστανα
λίγη ρίγανη

Δθηέιεζε
Όια ηα πιηθά ηα ζνηάξνπκε.
ηε
ζπλέρεηα
ζρίδνπκε
ην
θνηόπνπιν θαη βάδνπκε κέζα όια ηα
πιηθά θαη ην ξάβνπκε. Έπεηηα ην
αιείθνπκε κε ιάδη θαη ην ςήλνπκε
ζηνπο 270 βαζκνύο C.

Το φαγητό αυτό είναι
συνδεδεμένο με το γάμο. Το
συνόδευαν και με λευκό ή
κόκκινο κρασί.

Σπληαγή: Παξάζρνπ Κσλζηαληηληά

31

Σν Πξσηνρξνληάηηθν θαη ην λπθηάηηθν ηξαπέδη «ζηξώλεηαη» ζην ρσξηό καο κε ηνπο ζπκβνιηζκνύο
πνπ ζπλαληάκε θαη ζην πνδαξηθό. Έηζη ην γεκηζηό ζπκβνιίδεη ηελ πιεξόηεηα πνπ επηζπκνύζαλ γηα ην
ζπηηηθό ηνπο θαη ηνλ θαηλνύξγην ρξόλν ή ηελ θαηλνύξγηα δσή ηνπο. Μεξηθέο θνξέο θαη γαινπνύια
γεκηζηή. Γέκηδαλ θόηα θαη όρη θόθνξα, γηαηί ε θόηα είλαη ζειπθό θη απηό ζπκβνιίδεη ηε γνληκόηεηα
πνπ εύρνληαη γηα ηε ρξνληά πνπ αλαηέιιεη ή γηα ηε λεόλπκθε.
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Κοτόπουλο με πιλάφι και σούπα
Υλικά
1
κοτόπουλο
3
κύπελλα ρύζι καρολίνα
1½
λεμόνι
2
αυγά
λίγο αλάτι
λάδι
λίγο βούτυρο
λίγο μαύρο πιπέρι
νύπα

Δθηέιεζε
Παίξλνπκε έλα θνηόπνπιν κέηξην, ην πιέλνπκε θαιά θαη θόβνπκε ηηο
θηεξνύγεο θαη ην ιαηκό. Σν βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ζθεπαζκέλν κε λεξό λα
βξάζεη νιόθιεξν καδί θαη απηά πνπ θόςακε. Βγάδνπκε ηνλ αθξό, ηελ ώξα πνπ
βξάδεη θαη κεηά ξίρλνπκε αιάηη. Αλ ην θνηόπνπιν είλαη ηνπ εκπνξίνπ, βάδνπκε θαη
ιίγν ιάδη, ελώ αλ είλαη ρσξηάηηθν, δε ρξεηάδεηαη θαζόινπ ιάδη, γηαηί έρεη δηθό ηνπ
ιίπνο. Σν γπξίδνπκε ζηελ θαηζαξόια, ώζηε λα βξάζεη θαιά θαη από ηηο δπν κεξηέο.
Αθνύ βξάζεη, ην βγάδνπκε θαη ην βάδνπκε ζην ηξππεηό.
Βάδνπκε ζε έλα ηεγάλη ιίγν βνύηπξν θαη ηεγαλίδνπκε ην θνηόπνπιν ιίγν, κέρξη
λα θνθθηλίζεη ε πεηζνύια ηνπ. Μεηά ην βάδνπκε ζε κηα πηαηέια θαη ξίρλνπκε ιίγν
καύξν πηπέξη θαη ιίγν αιάηη θαη ην αθήλνπκε.
Πιέλνπκε θαιά ην
ξύδη. Βξάδνπκε ζε κηα
θαηζαξόια
λεξό
θαη
ξίρλνπκε κέζα ην ξύδη λα
βξάζεη γηα 10 ιεπηά
πεξίπνπ.
Μεηά
ην
βγάδνπκε κε κηα ηξππεηή
θνπηάια ζε έλα ζθεύνο,
όπνπ έρνπκε βάιεη ιίγν
βνύηπξν ιησκέλν. Σν
αλαθαηεύνπκε θαιά, ώζηε
λα πάεη παληνύ ην
βνύηπξν. Σν ηζηώλνπκε κε
ηελ ηξππεηή θνπηάια,
ξίρλνπκε
ιίγν
πηπέξη
Κνηόπνπιν ζεξβηξηζκέλν κε παηάηεο ηεγαληηέο
πάλσ από ην ξύδη θαη ην
αθήλνπκε.
Μέζα ζηελ θαηζαξόια αθήλνπκε ιίγν ξύδη γηα λα θάλνπκε ηε ζνύπα. Υηππάκε
δπν απγά θαη 1½ ιεκόλη θαη ηελ απγνθόβνπκε.
Σεγαλίδνπκε θαη ιίγεο παηάηεο θαη ην ζεξβίξνπκε. Σξώκε πξώηα ηε ζνύπα θαη
κεηά ηξώκε ην θνηόπνπιν κε ιίγν ξύδη θαη ηηο παηάηεο.
Σπληαγή: Βελέηε Δπαγγειία
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Κοτόσουπα
Υλικά
2
στήθη από κοτόπουλο
1
ποτήρι ρύζι άσπρο
1
φλιτζάνι λάδι
2
λεμόνια
αλάτι
μαύρο πιπέρι
Για το αυγολέμονο
2
αυγά
3
λεμόνια
1
φλιτζανάκι νερό

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ηα ζηήζε. Σα βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια κε λεξό θαη αθνύ ηα
μαθξίζνπκε, πξνζζέηνπκε ην αιάηη, ην ιάδη, ην πηπέξη, ηα ιεκόληα θαη ηα βξάδνπκε
όια καδί.
ηε ζπλέρεηα
βγάδνπκε ηα ζηήζε
θαη,
όηαλ
θξπώζνπλ ιίγν, ηα
θόβνπκε
θνκκαηάθηα κε ηα
ρέξηα.
ηελ
θαηζαξόια
ζπκπιεξώλνπκε
λεξό θαη αιάηη θαη,
κόιηο αξρίζεη λα
βξάδεη, ξίρλνπκε
ην
ξύδη
αθνύ
πξώηα ην έρνπκε
πιύλεη.
Μόιηο
βξάζεη, ρηππάκε ην
απγνιέκνλν ζε κηα
θνύπα,
Κνηόζνππα
ζπκπιεξώλνπκε
ιίγν δσκό δεζηό
κέζα αλαθαηεύνληαο θαη ην ξίρλνπκε ζηε ζνύπα ιίγν – ιίγν αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα
γηα λα κελ θόςεη ην απγό.
Σπληαγή: Καηζηθνλνύξε Απνζηνιίλα
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Κοτόπουλο χωριάτικο στιφάδο
Υλικά
2½
1
2
1
1½
1½
1

κιλά κρεμμύδια
κοτόπουλο χωριάτικο
κουταλιές λάδι (ελαιόλαδο)
κουταλιά της σούπας αλάτι
ποτήρι νερό
ποτήρι κρασί
κουταλάκι κόκκινο πιπέρι

6
5
1½

κουταλιές ντοματοπελτέ
φύλλα δάφνης
κουταλάκι ζάχαρη
λίγο πιπέρι μαύρο
λίγα σπυριά πιπέρι
λίγα σπυριά μπαχάρι
λίγες σταφίδες

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ζε κηα κεγάιε θαηζαξόια ηε δάθλε, κηα ζηξώζε θξεκκύδηα
νιόθιεξα θαη βάδνπκε ην θνκκαηηαζκέλν θνηόπνπιν. Μεηά βάδνπκε άιιε κηα
ζηξώζε θξεκκύδηα πάλσ από ην θνηόπνπιν. Βάδνπκε ην ιάδη, ηε ληνκάηα, ηα
κπαραξηθά, ην αιάηη, ηε δάραξε θαη ην θξαζί. Βάδνπκε ιίγεο ζηαθίδεο θαη
πξνζζέηνπκε ην λεξό. Σν βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά γηα 3 ½ ώξεο, ρσξίο λα ην
αλαθαηέςνπκε.

Κνηόπνπιν ρσξηάηηθν ζηηθάδν

Το φαγητό αυτό το έφτιαχνε η γιαγιά μου και στη συνέχεια η μαμά
μου. Όταν παντρεύτηκα, το έφτιαχνε και η πεθερά μου και σήμερα συνεχίζω
να το κάνω και εγώ και το μαθαίνω και στα παιδιά μου.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Μια δεύτερη συνταγή για κοτόπουλο στιφάδο
Υλικά
1
κοτόπουλο
1½
κιλό κρεμμύδια
2
φλιτζάνια λάδι
1
ποτήρι κόκκινο κρασί
100
γραμμάρια σταφίδες
2
φύλλα δάφνης
σάλτσα ντομάτας
κύμινο
μαύρο πιπέρι
μπαχάρι

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ηα θξεκκύδηα θαη 2 θνπηαιηέο ιάδη. Ρίρλνπκε ηε ζάιηζα,
ην αιάηη, ην καύξν πηπέξη θαη ην θξαζί. Αθνύ ηα αλαθαηέςνπκε, βάδνπκε θαη ην
θνηόπνπιν, ην νπνίν πην κπξνζηά ην έρνπκε πιύλεη θαη ηεκαρίζεη. Πξνζζέηνπκε θαη
ηα θύιια δάθλεο θαη ηηο ζηαθίδεο. Σν αθήλνπκε λα βξάζεη θαη κεηά ην βάδνπκε ζην
θνύξλν γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ.

Το στιφάδο συνήθως το μαγείρευαν στις 26 Οκτωβρίου, του Αγίου
Δημητρίου, γιατί το κοτόπουλο ήταν το μόνο κρέας που είχαν στα σπίτια και
είχαν και τα κρεμμύδια τους.
Σπληαγή: Μηραιάθε Μαξία
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Λάχανο γεμιστό
Υλικά
1
μεγάλο άσπρο λάχανο
1
κιλό χοιρινό κρέας για τηγανιά
½
κιλό κιμά μοσχαρίσιο
2
κρεμμύδια ξερά
2
καρότα
1
ματσάκι μαϊντανό
1½
φλιτζάνι φρέσκια ντομάτα (τριμμένη)
1
ποτήρι ρετσίνα
αλάτι
πιπέρι
ρίγανη
δυόσμο
ελαιόλαδο
κρασί
βούτυρο

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ην ιάραλν θαη αθαηξνύκε ην ζθιεξό θνηζάλη από ηε βάζε ηνπ.
ηε ζπλέρεηα κε έλα καραηξάθη θαη έλα θνπηάιη αλνίγνπκε κηα ηξύπα ζην θέληξν θαη
αθαηξνύκε ζηαδηαθά ηα εζσηεξηθά ηνπ θύιια.
Μείγκα ηεγαληάο: Αθνύ πιύλνπκε ηελ ηεγαληά (ρνηξηλό θξέαο), ηελ αθήλνπκε
γηα δπν κέξεο ζην ςπγείν ζε έλα δνρείν κε ιάδη, θξαζί, ιίγε ξίγαλε θαη ιίγν πηπέξη
(ζήκεξα κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θαη ιίγε κνπζηάξδα). Όια απηά αθήλνπλ ην
άξσκά ηνπο ζην θξέαο.
ε έλα ηεγάλη βάδνπκε 1 θιηηδάλη ιάδη θαη πξνζζέηνπκε ην 1 θξεκκύδη
ηξηκκέλν. Μόιηο αξρίδεη λα αζπξίδεη ην θξεκκύδη, πξνζζέηνπκε ηελ ηεγαληά. ηε
ζπλέρεηα ξίρλνπκε 1 θιηηδάλη λεξό θαη αιάηη θαη ηα αθήλνπκε λα πάξνπλ κηα βξάζε.
Πξνζζέηνπκε καδί θαη ηα δύν θαξόηα θνκκέλα ζε ξνδέιεο.
Μείγκα θηκά: ε έλα άιιν ηεγάλη βάδνπκε κηζό θιηηδάλη ειαηόιαδν, 1
θξεκκύδη ηξηκκέλν θαη ηνλ θηκά. Σα παηάκε θαη αλαθαηεύνπκε θαηά δηαζηήκαηα γηα
λα δηαιπζεί ν θηκάο. Πξνζζέηνπκε κηζό θιηηδάλη ηξηκκέλε ληνκάηα, αιάηη, κατληαλό
ςηινθνκκέλν, δπόζκν θαη ξίγαλε. Όηαλ πάξεη ρξώκα θαη είλαη έηνηκνο ν θηκάο, ηνλ
θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά. Δλώλνπκε καδί ην κείγκα ηεο ηεγαληάο κε απηό ηνπ θηκά
θη έηζη έρνπκε έηνηκε ηε γέκηζε γηα ην ιάραλν.
ηε ζπλέρεηα αιαηίδνπκε εζσηεξηθά ην ιάραλν θαη κε ηε βνήζεηα ελόο
θνπηαιηνύ βάδνπκε κέζα ζην ιάραλν ηε γέκηζε πνπ έρνπκε εηνηκάζεη. Γπν θύιια
ηνπ ιάραλνπ πνπ ηα έρνπκε θξαηήζεη από ηελ αξρή, ηα βάδνπκε ζην πάλσ κέξνο θαη
θιείλνπκε ην άλνηγκα θαη κεηά γπξλάκε όιν ην ιάραλν αλάπνδα.
Σνπνζεηνύκε ην ιάραλν ζε έλα ηαςί θαη ην αιαηίδνπκε γύξσ – γύξσ. Δπίζεο
ηξίβνπκε ληνκάηα (1 θιηηδάλη) θαη ηε ξίρλνπκε γύξσ – γύξσ ζην ηαςί. Αιείθνπκε ην
ιάραλν κε ιάδη θαη ην ςήλνπκε ζην θνύξλν ζηνπο 130 βαζκνύο. Ζ δηάξθεηα ηνπ
ςεζίκαηνο ζα εμαξηεζεί από ην πόζν καιαθό είλαη ην ιάραλν από ηελ αξρή.
Δλδηάκεζα κπνξνύκε λα βγάινπκε ην ηαςί από ην θνύξλν θαη λα αιείςνπκε ην
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ιάραλν κε βνύηπξν γηα λα καιαθώζεη. Πξνο ην ηέινο ξίρλνπκε ζην ζρεδόλ ςεκέλν
ιάραλν έλα πνηήξη ξεηζίλα.
Σν θόβνπκε κηα θνξά ζηε κέζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θέηεο θαη είλαη έηνηκν γηα
ζεξβίξηζκα.

Παλιότερα το συγκεκριμένο φαγητό το έτρωγαν ως επίσημο στις
γιορτές των Χριστουγέννων. Πρόκειται για ένα χειμωνιάτικο φαγητό, το
οποίο το συνόδευαν με κόκκινο κρασί. Συνεχίζουν να το μαγειρεύουν
μερικοί μέχρι και σήμερα και είναι ένα ξεχωριστό και εύγεστο φαγητό.
Σπληαγή: Μνιώζε Φσηεηλή
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Λαχανόρυζο
Υλικά
1
1
2
1-2
3/4
6

μικρό λάχανο32
κρεμμύδι
τριμμένες ντομάτες
καρότα
κούπας ρύζι καρολίνα
σπυριά μαύρο πιπέρι

1
1

φύλλο δάφνης
λεμόνι (χυμό)33
μαϊντανό
αλάτι
λάδι

Δθηέιεζε
Κόβνπκε ην ιάραλν ζε κηθξά θνκκαηάθηα θαη ην πιέλνπκε θαιά. ε κηα
θαηζαξόια βάδνπκε ην ιάδη, ην ηξηκκέλν θξεκκύδη, ην ιάραλν θαη ην αθήλνπκε ζε
κέηξηα ζεξκνθξαζία κέρξη απηό λα καξαζεί, αλαθαηεύνληαο θαηά δηαζηήκαηα. ηε
ζπλέρεηα ξίρλνπκε
ηηο
ηξηκκέλεο
ληνκάηεο,
ηα
θαξόηα ζε ξνδέιεο,
ην καύξν πηπέξη, ηε
δάθλε, ην αιάηη, ην
ρπκό ιεκνληνύ θαη
ην αλάινγν λεξό
γηα λα βξάζνπλ
θαιά. ην ηέινο
ξίρλνπκε ην ξύδη
θαη ην κατληαλό
θαη ην αθήλνπκε
λα
βξάζεη
15
ιεπηά.
Απνζύξνπκε από
ηε θσηηά θαη ην
αθήλνπκε άιια 15
Λαραλόξπδν
ιεπηά
κε
κηζάλνηρηε
ηελ
θαηζαξόια γηα λα θνπζθώζεη θαιά ην ξύδη θαη λα ρπιώζεη.
Παξόκνηα κε κηθξνδηαθνξέο (ρσξίο μπλό θαη θαξόηα) γίλεηαη θαη ην
ζπαλαθόξπδν, ην πξαζόξπδν θαη ην παηαηόξπδν.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ - Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία

32

Σν ιαραλόξπδν κπνξεί λα γίλεη θαη κε ιάραλν ηνπξζί (αξκηά) αληί γηα θξέζθν ιάραλν, αιιά ηόηε
έρεη κηα ηδηάδνπζα γεύζε.
33
Σα παιηά ρξόληα αληί γηα ρπκό ιεκνληνύ έβαδαλ μπλό (ιεκόληνδν).
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Λαχανοσαρμάδες
Υλικά
λάχανο
ρύζι
κρεμμύδι
μπαχαρικά

Δθηέιεζε
Παίξλνπκε ην ιάραλν, βγάδνπκε ηα θύιια θαη ηα καιαθώλνπκε ζε δεζηό λεξό.
Σζηγαξίδνπκε έλα θξεκκύδη, βάδνπκε θαη ην ξύδη κε ιηγνζηό λεξό θαη ηα κπαραξηθά.
Μεηά παίξλνπκε έλα - έλα θύιιν ιάραλν, βάδνπκε κέζα ην ξύδη θαη ην
θαζθηώλνπκε (ηπιίγνπκε) θαη ηέινο ην βάδνπκε κέζα ζε κηα θαηζαξόια, γηα λα
βξάζνπκε ηνπο ιαραλνζαξκάδεο.

Λαραλνζαξκάδεο

Το φαγητό αυτό παλαιότερα το κάναμε τα Χριστούγεννα και
συμβολίζει, όπως έλεγε η γιαγιά μου, το φάσκιωμα (με τις πάνες) του
Χριστού. Το τρώγαμε την παραμονή των Χριστουγέννων και συνοδευόταν
από κόκκινο κρασί.
Σήμερα στη γέμιση βάζουμε και κιμά, εάν δε θέλουμε τους
λαχανοσαρμάδες λαδερούς.
Σπληαγή: Γθηνπδέιε Σηέιια
~ 135 ~

Λουκάνικα χωριάτικα
Υλικά
5
κιλά μοσχαρίσιο κιμά (μαζί με λίγο πάχος)
χοιρινό κρέας (ένα μπούτι και μαλακό κρέας από την κοιλιά)
αλάτι
μαύρο πιπέρι
κύμινο
ρίγανη
κόκκινο πιπέρι
χοιρινά έντερα

Δθηέιεζε
Αιέζνπκε ην
ρνηξηλό θξέαο ή ην
θάλνπκε θηκά. Μαδί
κε ην κνζραξίζην
θηκά ηα βάδνπκε ζε
κηα κεγάιε ιεθάλε.
Αλάινγα κε ηελ
πνζόηεηα θξέαηνο
πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε,
πξνζζέηνπκε θαη ην
αιάηη. Καζώο θαη
καύξν
πηπέξη,
θύκηλν, ξίγαλε θαη
ιίγν θόθθηλν πηπέξη.
Σν κείγκα είλαη
έηνηκν γηα γέκηζκα.
Υξεζηκνπνηνύκε
Λνπθάληθα ρσξηάηηθα
ρνηξηλά έληεξα κέζα
ζηα
νπνία
ζα
βάινπκε ηε γέκηζε. Σα πιέλνπκε πξώηα θαιά έλα – έλα γηα λα θαζαξίζνπλ θαη λα
αλνίγνπλ εύθνια. ήκεξα ηνπνζεηνύκε ηα έληεξα ζε εηδηθή κεραλή θαη ηα γεκίδνπκε
κε ην έηνηκν κείγκα. Σα ινπθάληθα ηα θάλνπκε όζν κεγάια ζέινπκε. Σα θξεκάκε γηα
πεξηζζόηεξν από δπν κέξεο γηα λα ζηξαγγίζνπλ θαιά. ηε ζπλέρεηα ηα καδεύνπκε θαη
είλαη έηνηκα πξνο βξώζε.

Παλιότερα για να διατηρήσουν τα χειροποίητα χωριάτικα λουκάνικα
χρησιμοποιούσαν πολύ αλάτι (λόγω έλλειψης ψυγείου). Οι χωρικοί τα
έφτιαχναν συνήθως τα Χριστούγεννα, όταν έσφαζαν το γουρουνάκι και είχε
και κρύο. Συνήθως τα κρατούσαν κάπου κρεμασμένα μέχρι να τελειώσουν
όλα, γιατί ήταν χειμώνας και διατηρούνταν ευκολότερα.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Μαγειρίτσα
Υλικά
½
φλιτζάνι ρύζι
2
αυγά
1
λεμόνι
συκωτάκια (από κατσικάκι ή αρνάκι)
εντεράκια (από κατσικάκι ή αρνάκι)
κοιλίτσα (από κατσικάκι ή αρνάκι)
αλάτι

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηα εληεξάθηα θαη ηα γπξίδνπκε από ηελ άιιε πιεπξά. ηε
ζπλέρεηα πιέλνπκε θαιά ηελ θνηιίηζα θαη ηα ζπθσηάθηα. Σα βάδνπκε ζε κηα
θαηζαξόια κε λεξό. Πξηλ θνριάζεη
ην λεξό θαη θαζώο είλαη δεζηό,
αθαηξνύκε πνιύ εύθνια από ηελ
θνηιίηζα ην εζσηεξηθό ηεο
πεξίβιεκα.
πλερίδνπκε
μεπιέλνληάο ηα κε 2-3 λεξά θαη
βάδνληάο ηα λα βξάζνπλ κε
θαζαξό λεξό. Πξνζζέηνπκε ιίγν
αιάηη θαη ιίγν ιάδη. Δθόζνλ
βξάζνπλ ηα βγάδνπκε από ηελ
θαηζαξόια θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζε
έλα ζαληδάθη, όπνπ ηα θόβνπκε όια
ζε κηθξά θνκκαηάθηα. ην δνπκί
πνπ έρνπκε, αλάινγα κε ηελ
πνζόηεηα ηεο ζνύπαο πνπ ζέινπκε,
πξνζζέηνπκε επηπιένλ λεξό αλ
Μαγεηξίηζα
ρξεηαζηεί.
Όηαλ
θνριάζεη,
πξνζζέηνπκε κηζό θιηηδάλη πιπκέλν ξύδη. Βξάδνπκε καδί θαη ηα θνκκαηάθηα από ηα
εληεξάθηα, ηα ζπθσηάθηα θαη ηελ θνηιίηζα. Όηαλ ε ζνύπα καο θξπώζεη ιίγν (πξέπεη
λα είλαη ριηαξή) ρηππάκε δπν απγά κε ην ρπκό ελόο ιεκνληνύ (απγνιέκνλν) θαη
πεξηρύλνπκε ηε ζνύπα.

Τη μαγειρίτσα, κάτι που συνηθίζεται και στις μέρες μας, συνήθιζαν να
την τρώνε το Πάσχα, όταν η οικογένεια έκοβε, σύμφωνα με την παράδοση,
κατσικάκι ή αρνάκι. Όλη η οικογένεια μετά την Αναστάσιμη Ακολουθία
μαζευόταν γύρω από το τραπέζι και έκλεινε την κοπιαστική νηστεία του
Πάσχα με την καθιερωμένη μαγειρίτσα.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί
Υλικά
8
μελιτζάνες
2
κρεμμύδια
2-3
ντομάτες
λάδι
σκόρδο
ρίγανη
σέλινο ή μαϊντανό
αλάτι

Μειηηδάλεο ηκάκ κπατιληί

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηηο κειηηδάλεο θαη ηηο βάδνπκε ζε έλα κπνι κε λεξό θαη αιάηη
πεξίπνπ κηα ώξα γηα λα κελ πηθξίδνπλ. Σηο ζθίδνπκε κε έλα καραηξάθη θαη βάδνπκε
κέζα ζθόξδν. Μεηά ηηο ηεγαλίδνπκε από όιεο ηηο πιεπξέο, ηηο αιαηίδνπκε, ηηο
βάδνπκε ξίγαλε θαη ηηο ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηάην. ηε ζπλέρεηα ηζηγαξίδνπκε δπν
θξεκκύδηα θαη ξίρλνπκε ηηο ηξηκκέλεο ληνκάηεο. Πξνζζέηνπκε ιίγν λεξό θαη ην
αθήλνπκε λα ζηγνβξάζεη. Ρίρλνπκε αθόκε ιίγν αιάηη, ιίγν ζέιηλν, ζθόξδν θαη ζην
ηέινο ξίρλνπκε θαη ηηο κειηηδάλεο θαη ηα αθήλνπκε όια καδί λα βξάζνπλ.
Δάλ ζέινπκε ζην ηέινο ηηο πεξλάκε θαη από ην θνύξλν, αθνύ ξίμνπκε από πάλσ
ιίγν θαζέξη, γηαηί έηζη γίλνληαη πην λόζηηκεο.
Σπληαγή: Καξύδα Βαζηιηθή
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Μοσχαράκι με αρακά
Υλικά
1
κιλό μοσχάρι34
1
κιλό αρακά
1
κρεμμύδι
ντομάτα ή χυμό ντομάτας
λίγο μαύρο πιπέρι
αλάτι
μαϊντανό
λάδι

Δθηέιεζε
ηελ αξρή βξάδνπκε ην θξέαο θαη ζε άιιε θαηζαξόια ηζηγαξίδνπκε ην
θξεκκύδη κε ην
ιάδη.
πγρξόλσο
ξίρλνπκε
ηνλ
αξαθά,
ηελ
ληνκάηα, ην αιάηη,
ην πηπέξη θαη ην
κατληαλό.
Μεηά
από ιίγν βάδνπκε
ην θξέαο κέζα ζηνλ
αξαθά
θαη
πξνζζέηνπκε θαη ην
δσκό από ην θξέαο.
Δθόζνλ βάινπκε
όια ηα πιηθά, ηα
αθήλνπκε
λα
βξεζνύλ γηα 40-45
ιεπηά πεξίπνπ.
Αξαθάο κε κνζραξάθη

Σπληαγή: Μπεληνύιε Θενδ. Δπαγγειία

34

Μπνξείηε λα καγεηξέςεηε ην κνζρνξάθη κε απηό ηνλ ηξόπν θαη κε άιια ιαραληθά, θαζνιάθηα,
θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο.
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Μοσχαράκι κοκκινιστό
Υλικά
1
κιλό μοσχάρι σπάλα
5
ξερά ψιλοκομμένα κρεμμύδια
1
κουτί ντοματοχυμό
3
φύλλα δάφνη
10
κόκκους μπαχάρι
10
κόκκους μαύρο πιπέρι
2
φλιτζάνια τσαγιού ελαιόλαδο
1
κουταλιά σούπας αλάτι
½
νεροπότηρο άσπρο κρασί

Δθηέιεζε
νηάξνπκε ην θξέαο θαη ην βάδνπκε ζε κηα πηαηέια. Υακειώλνπκε ηε θσηηά
θαη πξνζζέηνπκε ην ηξηκκέλν θξεκκύδη, ην νπνίν ην ζνηάξνπκε πνιύ ιίγν, ώζπνπ λα
γίλεη δηάθαλν.
ηε
ζπλέρεηα
βάδνπκε ην θξέαο θαη
ζβήλνπκε κε ην άζπξν
θξαζί. Ρίρλνπκε ηνλ
ληνκαηνρπκό,
ηα
κπαραξηθά, ηε δάθλε,
ην αιάηη θαη ην
ππόινηπν ειαηόιαδν
(ην
1
θιηηδάλη).
πκπιεξώλνπκε κε 4
λεξνπόηεξα
δεζηό
λεξό (απμνκεηώλνπκε
ην λεξό αλάινγα κε ην
δσκό πνπ ζέινπκε λα
έρνπκε).
θεπάδνπκε ηελ
θαηζαξόια
θαη
αθήλνπκε
λα
Μνζραξάθη θνθθηληζηό
ζηγνβξάζεη γηα πεξίπνπ
κηάκηζε ώξα.
εξβίξνπκε κε παηάηεο ηεγαληηέο ή πηιάθη.
Σπληαγή: Τδίληδηνπ Μαξία
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Μοσχαράκι με κριθαράκι (μανέστρα)
Υλικά
1
κιλό μοσχαράκι
1
ποτήρι κριθαράκι μέτριο
1
κρεμμύδι
2-3
ντομάτες
λάδι
αλάτι
σπυριά μαύρο πιπέρι
γαρύφαλλα (προαιρετικά)

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ην θνκκαηηαζκέλν θξέαο ζε θαηζαξόια κε αξθεηό λεξό θαη, αθνύ ην
μαθξίζνπκε, ξίρλνπκε αιάηη θαη ην αθήλνπκε λα βξάζεη θαιά.
ε άιιε θαηζαξόια βάδνπκε ιάδη, ζνηάξνπκε ην ηξηκκέλν θξεκκύδη θαη
πξνζζέηνπκε ηηο ηξηκκέλεο ληνκάηεο. Όηαλ βξάζνπλ θαιά, πξνζζέηνπκε ην θξέαο κε
3 πνηήξηα από ην δσκό πνπ έβξαζε, ξίρλνπκε αιάηη, αλ ρξεηαζηεί, ηα γαξύθαιια θαη
ηα ζππξηά πηπέξη. Όηαλ πάξνπλ κηα βξάζε, πξνζζέηνπκε ην θξηζαξάθη θαη βξάδνπκε
ζε κέηξηα θσηηά γηα 15 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα απνζύξνπκε από ηε θσηηά, θιείλνπκε
θαιά ηελ θαηζαξόια κε ην θαπάθη θαη ηελ αθήλνπκε ζθεπαζκέλε κέρξη ην θξηζαξάθη
λα θνπζθώζεη θαιά.
Μπνξνύκε απηό ην θαγεηό λα ην καγεηξέςνπκε θαη κε άιιν ηξόπν.
Αθνύ βξάζνπκε ην θξέαο, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, βάδνπκε ζε έλα ηαςί
ην ηξηκκέλν θξεκκύδη, ηελ ηξηκκέλε ληνκάηα, ην ιάδη, ηα πηπέξηα, 3 πνηήξηα δσκό θαη
1 πνηήξη θξηζαξάθη θαη αλαθαηεύνπκε θαιά, πξνζζέηνληαο όζν αιάηη ρξεηαζηεί.
Αξαδηάδνπκε θαη ηα θνκκάηηα ηνπ θξέαηνο θαη ην ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν
θνύξλν γηα κηζή ώξα πεξίπνπ ζηνπο 200 βαζκνύο.
Δάλ ζέινπκε ζην ηέινο ξίρλνπκε από πάλσ θαζέξη ή θεθαινηύξη ηξηκκέλν θαη
ην βάδνπκε αθόκα ιίγν ζην θνύξλν κέρξη απηά λα ιηώζνπλ.
Όηαλ ην κνζραξάθη κε ην θξηζαξάθη ην καγεηξεύνπκε κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηόηε
ην θαγεηό ιέγεηαη γηνπβέηζη.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
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Μπακαλιάρος παστός γιαχνί
Υλικά
1½
κιλό μπακαλιάρος παστός
1
κιλό πατάτες
2
φλιτζάνια τσαγιού λάδι
2
κρεμμύδια
5
σκελίδες σκόρδο (προαιρετικά)
2
κουταλιές σούπας πελτέ ντομάτας
3
φύλλα δάφνης
λίγο μαϊντανό

Μπαθαιηάξνο

Δθηέιεζε
Αιεπξώλνπκε θαη ηεγαλίδνπκε ιίγν ηνλ κπαθαιηάξν. ην ίδην ιάδη
ηζηγαξίδνπκε ην θξεκκύδη, ην ζθόξδν θαη ηα ππόινηπα πιηθά. Ρίρλνπκε ηνλ πειηέ θαη
ηηο παηάηεο, θαηόπηλ ηνλ κπαθαιηάξν θαη, αθνύ ηα αθήζνπκε ιίγν λα ζηγνβξάζνπλ
ξίρλνληαο 2 πνηήξηα λεξό, ηα πεξλάκε από ην θνύξλν γηα κηζή ώξα πεξίπνπ ζηνπο
250 βαζκνύο C.

Το φαγητό αυτό
εμείς στο σπίτι μας
συνηθίζαμε να το
κάνουμε τη μέρα που
τελείωνε το παστάλι
του
καπνού
και
συνοδευόταν από τον
καρτσμά.
Επίσης
είναι φαγητό που
συνήθιζαν πολλοί να
το μαγειρεύουν τη
μέρα
του
Ευαγγελισμού.

Μπαθαιηάξνο ζηνλ ληαβά καδί κε ηηο παηάηεο γηαρλί

Σπληαγή: Γθίδε Χξπζνύια
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Μπλιγούρι35
Υλικά
1
κιλό μπλιγούρι

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε λεξό ζε κηα θαηζαξόια. Όηαλ δεκαηήζεη, βάδνπκε ην κπιηγνύξη.
Όηαλ βξάζεη, ην θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη ην ζηξαγγίδνπκε. Μπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ιίγν ρνηξηλό ιίπνο.
Σπληαγή: Νάλνπ Χξ. Παζραιία

Μπιηγνύξη άβξαζην

Τα παλιά τα χρόνια για να κάνουμε το μπλιγούρι βράζανε το σιτάρι και
το απλώνανε στον ήλιο. Όταν στέγνωνε, το κοπανίζανε και το αλέθανε σε
δυο μεγάλες καθαρές στρογγυλές πέτρες, τις μυλόπετρες36, τις οποίες
κινούσανε με ξύλο στερεωμένο σε άνοιγμα της επάνω πέτρας. Έτσι γινότανε
ψιλό σαν τραχανάς.
Τις κρύες νύχτες του χειμώνα το σέρβιραν σαν βραδινό φαγητό. Σε
δύσκολες ιστορικές στιγμές, όταν υπήρχε φτώχεια και έλλειψη αγαθών,
χρησιμοποιήθηκε και σαν κύριο γεύμα από πολλές οικογένειες, που το
θυμούνται με συγκίνηση.
35

ήκεξα θάπνηεο λνηθνθπξέο ην κπιηγνύξη ην ρξεζηκνπνηνύλ θαη σο ζπλνδεπηηθό θξεάησλ, αληί γηα
ξύδη. ηηο γεκηζηέο πηπεξηέο θαη ληνκάηεο αληί λα βάινπλ ξύδη, ηηο γεκίδνπλ κε πιηγνύξη θαη θηκά.
36
Σέηνηα κπιόπεηξα είρε ε νηθνγέλεηα Εαραξόπνπινπ (Γεσξγνύζε) θαη εθεί πήγαηλαλ θαη άιεζαλ ην
ζηηάξη ηνπο αξθεηνί Νενπζνπιηώηεο γηα λα έρνπλ ην κπιηγνύξη ηνπο γηα ην ρεηκώλα.
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Μπουλαμάτσ(ι) και Μπουρανί
Υλικά για 1 μερίδα
1
κοφτή κουταλιά αλεύρι
1-2
αυγά
1½
ποτήρι νερό
λίγο λάδι
λίγο κόκκινο πιπέρι
αλάτι

Δθηέιεζε
ε έλα ηεγάλη βάδνπκε ην ιάδη θαη ην θόθθηλν πηπέξη θαη, κόιηο θαεί ιίγν,
πξνζζέηνπκε
ην
αιεύξη
θαη
ην
θαβνπξληίδνπκε.
Μεηά πξνζζέηνπκε
ιίγν – ιίγν ην λεξό
αλαθαηεύνληαο γηα
λα κε ζβνιηάζεη.
Όηαλ
βξάζεη,
ξίρλνπκε
ηα
ρηππεκέλα
απγά
θαη ην αιάηη.
Απηόο ήηαλ ν
παιηόο
ηξόπνο
παξαζθεπήο, ηώξα
κπνξνύκε
λα
αληηθαηαζηήζνπκε
ην θόθθηλν πηπέξη
κε
ηξηκκέλε
Μπνπιακάηζ(η)
ληνκάηα.

Μια δεύτερη συνταγή για το Μπουλαμάτσ(ι)
Υλικά
2
κοφτές κουταλιές αλεύρι
2
αυγά
1½
ποτήρι νερό
λίγο λάδι
λίγο κόκκινο πιπέρι
λίγο τυρί
αλάτι
μαϊντανό
ρίγανη
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Δθηέιεζε
ε κηα θνύπα ρηππάκε ην αιεύξη κε ην λεξό γηα λα γίλεη ρπιόο. Πξνζζέηνπκε ηα
απγά θαη ην ηπξί ηξηκκέλν ρηππώληαο ην κείγκα. ε έλα ηεγάλη θαίκε ην ιάδη κε ιίγν
θόθθηλν πηπέξη θαη πξνζζέηνπκε ην ρηππεκέλν κείγκα αλαθαηεύνληαο ζπλερώο.
Σέινο βάδνπκε θαη ην αιάηη, ηε ξίγαλε θαη ην κατληαλό θαη είλαη έηνηκν, όηαλ γίλεη
περηό ζαλ θξέκα.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ Ι. Δπαγγειία

Μια τρίτη συνταγή για το Μπουλαμάτσ(ι)
Υλικά

αιεύξη
ιάδη
λεξό
Δθηέιεζε
Καβνπξληίδνπκε ην αιεύξη κε ην ιάδη θαη, όηαλ αξρίζεη λα παίξλεη θαθέ ρξώκα,
ξίρλνπκε θαη ην λεξό θαη γίλεηαη έλαο ρπιόο.
Σπληαγή: Ππξηλή Θενλίηζα

Μπνπξαλί
Υλικά

ξίδεο από ζπαλάθη
ιάδη
αιάηη
Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ηηο ξίδεο από ηα
ζπαλάθηα θαη γηα ην
ρύισκα
ρξεζηκνπνηνύκε
αιεύξη θαη λεξό.
Μπνπξαλί

Σπληαγή: Ππξηλή Θενλίηζα
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Ντομάτα (σάλτσα)
Υλικά
ντομάτες
λίγο δυόσμο
λίγη ρίγανη
λίγο μαύρο πιπέρι
(λίγο βασιλικό)

1
1
1
¼
1

κουταλιά της σούπας αλάτι
κουτάλα φαγητού ελαιόλαδο
σκελίδα σκόρδο
κρεμμύδι τριμμένο
κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε ηηο ληνκάηεο,
ηηο θόβνπκε ζε κηθξά θνκκάηηα
θαη ηηο ηνπνζεηνύκε ζε κηα
θαηζαξόια καδί κε ιίγν λεξό.
Αθνύ πάξνπλ κηα βξάζε
θαη καιαθώζνπλ, ηηο βάδνπκε ζ’
έλα ηξππεηό. ηε ζπλέρεηα ηηο
βάδνπκε ζηε κεραλή ιίγεο –
ιίγεο θαη ηηο αιέζνπκε.
Σνλ
πνιηό
πνπ
δεκηνπξγήζεθε ηνλ βάδνπκε ζε
κηα
θαηζαξόια
θαη
ηνλ
βξάδνπκε, ώζηε λα θύγνπλ ηα
πγξά.
Νηνκάηα ζάιηζα
Πξνζζέηνπκε καδί κηα
θνπηαιηά ηεο ζνύπαο αιάηη, κηα
θνπηάια θαγεηνύ ειαηόιαδν, κηα ζθειίδα ζθόξδν, ¼ ηξηκκέλν θξεκκύδη, έλα
θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ δάραξε, ιίγν δπόζκν, ιίγε ξίγαλε θαη ιίγν καύξν πηπέξη.
Πξναηξεηηθά πξνζζέηνπκε βαζηιηθό.
Όηαλ κείλεη κόλν ν πνιηόο θαη έρεη απνξξνθήζεη ηα πγξά, θαζώο είλαη
δεκαηηζηόο ηνλ αδεηάδνπκε ζε απνζηεηξσκέλα βάδα.
Φξνληίδνπκε λα αθήλνπκε πάληνηε από ην πάλσ κέξνο πεξίπνπ έλα δάρηπιν
θελό αέξα.
θξαγίδνπκε ην θαπάθη θαιά θαη ην ηνπνζεηνύκε γηα ιίγεο ώξεο αλάπνδα.
Μεηά κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε ηε ζάιηζα καο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε,
όπνηε ηε ρξεηαζηνύκε.

Παλιότερα που δε διέθεταν μηχανές και άλλα εργαλεία που σήμερα
είναι πολύτιμα στα χέρια της νοικοκυράς, έτριβαν μία – μία ξεχωριστά τις
ντομάτες στον τρίφτη και τις έβραζαν σε μεγάλες ποσότητες σε καζάνια.
Επιπλέον, επειδή δε διέθεταν γυάλινα βάζα για την αποθήκευση, έβαζαν
τον πολτό της ντομάτας σε πήλινα αγγεία (φτήνες) και τα έκλειναν από
πάνω με πετσέτα του φαγητού και το καπάκι του πήλινου σκεύους. Τα
τοποθετούσαν σε κρύα δωμάτια και έτσι είχαν σάλτσα ντομάτας για να
μαγειρεύουν τα φαγητά τους όλο το χειμώνα.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Ντομάτες λιαστές
Υλικά
20
κιλά ντομάτες
2
κιλά χοντρό αλάτι

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηηο ληνκάηεο. Σηο θόβνπκε ζηα δπν. Δηνηκάδνπκε κηα ζαλίδα
μύιηλε (γηα λα απνξξνθνύληαη ηα πγξά) θαη ζηξώλνπκε επάλσ ηηο θνκκέλεο ληνκάηεο
ηε κηα δίπια ζηελ άιιε αιιά έηζη ώζηε ε πιεπξά ε θνκκέλε λα είλαη πξνο ηα πάλσ.
Σηο παζπαιίδνπκε κε ρνληξό αιάηη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηε ζαλίδα ζε κέξνο
πνπ λα ην ρηππάεη ν ήιηνο. Σηο ζθεπάδνπκε κε έλα ηνύιη γηα λα κελ ηηο επηζθέπηνληαη
νη κύγεο. Σηο αθήλνπκε ζηνλ ήιην αξθεηέο κέξεο, κέρξη λα ζηεγλώζνπλ θαιά. Όηαλ
ζηεγλώζνπλ, ηηο καδεύνπκε θαη ηηο απνζεθεύνπκε γηα ην ρεηκώλα. Μπνξνύκε αθόκε
λα ηηο πεξάζνπκε ζε αξκαζηά θαη λα ηηο δηαηεξήζνπκε έηζη. Όηαλ ρξεηαζηεί λα ηηο
καγεηξέςνπκε, ηηο μεπιέλνπκε γηα λα θύγεη ε αικύξα θαη κπνξνύκε λα ηηο
δηαηεξήζνπκε κέζα ζε έλα βάδν κε ιίγν ιαδάθη.

Νηνκάηεο ιηαζηέο

Συνοδεύουν αρκετά φαγητά, συνήθως όσπρια, ακόμη και σαλάτες,
συνήθως τη ρόκα αλλά μπορούν να μαγειρευτούν και μόνες ή ακόμη και να
τηγανιστούν, αφού πρώτα ξαρμυριστούν και φουσκώσουν σε χλιαρό νερό,
που το αλλάζουμε 2-3 φορές για μισή ώρα. Τα παλιά χρόνια τις έβαζαν σε
κρύο νερό από το βράδυ για να τις τηγανίσουν την επόμενη ημέρα.
Σπληαγή: Μπεληνύιε Δπαγγειία
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Ντοματόρυζο
Υλικά
1
κιλό ντομάτες
2
κουταλιές λάδι
1
κρεμμύδι
3
φλιτζάνια ρύζι
9
φλιτζάνια νερό
2
κουταλάκια αλάτι
2
κουταλάκια ρίγανη
1
κουταλάκι κόκκινο πιπέρι
1
κουταλάκι μαύρο πιπέρι
λίγες λιαστές ντομάτες
Νηνκαηόξπδν κε ιηαζηέο ληνκάηεο

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια θόβνπκε ην θξεκκύδη. Ρίρλνπκε ην ιάδη θαη ην ηζηγαξίδνπκε
γηα ιίγν. πγρξόλσο ξίρλνπκε ην λεξό, ηελ ληνκάηα, ην αιάηη θαη ην πηπέξη. Σέινο
βάδνπκε θαη ην ξύδη. Σν θαγεηό ζε 15 ιεπηά πεξίπνπ ζα είλαη έηνηκν. Πξναηξεηηθά
κπνξνύκε λα βάινπκε πάλσ από ην ξύδη ιηαζηέο ληνκάηεο.

Νηνκαηόξπδν ζηνλ ληαβά

Το ντοματόρυζο είναι ένα λαδερό, παραδοσιακό φαγητό. Το φαγητό
συνοδεύεται με σαλάτα και τυρί. Παλιότερα συνήθιζαν οι νοικοκυρές να το
μαγειρεύουν πολύ συχνά, ιδίως το καλοκαίρι, όταν μπούρλιαζαν τα καπνά,
γιατί ήταν πολύ εύκολο, γρήγορο αλλά και καθόλου δαπανηρό.
Σπληαγή: Μπεληνύιε Δπαγγειία
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Παστό
Υλικά
παχύ χοιρινό κρέας
χοντρό αλάτι
ρίγανη

Παζηό

Δθηέιεζε
Κνκκαηηάδνπκε ην ρνηξηλό θξέαο ζε ισξίδεο θαη ην ραξάδνπκε ζε κηθξά
ηεηξάγσλα. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε κπόιηθν ρνληξό αιάηη θαη ξίγαλε. Σν
βάδνπκε, εάλ είλαη δπλαηόλ, ζε μύιηλεο θάζεο γηα λα κπνξνύλ λα βγνπλ ηα πγξά
Μεηά από είθνζη κέξεο ην παζηό καο είλαη έηνηκν.

Παλιότερα
όλες οι οικογένειες
συνήθιζαν για τα
Χριστούγεννα να
σφάζουν
ένα
γουρούνι. Έβγαζαν
από τη ράχη το
παχύ μέρος του
κρέατος και το
έκαναν παστό. Το
διατηρούσαν όλο το
χειμώνα και το
έτρωγαν ωμό ή
ψημένο
(στο
φούρνο
ή
στα
κάρβουνα)
ή
βρασμένο.
Συνόδευε συνήθως
την παραδοσιακή
φασολάδα ή άλλα
όσπρια γενικά.

Παζηό ρνηξηλό

Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Πατάτες γιαχνί (μπλουμ)
Υλικά
2
κιλά πατάτες
1
κουταλιά της σούπας αλάτι
1
κουτάλα ντομάτα
2
κουτάλες λάδι
2
φύλλα δάφνης
λίγη ρίγανη
λίγο μαύρο πιπέρι
λίγο κόκκινο πιπέρι
Παηάηεο γηαρλί

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηηο θόβνπκε ζε θνκκάηηα.37 Σηο βάδνπκε ζε κηα
αλνηθηή θαηζαξόια «ληαβά» θαη πξνζζέηνπκε ην ιάδη. Σηο παηάηεο, ην ιάδη θαη ην
αιάηη, όια καδί, ηα αθήλνπκε λα αρληζηνύλ ζε ζηγαλή θσηηά. Πξνζζέηνπκε ζηε
ζπλέρεηα ηνλ ληνκαηνπνιηό, ηα θύιια ηεο δάθλεο, ηε ξίγαλε, ην καύξν πηπέξη θαη ην
θόθθηλν πηπέξη γηα ρξώκα.
Έρνπκε δίπια έηνηκν βξαζκέλν λεξό, ην νπνίν πξνζζέηνπκε ζηηο παηάηεο,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο. Φξνληίδνπκε ην θαγεηό καο ζην ηέινο λα έρεη ιίγν
δσκό.
Καηά
ηε
δηάξθεηα
ηνπ
καγεηξέκαηνο
θνπλάκε ζπρλά ηελ
θαηζαξόια, γηα λα
κελ θνιιήζνπλ νη
παηάηεο, αιιά δελ ηηο
αλαθαηεύνπκε
κε
θνπηάια γηα λα κε
δηαιπζνύλ.
Απηό ην ίδην
θαγεηό,
παηάηεο
γηαρλί, κπνξνύκε λα
ην καγεηξέςνπκε θαη
κε θξέαο.
Παηάηεο γηαρλί κε θξέαο

Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα

37

Σηο παηάηεο γηαρλί πνιινί ζπλεζίδνπλ λα ηηο καγεηξεύνπλ θαη κε θξεκκύδη πνπ ην βάδνπλ από ηελ
αξρή λα αρληζηεί ή λα ηζηγαξηζηεί θαη κεηά πξνζζέηνπλ ηηο παηάηεο.
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Πατσάς χοιρινός
Υλικά

1

θεθάιη ρνηξηλό
αιάηη

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε θαιά ην θεθάιη ην ρνηξηλό θαη ζηε ζπλέρεηα βγάδνπκε ηα θόθθαια
θαη ην ηεκαρίδνπκε ζε κηθξά θνκκαηάθηα. ην δνπκί ζπκπιεξώλνπκε όζν λεξό
ζέινπκε αλάινγα κε ηα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο. Βάδνπκε ην δνπκί ζε κηα θαηζαξόια
λα βξάζεη, ζπκπιεξώλνπκε ιίγν αιάηη θαη ξίρλνπκε ηα θνκκέλα θνκκαηάθηα ηνπ
ρνηξηλνύ θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ θαιά.

Τον πατσά τον τρώγανε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το βράδυ,
όταν η οικογένεια θυμιαζότανε.
Ο πατσάς συνοδεύεται με σκόρδο και ξύδι ακόμη και με μπούκοβο, αν
φυσικά αρέσει σε κάποιον το καυτερό.
Το σκόρδο το σπάζουμε καλά με το γουδί και το ανακατεύουμε σε μια κούπα
με το ξύδι.
Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
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Πιπεριές και ντομάτες γεμιστές
Υλικά
10
πιπεριές για γέμισμα
6-7
ντομάτες μεσαίου μεγέθους ώριμες
½
κιλό ρύζι καρολίνα
1
κονσέρβα ντοματάκι ή 2 ποτήρια ντομάτα τριμμένη
1½
φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο
½
κουταλάκι μαύρο πιπέρι
1
κουταλιά ρίγανη
1
φλιτζάνι λάδι
2
κρεμμύδια
αλάτι

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηηο πηπεξηέο θαη ηηο ληνκάηεο. Αθαηξνύκε ηα θαπάθηα θαη
αδεηάδνπκε από κέζα ηα ζπόξηα από ηηο πηπεξηέο θαη από ηηο ληνκάηεο ηελ ςίρα. Σελ
ςίρα ηεο ληνκάηαο ηε ζξπκκαηίδνπκε θαη ηε βάδνπκε ζε κηα θνύπα. Πιέλνπκε ην ξύδη
θαη ην ξίρλνπκε κέζα ζηελ θνύπα πνπ έρνπκε ηελ ςίρα ηεο ληνκάηαο. Πξνζζέηνπκε
ην κηζό ρπκό ηεο ληνκάηαο ή ην κηζό ληνκαηάθη, ην έλα πνηήξη ηνπ κατληαλνύ, ην
πηπέξη, ην αιάηη, ηε ξίγαλε, ηα θξεκκύδηα θαη ην ιάδη θαη ηα αλαθαηεύνπκε θαιά.
ε
κηα
δεύηεξε
θνύπα
βάδνπκε
ηνλ
ππόινηπν ρπκό ηεο
ληνκάηαο,
ιίγε
ξίγαλε,
πηπέξη,
ιίγν
κατληαλό,
αιάηη θαη ην κηζό
ληνκαηάθη.
Γεκίδνπκε ηηο
πηπεξηέο θαη ηηο
ληνκάηεο κε ην
πιηθό ηεο γέκηζεο
πνπ
εηνηκάζακε
ζηελ πξώηε θνύπα
θαη
ηηο
ηνπνζεηνύκε ζην
ηαςάθη πιαγηαζηέο
ηηο
πηπεξηέο,
Γεκηζηέο πηπεξηέο
αλάπνδα
ηηο
ληνκάηεο θαη από
πάλσ ξίρλνπκε παληνύ ηε ληνκάηα πνπ θξαηήζακε ζηε δεύηεξε θνύπα. Ρίρλνπκε
αθόκε ιίγν ιάδη επάλσ θαη ιίγν αιάηη θαη πξνζζέηνπκε λεξό ώζηε λα είλαη
ζθεπαζκέλεο κέρξη ηε κέζε θαη ηηο ςήλνπκε ζηνπο 220 βαζκνύο.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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Πιπεριές με σάλτσα (Πιπέρις με ζμουδ)
Υλικά
10
πιπεριές
2
ντομάτες
1
κρεμμύδι
2
σκελίδες σκόρδο
λάδι
μαϊντανό
ρίγανη
αλάτι

Δθηέιεζε
Αθνύ πιύλνπκε ηηο πηπεξηέο, ηηο ζθνππίδνπκε, ηηο ηξππάκε θαη ηηο ηεγαλίδνπκε
ειαθξά. ην ίδην ιάδη38
ζνηάξνπκε ην ηξηκκέλν
θξεκκύδη, ην ζθόξδν θαη,
αθνύ πξνζζέζνπκε θαη
ηηο ηξηκκέλεο ληνκάηεο,
ηα αθήλνπκε ιίγν λα
βξάζνπλ. ηε ζπλέρεηα
πξνζζέηνπκε ην αλάινγν
λεξό, ην αιάηη, ηε ξίγαλε
θαη ην κατληαλό θαη,
αθνύ πάξεη κηα βξάζε,
βάδνπκε
κέζα
ηηο
πηπεξηέο θαη αθήλνπκε
λα βξάζνπλ ζε κέηξηα
θσηηά.
Πηπεξηέο κε ζάιηζα (Πηπέξηο κε δκνπδ)

Το φαγητό αυτό γίνεται ακόμη πιο νόστιμο, εάν προσθέσουμε μαζί με τις
πιπεριές και τηγανισμένες μελιτζάνες σε φέτες, τις οποίες προηγουμένως
έχουμε ξεπικρίσει σε νερό με αλάτι.
Το μαγείρευαν το καλοκαίρι που είχαν δικά τους φρέσκα λαχανικά, τώρα
όμως μπορούμε να το μαγειρέψουμε οποιαδήποτε εποχή, εάν καταψύξουμε
τις πιπεριές και τις φέτες από μελιτζάνες ελαφρά τηγανισμένες.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία

38

Γηα λα γίλεη πην ειαθξύ ην θαγεηό, αρλίδνπκε ην θξεκκύδη ζε άιιν ζθεύνο κε ιίγν λεξό θαη
πξνζζέηνπκε άιιν ιάδη, όρη απηό ζην νπνίν ηεγαλίζακε ηηο πηπεξηέο, ηηο νπνίεο αληί λα ηηο
ηεγαλίζνπκε, κπνξνύκε λα ηηο ςήζνπκε.
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Ρεβίθια
Υλικά
3
φλιτζάνια ρεβίθια
1
κρεμμύδι
2
καρότα (προαιρετικά)
2
κουταλιές ντοματοπολτό
2
κουτάλες ελαιόλαδο
2
φύλλα δάφνης
αλάτι
σέλινο

Ρεβίζηα

Δθηέιεζε
Μέζα ζε κηα θαηζαξόια κε λεξό βάδνπκε κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο αιάηη θαη
βάδνπκε ηα ξεβίζηα λα κνπιηάζνπλ όιε ηε λύρηα. Σν πξσί πιέλνπκε μαλά ηα ξεβίζηα
θαη ηα βάδνπκε καδί κε ιίγν λεξό ζε κηα θαηζαξόια λα βξάζνπλ. Μόιηο πάξνπλ κηα
βξάζε, πεηνύκε ην πξώην λεξό. Σα μεπιέλνπκε θαη ηα βάδνπκε πάιη ζηελ θαηζαξόια
κε θαζαξό λεξό. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην θξεκκύδη ηξηκκέλν, ην ιάδη, ηνλ
ληνπαηνπνιηό, ηα θαξόηα θνκκέλα ζε ξνδέιεο, ην αιάηη θαη ηα θύιια δάθλεο. Σα
αθήλνπκε λα βξάζνπλ όια καδί κέρξη λα ρπιώζνπλ ηα ξεβίζηα. Λίγν πξηλ
νινθιεξσζεί ην βξάζηκν
πξνζζέηνπκε ιίγν ζέιηλν.
Ρεβίζηα κε ρσξηάηηθα
ινπθάληθα39
Δηνηκάδνπκε
ηα
ξεβίζηα κε ηνλ παξαπάλσ
ηξόπν.
Κόβνπκε
ηα
ινπθάληθα ζε θνκκάηηα θαη
ηα βάδνπκε ζην θνύξλν λα
ςεζνύλ.
Βάδνπκε
ηα
καγεηξεκέλα ξεβίζηα καδί
κε ηα ςεκέλα ινπθάληθα
ζε κηα γάζηξα ζην θνύξλν
λα ςεζνύλ καδί άιια 30
ιεπηά πεξίπνπ.
Ρεβίζηα κε ινπθάληθα

Σπληαγή: Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα

39

Αληί γηα ινπθάληθα κπνξνύκε λα βάινπκε επάλσ ηεγαληζκέλεο θέηεο κειηηδάλεο θαη λα ηα
πεξάζνπκε από ην θνύξλν.
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Ρύζι με φιντέ (φιδέ)
Υλικά
1
ποτήρι ρύζι
2
ποτήρια νερό
2 – 3 κομματάκια φιδέ

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ην λεξό κε ην ξύδη. Αθνύ βξάζεη, ζε έλα ηεγαλάθη θαίκε ην ιάδη θαη
ξίρλνπκε ζε ςηιά θνκκαηάθηα ην θηδέ. Αθνύ θνθθηλίζεη θαιά ν θηδέο, ην ξύδη ην
βάδνπκε ζε κηα πηαηέια καδί κε ην θηδέ θαη βάδνπκε όζε πνζόηεηα δάραξε ζέινπκε.

Ρύδη κε θηληέ

Το φαγητό αυτό το πηγαίνανε στις λεχώνες ως δώρο. Υπάρχουν
νοικοκυρές που το φτιάχνουν ακόμη και σήμερα.
Σπληαγή: Κπξηαθνπνύινπ Χξπζνύια
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αλιάκ(οι) (αλιγκάρια) σαγανάκι
Υλικά
½
κιλό σαλιγκάρια καθαρά
2
φλιτζάνια ντομάτα
1
φλιτζάνι λάδι
1-2
κρεμμύδια
2-3
φύλλα δάφνης
αλάτι
μαύρο πιπέρι
ρίγανη
μπούκοβο
ξύδι

Δθηέιεζε
Μόιηο καδέςνπκε40 ηα ζαιηγθάξηα, ηα βάδνπκε γηα 2-3 κέξεο ζε έλα ηειάξν
θιεηζηό, όπνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη αιεύξη, γηα λα θάλε θαη λα θαζαξίζνπλ.
Πιέλνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα ζαιηγθάξηα θαη ηα βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια λα
βξάζνπλ ιίγν. Μεηά ηα ζηξαγγίδνπκε, ηα μαλαπιέλνπκε θαη κε έλα πηξνύλη ηα
βγάδνπκε από ην θέιπθνο, αθήλνληαο κέζα ην ζηνκάρη ηνπο.
ε
έλα
ζηξαγγηζηήξη
βάδνπκε ηα θαζαξά
ζαιηγθάξηα θαη ηα
πιέλνπκε 2-3 θνξέο
κε αιάηη θαη μύδη
θαη ηα μεπιέλνπκε
κε κπόιηθν λεξό. ε
κηα
ξερή
θαηζαξόια βάδνπκε
ην
ιάδη,41
ην
θξεκκύδη θαη ηα
ζαιηγθάξηα θαη ηα
αρλίδνπκε
θαιά
κέρξηο όηνπ λα
καιαθώζνπλ.
Ρίρλνπκε ηελ
ληνκάηα,
ηα
μαλααρλίδνπκε θαη κεηά πξνζζέηνπκε ηα ππόινηπα κπξσδηθά. Ρίρλνπκε θαη λεξό,
ώζηε
λα
αιηγθάξηα ζαγαλάθη
ζθεπαζηνύλ,
θαη
αιάηη θαη ηα βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά κέρξη λα απνξξνθήζνπλ ηα πγξά θαη λα
κείλνπλ κε ην ιαδάθη ηνπο θαη ηελ ληνκάηα.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
40
41

Σα ζαιηγθάξηα καδεύνληαη θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην θαη πην εύθνια κεηά από βξνρή.
Παιηά πνιιέο θνξέο ηα ηξώγακε κόλν ηεγαληζκέλα.
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αλιγκάρια με πιλάφι
Υλικά
½
κιλό σαλιγκάρια καθαρά
2
ποτήρια ρύζι καρολίνα
2
ποτήρια ντομάτα τριμμένη ή 1 ντοματάκι με λίγη σάλτσα πελτέ
1½
φλιτζάνι λάδι
1-2
κρεμμύδια
αλάτι
μαύρο πιπέρι
ρίγανη
μαϊντανό

Δθηέιεζε
Μόιηο καδέςνπκε ηα ζαιηγθάξηα, ηα βάδνπκε γηα 2-3 κέξεο ζε έλα ηειάξν
θιεηζηό, όπνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη αιεύξη, γηα λα θάλε θαη λα θαζαξίζνπλ.
Πιέλνπκε
ζηε
ζπλέρεηα ηα ζαιηγθάξηα
θαη ηα βάδνπκε ζε κηα
θαηζαξόια λα βξάζνπλ
ιίγν.
Μεηά
ηα
ζηξαγγίδνπκε,
ηα
μαλαπιέλνπκε θαη κε
έλα
πηξνύλη
ηα
βγάδνπκε
από
ην
θέιπθνο,
αθήλνληαο
κέζα ην ζηνκάρη ηνπο.
ε
έλα
ζηξαγγηζηήξη βάδνπκε
ηα θαζαξά ζαιηγθάξηα
θαη ηα πιέλνπκε 2-3
θνξέο κε αιάηη θαη μύδη
θαη ηα μεπιέλνπκε κε
αιηγθάξηα κε ξύδη
κπόιηθν λεξό.
Πιέλνπκε ην ξύδη
θαη ην βξάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια κε κπόιηθν λεξό θαη αιάηη. Μόιηο βξάζεη, ην
ζηξαγγίδνπκε θαη ην μεπιέλνπκε. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε ην ιάδη θαπηό
αλαθαηεύνληαο.
ε κηα ξερή θαηζαξόια βάδνπκε 1 θιηηδάλη ιάδη, ηα θξεκκύδηα θαη ηα
ζαιηγθάξηα θαη ηα αρλίδνπκε θαιά κέρξη λα καξαζνύλ.
Ρίρλνπκε ηελ ληνκάηα ή ηνλ πειηέ αξαησκέλν, ηα αρλίδνπκε πάιη θαη
πξνζζέηνπκε θαη ηα ππόινηπα κπξσδηθά. Ρίρλνπκε λεξό, αιάηη θαη κατληαλό θαη ηα
αθήλνπκε ιίγν λα δέζεη ε ληνκάηα. ηε ζπλέρεηα ην θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη
ην ελώλνπκε κε ην ξύδη αλαθαηεύνληαο λα πάεη παληνύ ην κείγκα. Δάλ ζέινπκε, ην
ηνπνζεηνύκε ζε κηα θόξκα ηνπ θέηθ θαη, όηαλ ην ζεξβίξνπκε ζε ζηξνγγπιή πηαηέια,
ην ζηνιίδνπκε κε ιίγν κατληαλό.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Θεαλώ
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αρμαδάκια ή Γιαπράκια
Υλικά
4
1
3
1
1

πράσινα κρεμμυδάκια
ποτήρι λάδι
ποτήρια ρύζι καρολίνα
κουταλάκι του γλυκού πιπέρι μαύρο
κουταλάκι του γλυκού κύμινο

2
1
½
100

κουταλιές της σούπας αλάτι
ματσάκι δυόσμο
λεμόνι
αμπελόφυλλα

Δθηέιεζε
Μέζα ζε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ην ιάδη. Αθνύ δεζηαζεί, ξίρλνπκε ηα
θξεκκπδάθηα γηα λα ηζηγαξηζηνύλ. Μεηά ξίρλνπκε ην ξύδη, ην πηπέξη, ην θύκηλν, ην

αξκαδάθηα

αιάηη, ην δπόζκν θαη ηξία πνηήξηα λεξό. Αθνύ βξάζνπλ θαιά, ηα θαηεβάδνπκε από
ηε θσηηά. Μεηά παίξλνπκε έλα – έλα ακπειόθπιιν, βάδνπκε κέζα από κηα θνπηαιηά
ξύδη θαη ην ηπιίγνπκε. Αθνύ ηα ηπιίμνπκε όια, ηα βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια,
πξνζζέηνπκε κέζα θαη δπν πνηήξηα λεξό, ξίρλνπκε ιίγν ιάδη, ιίγν αιάηη θαη
ζηύβνπκε κηζό ιεκόλη. Σα βξάδνπκε γηα 15 ιεπηά ζε ζηγαλή θσηηά θαη ηα
ζαξκαδάθηα είλαη έηνηκα.
Σπληαγή: Μνύιηαξα Φσηεηλή
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ουπιές με σπανάκι
Υλικά
1
κιλό σουπιές
1-2
κιλά σπανάκι
1
φλιτζάνι λάδι
1-2
κρεμμύδια
1
κουταλιά πελτέ ντομάτας αραιωμένο με νερό
2-3
φύλλα δάφνης
2
λεμόνια (χυμό)
μαύρο πιπέρι
αλάτι

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηηο ζνππηέο κε μύδη θαη λεξό. Σηο βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια κε
λεξό θαη ιίγν ιάδη θαη ηηο ηνπνζεηνύκε ζηε θσηηά κέρξη λα βξάζνπλ.
Πιέλνπκε ηα ζπαλάθηα θαη ηα δεκαηάκε ιίγν κε θαπηό λεξό θαη ηα
ζηξαγγίδνπκε.
ηελ θαηζαξόια βάδνπκε ην ιάδη, ην θξεκκύδη θαη ηηο ζνππηέο θνκκέλεο ζε
θνκκαηάθηα θαη ηα
αρλίδνπκε κέρξη λα
καξαζνύλ. Ρίρλνπκε
ην ζπαλάθη θαη ηνλ
ληνπαηνπνιηό. Σα
αρλίδνπκε πάιη γηα
ιίγν
θαη
ζηε
ζπλέρεηα
βάδνπκε
λεξό λα ζθεπαζηνύλ
ίζα
–
ίζα.
Πξνζζέηνπκε θαη ηα
ππόινηπα κπξσδηθά
θαη ην αιάηη θαη,
όηαλ ρπιώζεη θαη
κείλεη κε ιίγν δσκό,
ηηο ζβήλνπκε κε ην
ρπκό ηνπ ιεκνληνύ.
νππηέο κε ζπαλάθη

Αυτό το φαγητό παλαιότερα το κάνανε συχνά τη Σαρακοστή του
Πάσχα.
Σπληαγή: Καηζηθνλνύξε Απνζηνιίλα

~ 159 ~

Σζιγεροσαρμάδες ή παπούδα
Υλικά
1
αρνίσια συκωταριά
2-3
σκέπες από αρνάκια ή κατσικάκια
2½
φλιτζάνια ρύζι καρολίνα
1
κρεμμύδι ξερό
3-4
κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
1
κουταλάκι αλάτι
1
κουταλάκι πιπέρι μαύρο
½
φλιτζάνι λάδι
1
λεμόνι (χυμός)
1
κούπα δυόσμο

Σδηγεξνζαξκάδεο

Για την κρέμα
4
αυγά ελαφρώς χτυπημένα
3
κεσεδάκια γιαούρτι
½
κουταλάκι του γλυκού ξυνό (λεμόντοζο)

Δθηέιεζε
Πιέλνπκε θαιά ηε ζπθσηαξηά θαη ηε βάδνπκε λα βξάζεη ζε κηα θαηζαξόια κε
λεξό θαη αιάηη γηα κηζή ώξα. Αθνύ βξάζεη, ηελ θόβνπκε ζε κηθξά θνκκαηάθηα, ζηα
νπνία ξίρλνπκε ιίγν πηπέξη καύξν θαη ηα αθήλνπκε ζηελ άθξε.
ηε ζπλέρεηα ζε κηα ξερή θαηζαξόια βάδνπκε 2-3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ιάδη

Σδηγεξνζαξκάδεο άςεηνη

~ 160 ~

θαη ζνηάξνπκε όια ηα θξεκκύδηα. Πξνζζέηνπκε ην ξύδη, αθνύ πξώηα ην πιύλνπκε,
θαη ζπλερίδνπκε ην θαβνύξληηζκα γηα ιίγα ιεπηά αθόκε. ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε 2
πνηήξηα δεζηό λεξό θαη ην αιάηη αθήλνληαο γηα 5-10 ιεπηά λα κηζνβξάζεη ην ξύδη θαη
ζην ηέινο βάδνπκε ην πηπέξη γηα λα κε καπξίζεη. Αθνύ ην απνζύξνπκε από ηε θσηηά,
ην αλαθαηεύνπκε κε ηα ζπθσηάθηα.
ην ηξίην κέξνο καιαθώλνπκε ηηο ζθέπεο ζε έλα ζθεύνο κε δεζηό λεξό. Έπεηηα
θόβνπκε ηελ θαζεκία ζε 4 θνκκαηάθηα θαη παίξλνληάο έλα – έλα, ηα γεκίδνπκε θαη ηα
ηπιίγνπκε ζε ζηξνγγπινύο ζαξκάδεο. ηε ζπλέρεηα ηα αξαδηάδνπκε ζε έλα ηαςάθη,
αθνύ πξώηα ην ιαδώζνπκε. Μεηά ξίρλνπκε από πάλσ ην ρπκό ιεκνληνύ θαη 1 πνηήξη
δεζηό λεξό θαη ην βάδνπκε ζην θνύξλν λα ςεζεί γηα 30 πεξίπνπ ιεπηά ζηνπο 200
βαζκνύο, κέρξη λα ξνδνθνθθηλίζεη.
ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ καγεηξέκαηνο42, ρηππάκε ζην κίμεξ ηα
απγά, ηα γηανπξηάθηα θαη ην μπλό, ώζηε λα γίλεη έλαο αξαηόο ρπιόο. ηε ζπλέρεηα
βγάδνπκε ην ηαςί από ην θνύξλν θαη ην πεξηρύλνπκε κε ηελ θξέκα. Μεηά ην
μαλαβάδνπκε ζην θνύξλν γηα κηζή ώξα ζηνπο 180 βαζκνύο γηα λα ςεζεί θαη λα είλαη
έηνηκν γηα ζεξβίξηζκα.
Οη ηδηγεξνζαξκάδεο ζπλνδεύνληαη άξηζηα κε ληόπην θόθθηλν θξαζί.

Σδηγεξνζαξκάδεο

Η παράδοση θέλει τους τζιγεροσαρμάδες να τους μαγειρεύουν σε
μεγάλες γιορτές, όπως το Πάσχα, τότε που έσφαζαν τα αρνάκια και τα
κατσικάκια. Εκείνες τις ημέρες ο νοικοκύρης του σπιτιού καλούσε στο σπίτι
το νονό και τους κοντινούς συγγενείς για να περάσουν όμορφες
οικογενειακές στιγμές. Στις μέρες μας πλέον το μαγειρεύουμε πολύ πιο
συχνά, αφού σε αυτό βοηθούν οι καταψύκτες, που μπορούν να διατηρήσουν
τα προαναφερθέντα υλικά.
Σπληαγή: Κπξηαθνπνύινπ Πνιπμέλε
42

Δάλ ζέινπκε λα γίλνπλ νη ηδηγεξνζαξκάδεο ιηγόηεξν ιηπαξνί, δε βάδνπκε γηανύξηη κε απγά αιιά
ηνπο ςήλνπκε σο εμήο: όηαλ ηνπο αξαδηάζνπκε ζην ηαςί, βάδνπκε λεξό δηπιάζηα πνζόηεηα από ην
ξύδη, ηνπο ςήλνπκε ζθεπαζκέλνπο κηζή ώξα θαη γηα άιιε κηζή ώξα μεζθέπαζηνπο.
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Σουρλού
Υλικά
2
μελιτζάνες μεγάλες
2
κολοκυθάκια μεγάλα
2
πατάτες μεγάλες
2
καρότα μεγάλα
2
πιπεριές μέτριες
2
κρεμμύδια
1
κιλό ώριμες ντομάτες ή
χυμό ντομάτας
1
ματσάκι μαϊντανό
μερικές σκελίδες σκόρδο
λάδι
Σνπξινύ

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηηο κειηηδάλεο θαη ηα θνινθπζάθηα θαη ηα θόβνπκε ζε ρνληξά
θνκκάηηα. Σα αιαηίδνπκε θαη ηα αθήλνπκε γηα 1-2 ώξεο. Σα μεπιέλνπκε θαη ηα
ζηύβνπκε κε ηα ρέξηα κέρξη λα θύγεη ην λεξό. Σα ηεγαλίδνπκε ειαθξά ζε θαπηό ιάδη.
Καζαξίδνπκε ηηο παηάηεο, ηα θαξόηα θαη ηηο πηπεξηέο θαη ηα θόβνπκε θη απηά ζε
ρνληξά θνκκάηηα. Σα ηεγαλίδνπκε ειαθξά. Κόβνπκε ηηο ληνκάηεο ζε θνκκαηάθηα.
Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ην ιάδη λα θάςεη, ξίρλνπκε κέζα ηα θξεκκύδηα θαη ην
ζθόξδν θαη ηα ζνηάξνπκε κέρξη λα καξαζνύλ. Ρίρλνπκε ζηελ θαηζαξόια ηηο ληνκάηεο
ή ην ρπκό ηεο ληνκάηαο θαη ηηο
ζνηάξνπκε γηα 10 ιεπηά.
Ρίρλνπκε ηέινο ην κατληαλό θαη
αθνύ ηα αλαθαηέςνπκε θαιά,
ηα θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά.
Βάδνπκε ζε έλα πήιηλν
ζθεύνο ηηο κειηηδάλεο, ηα
θνινθπζάθηα, ηηο παηάηεο, ηα
θαξόηα, ηηο πηπεξηέο θαη, αθνύ
ηα αλαθαηέςνπκε ειαθξηά, ηα
πεξηρύλνπκε κε ηε ζάιηζα.
Σνπξινύ
Μεηά ηα ζθεπάδνπκε θαη
ηα ςήλνπκε ζην θνύξλν ζηνπο
180 βαζκνύο γηα 40 ιεπηά
πεξίπνπ.

Σπληαγή: Μπεληνύιε Δπαγγειία
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Σραχανάς ξινός
Υλικά
3
κιλά αλεύρι
2
κιλά γάλα
¼
κιλού προζύμι 43
αλάτι

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ζε κηα ιεθάλε ην αιεύξη, ην πξνδύκη, ην αιάηη θαη ην γάια44 θαη ηα
δπκώλνπκε κέρξη λα κε, θνιιάεη ε δύκε ζηα ρέξηα. Μεηά ζθεπάδνπκε ηε δύκε θαη
ηελ αθήλνπκε γηα 24 ώξεο. Σελ άιιε κέξα κε ηε βνήζεηα ηνπ πιάζηε ηε δύκε ηελ
αλνίγνπκε ζε θύιια. Σα θύιια απηά ηα απιώλνπκε πάλσ ζε έλα ζεληόλη γηα λα
ζηεγλώζνπλ.

Σξαραλάο

ηε ζπλέρεηα παίξλνπκε έλα – έλα ηα θύιια θαη ηα ηξίβνπκε κε ιίγν αιεύξη
πάλσ ζε έλα θόζθηλν. Σα ηξίκκαηα πνπ πέθηνπλ από ην θόζθηλν είλαη ν ηξαραλάο.
Σνλ απιώλνπκε θαη πάιη πάλσ ζε έλα ζεληόλη θαη γηα λα ζηεγλώζεη θαιά ζα
ρξεηαζηνύλ πεξίπνπ 8 κέξεο. Μεηά ηνλ καδεύνπκε θαη ηνλ απνζεθεύνπκε ζε θαιά
ζθξαγηζκέλα δνρεία. Έηζη δηαηεξείηαη γηα πνιινύο κήλεο.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ Ι. Δπαγγειία
43
44

Σν πξνδύκη κπνξνύκε λα ην αγνξάζνπκε από ην θνύξλν.
Καιύηεξν είλαη λα θάλνπκε ην γάια από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα γηανύξηη.
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Σραχανάς σούπα
Υλικά (για 2 μερίδες)
5-6
κουταλιές τραχανά
3
ποτήρια νερό45
λίγο λάδι
αλάτι

Δθηέιεζε
Βξάδνπκε ην λεξό κε ην αιάηη, ξίρλνπκε ηνλ ηξαραλά θαη αλαθαηεύνπκε θάπνπ
– θάπνπ γηα λα κελ θνιιήζεη. Πξνζζέηνπκε θαη ην ιάδη θαη ηνλ αθήλνπκε λα βξάζεη
κέρξη λα ρπιώζεη. Δάλ ζέινπκε, ζην ηέινο πξνζζέηνπκε θαη ιίγν γάια. Μπνξνύκε λα
ηνλ ζεξβίξνπκε βάδνληαο ζην πηάην ηπξί ηξηκκέλν.

Σξαραλάο ζνύπα

Τα
παιηά ρξόληα ζπλήζηδαλ λα ηξώλε ηξαραλά γηα πξσηλό ηελ επνρή
πνπ παζηάιηαδαλ ηνλ θαπλό. Έηξηβαλ κέζα κπνπθηέο μεξό ςσκί θαη
ηνλ ζπλόδεπαλ ζπλήζσο κε ξέγγα, πνπ ηελ έςελαλ ζηε ζόκπα.
Σπληαγή: Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία

45

Από ην πόζν περηό ζέινπκε ηνλ ηξαραλά ζα εμαξηεζεί, εάλ ζα βάινπκε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν
λεξό.
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Σραχανάς με μπουκώματα
Υλικά
1
ποτήρι τραχανά
5
ποτήρια νερό
1
φλιτζάνι λάδι
1
πιάτο μπουκιές ψωμί μπαγιάτικο
1
κουταλιά κόκκινο πιπέρι
αλάτι

Σξαραλάο κε κπνπθώκαηα

Δθηέιεζε
Βάδνπκε πάλσ ζηε θσηηά κηα θαηζαξόια κε ην λεξό θαη ην αιάηη θαη, κόιηο
αξρίζεη λα βξάδεη, ξίρλνπκε ιίγν – ιίγν ηνλ ηξαραλά αλαθαηεύνληαο. Όηαλ βξάζεη,
θαηεβάδνπκε ηελ θαηζαξόια από ηε θσηηά. ε έλα ηεγάλη βάδνπκε ην ιάδη θαη ην
βάδνπκε πάλσ ζηε θσηηά. Σν αθήλνπκε λα θάςεη. Ρίρλνπκε ηηο κπνπθηέο λα
ξνδίζνπλ, κεηά πξνζζέηνπκε ην θόθθηλν πηπέξη θαη ηέινο δεκαηάκε ηνλ ηξαραλά
αλαθαηεύνληαο.

Σξαραλάο κε κπνπθώκαηα

Σπληαγή: Πιηάθνπ Διέλε
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Υάβα
Υλικά
½
κιλό κουκιά
1
μέτριο κρεμμύδι
1
φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1
κουταλιά της σούπας πελτέ
1
κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
(προαιρετικά)
ρίγανη
κόκκινο πιπέρι

Φάβα δεζηή

Δθηέιεζε
Μνπζθεύνπκε ηα θνπθηά από ην βξάδπ. Σν πξσί ηα μεθινπδίδνπκε θαη ηα
βάδνπκε λα βξάζνπλ, αιιάδνληαο ην λεξό κεηά ηελ πξώηε βξάζε. Όζν βξάδεη,
μαθξίδνπκε ζπλερώο ηνλ αθξό πνπ δεκηνπξγείηαη.

Φάβα θξύα (περηή)

Ρίρλνπκε ην θξεκκύδη θνκκέλν ζηα ηέζζεξα. Πξνζζέηνπκε ην ιάδη θαη ηα
αθήλνπκε λα βξάζνπλ. Αξγόηεξα ξίρλνπκε ηε ξίγαλε θαη ηνλ πειηέ. ’ έλα ηεγάλη
βάδνπκε ιίγν ιάδη θαη ην θόθθηλν πηπέξη δηαιπκέλν ζε πνιύ ιίγν λεξό θαη ηα
δεκαηάκε κέρξη λα γίλεη ρπιόο.
εξβίξνπκε πεξηρύλνληαο κε ην ρπιό.
Σπληαγή: Κνληνύ Φξόζσ
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Υακές
Υλικά
500
γραμμάρια φακές
1
κρεμμύδι
3
σκελίδες σκόρδο
1
κούπα ντομάτα
λίγο κόκκινο πιπέρι
ρίγανη
αλάτι
λάδι

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ηηο θαθέο λα βξάζνπλ καδί κε ην ςηινθνκκέλν
θξεκκύδη θαη ην ζθόξδν.

Φαθέο

Όηαλ καιαθώζνπλ πξνζζέηνπκε ηελ ληνκάηα, ην πηπέξη, ηε ξίγαλε, ην αιάηη θαη ην
ιάδη θαη αθήλνπκε ην θαγεηό καο λα βξάζεη πεξίπνπ θαιά.
Σπληαγή: Μπεληνύιε Θενδ. Δπαγγειία
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Υασολάδα
Υλικά
3
φλιτζάνια φασόλια
1
κρεμμύδι
2
κουτάλες λάδι
νερό όσο πάρει
ντοματοπολτό
πιπέρι
αλάτι

Φαζνιάδα

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ηα θαζόιηα πνπ ηα έρνπκε θνπζθώζεη καδί κε ην
λεξό θαη, κόιηο πάξνπλ κηα βξάζε, πεηάκε ην λεξό. Μεηά μαλαγεκίδνπκε κε λεξό θαη
βάδνπκε ην θξεκκύδη θαη ηηο 2 θνπηάιεο ιάδη. Δπίζεο πξνζζέηνπκε ηνλ πνιηό ηεο
ληνκάηαο θαη ην πηπέξη46 γηα λα βξάζνπλ. ε 2 ώξεο πεξίπνπ ην θαγεηό είλαη έηνηκν.

Συνήθως τη φασολάδα τη σερβίρουμε με ψημένη ρέγκα, ελιές ή ακόμη
και ψημένες πιπεριές.
Σπληαγή: Κπξηαθνπνύινπ Χξπζνύια

Τις μέρες της
αυστηρής νηστείας τη
φασολάδα
την
έτρωγαν
αλάδωτη.
Τότε την έβραζαν
χωρίς
λάδι
και
ντομάτα και, όταν τη
σέρβιραν στο πιάτο,
πρόσθεταν
χυμό
λεμονιού και μαύρο
πιπέρι. Τη συνόδευαν
με ελιές, ντομάτες,
αγγουράκια, τουρσιά,
κρεμμυδάκια
και
βρασμένες πατάτες.
Φαζνιάδα αιάδσηε
46

Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε επίζεο θαξόηα ζε ξνδέιεο, ιηαζηέο ληνκάηεο, κατληαλό, δπόζκν ή
ζέιηλν.
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Υασολάκια λαδερά
Υλικά
1
κιλό φασολάκια καθαρά
1
ποτήρι λάδι
1-2
κρεμμύδια ψιλοκομμένα
4
ντομάτες τριμμένες σε τρίφτη
1
κουταλιά σάλτσα πελτέ (προαιρετικά)
1
ματσάκι μαϊντανό
1
κουταλιά ρίγανη
½
κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
αλάτι

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηα θαζνιάθηα. Σα πιέλνπκε θαιά θαη ηα βάδνπκε ζε κηα
θαηζαξόια. Πξνζζέηνπκε ην ιάδη, ην θξεκκύδη θαη 1 πνηήξη λεξό θαη ηα αρλίδνπκε
κέρξη λα ηξώγνληαη πεξίπνπ.

Φαζνιάθηα ιαδεξά

ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηελ ληνκάηα, αλαθαηεύνληαο κέρξη λα αρληζηεί θη
απηή θαη ζηε ζπλέρεηα ην κατληαλό, ηε ξίγαλε, ην πηπέξη θαη ην αιάηη. Σέινο ξίρλνπκε
λεξό, ώζηε λα ζθεπαζηνύλ, θαη ηα αθήλνπκε κέρξη λα ρπιώζνπλ θαιά.
Σα θαζνιάθηα κπνξνύλ λα καγεηξεπηνύλ θαη κε παηάηεο.
Σπληαγή: Πιηάθνπ Διέλε
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Υρικασέ
Υλικά
1
κιλό κρέας (μοσχάρι ή αρνί)
1
κιλό μαρούλια47
2
πράσινα κρεμμύδια
αλάτι
πιπέρι

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ην θξέαο λα βξάζεη, ελώ ηαπηόρξνλα, αθνύ έρνπκε πιύλεη ηα
καξνύιηα, ηα βάδνπκε λα δεκαηηζηνύλ. Όηαλ βξάζεη ην θξέαο, ην θαηεβάδνπκε από ηε
θσηηά. Αθνύ ηζηγαξίζνπκε ηα θξεκκύδηα, ηα βάδνπκε κε ηα καξνύιηα θαη ξίρλνπκε
ην δσκό από ην θξέαο. Πξνηνύ ξίμνπκε ην θξέαο ζηα καξνύιηα, ρηππάκε ην
απγνιέκνλν θαη ην βάδνπκε κε ην θξέαο. Ρίρλνπκε ην θξέαο ζηα καξνύιηα θαη ην
θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά.

Φξηθαζέ

Το φαγητό αυτό το έκαναν κυρίως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Τα
Χριστούγεννα το μαγείρευαν με μοσχάρι, ενώ το Πάσχα με αρνί.
Σπληαγή: Νάλνπ Χξ. Παζραιία

47

Αληί γηα καξνύιηα άιιεο θνξέο ην θξηθαζέ ην έθαλαλ κε αληίδηα, αθνύ πξώηα ηα δεκαηνύζαλ γηα λα
μεπηθξίζνπλ.
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Φοιρινό με πράσα
Υλικά
2
κιλά πράσα
2
κιλά κρέας χοιρινό
1
ποτήρι ελαιόλαδο
1
κουταλιά ντοματοπολτό
2-3
φύλλα δάφνης
αλάτι
μαύρο πιπέρι
κόκκινο πιπέρι

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηα πξάζα θαη ηα θόβνπκε ζε κηθξά θνκκαηάθηα κέζα ζε κηα
ιεθάλε κε λεξό. Σα πιέλνπκε θαιά θαη ηα βάδνπκε κέζα ζε κηα ξερή θαηζαξόια ζε
ρακειή θσηηά θαη ηα
αρλίδνπκε κέρξη λα
καξαζνύλ. ε κηα άιιε
θαηζαξόια αρλίδνπκε
ην θξέαο, ξίρλνπκε ην
ιάδη
θαη
ην
θνθθηλίδνπκε θαη από
ηηο
δπν
κεξηέο.
πγρξόλσο
ξίρλνπκε
ηελ
ληνκάηα,
ηα
κπαραξηθά, ην αιάηη
θαη «παληξεύνπκε» ην
θξέαο κε ηα πξάζα ζε
κηα θαηζαξόια. ην
ηέινο πξνζζέηνπκε ηε
δάθλε γηα λα δώζνπκε
Υνηξηλό κε πξάζα
ζην θαγεηό καο άξσκα.
Αθνύ βάινπκε όια ηα
πιηθά, ηα βξάδνπκε πεξίπνπ έλα ηέηαξην. Ακέζσο κεηά ην θαγεηό ην βάδνπκε ζε έλα
ηαςί θαη ην ςήλνπκε γηα πεξίπνπ 1 ώξα ζην θνύξλν.

Το φαγητό αυτό συνήθιζαν να το μαγειρεύουν την πρώτη μέρα των
Χριστουγέννων. Δε γνωρίζουμε αν κρύβει κάποιο συμβολισμό. Το
πιθανότερο είναι πως τα περισσότερα νοικοκυριά έθρεφαν από καιρό ένα
γουρουνάκι για τα Χριστούγεννα. Η περίοδος νηστείας τελείωνε και τα
Χριστούγεννα ήταν μια ευκαιρία για κατανάλωση κρέατος. Ήταν και η
εποχή που στις αυλές τους ή στους μπαχτσέδες τους είχαν όλοι τους πράσα.
Το χριστουγεννιάτικο αυτό φαγητό συνοδευόταν πάντα με σπιτικό κόκκινο
κρασί. Αλλά και σήμερα ακόμη πολλές γυναίκες συνηθίζουν να το
μαγειρεύουν τα Χριστούγεννα και φυσικά και άλλες μέρες.
Σπληαγή: Μπεληνύιε Δπαγγειία
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Μια δεύτερη συνταγή για χοιρινό με πράσα
Υλικά
1
κιλό πράσα
1
κιλό χοιρινό
1
κουταλιά ντοματοπολτό
1
κουταλιά λάδι
ρίγανη
αλάτι
λίγο μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξόια ην ρνηξηλό θαη ζε κηα άιιε θαηζαξόια κε ιάδη
καξαίλνπκε ηα πξάζα. Αθνύ θάλνπκε απηό, βάδνπκε ζηελ ίδηα θαηζαξόια ξίγαλε,
αιάηη θαη ηνλ πνιηό ηεο ληνκάηαο δηαιύνληάο ηνλ κε ιίγν δσκό από ην θξέαο. Μεηά
βάδνπκε ην θξέαο. ηε ζπλέρεηα, αθνύ βξάζεη, είλαη έηνηκν.
Σπληαγή: Κπξηαθνπνύινπ Χξπζνύια

Μια τρίτη συνταγή για χοιρινό με πράσα
Υλικά
5-6
μεγάλα πράσα
1½
κιλό χοιρινό
1
κουταλιά ντοματοπολτό
1
ποτήρι ελαιόλαδο
1-2
φύλλα δάφνης
1
λεμόνι
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηα πξάζα θαη ηα θόβνπκε ζε κηθξά θνκκαηάθηα κέζα ζε κηα
ιεθάλε κε λεξό. Σα πιέλνπκε θαιά θαη ηα βάδνπκε κέζα ζε κηα ξερή θαηζαξόια
καδί κε ην ιάδη θαη ην θξέαο ζε ρακειή θσηηά θαη ηα αλαθαηεύνπκε κέρξη λα
καξαζνύλ ηα πξάζα θαη λα καιαθώζεη ην θξέαο. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε λεξό κέρξη λα
ζθεπαζηνύλ όια θαη ξίρλνπκε θαη ηα ππόινηπα πιηθά, δειαδή ην πηπέξη, ην
ληνκαηνπνιηό αξαησκέλν κε ιίγν λεξό θαη ηα θύιια δάθλεο. Σν αθήλνπκε λα
ζηγνβξάζεη κέρξη λα κείλεη κε ιίγν ρπισκέλν δνπκί. Μεηά ξίρλνπκε θαη ην ρπκό
ιεκνληνύ θαη ζβήλνπκε ηε θσηηά.
Σπληαγή: Σκύξε Μάξζα
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Φοιρινό τηγανιά (Σχανιά)
Υλικά
1
κιλό χοιρινό σπάλα κομμένο κομματάκια
1
φλιτζάνι λάδι
1
ποτήρι νερό
1
ποτήρι άσπρο κρασί ή ρετσίνα
1
λεμόνι (χυμό)
1
φύλλο δάφνης (προαιρετικά)
αλάτι
πιπέρι μαύρο
ρίγανη

Δθηέιεζε
ε έλα βαζύ ηεγάλη βάδνπκε
ην ρνηξηλό κε ιάδη λα ξνδίζεη. Σν
ζβήλνπκε κε θξαζί, πξνζζέηνπκε
ην λεξό, ην αιάηη, ην ιεκόλη θαη ηα
ππόινηπα κπξσδηθά θαη ην
αθήλνπκε λα ζηγνβξάζεη κέρξη λα
κείλεη κόλν κε ην ιάδη ηνπ.
Σεγαληά

Την τηγανιά τα παλαιότερα χρόνια τη μαγείρευαν μόνο τα
Χριστούγεννα. Όταν γυρνούσαν από την εκκλησία μετά τη
χριστουγεννιάτικη
λειτουργία,
σε
όλα
τα
τραπέζια απαραίτητη ήταν
πάντα η τηγανιά και μάλιστα
από σπιτικό γουρούνι. Και
σήμερα ακόμη σε πολλά
σπίτια υπάρχει η συνήθεια
αυτή
μετά
τη
χριστουγεννιάτικη λειτουργία
η τηγανιά να είναι το πρώτο
αρτήσιμο πιάτο μετά την
εξαντλητική νηστεία που έχει
προηγηθεί.

Υνηξηλό ηεγαληά (ηραληά)

Σπληαγή: Καηζηθνλνύξε Απνζηνιίλα
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Χάρι πλακί
Υλικά
μεγάλα ψάρια ή φέτες ψαριού
λάδι
κρεμμύδι
ντομάτες
μαϊντανό
λίγο αλεύρι
αλάτι

Δθηέιεζε
Καζαξίδνπκε ηα ςάξηα, ηα πιέλνπκε, ηα αιαηίδνπκε ιίγν θαη, εάλ είλαη κεγάια,
ηα ραξάδνπκε. ε έλα ηεγάλη βάδνπκε ην ιάδη λα θάςεη θαη ηα ηεγαλίδνπκε ειαθξά.
Παξάιιεια ζε κηα ξερή θαηζαξόια ζνηάξνπκε ην θξεκκύδη, ξίρλνπκε ηελ ηξηκκέλε
ληνκάηα θαη, αθνύ βξάζεη θαιά, πξνζζέηνπκε λεξό, κατληαλό θαη ιίγν αιάηη. Σα
αθήλνπκε λα βξάζνπλ θαη πξνο ην ηέινο πξνζζέηνπκε ιίγν αιεύξη, αθνύ πξώηα ην
ρηππήζνπκε ζε έλα βαζύ πηάην κε ιίγν λεξό. Αλαθαηεύνπκε θαη, όηαλ ν δσκόο

Φάξη πιαθί

ρπιώζεη, πξνζζέηνπκε ηα ηεγαληζκέλα ςάξηα θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ ιίγν.
Δάλ ζέινπκε όκσο λα ηα πεξάζνπκε από ην θνύξλν, δε βάδνπκε ηα ςάξηα ζηελ
θαηζαξόια αιιά ηα αξαδηάδνπκε ζε έλα ηαςί, ηα πεξηρύλνπκε κε ηε βξαζκέλε
ζάιηζα θαη ηα ςήλνπκε γηα κηζή ώξα.

Τα παλιά χρόνια με αυτόν τον τρόπο μαγείρευαν το γριβάδι την ημέρα
του Ευαγγελισμού και την Κυριακή των Βαΐων.
Σπληαγή: Μαξθνπνύινπ Παλαγηώηα
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Χαροζούμ(ι)48
Υλικά
1
φλιτζάνι μπλιγούρι
1
κρεμμύδι ή φρέσκα κρεμμυδάκια
1
κουταλιά αλεύρι
½
κουτάλι κόκκινο γλυκό πιπέρι
λίγο ξύδι
λάδι
μαϊντανό
ρίγανη
αλάτι

Δθηέιεζε
ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ην ιάδη, θαβνπξληίδνπκε ην θξεκκύδη,
πξνζζέηνπκε ην θόθθηλν πηπέξη θαη, πξηλ θαεί, ξίρλνπκε ην λεξό. Όηαλ θνριάζεη,
ξίρλνπκε ην κπιηγνύξη, ην αιάηη, ην κατληαλό θαη ηε ξίγαλε θαη ην αθήλνπκε λα
βξάζεη. Πξνο ην ηέινο ζε έλα βαζύ πηάην ρηππάκε 1 θνπηαιηά αιεύξη κε ιίγν λεξό θαη
ιίγν μύδη, ην ξίρλνπκε ζην θαγεηό θαη ην αθήλνπκε λα βξάζεη ιίγν αθόκε κέρξη λα
ρπιώζεη.

Φαξνδνύκ(η)

Σπληαγή: Μεζάηθνπ Ι. Δπαγγειία
48

Δίλαη πνιύ παιηό θαγεηό πνπ ηώξα πηα δελ ην καγεηξεύνπλ.
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Χιρούκ(ι)
Υλικά
αλεύρι
πιπέρι
λάδι
αλάτι

Δθηέιεζε
ε κηα θνύπα βάδνπκε κηα ρνύθηα αιεύξη θαη πξνζζέηνπκε λεξό ηόζν, όζν λα
κε ζβνιηάζεη ην αιεύξη.
ε κηα θαηζαξόια βξάδνπκε λεξό, πξνζζέηνπκε αιάηη θαη ξίρλνπκε ην
πξνεγνύκελν κείγκα.
ε έλα ηεγάλη βάδνπκε λα θάςεη ιίγν ιάδη κε αιάηη θαη θόθθηλν πηπέξη θαη,
αθνύ θαεί ην ιάδη, ηα πξνζζέηνπκε ζην παξαπάλσ κείγκα.

Φηξνύθ(η)

Κάπνηε, επεηδή νη νηθνγέλεηεο ήηαλ κεγάιεο, ε λνηθνθπξά ρηππνύζε θαη κεξηθά
απγά θαη ηα έξηρλε ζηελ θαηζαξόια κε ην ςηξνύθη. Απηό ην έθαλαλ σο κηα
παξαιιαγή ηνπ θαγεηνύ αιιά θαη κία ελαιιαγή από ηελ θαζεκεξηλόηεηα.
Σπληαγή: Ληόιηνπ Σνπιηάλα
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Σις συνταγές έδωσαν:
1. Αλαζηαζηάδνπ Βαζηιηθή
2. Αλαζηαζηάδνπ Μαξίθα
3. Βαΐδνπ Αλλέηα
4. Βελέηε Δπαγγειία
5. Γθίδε Υξπζνύια
6. Γθηνπδέιε ηέιια
7. Γξέδε Παλαγηώηα
8. Γακάζθνπ Δπαγγειία
9. Καξύδα Βαζηιηθή
10. Καηζηθνλνύξε Απνζηνιίλα
11. Κνληνύ Φξόζσ
12. Κπξηαθνπνύινπ Πνιπμέλε
13. Κπξηαθνπνύινπ Υξπζνύια
14. Ληόιηνπ Αλαζηαζία
15. Ληόιηνπ Θεαλώ
16. Ληόιηνπ νπιηάλα
17. Ληνύζα Βαζηιηθή
18. Ληνύζα Μαγδαιελή
19. Ληνύζα – Μπάξκπα Μαγδαιελή
20. Μαξγαξίηε ηέιια
21. Μαξθνπνύινπ Παλαγηώηα
22. Μεζάηθνπ Η. Δπαγγειία
23. Μεζάηθνπ – Μαξθνπνύινπ Δπαγγειία
24. Μηραιάθε Μαξία
25. Μνιώζε Φσηεηλή
26. Μνύιηαξα Φσηεηλή
27. Μπεληνύιε Θενδ. Δπαγγειία
28. Νάλνπ Υξ. Παζραιία
29. Οηθνλόκνπ Απνζηνιίλα
30. Παληνύζε Βαΐα (Πξεζβπηέξα)
31. Παξάζρνπ Κσλζηαληηληά
32. Πιηάθνπ Διέλε
33. Ππξηλή Θενλίηζα
34. αθειιαξίδνπ – Γεδνύζε Κπξηαθή
35. κύξε Μάξζα
36. Σδίληδηνπ Μαξία
37. Σζέιηνπ – Γάλνγινπ Βέξα
38. Σζίκηζηνπ Δπγελία
39. Σζνύθαινπ ηέιια
40. Υαιέκε ηπιηαλή
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