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Ευχαριστίες
 

άθε βιβλίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας. Το συγκεκριμένο ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, μετά 

από μια μακρά συζήτηση με τον Παναγιώτη Γεωργιάδη και τον Χρήστο Καρρά, που συμμετείχε 

στο έργο εκείνη την περίοδο. Στην πρώτη φάση του, προσδιορίσαμε μαζί τα τοπικά προϊόντα 

που αποτελούν κομμάτι της πλούσιας αγροτικής και μαγειρικής κληρονομιάς των Δρόμων του 

Κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Το φυσιολογικό επόμενο βήμα ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου. 

Ο Χρήστος εδώ και καιρό δεν συμμετέχει ενεργά στο έργο αυτό, ακολουθώντας άλλους 

στόχους, αλλά ο Παναγιώτης, ως διευθυντής των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, 

ήταν σε μεγάλο βαθμό η ψυχή του όλου εγχειρήματος και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω 

πάνω απ’ όλα για την υπομονή και την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό μου. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Νέτσικα, συνεργάτιδα του όλου εγχειρήματος, 

οινολόγο και συγγραφέα βιβλίων για το κρασί, που κατέγραψε και παρουσίασε 

τον εκτενή κατάλογο των τοπικών παραγωγών, πολλά προϊόντα των οποίων 

χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν οι συνταγές που ακολουθούν· 

της είμαι υπόχρεη επίσης για το ότι προσέφερε τις γνώσεις της, ως ειδήμων, 

στο συνταίριασμα κάθε πιάτου με τα κρασιά που μπορούν να το συνοδεύσουν. 

Οφείλω κάτι παραπάνω από ευχαριστώ στον σύζυγό μου Βασίλη Στενό, συνεργάτη 

και φωτογράφο της έκδοσης, του οποίου οι γεμάτες φως εικόνες δίνουν ζωή 

στις μαγειρικές προτάσεις μου. Το κομψό στάιλινγκ της Tina Webb προσδίδει καινούρια 

πνοή στις παραδοσιακές συνταγές και χαρίζει στα λιγότερο συμβατικά πιάτα 

μια υπέροχη καλλιτεχνική λάμψη.

Ο Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος κατανόησε τον στόχο μας να είναι το βιβλίο τόσο κλασικό 

όσο και σύγχρονο και οδήγησε λέξεις και εικόνες σε ένα αρμονικό δημιουργικό σύνολο.

Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω τον Κώστα Φιλιππάκη, που επιμελήθηκε με μεγάλη 

προσοχή την αγγλική και ελληνική έκδοση και έκανε τη μετάφραση από τη μητρική μου 

αγγλική γλώσσα στην ελληνική. Ευχαριστώ επίσης την Εβελίνα Φούκου, 

τη Στέλλα Κυριακοπούλου καθώς και την υπόλοιπη ομάδα της D.V. Food Arts.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης οφείλω στο γραφείο των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου 

Ελλάδος για τη γραμματειακή υποστήριξη, όπως επίσης στον Γιάννη Αλμπάνη και 

τη Στέλλα Τοπαλίδου για τη μετάφραση και τον Κώστα Σπαθαράκη για τη γλωσσική επιμέλεια.

Ευχαριστούμε την Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+, στο πλαίσιο της οποίας  δημιουργήθηκε 

το παρόν βιβλίο με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 80%.

Κ
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όλη ιδέα της συγγραφής ενός βιβλίου για τα φαγητά των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου 

Ελλάδoς διαμορφώθηκε από την προσπάθεια να αγκαλιάσουμε και να αναδείξουμε όχι μόνο 

τα κρασιά αυτά καθεαυτά, αλλά και τα πολιτισμικά θέλγητρα κατά μήκος καθεμιάς από τις 

Διαδρομές.

Το φαγητό είναι αναμφισβήτητα αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής εμπειρίας κάθε τό-

που και η Βόρεια Ελλάδα μας δίνει απλόχερα πρώτες ύλες, τοπικά προϊόντα και μοναδικές 

τοπικές συνταγές. Τα παραδοσιακά φαγητά της περιοχής όμως έχουν καταγραφεί σε μια πλη-

θώρα βιβλίων σε πολλές γλώσσες, ορισμένα από αυτά με ευρύ και ορισμένα με πιο στενά 

τοπικό αντικείμενο. Αυτό που ευελπιστώ να πετύχω με την παρούσα έκδοση είναι να τονίσω 

ορισμένα από τα ντόπια, παραδοσιακά φαγητά επιλέγοντας τα δικά μου αγαπημένα αντι-

προσωπευτικά πιάτα. Παράλληλα, το ίδιο σημαντικό νομίζω, υιοθετώ μια προσέγγιση που 

βασίζεται στα προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας τόσο με δικές μου συνταγές – όχι απαραίτητα 

παραδοσιακές – που απαιτούν συγκεκριμένα τοπικά υλικά, όσο και με μερικά σύγχρονα το-

πικά πιάτα που παρασκευάζονται από ντόπιους σεφ κατά μήκος των Διαδρομών. 

Τα ελληνικά υλικά γενικά και ειδικότερα ο πλούτος των ειδών διατροφής από την εύφορη γη 

της Βόρειας Ελλάδας έχουν να επιδείξουν μια διαχρονικότητα που τα καθιστά σήμερα εξίσου 

επίκαιρα, όπως και σε κάθε άλλη περίοδο της μακράς ιστορίας της χώρας. Μια σύντομη μα-

τιά στο εκτεταμένο κεφάλαιο για το κελάρι θα σας δώσει μια εικόνα της συνέχειας αυτών των 

πολυάριθμων υλικών, που είναι γνωστά από την αρχαιότητα, συχνά και με το ίδιο όνομα. 

Με αυτή τη διαχρονικότητα κατά νου, επιλέξαμε να προσεγγίσουμε τη βορειοελλαδίτικη 

μαγειρική και την αισθητική του σερβιρισμένου πιάτου με έναν απόλυτα σύγχρονο τρόπο. 

Ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς της έκδοσης είναι να ωθήσει τους αναγνώστες να ανα-

ζητήσουν τα υλικά της περιοχής, άσχετα με το πού ζουν οι ίδιοι. Το βιβλίο αυτό έχει και άλλες 

επιδιώξεις: να δώσει στους αναγνώστες ένα πρόσφορο (και τερπνό) τρόπο να ξαναζήσουν 

μνήμες γεύσεων που ίσως απόλαυσαν ακολουθώντας τις διαδρομές του κρασιού και, ευελ-

πιστούμε, να εμπνεύσει μάγειρες στις περιοχές των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος 

να εξετάσουν εκ νέου τον πλούτο των πρώτων υλών τους, πέρα από την καθ’ όλα σεβαστή 

παράδοση.

Η

Πρόλογος
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Περιηγήσεις στην κουζίνα της Βόρειας Ελλάδας

Η περιοχή που καλύπτει αυτό το βιβλίο εκτείνεται περίπου για 600 χιλιόμετρα σε μια νοητή 

ευθεία γραμμή από την Ήπειρο, την απροσπέλαστη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, μέχρι τη 

Μακεδονία και τη Θράκη στα βόρεια και βορειοανατολικά σύνορα της χώρας. Είναι μια μεγά-

λη έκταση, όπου δεσπόζουν καταπράσινα βουνά, απόκρημνες κοιλάδες, ορμητικά παγωμένα 

ποτάμια, πλούσιες πεδιάδες και γαλήνιες λίμνες. Η θάλασσα, τόσο αντιπροσωπευτική της υπό-

λοιπης Ελλάδας, εδώ περιορίζεται στη δυτική ακτογραμμή και στα δαντελωτά περιγράμματα 

κολπίσκων και χερσονήσων από την Πιερία μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Από αμνημονεύτων 

χρόνων, αυτή η λωρίδα γης υπήρξε ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης καθώς και ένα χω-

νευτήρι όπου ο φυσικός πλούτος της γης δέθηκε με τους καρπούς μιας πολύμορφης και συχνά 

ταραχώδους ιστορίας.

Δεν είναι η Ελλάδα που γνωρίζουν οι περισσότεροι ξένοι, ούτε όσον αφορά το τοπίο ούτε 

όσον αφορά το φάσμα των φαγητών που συγκροτούν την τοπική παλέτα γεύσεων. Θα μπο-

ρούσε όμως να υποστηρίξει κανείς ότι είναι η πατρίδα μερικών από τις πιο μαγευτικές μαγει-

ρικές παραδόσεις όλης της χώρας. 

Το βουβαλίσιο κρέας, οι καυτερές πιπεριές και η ζαφορά για παράδειγμα, μπορεί να μην απο-

τελούν την τριλογία των μεσογειακών συστατικών που οι περισσότεροι έχουν κατά νου όταν 

σκέφτονται την ελληνική κουζίνα, αλλά είναι ανάμεσα στα καθοριστικά υλικά της πολυσύν-

θετης τοπικής μαγειρικής στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σίγουρα όμως, πέρα από τον τοπικό 

φυσικό πλούτο, η κουζίνα της Μακεδονίας και της Θράκης «σφραγίστηκε» από την επίδραση 

των προσφύγων από την Μικρά Ασία. Η βορειοελλαδίτικη κουζίνα, όπως γενικότερα όλη η 

ελληνική κουζίνα, δεν θα ήταν αυτή που είναι χωρίς τα αρωματικά εδέσματα των προσφύγων. 

Στη μικρασιάτικη κουζίνα τα νήματα της αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής, ευρωπαϊκής και ανα-

τολίτικης μαγειρικής συνυφαίνονται σε ένα μοναδικό σύνολο· αμέτρητα πιάτα, ανάμεσά τους 

ο μουσακάς, το μαντί, το μυδοπίλαφο και πολλά άλλα, ενσωματώθηκαν στη βορειοελλαδίτικη 

κουζίνα και σήμερα είναι αναπόσπαστο μέρος της τοπικής παράδοσης. 

Η κουζίνα και το κελάρι της Ηπείρου εξελίχθηκαν διαφορετικά: εκεί οι παραδόσεις του φα-

γητού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πλούσιο ποιμενικό και νομαδικό πολιτισμό της 

περιοχής.

Στις επόμενες σελίδες, σκοπός μου είναι να ξεναγήσω τον αναγνώστη στις γεύσεις, κα-

θώς, παρά τις εγγενείς διαφορές στις κουζίνες της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, 

υπάρχουν επίσης και ομοιότητες: μεταξύ αυτών, ο έμφυτος σεβασμός για τα έξοχα τοπικά 

υλικά, σεβασμός που είναι κοινός σε όλους τους Έλληνες μάγειρες, αλλά, ίσως το πιο σημα-

ντικό, μια αναγέννηση που έχει αγκαλιάσει και τα σύγχρονα προϊόντα που παρασκευάζονται 

με καταξιωμένα από το χρόνο ντόπια υλικά αλλά και τα πιάτα που φτιάχνονται με αυτά. Στο 

ΕισαγωγήΕισαγωγή
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βιβλίο αυτό, η παράδοση και η καινοτομία συνταιριάζονται καθρεφτίζοντας το πάντρεμα 

του παλιού και του σύγχρονου, της Ανατολής και της Δύσης, του γηγενούς και του αλλότριου, 

συνταιριάσματα που ανέκαθεν καθόριζαν τη φυσιογνωμία του τόπου. 

Μακεδονια και Θρακη

Το πρώτο στοιχείο του μακεδονικού και του θρακιώτικου τραπεζιού που δοκιμάζουν οι τα-

ξιδιώτες – Έλληνες και ξένοι – είναι κατά πάσα πιθανότητα σε υγρή μορφή, αφού τα κρασιά 

της περιοχής συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες γαστρονομικές εξαγωγές. Είναι 

γεγονός ότι οι οινοποιοί της περιοχής ξεκίνησαν πριν από δύο δεκαετίες μια αμπελουργική 

επανάσταση που έφερε τα ελληνικά κρασιά στο διεθνή χάρτη και ήταν τελικά το έναυσμα 

για μια επανάσταση στην ελληνική κουζίνα, καθώς ενέπνευσε μια νέα γενιά από Έλληνες σεφ 

εντός και εκτός των συνόρων μας. Εντούτοις, αποτελεί ειρωνεία ότι η κουζίνα της περιοχής 

παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άγνωστη πέρα από τα σύνορά της.

Η μακεδονική κουζίνα είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ενώ επιφανειακά ίσως μοιά-

ζει με μια ανάμειξη, με μια «σαλάτα μασεντουάν», στην πραγματικότητα είναι το ισορροπη-

μένο σύνολο των μερών της, ένας ποικίλος, πολυεδρικός, δελεαστικός καθρέφτης της περι-

οχής, αυτής της γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης αλλά και των γόνιμων αγροτικών της 

παραδόσεων. Καθώς αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα πιο εύφορα μέρη των Βαλκανίων, οι 

στρατοί των γειτόνων προέλασαν εκεί με σκοπό να επωφεληθούν από τον πλούτο του τό-

που: Ρωμαίοι, Σλάβοι, Βούλγαροι, Οθωμανοί και άλλοι, άφησαν όλοι τη σφραγίδα τους στη 

Μακεδονία και την κουζίνα της. Οι Βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι, νομάδες βοσκοί μέχρι και τη 

δεκαετία του 1960, βοήθησαν να καθιερωθεί η περιοχή ως η κατεξοχήν γαλακτοπαραγωγική 

όλης της χώρας (φέτα, κασέρι και μανούρι από τα κορυφαία του είδους τους παράγονται στη 

Μακεδονία και τη Θράκη) Χάρισαν επίσης στη χώρα ορισμένα από τα πιο νόστιμα πιάτα της 

– αμέτρητες αλμυρές πίτες γεμισμένες με άγρια χορταρικά (ανάμεσά τους και τσουκνίδες) 

και τυριά. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τη μεγαλύτερη επιρροή στην τοπική κουζίνα άσκησαν οι 

1.000.000 περίπου Έλληνες πρόσφυγες που ήρθαν από τις ακτές της Μικράς Ασίας και του 

Πόντου από τη δεκαετία του 1920 και μετά, κατά τις γεωπολιτικές αναταραχές της εποχής. 

Αυτοί έφεραν μαζί τους ένα πλούτο από νέα, εκλεπτυσμένα, καρυκευμένα φαγητά και μα-

γειρικές παραδόσεις που ποικίλλουν από το μουσακά και τα γεμιστά αμπελόφυλλα μέχρι 

τα σουτζουκάκια που μοσχομυρίζουν κύμινο, όλη τη φιλοσοφία των μεζέδων, ασυνήθιστα 

τυριά και ζυμαρικά και άλλα πολλά, που έγιναν εμβλήματα όχι μόνο της μακεδονικής και 

θρακιώτικης κουζίνας, αλλά και της ελληνικής μαγειρικής εν γένει. Η ικανότητα της περιοχής 

να απορροφά και να συνδυάζει αυτές τις φαινομενικά ασύμβατες επιρροές συνεχίζεται μέ-

χρι τις μέρες μας: από το τέλος της δεκαετίας του 1980, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

και τις επακόλουθες αναταραχές στην ανατολική Ευρώπη, χιλιάδες Έλληνες που ζούσαν σε 

πρώην Σοβιετικές περιοχές στον Καύκασο και γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα επέστρεψαν, 

φέρνοντας μαζί τους ένα ακόμη σύνολο φαγητών και εθίμων, που αποτέλεσαν άλλη μια αρ-

μονική πινελιά στον πολύπλοκο καμβά του ελληνικού Βορρά.
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Τα γεννήματα της γης: τρούφες, ζαφορά, τυριά και άλλα πολλά

Η ιστορία καθόρισε ένα μέρος του μακεδονίτικου τραπεζιού, αλλά η γεωγραφία της περιοχής 

κατά πάσα πιθανότητα έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξη της κουζίνας. 

Παντού στη Μακεδονία και τη Θράκη η απλοχεριά της φύσης είναι ολοφάνερη.

Τα ψηλότερα ελληνικά βουνά, ο Όλυμπος και η οροσειρά της Πίνδου, χωρίζουν τη Μακεδο-

νία από την Ήπειρο. Ανάμεσά τους εκτείνονται μεγάλοι κάμποι που προμηθεύουν τη χώρα 

σιτάρι, καλαμπόκι και άλλα προϊόντα. Στις πλαγιές τους ευδοκιμούν μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, 

βερίκοκα, κεράσια και βεβαίως σταφύλια, από τα νοστιμότερα της χώρας. Στα πιο κρύα μέρη 

της ορεινής Μακεδονίας καλλιεργούνται οι καλύτεροι γίγαντες (το καύχημα κάθε ταβέρνας), 

ιδιαίτερα γύρω από τις Πρέσπες, την περιοχή των λιμνών στα σύνορα με την Αλβανία. Στη 

Μακεδονία βγαίνουν επίσης ξηροί καρποί, τα καλύτερα καρύδια, αμύγδαλα και φουντούκια, 

που εντάσσονται στην τοπική μαγειρική με μοναδικούς τρόπους. Τα καρύδια, για παράδειγ-

μα, δεν παρέχουν μόνο την πρώτη ύλη για τη γέμιση στα αμέτρητα σιροπιαστά γλυκά που 

αποτελούν ζαχαροπλαστικές σπεσιαλιτέ της συμπρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, προστίθενται 

επίσης σε σάλτσες, ντιπ και αλμυρές πίτες. Η μακεδονίτικη ψητή μελιτζανοσαλάτα καθώς 

και η σκορδαλιά (το συνηθισμένο ταίρι του μπακαλιάρου) περιέχουν συχνά κοπανισμένα 

καρύδια. Σε μια αλμυρή πίτα, μια νηστίσιμη σπεσιαλιτέ, ο κιμάς μπορεί να αντικατασταθεί με 

κοπανισμένα καρύδια σε ένα λαμπρό συνδυασμό με ντομάτες και κρεμμύδια. 

Τα φουντούκια ανέλαβαν πρόσφατα έναν πολύ διαφορετικό ρόλο· από αυτά προέρχεται 

μια πολύ σπάνια γεύση, που οι ντόπιοι γνώριζαν από τα αρχαία χρόνια αλλά παρόλα αυτά 

είναι ένα εντελώς νέο εμπορικό προϊόν: οι « μαύρες τρούφες ». Οι πρώτες ελληνικές καλλιερ-

γημένες μαύρες τρούφες συλλέχθηκαν το 2008 κάτω από νέες φυτείες με φουντουκιές στην 

Πιερία, στο νοτιοανατολικό μέρος της περιοχής, με βάρος μέχρι 900 αρωματικά γραμμάρια 

η καθεμία, χάρη στις προσπάθειες ορισμένων παράτολμων αγροτών που ξεκίνησαν το εγχεί-

ρημα πριν από δεκαπέντε χρόνια. Οι μαύρες τρούφες της Μακεδονίας πωλούνται στη μισή 

τιμή σε σχέση με εκείνες του Περιγκόρ.

Ακόμα άλλη μια σπάνια λιχουδιά από την πλούσια μακεδονική γη είναι η ζαφορά. Η Ελλά-

δα είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς ζαφοράς παγκοσμίως. Στα μέρη 

αυτά, το μπαχαρικό είναι γνωστό σαν κρόκος Κοζάνης, από την πόλη της Δ. Μακεδονίας 

όπου περίπου 1.500 οικογένειες συγκροτούν το συνεταιρισμό που καλλιεργεί και εμπορεύε-

ται τους 2,5 έως 7 τόνους πολύτιμων στιγμάτων που παράγει η Ελλάδα ετησίως. Περίπου το 

ένα τέταρτο της σοδειάς του κρόκου πηγαίνει στην εγχώρια κατανάλωση και το υπόλοιπο 

εξάγεται.

Ο κρόκος, αν και αποτελούσε μέλος της ελληνικής χλωρίδας από αιώνες, αξιοποιήθηκε 

εμπορικά στη Μακεδονία από το τέλος του 19ου αιώνα και εμφανίζεται περισσότερο στην 

ποτοποιία της περιοχής ως συστατικό κατά την απόσταξη του τσίπουρου και ως αρωματική 

προσθήκη στον καφέ. Αφού είχε για καιρό χαθεί από την παραδοσιακή κουζίνα, έκανε την 

επανεμφάνισή του χάρη στους σύγχρονους Έλληνες σεφ που το χρησιμοποιούν σε πιάτα 

όπως μεταξύ άλλων το φιλέτο γλώσσας, ψημένο σε σάλτσα λεμονιού και ντομάτας και καρυ-

κευμένο με κρόκο και μαστίχα, ή σε μους από κρόκο και γιαούρτι.

Πέρα από τον κρόκο και τις τρούφες, τα καθιερωμένα τοπικά πιάτα και η παραδοσιακή 

παλέτα γεύσεων μας προσφέρουν μια πιο διεισδυτική ματιά στον αληθινό πλούτο του Μα-
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κεδονικού και θρακιώτικου τραπεζιού. Στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα η αγορά είναι κάθε 

μέρα γεμάτη από μεζεδοπωλεία που σερβίρουν το φαγητό που χαρακτηρίζει τον τόπο πε-

ρισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μια καυτερή πράσινη πιπεριά ψημένη με μαστοριά στα 

κάρβουνα μπορεί να αποτελεί από μόνη της ένα μεζέ· ένας άλλος μεζές είναι οι φρέσκες 

σαρδέλες στα κάρβουνα, περιχυμένες με ελαιόλαδο από τη Χαλκιδική και γαρνιρισμένες με 

λεπτότατες ροδέλες κρεμμυδιού. Η ερωτική σχέση με τη μελιτζάνα εκφράζεται με συντα-

γές που ποικίλλουν από τραγανά γεμιστά μελιτζανάκια τουρσί μαζί με σέλινο, σκόρδο και 

μαϊντανό, μέχρι τις αέρινες μικρές μελιτζάνες χαραγμένες και γεμισμένες με καραμελωμένα 

κρεμμύδια και άφθονο ελαιόλαδο, και μέχρι τις ψητές μελιτζανοσαλάτες, με το πυκνό και 

ατόφιο άρωμα του καπνού.

Τα θαλασσινά αποτελούν ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο στο βιβλίο των μεζέδων και 

το παραλιακό ανάγλυφο της περιοχής προσφέρει πολλές ντόπιες σπεσιαλιτέ. Κορυφαίες 

ανάμεσά τους τα ντόπια μύδια που εκτρέφονται στα ανοιχτά των ακτών της Χαλκιδικής και 

της Πιερίας. Οι ντόπιες ταβέρνες τα προσφέρουν τηγανητά σε κουρκούτι έτσι που να μο-

σχομυρίζουν θάλασσα, ή γεμιστά με ρύζι και κρεμμύδια, ή μαγειρεμένα με ένα μικροσκο-

πικό ντόπιο ζυμαρικό, το κουσκούσι, ή αχνιστά είτε με κρασί είτε με σάλτσα ντομάτας, σαν 

σαγανάκι σε μια από τις μυριάδες εκδοχές του. Οι ίδιοι όρμοι όπου εκτρέφονται τα μύδια 

μας δίνουν επίσης σκουμπριά, τονάκια, σαρδέλες και άλλα ψάρια που γίνονται γεμιστά, στη 

σχάρα, αλίπαστα ή καπνιστά, συνθέτοντας ακόμα περισσότερους μεζέδες για να γεμίσουν 

τα πιάτα για τις παρέες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Οι πεντακάθαρες 

ορεινές λίμνες των Πρεσπών προσφέρουν μια εντελώς άλλη ποικιλία ψαριών, πολλά από τα 

οποία είναι σήμερα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτά περιλαμβάνουν: πέστροφα και σο-

λομοπέστροφα καθώς και τσιρόνια, μια ντόπια λιχουδιά που αλατίζεται και ξεραίνεται, και 

θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ουζομεζέδες. Ανατολικότερα, στη Θράκη, η παράδοση 

των αλίπαστων ψαριών ευδοκιμεί και οι ντόπιες σπεσιαλιτέ περιλαμβάνουν ορισμένες από 

τις σπανιότερες στην Ελλάδα: το λικουρίνο που είναι παστός ή καπνιστός κέφαλος· επίσης 

καπνιστή πέστροφα και άλλα.

Η Θράκη τροφοδοτεί το τραπέζι με τουλάχιστον ένα ακόμη μοναδικό και πανάρχαιο προ-

ϊόν, τον καβουρμά, συντηρημένο μοσχαρίσιο και βουβαλίσιο κρέας. Η Θράκη είναι το μόνο 

μέρος στην Ελλάδα όπου τα βουβάλια περιφέρονται ή, για την ακρίβεια, τσαλαβουτάνε στις 

ρηχές λιμνοθάλασσες των ανατολικών συνόρων της περιοχής, παρέχοντας την πρώτη ύλη 

για αυτόν τον περιζήτητο μεζέ. Το κρέας καβουρδίζεται και καρυκεύεται με σκόρδο και βότα-

να πριν φυλαχτεί στο δικό του μεταξένιο λιωμένο λίπος. Το παραδοσιακό αυτό πιάτο παρα-

σκευαζόταν στα αγροτόσπιτα και φυλαγόταν σε κιούπια, όπως το γαλλικό κονφί· καινοτόμοι 

παραγωγοί στις μέρες μας φτιάχνουν καβουρμά σε εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, 

σε κυλινδρικό σχήμα ώστε να κόβεται σε μερίδες πιο εύκολα και να σοτάρεται ακόμα ευ-

κολότερα. Ο καβουρμάς είναι άλλος ένας κρίκος στην ατέλειωτη αλυσίδα των ρωμαλέων 

μεζέδων που αφθονούν στη Βόρεια Ελλάδα αλλά σαγηνεύουν και άλλες περιοχές, καθώς ο 

καβουρμάς ανακαλύπτεται και από την υπόλοιπη χώρα. 

Η λέξη «ρωμαλέο» περιγράφει με ακρίβεια το πώς προτιμούν το φαγητό τους οι Μακε-

δόνες και οι Θρακιώτες. Βρίσκουν το τέλειο υλικό για τις γεύσεις που αγαπούν στη μεγάλη 

ποικιλία από πιπεριές της περιοχής. Ίσως κανένα άλλο υλικό δεν χαρακτηρίζει τη μαγειρι-
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κή της Μακεδονίας και της Θράκης τόσο έντονα όσο η πιπεριά: γλυκιά, καυτερή, φρέσκια, 

αποξηραμένη, σε νιφάδες, σε σκόνη, στρουμπουλή και φουσκωτή για γέμισμα, μικρή και σε 

σχήμα κέρατου για συντήρηση στην άλμη, μακριά και λυγερή για τηγάνισμα, κόκκινη και 

σαρκώδης για ψήσιμο και για συντήρηση σε άλμη ή ελαιόλαδο. Οι πιπεριές συλλέγονται 

σε τεράστιες ποσότητες από τα μέσα του καλοκαιριού ώς τα μέσα του φθινοπώρου σε όλη 

την περιοχή, και δηλώνουν ή υποδηλώνουν την παρουσία τους σε κάθε είδους πιάτα από 

αρωματικά μαγειρευτά με μοσχάρι, αρνί ή ακόμα και ψάρι, σε γλυκά ή αλμυρά αρτύματα, 

και σε ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά πιάτα, τη χτυπητή, μια πικάντικη σαλάτα από φέτα, 

ελαιόλαδο, λεμόνι και πιπεριές σε διάφορες διαβαθμίσεις του καυτερού. 

Η προτίμηση για τις έντονες γεύσεις κινείται και προς άλλες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα 

η τοπική μαγειρική είναι γεμάτη από συνδυασμούς φρούτων και πρωτεϊνών που δεν υπάρ-

χουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Τα ξερά δαμάσκηνα συνδυάζονται με μαγειρευτά πράσα 

με ντομάτα ή με μαγειρευτό μοσχάρι ή βοδινό· αγαπητό είναι επίσης το κυδώνι, κομμένο σε 

φέτες σαν πατάτα και μαγειρεμένο με κοτόπουλο ή βοδινό και ντομάτα ή ακόμα και γεμιστό 

με κιμά και κανέλα.

Με τόσο μεγάλη ιστορία και τόσες πολλές υπέροχες πρώτες ύλες, τα εστιατόρια της περιο-

χής είναι σε γενικές γραμμές προσηλωμένα στην παράδοση. Η τάση προς την καινοτόμο μα-

γειρική που έχει κερδίσει τους Αθηναίους σεφ και τους εκτός Ελλάδας Έλληνες σεφ δεν έχει 

εδραιωθεί ακόμα στο Βορρά. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ο χώρος της εστίασης στη Μακεδονία 

και τη Θράκη διέπεται σε μεγάλο βαθμό από την εντοπιότητα. Αυτή ακριβώς είναι βέβαια 

και η μεγαλύτερη γοητεία της. Υπάρχει ένας ολόκληρος και ακόμα ανεξερεύνητος κόσμος 

παραδοσιακών φαγητών που μας περιμένει στις γεύσεις του ελληνικού Βορρά.

 

ηπειροσ

Η Ελλάδα ταυτίζεται για τους περισσότερους τουρίστες με το αιώνιο καλοκαίρι. Οι μέρες είναι 

πάντα ράθυμες και γλυκές σαν το μέλι, αλλά τη νύχτα οι ρυθμοί είναι πιο ξέφρενοι και σαγη-

νευτικοί, σαν την ευωδιά του γιασεμιού που φέρνει το αεράκι. Είναι μια εικόνα της Ελλάδας 

που αντιπροσωπεύει μόνο τα νησιά του Αιγαίου. Είναι καθησυχαστικά απλή και απόλυτη στις 

αντιθέσεις της. Υπάρχει ο ήλιος, ανελέητα καυτός, που σχεδόν σε παραλύει, και μετά η θάλασ-

σα, πανταχού παρούσα, προκλητική, λυτρωτική. Αυτά δεν ισχύουν στην Ήπειρο. Στα μέσα του 

Αυγούστου, για παράδειγμα, δεν είναι ασυνήθιστο μια κρύα ψιχάλα να παγώνει τα κόκαλα και 

τα τζάκια να καίνε. Οι νησιώτικες μυρωδιές του γιασεμιού και της αλμύρας δίνουν εδώ τη θέση 

τους σε μια εξίσου μεθυστική ατμόσφαιρα από καμένο ξύλο και βρεγμένη γη. Είναι μια άλλη 

Ελλάδα, με μια ομορφιά πιο αργόσυρτη, με τα σκοτεινά χιονοσκέπαστα βουνά και τα αέρινα 

πετρόχτιστα γεφύρια σπαρμένα πάνω από ορμητικά παγωμένα ποτάμια. Σε αντίθεση με το Αι-

γαίο που ξεχειλίζει από ζωή και ξεφάντωμα έξι μήνες το χρόνο, η Ήπειρος είναι πάντα ειρηνική 

και τα χωριά της είναι καταφύγια γαλήνης. Η περιοχή είναι ακόμα αγροτική στο μεγαλύτερο 

μέρος της, και όμως η καλλιέργεια της γης ήταν πάντα εξαιρετικά δύσκολη: μόνο το δέκα τοις 

εκατό των εδαφών είναι πεδινά. Τα βοσκοτόπια όμως πάντα αφθονούσαν, και έτσι τα προαιώ-

νια επαγγέλματα του βοσκού και του τυροκόμου είναι ακόμη ακμαία εδώ.
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Η Ήπειρος είναι η γη του βουτύρου και όχι του ελαιόλαδου, επειδή η φύση όρισε έτσι. 

Το κλίμα στην ενδοχώρα είναι υπερβολικά ψυχρό για να ευδοκιμήσει η ελιά, η οποία όμως 

υπάρχει στα παράλια.

Αλλά ο τόπος όντως προσφέρει αρκετά βοσκοτόπια και μέχρι και σήμερα τρέφει χιλιάδες 

πρόβατα και κατσίκια. Οι βοσκοί τους μπορεί πλέον να μην πορεύονται στα βουνά πεζοί 

μαζί με τις πολυμελείς τους οικογένειες, όπως έκαναν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

αλλά μετακινούν ακόμα τα κοπάδια τους (με φορτηγό σήμερα) από τις ορεινές κοιλάδες το 

καλοκαίρι κάτω στα χειμαδιά, όταν πιάσουν τα κρύα.

Τα βουνά φιλοξενούν τεράστια ποικιλία άγριας πανίδας και χλωρίδας που περιλαμβάνει 

από αγριογούρουνα και φασιανούς μέχρι άγρια μανιτάρια και χόρτα. Όντως, η παράδοση 

των χόρτων είναι εξίσου πλούσια και πολύμορφη όσο και στην Κρήτη. Υπάρχει ένα ολό-

κληρο φαρμακείο από βότανα και αγριόχορτα στα απόκρημνα φαράγγια της περιοχής, που 

παρέχουν τις πεντανόστιμες πρώτες ύλες για αναρίθμητες αλμυρές πίτες, το πιο γνωστό το-

πικό πιάτο. Τα πολλά λουλούδια που φυτρώνουν εκεί τρέφουν τις μέλισσες που εν συνεχεία 

δίνουν τα πιο αρωματικά μέλια της Ελλάδας. Ένα τοπικό προϊόν είναι το μέλι φασκομηλιάς.

Η κουζίνα της Ηπείρου, όπως και εκείνη της Μακεδονίας, είναι ένα αμάλγαμα του τόπου και 

της ιστορίας. Η μαγειρική της περιοχής έχει πολλά κοινά στοιχεία με της Μακεδονίας, ιδιαίτε-

ρα της δυτικής, αλλά επίσης και των γειτονικών Βαλκανίων, όπως για παράδειγμα τη χρήση 

της πιπεριάς και του λάχανου. Όπως ακριβώς το ένα εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες από 

τη Μικρά Ασία και τον Πόντο που εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη στη 

δεκαετία του 1920 υπήρξε το πιο καθοριστικό στοιχείο που διαμόρφωσε την κουζίνα της 

περιοχής, έτσι και η κουζίνα της Ηπείρου έχει προσδιοριστεί από έναν βασικό παράγοντα 

περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: τη νομαδική ποιμενική παράδοση.

Η ηπειρώτικη κουζίνα γεννήθηκε από την ανάγκη και από τον ποιμενικό τρόπο ζωής. Τα 

ντόπια ζυμαρικά, από τις χυλοπίτες με αυγά μέχρι τον τραχανά (δύο βασικά στοιχεία της 

κουζίνας σε όλο τον ελληνικό Βορρά), ήταν απαραίτητο εφόδιο για τους βοσκούς που τα 

μετέτρεπαν σε χορταστικά γεύματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η ποικιλία των παραδοσια-

κών ζυμαρικών περιλαμβάνεται στα όλο και περισσότερα τοπικά υλικά που διατίθενται στο 

εμπόριο.

Οι δεκάδες διαφορετικές αλμυρές πίτες, ένα ακόμα κλασικό στοιχείο του τοπικού τραπε-

ζιού, είναι η βασική τροφή των περιπλανώμενων ποιμένων, εύκολες στην παρασκευή από 

προσιτά υλικά –άγρια μανιτάρια, πράσα, άγρια χόρτα που συλλέγονται από τη φύση, όπως 

οι τσουκνίδες, παραδοσιακά τυριά, αλλά και κρέατα–, ψήνονται εύκολα στον αυτοσχέδιο 

φορητό φούρνο που κάθε οικογένεια βοσκών έχει ακόμα στην κατοχή της. Το καλαμποκά-

λευρο παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις πίτες, αφού το καλαμπόκι ήταν το σιτηρό που 

προσαρμόστηκε καλύτερα στο κλίμα της περιοχής, και μέχρι τις μέρες μας είναι ένα από τα 

βασικά υλικά της κουζίνας στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Οι πίτες κάλυπταν δύο άλλες βα-

σικές ανάγκες των νομάδων – δεν αλλοιώνονταν εύκολα και ήταν βολικές στη μεταφορά.

Τα απλά πιάτα με κρέας, ιδιαίτερα κατσίκι και αρνί, είναι πεντανόστιμα και υπάρχει και αρ-

κετό κυνήγι, ιδιαίτερα αγριογούρουνο και ζαρκάδι.

Μερικά από τα καλύτερα και σπανιότερα τυριά της Ελλάδας φτιάχνονται στην Ήπειρο, σε 

μέρη όπως η Δωδώνη και το Μέτσοβο, δημιουργήματα του ποιμενικού τρόπου ζωής.
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Υπάρχουν αμέτρητα ντόπια τυριά όπως το μαλακό, ξινό και προϊόν φυσικής ωρίμανσης 

γαλοτύρι, το οποίο παραδοσιακά φτιάχνεται το καλοκαίρι με το γάλα από τις κατσίκες που 

βοσκούν στην πλούσια χλωρίδα της περιοχής.

Σε αντίθεση με άλλα ελληνικά γεωγραφικά διαμερίσματα, η Ήπειρος διαθέτει πανίδα του 

γλυκού νερού όπως, παραδόξως, βατράχια. Τα τηγανητά βατραχοπόδαρα σε κουρκούτι ή 

μαγειρευτά είναι μια σπεσιαλιτέ του μικροσκοπικού νησιού στη μέση της λίμνης των Ιωαννί-

νων, της πρωτεύουσας της περιοχής.

Η Ήπειρος έχει επίσης να επιδείξει μια πληθώρα από άλλες πρώτες ύλες, όλες λίγο πολύ 

συνδεδεμένες με το δροσερό ορεινό της κλίμα. Τα εσπεριδοειδή ευδοκιμούν στα παράλια, 

ενώ στην ενδοχώρα παράγονται μήλα, αχλάδια, κεράσια, ροδάκινα και βερίκοκα. Οι ξηροί 

καρποί της Ηπείρου, ιδιαίτερα τα αμύγδαλα και τα καρύδια, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 

καλύτερους της χώρας, χάρη στο βροχερό κλίμα της περιοχής. Τα δάση παρέχουν ακόμα την 

πιο φημισμένη φυσική λιχουδιά: μανιτάρια διαφόρων ειδών, από κανθαρίσκους έως μορχέ-

λες και πολλά άλλα. Σε αυτά στηρίζεται μια ανθηρή παραγωγή σε οικιακά εργαστήρια.

 

Μέτσοβο

Καμία αναφορά στην Ήπειρο δεν είναι πλήρης χωρίς τον απαραίτητο φόρο τιμής στο Μέ-

τσοβο και τα περίχωρά του.

Φωλιασμένο σε ένα σημαντικό ορεινό πέρασμα, το Μέτσοβο ήταν επί αιώνες ένα πλούσιο εμπο-

ρικό κέντρο. Σήμερα το Μέτσοβο ζει σχεδόν σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Οι παραδοσιακοί 

κάτοικοι της πόλης είναι Βλάχοι, μια πάλαι ποτέ ποιμενική και νομαδική φυλή που μιλά ακόμα ένα 

χαρακτηριστικό λατινογενές γλωσσικό ιδίωμα. Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πριν από αιώνες, 

αφήνοντας τον ποιμενικό τρόπο ζωής τους για χάρη του εμπορίου. Ορισμένες από τις μεγαλύτε-

ρες εμπορικές οικογένειες της Ελλάδας ήταν Βλάχοι στην καταγωγή. Πριν από μερικές δεκαετίες, 

όταν το Μέτσοβο άρχισε να χάνει τις νεότερες γενιές του εξαιτίας της ανεργίας που μάστιζε τις 

αγροτικές περιοχές όλης της Ελλάδας, μια από τις αρχοντικές οικογένειές του αναζωογόνησε την 

πόλη χτίζοντας ένα μοντέρνο τυροκομείο. Το τυροκομείο «Τοσίτσα-Αβέρωφ» έδωσε στους ντό-

πιους βοσκούς ένα αγοραστή για το γάλα τους και κατ’ επέκταση ένα λόγο για να παραμείνουν 

στο χωριό. Σήμερα το συγκρότημα αυτό αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς, 

μαγειρικούς και οινικούς προορισμούς όλης της Βόρειας Ελλάδας. 

Υπάρχουν στην περιοχή και άλλοι μικρότεροι τυροκόμοι, πολλοί από τους οποίους έχουν στή-

σει τα τυροκομεία τους κατά μήκος του ελικοειδούς δρόμου που οδηγεί από τα Ιωάννινα προς 

το Μέτσοβο, σε ένα από τα ομορφότερα τοπία όλης της χώρας. Τα δάση δρυός και καστανιάς 

έδιναν την ξυλεία που αποτελούσε την πρώτη ύλη για άλλο ένα σημαντικό ντόπιο επάγγελμα, 

αυτό του βαρελά, αλλά αυτή η τέχνη έχει πλέον σχεδόν χαθεί. 

Η σωστή ώρα για να φτάσεις στο Μέτσοβο είναι το μεσημέρι, και, πέρα από το να περπατή-

σεις εδώ κι εκεί ή να επισκεφτείς το μουσείο του Ιδρύματος Τοσίτσα με τα έπιπλα εποχής και τα 

άλλα ιστορικά εκθέματα, επιβάλλεται να σεργιανίσεις στην πλατεία της πόλης απλώς και μόνο 

για να δεις τους γέροντες του χωριού ντυμένους με την παραδοσιακή βλάχικη φορεσιά και 

να τους ακούσεις να κουβεντιάζουν με το χαρακτηριστικό τους ιδίωμα. Το επόμενο πράγμα 

που πρέπει να κάνεις εδώ είναι να ψωνίσεις ντόπια τρόφιμα. Σχεδόν όλα τα καταστήματα στο 

Μέτσοβο πουλάνε ντόπια τυριά που περιλαμβάνουν το σκληρό ντόπιο κατσικίσιο κουκισμένο 
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με πιπέρι, καπνιστά τυριά σε σχήμα φρατζόλας, γαλοτύρι, μυζήθρα, τυρί από τυρόγαλα και 

άλλα πολλά. Θα βρεις επίσης ντόπια ζυμαρικά, βότανα, γλυκά και άλλα πολλά στα μαγαζάκια 

της πόλης. 

Το Μέτσοβο χτίστηκε για να αντέχει στον κρύο καιρό και πολλές μέρες του χρόνου οι στέγες 

του καλύπτονται με ένα πουπουλένιο στρώμα φρέσκου χιονιού. Τα τζάκια καίνε σχεδόν πά-

ντοτε σε κάθε εστιατόριο, όπου θα βρεις τοπικά πιάτα, εξαιρετικά μαγειρεμένα. Το Μέτσοβο 

ακολουθώντας τις ποιμενικές του παραδόσεις είναι γνωστό για τις ασυνήθιστες αλμυρές πί-

τες, ιδιαίτερα τη μπλατσαριά. Η γέμισή της μπορεί να είναι χόρτα και φρέσκα κρεμμυδάκια ή 

πράσα και χόρτα ή απλώς σκέτα πράσα, αλλά η κρούστα της είναι αυτή που συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον: είναι από καλαμποκάλευρο, που το αναφέραμε νωρίτερα. Το τελικό αποτέλεσμα 

δεν έχει καμία σχέση με τις πίτες με τις αλλεπάλληλες στρώσεις φύλλου που βρίσκουμε εδώ, 

αλλά και αλλού στην περιοχή. Το καλαμποκάλευρο απορροφά όλες τις γεύσεις των χόρτων και 

όλη η πίτα μοιάζει τελικά σαν ένα εκχύλισμα από όλη την τοπική άγρια χλωρίδα. 

Όπως και στα Ιωάννινα, η κουζίνα στις παραδοσιακές ταβέρνες του Μετσόβου περιλαμβά-

νει πιο εκλεπτισμένες εκδοχές κλασικών χωριάτικων πιάτων. Αλλά είναι πραγματική κουζίνα 

του τόπου, με παραδόσεις αιώνων που εκτιμώνται ακόμη και σήμερα. Αυτή είναι κατά πάσα 

πιθανότητα και η ουσία της κουζίνας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα: παραδόσεις που ακό-

μα ακμάζουν αναλλοίωτες και είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να διατηρούνται επίκαιρες στον 

21ο αιώνα.

Στο βιβλίο αυτό, που σκοπό έχει να οδηγήσει τους ταξιδιώτες μέσα από τον μαγειρικό λαβύ-

ρινθο των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, ο σκοπός μου είναι να τονίσω όχι μόνο 

παραδοσιακές όπως και σύγχρονες συνταγές, αλλά και να δώσω μια πυξίδα σε κάθε καλοφαγά 

ταξιδιώτη. Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε ένα κελάρι από τοπικά προϊόντα και υλικά 

που αξίζει τον κόπο να αναζητήσετε, καθώς πορεύεστε από οινοποιείο σε οινοποιείο, απολαμ-

βάνοντας τη συναρπαστική θέα, τα ορεινά τοπία και τις καθάριες λίμνες.

Αυτό το πλούσιο τοπίο προσφέρει πράγματι ορισμένους από τους πιο μοναδικούς μαγειρι-

κούς θησαυρούς σε όλη τη χώρα.
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Τοπικές νοστιμιές - Το κελάρι των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

α μπορούσε να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο για τα αγροτικά προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας. Από 

τα φρέσκα φρούτα ώς τους ξηρούς καρπούς, τα εξαίρετα τυριά, τα αλλαντικά, τα συντηρημένα 

ψάρια, τις ελιές, τα γλυκά και άλλα πολλά, το βορειοελλαδίτικο κελάρι είναι γεμάτο με πεντανό-

στιμες λιχουδιές. Ό,τι ακολουθεί είναι ένας λεπτομερής κατάλογος με ορισμένα από τα καλύτε-

ρα τρόφιμα που πρόκειται να συναντήσετε ταξιδεύοντας στο Βορρά. 

Φρ ε σ κ α  ε π ο χ ι α κ α  Φρ ο υ τ α 

Κεράσια

Στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας και της Νάουσας ευδοκιμούν τα καλύτερα ελληνικά 

κεράσια και ένα ειδικότερα, το βαθυκόκκινο σαρκώδες Τραγανό Ροδοχωρίου, μπορεί να 

καυχηθεί για τη διάκριση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Κεράσια επίσης 

καλλιεργούνται στο Γιαννακοχώρι, στην Επισκοπή, στο Ριζό. Εκτός από την τραγανή ποικι-

λία Ροδοχωρίου ευδοκιμούν και άλλες ποικιλίες, ανάμεσά τους τα Βαν, Φερουβία, Λεμονίδη, 

Στέλα, Μπουρλά και Χάρντι Τζάιαντ.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο νομός Ημαθίας είναι πασίγνωστος για τα κεράσια του, μιας και 

εδώ είναι η κατεξοχήν φρουτοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδας, μια περιοχή σκεπασμένη 

με ροδακινιές και βερικοκιές, μηλιές και αχλαδιές, δαμασκηνιές, φραουλιές και βέβαια αμπέ-

λια, καθώς και τα πολύτιμα μικρά κεράσια που με χαρά βρίσκει κανείς στην αγορά για περί-

που ένα μήνα ανάμεσα στα μέσα Μαΐου και Ιουνίου.

Είναι καλύτερο να τα απολαμβάνετε φρέσκα την εποχή που όρισε η φύση, ή να αναζητήσε-

τε ένα από τα πολλά ντόπια γλυκά του κουταλιού που φτιάχνονται με αυτά.

Ροδάκινα

Το καλοκαίρι σε οποιοδήποτε σημείο των Διαδρομών του Κρασιού αναπόφευκτα θα γεννήσει 

την επιθυμία για ένα κρύο ντόπιο φρούτο· κανένα δεν ικανοποιεί την όρεξη ή δεν συμπληρώ-

νει τόσο ιδανικά ένα ποτήρι παγωμένου λευκού κρασιού καλύτερα από τα σαρκώδη ροδάκινα 

– τους γιαρμάδες – της Ημαθίας, της Έδεσσας και της Πιερίας.

Τα εύκρατα ηλιόλουστα καλοκαίρια, οι απλόχερες φθινοπωρινές βροχές και οι δροσεροί χειμώνες 

σε αυτά τα μέρη κάνουν το κλίμα τέλειο για ροδάκινα και δεν αποτελεί έκπληξη ότι τουλάχιστον ένα, 

το ροδάκινο της Νάουσας με την έντονα κόκκινη φλούδα του, απολαμβάνει τη διάκριση Προστατευ-

όμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Εδώ καλλιεργούνται παραπάνω από είκοσι ποικιλίες με τα 

ροζ και λευκά άνθη τους να τρεμοπαίζουν στην ανοιξιάτικη αύρα, πριν ξεκινήσει η πρώτη σοδειά 

του Ιουνίου, που τελειώνει μαζί με το καλοκαίρι, εκεί προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Εξίσου νόστιμα 

είναι βέβαια τα ροδάκινα του Βελβεντού, των Γιαννιτσών, της Σκύδρας και της Αλεξάνδρειας.

Θ
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Κιτρινόσαρκα ή λευκόσαρκα, συμπύρηνα ή εκπύρηνα, τα ροδάκινα βγαίνουν σε πολλά σχή-

ματα, μεγέθη και αποχρώσεις αλλά το εκπύρηνο, με τα δύο μισά του που ξεχωρίζουν εύκολα, 

είναι το αστέρι της τοπικής κονσερβοποιίας, ενός σημαντικού βιομηχανικού τομέα στο Βορρά. 

Τα ελληνικά ροδάκινα γίνονται κονσέρβα τη στιγμή που είναι πιο φρέσκα, σε βιομηχανικές 

μονάδες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εκτός από φρέσκα μπορούμε να τα βρούμε σε 

πολλές μορφές: παγωμένα, σε χυμό, κομμένα στη μέση ή σε κύβους, μέσα σε σιρόπι, κομμένα 

φέτες, σε κομπόστα, ως υλικό σε παγωμένα επιδόρπια ιδιαίτερα παγωτά και σορμπέ.

Κάποτε πίστευαν ότι τα ροδάκινα έφερναν νιάτα κι ομορφιά σε όσους τα έτρωγαν. Ενώ θα 

ήταν δύσκολο να επιβεβαιωθεί αυτό επιστημονικά, δεν είναι καθόλου δύσκολο να μιλήσει κα-

νείς ποιητικά για τη σαρκώδη γλύκα ενός όμορφου βορειοελλαδίτικου ροδάκινου. Γεμάτα από 

βιταμίνες και μέταλλα, χυμώδη και αρωματικά, φρέσκα ή σε κονσέρβα, τα ελληνικά ροδάκινα 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στα νοστιμότερα φρούτα της Μεσογείου.

Όσο για το πώς ακριβώς να τα απολαύσετε, η συμβουλή μας είναι απλή: κόψτε μερικές φέτες 

από ένα φρέσκο καλοκαιρινό ροδάκινο και βουτήξτε τις σε ένα παγωμένο ντόπιο Chardonnay 

ή δοκιμάστε μερικές ζουμερές φέτες ροδάκινου πάνω σε ντόπιο παχύ πρόβειο γιαούρτι, ή ακό-

μα και ψημένες στη σχάρα και σερβιρισμένες πάνω σε λίγο βουτυράτο μακεδονικό μανούρι.

Μήλα

Τα μήλα χρειάζονται μεγάλο υψόμετρο και δροσερό και υγρό καιρό για να γίνουν γευστικά, 

γλυκά και τραγανά. Αυτές ακριβώς οι κλιματικές συνθήκες στη δυτική Μακεδονία, ιδιαίτε-

ρα γύρω από την Καστοριά και τη Φλώρινα, αλλά και στη Νάουσα στην κεντρική Μακεδο-

νία, χαρίζουν εξαιρετική ποιότητα στα μήλα της περιοχής που αναγνωρίζονται ως προϊόντα 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Τα μήλα χαίρουν εκτίμησης στην Ελλάδα ήδη από την αρχαιότητα. Η πρώτη γραπτή ανα-

φορά στη λέξη «μήλον» βρίσκεται στην Οδύσσεια. Οι πρώτες επιτυχημένες προσπάθειες καλ-

λιέργειας μήλων ενός σταθερού μεγέθους ανάγονται στην κλασική Ελλάδα. Σήμερα υπάρ-

χουν περίπου 8.000 γνωστές ποικιλίες μήλων, αλλά μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός από 

αυτές κυκλοφορεί στο εμπόριο. Ο Θεόφραστος στο έργο του Περί Φυτών Ιστορίας αναφέρει 

έξι αρχαίες ποικιλίες και ο Αθήναιος στους Δειπνοσοφιστές αναφέρει τουλάχιστον τέσσερις.

Στους νομούς Πιερίας, Λάρισας, Φλώρινας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, καθώς και 

στην Έδεσσα και στην Νάουσα, υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις με μηλιές. 

Στην Ημαθία καλλιεργούνται οι πιο σημαντικές εμπορικές ποικιλίες (Ρεντ Ντελίσιους, Στάρ-

κιν και Γκόλντεν Ντελίσιους που δεν έχουν σχέση με την κόκκινη ποικιλία, παρά την ομοιότη-

τα στο όνομα)· ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί υιοθετούν βιολογικές μεθόδους καλλι-

έργειας και υπάρχει επίσης μια τάση να καλλιεργούνται τοπικές, γηγενείς ποικιλίες.

Ακτινίδια

Η Ελλάδα γνώρισε τη μόδα του ακτινιδίου στη δεκαετία του 1970, καθώς το φρούτο που 

προέρχεται από τη Νέα Ζηλανδία γινόταν γνωστό στους θιασώτες της υψηλής μαγειρικής. Η 

πρώτη περιοχή που προχώρησε στην καλλιέργεια ακτινιδίων ήταν η Πιερία και συγκεκριμένα 

το χωριό Ράχη κοντά στην Κατερίνη. Σήμερα η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη θέση παραγωγής 

ακτινιδίων παγκοσμίως με ετήσια σοδειά περίπου 600.000 τόνων, κυρίως της ποικιλίας Τσί-
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κο. Τα περισσότερα ακτινίδια καλλιεργούνται στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως στις περιοχές της 

Διαδρομής του Κρασιού στην Πιερία (εδώ καλλιεργούνται τα μισά ελληνικά ακτινίδια), όπως 

επίσης και στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου στην Καβάλα και στη Διαδρομή του Κρα-

σιού στη Νάουσα, στο νομό Ημαθίας. Τα ακτινίδια της Πιερίας αναγνωρίζονται ως ΠΓΕ.

Αυτό που ξεχωρίζει τα ακτινίδια της Πιερίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας από εκείνα που 

καλλιεργούνται αλλού είναι ότι, πριν μαζευτούν, ωριμάζουν πλήρως πάνω στο δέντρο και 

επομένως είναι πολύ γλυκά. Η βιομηχανία επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην πώλη-

ση του φρούτου ολόκληρου και φρέσκου, και όχι επεξεργασμένου. 

Μέχρι να φτάσει ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης τα δέντρα λυγίζουν από το βάρος των καρ-

πών και οι αγρότες σπεύδουν να μαζέψουν τα φρούτα πριν τον πρώτο παγετό. 

Τα ακτινίδια απολαμβάνονται κυρίως ως επιτραπέζιο φρούτο αλλά με αυτά παρασκευάζε-

ται και ένα τοπικό προϊόν της Πιερίας, μια μαρμελάδα. 

Ξ η ρ ο ι  κ α ρ π ο ι

 

Κάστανα

Τα κάστανα με την υψηλή περιεκτικότητά τους σε άμυλο και τη σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα 

σε λιπαρά ήταν για πολύ καιρό μια τροφή για τους φτωχούς. Τώρα συγκαταλέγονται ανάμεσα 

στους καρπούς που απολαμβάνουν οι καλοφαγάδες. Η Ελλάδα είναι κατάφυτη με καστανιές, 

πολλές από τις οποίες είναι άγριες· αλλά στη Βόρεια Ελλάδα, και ειδικότερα στη δυτική και κε-

ντρική Μακεδονία, παράγονται μερικά από τα πιο εκλεκτά καλλιεργημένα κάστανα (τα μεγάλα, 

της ποικιλίας μαρόνια) όλης της χώρας. Στην Κοζάνη τα περισσότερα καταναλώνονται σε τοπική 

κλίμακα, αλλά η περιοχή Μουρίκι και τα χωριά Νεάπολη, Τσοτίλι και Σέρβια είναι πασίγνωστα για 

την παραγωγή κάστανων, αν και το πιο γνωστό χωριό του νομού, για την ποιότητα και τη γεύση 

που έχουν τα ντόπια κάστανα, είναι το Πεντάλοφο. Γνωστά είναι επίσης τα κάστανα του Όρους 

Πάικου, της Γουμένισσας όπως και του Ολύμπου. Τα κάστανα είναι ενα από τα πιο σημαντικά προ-

ϊόντα και της Πιερίας, όπου τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αγρότες στρέφονται στη 

βιολογική καλλιέργεια. Σήμερα τα βιολογικά κάστανα παράγονται σε 12.000 στρέμματα περίπου, 

τα περισσότερα από αυτά γύρω από τα Σκοτεινά στα δυτικά του νομού.

Στην τοπική μαγειρική τα κάστανα εμφανίζονται κυρίως σε γλυκά, και συγκεκριμένα στο ομώ-

νυμο γλυκό του κουταλιού, το οποίο είναι παρασκευάζεται παραδοσιακά στο σπίτι και σε μι-

κρά οικιακά εργαστήρια που το συσκευάζουν και το πουλούν. Το γλυκό κάστανο γίνεται από 

ολόκληρα ξεφλουδισμένα κάστανα, βρασμένα σε σιρόπι ζάχαρης· υπάρχουν ορισμένες πα-

ραλλαγές όπου χρησιμοποιείται μέλι και άλλες όπου τα κάστανα ζαχαρώνονται στεγνά χωρίς 

να εμβαπτίζονται στο σιρόπι. Τα κάστανα χρησιμοποιούνται επίσης στη Βόρεια Ελλάδα για την 

παρασκευή μαρμελάδας και μερικές εταιρείες και μικρά οικιακά εργαστήρια και συνεταιρισμοί 

έχουν ξεκινήσει να πειραματίζονται με προϊόντα με μεγαλύτερες εμπορικές προοπτικές, όπως 

τα μαρόν γλασέ. Οι μελισσοκόμοι επίσης παράγουν σε αυτά τα μέρη της Ελλάδας ένα υπέροχο 

μέλι καστανιάς.

Στις αλμυρές παρασκευές, πέρα από τα ψητά κάστανα, το κλασικό φαγητό που πουλάνε οι 

πλανόδιοι σε κάθε πόλη και κωμόπολη της χώρας, τα κάστανα πολύ συχνά εμφανίζονται σε 

μαγειρευτά πιάτα με κρέας, ιδιαίτερα χοιρινό και με συχνό παρτενέρ αποξηραμένα φρούτα 
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όπως τα δαμάσκηνα. Μέχρι πριν μία ή δύο γενιές τα κάστανα αλέθονταν για να γίνουν αλεύρι, 

από το οποίο έφτιαχναν ένα βαρύ, χορταστικό και πυκνό ψωμί, το καστανόψωμο. Το καστα-

νόψωμο προοριζόταν για όσους δεν μπορούσαν να αγοράσουν το πιο ακριβό σταρένιο· το 

έτρωγαν επίσης οι γυναίκες κατά τη διάρκεια των μακρών περιόδων της Ορθόδοξης νηστείας. 

Σήμερα φτιάχνεται ακόμα ως κάτι ξεχωριστό από κάποιους αρτοποιούς, ιδιαίτερα στην Κο-

ζάνη. Στην Καβάλα, τη Γουμένισσα και άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδας το κάστανο είναι τόσο 

σεβαστό που οι ντόπιοι οργανώνουν ολόκληρες πολιτισμικές και γαστρονομικές εορτές κατά 

τη διάρκεια της σοδειάς, συνήθως τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη.

Καρύδια

Τα καρύδια είναι άλλος ένας ξηρός καρπός απόλυτα συνδεδεμένος με τη Βόρεια Ελλάδα. Εί-

ναι ιθαγενή στην Ελλάδα. Ήταν σύμβολο γονιμότητας και θεωρείτο ανέκαθεν ξηρός καρπός 

ανώτερης ποιότητας, καθώς δεν χρειάζεται ψήσιμο ή αλάτισμα για να αναδειχθεί πλήρως η 

γεύση του. Η Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς καρυδιών παγκοσμίως μέ-

χρι σήμερα (και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κατά κεφαλήν κατανάλωσης όσον αφο-

ρά τους ξηρούς καρπούς εν γένει). Τα πιο γνωστά βορειοελλαδίτικα καρύδια προέρχονται 

από τον Σοχό, τη Φλώρινα, την Καστοριά και την Πιερία. Στην τοπική μαγειρική μπαίνουν σε 

σάλτσες και σαλάτες (όπως μελιτζανοσαλάτα με καρύδια), σε γεμίσεις για ενδιαφέρουσες 

αλμυρές πίτες και φυσικά σε όλα τα γνωστά γλυκά (καρυδόπιτα, μπακλαβάδες και κανταΐφια, 

γλυκά του κουταλιού κ.ά.)

Φουντούκια

Το φουντούκι είναι ακόμα ένας ξηρός καρπός στενά συνδεδεμένος με πολλές περιοχές της 

Βόρειας Ελλάδας (Ημαθία, Πέλλα, Δράμα, Καβάλα). Υπάρχουν ήμερες (λεπτοκαρυά) και άγριες 

φουντουκιές. Τα πιο φημισμένα και εύγευστα φουντούκια είναι αυτά της Πιερίας. Έχουν εξαι-

ρετικό άρωμα και γεύση όταν καβουρδίζονται. Τα φουντούκια δεν χρησιμοποιούνται σε πα-

ραδοσιακά ελληνικά πιάτα αλλά προστίθενται πλέον συχνά σε σαλάτες, σε αλμυρές τάρτες, με 

κρέατα κ.ά.

ε λ ι ε σ

Δύο περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα είναι εξαιρετικά πρόσφορες για την καλλιέργεια της ελιάς: η 

Χαλκιδική και η Πιερία. Οι πιο γνωστές ελιές της περιοχής, και από τις πιο φημισμένες σε όλη 

την Ελλάδα, είναι οι μεγάλες της επώνυμης Χαλκιδικής ποικιλίας. Ο Βορράς είναι επίσης γνω-

στός για τις μαύρες ζαρωμένες θρούμπες της Θάσου και για τη Μαρώνεια, μια καφετιά μεγάλη 

ελιά που καλλιεργείται επίσης στη Χαλκιδική. Οι ελιές της Χαλκιδικής είναι ανοιχτοπράσινες, 

οβάλ και γενικά σαρκώδεις. Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι να συντηρηθεί αυτή η πολύμορ-

φη ελιά, συνήθως μαζεύεται όταν είναι ακόμα πράσινη. Εξαιτίας του γενναιόδωρου μεγέθους 

της, η ελιά είναι κατάλληλη για γεμιστή, πράγμα που έχουν εκμεταλλευτεί οι τοπικές βιοτεχνίες 

και βιομηχανίες. Συνήθως συναντάς αυτές τις υπέροχες μεγάλες ελιές γεμιστές με αμύγδαλα, 

βότανα, ξύσμα από εσπεριδοειδή, φέτα, ψητή πιπεριά Φλωρίνης, ντόπιες λιαστές ντομάτες, 
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σκελίδες σκόρδου, ακόμα και μπλε τυρί. Μια μονάδα επεξεργασίας βιολογικών ελαιών στη 

Χαλκιδική έχει λανσάρει ακόμα και ελιές Χαλκιδικής γεμιστές με καπνιστό σολομό.

Οι ελιές της Χαλκιδικής είναι επίσης νόστιμες όταν αφήνονται να ωριμάσουν πάνω στο δέ-

ντρο, για να γίνουν από τις πιο νόστιμες ζαρωμένες ελιές της Ελλάδας, ιδιαίτερα καλές επειδή 

είναι λεπτόφλουδες.

Άλλη μια νόστιμη παραδοσιακή ελιά από τη Βόρεια Ελλάδα, γνωστή από την αρχαιότητα, είναι 

η μικρή ζαρωμένη μαύρη θρούμπα της Θάσου, μια ελιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέ-

λευσης (ΠΟΠ). Αυτές οι ελιές ωριμάζουν πάνω στο δέντρο, συλλέγονται μεταξύ Νοεμβρίου και 

Ιανουαρίου και μπαίνουν σε χοντρό αλάτι για τρεις έως σαράντα ημέρες. Έχουν μια χαρακτηρι-

στική ελαιώδη υφή και σαρκώδη ψίχα και γενικά καταναλώνονται ως επιτραπέζιες ελιές.

Οι ελιές Μαρώνειας είναι ανάμεσα στις πιο αγαπητές ντόπιες ελιές, παρόλο που δεν έχουν τη 

μεγαλύτερη εμπορική σημασία. Έχουν μια φυσική γλυκάδα και ορισμένες φορές τρώγονται 

χωρίς καθόλου επεξεργασία. Συχνότερα όμως συντηρούνται στην άλμη. 

 

Ελαιόλαδο

Αν και ελαιόλαδο παράγεται σε διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, το πιο διάσημο προέρ-

χεται αναμφισβήτητα από τη Χαλκιδική, και πιο συγκεκριμένα από τις περιοχές γύρω από το 

όρος Μελίτωνα, τη χερσόνησο Παλλήνης, τον Χολομώντα, τον Πολύγυρο, την Ορμύλια, την 

Όλυνθο και τα Μουδανιά. Τα σαράντα τέσσερα ελαιουργεία της Χαλκιδικής παράγουν περί-

που 10.000 τόνους ελαιολάδου ετησίως, που αντιστοιχεί στο 1,3% περίπου της συνολικής 

ελληνικής παραγωγής. Το λάδι γίνεται από την ποικιλία χονδρολιά και από δέντρα μεγάλης 

ηλικίας. Η σύνθλιψη γίνεται αμέσως μετά το μάζεμα. Έχει πλούσια γεύση και άρωμα. 

λ α χ α ν ι κ α  κ α ι  ο σ π ρ ι α

Πιπεριές Φλωρίνης

Όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι ένας δρόμος της πιπεριάς. Κάποιες περιοχές είναι γνωστές ιστο-

ρικά για την παραγωγή πάπρικας και μπούκοβου (νιφάδες κόκκινης πιπεριάς)· κάποιες άλλες 

για τις μικρές πράσινες πιπεριές· σε άλλες περιοχές παράγονται αναρίθμητες πιπεριές με μια 

ατέλειωτη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων. Όμως μία συγκεκριμένη περιοχή είναι, περισ-

σότερο από κάθε άλλη, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της πιπεριάς: η Φλώρινα και οι 

περιοχές κοντά στις Πρέσπες. Αυτός ο τόπος έδωσε το όνομά του στη γνωστότερη πιπεριά 

της Ελλάδας: πιπεριά Φλωρίνης, μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στο χάρτη της πιπεριάς, 

χαράζοντας την πορεία της ανατολικά στα μέσα του 20ού αιώνα.

Το μακρύ και πλατύ σχήμα της καθώς και η παχιά σφιχτή σάρκα της την καθιστούν την 

τέλεια πιπεριά για ψητή. Είναι επίσης μία από τις πιο ευπροσάρμοστες πιπεριές γενικότε-

ρα, καλή για τηγάνι, γέμισμα, φούρνισμα, συντήρηση σε άλμη, ξήρανση και πολτοποίηση 

σε αρωματικές κρύες σαλάτες. Ταιριάζει τέλεια με τυρί αλλά και με αποξηραμένα φρούτα· 

προσθέτει ζωντάνια, χρώμα και άρωμα σε αμέτρητα μαγειρευτά φαγητά, σούπες και φαγητά 

κατσαρόλας. Οι μάγειροι και οι παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στο Βορρά, έχουν 

αγκαλιάσει την πιπεριά Φλωρίνης, ένα υλικό που χρησιμεύει ως βάση για αμέτρητα επώνυμα 
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αρτύματα. Στέκεται επάξια και μόνη της, ψημένη στη σχάρα και σερβιρισμένη με ελαιόλαδο, 

ως ένας από τους μεγαλειώδεις μακεδονίτικους μεζέδες. Σήμερα οι πιπεριές Φλωρίνης καλ-

λιεργούνται σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. 

Σπαράγγια 

Την άνοιξη στους Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος – ιδιαίτερα στην κεντρική Μα-

κεδονία γύρω από τη Βέροια και τα Γιαννιτσά ή κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της 

περιοχής, κοντά στον Έβρο και την Καβάλα – μπορεί να συναντήσεις ένα από τα πιο χαρα-

κτηριστικά λαχανικά της εποχής, τα σπαράγγια. Στις περιοχές αυτές τα ελληνικά σπαράγγια 

ευδοκιμούν και στις δύο τους ποικιλίες, τη ζωηρόχρωμη πράσινη και την ιριδίζουσα λευκή. 

Το λαχανικό αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας αλλά ελάχι-

στες φορές καταλήγει στα τοπικά πιάτα. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προορίζονται 

για εξαγωγή σε βόρειες χώρες όπου είναι δημοφιλέστατα, όπως στη Γερμανία.

Αλλά και στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά η δημοτικότητά τους. Οι σεφ πάντα τα εκτιμού-

σαν, αφού ταιριάζουν πολύ καλά με τα λευκά κρασιά του Βορρά, και είναι γνωστά στους 

Έλληνες από αιώνες, ιδιαίτερα στη λεπτή άγρια εκδοχή τους. Τα σπαράγγια αναφέρονται 

από τον Θεόφραστο στο Περί Φυτών Αιτιών και από τον Αθήναιο, τον γαστρονομικό χρονι-

κογράφο του 1ου αιώνα.

Στη σύγχρονη Ελλάδα τα σπαράγγια βρέθηκαν στο επίκεντρο του καλλιεργητικού ενδια-

φέροντος στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν ένας ντόπιος βοτανολόγος, ακολουθώντας 

τη συμβουλή ενός Γάλλου συναδέλφου του, φύτεψε τους πρώτους σπόρους στο χωριό Γα-

λατάδες στο νομό Πέλλας. Σήμερα η περιοχή είναι το κέντρο της παραγωγής σπαραγγιών, 

τα οποία καλλιεργούνται και σε άλλες περιοχές των Διαδρομών του Κρασιού όπως στην Κα-

βάλα, την Ημαθία, την Έδεσσα, την Ορεστιάδα και την Ξάνθη.

Με μια βόλτα στις ανοιξιάτικες αγορές του Βορρά θα γνωρίσεις μωβ, πράσινες και λευκές 

ποικιλίες. Το λαχανικό αυτό είναι πλούσιο σε όλα τα θρεπτικά συστατικά, όπως φώσφορο, 

ασβέστιο, σίδηρο και βιταμίνη C. Στην κουζίνα του Βορρά, είναι πιθανό να το συναντήσεις 

στην κουζίνα κάποιου εστιατορίου υψηλών προδιαγραφών ή, αν είσαι τυχερός, να το γευτείς 

μαγειρεμένο από ένα ντόπιο μάγειρα μέσα σε μια νόστιμη σπιτική ομελέτα.

Φασόλια

Ταξιδεύοντας στις αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και 

στο μεγάλο οροπέδιο γύρω από την Καστοριά, που περικλείεται από το Γράμμο στα δυτικά 

και από το Βίτσι, δεν μπορεί να μην προσέξει κανείς σειρές από τριγωνικές πασαλωτές κατα-

σκευές που είναι αραδιασμένες στους αγρούς. Η δυτική Μακεδονία είναι, εκτός των άλλων, η 

χώρα του φασολιού. Οι άφθονες βροχές, το χώμα που είναι πλούσιο σε ασβέστιο και οι ήπιες 

θερμοκρασίες δίνουν το καλύτερο κλίμα σε όλη την Ελλάδα για την καλλιέργεια φασολιών, 

πράγμα που πρόσεξαν και οι ντόπιοι αγρότες, τα εξαίρετα λευκά φασόλια των οποίων έχουν 

κερδίσει τις διακρίσεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γε-

ωγραφικής Ένδειξης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα.

Μερικά από τα καλύτερα φασόλια της Ελλάδας καλλιεργούνται στις βόρειες περιοχές των 

Πρεσπών, στο Νευροκόπι, στη Φλώρινα και στην Καστοριά. Οι γίγαντες (τα πιο διάσημα φα-
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σόλια της Ελλάδας) και οι ελέφαντες αποτελούν ποικιλίες του λευκού φασολιού και καλλι-

εργούνται στα μέρη αυτά εδώ και δεκαετίες. Το 1994 η Ελλάδα αναγνώρισε τους γίγαντες 

και ελέφαντες της Φλώρινας ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και το 

1996 η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε τους γίγαντες και τους ελέφαντες των Πρεσπών ως 

προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Υπάρχουν άλλες πέντε διακρίσεις Προ-

στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης για τα ελληνικά φασόλια: οι γίγαντες και οι ελέφαντες 

της Καστοριάς· οι γίγαντες και οι ελέφαντες του Κάτω Νευροκοπίου· οι γίγαντες Φλωρίνης 

στις Πρέσπες· τα μεσαία λευκά φασόλια Κάτω Νευροκοπίου· και τα μεγάλα πλακέ λευκά φα-

σόλια Πρεσπών-Φλωρίνης. Υπάρχει όντως μια διαφορά στην ποιότητα των ξερών φασολιών 

από αυτές τις περιοχές, αν τα συγκρίνουμε με αυτά που καλλιεργούνται σε άλλα μέρη του 

κόσμου. Είναι βραστερά και όταν ψηθούν χυλώνουν και κρατάνε το σχήμα τους χωρίς να δι-

αλύονται. Έχουν επίσης λεία, κρεμώδη υφή χωρίς τη χαρακτηριστική δυσάρεστα αμυλώδη 

υφή των υποδεέστερων φασολιών.

Στην τοπική μαγειρική από την Ήπειρο ως τη Θράκη τα φασόλια μαγειρεύονται απλά, είτε 

στο φούρνο είτε στην κατσαρόλα είτε σε σούπες με βάση τη ντομάτα. Στην Ήπειρο τα πιο 

αντιπροσωπευτικά πιάτα με φασόλια είναι οι γίγαντες στο φούρνο με σπανάκι ή με άλλα 

χόρτα όπως το ξινολάπαθο, ή με λουκάνικα· σε όλη τη Μακεδονία ένα από τα πιο ωραία πι-

άτα με φασόλια είναι το απλό πιάζ, μια σαλάτα από βραστά λευκά φασόλια, ωμά κρεμμύδια, 

μαϊντανό, ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού· οι φασολάδες περιλαμβάνουν ντομάτες, σέλινο και 

συχνά ψητές κόκκινες πιπεριές, ένα ακόμα τοπικό προϊόν. Υπάρχουν πολλές συνταγές για 

φασόλια φουρνιστά στο πήλινο με χοιρινό και καυτερές ή γλυκές πιπεριές, κρεμμύδια και σε 

μερικά μέρη του Βορρά με σησαμέλαιο αντί για ελαιόλαδο, κάτι που για πολλούς αποτελεί 

παρέκκλιση από την εικόνα που έχουν για την ελληνική κουζίνα και που εξηγείται από το ότι 

η ελιά δεν ευδοκιμεί στα πιο κρύα μέρη της Βόρειας Ελλάδας. 

Πατάτες 

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά αγροτικά προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας είναι οι πατάτες. Αν και 

οι πατάτες καλλιεργούνται σε πολλά μέρη του Βορρά, μόνο ένα μέρος μπορεί να καυχηθεί 

για πατάτες Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, το Νευροκόπι της Δράμας, περιοχή 

ονομαστή για τις μεσαίες σε μέγεθος, οβάλ πατάτες με τη χαρακτηριστική σκούρα φλούδα 

και λευκή σάρκα που παραμένει σφιχτή στο μαγείρεμα. Στην περιοχή είναι γνωστές ως το 

«χρυσάφι του Νευροκοπίου»· εκεί παράγονται περισσότεροι από 70.000 τόνοι το χρόνο. Το 

καλοκαίρι με τη συγκομιδή της πατάτας Νευροκοπίου καλύπτεται η μισή ζήτηση της χώρας 

και περίπου το 20% της συνολικής εγχώριας παραγωγής.

Οι πατάτες αποτελούν το κέντρο ενός τοπικού φεστιβάλ που διοργανώνεται στις αρχές του 

Σεπτέμβρη. Η τοπική ποικιλία είναι γενικής χρήσεως, καλή και για βράσιμο και για φούρνο.

Οι πατάτες είναι επίσης ένα σημαντικό προϊόν των Σερρών, όπου δύο ποικιλίες, η Άγκρια και 

η Σπούντα, αποτελούν περίπου 95% της συνολικής σοδειάς. Όπως η πατάτα Νευροκοπίου, και 

αυτές είναι πατάτες γενικής χρήσης κατάλληλες για φούρνισμα, βράσιμο αλλά και για τηγάνι.

Οι πατάτες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική μαγειρική παντού στο Βορρά και 

μαγειρεύονται με λαχανικά, χόρτα, κρέατα, κοτόπουλο, ψάρι και άλλα πολλά, σε μια ολόκλη-

ρη γκάμα τοπικών πιάτων· ψητές στο φούρνο· και φυσικά τηγανητές.
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Αμπελόφυλλα

Είναι αναμενόμενο ότι σε όλες τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ένα από τα 

προϊόντα του αμπελιού θα ήταν τα φύλλα, που χρησιμοποιούνται σε ένα από τα πιο εμβλημα-

τικά ελληνικά πιάτα. Μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες γεμιστών αμπελόφυλλων έχει έδρα 

τη Βόρεια Ελλάδα, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει πλέον μια τάση προς τα αμπελόφυλλα 

οικιακών εργαστηρίων. Ορισμένοι από τους οινοπαραγωγούς της περιοχής έχουν ανακαλύψει 

τις δυνατότητες των αμπελόφυλλων και ορισμένοι έχουν αρχίσει να τα προωθούν σε γκουρμέ 

καταστήματα. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές από ντολμαδάκια σε βάζα ή κονσέρβες και ορι-

σμένες μάρκες που στοχεύουν στο υψηλότερο τμήμα της αγοράς συσκευάζουν τα ντολμαδά-

κια τους αποκλειστικά σε ελαιόλαδο. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσφατα προϊόντα είναι 

το κατεψυγμένο ντολμαδάκι, το οποίο μαγειρεύεται λες και φτιάχτηκε στο σπίτι.

τα  m υ σ τ ι κ α  τ ω ν  δ α σ ω ν

Τρούφες

Οι τρούφες, οι ροζιασμένοι, τραχείς, υπόγειοι μύκητες ήταν μια εκλεκτή λιχουδιά από αμνη-

μονεύτων χρόνων, αλλά δεν συνδέονται με την Ελλάδα. Οι τρούφες όμως πάντοτε υπήρχαν 

στα δάση της χώρας, ιδιαίτερα στο Βορρά. Ο Θεόφραστος, ο γνωστός αρχαίος συγγραφέας, 

και ο Διοσκουρίδης, ο αρχαίος γιατρός του 1ου μ. Χ. αιώνα, γνώριζαν τις τρούφες και τις ανα-

φέρουν στα έργα τους. Η αρχαία ονομασία της τρούφας ήταν «ύδνον».

Σήμερα οι τρούφες υπάρχουν άγριες στα βουνά της Πίνδου, στην Πιερία, τη Δράμα, τις 

Σέρρες και τη Χαλκιδική και σε άλλα μέρη, αλλά η συγκομιδή τους είναι επίπονη και συνήθως 

απαιτεί τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών.

Τα τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας έχουν γίνει συγκροτημένες 

προσπάθειες για την καλλιέργεια τρούφας. Μέχρι σήμερα όμως, μόνο μία περιοχή έχει δει 

τους κόπους αυτούς να ευοδώνονται: η Πιερία, όπου ορισμένοι οραματιστές αγρότες άρχι-

σαν να πειραματίζονται με την καλλιέργεια τρούφας κάτω από τις φουντουκιές. Χρειάστηκε 

μια δεκαετία αναμονής, αλλά τον Ιανουάριο του 2008 ξεμύτισαν οι πρώτες καλλιεργημένες 

μαύρες τρούφες της περιοχής, που ζυγίζουν διακόσια με τριακόσια σεβαστά γραμμάρια η 

καθεμιά και κοστίζουν περίπου το μισό απ’ ό,τι κοστίζουν οι διάσημες μαύρες τρούφες του 

γαλλικού Περιγκόρ και του ιταλικού Πιεμόντε.

Οι τρούφες δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στη νέα ελληνική κουζίνα, αλλά πηγαίνουν εξί-

σου καλά με κρέατα, ψάρια, θαλασσινά, ζυμαρικά και ρύζι, και συνδυάζονται ωραία σχεδόν 

με όλα τα βορειοελλαδίτικα κρασιά. Σε ένα ή δύο χρόνια από τώρα οι ελληνικές τρούφες 

θα είναι ευρέως διαδεδομένες, είτε φρέσκιες είτε στη μορφή τρουφέλαιου ή ελαιόλαδου με 

εκχύλισμα τρούφας, καθώς και σε άλλες μορφές.

Μανιτάρια

Υπήρχαν περίοδοι στον 20ό αιώνα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

που η συγκομιδή μανιταριών ήταν μια από τις δραστηριότητες που εξασφάλιζε κάτι θρεπτικό 

σε ένα κατά τα άλλα φτωχό τραπέζι. Η Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα η Ήπειρος, η δυτική Μακε-
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δονία και η Θράκη είναι γεμάτες με άγρια μανιτάρια χάρη στα δάση δρυός και στο βροχερό 

καιρό που ευνοεί τα μανιτάρια. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι η εποχή των περισσότερων 

άγριων μανιταριών, και πολλοί ντόπιοι περνάνε τα Σαββατοκύριακά τους με ένα καλάθι στο 

χέρι, τριγυρνώντας στα δάση της περιοχής αναζητώντας τα. Κάθε χρόνο στα Γρεβενά διορ-

γανώνεται ένα φεστιβάλ γευσιγνωσίας μανιταριών.

Η ποικιλία των άγριων μανιταριών στη Βόρεια Ελλάδα είναι τεράστια και περιλαμβάνει ορι-

σμένα από τα πιο σεβαστά στον κόσμο, και ανάμεσά τους: κανθαρέλες, μορχέλες, βωλίτες, 

τρομπέτες, πλευρότους, τρούφες και άλλα. Το 1979 ένας Ιταλός επιχειρηματίας, διαβλέπο-

ντας τον ανεκμετάλλευτο πλούτο που υπήρχε στη βορειοελλαδίτικη μυκητολογική κληρο-

νομιά, ίδρυσε το πρώτο εργαστήριο για την επεξεργασία άγριων μανιταριών. Από τότε ο 

τομέας έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ ώστε υπάρχουν οργανωμένες εγκαταστάσεις είτε για την 

καλλιέργεια είτε για την αποξήρανση άγριων ή κοινών μανιταριών. Η Βόρεια Ελλάδα τώρα 

παράγει μια πλήρη γκάμα από ξηρά μανιτάρια και μανιτάρια σε σκόνη, που πωλούνται σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στην τοπική κουζίνα τα μανιτάρια συνήθως είτε ψήνονται στη σχάρα είτε τηγανίζονται σε ελαι-

όλαδο είτε σοτάρονται σε ομελέτες ή συντηρούνται σε ελαιόλαδο και ξύδι. Οι μορχέλες που 

βγαίνουν την άνοιξη πηγαίνουν πολύ με μαγειρευτά που περιέχουν αρνί. Οι τρομπέτες που βρί-

σκονται άγριες σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη έχουν μια υπέροχη καπνιστή γεύση και ταιριά-

ζουν με κυνήγι. Οι κανθαρέλες με τη φρουτώδη γεύση τους και το χρυσοκίτρινο χρώμα τους είναι 

καλύτερες με λευκές σάλτσες και με ψάρι ή κοτόπουλο, αν και συνοδεύουν υπέροχα το αρνί.

Ανάμεσα στα πιο σπάνια μανιτάρια που βρίσκονται άγρια στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά γύρω 

από την Κοζάνη και τη Φλώρινα, είναι ο Αμανίτης ο Καισαρικός, Amanita Caesaria. Είναι ένα 

μεγάλο, στρογγυλό, πορτοκαλί μανιτάρι που έχει δεχθεί πολλά εγκωμιαστικά σχόλια από την 

αρχαιότητα έως σήμερα. Είναι υπέροχο στις σαλάτες. Άλλο ένα μανιτάρι που έχει εμπορική 

επιτυχία στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο βωλίτης με τη σαρκώδη γήινη γεύση του που θυμίζει 

ξηρούς καρπούς. Είναι ό,τι πρέπει για τη σχάρα. Στο Πάικο μπορεί να συναντήσει κανείς και 

σπάνιους «καίσαρες», που είναι πολύ νόστιμοι ωμοί με λεμόνι και λευκό κρασί.

Ζ υ m α ρ ι κ α  κ α ι  α λ λ α  π ρ ο ϊ ο ν τ α  α π ο  δ η m η τ ρ ι α κ α 

Οι παραδόσεις των ζυμαρικών στον ελληνικό Βορρά από το Μέτσοβο στη μια άκρη ώς την Αλε-

ξανδρούπολη στην άλλη, μπορούν να συνοψισθούν σε τρία βασικά τοπικά προϊόντα: τις χυλο-

πίτες με αυγά, οι οποίες παράγονται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα ανάλογα με την περιοχή 

προέλευσής τους· τα πέτουρα, ένα πλατύ αποκλειστικά τοπικό οικιακό ζυμαρικό από τα Γρεβενά, 

και τον τραχανά, ένα από τα αρχαιότερα προϊόντα δημητριακών της ανατολικής Μεσογείου.

Τραχανάς

Ο τραχανάς είναι μία από τις παλαιότερες τροφές της ανατολικής Μεσογείου, ένα μικρο-

σκοπικό χαλικωτό προϊόν από δημητριακά που με πολλές διαφορετικές παραλλαγές σε όλη 

την Ελλάδα όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα· αποτελεί κατά βάση εξέλιξη μιας ευφυούς 

μεθόδου για τη συντήρηση του γάλακτος. Ο τραχανάς φτιάχνεται με σιμιγδάλι ή σταρένιο 
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αλεύρι, με πλιγούρι ή με σπασμένο σιτάρι, ανακατεμένα με γάλα, ξινόγαλο, γιαούρτι ή, στην 

περίπτωση μιας μοναδικής εκδοχής από τη Θράκη, με πιπεριές ή πολτό ανάμεικτων λαχα-

νικών και καυτερό μπούκοβο, που αποτελεί μια νηστίσιμη παραλλαγή του. Φτιάχνεται στο 

τέλος του καλοκαιριού, όταν κάνει αρκετή ζέστη και φυσάει μελτέμι ώστε να στεγνώσει γρή-

γορα αλλά και επειδή το καλοκαίρι είναι μια περίοδος του αγροτικού κύκλου κατά την οποία 

υπάρχει περίσσεια γάλακτος. Όταν τα υλικά έχουν αναμιχθεί, σπάνε σε ακανόνιστα κομμάτια, 

ξεραίνονται και μετά θρυμματίζονται σε μικρότερα κοκκώδη ή χαλικώδη κομμάτια (ή περνι-

ούνται από μια σήτα ώστε να επιτευχθεί η ίδια υφή). Ο τραχανάς με βάση το γάλα βγαίνει σε 

δύο τύπους: γλυκός και ξινός. 

Ο τραχανάς είναι ένα αγροτικό προϊόν της παλιάς σχολής που έχει θρέψει πολλές γενιές Ελ-

λήνων και έχει καταφέρει να γοητεύσει τη φαντασία των σύγχρονων μαγείρων και σεφ. Τα τε-

λευταία δεκαπέντε χρόνια περίπου, καθώς ολοένα και περισσότεροι μάγειρες στις πόλεις στα-

διακά σταμάτησαν να φτιάχνουν το δικό τους τραχανά, οικιακοί παραγωγοί, συχνά γυναικείοι 

συνεταιρισμοί, διέκριναν την ευκαιρία να προσφέρουν ένα στοιχείο της διατροφικής συνείδησης 

κάθε Έλληνα, που ελάχιστοι άνθρωποι είχαν πλέον το χρόνο να παρασκευάσουν οι ίδιοι. Σήμερα 

υπάρχουν δεκάδες μικροί τοπικοί παραγωγοί τραχανά και άλλων ζυμαρικών σε όλη τη Βόρεια 

Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό η παράδοση έχει επιζήσει χάρη σε αυτά τα οικιακά προϊόντα.

Μπορεί να μη βρείτε τον τραχανά στo μενού μιας συνηθισμένης ταβέρνας, αν και ίσως τον 

βρείτε σε μενού υψηλότερων απαιτήσεων, αφού, όπως είπαμε, οι σεφ τον ανακάλυψαν ξανά 

και τον χρησιμοποιούν με νέους, δημιουργικούς τρόπους. Αλλά αξίζει να πάρετε μια σακού-

λα για το σπίτι και να πειραματιστείτε μόνοι σας. Παραδοσιακά, ο τραχανάς μαγειρεύεται 

ως μια πηχτή σούπα – εκπέμπει την ευχάριστη αψάδα του γάλακτος, καθώς θερμαίνεται και 

διαλύεται. Μερικές από τις πιο ασυνήθιστες τοπικές χρήσεις του τραχανά βρίσκονται στη 

Βόρεια Ελλάδα. Στην Ήπειρο, και ο γλυκός και ο ξινός τραχανάς μαγειρεύονται με λουκάνικα, 

αρνί και γίδα· ο ξινός τραχανάς μπαίνει σε αλμυρές πίτες σαν γέμιση ή φουρνίζεται χωρίς 

φύλλο σαν πίτα, συχνά μαζί με τυρί και μερικές φορές με συνοδεία από λουκάνικα· ο γλυκός 

τραχανάς (που δεν περιέχει καθόλου ζάχαρη, απλώς έχει ουδέτερη γεύση όπως τα ζυμαρικά) 

ταιριάζει υπέροχα με μαγειρευτά και με συνταγές που περιέχουν γεμιστά λαχανικά. Ο τραχα-

νάς συνδυάζεται με τις ντομάτες σε μια πεντανόστιμη βορειοελλαδίτικη σούπα, πάνω από 

την οποία σερβίρονται κεφτέδες, ή χρησιμοποιείται αντί για τη φρυγανιά στο μείγμα των 

ίδιων των κεφτέδων για να του προσδώσει συνοχή.

Χυλοπίτες

Οι χυλοπίτες είναι από τα πιο παραδοσιακά χωριάτικα ζυμαρικά και συνήθως παράγονται 

σε διάφορα σχήματα: τετραγωνάκια, πλατιές λωρίδες σαν κορδέλες και λωρίδες που είναι 

στριφτές ή κυματιστές. Το Μέτσοβο παράγει μια μεγάλη ποικιλία που μπορείτε να βρείτε 

στα πολλά καταστήματα της πόλης ή να απολαύσετε σχεδόν σε όλα της τα εστιατόρια. Οι 

χυλοπίτες συνήθως μαγειρεύονται είτε με κρέας όπως το αρνί, είτε με κοτόπουλο σε χορτα-

στικά χωριάτικα μαγειρευτά. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί παραγωγοί έχουν πειραματιστεί 

με διάφορες γεύσεις και στα γκουρμέ καταστήματα της περιοχής μπορείς να βρεις εκδοχές 

αυτών των κλασικών ελληνικών ζυμαρικών με γεύση ντομάτας, σπανακιού ή τσουκνίδας, 

ακόμα και μανιταριών.
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Κουσκούσι

Το κουσκούσι είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά ελληνικά ζυμαρικά και ιδιαίτερο προϊόν 

της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Παρά την ομοιότητα στο όνομα, το μακεδονικό 

και θρακιώτικο κουσκούσι δεν έχει καμία σχέση με αυτό της Βόρειας Αφρικής. Αυτό το βο-

ρειοελλαδίτικο ζυμαρικό είναι μικροσκοπικό, στρογγυλό και κοκκώδες, φτιάχνεται με αυγά, 

γάλα, αλεύρι και σιμιγδάλι ή πλιγούρι. Τα υλικά αυτά ανακατεύονται και η ζύμη περνιέται 

μέσα από ένα σουρωτήρι, διαδικασία που δίνει στο μοναδικό αυτό ζυμαρικό το χαρακτη-

ριστικό του σχήμα. Μετά το αφήνουν να ξεραθεί στον αέρα. Το κουσκούσι μερικές φορές 

μαγειρεύεται σαν πιλάφι με θαλασσινά, ιδιαίτερα μύδια και καλαμάρια, σε σούπες και σε 

μαγειρευτά με κρέας ή και με κοτόπουλο.

Πέτουρα

Τα πέτουρα είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως γύρω από τα Γρε-

βενά, και ένα από τα πιο απολαυστικά ελληνικά ζυμαρικά. Βασικά είναι επίπεδες, πλατιές 

αποξηραμένες χυλοπίτες, όπως οι ιταλικές παπαρδέλες, αλλά με μια λεπτή, ελαφρά ξινή γεύ-

ση χάρη στο πρόβειο γάλα με το οποίο παραδοσιακά φτιάχνονται. Αν και κάποτε προετοι-

μάζονταν αποκλειστικά στο σπίτι, σήμερα πολλές μικρές εταιρείες και οικιακοί παραγωγοί 

παρασκευάζουν πέτουρα στην κλασική τους εκδοχή αλλά και σε άλλες γευστικές παραλλα-

γές και προωθούν τα ζυμαρικά στην αγορά όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και νοτιότερα, 

μέχρι την Αθήνα. Ένα μεγαλειώδες πιάτο με πέτουρα κατάγεται από τη Νάουσα· τα ζυμαρικά 

ζεματίζονται σε βραστό νερό και μετά ψήνονται στο φούρνο σε ένα είδος πηχτής σούπας και 

σερβίρονται με τηγανητό ντόπιο τυρί μπάτζο από πάνω.

  

π ρ ο ϊ ο ν τ α  σ ο υ σ α m ι ο υ

Το σουσάμι ήταν κάποτε ένα από τα πιο σημαντικά γεωργικά προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας, 

και ιδιαίτερα της Θράκης. Αλλά η κοπιαστική διαδικασία της συγκομιδής των μικροσκοπικών 

σπόρων το κατέστησε πολύ ακριβό και ελάχιστα καλλιεργείται πλέον στην περιοχή. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι οι μαγειρικές παραδόσεις και το ευρύ φάσμα θρεπτικών τροφών που παρα-

σκευάζονταν με τους πλούσιους σε ασβέστιο σπόρους του σουσαμιού έχουν χάσει την απή-

χησή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Κάθε άλλο: οι παραδόσεις αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

με την τοπική μαγειρική κουλτούρα. Το σουσάμι και τα διάφορα νόστιμα παράγωγά του είναι 

ένας επιχειρηματικός τομέας που ανθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Το σησαμέλαιο, το ταχίνι (πολτός 

από σουσάμι) και ο χαλβάς είναι όλα σημαντικά τοπικά προϊόντα. 

Σησαμέλαιο

Σε περιοχές του Βορρά όπου κάνει πολύ κρύο για να ευδοκιμήσει η ελιά, το σησαμέλαιο ήταν έως 

αρκετά πρόσφατα ένα σημαντικό στοιχείο του τοπικού κελαριού. Ακόμα και σήμερα αποτελεί 

σημαντικό εμπορικό προϊόν, που το επεξεργάζονται και το συσκευάζουν λίγες εταιρείες, οι οποί-

ες εξαίρουν τη γεύση του και τα φιλικά προς τον καταναλωτή χαρακτηριστικά του. Είναι καλό 

λάδι για τηγάνισμα χάρη στη μεγάλη του αντοχή στη θερμότητα και τη σχετικά ήπια γεύση του. 
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Ταχίνι (πολτός σουσαμιού)

Ακόμα και σήμερα στην κεντρική αγορά της Κομοτηνής και αλλού υπάρχουν μικρά οικιακά 

εργαστήρια που παίρνουν τους σπόρους, συνήθως εισαγόμενους, αλλά και ορισμένους το-

πικής παραγωγής και τους αλέθουν για να φτιάξουν ταχίνι, το δελεαστικό άρωμα του οποίου 

απλώνεται στα δαιδαλώδη σοκάκια της αγοράς. Το ταχίνι παίζει σημαντικό ρόλο σε κάποια 

ντόπια γλυκά με φύλλο αλλά και σε μια μεγάλη ποικιλία νηστίσιμων πιάτων καθώς, εξαιρετι-

κά πλούσιο σε ασβέστιο, παραδοσιακά υποκαθιστά τα γαλακτοκομικά προϊόντα και μερικές 

φορές και το ελαιόλαδο κατά τη διάρκεια της νηστείας της σαρακοστής.

Χαλβάς

Ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα που παρασκευάζονται από ταχίνι στη Μακεδονία είναι ο 

χαλβάς, ένα γλύκισμα που έχει πολλές διαφορετικές εκδοχές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά 

και στη Μέση Ανατολή, την Ινδία και το Ιράν. Υπάρχει μία παραλλαγή ειδικότερα από το Βορρά 

που δίκαια ονομάζεται Μακεδονικός Χαλβάς· γίνεται με ταχίνι, έχει ιδιαίτερη υφή και είναι γεμά-

τος με αμύγδαλα, φουντούκια, φιστίκια Αιγίνης, σοκολάτα και άλλα, ή με γεύση μελιού, κακάο ή 

βανίλιας. Τα τελευταία χρόνια όμως οι ντόπιοι παραγωγοί χαλβά έχουν δημιουργήσει ένα πλήρες 

φάσμα από ενδιαφέροντα, πεντανόστιμα προϊόντα βασισμένα στο χαλβά, όπως ατομικές μερί-

δες χαλβά βουτηγμένες σε σοκολάτα και γκοφρέτες με γέμιση χαλβά. Επίσης ο χαλβάς παίζει το 

ρόλο συστατικού σε ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά επιδόρπια της περιοχής, ανάμεσα στα 

οποία είναι και τα μήλα γεμιστά με χαλβά, ένα κλασικό γλυκό στις σαλονικιώτικες ταβέρνες, κα-

θώς και το παγωτό που περικλείει κομμάτια μαστιχωτού χαλβά, η πιο πρόσφατη προσθήκη στα 

«κλασικά» πιάτα της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας.

m ε λ ι

Η Χαλκιδική είναι μια από τις πιο σημαντικές περιοχές παραγωγής μελιού στην Ελλάδα. Οι μι-

σοί Έλληνες μελισσοκόμοι δουλεύουν και παράγουν το μέλι τους στη Χαλκιδική, από όπου 

προέρχεται το 30% του ελληνικού μελιού. Είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος της τοπικής οι-

κονομίας. Η ποιότητα του μελιού οφείλεται στην πλούσια χλωρίδα: στο πεύκο, την ερείκη, τις 

κουμαριές, τις αμυγδαλιές, τις καστανιές, τις φλαμουριές κ.ά. Επίσης, το κλίμα – το δροσερό 

καλοκαίρι και ο ήπιος χειμώνας – ευνοεί την παραγωγή μελιού. Η κυριότερη κατηγορία μελιού 

που παράγεται στη Χαλκιδική είναι το πευκόμελο, ενώ σε πολύ μικρότερες ποσότητες παράγε-

ται μέλι ερείκης και καστανιάς.

Μ π α χ α ρ ι κ α  κ α ι  Β ο τ α ν α 

Κρόκος Κοζάνης (Ζαφορά)

Η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών ξεχωρίζει όχι μόνο για τα φρουτώδη ροζέ και τα στιβαρά 

ερυθρά κρασιά που παράγονται στο Αμύνταιο, αλλά και για την τιμητική διάκριση να συγκατα-

λέγεται ανάμεσα στους τέσσερις μεγαλύτερους παραγωγούς ζαφοράς παγκοσμίως. Η ζαφορά 
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(Crocus sativus), ή κρόκος Κοζάνης όπως είναι επισήμως γνωστή, είναι το πιο ακριβό μπαχαρικό 

του κόσμου και ο νομός Κοζάνης με τα ζεστά και υγρά καλοκαίρια του, τους κρύους βροχερούς 

χειμώνες και τα πλούσια χώματά του αποτελεί τον τόπο καλλιέργειας του καλύτερου κρόκου, 

διάσημου για το βαθύ άλικό του χρώμα και για το έντονο, σχεδόν μεθυστικό άρωμά του.

Ο κρόκος Κοζάνης, ένα από τα πολλά ελληνικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης, καλλιεργείται και συλλέγεται από περίπου 1.500 οικογένειες σε 39 χωριά και 

κωμοπόλεις γύρω από την πόλη της Κοζάνης. Είναι συναρπαστικό να ταξιδεύεις στα μέρη 

αυτά στα τέλη του Οκτώβρη και στις αρχές του Νοέμβρη, όταν όλη η περιοχή είναι απασχο-

λημένη πρώτα με τη συγκομιδή των λεπτεπίλεπτων άλικων στιγμάτων από τα μικρά μωβ 

λουλούδια της ζαφοράς που καλλιεργούνται στοιχημένα σε ίσιες γραμμές και φυτρώνουν 

στα ποτισμένα από τη βροχή χωράφια. Μετά ξεκινάει η διαλογή και η αποξήρανση των πο-

λύτιμων στιγμάτων που διεκπεραιώνεται από επιδέξια χέρια, πολλά κάθε φορά, καθώς τα 

μέλη της οικογένειας περνούν μήνες γύρω από το τραπέζι ξεχωρίζοντας τις πολύτιμες κόκ-

κινες ίνες του κρόκου από τις άχρηστες κίτρινες, οι οποίες έχουν ελάχιστο άρωμα και ακόμα 

μικρότερη εμπορική αξία. Πρέπει κάποιος να μαδήσει και να περάσει από διαλογή 150.000 

λουλούδια για να πάρει ένα κιλό ζαφοράς. 

Όταν τελειώσει ο διαχωρισμός και η διαλογή, οι ίνες του κρόκου μεταφέρονται στις εγκαταστά-

σεις του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, ο οποίος ιδρύθηκε το 1971. 

Όλες οι οικογένειες που ασχολούνται με την καλλιέργεια της ζαφοράς ανήκουν στον Συνεταιρι-

σμό, ο οποίος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εμπορεύεται το μπαχαρικό. Η ζαφορά υπήρχε 

στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, αλλά όχι πάντα στην Κοζάνη. Η συγκομιδή της απεικονίζεται 

σε ορισμένες από τις πιο όμορφες μινωικές τοιχογραφίες και σε αγγεία από την Κρήτη, ενώ μέχρι 

σήμερα το λουλούδι του κρόκου που μας δίνει τη ζαφορά είναι αυτοφυές στη Σαντορίνη και 

ορισμένα άλλα νησιά του Αιγαίου. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν τη ζαφορά λιγότερο ως μπαχα-

ρικό και περισσότερο για τις φαρμακευτικές της ιδιότητες. Τη χρησιμοποιούσαν ως υλικό στα 

αρωματικά κρασιά και σήμερα αποτελεί ένα από τα 57 υλικά που συνθέτουν το Άγιο Μύρο, που 

χρησιμοποιείται στο Μυστήριο του Χρίσματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η ζαφορά έφτασε μέχρι τα χωριά της Κοζάνης σχετικά πρόσφατα, μόλις τον 17ο αιώνα, με τη 

βοήθεια ντόπιων εμπόρων που έφεραν τους βολβούς του φυτού από την Αυστρία. Μέχρι πριν 

από μερικά χρόνια, πουλούσαν χονδρικά σχεδόν το σύνολο της παραγωγής στην Ιταλία και την 

Ισπανία. Στην ίδια την Κοζάνη το χρησιμοποιούσαν κυρίως για να αρωματίσουν ντόπια αποστάγ-

ματα και τον καφέ. Τώρα όμως είναι ένα από τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούνται πιο φανατικά 

στη σύγχρονη ελληνική μαγειρική και ένα υλικό που έχει βρει το δρόμο του προς το όλο και πιο 

πλούσιο κελάρι με τα καθημερινά τρόφιμα. Η ζαφορά βιολογικής καλλιέργειας κερδίζει ολοένα 

έδαφος. Το μπαχαρικό δεν πωλείται πλέον κυρίως σε χονδρική, αλλά κυκλοφορεί σε όμορφες 

συσκευασίες και είναι διαθέσιμο σε ολόκληρα στίγματα αλλά και σε σκόνη. 

π α ρ α δ ο σ ι α κ α  Γα λ α κ τ ο κ ο m ι κ α  π ρ ο ϊ ο ν τ α  τ η σ  Β ο ρ ε ι α σ  ε λ λ α δ α σ

Εκτός από τον πλούτο των τοπικών τυριών, η Βόρεια Ελλάδα φημίζεται για τρία παραδοσιακά 

γαλακτοκομικά προϊόντα: το γιαούρτι Δορκάδος, το κεφίρ και το ξινόγαλο.

Το παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι παρασκευάζεται είτε από πρόβειο είτε από κατσικίσιο γάλα. 
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Η Βόρεια Ελλάδα φημίζεται για τουλάχιστον ένα τοπικό γιαούρτι, αυτό από την Δορκάδα, που 

προέρχεται από τη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης. Μέχρι πρόσφατα μάλιστα στη Δορκάδα 

γινόταν και γιορτή γιαουρτιού.

Το ξινόγαλο και το κεφίρ είναι παρόμοια με το γιαούρτι, ξινά δηλαδή και δροσιστικά αλλά ρευ-

στά στην υφή. Είναι παραδοσιακά ροφήματα, που πίνονται ιδίως το καλοκαίρι. Το κεφίρ δεν το 

ξέρουμε γενικά στην Ελλάδα. Το γνωρίζουν και το απολαμβάνουν οι Πόντιοι, ενώ τα τελευταία 

χρόνια, χάρη στα υγιεινά στοιχεία του, το βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ αλλά και στα κατα-

στήματα βιολογικών και υγιεινών τροφίμων.

Ο όρος ξινόγαλα αφορά δύο γαλακτοκομικά προϊόντα. Το πρώτο, κατά τον Τρίγλωσσο Οδη-

γό Τροφίμων και Ποτών του Α. Καρδούλη είναι «το γάλα που παραμένει μετά την αποβουτύρω-

ση του ξινού γάλακτος». Η οξύτητά του κυμαίνεται από 0,7-0,9%. Το ξινόγαλα αυτού του είδους 

δύσκολα το βρίσκουμε πια στο εμπόριο. Στις μέρες μας αυτό που αποκαλούμε ξινόγαλα είναι 

αποβουτυρωμένο γάλα που έχει υποστεί ζύμωση με την προσθήκη ειδικών καλλιεργειών, τις 

ίδιες μάλιστα καλλιέργειες που δίνουν στο βούτυρο Κερκύρας, για παράδειγμα, το οποίο έχει 

επίσης υποστεί ζύμωση, τη χαρακτηριστική ξινή του γεύση. Το ξινόγαλα, εκτός από νόστιμο και 

δροσερό αναψυκτικό, έχει ρόλο και στη μαγειρική. Παραδοσιακά συνοδεύει ορισμένες πίτες της 

Βόρειας Ελλάδας, ιδίως αυτές με κρούστα από καλαμποκάλευρο και γέμιση από χόρτα. 

Β ο ρ ε ι ο ε λ λ α δ ι τ ι κ α  τυ ρ ι α

Το τυρί ήταν ενταγμένο στη ζωή των Ελλήνων πολύ πριν ο Οδυσσέας συναντήσει στο δρόμο του 

τον τυροκόμο Κύκλωπα Πολύφημο. Είμαστε από τους πιο ενθουσιώδεις καταναλωτές τυριού 

στον κόσμο και τρώμε περισσότερο από είκοσι κιλά ανά άτομο σε ετήσια βάση. Ορισμένα από τα 

μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής τυροκομίας αλλά και μερικές από τις καλύτερες τυροκομικές 

μονάδες μικρής παραγωγής στη χώρα είναι εγκατεστημένες στη Βόρεια Ελλάδα.

N e α  τυ ρ ι α

Πέρα όμως από το φάσμα των παραδοσιακών τυριών (τα οποία περιγράφονται παρακάτω) 

στα τυροκομεία όλης της χώρας συντελείται μια επανάσταση. Η ποικιλία είναι από μόνη της 

ενδεικτική: από μπαλίτσες τυριού αρωματισμένες με βότανα και συντηρημένες στο λάδι, 

έως σκληρά τυριά αλειμμένα με μέλι, ή φρέσκα μαλακά κατσικίσια τυριά που περικλείουν 

άνηθο, βερίκοκα, σταφίδες και σύκα, μέχρι τα σκληρά πικάντικα τυριά δημιουργημένα για 

μεζέδες, ή εκείνα που έχουν καυτερή πιπεριά, βότανα και άλλα, τα οποία ταιριάζουν πολύ με 

τα ερυθρά μακεδονικά κρασιά.

Υπάρχουν και άλλα: ένα κατσικίσιο «πετρωτό» (καμία σχέση με το παραδοσιακό τυρί της Τήνου, 

το οποίο φτιάχνεται με αγελαδινό γάλα)· το αθωνίτικο, το οποίο φτιάχνεται σε μικρά τουλου-

πάνια και μοιάζει με σπιτικό χωριάτικο τυρί· το αγιοτύρι, ένα τυρί φτιαγμένο με τη μέθοδο της 

φορμαέλας, το οποίο προωθείται ως ιδανικό για σαγανάκι. Όντως, τα τυριά που ακολουθούν τον 

τύπο της φορμαέλας συνθέτουν μια μικρή αλλά διακριτή τάση ανάμεσα στα νέα προϊόντα.
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Άλλη μια τάση στα οικιακά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα είναι η οικογένεια των καπνι-

στών τυριών της οικογένειας του μετσοβόνε. Το μετσοβόνε το ίδιο, ένα τυρί ΠΟΠ από το 

Μέτσοβο της Ηπείρου ακολουθούσε και αυτό το πρότυπο του ιταλικού προβολόνε.

Ακόμα και στην περίπτωση των παραδοσιακών τυριών όπως η φέτα, υπάρχει ένα πλήρες 

φάσμα νέων προϊόντων. Ανάμεσά τους η φέτα που περικλείει ή είναι γεμιστή με ψητή κόκκι-

νη πιπεριά, ελιές, βότανα και άλλα.

Το τυρί είναι αναντίρρητα ένα από τα πιο σαγηνευτικά φαγητά του κόσμου και η Βόρεια 

Ελλάδα με την πλούσια χλωρίδα της και τη μακραίωνη ποιμενική και τυροκομική παράδοση, 

κατέχει αναμφισβήτητα πολύ καλά την τέχνη αυτή.

π α ρ α δ ο σ ι α κ α  Β ο ρ ε ι ο ε λ λ α δ ι τ ι κ α  τυ ρ ι α

 

Ανεβατό 

Ένα μαλακό και πολύ αψύ ελληνικό τυρί φυσικής ζύμωσης, που το βρίσκουμε στις περιοχές 

των Γρεβενών και της Κοζάνης στη δυτική Μακεδονία. Το ανεβατό, που υπάγεται σε καθε-

στώς ΠΟΠ, ανήκει στην οικογένεια τυριών που περιλαμβάνει το περισσότερο γνωστό γαλο-

τύρι. Αυτά τα μαλακά τυριά φυσικής ζύμωσης συγκαταλέγονται ανάμεσα στα αρχαιότερα 

της Ελλάδας. Την τελευταία δεκαετία ορισμένοι παραγωγοί έχουν αναλάβει την εμπορική 

παραγωγή τους, αλλά σημαντικές ποσότητες φτιάχνονται ακόμα και σήμερα σχεδόν απο-

κλειστικά για προσωπική κατανάλωση. Παράγονται το καλοκαίρι, συγκεκριμένα τον Ιούλιο 

και τον Αύγουστο, αμέσως μετά το τέλος της γαλακτοφόρου περιόδου για τις κατσίκες και τις 

προβατίνες. Το γάλα είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε στερεά εκείνη την εποχή και ο καιρός είναι 

αρκετά ζεστός για να επιταχυνθεί το ξίνισμα και η επακόλουθη ζύμωση του τυριού.

Ορισμένα από αυτά τα τυριά αποκτούν ωχρή απόχρωση, καθώς τα βακτήρια πολλαπλασιά-

ζονται. Το ανεβατό είναι ένα από αυτά· συνήθως έχει μια ροδαλή απόχρωση εξαιτίας των βα-

κτηριδίων που συντελούν στη ζύμωσή του. Είναι εξαιρετικά αψύ και σε γεύση και σε άρωμα.

Το ανεβατό ωριμάζει τουλάχιστον για δύο μήνες, πριν να είναι έτοιμο για κατανάλωση. 

Καταναλώνεται ως αλειφώδες επιτραπέζιο τυρί. Πωλείται χύμα, με το ζύγι. Στη δυτική Μακε-

δονία χρησιμοποιείται σε αλμυρές πίτες και μερικές φορές τρώγεται με φρούτα.

Μπάτζος 

Ο μπάτζος, ή μπάτζιος ή μπάτσος είναι ένα τυρί ΠΟΠ που παράγεται στην κεντρική και δυ-

τική Μακεδονία όπως και στη Θεσσαλία. Ο μπάτζος λέγεται έτσι από τη Βλάχικη λέξη για 

την αυτοσχέδια αχυροσκέπαστη καλύβα στην οποία παραδοσιακά παρασκευαζόταν, όταν 

οι βοσκοί πήγαιναν κάθε καλοκαίρι (όπως κάνουν ακόμα) στα βουνίσια βοσκοτόπια μαζί με 

τα κοπάδια τους. Ο μπάτζος μπορεί να είναι είτε σκληρός είτε ημίσκληρος. Παράγεται από 

απαστερίωτο και ημιαποβουτυρωμένο πρόβειο γάλα ή με μείγμα πρόβειου και κατσικίσιου 

γάλακτος, και ουσιαστικά είναι κεφαλοτύρι που έχει ωριμάσει στην άλμη για τουλάχιστον έξι 

μήνες. Συνήθως παράγεται σε ορθογώνια κομμάτια περίπου ενός κιλού το καθένα.

Το τυρί είναι αλμυρό και έχει σκληρή και ξηρή υφή, αλλά το τηγάνι το μεταμορφώνει· με 

αυτόν τον τρόπο τρώγεται συνήθως, στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο.
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Φέτα

Η φέτα είναι το εθνικό τυρί της Ελλάδας και καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέ-

πεται να το παράγει με αυτό το όνομα. Είναι όμως μέρος της παράδοσης όχι μόνο της Ελλάδας 

αλλά και άλλων χωρών των Βαλκανίων, ιδιαίτερα της Βουλγαρίας. Πριν η Ελλάδα κερδίσει τη διεκ-

δίκησή της να είναι ο αποκλειστικός παραδοσιακός παραγωγός φέτας, το τυρί παραγόταν και 

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη Γαλλία, την Ιταλία (Σαρδηνία), τη Δανία και τη 

Γερμανία. Οι χώρες που παράγουν παρόμοια τυριά που ωριμάζουν σε άλμη δεν μπορούν πλέον 

να τα αποκαλούν «φέτα». Συνήθως αυτά τα τυριά ονομάζονται «λευκό τυρί».

Η φέτα, σύμφωνα με το νόμο, είναι ένα τυρί πρόβειου γάλακτος ή συνδυασμού πρόβειου και κατσι-

κίσιου γάλακτος το οποίο μπαίνει σε άλμη ή σε αλάτι, που βοηθούν το τυρί να αποβάλει τα δικά του 

υγρά. Μπορεί να ωριμάσει σε βαρέλια ή ντενεκέδες και είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο σημαντικό 

τυρί ΠΟΠ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το νόμο, τυρί με την ονομασία φέτα μπορεί να παρασκευαστεί 

μόνο σε έξι καθορισμένες περιοχές, ανάμεσά τους στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Το γάλα από το οποίο παράγεται (ο νόμος επιτρέπει έως και 30% κατσικίσιο γάλα να αναμειγνύε-

ται με το πρόβειο) πρέπει να προέρχεται από ζώα που βόσκουν στις περιοχές της ζώνης ελεγχό-

μενης προέλευσης. Η βαρελίσια φέτα, η οποία ξεχωρίζει από τα τριγωνικά σφηνοειδή κομμάτια 

της, σε γενικές γραμμές θεωρείται ανώτερη από εκείνη που ωριμάζει σε ντενεκέδες επειδή τα 

βαρέλια επιτρέπουν στο τυρί να αναπνέει. Η φέτα που ωρίμασε σε ντενεκέ αναγνωρίζεται από 

το ορθογώνιο ή κυβικό σχήμα των κομματιών της.

Η παρασκευή της είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Τα γάλα αλατίζεται (τέσσερα κιλά αλάτι 

αναλογούν σε περίπου 1.500 λίτρα γάλα) και πήζει είτε με φυσική είτε με εμπορική πυτιά σε θερμο-

κρασία που κυμαίνεται μεταξύ 35 και 38 βαθμών Κελσίου. Μόλις το μείγμα πήξει και αποκτήσει τη 

συνεκτικότητα του γιαουρτιού, το τυρόπηγμα ανακατεύεται και κόβεται σταυρωτά. Η σκληρή φέτα 

απαιτεί ελαφρά υψηλότερη θερμοκρασία και μικρότερο μέγεθος κόκκων· η μαλακιά φέτα ακριβώς 

το αντίθετο: χαμηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερους κόκκους. Ορισμένες φορές ένα εργαλείο 

που μοιάζει με κουπί χρησιμοποιείται για να ανακατευτεί το τυρόπηγμα ακόμα περισσότερο, βοη-

θώντας στο διαχωρισμό του. Μετά ο ορός του γάλακτος απομακρύνεται με σούρωμα και το τυρό-

πηγμα μεταφέρεται στα χαρακτηριστικά καλούπια στρογγυλού σχήματος που χρησιμοποιούνται 

για να φτιαχτεί βαρελίσια φέτα (το τυρί χωρίζεται σε τριγωνικές σφήνες για να χωράει καλύτερα 

στα βαρέλια) ή σε ορθογώνια καλούπια για φέτα που θα ωριμάσει σε ντενεκέδες. Έπειτα αλατίζεται, 

αναποδογυρίζεται και αλατίζεται περίπου άλλες τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά 

από περίπου είκοσι τέσσερις ώρες, το τυρί είναι αρκετά συμπαγές ώστε να μπαίνει στα βαρέλια ή 

τους ντενεκέδες χωρίς να θρυμματίζεται. Τοποθετείται σε στρώσεις που αλατίζονται ενδιάμεσα και 

παραμένει ξεσκέπαστο για τρεις με πέντε μέρες. Κατόπιν αφαιρείται, πλένεται με άλμη και ξανατο-

ποθετείται στα βαρέλια ή στους ντενεκέδες. Το αλάτι τραβάει τα υγρά του τυριού, ώστε με την πά-

ροδο του χρόνου το τυρί τελικά βυθίζεται στην άλμη που σχηματίστηκε από μόνη της στο βαρέλι 

ή στον ντενεκέ. Η φέτα πρέπει ακολούθως να ωριμάσει για άλλους δύο μήνες – ώστε ο συνολικός 

χρόνος ωρίμανσης να φτάσει τους τρεις μήνες – πριν κυκλοφορήσει στο εμπόριο.

Σε γενικές γραμμές η ποικιλία στη γεύση, την υφή, την κρεμώδη σύσταση και την αναλογία 

αλατιού που συναντώνται στις διάφορες παραλλαγές της φέτας ανά την Ελλάδα είναι εντυπω-

σιακή. Το τυρί ποικίλλει από μαλακό, σχεδόν αλειφώδες και πολύ κρεμώδες, έως κρουστό με 

μια σχεδόν τριζάτη αίσθηση στον ουρανίσκο.
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Γαλοτύρι

Το γαλοτύρι είναι ένα μαλακό, κρεμώδες, αψύ, αλειφώδες τυρί ΠΟΠ που απαντά μόνο στην 

Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Είναι όντως τόσο μαλακό που συνήθως σερβίρεται με κουτάλι. 

Χαρακτηρίζεται από μια κοκκώδη υφή με κομμάτια τυροπήγματος ενσωματωμένα σε μια 

πηχτή και κρεμώδη ομοιογενή μάζα. Είναι ένα παμπάλαιο παραδοσιακό ποιμενικό τυρί και 

είναι ένα από τα τυριά φυσικής ζύμωσης που παράγονται στην Ελλάδα (βλ. ανεβατό). Πα-

ρασκευάζεται από πρόβειο γάλα, το οποίο θερμαίνεται και μετά αφήνεται να κρυώσει, να 

ξινίσει και να πήξει από μόνο του. Το τυρί φτιάχνεται αργά το καλοκαίρι μετά το τέλος της γα-

λακτοφόρου περιόδου των ζώων, όταν το γάλα είναι φυσικά πλούσιο σε στερεά στοιχεία. Η 

ζύμωσή του υποβοηθείται από τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής. Παραδοσιακά το τυρί 

φυλαγόταν σε τουλούμια (ασκούς από δέρμα γίδας), όπου συνέχιζε τη ζύμωσή του του και 

γινόταν πιο πιπεράτο και όξινο. Σήμερα συνήθως αποθηκεύεται σε πήλινα ή πλαστικά δο-

χεία. Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις μήνες ωρίμανσης πριν την κατανάλωσή του.

 

Κασέρι

Το κασέρι είναι ένα τυρί της οικογένειας «πάστα φιλάτα», διάφορες παραλλαγές του οποί-

ου βρίσκουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια και την Ιταλία. Υπάρχουν 

διάφορες θεωρίες σχετικά με την άφιξή του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Εμμανουήλ Ανυ-

φαντάκη, καθηγητή Επιστήμης Τροφίμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αυθεντία 

στην ελληνική τυροκομία, εισήχθη στην Ελλάδα από την Ιταλία κατά τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα. Στο βιβλίο του Ελληνικά τυριά γράφει ότι αποτελεί εξέλιξη του ιταλικού κατσιοκαβάλο. 

Μια άλλη θεωρία για την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, που επίσης αναφέρει ο Ανυφαντά-

κης, είναι ότι έφτασε στις αρχές του 20ού αιώνα είτε από τη Βουλγαρία είτε από την Ανατολική 

Ρωμυλία και πουλιόταν στις ελληνικές αγορές με το όνομα κασκαβάλι. Παρασκευάστηκε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα από βοσκούς στην Πίνδο.

Σήμερα το κασέρι παράγεται σε συγκεκριμένες περιοχές που προστατεύονται από τη νο-

μοθεσία ΠΟΠ και ανάμεσά τους είναι η Ξάνθη στη Θράκη και η Μακεδονία. Μερικά από τα 

καλύτερα και ένα από τα ελάχιστα παλαιωμένα κασέρια φτιάχνεται λίγο έξω από τη Θεσσα-

λονίκη, στο Σοχό. Το καλύτερο κασέρι φτιάχνεται από 100% πρόβειο γάλα, αν και μπορεί 

επίσης να προστεθεί κατσικίσιο γάλα. Οι γνώστες του κασεριού λένε ότι το καλύτερο φτιά-

χνεται από απαστερίωτο ολόφρεσκο γάλα μιας ώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

κασεριού σήμερα έχει τυποποιηθεί και σχεδόν όλο το γάλα που χρησιμοποιείται στην παρα-

σκευή αυτού του τυριού είναι παστεριωμένο. Το κασέρι είναι ένα από τα τυριά της χώρας με 

τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία.

Το κασέρι είναι ελαφρά αλατισμένο. Η υφή του είναι χαρακτηριστική: ημίσκληρη και ελα-

στική. Δεν υπάρχει πέτσα στο κασέρι. Καταναλώνεται ως επιτραπέζιο τυρί και συχνά σερβί-

ρεται με ψωμί και ελιές· χρησιμοποιείται σε αλμυρές πίτες και είναι καθιερωμένο συστατικό 

τουλάχιστον μιας πίτας, της πίτας Καισαρείας, η οποία φτιάχνεται με βουτυρωμένο φύλλο 

κρούστας, παστουρμά και ντομάτες. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά σε πίτσα και σε πιάτα 

που χρειάζονται λιωμένο τυρί· εξαιτίας της ελαστικής του υφής λιώνει εξαιρετικά.
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Κεφαλογραβιέρα 

Ένα από τα κύρια τυριά για τρίψιμο και για επιτραπέζια χρήση στην Ελλάδα και επίσης ένα 

από τα νεότερα, μιας και φτιάχτηκε για πρώτη φορά στη Δωδώνη της Ηπείρου το 1967. 

Όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα είδος υβριδίου μεταξύ κεφαλοτυριού και γραβιέρας. 

Η κεφαλογραβιέρα έχει στερεή υφή και πολλές μικρές τρύπες διάσπαρτες στη μάζα της και η 

γεύση της ποικίλλει μεταξύ ήπιας και ελαφρώς αψιάς. Έχει ένα ανοιχτό εκρού χρώμα. Παρόλο 

που η κεφαλογραβιέρα παράγεται σε πολλά μέρη της χώρας, τρεις περιοχές χαρακτηρίζονται 

ΠΟΠ: η δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος και η Αιτωλοακαρνανία. 

Η κεφαλογραβιέρα παρασκευάζεται με μείγμα αγελαδινού και πρόβειου γάλακτος, σε ανα-

λογία περίπου 60:40, ή αποκλειστικά με πρόβειο γάλα ή με έναν συνδυασμό πρόβειου και κα-

τσικίσιου γάλακτος με το τελευταίο να μην υπερβαίνει το 20% του συνόλου. Η κεφαλογραβιέ-

ρα ωριμάζει τουλάχιστον για τρεις μήνες, σύμφωνα με το νόμο, πριν διατεθεί για κατανάλωση. 

Καταναλώνεται κυρίως ως τυρί για τρίψιμο.

Κεφαλοτύρι

Το κεφαλοτύρι είναι ένα από τα αρχαιότερα τυριά της Ελλάδας και το πιο παραδοσιακό σκληρό 

τυρί. Το κεφαλοτύρι παράγεται στη Μακεδονία και την Ήπειρο αλλά και σε άλλα μέρη, συνή-

θως από πρόβειο γάλα ή από συνδυασμό πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος. Σήμερα το πιο 

πολύ κεφαλοτύρι φτιάχνεται από παστεριωμένο γάλα. Μόλις πήξει, τα τυροπήγματα κόβονται 

σε σχετικά μικρά κομμάτια μεγέθους κόκκου ρυζιού, μετά ζεσταίνονται και ανακατεύονται μαζί 

με τον ορό πριν αφεθούν να κρυώσουν. Το τυρόπηγμα μετά στραγγίζεται και πιέζεται με το χέρι 

σε στρογγυλά καλούπια και μέσα στις επόμενες τέσσερις ή πέντε ώρες γυρίζουν και πιέζουν το 

τυρί, πρώτα με το χέρι και μετά με πρέσα, μέχρι να αποβάλλει την περισσότερη υγρασία του. 

Το τυρί βγαίνει από το καλούπι και μετά παραμένει σε άλμη για δύο ημέρες. Αφαιρείται από την 

άλμη και τρίβεται με αλάτι σχεδόν κάθε μέρα, για δύο ή τρεις εβδομάδες, πριν το αφήσουν να 

ωριμάσει για αρκετούς μήνες. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης της ωρίμανσής του πλέ-

νεται με άλμη, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας στο περίβλημά του. Το κεφαλοτύρι 

είναι συνήθως αρκετά αλμυρό και σκληρό. Καταναλώνεται κυρίως ως τυρί για τρίψιμο αλλά και 

ως επιτραπέζιο τυρί και είναι εξαιρετικό τηγανητό σαν σαγανάκι.

Μανούρι

Το μανούρι είναι ένα από τα πιο νόστιμα παραδοσιακά τυριά τυρογάλακτος της Ελλάδας, ένα 

βουτυράτο και ήπιο τυρί με στρογγυλεμένο γευστικό προφίλ, που ταιριάζει πολύ καλά με 

μια τεράστια γκάμα συνοδευτικών, από ξηρά φρούτα μέχρι και λαχανικά σχάρας. Είναι ένα 

τυρί ΠΟΠ που παράγεται αποκλειστικά στην κεντρική και δυτική Μακεδονία καθώς και σε 

μέρη της Θεσσαλίας από το τυρόγαλο πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος στο οποίο προ-

στίθεται πλήρες πρόβειο γάλα, ή και κρέμα γάλακτος. Αν και φτιάχνεται με τρόπο παρόμοιο 

με τη μυζήθρα και τον ανθότυρο, που είναι μαλακά τυριά, το μανούρι πιέζεται περισσότερο, 

έχει πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα νερού και πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λιπα-

ρά. Τρώγεται φρέσκο αλλά μπορεί επίσης να ξεραθεί και να παλιώσει για να γίνει εξαιρετικό 

τυρί για τρίψιμο. 
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Μετσοβόνε

Το μετσοβόνε είναι ένα σκληρό καπνιστό τυρί της οικογένειας «πάστα φιλάτα», που θεωρεί-

ται από τους Έλληνες καταναλωτές ένα από τα εξαίρετα επιτραπέζια τυριά της χώρας. Αν και 

είναι ένα ιδιαίτερο τοπικό τυρί που προστατεύεται ως προϊόν ΠΟΠ, το μετσοβόνε, που πα-

ράγεται στην Ηπειρώτικη πόλη του Μετσόβου, ακολουθεί το πρότυπο του ιταλικού προβο-

λόνε. Στις μέρες μας, αρκετοί παραγωγοί στη Βόρεια Ελλάδα πειραματίζονται με αντίστοιχα 

καπνιστά τυριά. Το μετσοβόνε ωριμάζει για τουλάχιστον πέντε μήνες, χρονικό διάστημα που 

του προσδίδει μια υπέροχη πιπεράτη γεύση.

Το απολαμβάνουμε ως επιτραπέζιο τυρί, αλλά γίνεται υπέροχο αν ψηθεί στη σχάρα. Στρογ-

γυλές φέτες από μετσοβόνε ψημένες στη σχάρα και μετά πασπαλισμένες με γλυκό ή καυτε-

ρό κοκκινοπίπερο είναι μια από τις σπεσιαλιτέ στις πολλές ταβέρνες του Μετσόβου.

Τελεμές

Ο τελεμές είναι ένα μαλακό, λευκό τυρί ΠΟΠ, που ωριμάζει στην άλμη και παράγεται σε έξι 

μέρη στην Ελλάδα: ανάμεσά τους η Θράκη, η Μακεδονία και η Ήπειρος. Σε αντίθεση με τη 

φέτα, δεν ωριμάζει σε βαρέλια αλλά σε ντενεκέδες και ο νόμος επιτρέπει την παρασκευή του 

με αγελαδινό γάλα. Συνήθως παράγεται από έναν συνδυασμό πρόβειου, κατσικίσιου και αγε-

λαδινού γάλακτος.

Η μέθοδος παρασκευής του τελεμέ διαφέρει επίσης από αυτή της φέτας. Η φέτα στραγγίζει 

φυσικά με τη βοήθεια της βαρύτητας και αλατίζεται με ξηρό αλάτι, όταν δέσει το τυρόπηγμα· 

ο τελεμές πιέζεται για να στραγγίσει και, αμέσως μόλις δέσει, βυθίζεται σε δυνατή άλμη, όπου 

και παραμένει για αρκετές ημέρες.

Ο τελεμές έχει ορθογώνιο σχήμα. Η υφή του ποικίλλει από μαλακή έως ημίσκληρη και η γεύ-

ση του είναι συνήθως αψιά, όπως της φέτας, αν και η ένταση της αψάδας ποικίλλει. Είναι συνή-

θως λίγο πιο κίτρινος από τη φέτα εξαιτίας της συχνής προσθήκης αγελαδινού γάλακτος. Πρω-

τοεμφανίστηκε στη χώρα με το ρεύμα των Ελλήνων προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία. 

Αν και μπορεί να τον βρει κάποιος στις αγορές όλης της χώρας, η εντοπιότητά του αναδεικνύ-

εται ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου πουλιέται από τον ντενεκέ στις λαϊκές αγορές της περιοχής. Ο 

τελεμές τρώγεται ως επιτραπέζιο τυρί αλλά χρησιμοποιείται επίσης σε αλμυρές πίτες. 

Μύδια

Ταξιδεύοντας στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά κατά μήκος της ακτής από τη Θεσσαλονίκη προς 

την Αλεξανδρούπολη και τρώγοντας έξω διαπιστώνεις ότι ο κόσμος εδώ λατρεύει τα μύδια. 

Κατά πάσα πιθανότητα θα τα συναντήσεις σε κάθε ταβέρνα, αέρινα τηγανισμένα και σερβι-

ρισμένα με σκορδαλιά· γεμιστά με ρύζι, κουκουνάρι, σταφίδες και μυρωδικά· σοταρισμένα 

με πικάντικες πιπεριές, ντομάτες και τυρί ή λευκό κρασί και μυρωδικά. Αυτά τα πιάτα αποτε-

λούν το πρώτο κουαρτέτο των βασικών συνταγών με μύδια, αν και υπάρχουν ακόμα πάρα 

πολλές συνταγές όπου τα μύδια παίζουν πρώτο βιολί.

Τα μύδια είναι εδώ τόσο αγαπητά διότι πάντα ήταν προϊόν της τοπικής υδατοκαλλιέργειας. 

Η αρχαία πόλη της Ακανθούς στη Χαλκιδική και ο Αίνος στη νοτιοανατολική ακτή της Θράκης 

ήταν διάσημες για τα άγρια μύδια τους. Βλέπει κανείς συχνά τα μύδια κολλημένα στα βράχια ή 

στα ύφαλα των πλοίων. Επίσης προσκολλώνται σε κάθετους πασσάλους και με αυτόν τον τρόπο 
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τα καλλιεργούν εδώ και αιώνες, είτε σε σκοινιά που αιωρούνται από αγκυροβολημένες σχεδίες 

σε προστατευμένες περιοχές, όπως κόλποι και όρμοι, όπου υπάρχουν αρκετά ρεύματα, ώστε 

το νερό να ανανεώνεται και να είναι καθαρό. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές κατά μήκος 

της ακτής της Βόρειας Ελλάδας, στη Χαλκιδική και στη Θράκη αλλά και νότια στα ανοιχτά της 

Πιερίας, στην περιοχή ανατολικά από το δέλτα του Αξιού μέχρι το Κίτρος· στα μέρη αυτά καλλι-

εργείται το 80-90% των ελληνικών μυδιών. Ο νομός Ημαθίας είναι ο τρίτος νομός της χώρας σε 

παραγωγή μυδιών, ενώ υπάρχουν μύδια και στην περιοχή Κλειδί, όπου εκβάλλουν ο Λουδίας 

και ο Αλιάκμονας. Η κύρια ποικιλία είναι το μεσογειακό μπλε μύδι, Mytilus galloprovinciallis. 

Μερικά μύδια παραμένουν στην περιοχή για να μαγειρευτούν με έναν από τους τέσσερις ή 

περισσότερους τρόπους που αναφέραμε παραπάνω, αλλά στην πλειονότητά τους εξάγονται 

στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, όπου είναι περιζήτητα. 

σ υ ν τ η ρ η m e ν α  ψ a ρ ι α

Η βορειοελλαδίτικη κουλτούρα του μεζέ έχει αποτελέσει ζωογόνο παράγοντα για τον τομέα 

των πολλών παραδοσιακά συντηρημένων ψαριών της περιοχής. Υπάρχουν ουκ ολίγα: η λα-

κέρδα, παλαμίδα συντηρημένη στην άλμη, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους Κωνσταντινουπο-

λίτες που εγκαταστάθηκαν μαζικά εδώ κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1950· ο τσίρος, 

αλίπαστο και αποξηραμένο φιλέτο από σκουμπρί, που πωλείται χύμα στις αγορές της περιο-

χής και αποτελεί έναν από τους καλύτερους ουζομεζέδες· ο λικουρίνος, η σπανιότερη αλλά 

και η νοστιμότερη σπεσιαλιτέ από συντηρημένα ψάρια, που φτιάχνεται από αρσενικούς κέ-

φαλους οι οποίοι παστώνονται σε άλμη και μετά καπνίζονται. Όλες αυτές τις λιχουδιές πρέ-

πει να τις γευτείτε επιτόπου, αφού δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες για μαζική εμπο-

ρία. Όμως η Βόρεια Ελλάδα είναι και πατρίδα της πέστροφας, η οποία συναντάται άγρια σε 

πολλά από τα ποτάμια και τους παραπόταμους της περιοχής, αλλά αποτελεί επίσης το κύριο 

αντικείμενο της τοπικής ιχθυοκαλλιέργειας. Η πέστροφα συνήθως πωλείται φρέσκια, αλλά η 

σολομοπέστροφα καπνίζεται και συνήθως πωλείται στο τμήμα ντελικατέσεν στις ντόπιες ή 

εθνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

α λ λ α ν τ ι κ α  κ α ι  σ υ ν τ η ρ η m ε ν α  κ ρ ε α τ α 

Αν και στην περιοχή από την Ήπειρο ώς τη Θράκη παράγονται πολλά εξαιρετικά αλλαντικά, 

ιδιαίτερα λουκάνικα και σαλάμια, μιας και ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιο-

μηχανίας είναι εγκατεστημένα εδώ και ορισμένα από τα κλασικά προϊόντα του ελληνικού 

τραπεζιού παράγονται στην περιοχή, μία λιχουδιά ξεχωρίζει για τη μακρά ιστορία της και τη 

μοναδική της σύνθεση: ο θρακιώτικος καβουρμάς. 

Ο καβουρμάς είναι μια πεντανόστιμη τοπική σπεσιαλιτέ φτιαγμένη με μικρά κομμάτια κα-

βουρδισμένου κρέατος βουβαλιού και μοσχαριού ή χοιρινού· τα βουβάλια εκτρέφονται στο 

δέλτα του Έβρου και στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Κερκίνη στις Σέρρες. Βασισμένος σε 

έναν παραδοσιακό τρόπο συντήρησης του κρέατος στο δικό του λίπος, ο καβουρμάς τώρα 
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παράγεται σε κυλινδρικό σχήμα. Παραδοσιακά, η διαδικασία παρασκευής του καβουρμά 

περιλάμβανε καβούρδισμα του κρέατος και στη συνέχεια αποθήκευσή του στο ίδιο του το 

λίπος μέσα σε μικρά πήλινα δοχεία. Αυτή η μέθοδος συντήρησης διαδόθηκε στην περιοχή 

από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες τη δεκαετία του 1920. Συνήθως σερβίρεται ως μεζές μαζί 

με αυγά ή ως γέμιση σε ομελέτα, αλλά η λεπτή, ήπια γεύση του – ορισμένες φορές είναι ελα-

φρά καρυκευμένος με κύμινο – τον καθιστά ωραίο μεζέ για κρασί και για τσίπουρο, ακόμα 

και σκέτο. Είναι καλύτερος όταν τρώγεται χλιαρός.



ΛAPIΣA

TPIKAΛA

ΦΛΩPINA

BEPOIA

E∆EΣΣA

ΘEΣΣAΛONIKH

KIΛKIΣ

ΣEPPEΣ

∆PAMA

ΠOΛYΓYPOΣ

IΩANNINA

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑ

ΓPEBENA

KOZANH

KATEPINH

KAΣTOPIA

N. Tραπεζούντα

Άνω Μηλιά

Α. ∆ηµήτριος
∆ίον

Λιτόχωρο

N. Παντελεήµονας

Kρανιά
Pαψάνη

Ιτέα
Αµπελάκια

Ελατοχώρι

Π. Ελατοχώρι



Η Διαδρομή του Κρασιού 
των θεών του Ολύμπου

Η Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου ξεκινάει στην ενδοχώρα, στην κοιλάδα των 

Τεμπών που σκιάζεται από το βουνό Όλυμπος, το ψηλότερο της Ελλάδας, και σας μεταφέρει 

ανατολικά κατά μήκος της ακτής προς τη Θεσσαλονίκη και μετά ξανά στην ενδοχώρα προς τα 

δυτικά στη Βέροια και ακόμα παραπέρα, αγκαλιάζοντας δύο μεγάλους νομούς, της Λάρισας 

και της Πιερίας.

Εδώ η μαγειρική κουλτούρα είναι και ορεινή και θαλασσινή, κάτι που φαίνεται και από την 

ποικιλία των τοπικών φαγητών. Τα σταφύλια, τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα μήλα γεμίζουν 

το καλάθι των τοπικών φρούτων, με τα μήλα της Αγιάς, κοντά στα παράλια της Λάρισας, να 

χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης. Εδώ επίσης υπάρχουν άφθονες συκιές που, ιδιαίτερα στην οινο-

παραγωγική περιοχή της Ραψάνης, μας παρέχουν την πρώτη ύλη για τουλάχιστον ένα τοπικό 

προϊόν, το γλυκό συκαλάκι. (Υπάρχουν ακόμα πολλά γλυκά του κουταλιού που παράγονται 

στην περιοχή, ανάμεσά τους καρυδάκι από τις άφθονες καρυδιές, αλλά επίσης και κάποια άλλα 

ασυνήθιστα, όπως το καρότο.) Αλλά από όλα τα φρούτα που παράγονται σε αυτή την περιοχή 

της Βόρειας Ελλάδας το ακτινίδιο, ξενόφερτο αλλά τέλεια προσαρμοσμένο στο τοπικό κλίμα, 

είναι τόσο υψηλής ποιότητας ώστε είναι άξιο της διάκρισης ΠΟΠ. Η Κρανιά είναι γνωστή εκτός 

από το σταφύλι της για άλλον ένα καρπό: το κράνο, το επίμηκες κιτρινοκόκκινο φρούτο με τη 

γλυκόξινη γεύση, το οποίο φυτρώνει σε πολλά μέρη της Βόρειας Ελλάδας, αν και περιέργως 

όχι στην πόλη που πήρε το όνομά του, αλλά σε μια άλλη οινοπαραγωγική πόλη, στη Νάουσα. 

Το βρίσκουμε ως συστατικό σε λικέρ και μαρμελάδες αλλά μαγειρεύεται επίσης με κυνήγι, ιδι-

αίτερα αγριογούρουνο.

Τα βουνά παρέχουν επίσης μερικούς από τους καλύτερους ξηρούς καρπούς, που περιλαμ-

βάνουν τα διάσημα φουντούκια της Πιερίας αλλά και κάστανα και πολλά καρύδια που κι απο-

τελούν την πρώτη ύλη για τουλάχιστον ένα τοπικό γλυκό του κουταλιού. Στα χωράφια με τις 

φουντουκιές έγιναν οι πρώτες επιτυχημένες απόπειρες καλλιέργειας τρούφας στην Ελλάδα.

Εδώ βγαίνουν και φασόλια, ενώ ο κάμπος της Λάρισας στη νότια μεριά της Διαδρομής του 

Κρασιού των θεών του Ολύμπου μας δίνει καλαμπόκι και σιτάρι, υλικά για τόσα πολλά τοπικά 

προϊόντα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια τεράστια ποικιλία από αλμυρές πίτες, που φτιάχνονται 

με ιδιαίτερο τρόπο σε καθεμιά από τις οχτώ Διαδρομές του Κρασιού, καθώς και μια σειρά από 

τοπικά ζυμαρικά, πολλά από τα οποία έχουν εξέχουσα θέση στο τοπικό τραπέζι.

Στις πεδιάδες και κατά μήκος της ακτής θα αντικρίσετε ελαιόδεντρα, όπως επίσης και ένα 

πλούτο από θαλασσινά, ιδίως μύδια, ένα φημισμένο προϊόν της περιοχής, καθώς η Πιερία είναι 

από τα πιο γόνιμα μυδοτόπια στην Ελλάδα.
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Σαλάτα με ρόκα, ακτινίδια, φουντούκια  και μανούρι

Ήθελα να βρω ένα τρόπο για να εντάξω ένα από τα πιο σημαντικά φρούτα της περιοχής, το 

ακτινίδιο, σε ένα πιάτο που δεν θα ήταν επιδόρπιο. Έχω δει το ακτινίδιο να χρησιμοποιείται 

για τις όξινες ιδιότητές του σε μερικές ασυνήθιστες παρασκευές, όπως αντί για λεμόνι σε 

ψαρόσουπες, ένα τέχνασμα που μοιράστηκε μαζί μου ο Αθηναίος σεφ Λευτέρης Λαζάρου. 

Η σαλάτα είναι πολύ πιο προσιτή και γίνεται ένα δροσερό πρώτο πιάτο για τα πιο ρωμαλέα 

πιάτα που ακολουθούν.

Για 4 μερίδες

4 κ.σ. φουντούκια

4 φλιτζ. φρέσκια ρόκα καθαρισμένη και κομμένη με το χέρι σε μεγάλα κομμάτια

1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες

4 ακτινίδια καθαρισμένα και κομμένα σε λεπτές οβάλ φέτες

2 φέτες μανούρι, πάχους 2 εκ. η καθεμιά

Για τη Σάλτσα
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. βορειοελλαδίτικο βαλσαμικό ξίδι

Αλάτι

3 κ.σ. φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού

2 κ.γ. μέλι

2 κ.γ. μουστάρδα Ντιζόν

Πάπρικα για το γαρνίρισμα

Ανακατεύουμε τη ρόκα μαζί με το κρεμμύδι. Χτυπάμε μαζί όλα τα υλικά της σάλτσας με το 

σύρμα. Ανακατεύουμε το μείγμα ρόκας-κρεμμυδιού με τη μισή σάλτσα. 

Ανακατεύουμε τη ρόκα μαζί με το κρεμμύδι. Χτυπάμε μαζί όλα τα υλικά της σάλτσας με το 

σύρμα. Ανακατεύουμε το μείγμα ρόκας-κρεμμυδιού με τη μισή σάλτσα. 

Σκουπίζουμε το τηγάνι για να καθαρίσει και το αλείφουμε με 1 κουταλάκι ελαιόλαδο. Το 

ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Ψήνουμε την πρώτη φέτα από το μανούρι στο τηγάνι, μέχρι να 

ροδίσουν οι άκρες της. Ροδίζουμε ελαφρά και από την άλλη πλευρά. Το βγάζουμε με μια σπάτουλα 

σε ένα πιάτο και το σκεπάζουμε, για να μείνει ζεστό. Επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο τυρί. 

Σερβίρουμε τη σαλάτα σε τέσσερα ατομικά πιάτα πιέζοντας το μείγμα ελαφρά, για να το 

φορμάρουμε σε ένα τσέρκι στη μέση του κάθε πιάτου. Κόβουμε την κάθε φέτα από μανούρι στα 

τέσσερα και βάζουμε από δύο κομμάτια πάνω στην κάθε σαλάτα. Γαρνίρουμε με το ακτινίδιο. 

Ρίχνουμε την υπόλοιπη σάλτσα από πάνω και πασπαλίζουμε το πιάτο με λίγη πάπρικα. 

Τα αρώματα και η ευχάριστη οξύτητα της σαλάτας μάς κατευθύνουν σε ένα λευκό κρασί 

με γευστική και αρωματική φρεσκάδα από Ροδίτη.

51





Χταπόδι στη σχάρα με ξύσμα από ντόπια τρούφα  

Αυτός ο ασυνήθιστος συνδυασμός είναι ένα τέλειο πάντρεμα της καλλιεργημένης αρωματικής 

τρούφας με κάτι αναμφισβήτητα ελληνικό. 

Για 8-12 μερίδες

1 μεγάλο χταπόδι, περίπου 3 κιλά

2 φλιτζ. κόκκινο κρασί Ραψάνης

3 φύλλα δάφνης

5 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

1 κ.γ. κόκκους μαύρου πιπεριού

Αλάτι, όσο θέλουμε

Ελαιόλαδο, όσο θέλουμε

60 γρ. φρέσκια ντόπια μαύρη τρούφα

Καθαρίζουμε το χταπόδι: αφαιρούμε την κουκούλα, τα μάτια και το στόμα. Το ξεπλένουμε 

με κρύο νερό και το βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Το σκεπάζουμε και το βράζουμεσε 

πολύ χαμηλή φωτιά ώσπου να πάρει ένα έντονο ροζ χρώμα και να βγάλει σχεδόν όλα τα 

υγρά του, για 30 λεπτά περίπου. Προσθέτουμε το κρασί και τα μπαχαρικά, δυναμώνουμε 

λίγο τη φωτιά και μαγειρεύουμε μέχρι το χταπόδι να γίνει τρυφερό, αλλά να κρατάει και λίγο 

στο δόντι, περίπου 1 ώρα ή και λίγο παραπάνω, αν τα πλοκάμια είναι χοντρά. Σβήνουμε τη 

φωτιά και το βγάζουμε από την κατσαρόλα για να κρυώσει. Μόλις κρυώσει, το κόβουμε σε 

8 κομμάτια.

Προθερμαίνουμε και λαδώνουμε την ψησταριά ή το γκριλ του φούρνου. Αλείφουμε το χτα-

πόδι με λίγο ελαιόλαδο και το ψήνουμε μέχρι να καψαλιστεί ελαφρά και να είναι ευχάριστα 

μαστιχωτό. Το τοποθετούμε σε μια πιατέλα ή σε 8 ατομικά πιάτα σερβιρίσματος. Αν θέλουμε, 

το περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ξύνουμε την τρούφα από πάνω και σερβίρουμε αμέσως. 

Πιάτο με πλούτο και γευστική υπόσταση από τα αρωματικά μανιτάρια, 

αναζητά λευκά κρασιά με χαρακτήρα και αλκοόλη. Ψάξτε για κάποιο Chardonnay 

που έχει «αισθανθεί» το άγγιγμα του ξύλου.
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Μύδια Πιερίας με τραχανά και μπούκοβο 

Σε αυτή τη συνταγή συνυφαίνονται δύο τοπικές παραδόσεις: τα μύδια, η καλλιέργεια των 

οποίων είναι σημαντική επιχείρηση στα παράλια της Πιερίας, και την τραχανόσουπα, ένα 

από τα πιο ευχάριστα πιάτα της ενδοχώρας, που συνήθως σερβίρεται με κεφτέδες. 

Για 6 μερίδες

5 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

½ φλιτζ. ξινό τραχανά ή τραχανά νηστίσιμο (λαχανικών)

3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες 

¼  κ.γ. μπούκοβο

1 φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί

½  φλιτζ. νερό

2 φλιτζ. φρέσκιες ντομάτες περασμένες στον τρίφτη

 ή καλής ποιότητας ψιλοκομμένη ντομάτα κονσέρβας

Αλάτι και λευκό πιπέρι όσο θέλουμε

1 πρέζα ζάχαρη (προαιρετικά)

2 κιλά μύδια πλυμένα (τριμμένα με το βουρτσάκι κάτω 

 από τρεχούμενο νερό και με το γενάκι τους – αν έχουν – βγαλμένο)

150 γρ. φέτα θρυμματισμένη

1 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο βαθύ τηγάνι ή σε ρηχή κατσαρόλα μαζί με τον τρα-

χανά, το σκόρδο και το μπούκοβο, ανακατεύοντας μέχρι το σκόρδο να ροδίσει ελαφρά. Προσ-

θέτουμε το κρασί. Όταν αρχίσει να εξατμίζεται, προσθέτουμε το νερό και τις ντομάτες και 

μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά, μέχρι να δέσει ελαφρά. Καρυκεύουμε με αλάτι, πιπέρι και τη 

ζάχαρη.

Προσθέτουμε τα μύδια, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά, 

ανακατεύοντας πότε πότε, μέχρι να ανοίξουν τα μύδια, περίπου 6-8 λεπτά. (Πετάμε τα μύδια 

που δεν έχουν ανοίξει μετά από 8 λεπτά). Ρίχνουμε τη φέτα και τον μαϊντανό από πάνω και 

σερβίρουμε αμέσως.

Η πλούσια υφή της σούπας μάς προσανατολίζει σε ένα ευκολόπιοτο ερυθρό κρασί

από τις ελληνικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στους αμπελώνες της διαδρομής :

Ξινόμαυρο, Κρασάτο, Σταυρωτό, Λημνιώνα.

55





Ανάμικτη κρεατόπιτα με γλυκό τραχανά και μπαχαρικά  

Οι κρεατόπιτες είναι συνηθισμένες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και έχουν την τιμητική τους 

στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αντί για την παραδοσιακή βασιλόπιτα που συνηθίζεται στην 

υπόλοιπη Ελλάδα.  

Για 6-8 μερίδες

5 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, και περισσότερο για άλειμμα

250 γρ. αρνίσιο κρέας χωρίς κόκαλα, κομμένο σε κομμάτια

250 γρ. χοιρινό κρέας χωρίς κόκαλα, κομμένο σε κομμάτια

250 γρ. μοσχαρίσιο κρέας χωρίς κόκαλα, κομμένο σε κομμάτια

4 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

½  κ.γ. από: φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι,

κύμινο, μπαχάρι και μοσχοκάρυδο

½  φλιτζ. γλυκό τραχανά

½  φλιτζ. κεφαλοτύρι τριμμένο

Αλάτι

1 πακέτο έτοιμο φύλλο σε θερμοκρασία δωματίου

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το μισό ελαιόλαδο σε μεγάλο βαθύ τηγάνι και ροδίζουμε τα 

κρέατα. Αφήνουμε να κρυώσουν και τα κόβουμε σε μικρές μπουκιές με το χέρι.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι και το κρεμμύδι στο τηγάνι. Μαγειρεύουμε σε μέτρια 

φωτιά, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. Προσ-

θέτουμε 1 φλιτζάνι νερό και δυναμώνουμε τη φωτιά, μέχρι να βράσει το μείγμα. Στο μείγμα 

αυτό προσθέτουμε τον τραχανά και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά, μέχρι να απορροφήσει 

όλο το νερό. Κατεβάζουμε τον τραχανά από τη φωτιά και τον ανακατεύουμε μαζί με το 

κρέας σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το τυρί, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε τη γεύση 

με αλάτι και πιπέρι, εάν χρειάζεται, και ανακατεύουμε. Αν το μείγμα μάς φαίνεται στεγνό, 

προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C. Λαδώνουμε ένα μεγάλο στρογγυλό ταψί. 

Στρώνουμε 4 φύλλα στον πάτο του ταψιού, αλείφοντας το κάθε φύλλο με λάδι. Απλώνουμε το 

1/3 της γέμισης από πάνω και στρώνουμε άλλα 2 φύλλα, αλείφοντας πάλι το κάθε φύλλο με 

λάδι. Πιέζουμε την επιφάνεια της κρεατόπιτας ελαφρά με τα χέρια μας, για να τη συμπιέσουμε 

λίγο. Συνεχίζουμε προσθέτοντας το δεύτερο τρίτο της γέμισης, δύο φύλλα αλειμμένα με λάδι, 

και την υπόλοιπη γέμιση. Στρώνουμε τρία φύλλα από πάνω, αλείφοντάς τα και αυτά με λάδι. 

Ραντίζουμε την επιφάνεια της πίτας με λίγο νερό. Τη χαράζουμε σε μπακλαβαδωτά κομμάτια 

και την ψήνουμε για 50 λεπτά περίπου, μέχρι να πάρει ένα χρυσαφί χρώμα. Τη βγάζουμε από 

το φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε.

Με αυτή τη μοσχοβολιστή πιτούλα απολαύστε ένα ερυθρό κρασί με φινέτσα και πολυπλοκότητα

αρώματος από τη Ραψάνη (Ξινόμαυρο, Κρασάτο, Σταυρωτό).
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Γίδα μαγειρεμένη σε κρασί με πλιγούρι ή τραχανά  
Εμπνευσμένο από μια συνταγή της Στέλλας Κατσαρού

Η Στέλλα Κατσαρού, γυναίκα του γνωστού οινοποιού Δημήτρη Κατσαρού, είναι μια φτασμένη 

μαγείρισσα και γνωστή συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής. Αυτή είναι μια συνταγή δανεισμένη από 

εκείνη και διανθισμένη με περισσότερα βότανα, κρεμμύδια και σκόρδο.

Για 6-8 μερίδες

4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 κιλά γίδα ή κατσίκι  με το κόκαλο, κομμένα σε μερίδες

3 μεγάλα κρεμμύδια χοντροκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι όσο θέλουμε

1 φλιτζ. ελληνικό Chardonnay

2 φύλλα δάφνης

1 φλιτζ. γλυκό τραχανά ή χονδρόκοκκο πλιγούρι

½  φλιτζ. φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέτουμε το κρέας, 

γυρίζοντάς το για να πάρει ομοιόμορφο χρώμα. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ανακατεύουμε με 

ξύλινη κουτάλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε τα κρεμμύδια μέχρι να χρυσίσουν.

Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε. Αλατοπιπερώνουμε.

Ρίχνουμε το κρασί στην κατσαρόλα. Μόλις αρχίσει να εξατμίζεται, προσθέτουμε νερό μέχρι το 

κρέας να καλυφθεί κατά τα 2/3. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και 

δυναμώνουμε τη φωτιά, μέχρι το φαγητό να αρχίσει να σιγοβράζει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και 

μαγειρεύουμε σε σιγανή φωτιά για 2 – 2 ½ ώρες, ή μέχρι σχεδόν να ξεκολλάει το κρέας από τα 

κόκαλα. Προσθέτουμε κι άλλο νερό αν χρειάζεται, ώστε το μισό κρέας να είναι πάντα καλυμμένο 

με υγρό.

Περίπου 20 λεπτά πριν σβήσουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τον τραχανά ή το πλιγούρι και ανα-

κατεύουμε. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε τη γεύση σε αλάτι και πιπέρι. Λίγο πριν τελειώσουμε 

το μαγείρεμα, προσθέτουμε το μαϊντανό και σερβίρουμε.

Την αίσθηση του γευστικού πλούτου που θα γευτείτε στο πιάτο πρέπει να την αναζητήσετε

και στο κρασί. Διαλέξτε λοιπόν ένα ερυθρό από το Μπορντολέζικο χαρμάνι:

Cabernet Sauvignon, Merlot.
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Χοιρινό φιλέτο με κάστανα, φουντούκια και ξερά σύκα

Αυτή η συνταγή δεν είναι ακριβώς παραδοσιακή, αλλά χρησιμοποιεί πολλά ντόπια προϊόντα. 

Ο συνδυασμός του κρέατος με ξηρούς καρπούς και ξερά φρούτα είναι αγαπημένος στη 

σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Αυτό το πιάτο ταιριάζει πολύ ωραία με ένα τοπικό κόκκινο κρασί. 

Για 4 μερίδες 

1 ½  κιλό ψαρονέφρι

Ελαιόλαδο όσο χρειαστεί

Αλάτι και πιπέρι όσο θέλουμε

2 μεγάλα κρεμμύδια χοντροκομμένα

1 ½ φλιτζ. κόκκινο ξηρό κρασί

1 ½  φλιτζ. ψιλοκομμένη ντομάτα κονσέρβας

2 φύλλα δάφνης

500 γρ. κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα, ολόκληρα 
        φλιτζ. ντόπια φουντούκια καβουρδισμένα

8-10 ξερά σύκα καθαρισμένα και κομμένα στη μέση

Αλείφουμε το χοιρινό με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ζεσταίνουμε 1 κουταλιά ελαιόλαδο σε 

ένα μεγάλο βαθύ αντικολλητικό τηγάνι και ροδίζουμε το κρέας. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια 

και ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά περίπου, μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν. Δυναμώνουμε 

τη φωτιά και ρίχνουμε το κρασί. Μόλις αρχίσει να εξατμίζεται, προσθέτουμε τις ντομάτες, τα 

φύλλα δάφνης και τα μισά κάστανα. Σκεπάζουμε το τηγάνι και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180˚ C.

Μεταφέρουμε το κρέας και όλα τα υγρά από το τηγάνι σε ένα μέτριο ταψί. Σκεπάζουμε το 

ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό, περίπου 30 λεπτά. Στα 

μισά περίπου του ψησίματος, προσθέτουμε τα υπόλοιπα κάστανα, τα φουντούκια και τα σύκα. 

Όταν το κρέας γίνει τρυφερό, το βγάζουμε απ’ το φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει, και το 

σερβίρουμε με πατάτες πουρέ ή σκέτες χυλοπίτες.

Τα χοιρινό αγαπά πολύ τα ερυθρά κρασιά με οξύτητα και τανίνες που «ξεπλένουν» το λίπος του 

από το στόμα. Γι’ αυτό προτιμήστε ερυθρά κρασιά από Ξινόμαυρο ή Cabernet Sauvignon.
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Η Διαδρομή του Κρασιού 
της Ηπείρου

Η Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου είναι ένα ταξίδι στα τα πιο αγνά ελληνικά ορεινά τοπία. Η 

Ήπειρος είναι γεμάτη από ιστορία, παράδοση, ομορφιά, και υπέροχα φαγητά. Το τοπίο είναι αγέ-

λαστο, αλλά συνάμα σφύζει από ζωή: άγρια πανίδα και χλωρίδα, ορμητικά ποτάμια και ρυάκια 

όπου αφθονούν ψάρια όπως η πέστροφα. Γκρίζα πετρόχτιστα σπίτια σηματοδοτούν τους οικι-

σμούς με φόντο επιβλητικά και συχνά χιονοσκέπαστα βουνά. Κεραμοσκεπές, έλατα και ο καπνός 

που ανεβαίνει από τζάκια, κουζίνες και φούρνους δίνουν στο Μέτσοβο και σε άλλα μέρη της 

Ηπείρου μια έντονη αίσθηση ενδοχώρας που δικαιώνει και το όνομα της περιοχής.

Η κουζίνα εδώ είναι ρωμαλέα και αντανακλά τις προαιώνιες παραδόσεις των μετακινούμενων 

πληθυσμών, αφού μέχρι το 1960 η νομαδική κτηνοτροφία ήταν τρόπος ζωής για πολλούς Ηπει-

ρώτες. Η ηπειρώτικη κουζίνα ήταν για χρόνια φορητή και αυτό φαίνεται ακόμα και στα μαγειρικά 

σκεύη· πήλινα και χάλκινα κατσαρόλια, παραδείγματος χάρη, ήταν τα καταλληλότερα για τους 

φορητούς φούρνους που αποτελούσαν μέρος κάθε παραδοσιακού νοικοκυριού. Σήμερα υπάρ-

χει ακόμα ένας παραδοσιακός τρόπος ψησίματος σε πήλινο, «στη στάμνα». Οι αλμυρές πίτες, 

ένα κλασικό νομαδικό πιάτο, φτιάχνονται με άγρια χόρτα από τα γύρω βουνά καθώς και τυριά, 

προϊόντα μιας πανάρχαιας ποιμενικής παράδοσης. Τα αρνιά, τα κατσίκια και τα άγρια θηράματα 

βρίσκουν εδώ τη μαγειρική τους αποθέωση, ψημένα στην εντέλεια στις στάμνες αυτές.

Βρίσκουμε όμως και άλλες παραδοσιακές ασχολίες με πολύ βαθιές ρίζες. Οι Ηπειρώτες ήταν 

γνωστοί για αιώνες ως εξαίρετοι χτίστες της πέτρας, κάτι που φαίνεται στην ντόπια αρχιτεκτονι-

κή, η οποία μοιάζει με «σονέτα πάνω στην πέτρα». Το μαλλί από την Ήπειρο ήταν η πρώτη ύλη για 

τις κάπες με τις οποίες ο Ναπολέοντας εξόπλισε τη στρατιά του· λέγεται επίσης ότι η δυναστεία 

των κοσμηματοπωλών Bulgari έχει τις ρίζες της στους αργυροχόους που ακόμα και σήμερα μπο-

ρεί κάποιος να δει να εργάζονται στα μικρά εργαστήριά τους στα Γιάννενα.

Η Ήπειρος μπορεί να εγκωμιαστεί για πολλά, και το φαγητό και το κρασί θα κατέχουν τα πρω-

τεία. Κάποια από τα γνωστότερα ελληνικά τυριά παράγονται εδώ, ανάμεσά τους και η φέτα· όμως 

και ορισμένα από τα πιο δυσεύρετα τυριά εντάσσονται στην τοπική παράδοση, όπως το γαλοτύ-

ρι, ένα υπέροχο ξινό, αλειφώδες τυρί. Τα τυριά αυτά τα συναντούμε σε επιτραπέζια χρήση αλλά 

και ως υλικό σε αμέτρητες τυρόπιτες. Στην Ήπειρο βρίσκονται μερικά από τα πιο καταξιωμένα 

αλλά και κάποια από τα πιο καινοτόμα τυροκομεία της Ελλάδας.

Πρέπει να αναζητήσετε σπιτικά ζυμαρικά, χυλοπίτες και τραχανά, θεμελιώδη στοιχεία της τοπι-

κής κουζίνας που συνδυάζονται τέλεια με το ψυχρό κλίμα της Ηπείρου. 

Υπέροχο βούτυρο, εξαίρετες μαρμελάδες και μέλι, ασυνήθιστα πιάτα με ψάρια του γλυκού νε-

ρού, υγιεινές πίτες με κρούστα καλαμποκάλευρου και ορεινά ψητά είναι λίγα μόνο από τα αξέχα-

στα ηπειρώτικα μαγειρικά πλούτη.





Ομελέτα με λουκάνικα πράσου, μανιτάρια και τυρί μετσοβόνε 

Εδώ δεν πρόκειται για μια αυθεντική παραδοσιακή συνταγή, όμως πιάτα με ομελέτα και 

λουκάνικα αφθονούν σε όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωσή μας, η ομελέτα απαιτεί τρία τοπικά 

προϊόντα: τα μοναδικά πρασάτα λουκάνικα της Βόρειας Ελλάδας · τα μανιτάρια τα οποία 

καλλιεργούνται σε διάφορα μέρη της Ηπείρου, αλλά και αλλού · ένα από τα πρωταγωνιστικά 

τυριά, το μετσοβόνε που προσδίδει απολαυστική καπνιστή γεύση και βάθος σε ένα κατά τα 

άλλα απλό πιάτο. Μπορείτε να το σερβίρετε σαν ορεκτικό ή σαν ένα εύκολο κυρίως πιάτο, 

συνδυασμένο με υγιεινά άγρια χόρτα.

Για 4 μερίδες

250 γρ. λουκάνικα με πράσο,

 από τα οποία έχουμε αφαιρέσει το περίβλημα

125 γρ. μανιτάρια κομμένα στα τέσσερα

1 μικρή σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη

2 πιπεριές Φλωρίνης ψημένες και κομμένες

Αλάτι και πιπέρι.

½ κ.γ. θρυμματισμένο ξερό θυμάρι 

6 μεγάλα αυγά

1 κ.γ. θρυμματισμένο ξερό δενδρολίβανο 

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

½  κ.γ. μπούκοβο

125 γρ. τυρί μετσοβόνε χοντροτριμμένο  

Θρυμματίζουμε τη γέμιση από το λουκάνικο και τη σοτάρουμε χωρίς ελαιόλαδο σε ένα μεγά-

λο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τη βγάζουμε και τη στραγγίζουμε.

Προσθέτουμε τα μανιτάρια στο τηγάνι και τα σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρυσοκαφετί 

χρώμα, περίπου 8 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο, ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα και 

προσθέτουμε τις πιπεριές. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το θυμάρι. Βγάζουμε το 

μείγμα από το τηγάνι και το αφήνουμε στο πλάι.

Σε μεταλλικό μπολ μέτριου μεγέθους χτυπάμε τα 3 αυγά και το δενδρολίβανο. Αλατοπιπε-

ρώνουμε. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά 1 κουταλιά ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό 

τηγάνι. Προσθέτουμε το μείγμα με τα αυγά στο τηγάνι και μαγειρεύουμε, μέχρι να ροδίσουν 

από κάτω. Κατεβάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά. Τοποθετούμε τη μισή ποσότητα από το λου-

κάνικο, τα μανιτάρια, τις πιπεριές και το τυρί στο ένα μισό της ομελέτας. Διπλώνουμε το άλλο 

μισό της ομελέτας ώστε να σκεπάσει τη γέμιση, και τη σερβίρουμε σε πιάτο, κατά προτίμηση 

ζεσταμένο. Ετοιμάζουμε και δεύτερη ομελέτα με τα υπόλοιπα υλικά. Γαρνίρουμε με φρέσκο 

δενδρολίβανο και θυμάρι και τη σερβίρουμε ζεστή.

Η ομελέτα μας χαρακτηρίζεται από γήινα αρώματα και γευστική ένταση. 

Στο πλάι της θα σταθεί ένα γεμάτο στη γεύση, ερυθρό κρασί από Βλάχικο, 

Μπεκιάρι ή Cabernet Sauvignon ή εναλλακτικά ένα βαρελάτο Chardonnay. 
65





Αραδόπιτα

Αρκετές αλμυρές πίτες φτιάχνονται με μια κρούστα από καλαμποκάλευρο. Αποτελούσαν μια 

εύκολη λύση στο καθημερινό βραδινό τραπέζι, καθώς είναι ταυτόχρονα υγιεινές, χορταστικές 

και απαιτούν λιγότερο κόπο από πίτες που θέλουν αλλεπάλληλες στρώσεις σπιτικού φύλλου. 

Το καλαμπόκι καλλιεργείται ευρέως σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Λάρισα, τα Ιωάν-

νινα, τις Σέρρες και την Ξάνθη.

Για 8 μερίδες

1 κιλό λάπαθα, πλυμένα, καθαρισμένα

 από τα σκληρά κοτσάνια και χοντροκομμένα

2 μεγάλα πράσα, πλυμένα και καθαρισμένα

 από το σκληρό πάνω μέρος και χοντροκομμένα

10 φρέσκα κρεμμυδάκια καθαρισμένα και κομμένα

1 ματσάκι φρέσκο μαϊντανό, πλυμένο και χοντροκομμένο

1 ματσάκι φρέσκο άνηθο, πλυμένο και ψιλοκομμένο

1 κ.σ. αλάτι

1 ¾ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 φλιτζ. ψιλό λευκό ή κίτρινο καλαμποκάλευρο

500 γρ. φέτα τριμμένη (περίπου 3 φλιτζ.)

2 ½  φλιτζ. γάλα

1-1 ½  φλιτζ. νερό

2 μεγάλα αυγά

Βάζουμε τα λάπαθα, τα πράσα, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το μαϊντανό και τον άνηθο σε ένα 

τρυπητό και τα πασπαλίζουμε με το αλάτι. Τα τρίβουμε, πιέζοντάς τα στο τρυπητό μέχρι να 

βγάλουν τα υγρά τους, για 15 λεπτά. Τα στύβουμε λίγα λίγα και τα βάζουμε σε ένα μπολ.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190° C. Βάζουμε τα χορταρικά σε ένα μεγάλο μπολ και 

τα περιχύνουμε με 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο. Τα ζυμώνουμε μέχρι να μαραθούν, για περίπου 10 

λεπτά. Προσθέτουμε 1 φλιτζάνι από το καλαμποκάλευρο και τη φέτα και τα ανακατεύουμε.

Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το γάλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το υπόλοιπο καλα-

μποκάλευρο και λίγο αλάτι και ανακατεύουμε για να μη σβολιάσει, έως ότου πήξει το μείγμα.

Λαδώνουμε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 45 εκ. και βάθους 5 εκ. Απλώνουμε ομοιόμορ- 

φα το μισό χυλό στον πάτο. Απλώνουμε το μείγμα με τα λαχανικά από πάνω και το ισιώνουμε 

με μια σπάτουλα. Διαλύουμε όσο έχει απομείνει από το χυλό με νερό έτσι ώστε να παραμεί-

νει πηχτός, αλλά να γίνει πιο ρευστός. Τον ρίχνουμε ομοιόμορφα πάνω από την γέμιση λα-

χανικών. Δεν πειράζει αν δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια. Χτυπάμε τα αυγά με το υπόλοιπο 

ελαιόλαδο και το ρίχνουμε πάνω στην πίτα. Ψήνουμε για 1 ώρα περίπου ή μέχρι η κρούστα 

να δέσει και να πάρει ένα χρυσαφί χρώμα. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει τουλάχιστον 20 

λεπτά και σερβίρουμε

Η λαχταριστή πίτα οδηγεί σε ένα ποτήρι δροσερό και ελαφρύ λευκό κρασί από Ντεμπίνα.
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Σπανάκι με φασόλια ψημένα στο πήλινο 

Ο συνδυασμός φασολιών με σπανάκι είναι πολύ συνηθισμένος στο τραπέζι των βόρειων επαρ-

χιών της χώρας μας. Παραλλαγές του πιάτου αυτού περιλαμβάνουν ρεβίθια με σπανάκι ή άλλα 

χόρτα, γίγαντες φουρνιστούς με χόρτα, και άλλα.

Για 4 μερίδες 

500 γρ. μέτρια ξερά φασόλια

1 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 μεγάλο πράσο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 κιλό φρέσκο σπανάκι, καθαρισμένο και κομμένο

6 μεγάλες σφιχτές ντομάτες χοντροκομμένες

Αλάτι και πιπέρι

Χυμό από 1 λεμόνι ή και περισσότερο

Πλένουμε και μουλιάζουμε τα φασόλια αποβραδίς σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασί-

ας. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Βάζουμε τα φασόλια σε μεγάλη κατσαρόλα 

με κρύο νερό. Τα βάζουμε να βράσουν σε δυνατή φωτιά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα σι-

γοβράζουμε μέχρι να μισοψηθούν, 30-35 λεπτά, ξαφρίζοντάς τα κατά διαστήματα. Τα κατε-

βάζουμε από τη φωτιά, τα σουρώνουμε και φυλάμε το ζουμί τους. Ενώ τα φασόλια βράζουν, 

ζεσταίνουμε 3 κουταλιές ελαιόλαδο σε άλλη κατσαρόλα και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, το 

πράσο και το σκόρδο σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μαλακώσουν.

Τα βγάζουμε από την κατσαρόλα και τα αφήνουμε στην άκρη. Σoτάρουμε στην ίδια κατσα-

ρόλα σε δυνατή φωτιά το σπανάκι σε δόσεις, ίσα ίσα μέχρι να μαραθεί και να ελαττωθεί σε 

όγκο. Βγάζουμε το σπανάκι από την κατσαρόλα και το αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μεγάλο πυρίμαχο σκεύος, κατά προτίμηση κεραμικό, προσθέτουμε κι ανακατεύου-

με τα φασόλια, το σπανάκι, το μείγμα των κρεμμυδιών, τις ντομάτες και τόσο από το ζουμί 

των φασολιών ώστε ίσα ίσα να καλύψει το περιεχόμενο του πυρίμαχου. 

Προσθέτουμε το μισό από το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Το ψήνουμε στον 

φούρνο για 45-60 λεπτά, μέχρι τα φασόλια να είναι πολύ τρυφερά και να απορροφήσουν τα 

περισσότερα υγρά. Βγάζουμε το σκεύος από το φούρνο, προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιό-

λαδο και το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε προσθέτο-

ντας αλάτι και πιπέρι, αν χρειάζεται. Το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και το σερβίρουμε χλιαρό 

ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Για να πετύχετε ένα τέλειο γάμο γήινων γεύσεων στο τραπέζι σας, θα σερβίρετε 

ένα ροζέ κρασί με ζωντάνια από Βλάχικο, Μπεκιάρι ή Cabernet Sauvignon.
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Κοτόπουλο φούρνου με ρύζι και φέτα  

Η βορειοελλαδίτικη μαγειρική έχει φουρνιστά πιάτα με ρύζι που εμφανίζονται συχνά ως το-

πικές σπεσιαλιτέ, καθώς σε ελάχιστα άλλα μέρη της Ελλάδας το ρύζι ψήνεται στο φούρνο 

Μπορείτε να σερβίρετε μαζί του κάτι εξίσου πολύχρωμο, όπως μια σαλάτα από ψητές πιπε-

ριές Φλωρίνης ή μια δροσερή ντοματοσαλάτα.

Για 4-6 μερίδες 

1 μέτριο κοτόπουλο, 1-1 ½  κιλό, με τα εντόσθια

6 φλιτζ. νερό

Αλάτι

1 φλιτζ. βούτυρο (250-300 γρ. περίπου)

2 φλιτζ. κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 ½  φλιτζ. μακρύκοκκο ρύζι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 φλιτζ. φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο 

500 γρ. φέτα θρυμματισμένη

2 κ.γ. ρίγανη ξερή

Αφαιρούμε τα εντόσθια από το κοτόπουλο, κόβουμε το λαιμό, τα ξεπλένουμε όλα και τα στε-

γνώνουμε. Αφήνουμε το κοτόπουλο στην άκρη. Βάζουμε τα εντόσθια και το λαιμό να βράσουν 

σε μια μεγάλη κατσαρόλα με ελαφρά αλατισμένο νερό. Μόλις πάρουν βράση, χαμηλώνουμε 

τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή, και τα αφήνουμε να βράσουν για 45 λεπτά, ξαφρίζοντας την 

επιφάνεια. Τα βγάζουμε από τη φωτιά και σουρώνουμε. Πετάμε τα εντόσθια και κρατάμε το 

ζωμό. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά 3 κουταλιές βούτυρο σε μεγάλο βαρύ τηγάνι και 

μαγειρεύουμε τα κρεμμύδια ανακατεύοντας μέχρι να μαραθούν. Στο μεταξύ, ξεπλένουμε το 

ρύζι με κρύο νερό και το σουρώνουμε. Όταν τα κρεμμύδια μαλακώσουν, προσθέτουμε το ρύζι 

στο τηγάνι και το μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας για περίπου 5 λεπτά. Καρυκεύουμε με αλάτι 

και πιπέρι. Προσθέτουμε το μαϊντανό και ανακατεύουμε άλλο 1 λεπτό. Το κατεβάζουμε από τη 

φωτιά. Ανακατεύουμε το ζεστό μείγμα ρυζιού με τη μισή φέτα.

Αναμειγνύουμε την υπόλοιπη φέτα με 1 κουταλιά ρίγανη και λίγο μαύρο πιπέρι. Γεμίζουμε 

το κοτόπουλο με αυτή τη γέμιση και το κλείνουμε με μερικές οδοντογλυφίδες. Τοποθετούμε 

το κοτόπουλο σε μια σχάρα μέσα σε ένα μεγάλο ταψί. Καρυκεύουμε το κοτόπουλο με αλάτι, 

μαύρο πιπέρι, και την υπόλοιπη ρίγανη. Απλώνουμε το μείγμα ρυζιού ομοιόμορφα στο ταψί.

Ρίχνουμε μέσα 4 φλιτζάνια από το ζωμό. Απλώνουμε κομματάκια βουτύρου στο ρύζι και στο 

κοτόπουλο, και ψήνουμε στο φούρνο μέχρι το κοτόπουλο να ροδίσει και το ρύζι να μαλακώ-

σει, περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Ενώ ψήνεται, προσθέτουμε κι άλλο ζωμό, αν χρειάζεται, ώστε 

να μην ξεραθεί το ρύζι. Σερβίρουμε ζεστό.

Για το μυρωδάτο αυτό έδεσμα επιλέξτε ένα λευκό κρασί με καλή δομή από Chardonnay.
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Πέστροφα Τίνγκα

Στα ορμητικά ποτάμια, ρυάκια και λίμνες της Βόρειας Ελλάδας, από την Ήπειρο στα δυτικά 

μέχρι τη Θράκη στα ανατολικά, αφθονούσαν πλάσματα του γλυκού νερού όπως πέστροφες, 

σολομοπέστροφες και καραβίδες.

Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και η πέστροφα είναι 

από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες ιχθυοκαλλιέργειες της Βόρειας Ελλάδας.

Οι παραδοσιακές συνταγές για πέστροφα αφθονούν. Μια συνταγή από τη λίμνη Παμβώ-

τιδα στα Ιωάννινα απαιτεί τo ψήσιμο της πέστροφας πάνω σε κεραμίδι. Ανάμεσα στις πιο 

γευστικές συνταγές είναι και ένα απλό πιάτο πέστροφας ελαφρά αλευρωμένης σε καλαμπο-

κάλευρο που μαγειρεύεται στο τηγάνι σε γίδινο βούτυρο (που το βούτυρο και το καλαμπο-

κάλευρο είναι ντόπια προϊόντα). H συνταγή που ακολουθεί και που μπορούμε να βρούμε σε 

πολλά μέρη της Ηπείρου, είναι και αυτή απλή και μας ζητάει να μαγειρέψουμε το δημοφιλέ-

στερο ψάρι της περιοχής σε βούτυρο, μαϊντανό και κρασί.

Για 2-4 μερίδες

4 πέστροφες καθαρισμένες και κομμένες σε φιλέτα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

5 κ.σ. ανάλατο βούτυρο ή γίδινο βούτυρο

2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

½  φλιτζ. φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο 

½  φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί

Χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι

Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα της πέστροφας και τα βάζουμε στην άκρη. Ζεσταίνουμε σε μέ-

τρια προς χαμηλή φωτιά 3 κουταλιές βούτυρο σε μεγάλο βαρύ τηγάνι και σοτάρουμε τα κρεμμ-

μύδια ανακατεύοντάς τα συνεχώς ώσπου να μαλακώσουν, για 7 λεπτά περίπου. Προσθέτουμε 

το μαϊντανό και ανακατεύουμε ώσπου να μαραθεί, άλλα 2-4 λεπτά. Τοποθετούμε τα φιλέτα της 

πέστροφας στο τηγάνι, επάνω στο μείγμα κρεμμυδιών-μαϊντανού. Ίσως χρειαστεί να μοιρά-

σουμε το μείγμα κρεμμυδιών-μαϊντανού σε δύο διαφορετικά τηγάνια ή να ψήσουμε την πέ-

στροφα σε δόσεις, αν δεν χωράει να ψηθεί όλη μαζί. Σκεπάζουμε και ψήνουμε την πέστροφα 

σε χαμηλή φωτιά για 2-3 λεπτά, ύστερα τη γυρίζουμε για να ψηθεί και από την άλλη πλευρά, 

δυναμώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε το κρασί. Μόλις το κρασί αρχίσει να αχνίζει, σκεπάζουμε 

το τηγάνι και μαγειρεύουμε το ψάρι για 5-6 λεπτά ακόμα, ή μέχρι η σάρκα του να ξεκολλάει, αν 

την καρφώσουμε με ένα πιρούνι.

Τοποθετούμε τα φιλέτα σε μια πιατέλα σερβιρίσματος. Γαρνίρουμε με το μείγμα κρεμμυδι-

ών-μαϊντανού, ραντίζουμε με το χυμό λεμονιού και σερβίρουμε.

Η νόστιμη και γλυκιά πέστροφα αναζητά επίμονα ένα πλούσιο κρασί με λεπιδωτή οξύτητα, 

μια Ζίτσα για παράδειγμα από την ποικιλία ή το σταφύλι Ντεμπίνα.
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Βλάχικο αρνί (φαγητό της στάνης) 

Στα βορειοδυτικά μέρη της χώρας μας κάθε είδους κρεατικό, είτε πρόκειται για κοτόπουλο είτε 

για γευστικούς κεφτέδες είτε για αρνί και γίδα, μαγειρεύεται σε σάλτσες που έχουν βάση τους 

το πεντανόστιμο, ντόπιο, πηχτό πρόβειο στραγγιστό γιαούρτι.

Για 6-8 μερίδες

¼  φλιτζ. ελαιόλαδο

100 γρ. βούτυρο

2 κιλά αρνί, μπούτι ή σπάλα χωρίς κόκαλα, πλυμένο, καθαρισμένο

 από το πολύ λίπος και τεμαχισμένο σε μεγαλούτσικους κύβους

2 πράσα καθαρισμένα και ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο

1 φλιτζ. λευκό κρασί

Αλάτι και μαύρο πιπέρι

1-2 φλιτζ. νερό ή ζωμό

2 φύλλα δάφνης

5 φλιτζ. στραγγιστό πρόβειο γιαούρτι 

8 κ.σ. αλεύρι

6 αυγά

½  φλιτζ. τριμμένο κεφαλοτύρι

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Σε μεγάλη, πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το 

ελαιόλαδο και το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε το κρέας στην κατσαρόλα και το τσι-

γαρίζουμε γυρνώντας το, μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε τα πράσα και 

ανακατεύουμε, μέχρι να μαλακώσουν λίγο. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε. 

Προσθέτουμε το κρασί. Μόλις εξατμιστεί το περισσότερο κρασί, καρυκεύουμε το κρέας και 

τα λαχανικά με αλάτι και πιπέρι.

Μεταφέρουμε το κρέας, το ζουμί από το κρέας και τα πράσα σε ένα μεγάλο, βαθύ πυρίμα-

χο σκεύος, κατά προτίμηση κεραμικό. Προσθέτουμε αρκετό νερό ή ζωμό ώστε να σκεπάζει 

το κρέας. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης. Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψή-

νουμε για περίπου 2 ώρες, ή μέχρι το κρέας να γίνει πολύ τρυφερό. Ελέγχουμε το περιεχό-

μενο συχνά και προσθέτουμε βραστό νερό ή βραστό ζωμό, αν χρειαστεί. Περίπου 40 λεπτά 

πριν βγάλουμε το κρέας από το φούρνο, ανακατεύουμε το γιαούρτι, το αλεύρι και τα αυγά 

σε ένα μπολ με πιρούνι ή σύρμα, μέχρι το μείγμα να αποκτήσει  ομοιογενή σύσταση. Αλατί-

ζουμε το μείγμα γιαουρτιού και το ρίχνουμε πάνω και γύρω από το αρνί και ψήνουμε μέχρι 

το μείγμα γιαουρτιού να σφίξει και να δέσει. Δέκα περίπου λεπτά πριν βγάλουμε το κρέας 

από το φούρνο, ρίχνουμε από πάνω το τριμμένο κεφαλοτύρι. Το βγάζουμε από το φούρνο, 

το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και σερβίρουμε.

Το πιάτο σας αναδεικνύεται με ένα πλούσιο ερυθρό κρασί παλαίωσης.

Επιλογές: Cabernet Sauvignon, Merlot από το Μέτσοβο.
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ΛAPIΣA

TPIKAΛA

ΦΛΩPINA

BEPOIA

E∆EΣΣA

ΘEΣΣAΛONIKH

KIΛKIΣ

ΣEPPEΣ

∆PAMA

ΠOΛYΓYPOΣ

IΩANNINA

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑ

ΓPEBENA

KOZANH
KATEPINH

KAΣTOPIA

Σιάτιστα

Άνω Κώµη

Άρνισσα

Μεταµόρφωση

Κοροµηλιά Πτολεμαίδα

Νάματα

Λέχοβο

AµύνταιοΞινό Νερό
A. Παντελεήµονας

Bελβεντό
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Η Διαδρομή του Κρασιού 
των Λιμνών

Η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών είναι από τις πλουσιότερες σε τοπικά πιάτα. Εδώ πρωτο-

ξεκίνησε η καλλιέργεια μανιταριών, αλλά αφθονούν και τα άγρια βασιλομανίταρα ή καλογε-

ράκια, οι μορχέλες (γνωστές επίσης και ως κουκουφέλες, μουρτσέκια ή κουζούκια), ακόμα 

και οι τρούφες.

Υπάρχει τέτοια αφθονία μανιταριών, ώστε μια ντόπια εταιρεία δραστηριοποιείται με εντυπωσι-

ακή επιτυχία στη συσκευασία αποξηραμένων μανιταριών αλλά και στην ανάπτυξη ασυνήθιστων 

συνταγών που περιλαμβάνουν ακόμα και γλυκά του κουταλιού από μανιτάρια (βλ. Πηγές).

Η κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης εμφανίζεται όχι μόνο σε συνταγές αλλά και σε προϊόντα που ποι-

κίλλουν από πιπεριές ψητές σε ελαιόλαδο ή άλμη, μέχρι σάλτσες και αλμυρά ή γλυκά αρτύματα. 

Το πιο ακριβό μπαχαρικό του κόσμου, τον κρόκο, που προέρχεται από το φθινοπωρινό μωβ λου-

λούδι της ζαφοράς, το συλλέγει και το επεξεργάζεται αποκλειστικά ο συνεταιρισμός του χωριού 

Κρόκος στην Κοζάνη.

Στα μέρη αυτά καλλιεργείται πληθώρα λαχανικών, πατάτες παράγονται στην Κοζάνη και τη 

Φλώρινα, καθώς και αφθονία από ντομάτες, κολοκύθες και χόρτα. 

Στα φρούτα περιλαμβάνεται μια ποικιλία σταφυλιού Προστατευόμενης Ένδειξης από το Αμύ-

νταιο, τα ροδάκινα Βελβεντού, τα ξεχωριστά μήλα Κοζάνης, ιδιαίτερα της Εορδαίας, του Μηλο-

χωρίου, του Φούφα και του Πύργου. Κεράσια, δαμάσκηνα και φράουλες έχουν δώσει ώθηση 

στην οικιακή παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών του κουταλιού. Νόστιμα χειροποίητα τυριά, ιδι-

αίτερα ένα βουτυράτο μεταξένιο πρόβειο μανούρι, φτιάχνονται γύρω από τη Βλάστη στην καρ-

διά της Κοζάνης. Η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών είναι η πατρίδα αρκετών κατοχυρωμένων 

τυριών, ανάμεσά τους το μαλακό ξινό ανεβατό Γρεβενών, η φέτα, το κασέρι, η κεφαλογραβιέρα 

και το κεφαλοτύρι της Καστοριάς. Η Καστοριά είναι επίσης διάσημη για τα φασόλια της, ιδιαίτερα 

τους ξακουστούς γίγαντες, οι οποίοι, όταν μαγειρευτούν και χυλώσουν, αποκτούν μια αξεπέρα-

στη βουτυρένια υφή. Τα χωράφια με τα φυτά να αναρριχώνται σε υποστυλώματα που θυμίζουν 

σκηνές εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά σας καθώς οδηγείτε μέσα από τα οροπέδια. Τα Γρεβενά 

φημίζονται για μια ντόπια βιολογική ποικιλία ρεβιθιών μικρότερη και πιο τρυφερή από τις άλλες, 

καθώς και για τα κάστανα και τουλάχιστον τρία ενδημικά είδη καρυδιών.

Η κουζίνα είναι χορταστική και ρωμαλέα, και υπάρχουν μοναδικά τοπικά πιάτα που πρέπει να 

αναζητήσετε. Τα φασόλια είναι σίγουρα ένα από αυτά, και θα τα βρείτε φουρνιστά, σε μαγειρευτά 

και σε σούπες· οι ξηροί καρποί, ένα ακόμα σημαντικό προϊόν,  χρησιμοποιούνται σε αλμυρά πιά-

τα ιδιαίτερα ως βάση ή ως υλικό για να δέσει η σάλτσα. Τα ντόπια ζυμαρικά είναι επίσης μοναδικά, 

και αξίζει να αναζητήσετε σε ντόπια εργαστήρια τα πέτουρα, σε σχήμα λωρίδας.

Οι ίδιες οι Λίμνες φυσικά δίνουν άφθονα ψάρια, ιδιαίτερα κυπρίνους, γουλιανούς, τούρνες (τα 

«αρπακτικά των λιμνών») καθώς και χάνια ή αβραμίδες.





Μανιτάρια με κουρκούτι 

Το πιάτο συνδυάζει δύο κυρίαρχες τοπικές παραδόσεις. Η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών, ιδι-

αίτερα γύρω από τα Γρεβενά, είναι ο τόπος της πιο ενθουσιώδους καλλιέργειας και συλλογής μα-

νιταριών στην Ελλάδα· όντως, τα πιο γνωστά βασιλομανίταρα (βωλίτες) προέρχονται από αυτή 

την περιοχή. Η συνταγή αυτή, όμως, μας ζητάει να τα μαγειρέψουμε σε μια ασυνήθιστη σκορ-

δάτη σάλτσα που εμφανίζεται με διάφορες μορφές στην περιοχή. Παρόμοιες σάλτσες οι οποίες 

χρησιμοποιούν ένα αυτοσχέδιο αλευροβούτυρο για βάση τους, ορισμένες φορές περιέχουν και 

αυγά (ντόπιες αυγαλευριές). Ορισμένες φορές πάλι το υλικό που δένει τις σάλτσες

είναι τα καρύδια και όχι το αλεύρι.

Για 4-6 μερίδες 

500 γρ. φρέσκa βασιλομανίταρα ή άλλα άγρια μανιτάρια*

6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο λιωμένες

2 κοφτές κ.σ. αλεύρι

1½ - 2 φλιτζ. ζωμό κοτόπουλου ή ½  φλιτζ. ροζέ κρασί και 1 ½  φλιτζ. νερό

2-3 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί, ή και περισσότερο αν θέλουμε

Αλάτι

2 κ.γ. λεπτοκοπανισμένα καρύδια

Τριμμένο κοκκινοπίπερο, γλυκό ή καυτερό, ανάλογα με την προτίμηση

1-2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό για το γαρνίρισμα

Βάζουμε 100 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια να φουσκώσουν σε λίγο χλιαρό νερό για μισή ώρα. 

Στραγγίζουμε καλά και τα χρησιμοποιούμε όπως τα φρέσκα. Περνάμε το νερό τους από του-

λουπάνι και το ρίχνουμε στο δεύτερο βήμα μαζί με το κρασί και το υπόλοιπο νερό.

Πλένουμε τα μανιτάρια και τα στεγνώνουμε με πετσέτα ή χαρτί κουζίνας. Ζεσταίνουμε 2 κου-

ταλιές ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και μαγειρεύουμε το σκόρδο σε χαμηλή φωτιά για 1 

λεπτό. Προσθέτουμε τα μανιτάρια, δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά και τα σοτάρουμε, μέχρι να 

βγάλουν τα υγρά τους. Τα σουρώνουμε και τα βάζουμε στην άκρη. Φυλάμε το υγρό τους. Στο 

ίδιο τηγάνι, προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι. Μόλις κάψει λίγο, προσθέτουμε το αλεύρι και ανα-

κατεύουμε με σύρμα, μέχρι το αλεύρι να ροδίσει ελαφρά. Προσθέτουμε το ζωμό ή το κρασί 

μαζί με το νερό και τα υγρά από τα μανιτάρια. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε, μέχρι 

η σάλτσα να δέσει και να γίνει σαν αραιή μπεσαμέλ. Προσθέτουμε το ξίδι κουταλιά κουταλιά, 

μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή οξύτητα του πιάτου. Αλατίζουμε.

Ξαναβάζουμε τα μανιτάρια στη σάλτσα, για να ζεσταθούν. Πασπαλίζουμε με τα κοπανι-

σμένα καρύδια, λίγο κοκκινοπίπερο και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σερβίρουμε.

Η γευστική δύναμη των μανιταριών και η αρωματική ένταση του σκόρδου οδηγεί στην επιλογή

ενός αρωματικού ροζέ από Ξινόμαυρο ή Μοσχόμαυρο.

* Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αποξηραμένα
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Φασόλια γίγαντες με ψητές πιπεριές και παστουρμά

Η Καστοριά, στην καρδιά της περιοχής των Λιμνών, είναι ο κατεξοχήν τόπος των φασολιών.

Πράγματι, πολλά φασόλια προστατευόμενης ένδειξης καλλιεργούνται εδώ.

Για 4-6 μερίδες

250 γρ. φασόλια γίγαντες

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κ.σ. και ½ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

4 μεγάλες ψητές κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης διατηρημένες στο λάδι

2 φύλλα δάφνης

4-6 φέτες παστουρμά

2-3 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

Μουλιάζουμε τα φασόλια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας ή σε μπόλικο νερό για 6-8 

ώρες. Τα βγάζουμε από το νερό και τα βάζουμε να βράσουν σε άλλο νερό (τόσο ώστε η στάθ-

μη του να φτάνει 7 εκ. πάνω από τα φασόλια). Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε τα 

φασόλια για 1 ώρα περίπου, μέχρι να μαλακώσουν. Περίπου 15 λεπτά πριν τα βγάλουμε από τη 

φωτιά, ρίχνουμε αλάτι. Τα σουρώνουμε και φυλάμε στην άκρη το νερό στο οποίο έβρασαν.

Ενώ βράζουν τα φασόλια, ζεσταίνουμε 3 κουταλιές ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και τσιγαρί-

ζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά, μέχρι να ξανθύνουν.

Βγάζουμε τις πιπεριές από το λάδι τους και τις ψιλοκόβουμε. Τις προσθέτουμε στο μείγμα 

κρεμμυδιού-σκόρδου και τις μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 3 λεπτά. Αποσύρουμε το μείγ-

μα από τη φωτιά.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180˚ C. Τοποθετούμε τα φασόλια και το μείγμα κρεμμυδιού- 

πιπεριάς σε ένα πυρίμαχο γυάλινο ή κεραμικό ταψί. Προσθέτουμε       του φλιτζανιού από το 

νερό στο οποίο έβρασαν τα φασόλια, καθώς και 2 κουταλιές ελαιόλαδο και λίγο λάδι από το 

δοχείο με τις πιπεριές. Το πιάτο θα πρέπει να περιέχει μπόλικο λάδι. Αλατοπιπερώνουμε και 

ρίχνουμε τα φύλλα δάφνης. Σκεπάζουμε το ταψί και ψήνουμε το φαγητό για 1 ώρα, μέχρι να 

μαλακώσουν τα φασόλια.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τον παστουρμά: καθαρίζουμε την επιφάνειά του από το περίβλημα 

μπαχαρικών και κόβουμε κάθε φέτα κατά πλάτος σε λεπτές λωρίδες. Περίπου 20 λεπτά πριν 

γίνουν τα φασόλια, ρίχνουμε τον παστουρμά. Πέντε λεπτά πριν τα βγάλουμε από το φούρνο, 

προσθέτουμε το ξίδι και, αν χρειάζεται, επιπλέον αλάτι. Τα βγάζουμε από το φούρνο, περιχύ-

νουμε με το υπόλοιπο λάδι και σερβίρουμε. Μπορούμε να τα σερβίρουμε και σε θερμοκρασία 

δωματίου. Τρώγονται άνετα ακόμα και την επόμενη μέρα.

Η βελούδινη αίσθηση των οσπρίων μπορεί να σας οδηγήσει σε ένα ερυθρό κρασί 

με ζωντάνια από την Καστοριά.
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Ριζότο με πράσο, κρόκο Κοζάνης και κασέρι

Τα πιάτα με ρύζι και πράσα αφθονούν στη Μακεδονία, μια και τα πράσα αποτελούν ένα από 

τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά της περιοχής. Το πιάτο αυτό έχει τις ρίζες του στην παράδοση 

αλλά αποδέχεται και τις πρόσφατες μαγειρικές τάσεις στην Ελλάδα, καθώς το ριζότο έχει πλέον 

υιοθετηθεί ευρέως και συναντάμε παραλλαγές του σε όλη τη χώρα. Το πιάτο επίσης χρειάζεται 

και μερικά άλλα τοπικά υλικά πέρα από τα πράσα. Η σκόνη μανιταριών είναι ένα παράγωγο 

προϊόν της βιομηχανίας αποξήρανσης μανιταριών στα μέρη αυτά και αρκετοί παραγωγοί πλέ-

ον τη συσκευάζουν. Αποτελεί υπέροχη βάση για πολλές σάλτσες, στις οποίες προσδίδει μια δι-

ακριτική γήινη νότα. Ο κρόκος είναι ντόπιος, από την Κοζάνη, και είναι ένα από τα πιο ζηλευτά 

υλικά του τόπου.

Για 4 μερίδες 

6-8 φλιτζ. ζωμό λαχανικών

6-8 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 μεγάλα πράσα ψιλοκομμένα

1 μικρό βολβό μαραθόριζας (φινόκιο) ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

1 φλιτζ. ρύζι για ριζότο (Αρμπόριο ή Καρναρόλι)

1 φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

15-20 κλωστίτσες ή στίγματα κρόκου Κοζάνης

3-4 κ.σ. τριμμένο παλαιωμένο κασέρι

Ζεσταίνουμε το ζωμό σε μια κατσαρόλα και τον αφήνουμε να σιγοβράσει. Σε μεγάλο, βαθύ 

τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε τα πράσα, τη μαραθόριζα και το σκόρδο. Προ-

σθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ρίχνουμε το μισό κρασί και όταν εξατμιστεί, ρίχνουμε και το υπόλοι-

πο. Όταν κι αυτό απορροφηθεί, προσθέτουμε ½ φλιτζάνι καυτό ζωμό. Συνεχίζουμε να ανακα-

τεύουμε μέχρι να απορροφηθεί όλο το υγρό. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι το ρύζι 

να γίνει τρυφερό, αλλά να κρατάει λίγο στο δόντι, χρησιμοποιώντας τον περισσότερο από τον 

ζωμό. Αλατοπιπερώνουμε. Περίπου 5-6 λεπτά πριν κατεβάσουμε το ρύζι από τη φωτιά, ανακα-

τεύουμε τον κρόκο με 1 κουταλιά καυτό ζωμό και τον προσθέτουμε στο ριζότο. Ανακατεύουμε 

ώστε το μείγμα του κρόκου να πάει παντού. Όταν το ριζότο είναι έτοιμο, το κατεβάζουμε από 

τη φωτιά, προσθέτουμε το τριμμένο κασέρι και ανακατεύουμε. Το σερβίρουμε καυτό.

Το ριζότο ζητά ένα φρέσκο και αρωματικό λευκό κρασί από Sauvignon Blanc ή Chardonnay.
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Κεφτέδες μαγειρευτοί με δαμάσκηνα και καρύδια

Ένα παραδοσιακό, πεντανόστιμο πιάτο φτιαγμένο για μεγάλα χειμωνιάτικα βράδια, φωτιές 

να καίνε στο τζάκι και κόκκινο κρασί. Κεφτέδες κάθε σχήματος, μεγέθους και έμπνευσης 

παρασκευάζονται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, άλλοι μαγειρεμένοι με πράσα, άλλοι πλασμένοι 

σε σουτζουκάκια και μαγειρεμένα με σάλτσα ντομάτας-κύμινου. Οι κεφτέδες της συνταγής, 

από την περιοχή γύρω από την Κοζάνη είναι μοναδικοί, πρώτον επειδή φουρνίζονται και δεν 

τηγανίζονται, και δεύτερον επειδή παντρεύουν τη μεθυστική γλυκιά γεύση των δαμάσκη-

νων που έχουν μουλιάσει σε κρασί με τη γευστικότητα του συνδυασμού κιμά και σάλτσας 

ντομάτας.

Για 4-6 μερίδες

15-20 ολόκληρα αποξηραμένα δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι

15-20 μισά καρύδια χωρίς κέλυφος 

 ή ισάριθμα ολόκληρα ξασπρισμένα αμύγδαλα

½  φλιτζ. κόκκινο ξηρό κρασί

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

½  φλιτζ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

½  φλιτζ. ψιλοκοπανισμένα καρύδια

Αλάτι και πιπέρι

1 ½  φλιτζ. ψιλοκομμένες ντομάτες

Γεμίζουμε κάθε δαμάσκηνο με μισό καρύδι ή ένα αμύγδαλο και τα αφήνουμε να ποτίσουν στο 

κόκκινο κρασί για 1 ή 2 ώρες πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία των κεφτέδων.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220° C. Λαδώνουμε ή βουτυρώνουμε ελαφρά ένα μεγάλο 

πυρίμαχο κεραμικό ή γυάλινο σκεύος.

Ανακατεύουμε τον κιμά, το κρεμμύδι, το μαϊντανό και τα καρύδια σε ένα μπολ. Αλατοπιπερώ-

νουμε γενναιόδωρα. Ζυμώνουμε σε κεφτέδες με διάμετρο 3½ - 4 εκ.

Απλώνουμε ομοιόμορφα τις ντομάτες στο σκεύος. Αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε τους κεφτέ-

δες από πάνω. Ρίχνουμε αρκετό νερό, μέχρι το 1/3 περίπου των κεφτέδων.

Βάζουμε το σκεύος στο φούρνο. Ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά και κατεβάζουμε τη θερμο-

κρασία στους 180° C. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 45-55 λεπτά ακόμα, ή μέχρι οι κεφτέδες 

να είναι τρυφεροί και ψημένοι μέχρι μέσα, αλλά να μη στεγνώσουν. Τους περιχύνουμε κάθε 10-15 

λεπτά με το ζουμί τους. Περίπου 15-20 λεπτά πριν τους βγάλουμε από το φούρνο, προσθέτουμε 

τα δαμάσκηνα ομοιόμορφα γύρω από τους κεφτέδες και ρίχνουμε και τη μαρινάτα με το κρασί. 

Τους βγάζουμε από το φούρνο, τους αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και σερβίρουμε.

Οι κεφτέδες σας ζητούν τη δυναμικότητα ενός Ξινόμαυρου ή ενός Cabernet Sauvignon.
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Κοτόπουλο κρασάτο με πέτουρα

Τα μαγειρευτά με κοτόπουλο είναι πιάτα της τοπικής μαγειρικής σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που 

κάνει το πιάτο μας να ξεχωρίζει είναι το ντόπιο ζυμαρικό που το συνοδεύει, τα πέτουρα. Μέχρι 

πριν από λίγα χρόνια, τα πέτουρα που είναι πλατιά, ελαφρώς στριφτά, κοντά ζυμαρικά φτιά-

χνονταν μόνο στο σπίτι. Στις μέρες μας παράγονται σε μικρά εργαστήρια και ορισμένοι έχουν 

προχωρήσει την παράδοση ένα βήμα παραπέρα ενσωματώνοντας αρωματικές ουσίες όπως 

κρόκο ή βασιλομανίταρα στη ζύμη.

Για 4 μερίδες 

1 κοτόπουλο περίπου 2 κιλά, κομμένο σε μερίδες

Αλάτι και πιπέρι

½  φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 φλιτζ. κοτσάνια και φύλλα σέλινου ψιλοκομμένα

1 πράσο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί

2 φλιτζ. ψιλοκομμένες ντομάτες, φρέσκιες ή κονσέρβα

1 ξύλο κανέλας

2 φύλλα δάφνης

½  φλιτζ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

100 γρ. κεφαλοτύρι

250 γρ. πέτουρα με άρωμα μανιταριών ή κρόκου 

 ή πλατιές επίπεδες χωριάτικες χυλοπίτες

Πλένουμε και στεγνώνουμε το κοτόπουλο. Το αλατοπιπερώνουμε. Ζεσταίνουμε σε μέτρια προς 

δυνατή φωτιά το μισό λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα και ροδίζουμε το κοτόπουλο.

Κατεβάζουμε τη φωτιά σε μέτρια, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σέλινο, το πράσο και το 

σκόρδο στην κατσαρόλα. Σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 1-2 λε-

πτά, μέχρι να μαραθούν τα λαχανικά. Ρίχνουμε το κρασί. Μόλις αρχίσει και αχνίζει, προσθέ-

τουμε τις ντομάτες, την κανέλα, τα φύλλα δάφνης, το μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε 

τόσο νερό ώστε να σκεπάσει το κοτόπουλο κατά τα ¾. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφή-

νουμε το φαγητό να σιγοβράσει για 40 λεπτά περίπου, ή μέχρι να μαλακώσει.

Δεκαπέντε λεπτά πριν κατεβάσουμε το φαγητό από τη φωτιά, βάζουμε νερό να βράσει σε 

μια δεύτερη κατσαρόλα. Μόλις βράσει, αλατίζουμε και προσθέτουμε τα πέτουρα. Όταν είναι 

έτοιμα, τα σουρώνουμε και τα ανακατεύουμε με λίγο λάδι ή βούτυρο. Σερβίρουμε τα πέτουρα 

σε μια μεγάλη πιατέλα πασπαλίζοντάς τα ενδιάμεσα με κεφαλοτύρι. Βάζουμε το κοτόπουλο με 

τη σάλτσα από πάνω και σερβίρουμε.

Το πιάτο θα απογειωθεί με ένα ποτήρι ερυθρό κρασί από Ξινόμαυρο ή Merlot.
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Μοσχάρι στιφάδο με ψητές πιπεριές Φλωρίνης

Για 4-6 μερίδες

5 ψημένες πιπεριές Φλωρίνης ή 15 μέτριες κόκκινες πιπεριές φλάσκες,

 ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες και κομμένες σε λεπτές λωρίδες

1 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Αλάτι

1 κιλό σπάλα μόσχου με το κόκαλο, καθαρισμένη από το λίπος

 και κομμένη για κατσαρόλα

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

3 μέτρια κρεμμύδια κομμένα στη μέση και μετά σε φέτες

1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 μέτριες ώριμες ντομάτες, τριμμένες

2 φύλλα δάφνης

½  φλιτζ. ψιλοκομμένα φύλλα φρέσκου δυόσμου

2-3 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί ανάλογα με την προτίμηση

Πλένουμε τις πιπεριές και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Τις ψήνουμε στο γκριλ ή στη 

σχάρα, μέχρι να καψαλιστούν και να μαλακώσουν. Τις βγάζουμε από τη φωτιά και τις βάζουμε 

σ’ ένα μπολ μαζί με τα υγρά που έβγαλαν. Σκεπάζουμε το μπολ με διαφανή μεμβράνη και αφή-

νουμε τις πιπεριές να κρυώσουν. Βγάζουμε τις πιπεριές μία μία, τις ξεφλουδίζουμε, τις ξεσπορι-

άζουμε και τις κόβουμε σε λωρίδες. Σουρώνουμε τα υγρά που ήταν στo μπολ και τα αφήνουμε 

στην άκρη.

Καρυκεύουμε το αλεύρι με αλάτι. Αλευρώνουμε το κρέας και το τινάζουμε για να φύγει το 

περίσσιο αλεύρι. Ζεσταίνουμε μπόλικο λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Προ-

σθέτουμε το κρέας, σε δόσεις αν χρειάζεται, και το ροδίζουμε απ’ όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια στην κατσαρόλα και τα μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά, ανακα- 

τεύοντας μέχρι να μαλακώσουν. Αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε τις ντομάτες και τις πιπεριές 

πάνω από το κρέας. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώ-

νουμε τη φωτιά στο ελάχιστο και αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 2 ώρες, μέχρι το κρέας 

να γίνει πολύ μαλακό. Πέντε λεπτά πριν το κατεβάσουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον δυό-

σμο και το ξίδι και ανακατεύουμε. Σερβίρεται ζεστό.

Ο κανόνας της εντοπιότητας επιβάλλει ένα ερυθρό κρασί από το Αμύνταιο Φλώρινας.
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ΛAPIΣA

TPIKAΛA

ΦΛΩPINA

BEPOIA

E∆EΣΣA

ΘEΣΣAΛONIKH

KIΛKIΣ

ΣEPPEΣ

∆PAMA

ΠOΛYΓYPOΣ

IΩANNINA

Nάουσα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑ

ΓPEBENA

KOZANH
KATEPINH

KAΣTOPIA

EπισκοπήΜεταµόρφωση

Ροδοχώρι

Στενήµαχος
A. Νικόλαος

N. ΣτράντζαΓιαννακοχώρι
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Η Διαδρομή του Κρασιού 
της Νάουσας

Ανατολικά του Βερμίου, η Νάουσα είναι γεμάτη από ιστορία, μύθους και παραδόσεις που σχε-

τίζονται με το κρασί. Η Σεμέλη, η μητέρα του Διόνυσου γεννήθηκε εδώ σύμφωνα με το μύθο. 

Το διονυσιακό πνεύμα είναι διάχυτο όχι μόνο στα εξαίρετα κρασιά της Νάουσας, αλλά και στο 

αποκριάτικο ξεφάντωμα, το οποίο εορτάζεται εδώ ιδιαίτερα πανηγυρικά.

Η σύγχρονη οινοποιία σε επαγγελματικό επίπεδο χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, εποχή 

οικονομικής ακμής για την πόλη. Ορισμένες από τις πιο επιφανείς ελληνικές οικογένειες οινο-

ποιών κατάγονται από εδώ. Αλλά από τη Νάουσα κατάγονται και πολλές γνωστές οικογένειες 

που ασχολούνται με την κλωστοϋφαντουργία. Το 1822 οι γυναίκες της Νάουσας έδωσαν ένα 

παράδειγμα ανυπέρβλητου ηρωισμού, όταν προτίμησαν να πέσουν στα νερά του ποταμού της 

Αραπίτσας αντί να σκλαβωθούν από τους Οθωμανούς.

Το σταφύλι παρέμενε αναπόσπαστο μέρος του τοπίου παρ’ όλα τα δεινά που πέρασε η Νάουσα. 

Δευτερεύοντα προϊόντα του σταφυλιού, όπως η αγουρίδα, ο μούστος και το πετιμέζι προστί-

θενται σε τοπικά πιάτα, που είναι ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα στην Ελλάδα. Το πρώτο, χυ-

μός από άγουρα σταφύλια, αποτελούσε ένα υποκατάστατο του χυμού του λεμονιού, όταν δεν 

υπήρχε απόθεμα λεμονιών, ενώ το πετιμέζι έχει το δικό του ρόλο στα ντόπια γλυκά.

Στη Νάουσα, τη Βέροια και τις γύρω περιοχές μπορείτε να βρείτε μερικά από τα καλύτερα 

φρούτα της Ελλάδας. Τα ντόπια ροδάκινα, για παράδειγμα, ξακουστά σε όλη τη χώρα, είναι το 

θεμέλιο για μια ανθούσα βιομηχανία κονσέρβας και εξάγονται.

Η Ημαθία, ιδιαίτερα το Ροδοχώρι, είναι πασίγνωστη για τα μήλα της. Τα κεράσια της Νάουσας 

και της κοντινής Έδεσσας, όπως και τα μήλα και τα ροδάκινα, οφείλουν την ποιότητα και τη 

φήμη τους στο δροσερό, υγρό κλίμα της περιοχής και στο καρπερό χώμα της. Οι παλιότερες 

συνταγές αποκαλύπτουν μοναδικές χρήσεις για τα φρούτα της περιοχής. Συγκεκριμένα, σε μια 

παλιά συνταγή από την Έδεσσα, το πετιμέζι που αναφέραμε παραπάνω παρασκευαζόταν από 

μήλα, καθώς και από σταφύλια.

Η βλάχικη επιρροή στην τοπική κουζίνα είναι αισθητή. Ο μπάτζος, για παράδειγμα, ένα σκλη-

ρό βλάχικο τυρί, τσιτσιρίζει στα σαγανάκια στις ντόπιες ταβέρνες και ζητάει το ταίρι του σε 

κρασί. Θα βρείτε βλάχικα λουκάνικα φτιαγμένα με ανάμεικτα κρέατα και μια βλάχικη εκδοχή 

του παστουρμά από αρνί πικάντικα καρυκευμένο με ντόπιο καυτερό κοκκινοπίπερο.

Αλμυρές πίτες, χορταστικά κρέατα, πολλά από αυτά κρασάτα, ασυνήθιστοι συνδυασμοί κρέ-

ατος με πράσα ή με αποξηραμένα δαμάσκηνα, συνθέτουν την τοπική κουζίνα.

Πολλά πιάτα καθρεφτίζουν τις βλάχικες επιρροές σε όλη τη Μακεδονική κουζίνα· άλλα πιάτα 

πάλι φανερώνουν τη μικρασιάτικη και ποντιακή καταγωγή τους· άλλα βασίζονται στα προϊό-

ντα της πλούσιας τοπικής παραγωγής. Όταν με το καλό φτάσετε εδώ, αναζητήστε το ραβανί, 

ένα πλούσιο σε αυγά σιροπιαστό γλύκισμα, σπεσιαλιτέ της Βέροιας.





Μπάμιες λαδερές με αγουρίδα  

Η αγουρίδα – ο ξινός αλλά φρουτώδης χυμός από άγουρα σταφύλια – ήταν ένα υποκατάστατο 

του λεμονιού, όταν το τελευταίο ήταν εκτός εποχής στις αμπελοπαραγωγικές περιοχές της Βόρει-

ας Ελλάδας και ιδιαίτερα στη Νάουσα, απ’ όπου προέρχεται αυτή η υπέροχη, παλιά και ασυνήθι-

στη παραδοσιακή συνταγή. Εσείς μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε χυμό λεμονιού ή ακόμα 

και λίγο βορειοελλαδίτικο ξίδι, για να πετύχετε την επιθυμητή οξύτητα, αν και τα δύο είναι πιο 

τραχιά από την αγουρίδα.

Για 6-8 μερίδες

1 ½  κιλό μικρές μπάμιες

1 φλιτζ. ξίδι από κόκκινο κρασί

½  φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

500 γρ. σφιχτές ώριμες ντομάτες, τριμμένες

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼ -       φλιτζ. αγουρίδα

½  φλιτζ. ψιλοκομμένα φύλλα φρέσκου μαϊντανού

Καθαρίζουμε τις μπάμιες αφαιρώντας το σκληρό κομμάτι από το πάνω μέρος, τις ξεπλένου-

με και τις σουρώνουμε. Βάζουμε τις καθαρισμένες μπάμιες σε ένα μπολ και τις ανακατεύουμε 

με το ξίδι. Αυτό τις σφίγγει και δεν θα έχουν βλεννώδη υφή, όταν μαγειρευτούν. Τις αφήνου-

με στο μπολ για 1 ώρα και μετά τις σουρώνουμε.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε       του φλιτζανιού από το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το 

κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μαραθεί. Προσθέτουμε τις μπάμιες και τις τριμμένες ντο-

μάτες. Καρυκεύουμε με αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε νερό, ίσα να σκεπάσει τις μπάμιες.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν 

πολύ οι μπάμιες. Δέκα λεπτά πριν τις κατεβάσουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε την αγουρί-

δα και το μαϊντανό, δοκιμάζουμε μήπως το φαγητό μας χρειάζεται παραπάνω αλάτι ή πιπέρι. 

Πριν το σερβίρουμε, το περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Επιλέξτε ένα λευκό κρασί με οξύτητα και διακριτικό άρωμα από Ξινόμαυρο.
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Μάντζα

Μάντζα ή μάντζια είναι το όνομα για το μαγειρευτό φαγητό σε ορισμένες τοπικές διαλέκτους 

της Βόρειας Ελλάδας, ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία και λίγο πιο βόρεια και δυτικά, 

προς τις Πρέσπες. Υπάρχουν πολλές εκδοχές αυτού του απλού, χορταστικού πιάτου· ορι-

σμένες είναι μόνο με λαχανικά· άλλες συνδυάζουν λαχανικά, ιδιαίτερα την ντόπια κόκκινη 

πιπεριά με ποταμίσια ψάρια όπως ο κυπρίνος. Στην δική μας εκδοχή οι φρέσκιες κόκκινες 

πιπεριές κάνουν την αναμενόμενη εμφάνισή τους, όπως και το τοπικό τυρί μπάτζος.

Για 4-6 μερίδες 

2 μεγάλες μελιτζάνες, πλυμένες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους των 3 εκ.

Αλάτι

2 μέτρια κολοκυθάκια, πλυμένα, καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους των 3 εκ.

½  φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

6 πιπεριές Φλωρίνης ξεσποριασμένες και κομμένες σε κομμάτια των 3 εκ.

2 μεγάλες ντομάτες περασμένες από τον τρίφτη

250 γρ. μπάτζο κομμένο σε κύβους των 3 εκ.

Κοκκινοπίπερο γλυκό και καυτερό, όσο θέλουμε

3-4 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό για το γαρνίρισμα

Βάζουμε τις μελιτζάνες σε ένα τρυπητό και τις αλατίζουμε ελαφρά. Βάζουμε από πάνω τους 

ένα πιάτο και πάνω στο πιάτο ένα βάρος και τις αφήνουμε να στραγγίσουν για 1 ώρα. Τις 

αφήνουμε στην άκρη. Κάνουμε το ίδιο για τους κύβους από τα κολοκυθάκια σε ένα άλλο 

τρυπητό. Δεν τα ξεπλένουμε.

Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά 2 κουταλιές ελαιόλαδο σε μεγάλο βαθύ τηγάνι ή φαρδιά 

κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι και τις πιπεριές για μερικά λεπτά, μέχρι να μαλακώ-

σουν. Σπρώχνουμε το μείγμα κρεμμυδιών-πιπεριάς στην άκρη ή το βγάζουμε από το τηγάνι 

με τρυπητή κουτάλα.

Προσθέτουμε 4 ακόμα κουταλιές ελαιόλαδο στο σκεύος και σοτάρουμε τις μελιτζάνες και 

τα κολοκυθάκια σε δυνατή φωτιά, μέχρι τα λαχανικά να ροδίσουν ελαφρά και να αρχίσουν 

να γίνονται τραγανά στις άκρες. Ρίχνουμε μέσα τις ντομάτες. Μαγειρεύουμε με το σκεύος 

ξεσκέπαστο, μέχρι η σάλτσα να δέσει και να γίνουν τα λαχανικά.

Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά τις υπόλοιπες 2 κουταλιές ελαιόλαδο σε ένα 

αντικολλητικό τηγάνι και σοτάρουμε τους κύβους του τυριού μέχρι να ροδίσουν και να είναι 

τραγανοί στις άκρες. Λίγο πριν κατεβάσουμε τα λαχανικά από τη φωτιά, ρίχνουμε από πάνω 

τους κύβους του τυριού. Δοκιμάζουμε μήπως το φαγητό μας χρειάζεται περισσότερο αλάτι 

και προσθέτουμε τα κοκκινοπίπερα. Κατεβάζουμε το φαγητό από τη φωτιά και το σερβίρου-

με σε πιατέλα ή σε ατομικά πιάτα, γαρνιρισμένο με λίγο φρέσκο μαϊντανό.

Με αυτό το μυρωδάτο μαγειρευτό της κατσαρόλας θα απολαύσετε  ένα ποτήρι 

ροζέ κρασί από Ξινόμαυρο. 
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Μπουμπάρια 

Συνταγές για κεφτέδες αφθονούν στο Βορρά. Το όνομα αναφέρεται σε διάφορες παρόμοιες

συνταγές για λουκάνικο που βρίσκονται σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Όντως, πρόκει-

ται συχνά για ένα λουκάνικο γεμισμένο μ’ ένα συνδυασμό από μοσχάρι (και μερικές φορές 

μοσχαρίσιο συκώτι), ρύζι, δυόσμο και κρεμμύδια που συχνά σερβίρεται στο Χριστουγεννιά-

τικο τραπέζι. Η παρακάτω εκδοχή από τη Νάουσα είναι απλούστερη.

Για 6-8 μερίδες 

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο (διπλοαλεσμένο)

2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 μεγάλα αυγά

4 φέτες πάχους 3 εκ. καθεμιά από μπαγιάτικο χωριάτικο ψωμί,

 μόνο την ψίχα, μουσκεμένη κάτω από τη βρύση και στυμμένη

Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση

1 φουσκωτό κ.γ. κύμινο, ή και περισσότερο αν θέλουμε

3 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

Αλεύρι για το αλεύρωμα

Λάδι για το τηγάνισμα

Για τη Σάλτσα
3 κ.σ. αλεύρι

3 φλιτζ. γάλα

4 μεγάλα αυγά χτυπημένα

Αλάτι, πιπέρι και κύμινο όσο θέλουμε

Σε μεγάλο βαρύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να ξανθύ-

νει ελαφρά. Βάζουμε τον κιμά σε μεγάλο μπολ, προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα αυγά, το στυμ-

μένο ψωμί, το αλάτι, το πιπέρι και το κύμινο. Προσθέτουμε το ξίδι και ανακατεύουμε καλά. 

Πλάθουμε σε μακρόστενα σουτζουκάκια με μήκος 8 εκ. Τα βάζουμε σε ένα δίσκο, τα σκεπά-

ζουμε με διαφανή μεμβράνη και τα βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα να σφίξουν.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C. Αλευρώνουμε ελαφρά τα μπουμπάρια. Ρίχνουμε 

3 εκ. λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι, το ζεσταίνουμε και τηγανίζουμε σε δόσεις μέχρι να ροδίσουν 

ελαφρά. Χτυπάμε με σύρμα το αλεύρι, το γάλα και τα αυγά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές 

μείγμα. Αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε τους κεφτέδες σ’ ένα μεγάλο στρογγυλό πυρίμαχο ταψί, 

κατά προτίμηση κεραμικό, σε στρώσεις αν χρειαστεί, και ρίχνουμε το μείγμα του γάλακτος από 

πάνω. Ψήνουμε μέχρι η σάλτσα να δέσει και τα σουτζουκάκια να ψηθούν μέχρι μέσα, περίπου 

45 λεπτά.

Για να πετύχετε ένα τέλειο γάμο γήινων γεύσεων στο τραπέζι σας,

θα σερβίρετε ένα ερυθρό κρασί από Ξινόμαυρο ή Syrah.
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Κεφτέδες στην «άρμη»

Μια παλιά συνταγή από τη Νάουσα.

Για 4-6 μερίδες

1 μεγάλο αυγό

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. ξερό δυόσμο

1 κ.σ. ξερή ρίγανη

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 φέτες (την ψίχα μόνο) πάχους 3 εκ. 

 καθεμιά από μπαγιάτικο χωριάτικο ψωμί, 

 μουσκεμένη κάτω από τη βρύση και στυμμένη

500 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο κιμά

¼ φλιτζ. σόδα (ανθρακούχα)

1 κ.γ. αλάτι

Σε ένα μέτριο μπολ, αναμειγνύουμε το αυγό, το κρεμμύδι, τα μυρωδικά, όσο πιπέρι θέλουμε 

και το λάδι. Θρυμματίζουμε το βρεγμένο ψωμί και το προσθέτουμε στο μείγμα. Προσθέ-

τουμε τον κιμά, τη σόδα, το αλάτι, πιπέρι όσο θέλουμε και ζυμώνουμε καλά. Σκεπάζουμε το 

μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.

Παίρνουμε γεμάτες κουταλιές από το μείγμα και τις πλάθουμε σε μικρό κεφτέ. Αλευρώ-

νουμε κάθε κεφτέ ελαφρά. Ζεσταίνουμε 1 ½ εκ. ελαιόλαδο ή άλλο λάδι σε ένα μεγάλο, βαρύ 

τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Όταν το λάδι κάψει, τηγανίζουμε τους κεφτέδες τμη-

ματικά, ώσπου να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Τους βγάζουμε από το καυτό λάδι με μια 

τρυπητή κουτάλα και τους ακουμπάμε σε χαρτί κουζίνας, για να στραγγίξει το περιττό λάδι.

Ετοιμάζουμε την κόκκινη μπεσαμέλ: Χύνουμε προσεχτικά το χρησιμοποιημένο λάδι και 

σκουπίζουμε καλά το τηγάνι. Ζεσταίνουμε καινούριο λάδι στο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Όταν 

το λάδι κάψει, προσθέτουμε το αλεύρι και το ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα, ώσπου 

να δέσει και να ροδίσει ελαφρά. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και συνεχίζουμε το ανα-

κάτεμα. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε, ύστερα ρίχνουμε μέσα το νερό. Ρίχνου-

με αλάτι και τα φύλλα δάφνης. Ανακατεύουμε τη σάλτσα συνεχώς σε μέτρια φωτιά ώσπου 

να πήξει, 5 λεπτά περίπου. Βάζουμε τους κεφτέδες πίσω στο τηγάνι και τους μαγειρεύουμε 

μαζί για άλλα 5 λεπτά περίπου. Αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης. Σερβίρονται ζεστοί ή σε θερ-

μοκρασία δωματίου.

Το πιάτο σας αναδεικνύεται με πλούσιο ερυθρό κρασί παλαίωσης. 

Επιλογές: Ξινόμαυρο, Merlot, Syrah.
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Αλεύρι για το αλεύρωμα

Ελαιόλαδο ή σπορέλαιο 

 για το τηγάνισμα

Για τη Σάλτσα
3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. αλεύρι

1 φουσκωτή κ.σ. πελτέ ντομάτας

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

3 φλιτζ. νερό

Αλάτι

2 φύλλα δάφνης





Μοσχάρι στιφάδο με κορόμηλα και δαμάσκηνα

Ένα από τα πιο μεθυστικά μαγειρευτά της περιοχής, αυτό το πιάτο αποτελεί ένα τέλειο φα-

γητό για χειμωνιάτικο ή δροσερό καιρό και μας πηγαίνει πίσω στην εποχή που το κορόμηλο 

ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής χλωρίδας.

Για 4-6 μερίδες

1 κιλό μοσχάρι ψαχνό από σπάλα χωρίς πάχος

 κομμένο σε μερίδες για κατσαρόλα

2 ½  φλιτζ. ξινόμαυρο κρασί

2 φύλλα δάφνης

6 σκελίδες σκόρδο καθαρισμένες και λιωμένες

με το πλάι μιας πλατιάς λεπίδας

10 κόκκους μαύρου πιπεριού ολόκληρους

1 ξυλάκι κανέλας

      φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κιλό κρεμμυδάκια για στιφάδο καθαρισμένα αλλά ολόκληρα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι όσο θέλουμε 

6 - 8 ξερά δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσια

6 - 8 ξερά κορόμηλα

3-4 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί, ανάλογα με την προτίμηση

Βάζουμε το κρέας σε ένα μπολ. Ρίχνουμε μέσα το κρασί, 1 φύλλο δάφνης, 3 σκελίδες σκόρ-

δο, τους κόκκους του πιπεριού και την κανέλα. Σκεπάζουμε το κρέας με διαφανή μεμβράνη 

και αφήνουμε να μαριναριστεί στο ψυγείο για 3-8 ώρες.

Βγάζουμε το κρέας από τη μαρινάτα και το στεγνώνουμε σε χαρτί κουζίνας. Ζεσταίνουμε 

σε δυνατή φωτιά το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Ροδίζουμε το κρέας απ’ όλες τις 

πλευρές. Το βγάζουμε με μια τρυπητή κουτάλα και το αφήνουμε στην άκρη. Προσθέτουμε τα 

κρεμμύδια στην κατσαρόλα, σκεπάζουμε, και τα αφήνουμε να αχνιστούν σε μέτρια φωτιά μέ-

χρι να ροδίσουν, 8-10 λεπτά. Ξαναβάζουμε το κρέας στην κατσαρόλα, αλατοπιπερώνουμε και 

προσθέτουμε το υπόλοιπο σκόρδο, το φύλλο δάφνης και τη μαρινάτα, αφού τη σουρώσουμε.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά μέχρι το κρέας να 

μαλακώσει πολύ, περίπου 1½ -2 ώρες, προσθέτοντας νερό, αν χρειαστεί, ώστε το φαγητό 

μας να μην κολλήσει. Προσθέτουμε τα δαμάσκηνα και τα κορόμηλα και σιγοβράζουμε για 

άλλα 20 λεπτά περίπου. Πέντε λεπτά πριν κατεβάσουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, προ-

σθέτουμε όσο ξύδι θέλουμε και δοκιμάζουμε αν το φαγητό μας χρειάζεται περισσότερο 

αλάτι και πιπέρι.

Χωρίς δεύτερη σκέψη ανοίξτε μια Νάουσα.
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Ναουσαίικο χοιρινό μαγειρευτό με πράσα

Ένα πιάτο που συναντάμε σε όλο τον ελληνικό Βορρά, ένα διαχρονικό κλασικό πιάτο που 

αποτελεί επιλογή για τα κυριακάτικα και τα γιορτινά γεύματα. Στη Νάουσα, η προσθήκη ντο-

μάτας το διαφοροποιεί από τις εκδοχές της γύρω περιοχής. Οι ντόπιοι λένε ότι το καλύτερο 

κομμάτι για τη συνταγή αυτή είναι ο χοιρινός λαιμός.

Για 4-6 μερίδες

½  φλιτζ. ελαιόλαδο

1 ½  κιλό χοιρινό κατά προτίμηση σπάλα ή λαιμός,

 κομμένο σε μερίδες για κατσαρόλα

Αλάτι και πιπέρι όσο θέλουμε

750 γρ. πράσα καθαρισμένα και χοντροκομμένα

1 φλιτζ. λευκό κρασί από ξινόμαυρο,

 ή άλλο λευκό ξηρό βορειοελλαδίτικο κρασί

1 φλιτζ. ψιλοκομμένες ντομάτες  με το ζουμί τους

Νερό, όσο χρειαστεί

3 κρόκους αυγών

Χυμό από 1-2 λεμόνια, ανάλογα με την προτίμηση

Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα και ροδίζουμε το κρέας. 

Αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε τα πράσα και τα μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας μέχρι να 

μαλακώσουν. Ρίχνουμε μέσα το κρασί. Όταν αρχίσει να αχνίζει, προσθέτουμε τις ντομάτες. 

Προσθέτουμε αρκετό νερό, ώστε να σκεπάζει το περιεχόμενο της κατσαρόλας κατά τα 2/3. 

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Ανεβάζουμε τη φωτιά σε δυνατή μέχρι να πάρει βράση το 

φαγητό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε μέχρι το κρέας να μαλακώσει, περίπου 

2 ώρες.

Σε ένα μεσαίο μεταλλικό μπολ χτυπάμε με σύρμα τους κρόκους και τον μισό χυμό λεμονιού 

μέχρι να σχηματίσουν ένα ομοιογενές, πηχτό μείγμα. Παίρνουμε μια γεμάτη κουτάλα (μόνο 

υγρά) από την κατσαρόλα και τη ρίχνουμε σιγά σιγά στο μείγμα του αυγού, ενώ ανακατεύου-

με ζωηρά. Επαναλαμβάνουμε με μια δεύτερη γεμάτη κουτάλα από το μείγμα. Κατεβάζουμε 

το κρέας από τη φωτιά και ρίχνουμε το μείγμα αυγού-λεμονιού. Γέρνουμε την κατσαρόλα 

πέρα δώθε ώστε το μείγμα να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Δοκιμάζουμε για να δούμε αν χρειά-

ζεται περισσότερο αλάτι, πιπέρι ή λεμόνι. Σερβίρουμε.

Το φαγητό ζητά ένα λευκό κρασί με πληθωρική παρουσία και συγχρόνως φρεσκάδα, 

ένα Ξινόμαυρο blanc de noirs. Βέβαια, ένα ξηρό κόκκινο της Νάουσας θα ήταν εξίσου ταιριαστό.
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ΛAPIΣA

TPIKAΛA

ΦΛΩPINA

BEPOIA

E∆EΣΣA

ΘEΣΣAΛONIKH

KIΛKIΣ

ΣEPPEΣ

∆PAMA

ΠOΛYΓYPOΣ

IΩANNINA

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑ

ΓPEBENA

KOZANH
KATEPINH

KAΣTOPIA

Λουτράκι

Κ. ΡοδονιάΌρµα

Μ. Λιβάδια

Γιαννιτσά

Γουµένισσα

Γρίβα

Π.Α. Αθανάσιος Παναγίτσα

Ποντοκερασιά
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Η Διαδρομή του Κρασιού 
της Πέλλας-Γουμένισσας

Τα βορεινά της κεντρικής Μακεδονίας από την Πέλλα μέχρι τα Γιαννιτσά, τη Γουμένισσα και την 

Ειδομένη είναι οι διαφορετικές ψηφίδες που συνθέτουν το μωσαϊκό της μακεδονικής κουζίνας. 

Στα καλά του τόπου συγκαταλέγονται τα άφθονα φρούτα που ταιριάζουν στο κρύο κλίμα της 

περιοχής: τουλάχιστον δέκα ποικιλίες κερασιών· μήλα κάθε απόχρωσης· ροδάκινα και νεκτα-

ρίνια· σπαράγγια· άγρια χόρτα· κάστανα· λιμνίσια ψάρια· ασυνήθιστα αλλαντικά· πληθώρα σι-

τηρών· μοναδικά τυριά στο κοντινό Κιλκίς. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα τοπικά προϊόντα 

που θα συναντήσεις σε ένα οδοιπορικό μέσα από τα οροπέδια του Πάικου όπου βρίσκεται η 

Γουμένισσα, η οινοπαραγωγική περιοχή της επαρχίας.

Οι αλμυρές πίτες γεμισμένες με τσουκνίδες ή κολοκύθα και μυρωδικά είναι μια τοπική σπε-

σιαλιτέ. Ορισμένες φορές οι πίτες αυτές είναι αρκετά περίτεχνες και μπορεί να φουρνίζονται 

με τον παραδοσιακό τρόπο που απαιτεί πρώτα να ψήνονται τα φύλλα μόνα τους και μετά να 

στρώνονται με τη γέμιση και να ξαναφουρνίζονται.

Κάποιες ιδιαίτερες μακεδονικές παραδόσεις στο κρέας είναι μέρος της μαγειρικής κληρονο-

μιάς της Πέλλας-Γουμένισσας και των περιχώρων της. Ένα ντόπιο αλλαντικό που ονομάζεται 

ψαρονέφρι και ήρθε στην περιοχή από την Ανατολική Ρωμυλία μετά τη δεκαετία του 1920, 

είναι ένα από τα λίγα αλλαντικά με ανάμικτα κρέατα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Φτιάχνεται με 

συνδυασμό βοδινού και χοιρινού κρέατος (ορισμένες φορές μαριναρισμένο σε κόκκινο κρασί) 

καρυκευμένο με κύμινο, πιπέρι και αλάτι. Μετά την παρασκευή του, πιέζεται ανάμεσα σε δύο 

σανίδες για 40 ημέρες και αποκτά το χαρακτηριστικό επίπεδο σχήμα του. Μια άλλη παράδοση 

του κρέατος στα μέρη αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αμπέλι. Πρόκειται για το κουρ-

μπάνι, την προσφορά, την 1η Φεβρουαρίου που γιορτάζει ο Άγιος Τρύφωνας, προστάτης των 

αμπελουργών. Ένας ταύρος σφάζεται και το κρέας του μαγειρεύεται και μοιράζεται σε όσους 

συμμετέχουν στο πανηγύρι.

Εδώ εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τον Πόντο που έφεραν μαζί τους ασυνήθιστα τυριά. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένας φιλόπονος τυροκόμος άνοιξε μια επιχείρηση στο Κιλ-

κίς και παρήγαγε μια πλήρη γκάμα ποντιακών τυριών. Ο τραχανάς, που βρίσκεται σε όλη τη 

χώρα, είναι ένα χορταστικό και σημαντικό συστατικό σε πολλά τοπικά χειμωνιάτικα πιάτα.

Τα πράσα, σε συνδυασμό κυρίως με χοιρινό, είναι ο στυλοβάτης της κουζίνας στα μέρη αυτά, 

όπως και αλλού. Η εκτροφή βοοειδών και η κτηνοτροφία, τα ψάρια του γλυκού νερού, και όχι 

μόνο, δίνουν τις πρώτες ύλες για πολλά τοπικά πιάτα. Μαρμελάδες και κομπόστες αφθονούν 

στα μέρη αυτά, και παρασκευάζονται από τη μεγάλη ποικιλία των ντόπιων φρούτων. Σε γενικές 

γραμμές, τα βόρεια μέρη της κεντρικής Μακεδονίας έχουν να επιδείξουν μια τοπική κουζίνα 

που αντιπροσωπεύει επάξια το μακεδονικό τραπέζι.





Κυδωνόπαστο με παλαιωμένο κασέρι 

Όση φαντασία κι αν διαθέτουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια ντόπια συνταγή. 

Έλκει αντίθετα την καταγωγή της από άλλες μεσογειακές κουζίνες και από τους τρόπους με 

τους οποίους χρησιμοποιούν εκεί το κυδωνόπαστο. Το τελευταίο παράγεται στο Κιλκίς και σε 

άλλα μέρη της Μακεδονίας και αποτελεί τοπική παράδοση. Σερβίρεται όμως ως επιδόρπιο ή 

ως γλυκό κέρασμα. Εδώ συνδυάζεται με ένα από τα ντόπια τυριά με την πλουσιότερη γεύση 

και συνθέτει ένα κομψό ορεκτικό, καθώς και ένα τέλειο ταίρι για μερικά από τα καλύτερα βο-

ρειοελλαδίτικα κρασιά. 

Για 8 μερίδες

500 γρ. παλαιωμένο κασέρι Σοχού

350 γρ. κυδωνόπαστο 

Με ένα κοφτερό μαχαίρι αφαιρούμε το κερωμένο περίβλημα του τυριού. Κόβουμε το 

τυρί σε τριγωνικές φέτες πάχους 0,5 εκ.

Κόβουμε το κυδωνόπαστο σε λεπτά ορθογώνια κομμάτια, πάχους 0,3 εκ. Το σερβίρου-

με σε μια πιατέλα με τις φέτες τυριού και κυδωνόπαστου να αλληλεπικαλύπτονται. 

Τα αρώματα του κυδωνιού μας οδηγούν σε ένα λευκό κρασί από Ροδίτη.
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Λευκά σπαράγγια με ελιές Χαλκιδικής   

Διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδας παράγουν σπαράγγια, τα οποία προορίζονται κυρίως 

για εξαγωγή. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ντόπιες συνταγές για το κομψό αυτό λαχανικό με 

τη λεπτή γεύση που τυχαίνει να ταιριάζει εξαιρετικά καλά με κάποια τοπικά προϊόντα, όπως οι 

μεγάλες πράσινες ελιές της Χαλκιδικής και ορισμένα από τα αρωματικά ξίδια που παράγουν 

πλέον οι οινοποιοί της περιοχής. 

Για 6 μερίδες

6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. βορειοελλαδίτικο βαλσαμικό ξίδι

ή κάποιο άλλο ξίδι από κόκκινο κρασί

2 κ.γ. φρέσκο χυμό λεμονιού σουρωμένο

1 κ.γ. φρέσκο χυμό πορτοκαλιού σουρωμένο

½  κ.γ. μαραθόσπορους κοπανισμένους

½  κ.γ. ξύσμα από φλούδα πορτοκαλιού

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κιλό λευκά σπαράγγια

5 ζαρωμένες ελιές Χαλκιδικής 

 χωρίς κουκούτσι και ψιλοκομμένες

Ψίχα από 4 καρύδια ψιλοκομμένη

2 κ.γ. φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο μέρος,

 ψιλοκομμένο για γαρνίρισμα

Χτυπάμε με σύρμα το ελαιόλαδο, το ξίδι, το χυμό λεμονιού και πορτοκαλιού, το μαραθό-

σπορο, το ξύσμα, αλάτι και πιπέρι σε ένα μπολ.

Τοποθετούμε τα σπαράγγια σε καλάθι ατμού ή σε σχάρα μέσα σε μια βαθιά κατσα-

ρόλα και μαγειρεύουμε στον ατμό για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να γίνουν τρυφερά. Τα 

βγάζουμε και τα στεγνώνουμε με πετσέτα ή χαρτί κουζίνας. Τα βάζουμε σε μια πιατέλα 

ή σε ατομικά πιάτα σερβιρίσματος, τα πασπαλίζουμε με τις ελιές και το καρύδι, και τα 

περιχύνουμε με τη σάλτσα. Γαρνίρουμε με το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και σερβίρουμε 

αμέσως. 

Πιάτο με λεπτές αρωματικές νότες, κάνει παρέα με τα ροζέ κρασιά από  Ξινόμαυρο.. 
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Πίτα με γλυκιά κολοκύθα και φέτα

Το σπιτικό αυτό πιάτο αποτελούσε το τυπικό κυριακάτικο γεύμα.

Για 8-10 μερίδες

Για τη ζύμη
3 - 3 ½ φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κοφτό κ.γ. αλάτι

1 φλιτζ. καυτό νερό

¼ φλιτζ. βορειοελλαδίτικο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

3 κ.σ. βορειοελλαδίτικο ξίδι από κόκκινο κρασί

4 - 6 κ.σ. βορειοελλαδίτικο ελαιόλαδο, για το άλειμμα των φύλλων και του ταψιού

Για τη γέμιση (της πίτας)
1 μεγάλο πράσο, καλά πλυμένο και ψιλοκομμένο

1 κολοκύθα του 1 κιλού, χωρίς τους σπόρους, ξεφλουδισμένη 

 και τεμαχισμένη σε λεπτά κομμάτια

1 φουσκωτή κ.σ. ξερό δυόσμο

½ φλιτζ. θρυμματισμένη φέτα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 ½ φλιτζ. γάλα, βρασμένο

3 μεγάλα αυγά

Για τη γέμιση (της περιφέρειας του ταψιού) 
1 φλιτζ. θρυμματισμένη φέτα

Ζυμώνουμε τα υλικά της ζύμης μέχρι να γίνει λεία και απαλή. Την κάνουμε μια μπάλα, τη σκε-

πάζουμε με διαφανή μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί 1 ώρα.

Σoτάρουμε τα πράσα στο ελαιόλαδο. Τα βγάζουμε και μαγειρεύουμε τα κομμάτια της κολο-

κύθας ώσπου να στεγνώσουν. Aναμειγνύουμε τα πράσα, την κολοκύθα, το δυόσμο, τη φέτα, 

αλάτι και πιπέρι, το γάλα και τα αυγά.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 6 ίσες μπάλες. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 165° C. Λαδώνουμε 

ελαφρά μια στρογγυλή φόρμα κέικ 33 εκ. με αφαιρούμενο πάτο. Ανοίγουμε 4 από τις 6 μπάλες 

ζύμης σε φύλλο διαμέτρου 33 εκ. Στρώνουμε τα φύλλα στη φόρμα και αλείφουμε ενδιάμεσα 

με λάδι. Τα ψήνουμε 6-8 λεπτά περίπου. Βγάζουμε τη φόρμα από το φούρνο και ανεβάζουμε 

τη θερμοκρασία στους 190° C.

Ανοίγουμε τις άλλες 2 μπάλες ζύμης σε φύλλα διαμέτρου 45 εκ. περίπου. Αλείφουμε κάθε 

φύλλο με λάδι, πασπαλίζουμε με τα τρίμματα φέτας και τυλίγουμε σε σφιχτό κύλινδρο. Εφαρ-

μόζουμε σαν στεφάνι γύρω-γύρω. Ρίχνουμε τη γέμιση στο κέντρο της πίτας και την ψήνουμε 

στους 190° C, ώσπου να δέσει η γέμιση και το φύλλο να ροδίσει, 1 ώρα περίπου. 
 

Η γευστική ένταση της φέτας και ο αρωματικός χαρακτήρας της κολοκύθας δημιουργούν 
την ανάγκη για ένα ποτήρι δροσερό και ελαφρύ λευκό κρασί από Ροδίτη ή Sauvignon Blanc. 111





Κυπρίνος γεμιστός με κρεμμύδια και πάπρικα

Ο κυπρίνος (γριβάδι) είναι ένα υπέροχο ψάρι του γλυκού νερού της Βόρειας Ελλάδας. Το 

βρίσκουμε σε κάθε είδους πιάτα, από μαγειρευτά μέχρι στο φούρνο και σε σούπες. Το πιάτο 

αυτό βασίζεται σε μια παραδοσιακή ντόπια συνταγή και προσθέτει μια τοπική πινελιά για το 

τελείωμά του, καρύδια πασπαλισμένα από πάνω.

Για 2-4 μερίδες

1 μεγάλο κυπρίνο, περίπου 1-1 ½ κιλό 

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 φλιτζ. βορειοελλαδίτικο ελαιόλαδο

6 μεγάλα κρεμμύδια: 4 χοντροκομμένα και 2 ψιλοκομμένα

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας ή 500 γρ. φρέσκες ώριμες ντομάτες

2 κ.σ. πάπρικα

1 κ.σ. ζάχαρη

1 φλιτζ. ρύζι νυχάκι

½  φλιτζ. ροζέ κρασί

4 κ.σ. σταφίδα σουλτανίνα

2 κ.σ. κοπανισμένα καρύδια

Καθαρίζουμε, πλένουμε και αλατοπιπερώνουμε το ψάρι. Το βάζουμε στο ψυγείο. Ζεσταίνουμε 

το μισό ελαιόλαδο σε μεγάλο, βαρύ τηγάνι και σοτάρουμε τα 4 χοντροκομμένα κρεμμύδια σε 

χαμηλή φωτιά, σκεπασμένα, μέχρι να μαλακώσουν, για περίπου 10 λεπτά. Διαλύουμε τον πελ-

τέ ντομάτας σε 3 κουταλιές νερό και τον προσθέτουμε στα κρεμμύδια μαζί με λίγη πάπρικα. 

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180˚ C.

Ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε μεγάλο, βαρύ τηγάνι και σιγομαγειρεύουμε τα 2 ψι-

λοκομμένα κρεμμύδια σκεπασμένα, μέχρι να καραμελώσουν ελαφρά. Πασπαλίζουμε με ζά-

χαρη και μαγειρεύουμε μέχρι να σκουρύνουν. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε. Προσ-

θέτουμε το κρασί. Όταν εξατμιστεί, προσθέτουμε ½ φλιτζάνι νερό και αλατοπιπερώνουμε το 

μείγμα. Μαγειρεύουμε μέχρι να απορροφηθούν τα πολλά υγρά. Το βγάζουμε από τη φωτιά και 

προσθέτουμε τις σταφίδες.

Απλώνουμε το πρώτο μείγμα σε ένα ταψί. Γεμίζουμε το ψάρι με το ρύζι. Χρησιμοποιώντας 

οδοντογλυφίδες κλείνουμε την κοιλιά του ψαριού και το τοποθετούμε στο ταψί.

Πασπαλίζουμε με λίγη πάπρικα. Σκεπάζουμε και ψήνουμε για 30-35 λεπτά ή μέχρι η σάρκα 

του ψαριού να είναι τρυφερή. Πέντε λεπτά πριν ξεφουρνίσουμε, ανακατεύουμε τα καρύδια με 

λίγο αλάτι και τα πασπαλίζουμε πάνω και γύρω από το ψάρι. Το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και 

το σερβίρουμε.

 

Ένα δυνατό ροζέ από Ξινόμαυρο συμπληρώνει ιδανικά την πλούσια γεύση του πιάτου . 

Αν είστε τολμηροί, δοκιμάστε το και με ένα ποτήρι ερυθρού από το ίδιο σταφύλι.
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Πρασοτηγανιά

Ίσως κανένας άλλος συνδυασμός με κρέας και λαχανικά να μην είναι τόσο αντιπροσωπευτικός 

της Βόρειας Ελλάδας όσο το ντουέτο από χοιρινό και πράσα, το οποίο εμφανίζεται τόσο σε 

πίτες, λουκάνικα, πιάτα με κιμά όσο και κύρια πιάτα. Στην περίπτωσή μας, πρόκειται για ένα 

κλασικό μεζέ.

Για 4-6 μερίδες (ως μεζές) ή 2-4 μερίδες (ως κύριο πιάτο)

750 γρ. χοιρινό χωρίς κόκαλο, κομμένο σε κομμάτια των 5 εκ.

½  φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3 μεγάλα πράσα καθαρισμένα και ψιλοκομμένα

2 κ.γ. μπούκοβο

½  κ.γ. κύμινο, τριμμένο

1 φλιτζ. νερό ή λευκό ξηρό κρασί

½  φλιτζ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

Χυμό από 1 λεμόνι σουρωμένο

Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά το ελαιόλαδο σε μεγάλο βαρύ τηγάνι και ροδίζουμε το κρέας. 

Αλατοπιπερώνουμε απλόχερα. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα πράσα, κατεβάζουμε τη φωτιά 

σε μέτρια και ανακατεύουμε μέχρι τα πράσα να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το μπούκοβο και 

το κύμινο. Ανακατεύουμε μια δυο φορές.

Ρίχνουμε νερό ή κρασί, ίσα να σκεπάσει το κρέας. Σκεπάζουμε το τηγάνι, ανεβάζουμε τη 

φωτιά σε δυνατή και το βάζουμε να βράσει. Κατόπιν χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς 

χαμηλή και σιγοβράζουμε μέχρι το χοιρινό να είναι πολύ τρυφερό, περίπου 1 ½  ώρα. Ελέγχου-

με τα υγρά στο τηγάνι, καθώς το κρέας σιγοβράζει, και προσθέτουμε νερό αν χρειαστεί. Πέντε 

λεπτά πριν το κατεβάσουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το μαϊντανό και το χυμό λεμονιού. Το 

σερβίρουμε χλιαρό.  

Τι άλλο αναζητά το νοστιμότατο αυτό πιάτο από την παρέα ενός φρέσκου, λευκού κρασιού 

με εμφανή οξύτητα; Δοκιμάστε κάποιο από Sauvignon Blanc ή Chardonnay.
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Πασχαλιάτικη γίδα της Όρμας

Κρέας, ή και ψάρι ψητό πάνω σε στρώση λαχανικών είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη 

χωριάτικη μαγειρική της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα λαχανικά ποικίλλουν 

ανάλογα με τον τόπο και την εποχή, από πράσα έως φρέσκα κρεμμυδάκια και κόκκινες πιπεριές 

Φλωρίνης. Αυτό ειδικά το πιάτο, πλούσιο σε ανοιξιάτικα λαχανικά και αυγά, είναι μια τοπική 

πασχαλιάτικη σπεσιαλιτέ.

Για 6-8 μερίδες

1 μπούτι γίδας με το κόκαλο, 3 -4 κιλά

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

       - 1 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 ½  κιλά φρέσκα κρεμμυδάκια, μόνο τα τρυφερά πράσινα μέρη,

 πλυμένα και κομμένα σε κομμάτια των 3 εκ.

2-3 κ.σ. γλυκιά πάπρικα

2 φλιτζ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο

2 φλιτζ. νερό ή 1 φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί και 1 φλιτζ. νερό

3 μεγάλα αυγά

Πλένουμε το κρέας και το στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Το πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέ-

ρι και το αλείφουμε με λάδι. Κατόπιν ζεσταίνουμε         του φλιτζανιού λάδι σε ένα μεγάλο πυρί-

μαχο σκεύος, σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το κρέας και το σοτάρουμε γυρίζοντάς το από 

όλες τις μεριές, ώσπου να κοκκινίσει. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190° C.

Στο μεταξύ ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά       του φλιτζανιού από το υπόλοιπο λάδι σε μεγά-

λη, φαρδιά κατσαρόλα, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, κατεβάζουμε τη φωτιά σε χαμηλή και 

τα σοτάρουμε ανακατεύοντας ώσπου να μαραθούν, για 7-8 λεπτά. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και 

την πάπρικα. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα ανακατεύοντας, ώσπου να μαλακώσουν πολύ και να 

πάρουν ένα βαθυκόκκινο χρώμα από την πάπρικα, για άλλα 10 λεπτά περίπου. Βγάζουμε την 

κατσαρόλα από την φωτιά και ρίχνουμε μέσα το δυόσμο.

Στρώνουμε τα κρεμμυδάκια στον πάτο ενός μεγάλου ταψιού. Τοποθετούμε το μπούτι από 

πάνω. Συμπληρώνουμε αλάτι και πιπέρι κατά την κρίση μας, προσθέτουμε το νερό ή το κρασί 

με το νερό και αφήνουμε να ψηθεί σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο, ώσπου το κρέας να μαλα-

κώσει πολύ, για 1 ½ - 2 ώρες περίπου. Δεκαπέντε λεπτά περίπου πριν γίνει το κρέας, χτυπάμε 

τα αυγά και τα περιχύνουμε πάνω στα κρεμμυδάκια. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνε-

χίζουμε το ψήσιμο, ώσπου τα αυγά να σχηματίσουν μια κρούστα. Βγάζουμε το ταψί από το 

φούρνο, αφήνουμε να κρυώσει λίγο και σερβίρουμε. 

Το έντονο και μυρωδάτο αυτό πιάτο θέλει την παρέα ενός ρωμαλέου ερυθρού κρασιού 

από Ξινόμαυρο ή και χαρμάνι με Μερλό (τοπικό Νομού Πέλλας). 
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Η Διαδρομή του Κρασιού 
της Θεσσαλονίκης

Η Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης, με την πόλη ως κέντρο της, ξεκινάει στην Επανομή και 

εκτείνεται δυτικά μέχρι το Καλοχώρι, βορειοδυτικά μέχρι την Αγχίαλο και νοτιοανατολικά μέχρι 

την Όσσα κοντά στον Βερτίσκο, περιλαμβάνοντας το Λευκοχώρι, τον Ασκό, τη Χρυσαυγή, τον 

Βρασνά, την Αγ. Τριάδα και τον Αγ. Αντώνιο, και το Καλαμωτό.

Η συμπρωτεύουσα ζει μια αδιάκοπη αστική ακμή εδώ και δύο χιλιετίες. Είναι μια αστική περι-

οχή με ξακουστή κουζίνα, άριστο παράδειγμα του ότι το καλό φαγητό ξεκινάει από το χωράφι. 

Ο αληθινός πλούτος της πόλης όντως βρίσκεται στα περίχωρά της: υπέροχο γιαούρτι από τα 

κοντινά χωριά· μερικά από τα πιο καλοφτιαγμένα τυριά πανελληνίως· η τριάδα ροδάκινου-

μήλου-κερασιού, τα βασικά μακεδονικά φρούτα· ρύζι· ντόπια και ξένα ζυμαρικά· βουβάλια και 

βουβαλίσιο γάλα από το Καλοχώρι· θαλασσινά από τους αμέτρητους όρμους της ακτογραμμής, 

και άλλα πολλά. Το κρέας, τα τυροκομικά και οι ντομάτες είναι επίσης σημαντικά προϊόντα.

Η πόλη φιλοξενεί τις πιο ζωντανές αγορές όλης της Ελλάδας, όπου παρελαύνει όλο το φάσμα 

των εποχιακών φρούτων, λαχανικών και προϊόντων: αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί από 

όλο τον ελληνικό Βορρά: ανάμεσά τους θα βρείτε κράνα, ξερά κορόμηλα, ακόμα και άγρια τρι-

αντάφυλλα, από τα οποία παρασκευάζεται ένα είδος μελάσας. Πολλά παραδοσιακά ποντιακά 

προϊόντα παρασκευάζονται σε μικρά συνεταιριστικά εργαστήρια σε κωμοπόλεις και χωριά κατά 

μήκος της Διαδρομής.

Η παράδοση των εστιατορίων είναι εξίσου ζωντανή, όπως μαρτυρεί το πλήθος των μεζεδοπω-

λείων, πατσατζίδικων, σουβλατζίδικων, κεμπαπτζίδικων, ξενυχτάδικων, και άλλων. Πολλά εστια-

τόρια ειδικεύονται στη μεθυστικά αρωματική μικρασιάτικη κουζίνα.

Σε ταβέρνες και εστιατόρια θα συναντήσετε κλασικά μακεδονικά πιάτα, όπως κρασάτα ή πικά-

ντικα σαγανάκια με ή χωρίς θαλασσινά, πολλές συνταγές όπου τα πράσα παίζουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο, και πιάτα που μπορεί να είναι είτε χωριάτικα και σπιτικά, είτε επιτηδευμένα και επίσημα.

Οι κάτοικοί της αποκαλούν την κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη με την τρυφερή λέξη «γλυκομά-

να», χάρη στη μακρόχρονη ζαχαροπλαστική της παράδοση. Ορισμένες από τις εξέχουσες ζαχα-

ροπλαστικές δυναστείες της Ελλάδας κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη. Μια ολόκληρη συνοικία 

της πόλης, το Πανόραμα, είναι γνωστή για τα μεγάλα σιροπιαστά επίπεδα τρίγωνα που γεμίζονται 

με λευκή κρέμα. Η μπουγάτσα, το πεντανόστιμο γλυκό από φύλλο γεμισμένο με γλυκιά κρέμα 

(αλλά επίσης και σε αλμυρές εκδοχές γεμισμένες με κιμά, τυρί ή χόρτα) αποτελεί άλλη μια τοπική 

σπεσιαλιτέ. Ακολουθώντας τη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης, βλέπετε να ξετυλίγεται 

η μακρά ιστορία της πόλης. Η διαχρονική ικανότητα της περιοχής να συνδυάζει τις διάφορες 

επιρροές που την έχουν διαμορφώσει είναι χειροπιαστή στην κουζίνα της. Λέγεται ότι ακόμα κι 

αν αφήσεις τη Θεσσαλονίκη, εκείνη δεν σε αφήνει ποτέ.





Χτυπητή

Η χτυπητή με την χαρακτηριστική πικάντικη γεύση της, είναι ίσως ο πιο δημοφιλής μεζές στη 

Βόρεια Ελλάδα και δεν λείπει από καμιά ταβέρνα.

Για 1 φλιτζάνι

250 γρ. φέτα

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μέτρια πράσινη πιπεριά φλάσκα, ξεσποριασμένη και ψιλοκομμένη

1 μικρή αποξηραμένη κόκκινη καυτερή πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 πράσινη πιπεριά τουρσί, ξεσποριασμένη και ψιλοκομμένη

2 κ.γ. ξερή ρίγανη

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Φρέσκο χυμό από ½  λεμόνι

Μαύρη ελιά για γαρνιτούρα

Σε ένα μέτριο μπολ, λιώνουμε τη φέτα με ένα πιρούνι και προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλα-

δο, τις ψιλοκομμένες πιπεριές, τη ρίγανη και πιπέρι. Χτυπάμε και λιώνουμε το μείγμα για 10 

λεπτά περίπου (λιγότερο εάν χρησιμοποιούμε μούλτι), ρίχνοντας λίγο λίγο το χυμό λεμονιού 

κατά διαστήματα, μέχρι να γίνει η φέτα απαλή και κρεμώδης.

Σκεπάζουμε το μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα τουλάχιστον πριν σερβίρουμε τη 

χτυπητή. Γαρνίρουμε με την ελιά στο κέντρο. Σερβίρεται κρύα.

Αυτός ο πικάντικος μεζές είναι κλασικό συνοδευτικό για το τσίπουρο.
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Φρέσκα κρεμμυδάκια με κασέρι και δαμάσκηνα  

Οι σαλάτες με φρέσκα κρεμμυδάκια είναι τοπική σπεσιαλιτέ σε πολλά μέρη της Βόρειας Ελ-

λάδας. Στην πραγματικότητα, η αρχική εκδοχή για τις σαλάτες αυτές ήταν με αγριόπρασα, τα 

οποία σήμερα είναι μια λιχουδιά για καλοφαγάδες. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν το χρόνο να μα-

ζεύουν αγριόπρασα στις μέρες μας, επομένως αυτή η γευστική ανοιξιάτικη σαλάτα διανθίζεται 

εδώ με μερικά μη παραδοσιακά αλλά ντόπια υλικά και έχει μεταμορφωθεί σε ένα πιο προσιτό 

πιάτο.

Για 4 μερίδες

1 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

12-16 φρέσκα κρεμμυδάκια ολόκληρα, καθαρισμένα

4-6 δαμάσκηνα, χωρίς το κουκούτσι, κομμένα στη μέση

Χοντρό αλάτι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

150 γρ. παλαιωμένο κασέρι Σοχού

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο βαρύ τηγάνι και προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια. 

Τα σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν λίγο, περίπου 8-10 λεπτά. Κουνάμε 

το τηγάνι ενώ σοτάρουμε, για να μαγειρευτούν ομοιόμορφα. Περίπου 3 λεπτά πριν τα βγάλου-

με από τη φωτιά, προσθέτουμε τα δαμάσκηνα.

Ένα λεπτό πριν είναι έτοιμα τα πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι, το ξύσμα λεμονιού και το μαύρο 

πιπέρι. Τα βάζουμε σε μια πιατέλα και ξύνουμε φλοίδες από το κασέρι από πάνω. Σερβίρουμε 

αμέσως.

Εδώ άνετα θα πιείτε ένα φρέσκο, μαλακό ερυθρό κρασί από Merlot. 

Αν επιμένετε σε λευκό, δοκιμάστε ένα ώριμο Chardonnay ή μια Μαλαγουζιά. 
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Κοτόσουπα με σιρόν 

Αυτή η συνταγή αντλεί την έμπνευσή της από ένα παραδοσιακό ποντιακό πιάτο. Η σφραγίδα 

των Ποντίων στη μαγειρική της Βόρειας Ελλάδας είναι ανεξίτηλη και πολλά εργαστήρια μικρά 

και μεγάλα έχουν εμφανιστεί γύρω από τη Θεσσαλονίκη (κοντά στον Άγιο Αντώνιο για παρά-

δειγμα) όπως επίσης στο Κιλκίς και αλλού έχουν εμφανιστεί και παράγουν μια ποικιλία από 

ασυνήθιστα προϊόντα, από ζυμαρικά μέχρι τυριά και άλλα πολλά. Το ζυμαρικό που ζητά αυτό 

το πιάτο, το σιρόν, είναι όντως μοναδικό. Στην ουσία είναι λωρίδες από ζυμάρι που ανοίγεται 

πολύ λεπτό και ψήνεται σε μεταλλική πλάκα (το σατζ, ένα αρχαίο μαγειρικό σκεύος), στο τζάκι 

ή στον φούρνο μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Το ζυμαρικό που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή 

έχει τραγανή υφή και μια λεπτή καπνιστή γεύση. Συνήθως σερβίρεται είτε με ζεματισμένο βού-

τυρο είτε με λίγο σκόρδο σε μια απλή κοτόσουπα, όπως εδώ.

Για 8 μερίδες

1 κότα ή 1 κοτόπουλο για βράσιμο

1 μεγάλο κρεμμύδι, καθαρισμένο και κομμένο στα δύο

Αλάτι και ολόκληρους κόκκους μαύρου πιπεριού

500 γρ. σιρόν

2 κ.σ. αλατισμένο βούτυρο

4 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

Χυμό από 1-2 λεμόνια, ανάλογα με την προτίμηση

Μαϊντανό ή πάπρικα για γαρνίρισμα

Βάζουμε το κοτόπουλο να βράσει σε 2 λίτρα νερό. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και αλατοπιπερώ-

νουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε μέχρι το κρέας να ξεκολλάει από το κόκαλο. 

Βγάζουμε το κοτόπουλο προσεκτικά από το ζωμό και το αφήνουμε να κρυώσει.

Ξεκοκαλίζουμε το κοτόπουλο βγάζοντας όσο πιο πολύ ψαχνό γίνεται. Ξαναβάζουμε το ψα-

χνό από το κοτόπουλο στην κατσαρόλα και αφήνουμε να πάρει μια βράση πριν σβήσουμε τη 

φωτιά. Προσθέτουμε το σιρόν. Με μια πιρούνα ή μακριά κουτάλα ξεπλέκουμε τα ζυμαρικά 

ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους.

Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε ένα τηγανάκι και σοτάρουμε το σκόρδο. Προσθέτουμε το χυμό-

λεμονιού. Περιχύνουμε με το μείγμα αυτό το περιεχόμενο της κατσαρόλας. Σερβίρουμε αμέ-

σως σε βαθιά πιάτα που το καθένα θα έχει μπόλικο ζωμό, κομμάτια από το κοτόπουλο και 

σιρόν και γαρνίρουμε με μαϊντανό ή πάπρικα.

Η σούπα αυτή διαθέτει αρκετή πυκνότητα για να… αντέξει δίπλα σε ένα δροσερό 

και ζωηρό λευκό από Ασύρτικο ή Ροδίτη.
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Φρέσκες σαρδέλες ψητές με λεμόνι, σκόρδο και μαϊντανό

Το πιάτο αυτό είναι «ευγενής» παραλλαγή μιας κλασικής συνταγής θεσσαλονικιώτικης ταβέρνας.

Για 6-8  μερίδες

       φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε πολύ λεπτές ροδέλες

1 κιλό φρέσκες σαρδέλες, χωρίς εντόσθια και κεφάλι

3 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φλοίδες

Αλάτι

Χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι

1 μεγάλο λεμόνι, κομμένο σε φέτες

½  φλιτζ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 ° C. Λαδώνουμε ένα γυάλινο πυρίμαχο σκεύος που να 

χωράει όλες τις σαρδέλες σε μια στρώση.

Απλώνουμε τα μισά κρεμμύδια σε μια στρώση στο πυρίμαχο σκεύος. Τοποθετούμε τις σαρ-

δέλες στριμωχτά. Πασπαλίζουμε με τις φλοίδες σκόρδου και αλάτι και ραντίζουμε με το χυμό 

λεμονιού. Τοποθετούμε τις φέτες λεμονιού πάνω στο ψάρι όσο πιο ομοιόμορφα μπορούμε.

Ρίχνουμε από πάνω τα υπόλοιπα κρεμμύδια. Περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και βά-

ζουμε το σκεύος στο φούρνο για 30-35 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι σαρδέλες και η πάνω 

στρώση των κρεμμυδιών να ροδίσει και να γίνει τραγανιστή. Βγάζουμε τις σαρδέλες από το 

φούρνο, πασπαλίζουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε. 

Οι σαρδέλες με μια φρέσκια, ελαφριά ρετσίνα δημιουργούν 

έναν απολαυστικό συνδυασμό παραδοσιακών γεύσεων. 

127

1 3





Χταπόδι με πράσα και λιαστές ντομάτες

Το χταπόδι είναι ομολογουμένως το πιο αγαπημένο ελληνικό θαλασσινό και το πλήθος των συ-

νταγών μαρτυρά τη δημοτικότητά του. Στο πιάτο αυτό τα πράσα, ένα άλλο τυπικό μακεδονικό 

προϊόν, δίνουν στο χταπόδι μια τοπική γεύση. 

Για 4-6 μερίδες

8 λιαστές ντομάτες

1 χταπόδι (περίπου 2 κιλά)

       φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

½  φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί

2 φύλλα δάφνης

10 -12 κόκκους μαύρου πιπεριού

4 πράσα

3 κ.σ. βορειοελλαδίτικο βαλσαμικό ξίδι 

 ή παραδοσιακό ξίδι από κόκκινο κρασί

8 ντομάτες πομοντόρο τριμμένες 

 ή 1 φλιτζ. ντοματάκια κονσέρβα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Βάζουμε τις λιαστές ντομάτες σε ένα μπολ και τις σκεπάζουμε με χλιαρό νερό.

Καθαρίζουμε το χταπόδι. Το χωρίζουμε στα 8 του πλοκάμια. Το πλένουμε καλά και το βά-

ζουμε σε μια μεγάλη, πλατιά κατσαρόλα. Σκεπάζουμε και σιγομαγειρεύουμε σε χαμηλή φω-

τιά, μέχρι να πάρει έντονο ροζ χρώμα και τα πλοκάμια να αναγυρίσουν, περίπου για 30 λεπτά. 

Προσθέτουμε το μισό ελαιόλαδο, το κρασί, τα φύλλα δάφνης και τους κόκκους πιπεριού. Μα-

γειρεύουμε για 15 λεπτά και προσθέτουμε τις ντομάτες.

Ενώ μαγειρεύεται το χταπόδι, καθαρίζουμε τα πράσα: αφαιρούμε τις ρίζες και τις σκληρές 

πράσινες κορυφές. Τα ξεπλένουμε καλά και τα στεγνώνουμε. Τα κόβουμε σε κυλίνδρους των 

5 εκ. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα. Προσθέτουμε τα πράσα, και τα γυρίζουμε 

μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρώς, περίπου 15 λεπτά. Ρίχνουμε το ξίδι, 

περιμένουμε να εξατμιστεί και η γεύση του να απαλύνει, περίπου 10 λεπτά.

Σουρώνουμε τις λιαστές ντομάτες και φυλάμε το νερό στο οποίο μούλιασαν. Τις κόβουμε στα 

δύο ή στα τέσσερα. Τις προσθέτουμε στα πράσα μαζί με το νερό τους. Συνεχίζουμε να μαγει-

ρεύουμε για περίπου 5-10 λεπτά ακόμα, μέχρι τα πράσα να μελώσουν.

Προσθέτουμε το μείγμα των πράσων στο χταπόδι. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι το χτα-

πόδι να είναι πολύ τρυφερό, κρουστό αλλά καθόλου ινώδες. Δοκιμάζουμε για πρόσθετο αλάτι 

και πιπέρι. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αφήνουμε να κρυώσει λίγο και σερβίρουμε. Συνήθως 

σερβίρεται πάνω σε ρύζι, αλλά είναι εξίσου καλό με ντόπιες χυλοπίτες.

Θα πιείτε ένα φρέσκο, μαλακό ερυθρό κρασί από Ξινόμαυρο ή Merlot. 

Ωραία πρόταση και το ροζέ από Ξινόμαυρο.
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Κότσι αρνιού κυδωνάτο  

Το κυδωνάτο είναι ένα δημοφιλές κυριακάτικο πιάτο.

Για 4 μερίδες

2 κ.σ. ξερό θυμάρι

1 κ.σ. ξερό δενδρολίβανο

1 κ.σ. ξερό φασκόμηλο

1 κ.σ. ξερό δυόσμο

4 αρνίσια κότσια με το κόκαλο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Αλεύρι για να αλευρώσουμε το αρνί

Ελαιόλαδο για το τσιγάρισμα

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

2 φλιτζ. ξηρό κόκκινο βορειοελλαδίτικο κρασί

Κοπανάμε σε γουδί τα τέσσερα πρώτα μυρωδικά. Aλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε ελα-

φρά το αρνί. Το ροδίζουμε σε περίπου ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο σε πλατιά κατσαρόλα. Προσθέ-

τουμε τα κρεμμύδια, χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και τα μαγειρεύουμε μέχρι να μαλα-

κώσουν. Προσθέτουμε το σκόρδο. Ρίχνουμε 1½ φλιτζάνι κόκκινο κρασί. Προσθέτουμε τις 

ντομάτες, τα φύλλα δάφνης, το 1 ξυλάκι κανέλα και το μείγμα των βοτάνων. Προσθέτουμε 6 

γαρίφαλα και αρκετό νερό ώστε να σκεπάζει το κρέας κατά       . Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε 

το αρνί για 2-2½ ώρες, ή μέχρι να είναι πολύ τρυφερό.

Στύβουμε το λεμόνι σ’ ένα μπολ κρύο νερό. Κόβουμε το κυδώνι στα τέσσερα κατά μήκος και 

αφαιρούμε τους σπόρους και τον πυρήνα του. Κόβουμε κάθε τέταρτο σε δύο μακριές σκελίδες 

και τις βάζουμε στο λεμονόνερο.

Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σοτάρουμε το κυδώνι, την υπόλοιπη κανέλα και τα γαρίφα-

λα στο βούτυρο μέχρι οι άκρες τής κάθε σκελίδας να αρχίσουν να ροδίζουν ελαφρά. Ρίχνουμε 

το υπόλοιπο κρασί. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε λίγη ζάχαρη. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, 

σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε μέχρι το κυδώνι να μαλακώσει, να δέσει και σχεδόν να σιροπι-

άσει. Λίγα λεπτά πριν το βγάλουμε απ’ τη φωτιά, ρίχνουμε 3-4 κουταλιές της σούπας από το 

ζωμό του αρνιού και κουνάμε το τηγάνι ώστε να πάει παντού.

Το φαγητό ζητά ένα ερυθρό κρασί με πληθωρική παρουσία. Στραφείτε στα Cabernet Sauvignon 

και στα Syrah που παράγονται στους αμπελώνες της διαδρομής. 
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2 φλιτζ. φρέσκες κομμένες ντομάτες

πομοντόρο ή κονσέρβας

2 φύλλα δάφνης

2 ξυλάκια κανέλας

8 ολόκληρα γαρίφαλα

4 κυδώνια

1 λεμόνι

2 κ.σ. ανάλατο βούτυρο

1-2 κ.γ. ζάχαρη

Κλαράκια μαϊντανού ή θυμαριού

   για το γαρνίρισμα

2 3



ΛAPIΣA

TPIKAΛA

ΦΛΩPINA

BEPOIA

E∆EΣΣA

ΘEΣΣAΛONIKH

KIΛKIΣ

ΣEPPEΣ

∆PAMA

ΠOΛYΓYPOΣ

IΩANNINA

Κ ΑΒΑΛΑ

ΓPEBENA

KOZANH
KATEPINH

KAΣTOPIA

A. Παύλος

Ν. Γωνιά
Ταξιάρχης

Βράσταµα

M. Παναγία

Aρναία

Ολυµπιάδα

Xρωµίτσα

Μυλοπόταµος

Κρυοπηγή
Άφυτος

Παλιούρι

N. Μαρμαράς
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Η Διαδρομή του Κρασιού 
της Χαλκιδικής

Η Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής, της χερσονήσου με μορφή τρίαινας που προβάλλει 

στο βόρειο Αιγαίο, με τον Θερμαϊκό κόλπο στη μια πλευρά και τον Στρυμονικό κόλπο από την 

άλλη, είναι προικισμένη με ένα γεωγραφικό ανάγλυφο που περιλαμβάνει εκατοντάδες μικρο-

σκοπικούς όρμους, και κάνει την περιοχή μια από τις πιο πλούσιες σε ψάρια και θαλασσινά, 

ιδιαίτερα μύδια και άλλα οστρακόδερμα.

Η Χαλκιδική, με το πιο εύκρατο βόρειο κλίμα, είναι επίσης ο ελαιώνας της Μακεδονίας. Μια 

ελιά προστατευόμενης ένδειξης καλλιεργείται εδώ, η φερώνυμη ποικιλία Χαλκιδικής, μια με-

γάλη σαρκώδης ελιά, που συνήθως μαζεύεται όταν είναι ακόμα πράσινη και συντηρείται σε 

σκέτη άλμη. Μερικοί παραγωγοί όμως επιλέγουν να αφήσουν τον καρπό να ωριμάσει περισ-

σότερο, και τον μαζεύουν όταν έχει καφετί χρώμα και ζαρωμένη όψη. Το αποτέλεσμα είναι μια 

μεγάλη, ζουμερή ελιά, με υφή που πλησιάζει εκείνη του δαμάσκηνου. Εδώ καλλιεργείται άλλη 

μια ελιά, αν και δεν είναι τόσο σημαντική εμπορικά. Πρόκειται για την ντόπια ποικιλία Μαρώ-

νεια, μια μεγάλη, μαονένιας απόχρωσης ελιά, που είναι τόσο γλυκιά από μόνη της, ώστε πολλές 

φορές την αφήνουν να ωριμάσει μέχρι να σταφιδιάσει και μετά την καταναλώνουν απευθείας 

από το δέντρο.

Ελαιόλαδο παράγεται σε διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά το πιο διάσημο είναι της 

Χαλκιδικής, συγκεκριμένα από τις περιοχές του όρους Μελίτων, τη χερσόνησο της Παλλήνης, 

τις υπώρειες του Χολομώντα, τον Πολύγυρο, την Ορμύλια, την Όλυνθο και τα Μουδανιά. Η 

Χαλκιδική παράγει περίπου 6.000 τόνους ελαιόλαδο το χρόνο, ποσότητα αναλογεί στο 1,3% 

της συνολικής ελληνικής παραγωγής.

Άλλο ένα τοπικό προϊόν είναι τα αμπελόφυλλα, και ειδικά ένας παραγωγός έχει ιδρύσει μια 

επιτυχημένη επιχείρηση που παρασκευάζει βιολογικά αμπελόφυλλα σε άλμη καθώς και κατε-

ψυγμένα ντολμαδάκια.

Η ποικιλία των συνταγών σε όλη τη Χαλκιδική καθρεφτίζει τα προϊόντα της συγκεκριμένης 

περιοχής αλλά και την ευρύτερη γκάμα της μακεδονικής μαγειρικής, με πιάτα όπως αλμυρές 

πίτες, χοιρινό και πράσα σε αμέτρητες παραλλαγές, ασυνήθιστα πιάτα με δημητριακά ή ρύζι 

που συνοδεύουν θαλασσινά, καθώς και αφθονία βοτάνων. Η Χαλκιδική είναι όντως ο πιο γό-

νιμος βοτανικός κήπος του βορρά· η φύση παρέχει δάφνη, δεντρολίβανο, δυόσμο, θυμάρι, 

μαντζουράνα, ρίγανη, τσουκνίδες, φασκόμηλο, άγριο μάραθο και άγρια τριαντάφυλλα (που 

χρησιμοποιούνται σε ροφήματα και αφεψήματα) και άλλα πολλά ακόμα.

Στη Χαλκιδική βέβαια βρίσκεται και το Άγιο Όρος, στο τρίτο πόδι της χερσονήσου, με ιστορία 

πολλών αιώνων και πανέμορφα μοναστήρια, όπου ακόμα διατηρείται άθικτη η ελληνική μα-

γειρική στην πιο αμιγή και ανόθευτη μορφή της. 





Ντολμαδάκια σε σάλτσα ντομάτας

Τα αμπελόφυλλα εξελίσσονται σε βιοτεχνία, καθώς οι παραγωγοί εκμεταλλεύονται πλέον το 

πλήρες δυναμικό των αμπελιών και όχι μόνο τα σταφύλια.

Για 6-8 μερίδες

250 γρ. φρέσκα αμπελόφυλλα 

 ή ένα βάζο 500 γρ. αμπελόφυλλα σε άλμη

        φλιτζ. και επιπλέον 2 κ.σ. βορειοελλαδίτικο 

 εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

4 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 φλιτζ. ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια

1 φλιτζ. μακρύκοκκο ρύζι

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

1 κ.γ. πάπρικα

Ζεματίζουμε τα αμπελόφυλλα για 2-3 λεπτά, για να μαλακώσουν. Τα βγάζουμε και τα ξεπλέ-

νουμε με κρύο νερό σε ένα τρυπητό.

Σε μεγάλο, βαρύ τηγάνι σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα φρέσκα κρεμμυδάκια στο        φλιτζ. 

ελαιόλαδο, ρίχνουμε το σκόρδο και το ρύζι, ανακατεύοντας και μαγειρεύουμε για 3-4 λεπτά 

ακόμα. Προσθέτουμε το κύμινο, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και 1 φλιτζάνι νερό. Σκεπάζουμε 

και μαγειρεύουμε μέχρι το ρύζι να στεγνώσει. Το βγάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να 

κρυώσει. Ρίχνουμε τα βότανα και δοκιμάζουμε για αλάτι και πιπέρι.

Ξεχωρίζουμε τα πολύ μικρά ή ακανόνιστα αμπελόφυλλα και τα στρώνουμε σε μέτρια κατσα-

ρόλα όπου έχουμε βάλει 2 κουταλιές ελαιόλαδο.

Αραδιάζουμε στον πάγκο τα φύλλα με τα νεύρα προς τα πάνω και ψαλιδίζουμε τα κοτσάνια 

τους. Βάζουμε από 1 κουταλάκι γέμιση στο κάτω μεσαίο μέρος του κάθε φύλλου, διπλώνουμε 

τις πλευρές του φύλλου πάνω στη γέμιση και μετά τυλίγουμε σφιχτά και σχηματίζουμε κύλιν-

δρο μεγέθους μπουκιάς. Τα αραδιάζουμε στην κατσαρόλα με την ένωση προς τα κάτω και συ-

νεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Σκορπάμε πάνω τους τη ντομάτα, λίγο αλατοπίπερο, 

το υπόλοιπο ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού και νερό τόσο ώστε να τα σκεπάζει κατά περίπου 

4 εκ. Βάζουμε από πάνω μια λαδόκολλα κομμένη στη διάμετρο της κατσαρόλας και μετά ένα 

πιάτο αναποδογυρισμένο. Σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 35 λε-

πτά, ή μέχρι τα φύλλα και το ρύζι να είναι τρυφερά. Τα σερβίρουμε χλιαρά ή κρύα, με συνοδεία 

στραγγιστού γιαουρτιού.

Τέλειος συνοδός αυτών των «ορφανών» γεμιστών είναι ένα φρέσκο, 

φρουτώδες ροζέ κρασί από Grenache Rouge ή Syrah.

135

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼ φλιτζ. ψιλοκομμένο φρέσκο μάραθο

½ φλιτζ. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο

½ φλιτζ. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

     φλιτζ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο

4 μεγάλες ώριμες ντομάτες, τριμμένες

4-5 φλιτζ. νερό

Χυμό από 2 λεμόνια, σουρωμένο

Στραγγιστό γιαούρτι (προαιρετικά)

1 3

1 3

1 3





Μποναμάτσι

Αυτό το πιάτο είναι όλη η Μεσόγειος σε μια κατσαρόλα. Είναι ένα κλασικό χωριάτικο πιάτο, πιά-

το θαλπωρής και υγείας. Στην πρωτότυπη εκδοχή δεν υπάρχει μοσχοκάρυδο και γαρνιτούρα 

λεμονιού, αλλά τα δύο αυτά υλικά προσδίδουν βάθος και ισορροπία στο μαγειρεμένο πιάτο.

Για 4-6 μερίδες

3 μεγάλες σφιχτές ώριμες ντομάτες

      φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

 και λίγο παραπάνω για το σερβίρισμα

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 φρέσκα φύλλα δάφνης ή 1 ξερό

8-10 μικρές πατάτες νέας εσοδείας

500 γρ. φρέσκο δροσερό σπανάκι, καθαρισμένο, 

 πλυμένο, στεγνωμένο και χοντροκομμένο

½  φλιτζ. ψαλιδισμένο φρέσκο άνηθο

½  φλιτζ. ψαλιδισμένο φρέσκο μάραθο

Λίγο μοσχοκάρυδο τριμμένο

1 λεμόνι κομμένο σε φετούλες

Κόβουμε τη βάση από τις ντομάτες και τις τρίβουμε σε χοντρό τρίφτη μέσα σ’ ένα μεγάλο μπολ 

μέχρι να μας μείνει μόνο η φλούδα, την οποία πετάμε.

Ζεσταίνουμε         του φλιτζανιού από το ελαιόλαδο σε ένα μέτριο κατσαρολάκι και σοτάρουμε 

τα κρεμμύδια μέχρι να είναι τρυφερά. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε. Προσθέ-

τουμε τις τριμμένες ντομάτες, αλάτι, πιπέρι και τα φύλλα δάφνης. Τα σιγοβράζουμε μισοσκεπα-

σμένα σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να δέσει το μείγμα με τις ντομάτες, για 20 λεπτά περίπου.

Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες. Τις ξεπλένουμε και τις στεγνώνουμε. Σε ένα μεγάλο, βαθύ τηγάνι 

ή σε μια βαριά, ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ροδίζουμε τις πατά-

τες απ’ όλες τις πλευρές μέχρι να χρυσίσουν και να μισοψηθούν.

Προσθέτουμε το σπανάκι σε δόσεις στη σάλτσα ντομάτας μέχρι να μειωθεί σε όγκο και να 

μαραθεί. Προσθέτουμε τα μυρωδικά. Ανακατεύουμε απαλά. Προσθέτουμε τις πατάτες στο 

μείγμα και ανακατεύουμε προσεκτικά ώστε να μη σπάσουν οι πατάτες. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι 

και μοσχοκάρυδο. Μαγειρεύουμε μέχρι το φαγητό μας να δέσει και οι πατάτες να είναι τρυφε-

ρές. Σερβίρουμε με το λεμόνι, εάν θέλουμε.

Τι άλλο αναζητά αυτό το απλό πιάτο από την παρέα ενός φρέσκου, μαλακού ερυθρού κρασιού; 

Δοκιμάστε κάποιο από Λημνιό ή Ξινόμαυρο και Grenache Rouge.
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Ανοιχτή κολοκυθόπιτα

Η πίτα αυτή είναι γνωστή με το όνομα «κολομπαρόπιτα». Στην ουσία, πρόκειται για μια κο-

λοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Σε ορισμένα μέρη της Βόρειας Ελλάδας υπάρχουν παρόμοιες πίτες 

φτιαγμένες με καλαμποκάλευρο ή με χόρτα αντί για κολοκυθάκια. Βασικά η όλη ιδέα είναι να 

φτιάξουμε ένα πηχτό χυλό και να τον φουρνίσουμε σ’ ένα καλολαδωμένο μεγάλο ταψί. Η ψη-

μένη πίτα μας θα πρέπει να έχει πάχος 3 εκ.

Για 8 μερίδες

1 κιλό μεγάλα σφιχτά κολοκυθάκια καθαρισμένα

2 κ.σ. βούτυρο

1 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φλιτζ. γάλα

5 μεγάλα αυγά

2 φλιτζ. θρυμματισμένη φέτα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, όσο θέλουμε

Πλένουμε και στεγνώνουμε τα κολοκύθια. Τα τρίβουμε σε χοντρό τρίφτη και τα βάζουμε σε ένα 

σουρωτήρι. Τα αλατίζουμε, τα ανακατεύουμε και βάζουμε από πάνω τους ένα πιάτο μαζί με ένα 

βάρος και τα αφήνουμε να βγάλουν τα υγρά τους για τουλάχιστον 1 ώρα. Παίρνοντάς τα λίγα λίγα 

τα στύβουμε ανάμεσα στις παλάμες μας πολύ καλά ώστε να φύγουν τα περιττά υγρά.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C και βουτυρώνουμε ελαφρά ένα μεγάλο ταψί.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά το αλεύρι, το γάλα και τα αυγά. Στο μείγμα αυτό 

προσθέτουμε τα τριμμένα κολοκύθια και τη θρυμματισμένη φέτα. Αλατοπιπερώνουμε. Ρί-

χνουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 45 λεπτά, ή μέχρι η πίτα να σφίξει και να ροδίσει 

από πάνω. Τη βγάζουμε από το φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει λίγο και τη σερβίρουμε 

χλιαρή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Στο πλάι της γλυκιάς και νόστιμης αυτής πίτας θα σταθεί ένα αρωματικό λευκό 

από Sauvignon Blanc.
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Αγιορείτικη ψαρόσουπα   

Η συνταγή αυτή είναι προσαρμογή μιας συνταγής από το υπέροχο βιβλίο Μαγειρική του Αγίου 

Όρους, του μοναχού Επιφάνιου του Μυλοποταμινού (εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες 2008).

Για 8 μερίδες

1 κιλό πετρόψαρα, π.χ. σκορπίνα, σφυρίδα, βλάχο, ροφό

Αλάτι

4 πατάτες

3 καρότα

4-6 κλαράκια αγριοσέλινο

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

180 ml (3/4 φλιτζ.) εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 φλιτζ. κριθαράκι ψιλό

3 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κοφτό κ.γ. κύμινο

½  κ.γ. μπαχάρι σε σκόνη

1 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

Χυμό από 2 λεμόνια

Πλένουμε και καθαρίζουμε τα ψάρια, αφαιρούμε τα εντόσθιά τους, αλλά αφήνουμε τα ψάρια 

ολόκληρα. Τα αλατίζουμε ελαφρά και τα αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να είμαστε έτοιμοι να τα 

χρησιμοποιήσουμε. Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τα καρότα και τα κόβουμε σε κομμάτια 

των 2-3 εκ. Ψιλοκόβουμε το σέλινο.

Βάζουμε τα λαχανικά στον πάτο μιας μεγάλης κατσαρόλας με τα ψάρια από πάνω τους. Ρί-

χνουμε αρκετό νερό ώστε να τα σκεπάζει κατά 10 εκ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι και 

πιπέρι. Τα βάζουμε να πάρουν βράση σε δυνατή φωτιά, κατόπιν χαμηλώνουμε τη φωτιά και 

σιγοβράζουμε μέχρι τα ψάρια και τα λαχανικά να ψηθούν.

Σουρώνουμε προσεχτικά τη σούπα, φυλάμε το ζωμό και αφήνουμε τα ψάρια ξεχωριστά από τα 

λαχανικά στην άκρη. Ξαναρίχνουμε το ζωμό πίσω στην κατσαρόλα και βάζουμε να πάρει βράση. 

Προσθέτουμε το κριθαράκι, τον πελτέ ντομάτας, τον άνηθο, το μαϊντανό, το κύμινο, το μπαχάρι 

και το ξίδι. Το κριθαράκι χρειάζεται 12-15 λεπτά για να φτάσει στην επιθυμητή υφή.

Ξαναβάζουμε τα ψάρια και τα λαχανικά στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε το χυμό λεμονιού. Βά- 

ζουμε να πάρουν βράση και σβήνουμε τη φωτιά. Σερβίρουμε αμέσως.

Και εδώ ο αλάνθαστος κανόνας της εντοπιότητας απαιτεί ένα φρέσκο, 

λευκό κρασί από Ασύρτικο, Ροδίτη ή Αθήρι.
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Μυδοπίλαφο με κουσκούσι

Το κουσκούσι είναι ένα μικροσκοπικό, κοκκώδες ζυμαρικό που το βρίσκουμε αποκλειστικά 

στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά πιάτα που συνδυάζουν μύδια με ζυμαρικά ή ρύζι στη βο-

ρειοελλαδίτικη μαγειρική, όλα τους μέρος της κληρονομιάς που έφεραν οι Μικρασιάτες πρό-

σφυγες σχεδόν έναν αιώνα πριν.

Για 4-6 μερίδες

2 κιλά φρέσκα ντόπια μύδια

1 φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί

3 κλαράκια μαϊντανό

2-3 κλαράκια φρέσκια ρίγανη

½  φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χαλκιδικής

1 μέτριο πράσο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες ή 1 φρέσκο σκόρδο ψιλοκομμένο

1 φλιτζ. σφιχτές, ώριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες (ή κονσέρβας)

½  φλιτζ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

250 γρ. κουσκούσι

Κλαράκια μαϊντανού και φετούλες λεμονιού για γαρνιτούρα

Πλένουμε τα μύδια κάτω από άφθονο τρεχούμενο νερό τρίβοντας το κέλυφός τους μ’ ένα 

βουρτσάκι και βγάζοντας το γένι τους (αν έχουν) με ένα μυτερό, κυρτό μαχαιράκι. Ρίχνουμε το 

κρασί και τα μυρωδικά σε μια μεγάλη, πλατιά κατσαρόλα. Βάζουμε τα μύδια στην κατσαρόλα, 

τα σκεπάζουμε καλά και τα μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι ν’ ανοίξουν. Τα κατεβάζουμε 

απ’ τη φωτιά και πετάμε όσα μύδια δεν άνοιξαν.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το μισό ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και μαγειρεύουμε το 

πράσο και το σκόρδο, περίπου για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τις ντομάτες 

και τον μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε τη σάλτσα σε χαμηλή φωτιά για 20 

λεπτά μέχρι να δέσει. Βράζουμε το κουσκούσι μέχρι να γίνει τρυφερό αλλά να «κρατάει» ακόμα 

στο δόντι, περίπου 7 λεπτά.

Σουρώνουμε τα μύδια και φυλάμε το ζουμί τους, το οποίο και σουρώνουμε σε ένα σουρω-τήρι 

με λεπτή σήτα. Βγάζουμε τα μισά μύδια από το κέλυφός τους. Προσθέτουμε στη σάλτσα τον 

αχνιστό ζωμό από τα μύδια μαζί με τα μύδια. Σουρώνουμε το κουσκούσι και φυλάμε 1 φλιτζάνι 

από το νερό του. Ρίχνουμε το κουσκούσι πίσω στην κατσαρόλα και το ανακατεύουμε με τη σάλ-

τσα. Προσθέτουμε αρκετό από το νερό όπου έβρασε το κουσκούσι, για να προσθέσει χυμούς 

στο πιάτο. Το σερβίρουμε καυτό και το γαρνίρουμε με τα κλαράκια του μαϊντανού και το λεμόνι.

Τα μύδια αγαπούν πολύ το Ασύρτικο, γι’ αυτό η πρώτη επιλογή σας κατευθύνει στα φίνα κρασιά του. 

Δοκιμάστε ωστόσο και τον συνδυασμό με ένα αρωματικό ροζέ από Grenache Rouge 

ή Syrah και δεν θα βγείτε χαμένοι. 
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Αρνί ψητό σερβιρισμένο πάνω σε ρύζι   

Όπως η γίδα σε κρούστα αυγών το πασχαλιάτικο πιάτο στην περιοχή της Πέλλας – Γουμένισσας 

ψηνόταν πάνω σε φρέσκα κρεμμυδάκια, έτσι και αυτό το πιάτο που λέγεται «ψήμα» στη ντο-

πιολαλιά, ψήνεται πάνω σε μια χορταστική στρώση από λαχανικά και ρύζι. Εμπλουτίζεται με 

σταφίδες. Με μια νότα ποιητικής άδειας, έχουν προστεθεί και κομματάκια από πράσινες ελιές 

Χαλκιδικής στο μείγμα. Ο συνδυασμός από σταφίδες και ελιές δεν είναι παραδοσιακός, αλλά 

είναι νοστιμότατος και έχει εισχωρήσει στη νέα ελληνική μαγειρική.

Για 6-8 μερίδες

1 κιλό κρεμμυδάκια, καθαρισμένα

1 ½  κιλό αρνί από σπάλα με το κόκαλο, καθαρισμένο από τις πέτσες

 και το λίπος και κομμένο για κατσαρόλα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼  φλιτζ. βούτυρο, κατά προτίμηση ντόπιο πρόβειο ή γίδινο

¼  φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 φλιτζ. μακρύκοκκο ρύζι

1 φλιτζ. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο

½  φλιτζ. κομμένα φύλλα φρέσκου δυόσμου

½  φλιτζ. ξανθές σταφίδες χωρίς κουκούτσια

8-10 πράσινες ελιές Χαλκιδικής χωρίς κουκούτσια και ψιλοκομμένες

500 γρ. αρνίσιο συκώτι (προαιρετικά), ζεματισμένο και ψιλοκομμένο

1 ½  φλιτζ. νερό

1 ½  φλιτζ. λευκό κρασί

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190° C. Κόβουμε τα κρεμμυδάκια σε λεπτές ροδέλες. Ξε-

πλένουμε και στεγνώνουμε το κρέας με χαρτί κουζίνας. Το αλατοπιπερώνουμε.

Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά το βούτυρο και λίγο ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και ροδί-

ζουμε το κρέας απ’ όλες τις μεριές. Το βγάζουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Προσθέτουμε τα 

κρεμμυδάκια στην ίδια κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα μαγειρεύουμε για 8 λεπτά 

περίπου, μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν. Τα κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέ-

τουμε το ρύζι, τον άνηθο, το δυόσμο, τις σταφίδες, τις ελιές, αλάτι και πιπέρι.

Εάν χρησιμοποιήσουμε το συκώτι, το προσθέτουμε στο μείγμα του ρυζιού.

Λαδώνουμε ένα ταψί. Απλώνουμε το μείγμα του ρυζιού ομοιόμορφα και μετά βάζουμε από 

πάνω το κρέας. Ρίχνουμε το νερό και το κρασί και σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 

1 – 1 ½ ώρα, προσθέτοντας περισσότερο νερό ώστε το μείγμα να παραμείνει υγρό. Το βγάζου-

με από το φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει για 10-15 λεπτά και σερβίρουμε.

Η βελούδινη, λιπαρή υφή του αρνιού αποζητά  την αντίθεση με τις «ημερωμένες» τανίνες 

ενός ερυθρού παλαίωσης από Cabernet Sauvignon, μονοποικιλιακού ή σε χαρμάνι 

με άλλα σταφύλια.
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BEPOIA
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Βώλακας

Ταξιάρχες

Koρυφές

Σκάλα Ποταµιάς

Mικροχώρι

Koκκινοχώρι

Παρανέστι

Γέρακας

Τοξότες

Xρυσούπολη

Άβδηρα

Μάνδρα
Φανάρι

Mαρώνεια

Σουφλί

Φέρες
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Η Διαδρομή του Κρασιού 
του Διονύσου

The northern part of Central Macedonia, from Pella, to Giannitsa, to Goumenissa to 
Idomeni, reflects the many cross threads that weave their way through the tapestry of 
the Macedonian kitchen. Local riches include a cornucopia of fruits suited to the misty 
cold climate of this remote region: at least 10 varieties of cherries; apples of every hue; 
peaches and nectarines; asparagus; wild greens; chestnuts; lake fish; unusual cured 
meats; myriad grains; unique cheeses in nearby Kilkis. These are just some of the local 
specialties you might encounter on a road trip through the mountain plateaus of the 
Paiko mountain, where Goumenissa, the region’s main wine-making area, is located. 

Savory pies filled with greens such as nettles, which are one of the most common wild 
greens in Macedonia, or pumpkin and herbs are a local specialty. Sometimes these can 
be quite ornate or might be baked the old-fashioned way, by first grilling the sheets of 
phyllo pastry until they crisp and brown lightly and then layering and baking the pie. 

Some of the most unique meat traditions in Macedonia are part of the local culinary 
heritage of Goumenissa and its environs. For example, a local sausage called psarone-
fri, which came to the region with the Greeks of Eastern Romylia (in Bulgaria) after the 
population exchanges of the 1920s, is one of the few mixed meat sausages in all of 
northern Greece. It is a combination of beef and pork, seasoned with cumin, pepper, 
and salt; sometimes the meat is marinated in red wine. Its shape is also unique: once 
the sausage is stuffed it is pressed between planks of wood for about 40 days, until it 
acquires a characteristic flat, wide form. Another meat tradition up here is one that is 
also indelibly linked to the vine. It’s the kourbani, or offering, which takes place on Feb-
ruary 1st, in honor of St. Tryphon, the patron saint of the vine. A bull is slaughtered and 
cooked and then shared at a communal feast. 

Other Greeks from afar, specifically from the Black Sea, brought unusual cheeses to the 
area, too, and in the early 1990s one industrious cheese maker set up shop in nearby 
Kilkis, producing a whole range of dairy specialties that are part of the Pontian (Black-
Sea Greek) kitchen. Trahana, the pebble-shaped pasta found all over the country, is a 
hearty, important ingredient in many regional winter specialties. Leeks, married mainly 
with pork, are a mainstay here as elsewhere. Cattle rearing, husbandry, fresh water fish 
and more are the raw ingredients of many local dishes. Marmelades Marmalades and 
fruit compotes abound here, made from the large palette of local fruits. By and large, 
the northern parts of central Macedonia claim a local cuisine that is really a mirror of the 
larger Macedonian table.

Η Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου κρύβει ένα θησαυρό με υπέροχα φαγητά, μονα-
δικά τοπικά προϊόντα και μια μαγειρική παράδοση η οποία συνδυάζει στεριά και θά-
λασσα. Τυροκομικά, κρέατα, ψάρια και θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, δημητριακά, 
βότανα, μέλι, ξηροί καρποί, παραδοσιακά γλυκά και πολλά άλλα, είναι οι ψηφίδες του 
ευρύτερου γαστρονομικού χάρτη της περιοχής.

Οι Σέρρες, για παράδειγμα, είναι ο ορυζώνας της Ελλάδας, ενώ στην κοντινή λίμνη Κερ-
κίνη θα δείτε βουβάλια να τσαλαβουτάνε στα νερά και θα γευτείτε μια φέτα του μοναδι-
κού καβουρμά, που αποτελεί μια από τις πολλές περίφημες λιχουδιές της περιοχής.

Η Δράμα είναι ένα από τα κέντρα της παραγωγής πατάτας στην Ελλάδα, και οι πατάτες 
Νευροκοπίου χαίρουν τόσης εκτίμησης, ώστε υπόκεινται πλέον σε καθεστώς προστασίας. 
Στη Δράμα θα βρείτε επίσης σπαράγγια, ιδιαίτερα τα λευκά που προορίζονται για εξαγω-
γή· ορισμένες από τις καλύτερες λιαστές ντομάτες της Ελλάδας· επίσης φρέσκα μύρτιλλα, 
ένα καινούργιο αγροτικό προϊόν της περιοχής. Η εντυπωσιακή κτηνοτροφία της περιοχής 
δίνει πολλά προϊόντα κρέατος, νωπά και συντηρημένα. Η γαλακτοκομία ανθεί στην περι-
οχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή των τυριών άλμης, τελεμέ και φέτας.

Κατά μήκος της παραλίας από την Καβάλα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τα νερά δίνουν 
αμέτρητα ψάρια και θαλασσινές νοστιμιές, ιδιαίτερα αλίπαστα. Ανάμεσά τους ο λικουρί-
νος, που είναι ο αρσενικός κέφαλος φιλεταρισμένος και μετά συντηρημένος στο αλάτι 
είτε σε άλμη. Ο τσίρος, το συντηρημένο σκουμπρί, είναι άλλη μια τοπική λιχουδιά.

Ο νομός Ξάνθης φιλοξενεί μοναδικές ποικιλίες ελιάς, όπως η θρούμπα Θάσου και η 
Μαρώνεια, μια ελιά μαονένιας απόχρωσης που λέγεται ότι είναι τόσο γλυκιά ώστε με-
ρικές φορές την αφήνουν να ωριμάσει και την τρώνε κατευθείαν από το δέντρο. Τα 
ντόπια χέλια από τη λίμνη Βιστωνίδα είναι ένα σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν. Καπνιστά, 
γίνονται ένας από τους αξέχαστους ελληνικούς μεζέδες.

Η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη κάποτε είχαν ως καύχημά τους μια ανθούσα βιο-
μηχανία με επίκεντρό της το σουσάμι. Η βιομηχανία ανθεί ακόμα (σησαμέλαιο, ταχίνι και 
χαλβάς, όλα παράγονται εδώ) παρόλο που οι περισσότεροι σπόροι είναι εισαγόμενοι.

Σε όλο τον Βορρά αλλά ιδιαίτερα στη Θράκη ξεχωρίζουν πολυάριθμα ζυμαρικά και 
προϊόντα δημητριακών. Ανάμεσά τους, το μικροσκοπικό κοκκώδες κουσκούσι και πάρα 
πολλές εκδοχές του τραχανά. Το πλιγούρι επίσης είναι εδώ ένα πολύ δημοφιλές προϊόν 
και αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο της κουζίνας των Ποντίων. Λαχανικά τουρσί, ιδιαίτερα το 
λάχανο, χαρίζουν γεύση σε πολλά τοπικά πιάτα. Γλυκά του κουταλιού, σιροπιαστά, γλυκές 
φλογέρες γεμισμένες με ταχίνι, οι ακανέδες, τα βουτυράτα λουκούμια από τις Σέρρες και 
άλλα πολλά προσφέρουν μια γλυκιά γευστική νότα ως επιστέγασμα κάθε γεύματος.





Μους καπνιστής πέστροφας με αμπελοβλάσταρα

Η πέστροφα, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας σε αρκετές περιοχές της 

Βόρειας Ελλάδας, κατέχει εξίσου σημαίνουσα θέση είτε είναι φρέσκια είτε καπνιστή. Η καπνι-

στή πέστροφα σερβίρεται συνήθως σε κομμάτια πάνω σε σαλάτες ή χτυπημένη μέσα σε επιτη-

δευμένες εκδοχές σκορδαλιάς ή ταραμοσαλάτας. Το παρακάτω πιάτο ζητάει βορειοελλαδίτικη 

πέστροφα σε μια εκδοχή σαφώς πιο ευρωπαϊκή παρά ντόπια.

Για 10 μερίδες

2 φιλέτα καπνιστής πέστροφας

¾  φλιτζ. κρέμα γάλακτος με 33-36% λιπαρά

1 κ.σ. κρέμα καϊμάκι ή ανάλατο βούτυρο

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

½  κ.γ. χοντρό αλάτι

1 κ.σ. ζελατίνα, ή 1 φυλλαράκι ζελατίνας

2 κ.σ. νερό

¼  φλιτζ. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο

3 κ.σ. μπρικ (αλατισμένα αυγά σολομού)

200 γρ. αμπελοβλάσταρα τουρσί

3 κ.σ. σουσάμι καβουρδισμένο

2-3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Πάπρικα ή καυτερό κοκκινοπίπερο 

Λαδώνουμε ένα σκεύος φούρνου για σουφλέ χωρητικότητας ½ λίτρου και το στρώνουμε με 

διαφανή μεμβράνη έτσι ώστε αρκετή να κρέμεται απ’ έξω. Λαδώνουμε ελαφρά και τη μεμβρά-

νη. Πολτοποιούμε την πέστροφα μαζί με       του φλιτζανιού κρέμα γάλακτος, το καϊμάκι ή το 

βού-τυρο, το χυμό λεμονιού και το αλάτι.

Σε ένα μπρίκι βάζουμε τη ζελατίνα στο νερό να μαλακώσει για 1 λεπτό. Ζεσταίνουμε το μείγ-

μα σε χαμηλή φωτιά, ίσα ίσα μέχρι να διαλυθεί η ζελατίνα. Το κατεβάζουμε από τη φωτιά.

Χτυπάμε με το μίξερ την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος σε ένα μπολ. Προσθέτουμε στην κρέμα 

γάλακτος τον πολτό της πέστροφας μαζί με τον άνηθο και το μείγμα της ζελατίνας. Αλατίζουμε.

Ρίχνουμε τη μους στο σκεύος και την αφήνουμε να κρυώσει στο ψυγείο, σκεπασμένη με τις 

άκρες της διαφανούς μεμβράνης για τουλάχιστον 12 ώρες και μέχρι 2 ημέρες.

Για να ξεφορμάρουμε τη μους, την αναποδογυρίζουμε σ’ ένα πιάτο. Αφαιρούμε το σκεύος 

του σουφλέ και τη διαφανή μεμβράνη. Την κόβουμε σε 10 τριγωνικές φέτες, τις οποίες τοποθε-

τούμε σε πιατέλα. Ρίχνουμε πάνω από κάθε φέτα τα αμπελοβλάσταρα τα οποία πρώτα έχουμε 

σουρώσει. Πασπαλίζουμε από πάνω με λίγο σουσάμι. Στολίζουμε το πιάτο με σταγόνες ελαιό-

λαδου και πάπρικα ή καυτερό κοκκινοπίπερο. Σερβίρουμε.

Για να πετύχετε τον τέλειο γάμο καπνιστών γεύσεων στο τραπέζι σας, 

θα σερβίρετε ένα Chardonnay που έχει βιώσει την αγκαλιά του δρύινου βαρελιού.
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Ασμάπιτα 

Πρόκειται για αλμυρή γιαουρτόπιτα από την περιοχή της Δράμας, μια πίτα με γιαούρτι, 

αρωματικά χορταράκια και καλαμποκάλευρο ή νισεστέ, τυλιγμένη σε αμπελόφυλλα, που ή 

ψήνεται ή τηγανίζεται. Η καταγωγή της πίτας αυτής δεν είναι σαφής. Η λέξη «ασμάπιτα» έχει 

μάλλον τούρκικη καταγωγή, αφού acma σημαίνει «κληματαριά» σε κάποια διάλεκτο, αλλά 

παρόμοια πίτα δεν μαγειρεύεται στην Τουρκία, οπότε μάλλον πρόκειται για ιδιαίτερο πιάτο 

της περιοχής αυτής της Μακεδονίας. 

Για 4-6 μερίδες

12-16 αμπελόφυλλα ζεματισμένα και ξαρμυρισμένα

6 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι

4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο

4 κ.σ. κορνφλάουρ ή νισεστέ

Αλάτι, πιπέρι

4 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ. σ. λιωμένο βούτυρο

Για τη Γαρνιτούρα
2 κ.σ. καβουρδισμένο σουσάμι για γαρνίρισμα

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.

Ροδίζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια σε λίγο από το ελαιόλαδο και το βούτυρο μέχρι να  

ξανθύνουν ελαφρά. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν.

Αλείφουμε ένα ρηχό πυρίμαχο σκεύος με λίγο λάδι και βούτυρο και στρώνουμε τον πάτο 

του με τα μισά αμπελόφυλλα, έτσι ώστε να κρέμονται και έξω από το χείλος του σκεύους.

Αλείφουμε όλα τα φύλλα με λίγο λάδι και βούτυρο.

Σε ένα ξεχωριστό μπολ, ανακατεύουμε το γιαούρτι με τα μπαχαρικά και τα ροδισμένα κρεμ-

μυδάκια. Αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε το κορνφλάουρ και ανακατεύουμε με το σύρμα 

μέχρι το μείγμα να είναι ομοιογενές. Ρίχνουμε το μείγμα αυτό ομοιόμορφα πάνω στα στρω-

μένα αμπελόφυλλα. Σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα αμπελόφυλλα, αλείφουμε με βούτυρο 

και λάδι και διπλώνουμε τα φύλλα που κρέμονται γύρω γύρω, για να κλείσουμε την πίτα.

Αλείφουμε με το υπόλοιπο βούτυρο και λάδι και πασπαλίζουμε με το σουσάμι. Ψήνουμε την 

πίτα για 45 λεπτά, μέχρι να σφίξει η γέμιση και τα φύλλα να είναι τραγανά. Τη σερβίρουμε 

χλιαρή ή κρύα. 

Ανοίξτε ένα ελαφρύ λευκό κρασί με φρεσκάδα αρωμάτων και γεύσης 

από Ασύρτικο ή Sauvignon Blanc.
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Καβουρμάς με πατάτες

Ο καβουρμάς με πατάτες είναι ένας παραδοσιακός συνδυασμός. Το πιάτο αυτό είναι πολύ 

ωραίο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. 

Για 4 μερίδες

3 μεγάλες πατάτες Νευροκοπίου

2 κ.σ. βούτυρο λιωμένο και λίγο επιπλέον για το άλειμμα

2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα

Αλάτι και πιπέρι

250 γρ. καβουρμά κομματιασμένο ή χοντροκομμένο

2 κ.γ. ξερό δυόσμο

1 κ.γ. πάπρικα

½ κ.γ. μπούκοβο

150 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε φέτες λεπτές σαν χαρτί με ένα κοφτερό μαχαίρι, 

ή σε λεπίδα για τσιπς. Τις βάζουμε σε κρύο νερό μέχρι να τις χρησιμοποιήσουμε.

Ζεσταίνουμε 1 κουταλιά βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα 

κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν. Τα βγάζουμε από το τηγάνι και τα αφήνουμε στην άκρη.

Σε μεγάλο βαθύ πυρίμαχο σκεύος ή από χυτοσίδηρο μεγέθους 22 εκ. λιώνουμε 1 κουταλιά 

βούτυρο και αλείφουμε όλη την επιφάνεια του σκεύους. Το κατεβάζουμε από τη φωτιά.

Στρώνουμε τις φέτες από τις πατάτες στο σκεύος έτσι ώστε η μια φέτα να καλύπτει εν μέ-

ρει την προηγούμενη. Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και ρίχνουμε από πάνω λίγο κρεμμύδι. 

Πασπαλίζουμε λίγο καβουρμά πάνω από τα κρεμμύδια μαζί με λίγο δυόσμο, πάπρικα, μπού-

κοβο και κεφαλοτύρι. Περιχύνουμε με 1 κουταλάκι ελαιόλαδο. Επαναλαμβάνουμε τις στρώ-

σεις για άλλες 2-3 φορές, μέχρι να τελειώσουμε όλα τα υλικά και να έχουμε μια στρώση από 

πατάτες στην κορυφή. Πιέζουμε την επιφάνεια ελαφρά, αλείφουμε με λίγο λιωμένο βούτυρο 

και ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο κεφαλοτύρι. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρ-

το και ψήνουμε στους 200° C για 30-35 λεπτά, μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν. Το βγάζουμε 

από το φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και σερβίρουμε.

Μαζί με το τοπικό πιάτο με τα έντονα αρώματα θα απολαύσετε ένα πλούσιο ερυθρό κρασί.

Επιλέξτε ανάμεσα σε Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah ή τα χαρμάνια τους.
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Λαχανόρυζο θρακιώτικο 

Το λαχανόρυζο είναι ένα κλασικό πιάτο της περιοχής και συνδυάζεται εξαιρετικά με κυνήγι 

και πουλερικά.

Για 4 μερίδες

1 μεγάλο κρεμμύδι χοντροκομμένο

3 ½ φλιτζ. πράσινο λάχανο, πλυμένο και τριμμένο

1 φλιτζ. ντομάτες πομοντόρια, αποφλοιωμένες και ψιλοκομμένες

2 ¾  φλιτζ. νερό

1 φλιτζ. ρύζι μακρύκοκκο

½  φλιτζ. μαύρες σταφίδες χωρίς κουκούτσι

½  φλιτζ. ψιλοκομμένα ασπρισμένα αμύγδαλα

¼  κ.γ. κανέλα

Αλάτι

Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να 

μαλακώσει, για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε το λάχανο και σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά ανακα-

τεύοντας με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να μαλακώσει και να γυαλίσει, για 3-5 λεπτά περίπου.

Προσθέτουμε τις ντομάτες και το νερό και κατεβάζουμε τη φωτιά ώστε να βράζει ελαφρά.  

Προσθέτουμε το ρύζι, τις σταφίδες, τα αμύγδαλα, την κανέλα και αλάτι. Χαμηλώνουμε τη 

φωτιά και το σιγοβράζουμε ξεσκέπαστο ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να πιει το ζουμί του 

και το ρύζι να ψηθεί.

Βάζουμε το μείγμα σε μια βουτυρωμένη φόρμα, το αφήνουμε να καθίσει για 5-10 λεπτά 

και το αναποδογυρίζουμε σε επίπεδη πιατέλα. Εναλλακτικά, το βάζουμε σε βαθιά πιατέλα. 

Σερβίρεται ζεστό. 

Τα πικάντικα  αρώματα του πιάτου θέλουν ένα ερυθρό κρασί παλαίωσης 

από Cabernet Sauvignon ή Syrah.
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Κουνέλι μαγειρευτό με μέλι

Το πεντανόστιμο αυτό πιάτο ζεσταίνει τη ψυχή.

4 μερίδες

1 μεγάλο κουνέλι, 

   καθαρισμένο και κομμένο σε μερίδες

4 φύλλα δάφνης

2 ξυλάκια κανέλας

½  λίτρο κόκκινο κρασί

20 ολόκληρους κόκκους πιπεριού ή όσο θέλουμε

½  φλιτζ. ελαιόλαδο Χαλκιδικής

1 μεγάλο κρεμμύδι πολύ ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο λιωμένο

1 κιλό μικρά κρεμμυδάκια στιφάδου,

 ξεφλουδισμένα και ολόκληρα

4-6 ντομάτες τριμμένες

2 κ.σ. μέλι Χαλκιδικής

Αλάτι  όσο θέλουμε

Πλένουμε και στεγνώνουμε το κουνέλι. Το βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με τα 2 φύλλα 

δάφνης, 1 ξυλάκι κανέλας, 10 κόκκους πιπεριού και το κρασί. Σκεπάζουμε και μαρινάρουμε 

αποβραδίς μέσα στο ψυγείο. Το φέρνουμε σε θερμοκρασία δωματίου την επόμενη ημέρα, πριν 

το μαγειρέψουμε. Στραγγίζουμε και στεγνώνουμε. Φυλάμε τη μαρινάτα στην άκρη.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλη, φαρδιά κατσαρόλα και ροδίζουμε το κουνέλι από όλες 

τις πλευρές. Το βγάζουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Προσθέτουμε τα ολόκληρα κρεμμύδια 

και μαγειρεύουμε στο λάδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να χρυσίσουν. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο 

κρεμμύδι και το μαγειρεύουμε μαζί με τα ολόκληρα μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε και το σκόρδο 

και ανακατεύουμε.

Βάζουμε το κουνέλι πίσω στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε τις ντομάτες και 

αρκετή από την μαρινάτα για να σκεπάσει σχεδόν το κρέας. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα 2 φύλλα 

δάφνης, 1 ξυλάκι κανέλας και 10 κόκκους πιπεριού. Αλατίζουμε. Βάζουμε να πάρουν βράση σε 

μέτρια φωτιά, κατόπιν κατεβάζουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε, με σκεπασμένη την κατσαρόλα, 

μέχρι το κουνέλι να γίνει πολύ τρυφερό και να δέσει η σάλτσα. Περίπου 15 λεπτά πριν βγάλουμε 

την κατσαρόλα από τη φωτιά, ρίχνουμε και το μέλι. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε λίγο ξίδι από 

κόκκινο κρασί ή αλάτι, εάν χρειάζεται. Σιγοβράζουμε για λίγα λεπτά ακόμα, για να δέσουν οι 

γεύσεις μεταξύ τους. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και σερβίρουμε.

Στραφείτε σ’ ένα λευκό κρασί με αρκετά δροσερό χαρακτήρα. 

Προτάσεις: Ασύρτικο, Ροδίτης ή Sauvignon Blanc.
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Αρνί μπρεζέ με μαϊντανό και αυγολέμονο

Ο μαϊντανός, κατεξοχήν μακεδονικό βότανο, είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στο τοπικό 

αυτό πιάτο.   

Για 6-8 μερίδες

½  φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1-2 κιλά αρνίσια σπάλα με το κόκαλο, κομμένη σε μερίδες

750 γρ. φρέσκο μαϊντανό χωρίς τα κοτσάνια, ψιλοκομμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι όσο θέλουμε

1 μεγάλο αυγό, χωριστά το ασπράδι από τον κρόκο

Χυμό από 2 μεγάλα λεμόνια

Ζεσταίνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά το λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα και ροδίζουμε 

το αρνί. Ρίχνουμε μέσα τον μαϊντανό, ανακατεύουμε και κατεβάζουμε τη φωτιά σε χαμηλή.

Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση. Προσθέτουμε αρκετό νερό ώστε να σκεπάζει το μισό 

περιεχόμενο της κατσαρόλας. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε ώσπου το αρνί 

να είναι πολύ τρυφερό, για 1½ ώρα, προσθέτοντας νερό, αν χρειαστεί, για να μην κολλήσει.

Θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια ζωμός μέσα στην κατσαρόλα.

Όταν το αρνί ψηθεί, ετοιμάζουμε το αυγολέμονο. Χτυπάμε το ασπράδι μέχρι ν’ αφρίσει 

και να σφίξει λίγο. Σε άλλο σκεύος, χτυπάμε τον κρόκο μαζί με το λεμόνι και μετά τα ενσω-

ματώνουμε απαλά στο ήδη χτυπημένο ασπράδι. Με μια κουτάλα της σούπας, ρίχνουμε στο 

μείγμα 1 κουταλιά ζωμό από την κατσαρόλα σε αργή, σταθερή ροή, αναδεύοντας συνεχώς.

Ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και 

την κουνάμε ώστε το αυγολέμονο να πάει παντού.

Το αυγολέμονο του πιάτου αγαπά τα λευκά και φίνα κρασιά από Ασύρτικο ή Sauvignon Blanc. 

Εάν όμως επιμένετε στην ερυθρή γκάμα προτιμήστε ένα ελαφρύ ερυθρό από Merlot.
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ΛAPIΣA

TPIKAΛA

ΦΛΩPINA

BEPOIA

E∆EΣΣA

ΘEΣΣAΛONIKH

KIΛKIΣ

ΣEPPEΣ

ΠOΛYΓYPOΣ

IΩANNINA

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑ

ΓPEBENA

KOZANH
KATEPINH

KAΣTOPIA

ΞANΘH KOMOTHNH

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

KABAΛA

∆PAMA
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Οι Δρόμοι του Κρασιού 
της Βορείου Ελλάδος -
Γλυκά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά μήκος των Διαδρομών του Κρασιού, από την Ήπειρο μέχρι 

την Αλεξανδρούπολη, συναντά κανείς εντυπωσιακά γλυκά. Από τα κοσμοπολίτικα ζαχαροπλα-

στεία της Θεσσαλονίκης, μέχρι τον διάσημο μπακλαβά και το κανταΐφι των Ιωαννίνων ή τα πιο 

παραδοσιακά γλυκά της Θράκης, είναι φανερό ότι ο Βορράς και οι κάτοικοί του έχουν αδυνα-

μία στα γλυκά.

Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή ως «γλυκομάνα». Εδώ έχουν την έδρα τους ορισμένες από τις 

παλαιότερες δυναστείες ζαχαροπλαστών της χώρας· στην πραγματικότητα, πολλοί έχουν επε-

κταθεί πέρα από τα παλιά όρια της πόλης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τη γλυκιά μπουγά-

τσα με κρέμα μέχρι τα ροξ και πολλά άλλα, η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα ζαχαρένιο παράδεισο. 

Όπου και να βρεθείς, ταψιά από σιροπιαστά γλυκά κάθε σχήματος και με κάθε είδους γέμιση 

τραβούν την προσοχή σου.

Στα Ιωάννινα, τα ζαχαροπλαστεία είναι εξίσου εκλεπτυσμένα, αλλά στην Ήπειρο φτιάχνονται 

επίσης τοπικά γλυκά που διαμορφώθηκαν με βάση τα τοπικά προϊόντα. Εδώ αφθονούν οι γλυκές 

πίτες, με ρύζι και γάλα παραδείγματος χάριν, όπως επίσης και τα γλυκά με καλαμποκάλευρο.

Ο ελληνικός Βορράς είναι γνωστός για τα λεία βουτυράτα λουκούμια του, τους διάσημους 

ακανέδες των Σερρών. Αλλά είναι επίσης η πατρίδα εξαίρετων χαλβάδων και άλλων γλυκισμά-

των που φτιάχνονται με ταχίνι και καθρεφτίζουν ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, όταν το 

σουσάμι ήταν ακόμα ένα σημαντικό τοπικό προϊόν.

Τα γλυκίσματα του ελληνικού Βορρά είναι συνήθως χορταστικά, ακολουθώντας την παρά-

δοση. Στο κεφάλαιο αυτό, αποφάσισα να ακολουθήσω την αντίθετη κατεύθυνση. Παίρνοντας 

το ελεύθερο, θέλησα να πειραματιστώ όχι τόσο με την ίδια την παράδοση, όσο με σύγχρονα 

προϊόντα, και έτσι, με ορισμένες εξαιρέσεις, αποφάσισα να δημιουργήσω σύγχρονα ελαφρά 

επιδόρπια φτιαγμένα με πανάρχαια υλικά. Γιαούρτι, ξινόγαλα, γλυκά του κουταλιού και φρέσκα 

φρούτα, όλα έχουν το ρόλο τους στις συνταγές που ακολουθούν. Υπάρχει όμως και ένα πα-

νάρχαιο επιδόρπιο από τη Νάουσα το οποίο επανεξετάζουμε εδώ, καθώς και μια απλούστερη 

εκδοχή του ιδιαίτερου μπακλαβά της περιοχής.

Οι συνταγές είναι σχεδιασμένες για να είναι προσιτές τόσο σε όσους μαγειρεύουν στο σπίτι 

όσο και σε επαγγελματίες μάγειρες.





Φρούτα στη σχάρα με γιαούρτι και μέλι 

Ένα δροσιστικό καλοκαιρινό ή φθινοπωρινό επιδόρπιο, το οποίο παντρεύει ορισμένα από 

τα πιο χυμώδη φρούτα της περιοχής με το ντόπιο, αψύ, πηχτό γιαούρτι και το μέλι. 

Για 6 μερίδες

3 μεγάλα, σφιχτά, ώριμα ροδάκινα από τη Νάουσα

 ή ένα συνδυασμό από φρέσκα και κομπόστα

3 μεγάλα δαμάσκηνα

3 μεγάλα νεκταρίνια από τη Νάουσα

2 φλιτζ. νερό

2 κ.σ. φρέσκο χυμό λεμονιού, σουρωμένο

½  φλιτζ. ανάλατο βούτυρο λιωμένο

3 κ.σ. ζάχαρη

2 φλιτζ. στραγγιστό γιαούρτι

3 κ.σ. θυμαρίσιο μέλι

Φύλλα φρέσκου δυόσμου για γαρνίρισμα

Πλένουμε και στεγνώνουμε τα φρούτα. Τα κόβουμε σε φέτες πάχους 1 ½ εκ. Αναμειγνύουμε 

το νερό με το λεμόνι σε ένα μικρό μπολ και προσθέτουμε τα φρούτα. Τα αφήνουμε να μου-

λιάσουν ενώ προετοιμάζουμε τη σχάρα.

Ανάβουμε το γκριλ σε μέτρια φωτιά.

Βγάζουμε τα φρούτα από το νερό, τα στεγνώνουμε σε χαρτί κουζίνας, και τα ανακατεύου-

με σε ένα άλλο μπολ με το λιωμένο βούτυρο και την ζάχαρη. Τοποθετούμε τα φρούτα στο 

γκριλ και τα ψήνουμε, γυρίζοντάς τα συχνά, μέχρι να καραμελώσουν ελαφρώς και να σημα-

δευτούν από τη σχάρα, περίπου 4-6 λεπτά. Ενώ ψήνονται, τα αλείφουμε με όσο βούτυρο και 

ζάχαρη έχουν μείνει. Τα βγάζουμε από τη σχάρα.

Βάζουμε από         του φλιτζανιού γιαούρτι σε 6 μικρά μπολ. Χωρίζουμε τα φρούτα σε 6 με-

ρίδες και τα τοποθετούμε πάνω από το γιαούρτι. Τα περιχύνουμε με το μέλι και γαρνίρουμε 

με τον φρέσκο δυόσμο. Σερβίρουμε αμέσως.
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Μήλα ψητά γεμιστά με χαλβά 

Αυτό το κλασικό θεσσαλονικιώτικο επιδόρπιο είναι εύκολο αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα 

για μια καλλιτεχνική, θεατρική παρουσίαση. 

Για 6 μερίδες

6 μήλα Γκόλντεν

6 γεμάτα κ.γ. ανάλατο βούτυρο

100 γρ. χαλβά από σουσάμι

Κανέλα τριμμένη και φρέσκα φύλλα δυόσμου για γαρνίρισμα

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175° C. Κόβουμε και κρατάμε τα καπάκια από τα μήλα. 

Βγάζουμε τα κουκούτσια και ανοίγουμε μια λακκούβα, με περίπου 4 εκ. βάθος και πλάτος.

Τρίβουμε το εσωτερικό κάθε μήλου με ½  κουταλάκι βούτυρο. Θρυμματίζουμε τον χαλ-

βά με τα δάχτυλά μας και τον μοιράζουμε εξίσου στα 6 μήλα, κάνοντας ένα διακοσμητικό 

βουναλάκι στην κορυφή. Βάζουμε τα καπάκια πάλι επάνω στα μήλα και τα τοποθετούμε σε 

ένα ταψί. Λιώνουμε το υπόλοιπο βούτυρο και το στάζουμε πάνω στα φρούτα. Τα ψήνουμε 

ξεσκέπαστα ώσπου να μαλακώσουν, για 45-50 λεπτά. Τα βγάζουμε από το φούρνο, τα αφή-

νουμε να κρυώσουν λίγο και τα σερβίρουμε, πασπαλίζοντας το καθένα με λίγη κανέλα και 

γαρνίροντάς το με 1 φυλλαράκι δυόσμου.
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Παγωτό καϊμάκι με κεράσια βρασμένα σε κρασί 

Τα κεράσια και το κρασί είναι δύο προϊόντα που αφθονούν στη Βόρεια Ελλάδα. Με τη 

συνοδεία ενός από τα πιο μεθυστικά ελληνικά παγωτά, το επιδόρπιο αυτό είναι μεγαλειώδες 

αλλά προσιτό και εύκολο στην παρασκευή του.

Για 6 μερίδες

4 φλιτζ. κόκκινο ξηρό κρασί

1 ½  φλιτζ. ζάχαρη

1 κιλό κόκκινα κεράσια χωρίς κοτσάνια και κουκούτσια

1 λωρίδα από φλούδα πορτοκαλιού

4 ολόκληρα γαρίφαλα

1 πρέζα μοσχοκάρυδο σε σκόνη

1 λίτρο παγωτό καϊμάκι

Φρέσκο δυόσμο για γαρνίρισμα

Σε μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το κρασί και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά 

μέχρι η ζάχαρη να διαλυθεί. Προσθέτουμε τα κεράσια και βράζουμε. Βγάζουμε την κατσαρόλα 

από τη φωτιά και την αφήνουμε να σταθεί για 5 λεπτά. Με μια τρυπητή κουτάλα μεταφέρουμε 

τα κεράσια σε ένα μέτριο μπολ.

Σε μέτρια φωτιά στην ίδια κατσαρόλα, βράζουμε το μείγμα κρασιού και ζάχαρης μαζί 

με τη φλούδα πορτοκαλιού και τα μπαχαρικά μέχρι να μειωθεί και να γίνει 2 φλιτζάνια, για 

περίπου 30 λεπτά. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Περιχύνουμε τα κεράσια με το σιρόπι και 

ανακατεύουμε. Τα σκεπάζουμε και τα βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσουν.

Σερβίρουμε το καϊμάκι σε μικρά ατομικά μπολάκια, βάζουμε μερικά κεράσια από πάνω μαζί 

με το σιρόπι τους, και γαρνίρουμε με το δυόσμο. Τα κεράσια μπορούν να σερβιριστούν και 

μόνα τους.
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Τερίνα φρούτων με αφρώδη οίνο Ζίτσας 

Μου αρέσει η ιδέα ενός ανάλαφρου επιδόρπιου με υλικά από τα πιο κρύα μέρη του ελληνικού 

βορρά. Εδώ ο αφρώδης οίνος από τη Ζίτσα της Ηπείρου συνδυάζεται με καλοκαιρινά φρούτα 

για να μας δώσει ένα σπινθηροβόλο, αναζωογονητικό επιδόρπιο.

Για 8 μερίδες

Σπορέλαιο ή λάδι σε σπρέι

4 φλιτζ. ανάμικτα βορειοελλαδίτικα φρούτα όπως κεράσια, ροδάκινα,

 νεκταρίνια, σταφύλια (μπορούμε επίσης να προσθέσουμε στο μείγμα

 και μερικά κομμάτια από κομπόστα φρούτων ή γλυκό του κουταλιού

 που έχουμε προηγουμένως σουρώσει)

2 φακελάκια ζελατίνα (χωρίς άρωμα)

2 φλιτζ. αφρώδες κρασί Ζίτσας

½  φλιτζ. ζάχαρη

2 κ.γ. φρέσκο χυμό λεμονιού

Λαδώνουμε με ελάχιστο λάδι ή ψεκάζουμε με το σπρέι μια γυάλινη ή κεραμική τερίνα, ή μια 

αντικολλητική φόρμα ψωμιού.

Προετοιμάζουμε τα φρούτα: αφαιρούμε τα κουκούτσια από τα κεράσια, τα ροδάκινα και 

τα νεκταρίνια. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιούμε σταφύλια χωρίς κουκούτσια. Κόβουμε τα 

ροδάκινα και τα νεκταρίνια σε κύβους ή σε φέτες. Αφήνουμε τα κεράσια και τα σταφύλια 

ολόκληρα, ή, αν θέλουμε, τα κόβουμε στα δύο. Ανακατεύουμε τα φρούτα όλα μαζί και στρώ-

νουμε το μείγμα στη φόρμα. Μπορούμε επίσης να το στρώσουμε σε 8 ατομικά φορμάκια.

Ρίχνουμε τη ζελατίνα σε ¼ του φλιτζανιού από το κρασί και την αφήνουμε για 1 λεπτό να 

μαλακώσει.

Βάζουμε 1 φλιτζάνι κρασί Ζίτσας να βράσει με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι η ζάχαρη 

να διαλυθεί. Το κατεβάζουμε απ’ τη φωτιά και προσθέτουμε το μείγμα της ζελατίνας, ανακα-

τεύοντας μέχρι να διαλυθεί. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα ¾ του φλιτζανιού κρασί Ζίτσας και 

τον χυμό λεμονιού και μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μεταλλικό μπολ που βρίσκεται μέσα 

σ’ ένα μεγαλύτερο μπολ γεμάτο πάγο. Κρυώνουμε το μείγμα, ανακατεύοντάς το πότε πότε, 

μέχρι να πάρει θερμοκρασία δωματίου.

Ρίχνουμε το μείγμα αργά και ομοιόμορφα πάνω στα φρούτα. Το βάζουμε στο ψυγείο σκε-

πασμένο μέχρι να πήξει, τουλάχιστον για 6 ώρες. Το βγάζουμε από το ψυγείο και βουτάμε τη 

φόρμα σε ένα μπολ με χλιαρό νερό. Ξεκολλάμε το ζελέ από τα τοιχώματα της φόρμας με ένα 

μαχαίρι. Αναποδογυρίζουμε τη φόρμα σε μια πιατέλα και κόβουμε το ζελέ σε χοντρές φέτες 

ή το σερβίρουμε από τα φορμάκια, αφού το ξεφορμάρουμε ή ως έχει.
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Πανακότα από ξινόγαλα με μούρα ή γλυκά κουταλιού

Αυτό το πιάτο χρειάζεται μύρτιλα, που δεν ανήκουν στα παραδοσιακά ελληνικά μούρα, 

αλλά πλέον καλλιεργούνται στη Δράμα. Χρειάζεται επίσης ξινόγαλα, ένα από τα αρχαιότερα 

ελληνικά υλικά. 

Για 6 μερίδες

2 κ.σ. νερό

1 ½  κ.γ. ζελατίνα

Σπορέλαιο

1 φλιτζ. κρέμα γάλακτος (33-36% λιπαρά)

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

1 φλιτζ. ζάχαρη

2 φλιτζ. ξινόγαλα

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

2 φλιτζ. ανάμικτα μούρα

 (βατόμουρα, μύρτιλα, φράουλες και σμέουρα)

Πασπαλίζουμε τη ζελατίνα πάνω σε 2 κουταλιές νερό σε ένα μπολάκι. Την αφήνουμε να μαλα-

κώσει για περίπου 10 λεπτά. Λαδώνουμε ελαφρά 6 ατομικά κεραμικά φορμάκια χωρητικότη-

τας 150 ml.

Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, το ξύσμα λεμονιού και ½ φλιτζάνι ζάχαρη σε ένα μέτριο 

κατσαρολάκι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι η ζάχαρη να δια-

λυθεί. Δυναμώνουμε τη φωτιά. Ανακατεύουμε πότε πότε μέχρι το μείγμα ίσα ν’ αρχίσει να βρά-

ζει. Προσθέτουμε το μείγμα ζελατίνας και το βγάζουμε από τη φωτιά. Το ανακατεύουμε μέχρι 

να διαλυθεί η ζελατίνα. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει και να γίνει χλιαρό, ανακατεύοντάς το 

συχνά. Προσθέτουμε το ξινόγαλα και τη βανίλια.

Μοιράζουμε το μείγμα στα λαδωμένα φορμάκια. Βάζουμε την πανακότα στο ψυγείο μέχρι να 

πήξει, περίπου 4 ώρες.

Δύο ώρες πριν σερβίρουμε, κόβουμε τις φράουλες (αν τις χρησιμοποιήσουμε) στα δύο. Ανα-

κατεύουμε τα μούρα μαζί με τη ζάχαρη σ’ ένα μεγάλο μπολ. Τα βάζουμε στο ψυγείο.

Για να σερβίρουμε: σουρώνουμε τα μούρα και ζεσταίνουμε τον χυμό τους σ’ ένα κατσαρο-

λάκι μέχρι να δέσει και να γίνει σαν σιρόπι. Το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να κρυώσει λίγο. Με 

ένα κοφτερό μαχαιράκι, ξεκολλάμε την πανακότα από κάθε φορμάκι. Αναποδογυρίζουμε το 

φορμάκι σε ένα πιατάκι του γλυκού και ξεφορμάρουμε. Ρίχνουμε από πάνω τα μούρα, περιχύ-

νουμε με το σιρόπι και σερβίρουμε.
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Βουτυράτη μπομπότα με ρετσέλι 

Πριν από μερικά χρόνια σε ένα φεστιβάλ φαγητού στη Νάουσα, είχε σερβιριστεί σε ένα 

μπουφέ μια ανεπιτήδευτη εκδοχή αυτού του πιάτου. Πρόκειται για ένα επιδόρπιο σαφώς 

ρουστίκ και χορταστικό, που όταν παρουσιαστεί με την ανάλογη καλαισθησία, τότε μπορεί 

κάλλιστα να αποτελέσει καταχώριση σε ένα μενού υψηλής μαγειρικής. 

Για 4-6 μερίδες

4 φλιτζ. νερό

½  κ.γ. αλάτι

1 φλιτζ. καλαμποκάλευρο

½ φλιτζ. ζάχαρη

1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού ή λεμονιού

8 κ.σ. ανάλατο βούτυρο λιωμένο

1½ φλιτζ. ρετσέλι (γλυκό του κουταλιού από κολοκύθα

 ή μελιτζανάκι βρασμένο σε πετιμέζι)

Φύλλα φρέσκου δυόσμου για γαρνίρισμα

Βράζουμε το νερό με το αλάτι σε ένα μέτριο κατσαρολάκι. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, ρίχνουμε 

μέσα το καλαμποκάλευρο με αργή, σταθερή ροή, ανακατεύοντας συνέχεια με σύρμα. Προ-

σθέτουμε τη ζάχαρη, το ξύσμα και το μισό βούτυρο. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε, μέχρι να 

διαλυθεί η ζάχαρη και το μείγμα να ξεκολλάει από τις πλευρές της κατσαρόλας, για 20 λεπτά 

περίπου σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά.

Για να σερβίρουμε, βουτάμε 2 κουταλάκια στο υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο, και παίρνουμε 

φουσκωτές κουταλιές από το μείγμα της μπομπότας, τις οποίες και σχηματίζουμε με τα 2 κου-

ταλάκια σε μικρές μπαλίτσες. Τις τοποθετούμε ανά τρεις σε ένα πιάτο. Συνεχίζουμε μέχρι να 

τελειώσουμε το μείγμα του καλαμποκάλευρου.

Βάζουμε το ρετσέλι πάνω στις μπαλίτσες του καλαμποκάλευρου και περιχύνουμε λίγο από 

το πετιμέζι από πάνω. Γαρνίρουμε με τα φύλλα δυόσμου. Σερβίρουμε αμέσως.
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Ναουσαίικος μπακλαβάς με πετιμέζι 

Εκδοχές του μπακλαβά βρίσκουμε σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Σε ορισμένες ποικίλλει η γέ-

μιση των ξηρών καρπών. Σε άλλες ποικίλλει το σχήμα. Άλλες είναι τηγανητές. Αυτή η παλιά 

συνταγή από τη Νάουσα ξεχωρίζει από τις άλλες συνηθισμένες συνταγές, επειδή πρόκειται για 

έναν από τους λίγους τηγανητούς μπακλαβάδες αλλά και επειδή είναι φτιαγμένος με πετιμέζι, 

αναμενόμενη προσθήκη από μια πόλη διάσημη για το κρασί της. Δοκιμάστε να τον σερβίρετε 

πάνω σε μια μπάλα παγωτού κρέμα. 

Για 36 κομμάτια 

Εξάρτημα: 1 λεπτή βέργα 

Για το σιρόπι
6 φλιτζ. πετιμέζι

2 φλιτζ. νερό

Χυμό από 1 λεμόνι σουρωμένο

12 φύλλα κρούστας εμπορίου, 

σε θερμοκρασία δωματίου

Βράζουμε το πετιμέζι και το νερό σε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το 

χυμό λεμονιού και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει τελείως.

Ανακατεύουμε τα καρύδια, το βούτυρο, την κανέλα και το γαρίφαλο σε ένα μπολ.

Παίρνουμε δύο φύλλα και τα τοποθετούμε οριζόντια το ένα πάνω από το άλλο, αλείφοντας 

και τα δύο με βούτυρο. Πασπαλίζουμε από πάνω με 3 φουσκωτές κουταλιές από τη γέμιση.

Διπλώνουμε περίπου 3 εκ. από την κάτω άκρη του φύλλου προς τα μέσα, για να σκεπά-

σουμε λίγο τη γέμιση. Τοποθετούμε τη βέργα μπροστά στο διπλωμένο φύλλο και τυλίγουμε 

το φύλλο μαζί με τη βέργα όσο πιο σφιχτά γίνεται. Μόλις τυλίξουμε όλο το φύλλο, πιέζουμε 

από τις δύο άκρες προς το κέντρο σουφρώνοντας το φύλλο, όπως τις κουρτίνες. Βγάζουμε 

τη βέργα και τοποθετούμε το σουφρωμένο ρολό με το άνοιγμα προς τα κάτω σε ένα ταψί ή 

μια καθαρή επιφάνεια. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα φύλλα μας 

και η γέμιση. Κόβουμε κάθε ρολό σε 6 ίσα κομμάτια.

Σε μια φριτέζα ή σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε 10 εκ. σησαμέλαιο σε μέτρια προς δυνατή 

φωτιά. Με τρυπητή κουτάλα τηγανίζουμε τον μπακλαβά σε δόσεις, μέχρι να είναι τραγανός 

και να πάρει χρυσαφί χρώμα. Το μυστικό είναι να είναι ζεστό το λάδι, αλλά να μην καπνίζει.

Αν είναι υπερβολικά καυτό το λάδι, τα ρολά θα τηγανιστούν υπερβολικά απ’ έξω ενώ η 

ζύμη θα μείνει ωμή και λασπωμένη στο κέντρο. Τα βγάζουμε από το λάδι με μια τρυπητή 

κουτάλα και τα αφήνουμε να στραγγίσουν σε χαρτί κουζίνας. Αμέσως μετά τα βάζουμε μέσα 

στο κρύο σιρόπι όπου και τα αφήνουμε μερικά λεπτά, για να ποτίσουν. Τα τοποθετούμε σε 

πιατέλα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν κρυώσουν τα 

ρολάκια, πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρουμε. Αποθηκεύονται σε μεταλλικό δοχείο σε 

δροσερό, ξηρό μέρος.
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Για τη γέμιση
3 κ.σ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

2 φλιτζ. αλεσμένα καρύδια

2 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

1 κοφτό κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

Για το τηγάνισμα και το σερβίρισμα
Σησαμέλαιο

Κανέλα σε σκόνη για πασπάλισμα
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Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Περιστεράκη

Κτήμα Κατσαρού

Κρανιά Λάρισας

τηλ: 2410 536811, 24950 41666, fax 2410 536811

e-mail: katswine@hotmail.com

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Κατσαρός

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Hotel Kouria

Αμπελάκια Λάρισας,

τηλ.: 24950 93333, fax: 24950 93345

e-mail: hotelkouria@otenet.gr, www.hotelkouria.gr

Castello

Νέος Παντελεήμονας Πιερίας

τηλ.: 23520 41822, fax: 23520 44730  

www.go-pieria.gr/chaletcastelo.html 

Σαφέτη

Δίον Πιερίας

τηλ.: 23510 53291, 23510 46272, fax: 23510 46273 

e-mail: info@safetis.gr, www.safetis.gr 

Μελίες

Άνω Μηλιά Πιερίας

τηλ.: 6973366466 

e-mail: melies@in.gr, www.users.in.gr/melies 

Αμαδρυάς 

Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας

τηλ.: 23510 82650, fax: 23510 82650

e-mail: info@amadrias.com.gr, www.amadrias.com.gr

Atrion Highland Hotel

Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας

τηλ.: 23510 82300, fax: 23510 82344 

e-mail: atrion@otenet.gr, www.atrionhotel.gr 

Vaela Pallas

Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας,

τηλ.: 23510 82955, fax: 23510 82954

e-mail: info@vaelapallas.com, www.vaelapallas.com 

Το Πατρικό

Ελατοχώρι Πιερίας

τηλ.: 23510 86002, fax: 23510 86005

e-mail: info@patriko-hotel.gr, www.patriko-hotel.gr

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δημάτης

Άγιος Δημήτριος Πιερίας

τηλ.: 23510 84202, fax: 23510 84350 

e-mail: info@dimatis.gr, www.dimatis.gr 

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

Ραψανόπολις

Ραψάνη Λάρισας 

τηλ. 24950 61611

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, Οκτ – Μα: Πα, Σα, Κυ

Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω

Λιτόχωρο Πιερίας 

τηλ. 23520 21300, 23520 21301, fax 23520 21303 

e-mail: gavris@otenet.gr, www.gastrodromio.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, μεσημέρι-βράδυ

Κλειστά: 1–15 Νοεμβρίου 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ιστορίες Σαφέτη

Δίον Πιερίας 

Τηλ. 23510 53291, 23510 46272, fax 23510 46273 

e-mail: info@safetis.gr, www.safetis.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, ώρες καταστημάτων 

Ηλεκτρονικοί και επίγειοι δρόμοι:  Τα μέλη των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος
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Μπαρδάκη

Νέα Τραπεζούντα Πιερίας 

Τηλ. 23510 27959, fax 23510 27959 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, κατόπιν επικοινωνίας

Η Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Κατώγι Αβέρωφ 

Μέτσοβο Ιωαννίνων 

τηλ. 26560 41010, fax 26560 42397

e-mail: katogilog@met.forthnet.gr, www.katogi-strofilia.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελένη Μπίσα

Οινοποιείο Ζοίνος Α.Ε. 

Ζίτσα Ιωαννίνων 

τηλ. 26580 22297, fax 26510 22500

e-mail: www.zitsawine.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Eλένη Σίντου

Κτήμα Γκλίναβος 

Ζίτσα Ιωαννίνων 

τηλ. 26580 22212, fax 26580 22261

e-mail: glinav1@otenet.gr, www.glinavos.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Γκλίναβος

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Κατώγι Αβέρωφ

Μέτσοβο Ιωαννίνων

τηλ.: 26560 42505, fax: 26560 42554

e-mail: hotel@katogihotel.gr, www.katogihotel.gr

Γαλαξίας

Μέτσοβο

τηλ.: 26560 41202, 26560 41123, fax: 26560 41124

e-mail: galaxias_hotel@mail.gr, www.hit360.com/galaxias

Hotel Mari 

Αγίου Χαραλάμπου 41, Μέτσοβο

τηλ.: 26560 41451, fax: 26560 41595

e-mail: hotelmari@ioa.forthnet.gr, 

www.hotelmarimetsovo.com

Olympic

Ι. Στάνου 3, Μέτσοβο

τηλ.: 26560 41337, 26560 41383, fax: 26560 41837

e-mail: metsovolympic@yahoo.gr, www.olympicmetsovo.com

Ζάγκλης Ναπολέων

Καλαρρύτες Ιωαννίνων

τηλ.: 26590 61518, 26510 48843, fax: 26590 61880

e-mail: zaglis@otenet.gr

Πρίμουλα

Άνω Πεδινά Ιωαννίνων

τηλ.: 26530 71133, fax: 26530 71131

e-mail: info@primoula.gr, www.primoula.gr

Το Σπίτι του Ορέστη

Άνω Πεδινά Ιωαννίνων

τηλ.: 26530 71202, fax: 26530 71922

e-mail: contact@orestishouse.gr, www.orestishouse.gr 

Αρχοντικό Ζαρκάδα

Μονοδένδρι Ιωαννίνων

τηλ.: 26530 71305, fax: 26530 71505

e-mail: info@monodendri.com www.monodendri.com 

Aristi Mountain Resort

Αρίστη Ιωαννίνων

τηλ.: 26530 41330, fax: 26530 41311

e-mail: info@aristi.eu, www.aristi.eu

Bourazani

Μπουραζάνι Ιωαννίνων

τηλ.: 26550 61283, 26550 61320, fax: 26550 61321

e-mail: burazani@otenet.gr, www.bourazani.gr

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Γαλαξίας

Μέτσοβο Ιωαννίνων 

τηλ. 26560 41202, 26560 41123, fax 26560 41124

e-mail: galaxias_hotel@mail.gr, www.hit360.com/galaxias

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ 

Στα Ριζά

Ελάτη Ιωαννίνων 

τηλ. 26530 71550

www.zagori.biz/stariza 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι–βράδυ, 

15 Ιαν-30 Ιουν: Τρ–Τε, κλειστά 
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Κανέλα και Γαρύφαλλο

Βίτσα Ιωαννίνων 

τηλ. 26530 71671

e-mail: vassilykatsoupas@yahoo.gr

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, Παρ - Δευ (και εορτές), 

μεσημέρι – βράδυ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιπποστρούθ

Λάζαινα, Αετορράχη Ιωαννίνων 

τηλ.: 26590 22078, 6974798908, 26510 31474, fax: 26510 

31474

e-mail: info@ippostrouth.com, www.ippostrouth.com 

Λειτουργεί: Καθημερινά, πρωί-βράδυ

Η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Κτήμα Βογιατζή 

Βελβεντός Κοζάνης 

τηλ. 24640 32283, fax 24640 32283

e-mail: yannis.voyatzis@boutari.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Βογιατζής

Οινοποιία Ζανδέ 

Βελβεντός Κοζάνης 

τηλ. 24640 32238, fax 24640 32238

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Ζανδές

Ε.Α.Σ. Αμυνταίου 

1ο χλμ. Αμυνταίου–Φλώρινας, Αμύνταιο Φλώρινας 

τηλ. 23860 23813, fax 23860 22558

e-mail: easamyn@otenet.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Βεράνης 

Κτήμα Άλφα 

2ο χλμ. Αμυνταίου-Αγίου Παντελεήμονα, Αμύνταιο Φλώρινας 

τηλ. 23860 20111, fax 23860 20132

e-mail: info@alpha-estate.gr, www.alpha-estate.com 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κιοσέογλου

Κυρ-Γιάννη Α.E. - Οινοποιείο Αμυνταίου 

Άγιος Παντελεήμονας Φλώρινας

τηλ. 23860 61185, fax 23860 61120

e-mail: info@kiryianni.gr, www.kiryianni.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρήστος Μπόσκος

Κτήμα Παύλου 

Αγ. Παντελεήμονας Φλώρινας 

τηλ. 23860 61405, fax 23860 61405

e-mail: info@pavlouestate.com, www.pavlouestate.com 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασίλειος Κάγκας 

Κτήμα Στεργίου 

Μεταμόρφωση Καστοριάς 

τηλ. 24670 72508, fax 24670 72505

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αναστασία Τάσικα 

Κτήμα Μάγγελ 

Κορομηλιά Καστοριάς 

τηλ. 24670 27220, fax 24670 27220

e-mail: maggel_@otenet.gr, www.maggel.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Μάγγελ

Οι Δύο Φίλοι 

Αγίου Νικάνορα 5, Σιάτιστα Κοζάνης 

τηλ. 24650 21421, fax 2310 524430

e-mail: dyofiloi@otenet.gr  

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Πολύζος 

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Εννέα Μούσες

Βελβεντός, Κοζάνη

τηλ.: 24640 49012, fax: 24640 32221

e-mail: vavlodim@otenet.gr, www.users.in.gr/9mouses/ 

Ateron Suites Hotel and Spa

1ο χλμ. Αμυνταίου–Α. Παντελεήμονα, Αμύνταιο

τηλ.: 23860 20000, fax: 23860 20045

e-mail: info@ateron.gr, www.ateron.gr 

Αρχοντικό Bella Toumpa

Άγιος Παντελεήμονας Φλώρινας

τηλ.: 23860 61270, fax: 23860 61325

e-mail: info@bellatoumpa.gr, www.pateli-hotel.gr 
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Αίθριον

1ο χλμ. Αμυνταίου–Καστοριάς, Αμύνταιο

τηλ.: 23860 20147, fax: 23860 24046

e-mail: info@aithrion-hotel.gr, www.aithrion-hotel.gr 

Το Αγκωνάρι

Σκλήθρο Φλώρινας

τηλ.: 23860 31206, fax: 23860 31081

e-mail: agonari@otenet.gr, www.agonari.gr 

Best Western Lingos Hotel

Ταγματάρχου Ναούμ 1, Φλώρινα

τηλ.: 23850 28322-3, fax: 23850 29643

e-mail: lingos@line.gr, www.hotel-lingos.gr 

Ιβερίς Hotel 

Σιάτιστα Κοζάνης

τηλ.: 24650 47054-5, fax: 24650 47056 

e-mail: iberis@otenet.gr, www.iberis.gr 

Νάματα

Νάματα Κοζάνης

τηλ.: 24630 92212, 24630 27272

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Μετόχι

50400 Βελβεντός Κοζάνης

τηλ. 24640 49000, 24640 32190, fax 24610 38983 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ 

Μπουκιά και Συχώριο

Ολυμπίου Γεωργάκη 13, Κοζάνη 

τηλ. 24610 22445 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

Ο Παλιός Μύλος

3ο χλμ. Κρόκου - Άνω Κώμης, Κοζάνη 

τηλ. 6944656387 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, βράδυ

Κυ: Μεσημέρι-βράδυ, Οκτ–Απρ: Τρ–Τετ,  κλειστά

Αρχοντικό Bella Toumpa

Άγιος Παντελεήμονας Φλώρινας 

τηλ. 23860 61270, fax 23860 61325

e-mail: info@bellatoumpa.gr, www.pateli-hotel.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

Μυλόρρεμα

Σκλήθρο Φλώρινας 

τηλ. 23860 31170, fax 23860 31170

e-mail: info@inflorina.gr, www.mylorema.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

Ο Θωμάς

Σκλήθρο Φλώρινας 

τηλ. 23860 31206, fax 23860 31081

e-mail: agonari@otenet.gr, www.tavernathomas.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, μεσημέρι-βράδυ, Δε: Κλειστά

Το Στέκι

Λέχοβο Φλώρινας 

τηλ. 23860 71150

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

Ντολτσό

Τσακάλη 2, Καστοριά 

Ν. Καστοριάς 

τηλ. 24670 23377, fax 24670 26084

e-mail: doltso_kastoria@yahoo.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ, 

Δε: Κλειστά. 8-15 Ιαν, 15 Ιουλ-15 Αυγ, Μεγ. Εβδομάδα: Κλειστά

Resto

Ορεστείων 33, Καστοριά 

τηλ. 24670 24211

e-mail: restaurant@restokastoria.gr, www.restokastoria.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, μεσημέρι-βράδυ, Τρ: Κλειστά.

Κοντοσώρος

Ξινό Νερό Φλώρινας

Τηλ. 23860 81551-2, 23860 81256, fax 23860 81552

e-mail:kontosor@otenet.gr

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, καθημερινές 17:00 – 01:00 

(Σαβ-Κυρ από το μεσημέρι), Τρ: κλειστά.

Το Στέκι της Παρέας

Υπ. Διάκου 10, Καστοριά 

τηλ. 24670 82397, fax 24670 82397

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, μεσημέρι-βράδυ, Δε: Κλειστά

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πιπεριές Φλωρίνης «Ναουμίδης»

Αγ. Παντελεήμονας Φλώρινας 

τηλ. 23860 61238, fax 23860 61238

e-mail: piperiesflorinis@gmail.com, www.piperies-florinis.gr 

Λειτουργεί: Ωράριο καταστημάτων
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Το Χωριό

Ξινό Νερό Φλώρινας 

τηλ. 23860 81456, fax 23860 81453

Λειτουργεί: Καθημερινά, πρωί, Κυ: κλειστά  

Δρυάς - Μανιτάρια - Φυσικά προϊόντα

13ης Οκτωβρίου 43, Γρεβενά 

τηλ. 24620 28101, fax 24620 28101 

e-mail: info@manitarishop.gr, www.manitarishop.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά και σαββατοκύριακα

Κάβα Καλομενίδη
Δημοκρατίας και Διοικητηρίου γωνία, Πτολεμαΐδα

Τηλ. 24630 26235, 24630 29082, fax 24630 29082
e-mail: kabakal@otenet.gr
Λειτουργεί: Ωράριο καταστημάτων

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βεγορίτιδα εν Πλω

Ακτή Μπουρίνι (παλιό νησάκι) Βεγορίτιδας, Άρνισσα  

τηλ.: 6938682219, fax: 2310 488346

e-mail: gkart@tee.gr, www.vegoritida.gr 

Λειτουργεί: Καθημερινά: 11.00-19.00, Πα, Σα, Κυ: 11.00-22.00

Η Διαδρομή του Kρασιού της Νάουσας

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. - Οινοποιείο Νάουσας 

Στενήμαχος, Ημαθίας 

τηλ. 23320 41666, fax 23320 41240

e-mail: naoussa.winery@boutari.gr, www.boutari.gr

Επισκέψιμο: Δε-Πα: 08.00-15.00, Σα-Κυ: Κατόπιν τηλ. επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τάνια Λούκα

Οινοποιία Δαλαμάρα 

Νάουσα Ημαθίας 

τηλ. 23320 28321, fax 23320 26054

e-mail: ikdalas@yahoo.gr

Επισκέψιμο: Δε-Πα: 15.00-19.00, Σα-Κυ: 11.00-19.00

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Γιάννης και Κατερίνα Δαλαμάρα

Κτήμα Χρυσοχόου

Νέα Στράντζα Ημαθίας 

τηλ. 23320 45080, fax 23320 45081

e-mail: info@chrisohoou.com, www.chrisohoou.com

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κείμης Χρυσοχόου

Κτήμα Φουντή 

Νέα Στράντζα Ημαθίας 

τηλ. 23320 48255, fax 23320 48152

e-mail: info@ktimafoundi.gr, www.ktimafoundi.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Φουντής

Κυρ-Γιάννη Α.E. - Οινοποιείο Νάουσας 

Γιαννακοχώρι Ημαθίας 

τηλ. 23320 51100, fax 23320 51140

e-mail: info@kiryianni.gr, www.kiryianni.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελπίδα Παλαμίδα  

Αργατία 

Ροδοχώρι Ημαθίας 

τηλ. 23320 51080, 6972884212, fax 23320 51080

e-mail: argatia@yahoo.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χαρούλα Σπινθηροπούλου

 

Α.Α.Ο.Σ. Vaeni Νάουσα, Επισκοπή

Επισκοπή Ημαθίας 

τηλ. 23320 44274, fax 23320 44598

e-mail: vaeni@nao.forthnet.gr, www.vaeni-naoussa.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλ. επικοινωνίας, Δε-Πα: 10.00-14.00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Πλιάτσικας

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Εσπερίδες SPA Hotel

2ο χλμ. Νάουσας-Σιδ. Σταθμού, Νάουσα

τηλ.: 23320 20250, fax: 23320 22212

e-mail: info@esperideshotel.gr, esperides@alfanet.gr

www.esperideshotel.gr 

Παλαιά Πόλη

Βασ. Κωνσταντίνου 32, Νάουσα

τηλ.: 23320 52520, 23320 52521, fax: 23320 52522

e-mail: info@paleapoli.gr, www.paleapoli.gr 

Αμπελώνας Βαλταδώρου

Άγιος Νικόλαος, Νάουσα

τηλ.: 23320 52300, 23320 52303, 

fax: 23320 21540, e-mail: abelonas@otenet.com

www.hotel-ampelonas.gr 

Βέρμιον

Άγιος Νικόλαος, Νάουσα

τηλ.: 23320 29311-5, fax: 23320 29312

e-mail: hotelvermion@alfanet.gr www.hotelvermio.gr 
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Δρυάδες

Περιοχή Χώρας Νερό, Νάουσα

τηλ.: 23320 20009, fax: 23320 20097 

e-mail: info@driades-naoussa.gr

www.driades-naoussa.gr 

Germa Chalet and Spa

Μεταμόρφωση Ημαθίας

τηλ.: 23320 44794, 23320 44795, fax: 23320 44795

e-mail: welcome@germa.gr, www.germa.gr 

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ροδάκινο 

Πατρ. Ιωακείμ και Ιεραρχών, Βέροια Ημαθίας

τηλ. 6973048874 

www.rodakino.eu 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, εκτός Τετάρτης, μεσημέρι–βράδυ, 

(1 - 15 Αυγ. κλειστά) 

Οινομαγειρέματα

Στέφανου Δραγούμη και Βενιζέλου, Νάουσα Ημαθίας 

τηλ. 23320 23576 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, εκτός Δευτέρας, μεσημέρι–βράδυ, 

(1 - 15 Αυγ. κλειστά) 

Παλαιά Πόλη 

Βασ. Κωνσταντίνου 32, Νάουσα Ημαθίας

τηλ. 23320 52520, 23320 52521, fax 23320 52522 

e-mail: info@paleapoli.gr, www.paleapoli.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, βράδυ, Κυριακές: Μεσημέρι - βράδυ 

Το Ρακοκάζανο

Ν. Στράντζα Ημαθίας

τηλ. 23320 48362, 23320 48258 

e-mail: info@rakokazano.gr, www.rakokazano.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ,

(Οκτ–Μαρ: Δευτέρα κλειστά)

Η Διαδρομή του Kρασιού της Πέλλας - Γουμένισσας

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Κτήμα Λίγας

1ο χλμ. Γιαννιτσών – Αρχοντικού, Γιαννιτσά Πέλλας

τηλ. 23820 24421, fax 23820 24421

e-mail: ligaswin@otenet.gr, www.ligas.gr

Επισκέψιμο: Δε–Πα: 10.00–15.00, Σα: 10.00–13.00, 

Κυ & γιορτές: Κατόπιν τηλεφωνικής. επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Λίγας

Μπουτάρη Οινοποιητική – Οινοποιείο Γουμένισσας

Γουμένισσα Κιλκίς 

τηλ. 23430 41989, fax 23430 41598

e-mail: goumenissa.winery@boutari.gr www.boutari.gr 

Επισκέψιμο: Δε-Πα: 08.00-15.00, Σα-Κυ: Κατόπιν τηλ. επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Τάσκος 

Οινοποιία Αϊδαρίνη

Γουμένισσα Κιλκίς 

τηλ. 23430 41293, 23430 42555, fax 23430 43513

e-mail: aidarini@otenet.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρίστος Αϊδαρίνης 

Κτήμα Τάτση

Μπιζανίου 4, Γουμένισσα Κιλκίς

τηλ. 23430 43060, fax 23430 43095

e-mail: info@ktimatatsis.gr, www.ktimatatsis.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στέργιος Τάτσης 

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Κρούσια

Ποντοκερασιά Κιλκίς

τηλ.: 6976672767, fax: 2310 855155 

e-mail: van@tee.gr, www.kroussia-hotel.gr 

Δημοσθένης

Κουντουριώτου 17, Γουμένισσα Κιλκίς

τηλ.: 23430 41302, fax: 23430 43371

e-mail: dimos-ht@otenet.gr, www.dimoshotel.gr

Μοσχόπολις

Μεγάλα Λιβάδια Κιλκίς

τηλ.: 23430 25304, fax: 23430 25305

www.hotelmoschopolis.gr 

Βαρόσι

Αρχ. Μελετίου 45-47, Έδεσσα Πέλλας

τηλ.: 23810 21865, fax: 23810 28872

e-mail: hotelvarosi@yahoo.gr, www.varosi.gr

Leventis Art Suites

Παναγίτσα Πέλλας

τηλ.: 23810 34141, 23810 34142, fax: 23810 34142

e-mail: info@leventisArtSuites.gr

www.LeventisArtSuites.gr

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, κλειστό: Ιουλ
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Η Νιφάδα του Βορρά

Παλιός Άγιος Αθανάσιος Πέλλας

τηλ.: 23810 31003

www.xenonas-nifada.gr, www.vorras.gr/nifada

Λειτουργεί: Οκτ–Απρ

Αλκυονίς

Λουτράκι Πέλλας

τηλ.: 23840 91050, 23840 91052, fax: 23840 91052

e-mail: alkyonis@gmail.com, www.alkyonis.gr

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η Ανατολή της Δύσης

Στράντζης 2, Γιαννιτσά Πέλλας 

τηλ. 6937313132

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, πρωί - βράδυ

Το Τζάκι

Εθν. Αντιστάσεως 3, Γουμένισσα Κιλκίς 

τηλ. 23430 41020, fax 23430 43513

Λειτουργεί: Οκτ–Απρ, καθημερινά, μεσημέρι–βράδυ. 

Μάιο–Αυγ: Μόνο βράδυ 

Διατηρητέο

Κουντουριώτου 2, Γουμένισσα Κιλκίς

τηλ. 23430 41379

e-mail: disney@mail.gr, www.goumenissanews.gr

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

Το Πέτρινο

Παναγίτσα Πέλλας 

τηλ. 23810 34033, fax 23810 34165

e-mail: petrino2@otenet.gr, www.topetrino.info

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

Διόνυσος

Όρμα Πέλλας 

τηλ. 23840 94410, 23840 94436

e-mail: Tasos197@otenet.gr

Λειτουργεί: Μάιο–Σεπ, καθημερινά, μεσημέρι–βράδυ, 

Οκτ–Απρ, Πε–Κυ: Μεσημέρι-βράδυ, Δε, Τε: βράδυ, Τρ: Κλειστά

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσομπάνης Delicatessen

Αφοι Παπαδόπουλου 11, Γιαννιτσά Πέλλας 

τηλ. 23820 23550, fax 23820 23550

e-mail: therapis@otenet.gr

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, ωράριο καταστημάτων

Οι Γουμένισσες

25ης Μαρτίου 7, Γρίβα Γουμένισσας, Κιλκίς 

τηλ. 23430 43455, fax 23430 43455

e-mail: oigoumenisses@yahoo.gr

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο (κλειστά: 15 Ιουλ–15 Αυγ), 

καθ: 7:30-17:30 (Κυ: 11:00-19:00)

Τα Γλυκά της Αθηνάς

Κ. Ροδωνιά Αριδαίας, Πέλλα 

τηλ. 23840 21868, fax 23840 21868

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, κατόπιν συνεννόησης

Η Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Οινοποιία Κεχρή 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 

τηλ. 2310 751283, fax 2310 751372 

e-mail: info@kechri.gr, www.kechri.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στέλιος Κεχρής

Κτήμα Γεροβασιλείου 

Επανομή Θεσσαλονίκης 

τηλ. 23920 44567, fax 23920 44560

e-mail: ktima@gerovassiliou.gr, www.gerovassiliou.gr 

Επισκέψιμο: Δε-Πα: 09.00-15.00, Σα-Κυ: Κατόπιν τηλ. επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαγδαληνή Λειβαδιώτη 

Κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου

Όσσα Θεσσαλονίκης 

τηλ. 2310 519705, fax 2310 511465

e-mail: info@babatzim.gr, www.babatzim.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος 

Οινοποιία Αρβανιτίδη 

Ασκός Θεσσαλονίκης 

τηλ. 23950 61626, fax 23950 61626

e-mail: info@arvanitidis-winery.gr, www.arvanitidis-winery.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθανάσιος Αρβανιτίδης

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

The Andromeda Sea Restaurant

Γρ. Λαμπράκη 2, Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης

τηλ. 23920 22291, 23920 22292, fax 23920 24364 

e-mail:  info@galaxias-hotels.com, www.galaxias-hotels.com 

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ
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Ακτή Ρετζίκα - Ταβέρνα Ίρις

Ποταμός, Επανομή Θεσσαλονίκης

τηλ. 23920 41090, fax 23920 41090

e-mail: info@retzikas.gr, www.retzikas.gr

Λειτουργεί: Μάιος–Σεπ: Καθημερινά μεσημέρι-βράδυ, 

Οκτ–Απρ: Σα–Κυ, μεσημέρι-βράδυ 

Αγνάντι

Παραλία Επανομής, Επανομή Θεσσαλονίκης

τηλ. 23920 41209

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, καθημερινά, 

μεσημέρι-βράδυ (το χειμώνα Δε: κλειστά)

Πέρδικα

Χρυσαυγή, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης 

τηλ. 23940 25506 

e-mail:  kiki17@otenet.gr, www.perdika-restaurant.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, μεσημέρι-βράδυ, Δε: Κλειστά 

Κτήμα Λίκνο

Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης 

τηλ. 23940 92032, 23940 92033, fax 2310 937521 

e-mail:  info@ktimalikno.gr, www.ktimalikno.gr 

Λειτουργεί: Ιου–Σεπ: καθημερινά, Οκτ–Μάιο: Σα-Κυ 

Έπαυλις

Ασκός Θεσσαλονίκης 

τηλ. 23950 61340, 6972232430, fax 23950 61349

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, Ιου–Σεπ: Καθημερινά, 

Οκτ–Μάιο: Σα-Κυ

Άμπελος 

Βρασνά Θεσσαλονίκης

τηλ. 23970 24230, fax 23970 24140

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά βράδυ, 

Σα-Κυ και γιορτές: Μεσημέρι–βράδυ 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αυθεντικό - Επιλογή και γνώση στη διατροφή

Ευζώνων 26, Θεσσαλονίκη 

τηλ. 2310 850810, fax 2310 839643

e-mail:  qfood@otenet.gr, www.qfood.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, ωράριο καταστημάτων

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου

Άγιος Αντώνιος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης 

τηλ. 23960 41807, fax 23960 24507

e-mail: agantonios@acn.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, ωράριο καταστημάτων

Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Καλαμωτού

Καλαμωτό Θεσσαλονίκης

τηλ. 23930 81305, fax 23930 81305

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, 08.00 – 20.00 

Η Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Ευάγγελος Τσάνταλης - Άγιος Παύλος 

35ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, Άγιος Παύλος 

Χαλκιδικής 

τηλ. 23990 76100, fax 23990 61466

e-mail: Peristeraki.d@tsantali.gr, www.tsantali.gr 

Επισκέψιμο: Δε-Πα: 09.00-14.00, Σα-Κυ: Κατόπιν τηλ.

επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Περιστεράκη 

Κτήμα Πόρτο Καρράς 

Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία Χαλκιδικής 

τηλ. 23750 77000, fax 23750 71229

e-mail: wines@portocarras.com, www.portocarraswines.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λέων Ζήκας

Ευάγγελος Τσάνταλης - Μετόχι Χρωμίτσα 

Μετόχι Χρωμίτσα, Άγιον Όρος 

τηλ. 23990 76100, fax 23990 61466

e-mail: Peristeraki.d@tsantali.gr, www.tsantali.gr 

Επισκέψιμο: Μόνο για άρρενες, με ειδική άδεια, 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Περιστεράκη 

Κτήμα Κλαούντια Παπαγιάννη 

Αρναία Χαλκιδικής 

τηλ. 23720 21190, fax 23720 21199

e-mail: claudie@otenet.gr, 

www.claudiapapayianni-domaine.gr

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κλαούντια Παπαγιάννη

Μυλοπόταμος- Άγιον Όρος 

Ιερό Κελί Αγίου Ευσταθίου, Μυλοπόταμος Αγίου Όρους 

τηλ. 23770 23744, fax 23770 23932 

e-mail: info@mywines.gr, www.mywines.gr 

Επισκέψιμο: Μόνο για άρρενες, με ειδική άδεια, 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μοναχός Επιφάνειος
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ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Porto Valitsa

Παλιούρι, Κασσάνδρα

τηλ.: 23740 92007, fax: 23740 20405 

e-mail: info@portovalitsa.gr, www.portovalitsa.gr 

Αρχοντικό Βίραγγας

Βράσταμα, Πολύγυρος

τηλ.: 23710 71429, fax: 23710 71472 

e-mail: info@viraggas.gr, www.viraggas.gr 

Απολυμένη Πέτρα

Ταξιάρχης Χαλκιδικής

τηλ.: 23710 94094, fax: 23710 94443

e-mail: karantaglis@yahoo.com, www.apolimenipetra.gr

Η Φάρμα

Ταξιάρχης Χαλκιδικής

τηλ.: 23710 94265, fax: 23710 94265

Λιοτόπι

Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

τηλ.: 23760 51257, fax: 23760 51255

e-mail: hotel_liotopi@hal.forthnet.gr, www.chalkidiki.co.uk

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Οινοχόη

Άφυτος, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 

τηλ. 23740 91620, 23740 91294

e-mail: info@hotel-in-halkidiki.com, www.hotel-in-halkidiki.com

Λειτουργεί: Μάιος – Οκτώβριος, 

καθημερινά, από τις 6μ.μ. μέχρι αργά 

Η Σουσουράδα και ο σγουρός Σκαντζόχοιρος

Άφυτος, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 

τηλ. 23740 91594, fax 23740 91594

e-mail: sousoure@otenet.gr

Λειτουργεί: Μάιος–Οκτ: Καθημερινά, βράδυ

Η Πλατεία της Ανθούλας

Κρυοπηγή, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 

τηλ. 23740 53001, fax 23740 53001 

Λειτουργεί: Μάιος–Σεπ: Καθημερινά, βράδυ, 

Οκτ-Απρ: Πα, Σα, Κυ: Μεσημέρι-βράδυ

Αγιονέρι

Πολύγυρος Χαλκιδικής 

τηλ. 23710 24500, fax 23710 24500 

Λειτουργεί: Λειτουργεί: Ιούνιος - Σεπτέμβριος, 

καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ / Οκτώβριος - Μάιος, 

Δε-Τρ κλειστά, Τε-Πέ μόνο μεσημέρι, Πα-Κυ μεσημέρι βράδυ

Γερμανικό

Ολυμπιάδα Χαλκιδικής 

τηλ. 23760 51362, fax 23760 51255

e-mail: sarrisd@yahoo.gr, www.chalkidiki.co.uk

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι–βράδυ 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αμπελουργικός Οίκος Καζάκη

1ο χλμ. Νέας Γωνιάς - Νέας Καλλικράτειας, Νέα Γωνιά Χαλκιδικής

τηλ. 6936007700, 23990 20450 

e-mail: info@ntolmadakia.gr, www.ntolmadakia.gr

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, καθημερινά κατόπιν ραντεβού
   

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πλατανόρεμα

10ο χλμ. Μ. Παναγίας – Γοματίου, Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής 

τηλ. 6944526416, 6945593002, fax 2310 968185

e-mail:  kgrigor@tee.gr

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο

Η Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Κτήμα Βιβλία Χώρα 

Κοκκινοχώρι Καβάλας 

τηλ. 25920 44974, fax 25920 44975

e-mail: ktima@bibliachora.gr, www.bibliachora.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασίλης Τσακτσαρλής 

Κτήμα Τέχνη Οίνου Μικροχωρίου 

Μικροχώρι Δράμας 

τηλ. 25210 83626, fax 25210 83626

e-mail: winepap@dra.forthnet.gr, www.wineart.gr 

Επισκέψιμο: Τε & Πα: 10.00-15.00. 

Δε, Τρ, Πε, Σα, Κυ: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαριάννα Παπαδοπούλου

Κτήμα Παυλίδη 

Κοκκινόγεια Δράμας 

τηλ. 25210 58300, fax 25210 58310

e-mail: info@ktima-pavlidis.gr, www.ktima-pavlidis.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βικτωρία Μητούση
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Το Κτήμα τ’ Αποστόλη 

Άμπελοι Σερρών 

τηλ. 23220 20830, fax 23220 20830

e-mail: info@ktimatapostoli.gr, www.toktimatapostoli.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Απόστολος Γούλας 

Κτήμα Βουρβουκέλη 

Άβδηρα Ξάνθης 

τηλ. 25410 51580, fax 25410 51937

e-mail: info@domaine-vourvoukeli.gr, 

www.domaine-vourvoukeli.gr 

Επισκέψιμο: κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Φλώρα Βουρβουκέλη 

Μαρώνεια Α.Ε. 

Μαρώνεια Ροδόπης 

τηλ. 25330 21503, fax 23990 61466

e-mail: Peristeraki.d@tsantali.gr, www.tsantali.gr 

Επισκέψιμο: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Περιστεράκη

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ηotel Αετόπετρα

20ο χλμ. Σερρών - Λαϊλιά, Σέρρες 

τηλ.: 232130 0933, 23210 20057, fax: 23210 26687

e-mail: info@hotelaetopetra.gr,  www.hotelaetopetra.gr 

Jennifer Home Hotel

Ταξιάρχες Δράμας

τηλ.: 25210 30005, fax: 25210 30007 

e-mail: info@jennifer.gr, www.jennifer.gr 

Grand Chalet Hotel

Γρανίτης Δράμας

τηλ.: 25230 22832, fax: 25230 22841 

e-mail: info@hgcg.gr, www.hgcg.gr 

Μαρήλια

Βώλακας Δράμας

τηλ.: 25230 23350, fax: 25210 20763 

e-mail: info@marilia.gr, www.marilia.gr 

Αρχοντικό Βιγλάτορας

Άνω Πορόια Σερρών

τηλ.: 23270 51231, 23270 51200, fax: 23270 51330

e-mail: info@viglatoras.com, www.viglatoras.com

Philoxenia

Παρανέστι Δράμας

τηλ.: 25240 22001, fax: 25240 22031

e-mail: Philoxenia@aias.gr, www.philoxeniadrama.gr 

Κοκκύμελον

Τοξότες Ξάνθης

τηλ.: 25410 70281, fax: 25410 70281

e-mail: entoxote@otenet.gr 

  

Πέτρινος Λόφος

4ο χλμ. Ν. Κεσσάνης–Μάνδρας, Μάνδρα Ξάνθης

τηλ.: 25410 96930, 25410 96940, fax: 25410 96999

e-mail: info@petrinoslofos.gr, www.petrinoslofos.gr 

Αλέξανδρος Hotel

Φανάρι Ροδόπης

τηλ.: 25350 31060

e-mail: leoef@mail.gr

Λειτουργεί: Όλο το χρόνο, καθημερινά, μέχρι τη δύση του ήλιου

Roxani Country House Hotel 

Μαρώνεια Ροδόπης

τηλ.: 25330 21501, fax: 25330 21500

e-mail: info@roxani.com, www.roxani.com

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

4 Εποχές

Ευξείνου Πόντου 5, Δράμα 

τηλ.25210 30019, fax: 25210 30019 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ 

Ανατολικός

Εξοχών 53, Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, Σέρρες 

τηλ. 23210 57300, fax 23210 58912 

e-mail: sofa@otenet.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ 

 

Δώδεκα Μήνες

Άνω Ορεινή Σερρών 

τηλ. 6932467933, fax 23210 23098

e-mail:  sakisp@teiser.gr, www.dwdekamhnes.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ 

Χαγιάτι

19ο χλμ. Σερρών – Λαϊλιά, Σέρρες 

τηλ. 6944316612, fax 23210 26511 

e-mail:  info@hayiati.gr, www.hayiati.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, Πα, Σα, Κυ: πρωί-βράδυ
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Πέστροφες

Άνω Πορόια Σερρών

τηλ. 23270 51500, fax 23270 51570 

Λειτουργεί: Μεσημέρι, Μάιο–Σεπ: καθημερινά, 

Οκτ–Απρ: Σα–Κυ

Ορεινό

Κορυφές Καβάλας 

τηλ. 2510 611634, 2510 230257

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, βράδυ, 

Σα-Κυ: Μεσημέρι-βράδυ

Αγορά

Μάριου 2, Χρυσούπολη Καβάλας

τηλ. 6979397295

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, βράδυ

Κραμπούσα

Σκάλα Ποταμιάς, Θάσος Καβάλας 

τηλ. 25930 62190, fax 25930 61718

e-mail: info@krambousa-taverna.gr, www.krambousa-taverna.gr 

Λειτουργεί: Ιουν-Αυγ: Καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ. 

Σεπ-Μάιο: Πα, Σα, Κυ. Δε: Κλειστά 

Γερακοφωλιά

Γέρακας Ξάνθης 

τηλ. 25410 62471

e-mail: info@gerakofolia.gr, www.gerakofolia.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, μεσημέρι-βράδυ, εκτός Δευτέρας, 

Ιουλ: Κλειστά

Βόσπορος

5ο χλμ. Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη

τηλ. 25410 83097, fax 25410 83097

e-mail: vosporos@acn.gr, www.vosporos.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ. 

Χριστουγ-Πρωτοχρ-Πάσχα: Κλειστά

Ο Βασίλης

Φανάρι Ροδόπης 

τηλ. 25350 31202

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, μεσημέρι-βράδυ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παραγωγικός Συνεταιρισμός Γυναικών Κοκκινογείων

Κοκκινόγεια Δράμας

τηλ. 25220 60456 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, καθημερινά, 08:00 - 20:00

Το Χασαπάκι

Ροδόπολη Σερρών 

τηλ. 23270 22093 

e-mail: info@toxasapaki.gr, www.toxasapaki.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, ωράριο καταστημάτων

Παραδοσιακά και βιολογικά ζυμαρικά Άνω Ποροΐων

Άνω Πορόια Σερρών 

τηλ.: 2327051553, fax: 2327051553

Παραγωγικός Συνεταιρισμός Γυναικών Φερών Εκάβη

Εγνατίας 60, Φέρες Έβρου

τηλ. 25550 22226, 6977666562, fax 25550 22226

Μεταξωτά Σουφλίου Μπουρουλίτη 

& Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου 

Ελ. Βενιζέλου 12, Σουφλί Έβρου

τηλ. 25540 24168, fax 25540 24162

e-mail: info@souflimetaxi.gr, www.souflimetaxi.gr 

Λειτουργεί: Όλο τον χρόνο, 8.30-21.00 

(για τις ξεναγήσεις απαιτείται ραντεβού)

Οίκος Μεταξιού Τσιακίρης

Βασιλέως Γεωργίου 154, Σουφλί Έβρου

τηλ. 25540 22376, fax 25540 22370

e-mail: silktsia@hol.gr, www.silkhouse.gr 
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  49   Η Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου

  51   Σαλάτα με ρόκα, ακτινίδια, φουντούκια και μανούρι
  53   Χταπόδι στη σχάρα με ξύσμα από ντόπια τρούφα 
  55   Μύδια Πιερίας με τραχανά και μπούκοβο 
  57   Ανάμικτη κρεατόπιτα με γλυκό τραχανά και μπαχαρικά
  59   Γίδα μαγειρεμένη σε κρασί με πλιγούρι ή τραχανά
  61   Χοιρινό φιλέτο με κάστανα, φουντούκια και ξερά σύκα

  63   Η Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου

  65   Ομελέτα με λουκάνικα πράσου, μανιτάρια και τυρί μετσοβόνε 
  67   Αραδόπιτα
  69   Σπανάκι με φασόλια ψημένα στο πήλινο
  71   Κοτόπουλο φούρνου με ρύζι και φέτα
  73   Πέστροφα Τίνγκα
  75   Βλάχικο αρνί (φαγητό της στάνης)

  77   Η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

  79   Μανιτάρια με κουρκούτι
  81   Φασόλια γίγαντες με ψητές πιπεριές και παστουρμά
  83   Ριζότο με πράσο, κρόκο Κοζάνης και κασέρι
  85   Κεφτέδες μαγειρευτοί με δαμάσκηνα και καρύδια
  87   Κοτόπουλο κρασάτο με πέτουρα
  89   Μοσχάρι στιφάδο με ψητές πιπεριές Φλωρίνης

  91     Η Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

  93   Μπάμιες λαδερές με αγουρίδα
  95   Μάντζα
  97   Μπουμπάρια
  99   Κεφτέδες στην «άρμη»
101   Μοσχάρι στιφάδο με κορόμηλα και δαμάσκηνα
103   Ναουσαίικο χοιρινό μαγειρευτό με πράσα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
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105   Η Διαδρομή του Κρασιού της Πέλλας - Γουμένισσας 

107   Κυδωνόπαστο με παλαιωμένο κασέρι 
109   Λευκά σπαράγγια με ελιές Χαλκιδικής
111   Πίτα με γλυκιά κολοκύθα και φέτα
113   Κυπρίνος γεμιστός με κρεμμύδια και πάπρικα 
115   Πρασοτηγανιά
117   Πασχαλιάτικη γίδα της Όρμας

119   Η Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

121   Χτυπητή
123   Φρέσκα κρεμμυδάκια με κασέρι και δαμάσκηνα 
125   Κοτόσουπα με σιρόν
127   Φρέσκες σαρδέλες ψητές με λεμόνι, σκόρδο και μαϊντανό
129   Χταπόδι με πράσα και λιαστές ντομάτες
131   Κότσι αρνιού κυδωνάτο

133   Η Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

135   Ντολμαδάκια σε σάλτσα ντομάτας
137   Μποναμάτσι
139   Ανοιχτή κολοκυθόπιτα 
141   Αγιορείτικη ψαρόσουπα
143   Μυδοπίλαφο με κουσκούσι
145    Αρνί ψητό σερβιρισμένο πάνω σε ρύζι

147   Η Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

149    Μους καπνιστής πέστροφας με αμπελοβλάσταρα
151    Ασμάπιτα
153     Καβουρμάς με πατάτες
155     Λαχανόρυζο θρακιώτικο
157     Κουνέλι μαγειρευτό με μέλι
159     Αρνί μπρεζέ με μαϊντανό και αυγολέμονο

161    Οι Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος - Γλυκά

163     Φρούτα στη σχάρα με γιαούρτι και μέλι
165     Μήλα ψητά γεμιστά με χαλβά
167     Παγωτό καϊμάκι με κεράσια βρασμένα σε κρασί
169     Τερίνα φρούτων με αφρώδη οίνο Ζίτσας
171     Πανακότα από ξινόγαλα με μούρα ή γλυκά κουταλιού
173     Βουτυράτη μπομπότα με ρετσέλι
175     Ναουσαίικος μπακλαβάς με πετιμέζι 






