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ο χωριό μου δεν το ξέρουν οι Αθηναίοι. Αυτοί που το Πήλιο το ταυ-
τίζουν με τις πίστες του σκι, τα αρχοντικά της Τσαγκαράδας και τα 
βουνίσια ειδυλλιακά τοπία με τα κελαρυστά νερά. Και μάλλον δεν 
νοιάζονται να το μάθουν. Κάποτε που έκλεισα δωμάτιο στα τυφλά σε 
κάποιους φίλους, πήραν των οματιών τους μόλις που τους χάραξε 
η πρώτη αυγή στο ενοικιαζόμενο με τις οικογένειες των παραθερι-
στών από τον θεσσαλικό κάμπο. 

Το χωριό μου δεν διαθέτει αρχαιότητες, μουσεία, μνημείο των πεσό-
ντων, πλατεία με αιωνόβιο πλάτανο και μαγαζιά με σουβενίρ-γλυκά 

του κουταλιού. Ούτε αρχοντικά με δοξασμένα ονόματα. Δεν έχουμε εντυπωσιακή αρχι-
τεκτονική, αξιοθέατα, ιδιαίτερη γαστρονομία, μαγικό ηλιοβασίλεμα. Ούτε καν ένα πα-
νηγύρι της προκοπής. Το οποιοδήποτε ταξιδιωτικό γραφείο θα ξεμείνει από επιχειρή-

ματα αν είναι να σε στείλει εδώ, να χαραμίσεις έναν 
Αύγουστο αναζητώντας αδρεναλινικές συγκινήσεις. 

Κι έτσι, κάθε Αύγουστο, η πίτα της συγκίνησης μοι-
ράζεται μόνο στο «μεταξύ» μας. Ανάμεσα στα θλιβε-
ρά hotels της παραλίας που μοστράρουν χωρίς ανα-
καίνιση την τσιμεντένια αν-αισθητική του ’60, τις δυο 
τρεις καφετέριες που δεν πήραν χαμπάρι ότι το ρο-
λόι του κόσμου ξεκόλλησε από τη δεκαετία του ’80, 
την πλαζ με τις γιαγιάδες που κυνηγούν να μπουκώ-
σουν με κεφτέδες από ταπεράκια τους μικρούς Κωστά-
κηδες παραθεριστές. Δεν λιαζόμαστε σε ξαπλώστρες, 
η θαλασσινή μας αναψυχή χρησιμοποιεί ακόμη λέ-
ξεις όπως ψάθα, μπανιερό, παγουράκι για το νερό, κο-
λατσιό, μπρατσάκια, κουλούρα, βατραχοπέδιλα, κρά-
τα μου την πετσέτα να αλλάξω το βρεγμένο μαγιό. Τα 
έφηβα παιδιά μας κλαίνε με το μαύρο δάκρυ της ανίας 
την έλλειψη κλαμπ και νυχτερινών μαγαζιών, παρη-
γοριούνται με μπύρες υπό το σεληνόφως της αμμου-
διάς, δοκιμάζοντας τα πρώτα αλμυρά φιλιά της αυστρι-
ακής ξανθούλας – που προέκυψε οικογενειακώς με 
τροχόσπιτο από το Γκρατς. 

Σαράντα χρόνια τώρα, οι ίδιοι, οι έχοντες εξοχικά και 
καταγωγή από τα μέρη, σταθεροί στο ετήσιο ραντεβού 

μας, ξεφυλλίζουμε στην πασαρέλα της παραλίας τα κεφάλαια της ζωής μας. Από το 
πρώτο μακροβούτι στα ρηχά, στις παιδικές εξορμήσεις για καβούρια και βατράχια, στον 
πρώτο έρωτα της εφηβείας, στα πρώτα τσιγάρα στη ζούλα. Και από εκεί στο μεγάλωσα, 
παντρεύτηκα, χώρισα, από εδώ τα παιδιά μου και οι πρώτες μου ρυτίδες. Έχουμε και 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
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ξένους. Όχι από εκείνους τους κοσμικούς που σας δείχνουν στα περιοδικά. Εδώ τους 
λέμε ακόμη «τουρίστες». 

Στα ενοικιαζόμενα με την κοινή αυλή και την κοινή κουζίνα, κάθε μεσημέρι τα τρα-
πέζια με τις πλαστικές καρέκλες στη σειρά μοσχοβολάνε γεμιστά, πιπεριές και μελι-
τζάνες τηγανητές, τουρλού και σαυρίδια ριγανάτα. Οι οικογένειες ανταλλάσσουν φι-
λέματα σε πιατάκια του τσαγιού «δοκιμάστε κι απ’ τα δικά μου φασολάκια κυρία Μαρία 
μου», «όνειρο τα κάνετε κυρία Πηνελόπη μου, τρυφερά-μέλι!». 

Το Σάββατο έρχεται ο μπαμπάς από την πόλη φορτωμένος πλαστικά δελφίνια από το 
Πράκτικερ, σωσίβια-Γουίνι, χαλβά σαπουνέ Φαρσάλων και λουκούμια για τα κεράσμα-
τα της αυλής. Το απόγευμα, με τον φραπέ απευθείας από το σέικερ, οι μπαμπάδες φο-
ράνε πλαστικές παντόφλες, οι μαμάδες μακό μπλουζοφορέματα, τη ζωή μας την ντύ-
νουμε με παρεό και σαγιονάρες και φοράμε τα καλά μας μόνον όταν βρίσκεται παπάς 
να λειτουργήσει το εκκλησάκι μας. Το σούρουπο που ξεπλενόμαστε από τις αλμύρες 
και χτενίζουμε τα μαλλιά μας, βγάζουμε το κοσμικό μας άχτι στο μίνι μάρκετ της Χα-
ρούλας, τον ομφαλό του μικρού μας πλανήτη. Μια ζάχαρη, ένα γάλα, μια δικαιολογία 
να τρενάρουμε στο ταμείο, να πούμε τις καλησπέρες μας, να κυκλοφορήσουμε τα κου-
τσομπολιά, να σχολιάσουμε τη ζέστη, την τουριστική κίνηση, τα σημερινά και τα αυρι-
ανά μαγειρέματα, τα ταπεινά μεγάλα Τίποτα της ζωής στο χωριό. 

Ένα ολοστρόγγυλο, ολοκληρωμένο σενάριο ευτυχίας. Όταν διαβάζεις τη διαδρομή της 
χαράς μέσα από τις πιο απλές λέξεις, τις πιο λιτές φράσεις: τη θέα της θάλασσας από 
το παλιό μονοπάτι, το φεγγάρι που αναδύεται πορτοκαλί μέσα από το νερό, τη γεύση 
της πρώτης ντομάτας στο μποστάνι, τη μυρωδιά του ήλιου που ανακλούν οι καυτές πέ-
τρες του μεσημεριού, τη μουσική της σιωπής που υπογραμμίζεται από τον βόμβο ενός 
ζουζουνιού που σκίζει τον αέρα στη σύντομη τροχιά του, τον ήχο της σκούπας και του 
νερού που πλένει τις πρωινές αυλές στο δροσερό ξύπνημα της μέρας, τη χαρά όταν ο 
σπόρος του μαϊντανού που έσπειρες σε μια χούφτα χώμα μετουσιώνεται σε ένα τόσο δα 
εύθραυστο βλασταράκι, το ασημένιο χρώμα του σπαρταριστού γαύρου που μόλις έφε-
ραν τα καΐκια, τη συναυλία των βατράχων που μας νανουρίζει τη νύχτα, κάτω στο ρέμα. 

Ένα σενάριο που πληγώνεται καθημερινά από τη θέα της κόκκινης βαλίτσας πάνω 
στην ντουλάπα. Τα πρώτα κυκλάμινα που θα σκάσουν στο μονοπάτι, θα μας διώξουν πί-
σω στην πόλη, με τη θλιμμένη ευχή για άλλο ένα «καλό φθινόπωρο». Η κόκκινη βα-
λίτσα μάς μαθαίνει την ευχή «και του χρόνου» κι ότι η ευτυχία είναι μια παρένθεση 
ανάμεσα σε δύο βουνά και μία παραλία, όσο φωτίζεται από το φως του Αυγούστου, όσο 
ζωντανεύει από το τραγούδι του τζίτζικα.
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ταν ήμασταν μικροί, στο χωριό μαγαζιά δεν είχαμε. Η γιαγιά μάς έβα-
ζε κάθε πρωί στη χούφτα μερικά ψιλά και μας έστελνε στα μποστά-
νια να ψωνίσουμε τα λαχανικά της κουζίνας της. Αγγαρεία επώδυ-
νη, όχι μόνο γιατί μας διέκοπτε από το παιχνίδι, αλλά και γιατί όλο 
αυτό το αλισβερίσι πλήγωνε θανάσιμα την αίσθηση του πολιτισμού 
που είχα τότε μέσα μου για τον κόσμο, όπως τον είχα διδαχτεί μέσα 
στην πρώτη δεκαετία της ζωής μου στην πόλη. 

Η διαδρομή της συλλογής των υλικών του κάθε καθημερινού πιά-
του περιλάμβανε σκονισμένες ανηφόρες και κατηφόρες, εκεί όπου 

οι σαγιονάρες γλιστρούσαν πάνω στις πέτρες και τα αγκάθια. Στου κυρίου Κυριάκου 
έπρεπε να πάμε για πατάτες και κρεμμύδια, στης Μορφίας για φασολάκια, στης Στα-
θούς για ροδάκινα, στου Μήτσου για ντομάτες. 

Σαν έφτανες στις ολάνθιστες, δροσάτες αυλές τους, αυτοί δεν ήταν ποτέ εκεί. Κι εσύ, 
με όλη τη δύναμη της παιδικής σου φωνής έπρεπε να φωνάζεις τα ονόματά τους, να 
τους ψάχνεις στις ολισθηρές βραγιές του μποστανιού, για να τους δεις να αναδύονται 
αίφνης εμπρός σου απόκοσμοι, μέσα από μια συστάδα φασολιές. Οι άνθρωποι αυτοί στα 
παιδικά μου μάτια είχαν κάτι το τρομακτικό, για τη ακρίβεια ήταν όλοι τους ξαδέλφια 
του κακού εβραίου που μάζευε τα ορφανά στον Ολιβερ Τουίστ. Φορούσαν τρύπιες μάλ-
λινες φανέλες μες στο καλοκαίρι, τα νύχια τους ήταν μαύρα σαν το κακό, ανέδιναν ανυ-
πόφορα ανοίκειες οσμές και ιδρώτα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε έμπαζαν σε 
κάτι σκοτεινά, ανήλιαγα κατώγια για να σου ζυγίσουν τα «ζαρζαβάτια» – που έλεγε και 
η γιαγιά – πάνω σε κάτι σκουριασμένες, παλιές ζυγαριές με αλυσίδες. 

Στα κατώγια με το πατημένο υγρό χώμα δεν έμπαινε ποτέ το καλοκαίρι, μύριζαν μού-
χλα, χειμώνα και απειλητικό ημίφως. Στην επαφή με τα λεφτά προσπαθούσα να απο-
φύγω το άγγιγμα των χεριών τους και με έπιανε πανικός όταν έπρεπε να κλείσω στη 
χούφτα μου τα λιγδερά, όπως νόμιζα, ρέστα τους. Υπήρχε, όμως, και χειρότερο σενά-
ριο από τα ρέστα: «Ντομάτες, καλό μ’, δεν έχου. Έλα πάλι το απόγευμα». Σ’ αυτή την 
περίπτωση, η αγωνία της γιαγιάς για ντομάτα μπορούσε να σε στείλει δυο και τρεις 
φορές τη μέρα στο κολαστήριο που λεγόταν κατώγι. 

Σήμερα. Οι Σταθούδες, οι Μορφίες και οι Κυριάκοι πέθαναν, έχουν αρθριτικά, ανη-
μπόριες, παράτησαν τα μποστάνια. Τα παιδιά τους έφυγαν στην πόλη. Εκεί που το παι-
δικό μου βλέμμα δεν μπορούσε να αναγνωρίσει την ομορφιά των καταπράσινων κή-
πων, της δροσιάς, του νερού που έτρεχε κελαρυστό ανάμεσα στα αυλάκια, το άρωμα 
της νοτισμένης γης – ευωδιά από ζωή και σπέρμα – βλέπω τώρα τα κατακίτρινα πυρα-
κτωμένα αγριόχορτα του Αυγούστου, όπου σεργιανίζουν υπόγεια οι σαύρες, να θυμί-
ζουν θάνατο, φθορά, εγκατάλειψη, ερημιά. 

Η Δήμητρα δεν κατοικεί πια εδώ, ούτε η Περσεφόνη. Έκπτωτη θρησκεία η γεωργία. 
Η Ελλάδα δεν καλλιεργεί πια τις πατάτες ούτε τις ντομάτες της. Κι αυτό, όταν το ζεις 
μέσα στον ίδιο τον ναό της παραγωγής, το βιώνεις σαν  θρήνο, σαν φυσική καταστρο-
φή, παρόμοια με τον σεισμό ή τη φωτιά. «Μα ο αγρότης είναι η βάση της κοινωνίας», 
μου λέει ο Γιάννης, ο τελευταίος μοϊκανός καλλιεργητής της περιοχής. Αν λείψει κι 

ΤΟ ΜΠΟΣΤΑΝΙ
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αυτός, ο κόσμος θα πεθάνει από την πείνα. Σκέφτομαι τα λάιμ από το Μεξικό, τα αβο-
κάντο από το Ισραήλ και τα σκόρδα από τη Γουατεμάλα στο μίνι μάρκετ της Χαρούλας, 
δυο βήματα παρακάτω, κατεβάζω το κεφάλι και δεν του απαντάω. Μακάρι αυτή η πί-
στη να δίνει δύναμη σε εκείνον και τη γυναίκα του τη Σταθού να συντηρήσουν ως τα 
βαθιά γεράματα την Εδέμ που έχουν χτίσει με τα χέρια τους και «μόνο με τους σπό-
ρους που κληρονομήσαμε από τον παππού». Με το φούρνο, το κοτέτσι, τη στέρνα, τις 
λεμονιές, το καζάνι και το παλιό αποστακτήριο για το τσίπουρο, ανάμεσα στους βασι-
λικούς και τις ανθισμένες γλάστρες με το αναποδογυρισμένο τσόφλι του αβγού «που 
τραβάει το μάτι και δεν σου τις ματιάζουν».

Η αγγαρεία της παιδικής ηλικίας έχει μεταμορφωθεί μέσα μου σε μανία και πάθος. 
Κάθε πρωί που ξυπνάω σπεύδω, όπως άλλες στις βιτρίνες με τα Γκούτσι και τα Πράντα, 
στα δυο τρία μποστανάκια που απόμειναν, να μυρίσω τη μυρωδιά τους, να φορτωθώ άλ-
λο ένα κολοκύθι που δεν έχω ανάγκη, έτσι από πείσμα μαζί και ηδονή. Να βεβαιωθώ 
ότι και σήμερα είναι στη θέση τους. Αύριο, ένας ακόμη χρόνος θα μας χωρίσει. Ποιος 
ξέρει αν θα τα ξαναβρώ. Κάθε κιλό μελιτζάνες κι ένας τελευταίος ασπασμός. Έτσι όπως 
αποχαιρετάς σε κάθε φίλημα τη γριά γιαγιά σου. Στο χείλος ενός κόσμου που χάνεται.
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άθε απόγευμα τα παιχνίδια και τα τρεχαλητά σταματούσαν σε μια 
στιγμιαία ανακωχή με την πείνα. Οι μαμάδες έβγαιναν στο κατώφλι 
και φώναζαν τα παιδιά, να τους δώσουν το κολατσιό τους. Φέτες ζυ-
μωτό βρεγμένο ψωμί πασπαλισμένο με ζάχαρη ή ψωμί με σπιτικό 
ντοματοπελτέ για την ντόπια μαρίδα, ψωμί πολυτελείας με βιτάμ 
και μερέντα, μαζί με ζαχαρούχο γαλατάκι ρουφηχτό από το κου-
τάκι του για μας, τους παραθεριστές από την πόλη. Με κάτι μάτια 
θεόρατα από την έκπληξη, κάθε απόγευμα ξανά ολοκαίνουργια η 
ίδια απορία, πώς γίνεται να τρώγεται κάτι που λέγεται βρεγμένο 

ξερό ψωμί με νωπή ζάχαρη. Κι ενώ μέχρι μια στιγμή πριν όλα τα παιδιά ήμασταν μια 
αδιαίρετη και ομοούσια παρέα στην αγωνία του κυνηγητού, εκείνο το κολατσιό ερχό-
ταν να βάλει τα όρια, να ορθώσει ανάμεσά μας τα τείχη μιας ταξικής κοινωνίας. Άλλο 
ο πελτές άλλο η μερέντα. Άλλο το παιδί της πόλης κι άλλο του χωριού. Άλλο το παι-
δί του χημικού κι άλλο του κυρ-Μήτσου του ψαρά. Εκείνο το κολατσιό σχεδόν με φό-
βιζε, γιατί μου μάθαινε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν διαφορές. Αφού η 
Σούλα και η Ντόρα έτρωγαν κάτι που εγώ δεν μπορούσα να αντιληφθώ ως φαγώσιμο 
κι ούτε ήμουν σε θέση να υποψιαστώ τη γεύση του, η ζωή τους στο σπίτι, μακριά από 
μένα και τα παιχνίδια μας, ντυνόταν ένα μυστήριο, κάτι το δυσεξήγητο, έναν άγνω-
στο κώδικα. Η τροφή, πίσω από την αθωότητά της, ερχόταν να μου πει πως εγώ και οι 
κολλητές μου του καλοκαιριού δεν ζούσαμε την ίδια καθημερινότητα. Και στεναχω-
ριόμουν, γιατί εκείνη τη μικρή στιγμή, όσο κρατάει ένα κολατσιό, τις ένιωθα λιγότε-
ρο κολλητές μου. Ευτυχώς, το κυνηγητό επέστρεφε πάραυτα δριμύτερο για να γεφυ-
ρώσει τα χάσματα, να τα ισοπεδώσει στο δημοκρατικό παιδικό μας τοπίο.

Ποιος να το ’λεγε ότι τώρα πια η φρυγανισμένη φέτα ζυμωτού ψωμιού αλειμμένη 
με πελτέ, μερικές σταγόνες ελαιόλαδο και λίγη ρίγανη θα αποτελούσε το γαστρο-
νομικό όραμα κάθε ψαγμένου γευσιγνώστη που αναζητά νέες εμπειρίες, στο πνεύ-
μα των καιρών. Ποιος να το ’λεγε ότι αυτό που φάνταζε τότε στον ουρανίσκο μου σαν 
το απόλυτο υπόγειο της νοστιμιάς, σήμερα θα κυλούσε σαν ηδονή κάτω από την πέ-
να μου, πάνω στο τραπέζι μου. Γιατί, κατά βάθος, η κυρία του κυρ-Μήτσου του ψαρά, 
από ένστικτο ήξερε να ταΐζει υγιεινότερα τη φαμίλια της από τη δική μας αστή γιαγιά 
που τότε ορκιζόταν στο νεωτερισμό της μαργαρίνης, του ζαχαρούχου και της μους-ο-
σοκολά σε φακελάκι στιγμής.

ΤΟ ΚΟΛΑΤΣΙΟ
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μεση γειτόνισσα, η κυρα-Μορφία και το σπίτι της ήταν κάτι σαν 
προέκταση της δικής μας οικογένειας. Με τη Σούλα, την κόρη 
της και καλύτερή μου καλοκαιρινή φίλη, έχουμε κεντήσει δε-
κάδες σταυροβελονιές στο πεζούλι της αυλής, στον ίσκιο της 
κληματαριάς, δίπλα στην μπουγάδα που μοσχομύριζε σαπούνι 
και την εξωτερική τρόμπα του νερού που πάνω της λύγιζε μια 
φουντωτή λεμονιά. 

Κάτω από το σπίτι τους είχαν μια αποθήκη. Από αυτές που σας 
είπα με το πατημένο χώμα, τις σκοτεινές και ανήλιες, εκεί που 

φυλούσαν τα προϊόντα του αγροτικού τους μόχθου. Η αποθήκη αυτή, καθώς σπάνια 
την άνοιγαν οι μεγάλοι, ήταν για μας αξιοθέατο. Το κλειδί της πόρτας που την άνοι-
γε ήταν πιο μεγάλο κι από την Μπάρμπι μου, μέσα είχε μια θεόρατη κάδη για το λά-
δι ψηλή ως το ταβάνι, κιούπια πήλινα σε όλα τα μεγέθη κλεισμένα με μεγάλες πέ-

τρες, πριόνια, τριχιές, γαλότσες, καφάσια με κρεμμύδια, μια 
πλάστιγγα μαγική. 

Όποτε άνοιγαν την αποθήκη, η γιαγιά μου παρακαλούσε τη 
Μορφία να μας ανεβάσει πάνω της και να μας ζυγίσει, μονί-
μως σκοτισμένη από το φάσμα της αδυναμίας και της αβιτα-
μίνωσης, αφού κι εγώ κι ο αδελφός μου θρέφαμε μια μόνι-
μη αδιαφορία, έως και βδελυγμία, για ο,τιδήποτε τρώγεται. 

Μια μέρα, μέσα στη μεγάλη κάδη με το λάδι έπεσε ένας πο-
ντικός. Με δέος σπεύσαμε όλοι να σκαρφαλώσουμε στην ανε-
μόσκαλα, να χορτάσουμε το ασύνηθες θέαμα, να πιστοποιή-
σουμε το συμβάν που τάραξε τα μακάρια νερά της ημέρας μας. 
Πιασμένη στο χείλος της κάδης παρακολουθούσα την αργή 
τροχιά του νεκρού ποντικού πάνω σε ένα πέλαγος από ελαιό-
λαδο. Ξαπλωμένος στο πλάι, με τα μυτερά του νυχάκια σε πα-
ράλληλη τεντωμένη παράταξη πλάι στο άψυχο κορμάκι του. 
Πλαγιασμένος σαν να κοιμόταν τον πιο ευτυχισμένο θάνατο. 
Στο μυαλό μου άστραψε η χαρά του ποντικού όταν θα αντίκρι-
σε μπροστά του τη λαδένια θάλασσα που θα χόρταινε την πείνα 
του. Αυτή που τελικά τον πήρε στο λαιμό της για να τον πνίξει 
στη σαν λάδι γαλήνη της. Κακό να είσαι λαίμαργος. Αυτό που 
περισσότερο ποθείς, μπορείς και να σε σκοτώσει. 

ΣΤΟ ΚΑΤΩΓΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑ–ΜΟΡΦΙΑΣ
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αλιά, όλοι στο χωριό είχαν κατσίκες. Και γάιδαρο και μουλάρια. Η 
φόρα του παιχνιδιού μας στα στενά δρομάκια σκόνταφτε αιφνιδια-
στικά στις οικογένειες των τετράποδων που άφηναν πίσω τους τη 
δυνατή μυρωδιά της νωπής κοπριάς. Με ακατάληπτους συνθημα-
τικούς ήχους, ο ιδιοκτήτης τους επικοινωνούσε μαζί τους σε έναν 
μυστικό, μαγικό κώδικα. Με αυτόν ρύθμιζε την κυκλοφορία, συ-
νεννοούνταν μαζί τους μια συνεννόηση σχεδόν ανθρωπινή. Ο με-
γαλύτερος παιδικός μας φόβος ήταν μη μας κλωτσήσει μουλάρι 
και μη μας πάρει στο λαιμό της η τριχιά κάποιας κατσίκας, να μας 

κουτρουβαλήσει δεμένους στον κατήφορο. Η κατσίκα κρυβόταν και πίσω από το με-
γαλύτερό μας μαρτύριο. Η κυρα-Μορφία άφηνε κάθε απόγευμα στην πόρτα μας το γά-
λα της, με κείνη την ιδιαίτερη, απτή, ζωντανή ζεστασιά από το σώμα του ζώου. Το γά-
λα το βράζαμε για «να σκοτώσουμε τις αρρώστιες». Το γάλα που έβραζε μονίμως διέ-
φευγε την προσοχή της γιαγιάς, φούσκωνε και χυνόταν, μετά ξεσπούσε πάνω μας τα 
νεύρα του ατυχήματος, η κουζίνα μύριζε καμένο. Το χειρότερο, όμως, ήταν πως εκεί-
νο το γάλα οφείλαμε απαρεγκλίτως να το πιούμε, σαν κώνειο και σαν τιμωρία, δις ημε-
ρησίως. Το κακάο, η γενναιοδωρία της ζάχαρης, ξεγελούσαν μα ποτέ δεν κατάφερναν 
να καλύψουν τη μυρωδιά από ζώο, από στάνη, μια βαρβατίλα αηδιαστική, που καμία 
σχέση δεν είχε με τα φαγητά της πόλης. Με το κύπελλο στο χέρι, «λιβανίζαμε» ώρες 
εκείνο το γάλα, που στο τέλος έπιανε πέτσα για να γίνει ακόμη πιο αποτρόπαιο, πιο 
αποκρουστικό. Σεργιανίζοντας με την κούπα ανά χείρας, πιασμένοι σαν ποντικοί στη 
φάκα, ελπίζαμε μόνο στο θαύμα, στην υπέρβαση που θα εξαφάνιζε το πικρό ποτήρι 
της πανάκειας. Και μια μέρα το θαύμα έγινε. Ο αδελφός μου, καθισμένος στο σκαλί 
της εξώπορτας, είχε μάλλον εξαντλήσει τις προσευχές του. Τότε, ανάμεσα από τα πό-
δια του και μέσα από τις πέτρες του σκαλοπατιού, γλίστρησε ένα φιδάκι. Και ήπιε το 
γάλα. Τον βρήκαμε με το χαμόγελο της ευτυχίας στα χείλη, στα μάτια του άστραφτε, 
νικηφόρα, η πεποίθηση πως αρκεί να θελήσεις κάτι πολύ για να έρθει να σε βρει. Η 
γιαγιά πανικόβλητη έσπευσε να τσιμεντώσει το σκαλοπάτι. Οι γονείς παλιά ήξεραν 
καλά να τσιμεντώνουν κάθε προοπτική ηδονής, ο,τιδήποτε δεν περιείχε στη συνταγή 
στρίμωγμα, υποχρεώσεις, υπακοή, καθήκοντα κι έναν από μηχανής Θεό.

ΤΟ ΦΙΔΙ
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Η ΔΟΞΑ



νύφη μου η Δόξα έχει μια εμμονή με το φρέσκο ψάρι. Αλλά το θέ-
λει ακριβό, το θέλει αστακό, το θέλει καραβίδα, το θέλει άλφα κατη-
γορίας. Όταν οι βαρκάρηδες της επιρροής της βγαίνουν στο πέλα-
γος, κάθε τι εγκόσμιο παύει να απασχολεί τη Δόξα, που με το βλέμ-
μα καρφωμένο στον ορίζοντα, σαν τον Ξέρξη που από το όρος Αιγά-
λεω παρακολουθούσε την έκβαση της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα, 
διαφεντεύει τη δική της μάχη, με την προσήλωση του στρατηγού 
που δεν επιτρέπει Βατερλό στο κύρος του. Με το κινητό κολλημέ-
νο στο αφτί παρακολουθεί την πορεία της ψαριάς, διαπραγματεύε-

ται τον σαργό που μόλις πιάστηκε στο αγκίστρι, βάζει όλη τη διπλωματική της ικανό-
τητα να αποφύγει το «δεύτερο» μπακαλιαράκι που  της πασάρει ο ψαράς συνοδευτι-
κό της τρίκιλης συναγρίδας. 

Εγώ, πάλι, λιγουρεύομαι λιγούρα απέραντη για κείνο ακριβώς το «δεύτερο», που 
λέγεται κολιός, σαμπανιός, σαυρίδι, γοπάκι, γαυράκι. Το «δεύτερο» που βγάζουν τα 
μεγάλα καΐκια, αυτά που κρατάνε δεμένη στα δίχτυα τους όλη τη ζωή του χωριού. Τα 
εξελιγμένα των καιρών γρι-γρι, όλη μέρα αραγμένα στον μόλο, στεγάζουν την ταπει-
νή ζωή των αιγυπτίων ψαράδων που πάνω τους μαγειρεύουν, ακούνε με συγκίνη-
ση Ουμ Καλσούμ, τιτιβίζουν εξωτικά αραβικά που ακούγονται σαν τις Χίλιες και Μία 
Νύχτες, λαγοκοιμούνται σε ριγέ κουρελούδες και περιμένουν το ηλιοβασίλεμα. Να 
βγουν για ψάρεμα. Ο μόλος ερημώνει μέχρι τη μέση της νύχτας. Τότε που η σιγαλιά  
ταράζεται από τον βόμβο των μηχανών, τότε που τα μαύρα νερά ξυπνάνε από τους 
προβολείς, τότε που οι αγχωμένες φωνές των φορτηγατζήδων, που έρχονται να φορ-
τώσουν το ψάρι για την αγορά του Βόλου, ξυπνάνε κι εμάς. Όσο να γυρίσουμε πλευ-
ρό, όλα έχουν πάλι τελειώσει κι εμείς ξανακοιμόμαστε τον ευτυχισμένο μας ύπνο. 
Και σήμερα ο κόσμος γυρίζει κανονικά, αρμονικά και συντονισμένα, αφού ήρθαν οι 
αιγύπτιοι, αφού τα ψάρια φορτώθηκαν, αφού οι νοικοκυρές στον Βόλο θα βρουν και 
αύριο φρέσκο γαύρο. Κι όταν δεν κοιμόμαστε, κατεβαίνουμε να τους προϋπαντήσου-
με, ελπίζοντας να ψωνίσουμε κι εμείς καμιά περισσευούμενη γόπα σε τιμή ευκαιρί-
ας. Το πρωί, όταν η ψαριά είναι καλή, οι αιγύπτιοι παίρνουν το δικό τους μερτικό και 
γυρνάνε πόρτα-πόρτα να πουλήσουν την πραμάτεια: «Γκάμπρο, κυρία, γκάμπρο;». 

Το μεσημέρι όλο το χωριό μυρίζει τηγανητό σαυρίδι, μικρόψαρο γενικώς, και χωριά-
τικη. Τηγανίζω τα δικά μου και την επόμενη μέρα τους βγάζω το κόκαλο και τα κλείνω 
μέσα σε ένα μαλακό ψωμάκι. Όσο μασουλάω το ονειρεμένο σάντουιτς, φαντασιώνο-
μαι ότι είμαι στην Πόλη, κάνω βόλτα στον Βόσπορο με τον Ορχάν Παμούκ κι οι δυό κα-
θισμένοι σε ένα παγκάκι τρώμε σάντουιτς με τηγανητό κολιό, προσπαθώντας να εξη-
γήσουμε γιατί, άραγε, ο Σταντάλ σου μιλάει περισσότερο στην ψυχή από τον Προυστ.

ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
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ώρα πια στο χωριό έχουν απομείνει μόνο οι δύο κατσίκες του κυρ-
Πολυχρόνη. Κι ένας γάιδαρος. Πάνε τα μουλάρια, τα κοπάδια, τα κο-
τέτσια. Σ’ αυτές τις κατσίκες-ατραξιόν οι μαμάδες προστρέχουν με τα 
πιτσιρίκια τους όταν τα πιάνει η μιζέρια και δεν τρώνε το φαΐ τους. Το 
χάζι του εξωτικού ζώου ξεγελάει τις μπουκιές αλλά όχι και όσους 
από μας νοσταλγούμε την αλμυρή, πικάντικη νοστιμιά του κατσικί-
σιου τυριού που αγοράζαμε παλιά από τις νοικοκυρές του χωριού. Τυ-
ρί φτιάχνει ακόμη μόνο η Σταθού κι αυτή στο δίνει με το σταγονόμε-
τρο. Πέντε παρακάλια το κιλό. Μια φορά το πήρα μαζί μου στην Αθή-

να. Το δοκίμασα κι ήταν σαν σβησμένο όνειρο. Λες και στη διαδρομή της Εθνικής ζαλί-
στηκε, μαράζωσε, πείσμωσε κι έγινε άλλο ένα γιδοτύρι της σειράς. Με το τάπερ ανοιχτό 
μπροστά μου στο τραπέζι της κουζίνας κοιταζόμασταν απογοητευμένοι και τότε μου είπε 
το μυστικό του: η ανυπέρβλητη γεύση του ήθελε το δικό της τοπίο για να ανθίσει. Εκεί-
νη τη μικρή στιγμή στο κατώγι της Σταθούς, όταν βγαίνει από τον ντενεκέ και εκείνη σου 
κόβει με το σκουριασμένο της μαχαίρι την μπουκιά της δοκιμής. Όλα γύρω κάτι δανεί-
ζουν στη νοστιμιά του. Όλα γύρω επικοινωνούν με το λευκό σώμα του σε μια υπερβατι-
κή συνομιλία, ενώνονται στη σκληρή του σάρκα και της κάνουν παρέα: η νοτισμένη μυ-
ρωδιά της μούχλας στο κατώγι, η ξινή μυρωδιά του ιδρώτα από τον μόχθο της Σταθούς, η 
υγρή φρεσκάδα της φρεσκοπλυμένης αυλής, τα λουλούδια στις γλάστρες, η αποπνικτι-
κή τρίχινη μυρωδιά από τα τσουβάλια της αποθήκης, η σκουριά του μαχαιριού, η γήινη 
οσμή της κατσίκας που βόσκει λίγο παραπέρα, η ανθρωπίλα που αποπνέουν οι παλιές 
σαγιονάρες στο κατώφλι. 

ΤΟ ΤΥΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΣ
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αλιά που δεν υπήρχε ακόμη δίκτυο ύδρευσης, οι κουζίνες δεν έμπαι-
ναν στα σπίτια. Τα μαγειρέματα φιλοξενούσε ένα καμαράκι μια στα-
λιά στην αυλή. Μια πυροστιά με το πετρογκάζ, από το ταβάνι κρεμα-
σμένο το φανάρι, τα σκόρδα, οι ρίγανες και τα κρεμμύδια, μια γούρ-
να και πάνω της το βρυσάκι που έσταζε με το στανιό το νερό της λά-
τρας, ένα ντουλάπι βαμμένο με καφέ λαδομπογιά, ενίοτε μια στόφα 
με ξύλα, ένα μικρό τραπέζι στρωμένο με φαντεζί πλαστικό τραπεζο-
μάντιλο. Ούτε πάγκοι, ούτε «ευκολίες», που έλεγαν τότε. Χαμηλο-
τάβανο και δροσερό, αυτό το κουζινάκι μαγείρευε για τους μεγάλους, 

τα πολλά παιδιά, τους εργάτες που μάζευαν τις ελιές του χειμώνα. Μαγείρευε όλη μέ-
ρα και κάθε μέρα, δεν γνώριζε γιορτές, αργίες και «σήμερα δεν μαγειρεύουμε γιατί θα 
φάμε έξω». Σαν έμπαινες μέσα, ο αέρας μύριζε ξωκλήσι. Η ίδια ατμόσφαιρα, η ίδια αρ-
χιτεκτονική του απολύτως απαραίτητου, η ίδια εσωστρεφής, γαληνεμένη αύρα, το ίδιο 
δέος. Μια πιο γήινη θρησκεία. Η ίδια σιωπή. 

Στο κουζινάκι χωρούσε μόνο η μαγείρισσα και ο 
μεταλλικός ήχος από πιρούνια και κατσαρόλες. 
Ακόμα και σήμερα που ήρθε η ύδρευση και το φως 
και τα σπίτια ανακαινίστηκαν κακήν κακώς την ει-
κόνα του πολιτισμού, οι νοικοκυρές μαγειρεύουν 
ακόμη σ’ αυτό το κουζινάκι. Γιατί δεν μυρίζει τη-
γανίλες το σπίτι, γιατί δεν ρυπαίνονται από τους 
ατμούς οι τοίχοι του, γιατί το πετρογκάζ κοστίζει 
φτηνότερα, γιατί έτσι έμαθαν. 

Στο χωριό αλλά και στον κόσμο εκεί έξω, οι πιο 
ακάματες από τις μαγείρισσες που έχω συνα-
ντήσει, αυτές που λες αμάν για να τις ξεκολλή-
σεις από την κουζίνα τους, μαγειρεύουν σε κά-
τι κουζινάκια στριμωγμένα, απ’ αυτά που βγά-
ζεις το ταψί απ’ τον φούρνο, κι όσο κι αν ψάξεις 
δεν υπάρχει γωνιά να το ακουμπήσεις. Μόνο 
στο πάτωμα. Η Εύη Βουτσινά και διαπρεπέστε-
ρη μαγείρισσα αυτής της χώρας, το ψυγείο της 
το χωράει στο χωλ, πού να το στριμώξει στην 
ένα επί ένα κουζίνα. Κι όμως, όταν τυλίγει 
ντολμαδάκια τυλίγει για πέντε φαμίλιες κι 
ούτε μπορώ να φανταστώ πού ζυμώνει η κυ-
ρα-Μυρσίνη καρβέλια για έναν λόχο χωρίς 
υποψία πάγκου στο βασίλειό της. 

Στο βόρειο προάστιο της Αθήνας, πλουσία 
γνωστή μου μου επιδεικνύει την κουζίνα της Σταρ Τρεκ, απλωμένη σε τε-

τραγωνικά που θα στέγαζαν δύο πολύτεκνες οικογένειες, με συσκευές που πιάνουν 

ΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ
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μαζί σου κουβέντα, θες ας πούμε να ψή-
σεις το κατσίκι κι αρχίζουν τις ερωτήσεις 
«από πού το πήρες, πόσο χρονών ήταν το 
ζώο, πώς το θες ψημένο από κάτω, από 
πάνω και στο ενδιάμεσο, άσε το αναλαμ-
βάνω εγώ, τι ώρα σκοπεύετε να στρωθείτε 
στο τραπέζι, καλή σας και δημιουργική 
ημέρα, εδώ είμαι εγώ, μη νοιάζεστε!». 
Πάνω στον ομιλούντα φούρνο έχει στή-
σει ένα λάπτοπ. «Έχω μετακομίσει το 
γραφείο μου εδώ», μου ανακοινώνει, 
«αφού ούτως ή άλλως μόνο για καφέ 
μπαίνω στην κουζίνα, κρίμα να πηγαί-
νει χαμένη, τόσα λεφτά»! 

Η μαγειρική, ωστόσο, είναι κάτι πέρα 
από τις έξυπνες ή τις χαζές συσκευές, 
τα γκάτζετ, την εργονομία. Η μαγειρι-
κή αγνοεί τη χωροταξία και ζητά μό-
νο φωτιά, μια κατσαρόλα κι ένα κου-

τάλι. Στην κουζίνα χωράνε μόνο δύο: το 
«πρέπει» (να ταΐσω τη φαμίλια) και το «θέλω» (να φτιάξω-οπωσδήποτε- 

κοκκινιστό). Όταν αυτά τα δύο συναντιούνται, η συνταγή φτιάχνει τη μαγείρισσα που 
ξεχωρίζει, αυτή που όλοι διαθέτουμε κάπου στο σόι μας. Κάπως έτσι ξεχωρίζει ο μπα-
κλαβάς της θείας Ουρανίας ή ο μουσακάς της γιαγιάς Ευτέρπης. Όταν από μια ευτυχή 
συγκυρία η ανάγκη και το μεράκι αγνοούν το γκατζετάκι που αφαιρεί τα κουκούτσια 
από το καρπούζι και με όπλο ένα πλαστικό μαχαιράκι του σούπερ μάρκετ ακολουθούν 
την εσωτερική φωνή που μαγειρεύει την αλήθεια της νοστιμιάς.



άποτε, στη δεκαετία του ’60, στο σπίτι της Ζωής πήγαινες με βάρκα. 
Ή τουλάχιστον έτσι ήθελα να πιστεύω εγώ. Η θαλάσσια πρόσβαση 
με την ξύλινη βάρκα του ψαρά συζύγου τόνιζε ακόμη περισσότερο 
τον εξωτισμό του καταπράσινου κήπου της Ζωής. Οι φίκοι, τα σκυ-
λάκια και οι κατιφέδες ερωτευμένοι με το θαλασσινό νερό, σε μιαν 
ανάρμοστη, σχεδόν, συνύπαρξη. Σήμερα, η τσιμεντένια προκυμαία 
ήρθε να βάλει τα όρια της φυσικής τάξης των πραγμάτων και της 
εξέλιξης. Ο φίκος δεν αφουγκράζεται πια το νερό. Ο φίκος στριμώ-
χτηκε στην ώχρα του τοίχου, στο ωχρό μέλλον της γηραιάς Ζωής, 

η ώχρα ανυπομονεί να γίνει το τσιμέντο των κληρονόμων. Ο παλιός χτιστός φούρνος 
της αυλής, σήμερα πια αντί για ζεστά καρβέλια φιλοξενεί σαμιαμίδια και αράχνες.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
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ορτώνουν να φύγουν. Δέκα μέρες στη πανσιόν πάνω στο κύμα, 
στο γραφικό χωριό των είκοσι κατοίκων, να ζήσουν, λένε, την κά-
θαρση, το μακριά από τον πολιτισμό, της ξαπλώστρας, του resort 
και γενικότερα. Το αυτοκίνητο φορτωμένο σαν γαϊδούρι, το λυ-
πάσαι. Βαλίτσες, βαλιτσάκια και βαλιτσόπουλα, στο τέλος απο-
φασίζεις να λυπηθείς πιο πολύ τα πιτσιρίκια που θα βγάλουν 
το καυτό οκτάωρο της Εθνικής σαν παστές σαρδέλες κλεισμέ-
νες σε σαρδελοκούτι. 

Μα τι μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος, αναρωτιέσαι, για 
ένα δεκαήμερο στον πλανήτη της αθωότητας. «Μαγιό, παρεό, σαγιονάρες, ένα ζακε-
τάκι για το βράδυ» σου απαντούν οι νέοι Ροβινσώνες. Και τι περιέχουν τότε οι τόνοι 
των αποσκευών; Και του πουλιού το γάλα του μεγάλου υπερμάρκετ, από μπάρες δη-
μητριακών, εβαπορέ και ρυζογκοφρέτες μέχρι έτοιμη σάλτσα ντομάτας. Μέσα στο κα-
τακαλόκαιρο της ντοματιάς. 

Ο αστός μπορεί να απεκδυθεί της γραβάτας και των τακουνιών του, όχι όμως και των 
φλέικς του πρωινού του. Η έρημη παραλία τον μαγεύει, η έλλειψη όμως σοκολατού-
χου με ημερομηνία λήξης είναι ικανή να τον πανικοβάλει. Στις παλιές διακοπές στο 
χωριό κουβαλούσαμε μόνο τα ρούχα μας. Η κατσίκα της γειτόνισσας μάς άφηνε κάθε 
πρωί το γάλα στην πόρτα μαζί με τα πρωινά σύκα, τα μποστάνια του χωριού μας έθρε-
φαν αγνά, κρέας τρώγαμε όταν έσφαζε ο γείτονας, εξάλλου δεν ξέραμε τι να πρωτο-
κάνουμε με τη φρέσκια γόπα και το σαυρίδι από τη βάρκα του μπαρμπα-Τάσου. Για 
δυο μήνες τρώγαμε αλλιώς και καλύτερα. Το μενού του καλοκαιριού και της αθωό-
τητας. Και πιο φτηνά. 

«Τα παιδιά», ανταπαντά η μαμά, «αποτροπιάζουν με το γάλα της κατσίκας, τα ντόπια 
τυριά μυρίζουν στάνη, οι μελιτζάνες από το μποστάνι είναι πικρές, το ζυμωτό ψωμί 
δεν είναι κρίσπι και το ζυγούρι δεν μασιέται». Άσε που η φέτα της κυρίας Κατίνας δεν 
κυκλοφορεί σε πλαστικό με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και μπορεί να σου προ-
καλέσει μελιταίο πυρετό. Ο ψαγμένος της πόλης ορκίζεται στην τεχνολογία των τρο-
φίμων, στο πιστοποιημένο βιολογικό σε συσκευασία, στην «ασφάλεια». Ασχέτως αν 
αυτή η «ασφάλεια» και η πανύψηλη τεχνολογία ευθύνονται ενίοτε για αρρώστιες θα-
νατηφόρες, πολύ πιο τρομερές από τον παλιό γνώριμο μελιταίο πυρετό. 

Χρόνια τώρα παρατηρώ τις «ψαγμένες» μικρομάνες παραθερίστριες, αυτές που από 
υπέρμετρη μητρική ευαισθησία τρέχουν ολοταχώς στον παιδοψυχολόγο για ένα στρα-
βοκοίταγμα του μωρού τους, να ψωνίζουν στο μίνι μάρκετ της Χαρούλας πλαστικά 
κρουασάν, πορτοκάλια από την Ισπανία και ροδάκινα από τη Γουατεμάλα, κρεμοτύ-
ρια σε ασημόχαρτο κι ό,τι τους θυμίζει το γιγα-σούπερ-μάρκετ που ξέρουν και εμπι-
στεύονται. Σχεδόν με πληγώνει που δεν μπαίνουν στον κόπο να ψάξουν τα καλά που 

Η ΠΟΛΗ ΠΑεΙ ΔΙΑΚΟΠεΣ  
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βγάζουμε εμείς στο χωριό, να ρωτήσουν στις αυλές για κανένα αληθινό αβγό, ένα ντό-
πιο κολοκύθι. Σχεδόν, επίσης, νιώθω βλαμμένη, που σαν μπαίνω στο μαγαζί συνεν-
νοούμαι με τον Θωμά, τον γιο της Χαρούλας, με συνωμοτικά νοήματα, για το ποιο κα-
φάσι περιέχει το ντόπιο πράγμα. Σαν το τζάνκι που στα κρυφά κάνει το νταραβέρι με 
τον ντίλερ του στη μέση της Ομόνοιας.
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ταν ήμασταν μικροί, τα καλά πράγματα τα βρίσκαμε στα πόδια μας εύ-
κολα, φτηνά και αβάδιστα. Το μόνο που μας παίδευε ήταν το φρέσκο 
αβγό, «από την κότα», όπως το περιέγραφε κωδικά η γιαγιά, αφού τα 
άλλα, της πόλης, ήταν, λέει, «της μηχανής». Κάθε απόγευμα έπαιρ-
νε για δόλωμα εμένα, τον αδελφό μου και το ανορεκτικό μας παρου-
σιαστικό κι αρχίζαμε την περιφορά στις εξώθυρες. Εκείνη η αγέρω-
χη, αριστοκρατική και είρων Σκορπιός προσποιούνταν το πιο μισο-
κακόμοιρο ύφος του ρεπερτορίου της, μας έβγαζε μπροστά κι άρχι-
ζε τα παρακαλετά: «Κανένα αβγουλάκι  κυρα-Βαρβάρα μου, για τα 

μωρά, κοίτα την αδυναμία τους, δεν τρώνε τίποτα, ψυχικό θα κάνεις, δεν ξέρεις τι τρα-
βάω, τίποτε δεν τρώνε!». «Αβγό!» εντυπωσιαζόταν η κυρα-Βαρβάρα με τις εξήντα κό-
τες. «Πού να το βρω καλό μ’! Με τέτοια ζέστα δεν γεννάν οι κότες!». Στο ούτω καθεξής 
και μετά από πέντε έξι προσπάθειες, θυμάμαι το χέρι που στο τέλος ξετρύπωνε μέσα 
από τα σιδερένια κάγκελα της αυλής για να μας δώσει ευλαβικά δύο μικρά αβγουλά-
κια τυλιγμένα μέσα σε χαρτοπετσέτα. Η γιαγιά τα παραλάμβανε με μια απαλή κίνη-
ση, λες κι έπιανε την ψυχή μιας πεταλούδας, τα έσφιγγε προστατευτικά στο στήθος 
της. Κι εγώ ήθελα να πεθάνω από τη ντροπή μου. Ο κλειστός χαρακτήρας μου επανα-
στατούσε σ’ αυτήν την επίδειξη της ενδοοικογενειακής μας διαμάχης για μια μπου-
κιά φαΐ, ντρεπόμουν που η γιαγιά έπρεπε να επιδεικνύει τα κόκαλα μου και μάλιστα 
για κάτι που ήταν ένα σιχαμερό αβγό κι όχι κάτι σαν παγωτό ξυλάκι ή μια σοκολάτα. 

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι και τώρα η αναζήτηση του «αβγού από κότα» εξα-
κολουθεί να είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των διακοπών. Μέσα σε μια διαβολική συ-
γκυρία, οι κότες του χωριού σταματάνε να γεννάνε τη βδομάδα ακριβώς που φτάνου-
με εμείς ορεξάτοι. «Αμ, τώρα που ήρθες, ούτε ένα δεν έχω να σ’ δώκω! Μέχρι μια βδο-
μάδα πριν δεν ξέραμε πια τι να τα κάνουμε». Όταν βρούμε το πολύτιμο εμπόρευμα, 
απολαμβάνουμε τις μπουκιές μικρές μικρές, σαν σπόρια από χαβιάρι, να μην τελειώ-
σει ποτέ αυτό το αβγουλάκι, το μικρό, το τόσο δα, το ανυπέρβλητο, το τύφλα να ’χει ο 
αστακός. Από ό,τι μαγειρεύω, κρατάω και λίγο για τις κότες της Μορφίας, τους πηγαί-
νω τα μπαγιάτικα ψωμιά μας και ό,τι περισσεύει από τα λαχανικά που καθαρίζω, βάζω 
μέσα και λίγο κέικ, λίγη καρυδόπιτα, κάτι να νοστιμευτούν μπας και μας κάνουν τη 
χάρη να γεννήσουν κανένα αβγό παραπάνω. Πλην ματαίως, καθώς το υψηλό βαρομε-
τρικό τις κάνει τεμπέλες και ακαμάτρες.

ΤΟ ΦΡεΣΚΟ ΑΒΓΟ
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Η ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ

αν τη βαλίτσα του Σπορτ 
Μπίλι, μέσα από τα αυ-
τοκίνητα ξεδιπλώνονται 
ολόκληρα νοικοκυριά στο 
όνομα μιας βουτιάς. Τρα-
πεζάκια, πολυθρόνες, ξα-
πλώστρες, σκαμνάκια, 
στρώματα, πλαστικές βάρ-
κες, τρόμπες, ψυγεία, όρ-

κες και δελφίνια με πλαστικές κοιλιές, κου-
βαδάκια, μπρατσάκια και δεινόσαυροι επι-
πλέοντες. Ο ήλιος είναι κακός, στήνουν τέ-
ντες, κάτω από τις τέντες ομπρέλες, κάτω 
από τις ομπρέλες σαλονοτραπεζαρίες, ψά-
θες, πετσέτες και παρεό, ο,τιδήποτε μπορεί να 
σε απομονώσει από την άμμο, που για να τη 
συναντήσεις διέσχισες τόσα μποτιλιαρισμέ-
να χιλιόμετρα μες στο λιοπύρι. Για χάρη των 
μικρών παιδιών, λένε. Τα οποία τελικά αγνο-
ούν την όρκα και τον δεινόσαυρο, παίζουν μό-
νο με την άμμο, το κύμα, το κουβαδάκι τους. 
Τα μάτια σου πονάνε από το νίκελ, τις κάθε-
τες μεταλλικές γραμμές της τέντας, το φτηνό 
πλαστικό, τα σκοινιά, τα εμπόδια που καταρ-
γούν τις στρογγυλές, γήινες γραμμές της πα-
ραλίας, τον ορίζοντα, τη σιλουέτα της, την αρ-
χιτεκτονική, τη φυσιογνωμία της. Σκιάζουν 
τα χρώματά της. Καταργούν την ανατομία της. 
Το τοπίο του μπάνιου θυμίζει πολεμικό κα-
ταυλισμό, οι εκνευρισμένες ιαχές των λου-
ομένων με τα σπασμένα νεύρα από το βόλε-
μα-ξεβόλεμα τέτοιας αρματωσιάς πνίγουν τον 
ψιθυριστό ήχο του κύματος, τη μουσική του 
νερού. Αντί να γαληνέψουν τσιτώνουν, φορ-
τώνουν στο κάρμα τους άλλη μια μέρα μό-
χθου στο όνομα της χαλάρωσης. Οι πλαστι-
κές παραλιοπολυθρόνες στριμώχνουν γυ-
μνά ψαχνά στο σχήμα που θέλουν εκείνες, 
οι χοντρές μεταμορφώνονται στην αγκαλιά 
τους σε τετραγωνισμένα Zwan, καρό ιδρωμέ-
να οπίσθια προδίδουν τη βούληση και τη μα-
τιέρα της ξαπλώστρας που σε στιγματίζει σαν 
τατουάζ, σου επιβάλλει να κοιμηθείς στις δύο 

στάσεις που επιτρέπει το σχήμα της, σαν πε-
θαμένος ή σαν μπρούμυτη σαρδέλα στο κου-
τί της. 

Η πλαζ πληγώνεται, προσβάλλεται, θυμώ-
νει, αλλά κανείς δεν την ακούει, μουτρώνει 
κι ασχημαίνει, γεμάτη από όλα εκείνα που ο 
πολιτισμός νομίζει ότι του είναι απαραίτητα 
για ένα κολύμπι. Η τσάντα μου έχει ένα πα-
ρεό. Το στρώνω ταπεινά ανάμεσα στις υπερ-
παραγωγές, το στερεώνω με τέσσερις πετρού-
λες. Φαντάζω ελάχιστη, εξωτική μέσα στη έκ-
θεση της μεταλλικής επίπλωσης. Θα με κοι-
τάζουν το ίδιο παράξενα όσο κι εγώ τις παλιές 
μαυροφορούσες, τσεμπεροφορούσες γιαγιά-
δες, τις μισοθαμμένες στην άμμο των παι-
δικών μου χρόνων, που έμοιαζαν σαν ξένα 
απειλητικά σώματα στο γλέντι του καλοκαι-
ριού. Τα αμμόλουτρα της τρίτης ηλικίας κό-
ντρα στα σφριγηλά κορμιά μας με τα Speedo 
μαγιό. Κάτω από το παρεό η άμμος παίρνει το 
σχήμα μου. Με αγκαλιάζει σαν εραστής που 
νοιάζεται μόνο για τη δική μου απόλαυση, 
με ένα αδιόρατο χαρχαλητό γίνεται στρώμα 
ανατομικό. Κουβαριάζω, τεντώνομαι, αλλά-
ζω πλευρό, το έδαφος σαν λιωμένο παγωτό 
κουβαριάζεται, τεντώνεται, αλλάζει πλευρό 
μαζί μου. Κοιμάμαι τον ύπνο του δικού μου 
κορμιού. Τον ύπνο της άμμου.
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ι ταξικές διαφορές στο χωριό μας ήταν και είναι πάντα κάτι σαν θολό, 
αξεδιάλυτο τοπίο. Με τα χρόνια μάλλον καταλήγω πως είναι το πιο 
δημοκρατικό χωριό στον κόσμο, αφού κανένας δεν δείχνει πιο πλού-
σιος από τον άλλον, κανένας πιο φτωχός από τον διπλανό του. Για την 
ακρίβεια, μάλλον όλοι είναι λίγο πλούσιοι, επειδή όλοι έχουν πολ-
λά χωράφια. Το χωριό μας σε μπερδεύει. Η κυρτωμένη, διπλωμένη 
στα δύο γριούλα που ζει όλη τη ζωή της μέσα σε μια ισόγεια περί-
που-τρώγλη, αυτή που είσαι έτοιμος να τη λυπηθείς με μια ελεημο-
σύνη, μετράει το κτηματικό της βιος σε εκατοντάδες προνομιούχα 

λιόδεντρα. Άρα εσύ και τα Σεν Λοράν μακό σου μάλλον είστε φτωχότεροι από εκείνη. 
Η πηλιορείτικη «μιζέρια», που πρώτα μιλάει για συμφέρον και μετά για φιλοξενία, 

που συνεχώς αποταμιεύει και δεν δίνει ούτε στον εαυτό της, μπορεί να μπερδέψει 
εσένα τον ξενόφερτο με την έφεση στο φαίνεσθαι και τα διακοποδάνεια. Η ενοχλη-
τική έλλειψη γενναιοδωρίας, ωστόσο, και η απόλυτη σύμπνοια που ενώνει τους πά-
ντες σε έναν μαζοχιστικό ασκητισμό, πολλές φορές έχουν μπερδέψει τους φίλους 
μου που δεν ξέρουν. «Πιάστηκε η ψυχή μου», λέει ο Μάκος, που βλέπει στο μεση-
μεριανό τραπέζι της κυρίας Ε. τα κεσεδάκια από γιαούρτι – ποιος ο λόγος να πετάς τα 
λεφτά σου σε τάπερ; – με τη μία φτερούγα κοτόπουλο, έναν κεφτέ, δύο μελιτζάνες τη-
γανισμένες από προχθές, λίγη χωριάτικη που περίσσεψε από «ψες βράδυ». «Να μην 
πιάνεται η ψυχή σου» του λέω «γιατί η ακίνητη περιουσία της κυρίας Ε. αγοράζει κι 
εσένα». Απλά, στα δημοκρατικώς πανομοιότυπα τραπέζια του χωριού δεν πετιέται τί-

ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ



ποτε κι όλοι τρώνε κατά προτίμηση μόνο αυτό που παράγουν: μια ντομάτα κι ένα κο-
λοκύθι, μια χούφτα ελιές, ψωμί και «έξω από την πόρτα». 

Αυτή η λογική της απόλυτης και αιματηρής οικονομίας που βιώνεται με την πιο τε-
ράστια φυσικότητα, επηρεάζει τη γεύση αλλά και την art de la table. Το τραπέζι δεν 
στρώνεται καθόλου «για τα μάτια». Στο πλαστικό τραπεζομάντιλο που επιβιώνει από 
τη δεκαετία του ’70, πιάτα παράταιρα, χτυπημένα από τον χρόνο εμαγιέ, πλαστικά, κα-
πάκια από τάπερ σε χρήση πιάτου, ποτήρια από συσκευασίες της μουστάρδας. 

Τις κυρές τις ξέρω όλες, όμως οι μεγάλες μαγείρισσες είναι πιο σπάνιες να τις βρεις 
κι από τους ψύλλους στα άχυρα. Οι περισσότερες μαγειρεύουν μια κουζίνα της ανά-
γκης, της επιβίωσης, του «άντε να βγει κι άλλη μια μέρα». Λαχανικά τηγανητά που 
τηγανίζονται από το πρωί για να σερβιριστούν πανιασμένα το μεσημέρι, τηγανητό μι-
κρόψαρο, μανέστρα με ντομάτα, κοτόπουλο και κρέας άπαξ της εβδομάδος κι άλλα 
τέτοια βαρετά που δεν θα τραβήξουν ποτέ την προσοχή του γαστρονόμου. Κάπως έτσι 
βιώνουν το νόημα της πιο υγιεινής διατροφής χωρίς να το κάνουν θέμα, κάπως έτσι 
φτάνουν ως το βαθύτατο γήρας ακολουθώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες της μεσο-
γειακής δίαιτας, χωρίς ποτέ να μάθουν ότι λέγεται έτσι. 

Κι αν με ρωτήσετε για τα τοπικά μας πιάτα, θα δυσκολευτώ να σας απαντήσω. Στο δί-
πλα και στο παραδίπλα χωριό, τα ίδια τρώνε. Μπορώ, όμως, να σας πω τι δεν τρώνε πια, 
κι αυτό στο μυαλό μου το έχω αναγάγει σε ένα είδος δικής μας, διατηρητέας κουζί-
νας, η οποία περισσότερο επιβιώνει σε καμιά νοσταλγική κουβέντα με τον αδελφό 
μου, παρά στο τραπέζι μας. 

Παλιά, λοιπόν, πριν χτιστεί ο τσιμεντένιος μόλος για τα πλεούμενα, τότε που το χωριό 
ήταν όλο μια αμμουδερή παραλία με αρμυρίκια, κατέβαιναν τα αγόρια, κι από τα βραχά-
κια στα ρηχά μάζευαν μωρά καβουράκια, κλιτσινάρια – τα μικροσκοπικά οστρακοειδή 
που κολλάνε στις πέτρες του γιαλού – και πεταλίδες. Τα καβουράκια και οι πεταλίδες 
μαγειρεύονταν με ρύζι και λίγη φρέσκια ντομάτα, τα κλιτσινάρια είχαν τον ελαφρώς 
μεγαλύτερο μπελά τους. Τα ζεματούσαν σε νερό που έβραζε. Μετά, οι μαμάδες έβα-
ζαν εμάς τα κορίτσια να δανειστούμε τη βελόνα από το κέντημά μας και προσεχτικά 
να τα τραβήξουμε μέσα από το καβούκι τους, αφαιρώντας και κείνη την απειροελάχι-
στη στρογγυλή τάπα που έφραζε το σπίτι τους, τη σκληρή πόρτα του κοχυλιού. Μετά, 
ή τα έτρωγαν με λαδολέμονο σαλάτα ή για να φτουρήσουν τα μαγείρευαν με το ρύζι. 

Εκείνα τα χρόνια πάλι, γιορτή μεγάλη ήταν κάθε φορά που κάποιο σπίτι άναβε τον 
ξυλόφουρνο για να ψήσει το ψωμί του. Όλη η μαρίδα ξημεροβραδιαζόμασταν έξω από 
την αυλόπορτα, μεθυσμένοι από τις ευωδιές του ξύλου, του καπνού, του ξινού ζυμα-
ριού, την ευωδιά του ψωμιού που ψηνόταν πάνω σε φύλλα κουτσουπιάς, το μεθυστι-
κό άρωμα των γεμιστών που μαγειρεύονταν επ’ ευκαιρία, για να εκμεταλλευτούν το 
άναμμα του φούρνου, την αναστάτωση που θύμιζε πανηγύρι. Όταν τυχαίναμε σε κα-
λόβολη γιαγιά, μπορεί και να μας φίλευε καμιά μπουκιά τηγανόκλουρα, αφού στα 
σπίτια που υπήρχαν παιδιά, κρατούσαν λίγο από το ζυμάρι του ψωμιού και το τηγάνι-
ζαν, σαν τηγανίτα, στο ελαιόλαδο. Σκέτη μας φαινόταν μπουκιά και Μεσόγειος, αλλά 
την έτρωγες και με μέλι ή με γιδοτύρι. 

   Στο τέλος του καλοκαιριού, εκείνες τις θλιβερές μέρες που η γιαγιά ξεσήκωνε 
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το σπίτι στην τελική λάτρα της αποχώρησης κι όλα μύριζαν φευγιό, ξεσηκωμό, τον 
επερχόμενο αγιασμό στο σχολείο και ήττα, όλες οι νοικοκυρές μαζεύονταν στο δρο-
μάκι μπροστά στο σπίτι μας σαν έπεφτε ο ήλιος. Άναβαν μια μεγάλη φωτιά και πάνω 
της, σιγομαγείρευαν για ώρες, σε ένα γιγάντιο χάλκινο σινί, τις τελευταίες ηλιόλου-
στες ντομάτες του καλοκαιριού. Μυρωδιά ξινή και γλυκιά, σαν τη διάθεσή μας εκεί-
νες τις ώρες. Μετά, περνούσαν τη σάλτσα από το τρυπητό, το παλιό, το μεγάλο, το σκου-
ριασμένο, το κακοφορμισμένο από δεκαετίες χρήσης, μοίραζαν τον πελτέ σε ταψιά, 
τον άφηναν να λιαστεί μια δυο μέρες, να ρουφήξει και την ύστατη αχτίδα του πλάγι-
ου, πια, ψυχορραγούντα καλοκαιριάτικου ήλιου. Δίπλα, σε αυτοσχέδια τελάρα στρω-
μένα με παλιές εφημερίδες, έφτιαχναν το σαπούνι της χρονιάς, με παλιά λάδια που 
μύριζαν τηγανίλα και ταγκίλα, τα τετράγωνα κοβόντουσαν σαν κομμάτια ραβανί, που 
όμως δεν ήταν ραβανί ούτε όσο λαχταριστό φαινόταν. Όταν η γιαγιά μάς έτριβε με αυ-
τό, το σώμα μας γέμιζε κομματάκια νοτισμένης εφημερίδας που κυλούσαν σαν αμαρ-
τίες στο λούκι της μπανιέρας.
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ταν δεν υπάρχουν συγκλονιστικά νέα, η κατσαρόλα της ημέρας απο-
κτά ενδιαφέρον, γίνεται είδηση, ρεφρέν του πρωινού, το δικό μου 
κοκκινιστό θα εμπνεύσει το αυριανό μαγείρεμα της γειτόνισσας. 
Όπως σας είπα, καμιά βαριά κληρονομιά δεν σκιάζει το χωριό μας, 
την παράδοση εδώ δύσκολα την ανιχνεύεις. Χωριό, αορίστως ελ-
ληνικό. Στη μαγειρική, αυτό λειτουργεί απελευθερωτικά. Στα βου-
νά της Κρήτης, ας πούμε, ο τόπος, η γη, η πρώτη ύλη, οι συνταγές, 
όλα σου επιβάλλονται, σε εξαναγκάζουν να υποκύψεις στη δύναμή 
τους, θα το ένιωθες σαν ιεροσυλία να μαγειρέψεις εδώ πάνω κινέζι-

κο, γλυκόξινο κοτόπουλο. Εμείς πάλι, που δεν έχουμε και τίποτε σοβαρό να προασπί-
σουμε, σήμερα μπορεί να μαγειρέψουμε κολιό στον φούρνο και τον υπόλοιπο να τον 
κάνουμε σούσι. Ή να φτιάξουμε μια κλασικότατη ζυγουρόπιτα με σπιτικό φύλλο κι 
ό,τι περισσέψει από τη ζύμη να το μεταμορφώσουμε σε ινδικά πιτάκια ναν. Εγώ φτιά-
χνω καρυδόπιτα, δίπλα μου η Κατερίνα λιώνει την κουβερτούρα τής μους ο σοκολά. 
Καταστρώνουμε πολυεθνικά, κοσμοπολίτικα μενού από τα λαχανικά του κήπου, αν 
και η ανεκτίμητη νοστιμιά τους προτιμά την παραδοσιακή λιτότητα μιας βραστής σα-
λάτας. Γιατί, όσο να ’ναι, αισθάνεσαι κι ένα μεγάλο κρίμα να μασκαρέψεις με σάλτσα 
από γάλα καρύδας ένα σπαρταριστό φαγκρί ημέρας. Στο μενού μας χωράνε όλα: και η 
ευκολία «μαγείρεψε κάτι γρήγορο να μην χάσουμε το μπάνιο μας», αλλά και η από-
λυτη δυσκολία «σήμερα δεν πάω μπάνιο γιατί έχω να ζυμώσω και να ανοίξω φύλ-
λο». Η παράδοση στην κουζίνα μας μεταμορφώνεται, χωράει μέσα της τα μπαχαρι-
κά της Ανατολής που φέρνουμε πίσω από τα χειμωνιάτικα ταξίδια, μνήμες από εξω-
τικές συνταγές που συγχωνεύονται στα υλικά ενός κεφτέ, πειραματισμούς πάνω στα 
γεμιστά όταν πια έχουμε ξεθεώσει τη συνταγή της γιαγιάς. Είναι κι 
αυτός ένας τρόπος να διαιωνίσεις την κουζίνα που σε μεγάλωσε, 
να την φέρεις πιο κοντά στα δικά σου γούστα, να την ξεσκονίσεις 
από την παλιά σκόνη, να την απελευθερώσεις από τα τοπικά της 
όρια, να την κάνεις κομμάτι της πιο νόστιμης παγκοσμιοποίησης.

ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΨΕΣ ΣΗΜΕΡΑ;
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Η ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ

άθε χρόνο στις 27 Αυγούστου γιορτάζει ο άγιος Φανούριος. Αυτός 
ο καλός άγιος, που άμα του αφιερώσεις εξαιρετικά μια φανουρόπι-
τα, σου φανερώνει ό,τι έχεις χάσει: το δαχτυλίδι, το τζιν που άνοι-
ξε η γη και το κατάπιε, το κλεμμένο πορτοφόλι, τον συμμαθητή 
σου από το δημοτικό. Οι προσωπικές μου έρευνες έχουν αφήσει 
ένα μεγάλο ερωτηματικό στο αν ο άγιος αποκαλύπτει και τα αφη-
ρημένα, όπως τη χαμένη ψυχική γαλήνη, τη χαμένη αγάπη, τον 
χαμένο καιρό. Εκείνη τη μέρα, ο άγιος φανερωτής συνήθως φανε-
ρώνει κι έναν παπά στο εκκλησάκι του χωριού, που στερείται τον 

δικό του και την πολυτέλεια της κυριακάτικης λειτουργίας. 
Από την προηγουμένη, όλες οι προκομμένες του χωριού φτιάχνουμε καθεμιά τη δι-

κή της εκδοχή της φανουρόπιτας. Τη στολίζουμε όσο μερακλίδικα επιτρέπουν τα τα-
πεινά τοπικά μέσα, με τριαντάφυλλα από τον κήπο, βασιλικά και αμύγδαλα, την ενα-
ποθέτουμε ταπεινά μπροστά στο εικόνισμα του αγίου, να λειτουργηθεί και να ευλο-
γηθεί. Κι ύστερα, σαν καλές οικοδέσποινες, μοιράζουμε στο εκκλησίασμα πάνω σε 
χαρτοπετσέτες, ευχόμενες «και του χρόνου», το έργο της τέχνης μας. Πλάγια βλέμ-
ματα, ποια πίτα τέλειωσε πρώτη, ποια έγινε ανάρπαστη, ποια περιφρονήθηκε, από ποια 
ζητήθηκε διπλό και τριπλό κομμάτι. Ο ταπεινός οίκος του Θεού επιτρέπει σε μας τις 
θνητές φιλόδοξες μια μικρή παρεκτροπή για χάρη της ημέρας, το δικό μας δεκάλε-
πτο μιας προσωπικής, μαγειρικής ματαιοδοξίας. Το μπουκωμένο εκκλησίασμα αγνο-
εί το προσωπικό μας καρδιοχτύπι, οι φιναλίστ των καλλιστείων μεταμορφώνονται σε 
ψίχουλα, εμείς σκανάρουμε τη νίκη ή την ήττα μας μυστικά, σιωπηλά και υπόγεια, 
παρατηρώντας εκφράσεις, μετρώντας μπουκιές και επιδοκιμασίες. 

Της κυρίας Μαρίας  βγαίνει πάντα πρώτη. Αυτά τα επινίκια, όμως, που ποτέ δεν εκ-
δηλώνονται με λέξεις, τα παίρνει η καθεμιά στα βουβά. Κότινος, το άδειο ταψί. Και εί-
ναι να απορείς. Πώς μια πανομοιότυπη, κλασική συνταγή της παράδοσης – ο άγιος 
επιβάλλει οπωσδήποτε επτά ή εννιά συγκεκριμένα υλικά για να κάνει το θαύμα του 
– αλλάζει δραματικά γεύση, χρώμα και υφή στα χέρια της κάθε μαγείρισσας.  Εμείς 
οι παλιές σε όλα μας, πάλι, μέσα από την κάθε πίτα ξέρουμε να σου φανερώσουμε τον 
χαρακτήρα της μαγείρισσας: η τσαπατσούλα δεν ξέρει να τη φουσκώνει μαστόρικα, η 
τσιγκούνα τη βγάζει αλάδωτη, η αδιάφορη ως προς το γκουρμέ τη βγάζει σαν ψωμί, 
μίζερη στα αρώματα και το καρύδι, η ακαλαίσθητη αδιαφορεί για το γαρνίρισμα, η δυ-

στυχισμένη τη βγάζει επίπεδη και χωρίς εξάρσεις, η χορτα-
σμένη – γενικώς – από ομορφιά και ευτυχία, παίρνει το πρώ-
το βραβείο. 
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Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

α φλούδια από τα φρέσκα λαχανικά πηγαίνουν στις κότες ή, 
όταν είναι πεντακάθαρα, σαν τις ίνες από τα φασολάκια, πετά-
γονται στο διπλανό χωράφι, λίπασμα για το χορτάρι της επό-
μενης χρονιάς. Το φαγητό που περισσεύει και τα υπολείμμα-
τα του τραπεζιού ταΐζουν τα οκτώ αδέσποτα γατιά που μας φυ-
λάνε από τα ποντίκια και τα φίδια, αυτά που χαίρονται κι ό,τι 
μας μείνει σε ψαράκι ημέρας, εκείνο που ο αθηναίος αποκλεί-
εται να βρει, ακόμη κι αν πουλήσει το δεξί του χέρι. Το ξερό 
ψωμί, αλλά κι ό,τι απομείνει από κανένα κοτόπουλο ή κοκ-

κινιστό, μοιράζονται ανάμεσα στα γατιά και τις κότες. Γιατί στις δύσκολες μέρες 
με τα όσπρια, οι γάτες βολεύονται με ψωμάκι παπαριασμένο στο γάλα και το λά-
δι. Τα λάδια των τηγανητών θάβονται σε μια γωνιά στο δίπλα χωράφι. Τα τσόφλια 
από τα αβγά τα σπάμε και τα θάβουμε, σπονδή στη καρποφορία του μποστανιού. 
Τα φρούτα που παίρνουν να σαπίσουν μεταμορφώνονται σε μαρμελάδες. Τα κου-
κούτσια τους θάβονται στο μποστάνι. Πού ξέρεις, μπορεί έτσι να γιορτάσουμε κά-
ποτε τα γεννητούρια κάποιας βερικοκιάς. 

Στο χωριό έχουμε ανακύκλωση.
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ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ο εξοχικό είναι παιδεμός!» έλεγε η μαμά μου, κι ευχή και κατά-
ρα μου έδινε να το πουλήσω και με τα λεφτά να απλώνω εσαεί την 
αρίδα μου σε όποιο ριζόρτ του πλανήτη μου καπνίσει.  Η μαμά και 
η γιαγιά μου έβλεπαν τις διακοπές τους να λυγίζουν κάτω από τη 
φροντίδα των «μουσαφιραίων» που σκάνε προσκεκλημένοι και, κυ-
ρίως, απρόσκλητοι, όταν μυριστούν σπίτι με θέα θάλασσα. Ακόμη 
και τώρα, όταν της λέω ότι είμαι με φίλους στο χωριό, κάνει σαν να 
της λέω ότι έχω σαράντα πυρετό ή ότι με κυνηγάνε οι τράπεζες για 
πανωτόκια. Η μαμά μου προφανώς περιέθαλπε τους λάθος «μου-

σαφιραίους». Ή ποτέ της δεν κατάφερε να καλλιεργήσει μια εναλλακτική εκδοχή 
της παραδοσιακής φιλοξενίας που θέλει τη νοικοκυρά υπηρέτρια, όπως διατείνεται. 

  Στον παθιασμένο έρωτα της πρώτης εγκατάστασης, θέλεις να τους καλέσεις όλους, 
σίγουρος πως αποκλείεται να μην υποκύψουν με τον ίδιο δικό σου ενθουσιασμό στο 
θαύμα που σου συμβαίνει. Είναι, όμως, σαν να επιμένεις οι γύρω σου να ερωτευτούν 
τον έρωτά σου, να αντιληφθούν τον πρίγκιπα και να φιλήσουν τον βάτραχο που δη-
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μιούργησε το δικό σου μυαλό. Σε κείνα τα ένα δύο πρώτα καλοκαίρια μετα-
μορφώνεσαι στην οικοδέσποινα-υπηρέτρια που ήταν η μαμά μου, χάνεις τον 
ύπνο και κάθε υποψία ζεν διάθεσης, μοιρασμένος ανάμεσα στους ρόλους του 
μάγειρα, του υπηρέτη, της καθαρίστριας, του ξεναγού, του διασκεδαστή, του 
σκηνοθέτη, του ψυχολόγου-ψυχιάτρου, του ισορροπιστή διαθέσεων, του τρε-
λού που έχεις καταντήσει.

Μετά, ξέρεις. Πως από τη λίστα των καλεσμένων έχει διαγραφεί εκείνος που 
αναζητά επιτακτικά και επίμονα αβγά με μπέικον για πρωινό, εκείνον που απο-
ζητά εκνευρισμένος «πράιβεσι» στο μονόχωρο φτωχικό σου, εκείνος που δεν 
ανέχεται γύρω του «βλάχους από την Καρδίτσα», εκείνος που επιμένει να μοι-
ράζεται ο λογαριασμός στην ταβέρνα ακριβοδίκαια και με την ακρίβεια του πε-
ντόλεπτου, εκείνος που δεν μπορεί να βολευτεί χωρίς μοχίτο και μπιτς μπαρ, 
εκείνος που για να πάει για μπάνιο απαιτεί να έχει περάσει προηγουμένως από 
την πλαζ ο Ηρώδης να ξεπαστρέψει τα πιτσιρίκια, εκείνος που στο καφενείο της 
πλατείας ψάχνει λέξεις όπως σέρβις, βάλιου φορ μάνι, σαμπανιέρα για το τσί-
πουρο και ψύλλους στ’ άχυρα, εκείνος που τσατίζεται όταν μπροστά του δεν αντικρί-
ζει τις Μαλδίβες, ενώ ξέρει ότι έρχεται στο Νότιο Πήλιο, εκείνη που τα «παίρνει» όταν 
ανακαλύπτει πως τα δεκάποντα δεν τραβάνε στο καλντερίμι, εκείνον που σπίτι σου 
έχει έρθει για να κατεβάσει όλους τους διακόπτες και το εννοεί, ανάβοντας τα δικά 
σου λαμπάκια με τις απαιτήσεις του. 

  Στο τέλος φτιάχνεις τη δική σου οικογένεια, την κάθε-χρόνο-μαζί-χωρίς-ιδιαίτε-
ρες-προσκλήσεις, την αυτονόητη παρέα, που έχει δικιά της θέση στη στριμωγμένη 
ντουλάπα, αυτή που δεν νιώθει φιλοξενούμενη, αλλά κάτι σαν προέκταση του κή-
που, της θέας, των ματιών σου και του τρόπου που κοιτάζουν το τοπίο, το μέσα και το 
έξω. Σ’ αυτή την παρέα χωράει ο Εμμανουήλ, που χωρίς να του πεις, ξεχορταριάζει 
τα πέριξ του μονοπατιού, στήνει βέργες να σκαρφαλώσει η κληματαριά, επισκευά-
ζει τις πολυθρόνες, κάνει ό,τι μπορεί για να λύσει τους κόμπους στο κουβάρι με τα 
έφηβους πανικούς της παρέας του παιδιού σου, κατεβάζει τα σκουπίδια και αλλάζει 
τις βρύσες. Η Κατερίνα, που χωρίς να της πεις, φτιάχνει ένα ραβανί όσο εσύ γεμίζεις 
τις ντομάτες, περνάει την ηλεκτρική, απολυμαίνει το μπάνιο και μοιράζεται πρόθυ-
μα το ίδιο κρεβάτι με σένα. Η Άννα που το σπίτι το νιώθει δικό της, το επεκτείνει με 
ένα μποστάνι, πληγώνεται κι ανησυχεί όταν κατεβάζει υγρασίες, βρίσκει τον μάστο-
ρα που θα καταδεχτεί να ανεβεί στο κατσάβραχο για να μας φρεσκάρει την πρόσοψη. 
Χωράει η Ιωάννα και η λεμονοτάρτα της. Ο Μάκος που χωράει παντού. Χωράει η Νανά, 
ο Βασίλης, η Νέλλυ, η Ράνια και ο Γιώργος, για να κλείσουν πίσω τους την πόρτα σε 
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όσους δεν ξέρουν να κλείνουν το μάτι τους στις άβολες, ακαλαίσθη-
τες μα τόσο χαριτωμένες μνήμες της παιδικής μας Ελλάδας του ’60.  
Το σπίτι αντιστέκεται σε όσους δεν ξεπλύθηκαν με το λάστιχο για-
τί δεν είχαν θερμοσίφωνο, σε όσους δεν έπλυναν τη μπουγάδα τους 
στη σκάφη με νερό ζεσταμένο στον ήλιο γιατί  δεν είχαν πλυντήριο, 
σε όσους δεν έχουν φάει  γεμιστά ψημένα στην ΚΑΖΑ, σε όσους δεν 
έχουν μεγαλώσει με σαυρίδι τηγανισμένο σε πετρογκάζ, σε όσους 
δεν έχουν κοιμηθεί στρωματσάδα στην αυλή. Σε όσους δεν κατα-

φέρνουν να κλείσουν το αληθινό νόημα της ζωής στη θέα των χρωμάτων που αλλά-
ζει η θάλασσα μέσα στη μέρα.  
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Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ
ις τελευταίες δεκαετίες οι διακοπές δεν είναι πια το καρπούζι με 
φέτα μπροστά στο εξοχικό λυόμενο της παιδικής μας ηλικίας, δεν 
είναι η λιτότητα του μαγιό, των αλατισμένων μαλλιών και του τί-
ποτ’ άλλο πλάι στο κύμα. Το λάιφ στάιλ έβαλε μια ξαπλώστρα ανά-
μεσα σ’ εμάς και την καυτή άμμο, μια ομπρέλα ανάμεσα σ’ εμάς και 
τον ήλιο, ένα κοκτέιλ με ομπρελίτσες ανάμεσα σ’ εμάς και τη σάρ-
κα του ροδάκινου-με-τη-φλούδα, ένα ριζόρτ ανάμεσα σ’ εμάς και 
τη δροσερή αυλή της γιαγιάς, μια αστακομακαρονάδα ανάμεσα σ’ 
εμάς και τα γεμιστά της γιαγιάς, μια ντιζαϊνάτη ρεσεψιόν ανάμε-

σα σ’ εμάς και την παραλία. 
Η παραλία, πάλι, έγινε σταρ της πασαρέλας. Οι κυνηγοί ταξιδιωτικών ταλέντων την 

αναζητούν στα πέρατα του εξωτισμού, της δίνουν βραβεία λες και είναι υπερπαρα-
γωγή του Χόλιγουντ, τη φωτογραφίζουν γυμνή κάτω από τον ήλιο, την κάνουν εξώ-
φυλλο, την κρεμούν στα περίπτερα να μας φλερτάρει ξεδιάντροπα στις δύσκολες 
ώρες της πόλης, την πουλάνε, την αγοράζουν, την εκμεταλλεύονται, μας τη σερβί-
ρουν σαν καταναλωτικό αγαθό μαζί με τα αντιηλιακά και τα μπρατσάκια. Στις κουβέ-
ντες των διακοπών η αφεντιά της πρωταγωνιστεί μέσα από μια ανατριχιαστική σημει-
ολογική ανάλυση της ανατομίας της, σε ποια παραλία πήγες, πόσο βότσα-
λο και πόση άμμο είχε, πόσα μπιτς μπαρ και πόσες κα-
ντίνες, ποια μετράει πιο ψηλά στο χρηματιστήριο με τα 
μακροβούτια. 

Η παραλία μεταμορφώθηκε σε πίστα, σε κοσμική μάζω-
ξη, απέκτησε κοινωνικό στάτους: η λαϊκή, η νεοπλουτέ, 
η ψαγμένη, η εναλλακτική, η γκέι, η στρέιτ, η μπαϊσέ-
ξουαλ, η κεφάτη, η μπορώ και χωρίς το μαγιό μου. Όταν 
ήμασταν μικροί η παραλία ήταν μία. Εκεί που είχε θάλασ-
σα, άμμο, κουβαδάκια, μυρωδιά από Κόπερτον, μαμάδες 
να τσιρίζουν «Γιωργάκη μην πας στα βαθιά» και ερωτευ-
μένους πίσω από τα βραχάκια. Η παραλία ήταν πάντα η πιο 
κοντινή. Ήταν μόνο το νερό, ο ήλιος, η άμμος. 

Όλα αυτά που θέλεις να ξεχάσεις όταν μεγα-
λώνεις και μπαίνεις στο τριπ του ταξιδευτή και 
η αναζήτηση μολύνει τα πιο πρωτόγονα ένστι-
κτά σου. Τότε που αρχίζεις τα κάστινγκ για μια 
βουτιά, τότε που ο δρόμος και ο κόπος και το 
χρήμα δεν είναι ποτέ αρκετά προκειμένου να 
βρεις τον θησαυρό, την Παραλία του Ντι Κάπριο, 
ει δυνατόν και με τον ίδιο μαζί, σε συσκευασία 
δύο σε ένα. Και τη βρίσκεις, τη θεά. Στα πολλα-
πλά της αντίτυπα και σε όλο το χρωματολόγιο. 
Τιρκουάζ, γαλανή, σμαραγδένια, μαύρη, γκρί-
ζα, καφετιά. Και πνίγεις τη βουτιά με ένα ουά-
ου. Κι ύστερα το βάζεις στα πόδια για την επόμε-
νη. Καταπίνεις δείγματα νερού από τον υδάτινο 
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πλούτο του πλανήτη, στα παπούτσια σου η άμμος-σπαράγματα από πολλές καλλονές 
που κατανάλωσες σε χιλιάδες απλωτές, ποια ήταν η καλύτερη; Εκείνη στη σελίδα που 
έχεις κόψει από κάποιο έντυπο, εκείνη του επόμενου προορισμού, εκείνη που ακό-
μη δεν έκαψε τα πόδια σου.

Στην επιστροφή του Ασώτου, σε περιμένει η παραλία των παιδικών σου καλοκαι-
ριών. Δεν είναι η ομορφότερη. Αλλά ούτε και η Γεωργία Βασιλειάδου των ακτών. Εί-
ναι όπως όλες οι παραλίες. Με άμμο, κύμα, λιγότερο βαθιά, πιο βαθιά νερά. Με ψάθες, 
σπαστές πολυθρόνες, οικογένειες με φραπέδες, αποτσίγαρα εκεί που σκάει το κύμα, 
ξεχασμένα χαρτιά από τυρόπιτες, πλαστικά μπουκάλια και μισογκρεμισμένα πυρ-
γάκια παιδικών φαντασιώσεων. Στο βάθος ένας μικρός πλάτανος και από πάνω τα τζι-
τζίκια. Και η γαλήνη. Ξαπλώνεις το πρόσωπό σου μπρούμυτα πάνω της. Μόνο αυτή η 
παραλία από όλες του κόσμου μπορεί να γίνει το μαξιλάρι σου. Μόνο σε εκείνη μπο-
ρείς να εμπιστευτείς το κορμί σου στην πρώτη του βρεφική χαλάρωση. Την άμμο της 
την εμπιστεύεσαι όπως το παιδικό σου δωμάτιο. Πάνω της ακόμη φυλάει για σένα το 
αποτύπωμα του πρώτου μαγιό της ζωής σου, εκείνο με τις άγκυρες. Στη δική σου πα-
ραλία δεν κρίνεις τα νερά ούτε την ποιότητα του βότσαλου. Εκείνη σε κρίνει, σε μα-
λώνει με έναν υδάτινο άξαφνο παφλασμό για την προδοσία. Τη μάταιη αναζήτηση. Τα 
μαλλιά σου γεμίζουν την άμμο της. Το αφτί σου κατευθείαν πάνω της. Αφουγκράζε-
ται τους ήχους των χρόνων. Εδώ δεν είναι υποχρεωμένο να ακούει. Ξέρει απέξω το 
τραγούδι, με το ρεφρέν και τα λόγια. Το πέταγμα της μύγας, όταν το κύμα υψώνει τη 
φωνή του επειδή πέρασε καράβι και αναστάτωσε τη γαλήνη του, το μουρμουρητό του 
μπούμπουρα πάνω από το αντιηλιακό, τον ήχο των σωμάτων στο πρώτο ψυχρό άγγιγ-
μα του νερού. Είναι οι ήχοι του πάντα, αυτοί που επαναλαμβάνονται αναλλοίωτοι σαν 
τραγούδι των Poll, κάθε χρόνο. 

Τη δική σου παραλία την κοιτάς αλλά δεν τη βλέπεις. Για την ακρίβεια, τη βλέπεις 
καλύτερα όταν κλείνεις τα μάτια στη χαύνωση της ηλιοθεραπείας. Βλέπεις τις πατη-
τές, τα μακροβούτια από τον ψηλότερο βράχο, τότε που παραλίγο να σε πνίξει ένα κύ-
μα, τη μαμά να κυνηγάει σαν εφιάλτης με κεφτεδάκια τις μεσημεριανές ανορεξίες 
σου, τις νυχτερινές φωτιές της εφηβείας, το πρώτο φιλί κάτω από την πανσέληνο, το 
πρώτο αντίο κάτω από τον κάθετο ήλιο του Αυγούστου, συντρίμμια από μπάλες, βα-
τραχοπέδιλα, μάσκες και σωσίβια, πατημένες σαγιονάρες με μαδημένες μαργαρίτες, 
τους φίλους που μεγάλωσαν μαζί σου, τον θρίαμβο στο πρώτο μακροβούτι, κανό και 
θαλάσσια ποδήλατα που ξεχαρβαλώθηκαν εδώ και χρόνια.   

Αυτή την παραλία δεν μπορείς να την περιγράψεις. Δεν μπορείς να την προτείνεις. 
Δεν μπορείς να τη δανείσεις. Όπως θα ντρεπόσουν να δανείσεις στον ξένο το ξεχει-
λωμένο, ξεπλυμένο μακό ενός τόσο μακρινού παρελθόντος.
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ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ
το δάσος πάνω από το σπίτι υπήρχαν δύο κουκουναριές. Τα απογεύ-
ματα οι μαμάδες μας έστελναν να μαζέψουμε κουκουνάρια. Η μι-
κρή εκδρομή, το άγνωστο του δάσους, λίγο σαν σκηνικό της Κοκκι-
νοσκουφίτσας, η αναζήτηση των μικροσκοπικών καρπών κάτω από 
τα μαλακά στρώματα της πευκοβελόνας, πλάκες και εξομολογή-
σεις για αγόρια που έθαβε για πάντα η διακριτική ερημιά του βου-
νού. Όλα σαν πάρτι. Η ανήλικη μνήμη μας ξεχνούσε το αντίτιμο. 
Με μια πέτρα στο πλακόστρωτο της αυλής, τα κουκουνάρια έπρε-
πε να βγουν από το καβούκι τους, αλώβητα και πεντακάθαρα από τα 

τσόφλια, για τα μαγειρέματα του χειμώνα. Δουλειά αφιερωμένη αποκλειστικά στους 
ανήλικους είλωτες του σπιτιού. Υπό το άγρυπνο βλέμμα της γιαγιάς, που επιτηρού-
σε τη σωστή πίεση της πέτρας, την καθαρή πρόοδο των εργασιών και πόσα κουκουνά-
ρια τρώγαμε στην καθισιά μας. Για να γεμίσεις ένα βαζάκι πέρναγες και μια βδομάδα 
στο κάτεργο της πέτρας, με τα χέρια σου να βάφονται μαύρα από την πάχνη της κου-
κουνάρας. Τα κουκουνάρια από την Κίνα και την Τουρκία που ψωνίζουμε σήμερα ολά-
σπρα και πεντακάθαρα θα έπρεπε να ντρέπονται ντροπή μεγάλη αν μπορούσαν να συ-
γκριθούν με τη νοστιμιά εκείνων εκεί των παλιών. Αυτά που η Πολίτισσα γιαγιά δεν 
θα καταδεχόταν με τίποτε να βάλει στα γεμιστά της. Γιατί ακόμη κι αυτό το ελάχιστο 
«τσακ» στη ρυζένια μπουκιά της γεμιστής ντομάτας ήταν για εκείνες τις παλιές νοι-
κοκυρές θέμα τιμής και προσωπικής μαγειρικής αξιοπρέπειας.



Η ΣΙΕΣΤΑ

ις διακοπές τις καταλαβαίνεις με την πρώτη σιέστα. Τότε που το σώ-
μα αρχίζει να υποκύπτει στο ραχάτι, να γλαρώνει καταμεσής της 
μέρας, να μην αντιδρά στα υψηλά ντεσιμπέλ στα οποία υπάκουε 
την ίδια ώρα στην πόλη. Σιέστα στην παραλία κάτω από τη σκιά της 
ομπρέλας, σιέστα κάτω από τη χαύνωση του ήλιου, σιέστα στο δρο-
σερό δωμάτιο με τα παντζούρια κλειστά. Όλες οι σιέστες θυμίζουν 
τον μεσημεριανό ύπνο του όταν ήμασταν παιδιά. Τότε που σύμφω-
να με έναν άφατο, άγραφο νόμο, μετά το μεσημεριανό φαγητό χτυ-
πούσε το αυστηρότερο σιωπητήριο της μέρας. Κλαυθμοί, οδυρμοί 

και παρακάλια επί ματαίω, οι γονείς ούτε να υποψιαστούν δεν ήθελαν την ντούρασελ 
ενέργειά μας, την ακατάπαυστη ροή της νεανικής αδρεναλίνης στο αίμα μας, το «μα 
αφού δεν νυστάζω». Το απότομο και οργισμένο «πέσε και ξεράσου ΤΩΡΑ!» της για-
γιάς, όταν βαριόταν πια να μας ακούει να χαρχαλεύουμε νευρικά στα κρεβάτια μας, 
λειτουργούσε λες σαν κεραυνός υπνηλίας, σαν μαγικό ραβδί μάγισσας κακιάς, σαν 
ιός ακαριαίας αφασίας. Από την τρομάρα, τα βλέφαρα υποχωρούσαν αυτόματα, σε έναν 
βαρύ, ιδρωμένο ύπνο γεμάτο με όνειρα για τον χαμένο χρόνο και το πόσα ωραία θα χω-
ρούσαν σ’ αυτή την πεθαμένη παρένθεση, αν... Αν οι γονείς δεν έντυναν με μια ηθι-
κή σχεδόν απόχρωση, γεμάτη σεξουαλικούς υπαινιγμούς, την αποχή από τη σιέστα. 
Το παιδί που δεν κοιμάται και περιφέρεται ασκόπως τα μεσημέρια είναι αλητάκι, και 
ποιος ξέρει σε τι επαίσχυντες πράξεις επιδίδεται στη σκιά της γενικευμένης υπνη-
λίας που κατακλύζει σαν ονειρόσκονη το χωριό. Το παιδί που δεν κοιμάται τα μεση-
μέρια κρύβει γονείς απρόσεχτους, ασυνείδητους, με διόλου χρηστά ήθη και έθιμα. Ή 
πάλι, μπορεί τα πράγματα να ήταν πολύ πιο απλά και να μας τσουβάλιαζαν άρον-άρον 
στα κρεβάτια για να απολαύσουν εκείνοι τον πιο γλυκό ύπνο της μέρας.

Σε σχέση με την επαναστατημένη διάθεση του αδελφού μου, που παρά τον στρατιω-
τικό νόμο κάθε μεσημέρι είχε άλλα πλάνα με την παρέα του, εγώ ήμουν πιο βολική. 
Αγαπούσα τη δροσιά του συσκοτισμένου δωματίου, τη γαλήνη που επιβάλλει το ημί-
φως, τη μυρωδιά από φλιτ με το οποίο η γιαγιά εξολόθρευε τις μύγες, αγαπούσα την 
επαφή με το κορμί της στο ίδιο κρεβάτι, τη μυρωδιά του απορρυπαντικού στα σεντό-
νια. Μα πιο πολύ αγαπούσα τις Μανίνες, τις Κατερίνες, τη Τζέιν Έιρ, τον Όλιβερ Του-
ίστ, τον Γέρο και τη Θάλασσα, την Πολυάννα-κόρη-μητέρα-γιαγιά, τον Τελευταίο των 
Μοϊκανών και όλη τη σειρά της «Αγκύρας» που διάβαζα με αριθμητική σειρά, επιμέ-
λεια και τεράστια αφοσίωση. Ο ύπνος ερχόταν να βάλει μια άνω τελεία στον σιωπη-
ρό έρωτα της Τζέιν για τον κύριο Ρότσεστερ, στο κατατρεγμό της Τόπσυ από τους άπο-
νους λευκούς στην Καλύβα του Μπαρμπα-Θωμά. Σαν τις διαφημίσεις που κόβουν το 
αγαπημένο σου σίριαλ, ερχόταν να μου ψυθυρίσει «προσεχώς τα καλύτερα», να δώ-
σει μια πικάντικη νοστιμιά στο σασπένς της συνέχειας.

Τα αγόρια, πάλι, κάθε απομεσήμερο σχεδίαζαν επιδρομές για καβούρια στον γιαλό, 
εκεί που το ξερό ποτάμι ξερνούσε τα βατράχια του στη θάλασσα. Κι έτσι ο αδελφός μου 
κάποια μέρα επιχείρησε τη δική του Απόδραση από το Αλκατράζ – ακόμη αναρωτιέμαι 
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από ποιο παράθυρο να πήδηξε κάτω ακριβώς από τη μύτη της γιαγιάς. Η επιχείρηση 
καβούρια δεν είχε το αίσιο τέλος του πρώτου ενθουσιασμού της, η βέργα από λυγαριά 
συνέτισε τον δράστη, όμως στην αυλή και μέσα στο ριγέ άσπρο-μπλε κουβαδάκι, πάνω 
σε ένα κατακάθι άμμου και θαλασσινού νερού, αργόσβηνε για μερικές μέρες ένα δό-
λιο καβουράκι, που του μελλόταν ένας βουνίσιος θάνατος πλάι στα γεράνια. Στην ου-
σία, το ενδιαφέρον του αδελφού μου για τα καβούρια εξαντλούνταν στην πρώτη ανη-
φοριά για το σπίτι. Το παιδί της πόλης, που έτρωγε κεφτέδες, παστίτσιο και χτυπητό 
με ζάχαρη αβγό, αδυνατούσε να εντάξει στην οικιακή οικονομία το προϊόν του παι-
χνιδιού του. Οι γονείς του χωριού, όμως, μετά το ένα χέρι ξύλο με τη «βίτσα», όπως 
αποκαλούσαν τη βέργα του συνετισμού, αποσπούσαν με ηδονή καβουράκια, πετα-
λίδες και κοχυλάκια κι έφτιαχναν έναν ωραιότατο μεζέ για το βραδινό τους τραπέζι.
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Η ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
το τελευταίο σκοτάδι της νύχτας, εγώ, η Κατερίνα και ο Μανώλης, 
πίνουμε έναν γρήγορο καφέ, φοράμε τα ορειβατικά μας μποτάκια 
και παίρνουμε τα βουνά. Μέχρι να σκαρφαλώσουμε την πρώτη πλα-
γιά, το σκοτάδι υποχωρεί απότομα και σε όση ώρα χρειάζεται να κά-
νεις τρία βήματα, ένας πορτοκαλί τεράστιος ήλιος αναδύεται μέσα 
από τη θάλασσα. Ο ήλιος τρέχει ολοταχώς προς το στερέωμα, μέσα 
από κάποιον παράξενο νόμο της φυσικής και του σύμπαντος γίνε-
ται διπλός, δυο πυρακτωμένες σφαίρες η μια πάνω από την άλλη, 
για μερικά μόνο δευτερόλεπτα. Τότε, λες και το υπόκωφο ξυπνη-

τήρι της φύσης χτυπά το δικό του εγερτήριο, συμβαίνει το απίστευτο: τα ζουζούνια 
της Δημιουργίας – ο Θεός καθόλου δεν τσιγκουνεύτηκε σαν ζωγράφιζε στο μυαλό 
του τις μυριάδες συνομοταξίες τους –ξυπνούν όλα μαζί, με έναν συντονισμένο βόμ-
βο. Διαβολεμένες τροχιές στον αέρα, πετάγματα σχεδόν πανικόβλητα, τυφλά χτυπή-
ματα, ένα ξέφρενο πήγαιν’ έλα, τα ζουζούνια κολλάνε πάνω σου, το μετανιώνουν και 
σκουντουφλάνε μεταξύ τους, σαν να τα χτύπησε ένθεη μανία, σκοτεινιάζουν το το-
πίο, σε ακινητοποιούν στο μονοπάτι, αυτή τη σύντομη στιγμή ο δρόμος είναι μόνο δι-
κός τους. Μια δική τους πρωινή προσευχή, ένα ωσαννά στην άλλη μια μέρα στη γη ή 
μήπως η αγωνιώδης αναζήτηση του πρωινού κολατσιού, η δύναμη της πρώτης πεί-
νας της ημέρας; Όπως και να ’χει, σε λίγο όλα θα ξαναβρούν το ρυθμό τους κι εμείς το 
πρωινό μας: άγρια σταφύλια, βατόμουρα, σύκα, αμύγδαλα, χλωρά καρύδια, κουκου-
νάρια, απίδια, βουνίσια σκληρά μικρά μήλα, όλη η γενναιοδωρία της φύσης που δεν 
καλλιέργησε ποτέ κανείς, η δωρεάν προσφορά, στο πιο γευστικό της πακέτο. Για όποιον 
αδιαφορεί για τα μαύρα στίγματα πάνω στον φλοιό του μήλου, για το καθόλου ορεκτι-
κό σχήμα, για τους ιστούς της αράχνης πάνω στο άγριο ροζακί, το γλυκό σαν μέλι. Αυ-
τό που πια έχει ένα όνομα, βιολογική ή βιοδυναμική καλλιέργεια, σαν πρόκειται να 
το χρυσοπληρώσεις στον πολιτισμό, εδώ φύεται ταπεινό κι ανώνυμο, πλουσιοπάρο-
χο, νόστιμο σαν τον πρώτο ήλιο της μέρας. Οι μικροί λόφοι μας κατεβάζουν σε ρεμα-
τιές – να κι ένας σκαντζόχοιρος, να τον πάμε στην κυρία Νίτσα που τον κάνει κοκκι-
νιστό – αγκαλιάζουμε με τις πατούσες μας το τοπίο, κατηφορίζουμε σε μια άγνωστη 
θάλασσα, μαζεύουμε κάππαρη και κρίταμα, στον ουρανίσκο μας σκάει το ιώδιο και το 
αλάτι. Βουτάμε στο νερό, βγάζουμε πεταλίδες, φούσκες, κλιτσινάρια, τα σπάμε με μια 
πέτρα, ρουφάμε τον βυθό, κάνουμε πάρτι άμα βρούμε αχινό, ένα μωρό χταπόδι έχα-
σε τον δρόμο του, ήρθε και κουλουριάστηκε στα πόδια μας, το βάζουμε στον σάκο για 
βραδινό. Στεγνώνουμε την αλμύρα ανηφορίζοντας τον δρόμο του γυρισμού, μαζεύ-
ουμε ρίγανη, φασκόμηλο και θυμάρι, ξινά φύλλα της κουτσουπιάς να ψήσουμε πά-
νω το ψωμί μας. Η αυτάρκεια της τροφής, σε μια επιβίωση απεξαρτημένη από το αυ-
τοκίνητο, τις μετακινήσεις πάνω σε ρόδες, τα ράφια του σούπερ μάρκετ, τις ντομάτες 
σε πανομοιότυπο σχήμα καρμπόν. 

59



60

πό τότε που οι μεγάλες φωτιές της Αργαλαστής μεταμόρφωσαν 
σε στέπα το παλιό πευκοδάσος στην καρδιά του νότιου Πηλίου, τα 
αγριογούρουνα έχασαν το σπίτι, την πατρίδα και τον μπούσουλά 
τους. Τέσσερα χρόνια τώρα, νομάδες μετανάστες, περιπλανιού-
νται οικογενειακώς σαν τις άδικες κατάρες στα χωριά μας, που 
ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν δει τέτοιο ζώο, σέρνοντας στο κατό-
πι τους τρυφερά, πεινασμένα γουρουνόπουλα, που σου βάζουν 
κακές ιδέες όταν τα συναντάς τη νύχτα με το αυτοκίνητό σου 
στις ερημιές.  Τα τρέμουν τα μποστάνια, τα τρέμουν οι γεωργοί 

κι όποιο περιβόλι δεν έχει φράχτη έχει υπογράψει τη θανατική καταδίκη του. Βαριά 
βήματα στο ξερό χορτάρι διακόπτουν τα ανέμελα όνειρά μου. Η σκιά ενός θεόρατου 
όγκου πλάι στο ανοιχτό παράθυρό μου. Μας χωρίζει το καφασωτό, μια σήτα. Τρία απα-
νωτά, δειλά ρουθουνίσματα. Ήρθαν στην αυλή μου να ξεδιψάσουν. Δεν βρήκαν νε-
ρό. Πήραν την ανηφόρα της επιστροφής. Τα υποψιάζομαι, όρθια μπροστά στο σκοτει-
νό παράθυρο. Από τα πατήματα μετράω τις κινήσεις τους. Δεν ξέρω αν κι αυτά με μυ-
ρίζονται. Σιωπηλά συστηνόμαστε με τους νέους αποίκους.

Τα παλιά χρόνια, τις άναστρες νύχτες, ακού-
γαμε τα πονεμένα σαν κλάμα μωρού, σπαρα-
κτικά ουρλιαχτά των τσακαλιών που κατέ-
βαιναν ως το σπίτι. Από το μεγάλο παράθυρο 
της κουζίνας βλέπαμε τα κατακίτρινα μάτια 
τους να φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Ο μικρός 
αδελφός μου έκλαιγε, τη γιαγιά την έπιανε 
πανικός, ορκιζόταν πως ήταν η τελευταία 
φορά που καταδέχεται να παραθερίσει σ’ αυ-
τό το κωλοχώρι, άσπριζε από τον φόβο της. 
Κι εγώ αισθανόμουν πιο μόνη κι από τη με-
γαλύτερη μοναξιά του πλανήτη. Όταν έπρε-
πε να της τρίψω τους καρπούς με κολόνια 
λεμόνι για να συνέλθει, όταν δεν ήξερα πώς 
κάνεις ένα μωρό να σωπάσει, όταν δεν ήξε-
ρα πώς σταματάς το ρίγος που παραλύει τις 
κλειδώσεις του. Όταν δεν ήξερα πώς διώ-
χνεις τα τσακάλια από το μυαλό σου.

ΜΕ ΞΥΠΝΗΣΕ 
ΤΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ

ΕΓΩ, Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΠΑΝΩ  

ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΤΣΑΚΑΛΙ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, 1970
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ύρω από το σπίτι μας, στα πόδια του ελαιώνα, η ρίγανη κάποτε φύ-
τρωνε άφθονη, μυρωδάτη και φουντωτή. «Πετάξου κόψε μου δυο 
κλαδάκια», έλεγε η γιαγιά όσο χτυπούσε το λαδολέμονο. «Πετά-
ξου κόψε μου δυο κλαδάκια, όσο χτυπάω το λαδολέμονο» επανα-
λαμβάνω στον γιο μου, μέσα από μια αταβιστική επικοινωνία που 
φτάνει στα χείλη μου από τα βάθη του χρόνου και των γενεών. Έρ-
χεται με άδεια χέρια. «Δεν βρήκα, μόνο ξερόχορτα έχει». Σιχτιρί-
ζω μέσα μου την άγνοια του παιδιού της πρωτεύουσας, τρέχω ξυ-
πόλητη να επιτελέσω μόνη μου την αγγαρεία. Στο κεφαλόσκαλο, 

σταματάω. Κάτι όντως έχει αλλάξει εδώ γύρω, κάτι που δεν πρόσεξα στην αμέλειά 
μου να τα βλέπω όλα με τα μάτια της μνήμης. Κάτω από τις ελιές ένα στρώμα από 
πατημένα ξερόχορτα, ένα άψυχο, νεκρό τοπίο εκεί που παλιά φύτρωνε η ρίγανη 
και οι λαδανιές με τα μοβ λουλούδια. Ξυπόλητη τρέχω στην κυρα-Μορφία να της 
ζητήσω ρέστα. «Τι έγινε η ρίγανη και γιατί δεν φυτρώνει πια;» «Τώωωρα η ρίγανη! 
Πού να φυτρώσει, αφού ρίχνουμε φάρμακο για να ξεκάνουμε τα αγριόχορτα;». Με 
το σηκωμένο δάχτυλο της ακτιβίστριας που βιώνει την πράσινη ανησυχία της μέ-
σα από ένα γραφείο περιοδικού στο κέντρο της Αθήνας και από τις σελίδες του δι-
αδικτύου, αρχίζω το κήρυγμα στην κυρία Ευμορφία. Που μου αντιπαραθέτει το κό-
στος των εργατικών χεριών, την απαξίωση του αγρότη από τη σύγχρονη οικονομία. 
Μια απαξίωση που πονά περισσότερο στην καρδιά, αυτή την καρδιά που καρδιοχτύ-
πησε μισό αιώνα στη σκληρή ζωή των χωραφιών που ρήμαξε τα πόδια της. Πόση οι-
κολογική συνείδηση να απαιτήσεις από τον αγρότη που πουλά τις ελιές του στο 
μισό απ’ όσο του κοστίζει η καλλιέργειά τους; Εκεί, λες κι ένα ευχαριστώ που επι-
μένει, αφού τίποτε άλλο δεν ξέρει να κάνει σ’ αυτήν τη ζωή και παίρνεις τα βου-
νά, να βρεις τη ρίγανή σου.

Η ΡΙΓΑΝΗ
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ε τον Εμμανουήλ έχουμε φτιάξει μια αυτοσχέδια τρίαινα και ξεκινού-
με να καθαρίσουμε το αγαπημένο μου μονοπάτι πάνω από τη θάλασ-
σα, που η περίσσια ανεμελιά των παραθεριστών έχει μετατρέψει σε 
περίπου χωματερή. Από μακριά με βλέπει ο Δημητρός και μου φωνά-
ζει: «Πού πας Λενιώ με το κοντάρι, για γαλύπες;». Στην αρχή δεν κα-
τανοώ, ο σκληρός δίσκος ταχύτατα ανατρέχει στο – πιο πίσω δεν υπάρ-
χει – παρελθόν, θυμάμαι τις γαλύπες. Τις λευκές ανεμώνες της θά-
λασσας ή κολιτσιάνους όπως τους λένε στα τσιπουράδικα του Βόλου, 
στα λίγα εκείνα μερακλίδικα που απομένουν στη Νέα Ιωνία για να σου 

τους σερβίρουν τηγανητούς, σαν μικρά κεφτεδάκια. Μεζές ονειρεμένος, τραγανός και απα-
λός σαν μεδούλι στο κέντρο, με το άρωμα του ιωδίου και μια αδιόρατη, κρεατένια, φίνα δι-
άσταση. Δεν ξέρω ποιοι πηγαίνουν ακόμη για γαλύπες στο χωριό, αλλά αναρωτιέμαι, ποια 
παρανοϊκή, σχεδόν διεστραμμένη γαστρονομική φαντασίωση γέννησε τον εν λόγω ονειρε-
μένο μεζέ; Ποιος προφήτης της γεύσης υποψιάστηκε τη νοστιμιά πίσω από το δηλητηριώ-
δες φυτό, που γλιστράει σαν χέλι, που χρειάζεται ειδική τεχνική για να το μαζέψεις χωρίς 
να σε μολύνει, που στη συνέχεια απαιτεί ώρες σχολαστικού πλυσίματος με θαλάσσιο νε-
ρό για να αποβάλλει τα δισεκατομμύρια κόκκους της άμμου που κολλάνε πάνω στα ρευστά 
πλοκάμια του, ποιος πρώτος σκέφτηκε να το τηγανίσει, να αντιμετωπίσει ένα θαλάσσιο φυ-
τό σαν μεζεδάκι; Κάποιος, πάντως, που ήξερε, όπως κι εμείς εδώ, ότι από τη θάλασσα και τη 
στεριά όλα σχεδόν τρώγονται. Αρκεί να βρεις το κουμπί και την εποχή τους, να φανταστείς 
τους τρόπους που θα τα καλοπιάσουν στη κατσαρόλα ή στο τηγάνι.

ΟΙ ΓΑΛΥΠΕΣ
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ΟΙ ΓΑΛΥΠΕΣ
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ερπατώντας στο βουνό, διαπιστώνω: δίπλα στο θάμνο του σχίνου που δί-
νει τα τσιτσίραβλα, φυτρώνει το αγριόσκορδο και το αγριομάραθο. Τυχαίο 
που αυτά τα τρία συστατικά φτιάχνουν το τουρσί τσιτσίραβλα όπως το 
τρώμε εδώ παραδοσιακά και από πάντα; Δίπλα στις αγριοαγκινάρες φυ-
τρώνει το αγριομάραθο, τα αγριοκρέμμυδα και οι αγριομπιζελιές, προ-
χωρημένη άνοιξη: να η α λα πολίτα συνταγή. Αγκαλιά με τα βλίτα φου-
ντώνει ο στύφνος και η γλιστρίδα της καλοκαιρινής, βραστής σαλάτας. 
Κάπως έτσι, η έμπνευση της μαγείρισσας δανείζεται τη φαντασία της 
φύσης, όπως θα συμφωνούσαν και οι γάλλοι σεφ της κλασικής σχολής.

ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
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ότε θα μου μαγειρέψεις τίποτε ωραίο;» με ρωτάει ο Δημήτρης ο βαρκά-
ρης. «Τι πεθύμησες να φας, να σου κάνω τη χάρη;» «Φρικασέ!» μου απα-
ντάει και βλέπω σχεδόν το σάλιο να τρέχει από το βλέμμα του. «Φρικα-
σέ μες στον ντάλα Δεκαπενταύγουστο βρε Δημήτρη; Και πού θα βρού-
με τα τρυφερά μαρουλάκια, τα χλωρά κρεμμυδάκια, τον μάραθο;» «Άμα 
το κάνουμε με βλίτα;» ρίχνει τη φαεινή ιδέα. «Κι άμα βάλουμε και κο-
τόπουλο που ’ναι πιο ελαφρύ από το αρνί;» συνεχίζω το νήμα του μα-
γειρικού του οίστρου.  Κάπως έτσι οι συνταγές γεννιούνται. Αλλάζουν, 
παραλλάζουν, εξελίσσονται. Επιβιώνουν. Από μια ερώτηση. «Τι καλό 

μαγείρεψες σήμερα;»

H ΣΥΝΤΑΓΗ
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TΑ 
ΠΑΝΤΟΣ
ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗ
Σ ΠΕΙΝΑΣ
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τιάχνεις τα γεμιστά με τη 
συνταγή της γιαγιάς σου. 
Όσους μουσακάδες και να 
φας σε στοιχειώνει η γεύση 

του μουσακά της δικής σου μαμάς. Όχι 
επειδή ήταν πιο μαστόρικος ή νοστι-
μότερος από τους άλλους. Αλλά για-
τί ήταν ο αρχέγονος. Ο μουσακάς της 
παρθενικής αφύπνισης στον κόσμο 
του μουσακά. Τον γεύτηκες μαζί με την 
πρώτη νοστιμιά μιας ζωής που μόλις 
ξεκινούσε, ανοιχτής σε όλα τα σενάρια 
και όλα τα ενδεχόμενα. Η επιστροφή 
στις γεύσεις που μας μεγάλωσαν μας 
γυρνάει στην παλιά προοπτική, τότε 
που μπροστά μας περίμενε ένα ατέ-
λειωτο μέλλον, με απροσμέτρητους 
μήνες. Ένα αξεδιάλυτο κουβάρι από 
χρόνια, λεπτά και δευτερόλεπτα, να 
το γνέσεις με το δικό σου υφάδι. Ο θά-
νατος, τόσο μακριά στον ορίζοντα, ού-
τε καν μια κουκίδα. Σαν το αφηρημένο 
όνομα ενός εξωτικού λιμανιού. Οι πα-
λιές γεύσεις νικούν τον χρόνο. Ξεγε-
λούν τα όσα περάσαμε. Μηδενίζουν το 
κοντέρ. Μυρίζουν μόνο μέλλον.
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1 κιλό πιπεριές κέρατα
2 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες, χωρίς τη φλούδα τους
1 κ.γ. ζάχαρη
2 σκελίδες σκόρδο σε φετάκια
1 φλ. ελαιόλαδο
2 λουκάνικα μοσχαρίσια σε ροδέλες
αλάτι, πιπέρι

1.  Σε ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις πιπεριές μαζί με το λου-
κάνικο μέχρι να ροδίσουν. 

2.  Με το χέρι κόβουμε όσο γίνεται πιο ψιλή την ντομάτα και τη ρίχνουμε στο τηγάνι μαζί με 
το αλάτι και τη ζάχαρη. 

3.  Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε την ντομάτα να σιγομαγειρευτεί, μέχρι να μείνει 
μόνο με το λάδι της. Ρίχνουμε μπόλικο πιπέρι και σερβίρουμε.

   Τις πιπεριές τις βάζουμε ολόκληρες με το κοτσανάκι 
τους. Αν μας ενοχλούν τα σπόρια, τα αφαιρούμε μα-
ζί με το κοτσάνι προσεχτικά, χωρίς να χαλάσουμε το 
σχήμα της πιπεριάς. 
  Τρώγεται ωραιότατα σε θερμοκρασία δωματίου και νο-
στιμίζει περισσότερο όσο μένει.
  Για την ολοκλήρωση της αμαρτίας, το φαγητό ζητάει 
φρέσκο ψωμάκι για βούτες.

Το αληθινο σπεΤζοφαι

4

Του λιναριου Τα παθη 
Κατ’ εξοχήν καλοκαιρινό φαγητό, τότε που 
οι πιπεριές και οι ντομάτες είναι στα καλύ-
τερά τους, το πηλιορείτικο σπετζοφάι έχει 
κατά καιρούς υποφέρει στα χέρια της υπό-
λοιπης Ελλάδας. Το έχω δοκιμάσει με κόκ-
κινες και κίτρινες πιπεριές, με κολοκύθια, 
ακόμη και με λουκάνικα Φρανκφούρτης. Θα 
συμφωνήσω απόλυτα ότι η παράδοση υπάρ-
χει για να την προσαρμόζουμε στα γούστα 
και σε ό,τι έχει το ψυγείο μας. Όποιος, όμως, 
αναζητά το αληθινό, αυτό που στα χωριά του 
Πηλίου θα σου βγάλουν σε μικρό πιατάκι με-
ζέ με το τσίπουρο, θα το φτιάξει με λουκάνι-
κο από μοσχάρι ή ζιγούρι και μοσχάρι, αυτό 
που δίνει την ιδιαίτερη, λίγο καυτερή, πικά-
ντικη νότα στο κλασικό πιάτο. Αν περάσετε 
από τον Βόλο θα το βρείτε σε όλα τα χασάπι-
κα. Στα ΑΒ Βασιλόπουλος, πάλι, υπάρχει το 
μοσχαρίσιο λουκάνικο του Στράκα.

*Αν στο ψυγείο δεν μας βρίσκεται λουκά-
νικο, μαγειρεύουμε το σπετζοφάι ορφα-
νό, ρίχνοντας στο τέλος φέτα σπασμένη σε 
κομματάκια.
*Νοστιμιά του δίνει και η μελιτζάνα σε 
ροδέλες που τηγανίζεται από την αρχή  
στο λάδι, μαζί με τις πιπεριές.

περι ορεξεωσ...
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αβγα ονειρεμενα
Συζητώντας μια μέρα για τις άπειρες εκδοχές μιας στραπατσάδας με τον Γιώργο, τον γιο 
της κυρίας Μαρίας Μαργαριτοπούλου, μου είπε ότι η μαμά του φτιάχνει με αυτόν τον τρό-
πο τα αβγά, μια συνταγή, λέει, που συνηθίζεται εδώ στο χωριό. Από τότε που τη δοκίμασα 
την προτιμώ από τη στραπατσάδα που ήξερα. Είναι πιο εμφανίσιμη, έτσι όπως το κιτρινό-
λευκο των αβγών αναδύεται μέσα από το πράσινο της πιπεριάς και το κόκκινο της ντομά-
τας. Επιπλέον, όταν έχεις υπέροχα, χωριάτικα αβγά, διατηρείται πιο ατόφια, πιο ολοκλη-
ρωμένη η νόστιμη γεύση τους.

6 αβγά
2 ντομάτες ώριμες, ψιλοκομμένες, χωρίς τη φλούδα τους
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
8 πιπεριές κέρατα
1 φλ. ελαιόλαδο
1-2 κ.γ. ζάχαρη
αλάτι, πιπέρι

4

1.  Σε ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις πιπεριές μέχρι να 
ροδίσουν. 

2.  Προσθέτουμε την ντομάτα, που θα κόψουμε με το χέρι όσο πιο ψιλή μπορούμε, μαζί με 
το σκόρδο. 

3.  Αλατίζουμε, ρίχνουμε τη ζάχαρη και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε τη σάλτσα να σι-
γομαγειρευτεί μέχρι να μείνει με το λάδι της. 

4.  Με το πιρούνι ανοίγουμε τρύπες στη σάλτσα και προσεχτικά σπάμε τα αβγά στο κέντρο τους. 
5.  Σκεπάζουμε με το καπάκι μέχρι να ψηθούν τα αβγά. Προσοχή, όμως: όλη η νοστιμιά είναι το 

αβγό μας να βγει ελαφρώς μελάτο για να διαλυθεί ο κρόκος μέσα στη σάλτσα. Οπότε, κατε-
βάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά τη στιγμή ακριβώς που αρχίζει να στερεοποιείται ο κρόκος. 

  Λίγη φέτα ή μερικές ροδέλες λουκάνικου που θα σοτάρουμε από πριν σε ένα αντικολλη-
τικό τηγάνι μπορούν να κάνουν ακόμη πιο πλούσιο αυτό το πιάτο, στο οποίο χωράει ακό-
μη και ο κιμάς από μακαρόνια που περίσσεψε από την προηγουμένη, όπως και οποιοδή-
ποτε μαγειρεμένο κρέας ή κοτόπουλο.
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πιΤεσ με καΤικι
γιαούρτι και αρωματικα (τού γιωργού)

Κολατσιό για όλες τις ώρες, αλλά και εύκολο πρώτο πιάτο αν το συνοδεύσουμε με μια σα-
λάτα, όταν ζητά η όρεξή μας κάτι σε πίτσα.

4 πίτες για σουβλάκι
½ κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
½ κεσεδάκι κατίκι
1 κ.γ. σουσάμι
1 κ.γ. θυμάρι
1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κρέας ή κοτόπουλο
1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
2 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι

4

1.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200οC, στον αέρα. 
2.  Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά και απλώνουμε το μείγμα στις πίτες. 
3.  Στρώνουμε με χαρτί ψησίματος, για να μην χρειαστεί μετά να το πλύνουμε, το χαμηλό τα-

ψί του φούρνου και αραδιάζουμε τις πίτες. 
4.  Ψήνουμε για 6-7 λεπτά σε ζεστό φούρνο. Τις τρώμε πάραυτα και καυτές!

  Μπορούμε να προσθέσουμε κιμά για μακαρόνια ή κοτόπουλο που μας περίσσεψε από την 
προηγουμένη, αλλά και μπριάμ και ψιλοκομένο κοκκινιστό, μπιφτέκια ή κεφτεδάκια. Αν 
σ’ αυτή την περίπτωση προσθέσουμε και 1 κ. σ. πελτέ ντομάτας στο μείγμα, το αποτέλεσμα 
φέρνει σε γιαουρτλού, χωρίς τον μπελά του.

Ο Γ ιώρΓ Ος ψήνει τα πιτακια πανώ ςε φύλλα κΟύτςΟύπιας



Ψωμι Ψημενο με πελΤε
Πρόχειρο και εύκολο σνακ, αυτές τις μπρουσκέτες τις τιμώ ιδιαίτερα τα μεσημέρια που ψή-
νομαι ότι κάνω δίαιτα και άρα αποφεύγω να καθίσω στο τραπέζι και να φάω φαγητό κανονι-
κό, «σαν άνθρωπος» που λέει και η μαμά του. Γίνονται ακόμη πιο ονειρεμένες αν τους προ-
σθέσεις από πάνω μια ωραία φέτα ή μια μυζήθρα και ακόμη καλύτερες αν βράσεις ένα σφι-
χτό αβγό, το κόψεις στη μέση και το σερβίρεις από πάνω με αλάτι και φρέσκο πιπέρι.

4 φέτες χωριάτικο ψωμί, κατά προτίμηση με ξινό προζύμι
πελτέ ντομάτας
ελαιόλαδο
ρίγανη ή ματζουράνα ή φρέσκο βασιλικό

1.  Φρυγανίζουμε το ψωμί στην τοστιέρα ή τη φρυγανιέρα. Γι’ αυτό, άμα είναι μπαγιάτικο, ακό-
μα καλύτερα. 

2.  Τις αλείφουμε με μπόλικο πελτέ, τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο και τις πασπαλίζουμε με φρέ-
σκο βασιλικό, ρίγανη, θυμάρι, ματζουράνα ή θρούμπι.78
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Ποιος ο λόγος να πετάξεις τη χωριάτικη που περίσσεψε; Μα δεν τρώγεται, θα μου πεις, και 
θα συμφωνήσω μαζί σου. Μπορείς, όμως, να την προσθέσεις σε οποιοδήποτε λαδερό, στα 
φασολάκια, τις μπάμιες, το μπριάμ, τον κιμά του μουσακά, αφού πρώτα της αφαιρέσεις τα 
αγγουράκια. Μπορείς, όμως, και να τη μεταποιήσεις σε μια από τις πιο νόστιμες ομελέτες.

4
1 ντομάτα μεγάλη, χωρίς τη φλούδα της
1 μικρό κρεμμύδι
1 πιπεριά
1 κ.γ. κάππαρη
1 κ.γ. ρίγανη
φέτα θρυμματισμένη
½ φλ. ελαιόλαδο
6 αβγά
αλάτι, πιπέρι

η χωριαΤικη σε ομελεΤα

1.  Βάζουμε τη χωριάτικη σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι να 
ζεσταθεί καλά και να μαραθεί η πιπεριά. 

2.  Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αβγά, τους προσθέτουμε αλατοπίπερο και τα ρίχνουμε πάνω στη 
χωριάτικη. 

3.  Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι. Με αυτόν τον τρόπο η ομελέτα 
φουσκώνει ωραία και γίνεται ζουμερή, χωρίς να μπούμε στην ταχυδακτυλουργική διαδι-
κασία να τη γυρίσουμε κι από την άλλη. Όποιος τα καταφέρνει, τη γυρίζει με τον τρόπο του. 

4.  Μόλις ίσα-ίσα στερεοποιηθεί από πάνω το αβγό, την κατεβάζουμε από τη φωτιά.
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ΤηγανηΤο Ψωμι με αβγο
Οι ομελέτες για πρωινό μου φαντάζουν πολύ βαρετές όταν μπορείς να φτιάξεις τόσο εύ-
κολα τα ρουστίκ αυτά αβγουλάκια.

2 φέτες από μπαγιάτικο ψωμί, σε πάχος μέτρια 
κομμένες

2 αβγά
ελαιόλαδο
πάπρικα
αλάτι, πιπέρι
μαϊντανό ψιλοκομμένο ή ρίγανη

4

1.  Σε ένα μικρό τηγάνι που να χωράει ίσα-ίσα το ψωμί, ζεσταίνουμε το λάδι και βάζουμε τις 
φέτες. 

2.  Τις τηγανίζουμε και από τις δύο πλευρές και, προσεκτικά, σπάμε πάνω τους τα αβγά. Σκε-
πάζουμε με καπάκι μέχρι να στερεοποιηθεί ο κρόκος. Τα θέλουμε μελάτα για να ενωθεί 
ο κρόκος με το ψωμάκι. Πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τη ρίγανη ή τον μαϊ-
ντανό και τα τρώμε ζεστά.

  Αν προτιμάμε τα αβγά με βούτυρο, βάζουμε βούτυρο αντί για λάδι.
  Μια ωραία ντομάτα κομμένη τριαντάφυλλο με χοντρό αλάτι, τους ταιριάζει γάντι.
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ΣΑΛΑΤΕΣ
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1.  Βάζουμε τη γλιστρίδα σε μια σαλατιέρα. Χτυπάμε στο μούλτι το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, 
το σκόρδο, το ξίδι και το μισό αγγούρι, αφού του αφαιρέσουμε τα σπόρια, με αλατοπίπερο. 

2.  Το ανακατεύουμε καλά με τη γλιστρίδα. Από πάνω κόβουμε το υπόλοιπο αγγούρι σε λε-
πτές φέτες, με το εργαλείο που καθαρίζουμε τις πατάτες, σαν παρμεζάνα και συμπληρώ-
νουμε με τα κυβάκια ντομάτας.

Σαλατα γλιΣτριδα

1 μεγάλο μάτσο γλιστρίδα
1 αγγούρι
1 ντομάτα μικρή, χωρίς τη φλούδα, κομμένη σε μικρά 

κυβάκια 

½ γιαούρτι στραγγιστό
2 κ.σ. ξίδι
1 σκελίδα σκόρδο, πολύ ψιλοκομμένη
4 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι

Ταπεινή και πεντανόστιμη, τη γλιστρίδα τη λάτρευαν οι αρχαίοι έλληνες για τις θεραπευ-
τικές της ιδιότητες. Σήμερα, η επιστήμη γνωρίζει πως το 60% των λιπιδίων που περιέχει 
η γλιστρίδα είναι το λινολενικό οξύ, αληθινή ασπίδα προστασίας από τον καρκίνο και τα 
καρδιαγγειακά προβλήματα. Αν βρεθείτε στην εξοχή και μπείτε στον κόπο να κοιτάξετε 
γύρω σας, θα διαπιστώσετε πως το ευεργετικό ζιζάνιο φυτρώνει παντού μα παντού γύρω 
μας, ακόμη και στις χαραματιές των κήπων. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας προσφέρει δωρε-
άν το φαρμακείο του.
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1.  Στρώνουμε με χαρτί το χαμηλό ταψί του φούρνου και τοποθετούμε πάνω τις μελιτζάνες 
με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Χαράζουμε με μαχαίρι μπακλαβαδωτά τη σάρκα 
τους, αλατίζουμε και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. 

2.  Τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC, μέχρι να αποκτήσει μια ελαφριά κα-
φετί κρούστα η επιφάνεια και να μαλακώσουν. Με ένα πιρούνι πιέζουμε τη σάρκα τους να 
ανοίξει μια σχισμή, κι όσο είναι ζεστές τις αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε το σκόρδο 
πολύ ψιλοκομμένο, λίγο λάδι, από πάνω μοιράζουμε την ξινομυζήθρα, την ντομάτα, τον 
μαϊντανό και τελειώνουμε με λίγο επιπλέον λάδι και πιπέρι.

ΜελιτζανεΣ Σαλατα

2 μελιζάνες φλάσκες μεγάλες, κομμένες στη μέση
3/4 φλ. ελαιόλαδο
50 γρ. ξινομυζήθρα
2 ντομάτες μέτριες, χωρίς τη φλούδα, κομμένες σε 

κυβάκια
2 σκελίδες σκόρδο
μερικά φυλλαράκια μαϊντανό
αλάτι, πιπέρι

Με έμπνευση από τη θεσσαλονικιώτικη ψητή μελιτζάνα, τη νοστιμότερη μελιτζανοσαλά-
τα που μαγείρεψε ποτέ η Ελλάδα.

  Αντί για μαϊντανό μπορούμε να βάλουμε φρέσκο βασιλικό, ρίγανη ή θυμάρι και να προ-
σθέσουμε λίγο σουμάκ ή γλυκιά πάπρικα.



89



90



91

ΠΟΥ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΦΑΓΗΤΟ
ΣΑΛΑΤΕΣ
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1.  Βράζουμε τα μαυρομάτικα σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν. Προσέχου-
με να τα κατεβάσουμε από τη φωτιά πριν «σκάσουν», διαλυθούν και χάσουν την ωραία 
όψη τους. 

2.  Τα στραγγίζουμε, τα αφήνουμε να κρυώσουν, τα βάζουμε σε μια σαλατιέρα και τους προ-
σθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το αβγοτάραχο. 

3.  Στο μούλτι χτυπάμε καλά όλα τα υλικά του ντρέσινγκ , περιχύνουμε τη σαλάτα, ανακα-
τεύουμε και, τέλος, από πάνω, προσθέτουμε και το αβγοτάραχο.

ΜαυροΜατικα Με αβγοταραχο

200 γρ. μαυρομάτικα
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 πιπεριές Φλωρίνης ψητές, σε ροδέλες
½ αβοκάντο σε λεπτές φέτες
1 μικρό ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο
1 μικρό ματσάκι φρέσκο βασιλικό, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. τρίμμα αβγοτάραχο
ξύσμα από ½ λεμόνι ακέρωτο

Για το ντρέσινγκ
1 φλ. ελαιόλαδο
2 κ.γ. μουστάρδα
χυμό από 1 λεμόνι
1 σκελίδα σκόρδο

  Την ίδια σαλάτα μπορούμε να την κάνουμε και με φακές, αλλά και με ξερά φασόλια. Τα 
μαυρομάτικα, όμως, είναι τα πιο καλόβολα, γιατί δεν χρειάζονται μούλιασμα και βράζουν 
μέσα σε 15-20 λεπτά.
  Στα εστιατόρια της δημιουργικής ελληνικής κουζίνας, οι νέοι σεφ έχουν πάρει το συνή-
θειο να βράζουν τα όσπρια al dente όταν πρόκειται να τα βάλουν σε μια σαλάτα. Λυπάμαι 
παιδιά, αλλά το όσπριο αν δεν βράσει καλά σου στέκεται σαν βαρίδι στο στομάχι. Επιπλέον, 
αν δεν διασπαστεί το άμυλο στο μαγείρεμα, το όσπριο δεν βγάζει καμιά νοστιμιά.
  Τα μυρωδικά που σας δίνω είναι ενδεικτικά. Εσείς βάλτε ό,τι σας βρίσκεται: μαϊντανό, ρί-
γανη, ματζουράνα, θυμάρι.
  Η γεύση της πιπεριάς Φλωρίνης που θα ψήσουμε μόνοι μας δεν συγκρίνεται με το βαζά-
κι. Όμως, τώρα πια, βρίσκεις γευστικότατες ψητές πιπεριές σε βαζάκι, από μικρούς παρα-
γωγούς, στα καταστήματα με τοπικά προϊόντα.

Πιστεύω ότι άμα έχεις αβγοτάραχο, τύφλα να ’χει το χαβιάρι. Ο πιο εκλεκτός και φίνος ελ-
ληνικός μεζές, όμως, έχει το κακό ότι κοστίζει ακριβά. Ευτυχώς, ο μάστερ του είδους κύρι-
ος Τρικαλινός εκ Μεσολογγίου, έχει κυκλοφορήσει το αβγοτάραχο σε τρίμμα, σε μικρά βα-
ζάκια που δεν κοστίζουν την Άρτα και τα Γιάννενα. Ταιριάζει υπέροχα με όλες τις σαλάτες 
οσπρίων, σε μια μακαρονάδα ή σε ένα ριζότο. Πριν φύγω για διακοπές, ρίχνω στη βαλίτσα και 
ένα βαζάκι που θα δώσει μια νότα πολυτέλειας στο λιτό γαστρονομικό τοπίο των διακοπών.
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Ντομάτες: Στρώνουμε με χαρτί ψησίματος το χαμηλό ταψί του φούρνου και τοποθετούμε 
πάνω του τις ντομάτες. Τις πασπαλίζουμε με αλάτι, ρίγανη και ζάχαρη, σκορπίζουμε το 
σκόρδο ψιλοκομμένο και τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Τις ψήνουμε στους 200οC, μέχρι 
να ροδίσουν. 

Φακές: Βράζουμε τις φακές σε άφθονο αλατισμένο νερό με το δαφνόφυλλο. Τις βράζουμε 
όσο να μαλακώσουν, αλλά φροντίζουμε να τις κατεβάσουμε από τη φωτιά πριν «σκάσουν» 
και χάσουν το σχήμα τους. Τις στραγγίζουμε και πετάμε το δαφνόφυλλο. 

Ντρέσινγκ: Χτυπάμε στο μούλτι όλα τα υλικά. 
Σαλάτα: Σε μια σαλατιέρα ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά με το ντρέσινγκ, εκτός από τις 

ντομάτες. Αυτές τις τοποθετούμε ωραία-ωραία από πάνω για να μη διαλυθούν.

Σαλατα φακεΣ Με ψητεΣ ντοΜατεΣ

200 γρ. φακές χοντρές
1 δαφνόφυλλο
1 ωμό κολοκύθι, κομμένο σε καρεδάκια
3-4 λιαστές ντομάτες, ψιλοκομμένες
1 ματσάκι μαϊντανό
1 ξερό κρεμμύδι μικρό, σε καρεδάκια
1 κ.γ. ρίγανη
200 γρ. φέτα θρυμματισμένη
αλάτι, πιπέρι

4 ντομάτες, κομμένες σε χοντρές ροδέλες
ρίγανη
ελαιόλαδο
λίγη ζάχαρη
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
αλάτι

1 φλ. ελαιόλαδο
3 κ.σ. ξίδι
1 σκελίδα σκόρδο
λίγο αλάτι

Παρ’ όλο που η φτωχική κουζίνα της παράδοσης τιμά ιδιαίτερα τα όσπρια και ξέρει την αξία 
τους, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι κλασικές νοικοκυρές στην πόλη επιμένουν να τα μαγει-
ρεύουν μόνο σούπα, όταν μπορούν να φτιάχνουν κάθε φορά και μια διαφορετική σαλάτα, 
αφήνοντας τα υλικά του ψυγείου να οδηγήσουν τη φαντασία τους.

  Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε στο ντρέσινγκ και 2 κ.γ. πάστα ελιάς. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν θα αλατίσουμε.
  Μυρωδικά βάζουμε ό,τι μας βρίσκεται και ό,τι μας αρέσει: φρέσκο βασιλικό, πάπρικα, θυ-
μάρι, μείγμα μπαχαρικών, ματζουράνα.

Για τις ντομάτες
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1.  Κόβουμε τα λαχανικά και σε μια μεγάλη λεκάνη τα μαρινάρουμε για 30 λεπτά με το λά-
δι, τη ρίγανη και το λεμόνι. 

2.  Παίρνουμε ένα μεγάλο στρογγυλό ταψί και στη μέση βάζουμε ολόκληρο το κεφάλι του 
σκόρδου. Γύρω-γύρω τοποθετούμε τα λαχανικά, μαζί με τη μαρινάδα. 

3.  Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν. 
4.  Για το σερβίρισμα, καθαρίζουμε τις σκελίδες του σκόρδου που γίνονται γλυκές σαν μέλι, 

τις βάζουμε ανάμεσα στα λαχανικά και προσθέτουμε λίγο επιπλέον λάδι, μερικές σταγό-
νες μπαλσάμικο και τον φρέσκο μαϊντανό.

ψητα λαχανικα

4 πιπεριές, κέρατα και στρογγυλές
2 μελιτζάνες φλάσκες, σε ροδέλες
2 κολοκύθια, σε φέτες
1 κρεμμύδι, σε χοντρές ροδέλες
1 κεφάλι σκόρδο ολόκληρο

 φλ. ελαιόλαδο
2 κ.γ. ρίγανη
χυμό από ½ λεμόνι
αλάτι, πιπέρι
μαϊντανό για το σερβίρισμα 
λίγες σταγόνες ξίδι μπαλσάμικο

Πάντα ζηλεύω τα ψητά λαχανικά του αδελφού μου. Όχι μόνο γιατί έχει μπάρμπεκιου, αλ-
λά και γιατί ξέρει να ψήνει στα κάρβουνα. Κι ακόμα πιο πολύ, γιατί ό,τι ανεβαίνει στη θρά-
κα  έρχεται κατευθείαν από το μποστάνι του. Τέτοιο ψητό λαχανικό στο σπίτι της πόλης 
δεν γίνεται. Μπορείς, όμως, να κλέψεις τις εντυπώσεις με μια άλλη παρουσίαση, να χορ-
τάσεις το μάτι εκεί όπου δεν μπορείς να κάνεις το χατίρι του ουρανίσκου.

  Ό,τι λαχανικό έχουμε στο ψυγείο μπορεί να γίνει ψητό. Νοστιμότατο γίνεται και το καρό-
το κομμένο σε φέτες.

  Τα ψητά λαχανικά δεν θέλουν πολλά μπαχαρικά, γιατί έτσι χάνεται η πολύ ντελικάτη γεύ-
ση τους. Ταιριάζουν πολύ, όμως, με μερικές φέτες μανούρι ή ξινομυζήθρα που θα προ-
σθέσουμε στο σερβίρισμα.
  Αν περισσέψουν, την επομένη γίνονται μια πολύ ωραία ομελέτα.
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ
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1.  Μουλιάζουμε σε ζεστό νερό μαζί με τον χυμό του ενός λεμονιού το πλιγούρι, για 30-45 
λεπτά, μέχρι να μαλακώσει αλλά να παραμείνει αλ ντέντε, να κρατάει στο δόντι δηλαδή. 

2.  Σε μια σαλατιέρα ψιλοκόβουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και τις ντομάτες σε μικρά κυβάκια 
αφού πρώτα τις ξεφλουδίσουμε και πετάξουμε τα σπόρια. 

3.  Στραγγίζουμε το πλιγούρι, το στύβουμε με το χέρι μας, το βάζουμε κι αυτό στη σαλατιέρα 
μαζί με τα μπαχαρικά, προσθέτουμε το λάδι και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε καλά. 

4.  Αφήνουμε τη σαλάτα στο ψυγείο 30 λεπτά να μαριναριστεί πριν τη σερβίρουμε.

ταΜπουλε

100 γρ. πλιγούρι (κατά προτίμηση πολύ ψιλό)
χυμό από 1 λεμόνι
1 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα
2 κ.σ. δυόσμο ξερό
1 μικρό μάτσο δυόσμο φρέσκο, ψιλοκομμένο 
3 ντομάτες μικρές, ψιλοκομμένες
1 πιπεριά κέρατο, πολύ ψιλοκομμένη
1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κρέας ή κοτόπουλο
1 κ.γ. κανέλα σκόνη
1 κ.γ. κύμινο σκόνη
χυμό από 2 λεμόνια

 φλ. ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι

Από τις πιο ταλαιπωρημένες σαλάτες στα ελληνικά εστιατόρια, όπου συνήθως σου σερ-
βίρουν ένα σκέτο πλιγούρι με μια υποψία από μυρωδικά και ντομάτα, το ταμπουλέ είναι 
μια βόμβα από αρώματα, αλλά και υγεία! Ωστόσο, παρ’ ότι ποτέ δεν τσιγκουνεύτηκα τον 
χρόνο και την ταλαιπωρία για να ψιλοκοκόψω τον όσο πιο μπόλικο γίνεται μαϊντανό, το 
κρεμμυδάκι και τον δυόσμο, το αποτέλεσμα είχε κάτι το πεθαμένο. Μια απλή σκιά εκεί-
νου του ονειρεμένου ταμπουλέ που δοκιμάζω στα ταξίδια μου στη Μέση Ανατολή. Ένα τα-
ξίδι στη Βηρυτό μου έλυσε το μυστήριο. Ποτέ μου δεν φαντάστηκα ότι εκτός από λαχανι-
κά, το αληθινό ταμπουλέ περιλαμβάνει και μπαχαρικά. Εκείνα που στρογγυλεύουν, ολο-
κληρώνουν, κάνουν μεστή την ανατολίτικη νοστιμιά του. 

  Το πλιγούρι που συνήθως βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ είναι το χοντρό. Αν βρεθείτε σε 
κάποιο αιγυπτιακό μπακάλικο αγοράστε το πολύ ψιλό. 
  Η σωστή αναλογία του ταμπουλέ είναι να υπερισχύουν τα λαχανικά και πού και πού να δι-
ακρίνονται και οι κόκκοι από το πλιγούρι. 
  Όταν δεν έχω πλιγούρι το φτιάχνω και με το ψιλό μαροκάνικο κουσκούς που βρίσκουμε 
στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν χρειάζεται μούλιασμα. Είναι προβρασμένο, οπότε απλά μα-
λακώνει με τον χυμό της ντομάτας και των λαχανικών.
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1.  Κλείνουμε το σύνολο σε χαρτί ψησίματος, το τοποθετούμε σε ένα ταψάκι και το ψήνουμε 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 30 λεπτά. 

2.  Το σερβίρουμε με ζεστό, φρυγανισμένο ψωμάκι.

Στο χαρτί καί Στη Στίγμη

1 πακέτο χαλούμι σε φέτες
1 ντομάτα κομμένη σε ροδέλες
4 λιαστές ντομάτες
1 πιπεριά κέρατο σε ροδέλες
1 κ.γ. κάππαρη
μερικές ελιές πράσινες ή μαύρες
½ φλ. ελαιόλαδο
θυμάρι ή ρίγανη
μπούκοβο ή καυτερή πιπεριά

Να τι μπορείς να κάνεις αν ξαφνικά σου προκύψει κόσμος και θέλεις με κάτι να συνοδεύ-
σεις το ποτό τους.



1.  Πλένουμε καλά τις σαρδέλες και αφαιρούμε τα εντόσθια και τα κεφάλια. Τις στεγνώνουμε 
πάνω σε χαρτί κουζίνας και τις βάζουμε σε ένα τάπερ στρώσεις εναλλάξ με αλάτι. 

2.  Τις καλύπτουμε καλά με το ξίδι και το κρασί, κλείνουμε το τάπερ και τις αφήνουμε στο 
ψυγείο για 24 ώρες. Πριν τις σερβίρουμε, τραβάμε τη ραχοκοκαλιά και την αφαιρούμε. Τις 
σερβίρουμε με ελαιόλαδο. 

3.  Αν μας περισσέψουν, βγάζουμε τις ραχοκοκαλιές και τις διατηρούμε σε τάπερ στο ψυγείο, 
καλυμμένες με ελαιόλαδο.

  Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε σκόρδο, καυτερή η πράσινη πιπεριά, ρίγανη ή 
μαϊντανό.

ΣαρδέλέΣ γία τΣίπουρο

1 κιλό σαρδέλες ολόφρεσκες
2 κ.γ. αλάτι
1 ποτήρι λευκό κρασί
1 ποτήρι ξίδι αψύ
½ ποτήρι ελαιόλαδο

Ο κολιός, ο γαύρος, το σκουμπρί, οι σαρδέλες, το τονάκι και όλα τα ταπεινά ψάρια γίνονται 
πολύ εύκολα σπιτικό παστό, που δεν ταιριάζει ωραία μόνο με το τσίπουρο ή το ούζο, αλλά 
και με τη βότκα ή με ένα πολύ καλό malt, κατά προτίμηση καπνιστό, ουίσκι. Ποτέ, ωστόσο, 
δεν πειραματιζόμαστε αν δεν είμαστε βέβαιοι για την απόλυτη φρεσκάδα του ψαριού μας.
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1.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200οC. Στρώνουμε το ρηχό ταψί του φούρνου με χαρ-
τί για ψήσιμο και επάνω απλώνουμε τις φέτες της μελιτζάνας. Αλατοπιπερώνουμε, χα-
ράζουμε με μαχαίρι την επιφάνειά τους και με το χέρι μας ή με πινέλο απλώνουμε πά-
νω τους το ελαιόλαδο. 

2.  Τις ψήνουμε στον φούρνο μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν. Βγάζουμε το ταψί από το 
φούρνο, μοιράζουμε πάνω τους τη φέτα, πιπέρι και με το κουτάλι το μέλι, σε λεπτά ζιγκ-
ζαγκ. Πασπαλίζουμε με το φιστίκι. 

3.  Ξαναβάζουμε τις μελιτζάνες στο φούρνο και τις ψήνουμε για άλλα 10-15 λεπτά.

μέλίτζανέΣ 
με μελι, φετα και φιστικια

3 μελιτζάνες φλάσκες, κομμένες σε πολύ χοντρές 
φέτες
 φλ. ελαιόλαδο

200 γρ. τυρί φέτα σπασμένη σε πολύ μικρά κομμάτια
2 κ.σ. αλατισμένα φιστίκια Αιγίνης, χοντροσπασμένα 
2 κ.σ. μέλι
αλάτι, πιπέρι

Η μελιτζάνα σε γλυκόξινους τόνους θεωρητικά μου έβγαζε μια απέχθεια. Μέχρι που δοκί-
μασα μια γλυκόξινη κινέζικη συνταγή και άλλαξα γνώμη. Όταν στη γεύση έχεις ταμπού, 
χάνεις πολλές από τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Έτσι είπα κι εγώ να γυρίσω το αγαπη-
μένο μου λαχανικό στην ελληνική γλυκόξινη εκδοχή του. Η παράδοσή μας παντρεύει 
θαυμάσια το γλυκό με το αλμυρό στα πιάτα της κι όμως, δεν είναι αυτό που πρώτο μας έρ-
χεται στο νου όταν μαγειρεύουμε «ελληνικά».
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1.  Φιλετάρουμε τον γαύρο, τον αλατοπιπερώνουμε και τον αφήνουμε να στραγγίσει στο σου-
ρωτήρι. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις μελι-
τζάνες αλατισμένες, μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν και από τις δύο πλευρές. Τις 
σβήνουμε με το μπαλσάμικο πριν τις κατεβάσουμε από τη φωτιά. 

2.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC. Ανοίγουμε ένα-ένα τα φύλλα κρούστας στον πά-
γκο μας και διπλώνουμε κάθε φύλλο στη μέση. Μοιράζουμε σε κάθε φύλλο τις μελιτζά-
νες, από πάνω τον γαύρο, από 1 λιαστή ντομάτα, κύμινο, ρίγανη και από 1 κουταλιά ελαιό-
λαδο. Κλείνουμε σε πακετάκια και τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί. Ψήνουμε στον φούρ-
νο μέχρι να ροδίσει το φύλλο, περίπου 20-25 λεπτά. 

3.  Όσο ψήνεται ο γαύρος, ετοιμάζουμε τη σαλάτα. Ψιλοκόβουμε την ντομάτα και τον βασιλι-
κό, αλατοπιπερώνουμε, βάζουμε και το ελαιόλαδο.

4.  Σερβίρουμε κάθε πακετάκι με λίγη από τη σαλάτα στο πλάι.

γαυροΣ μέ μέλίτζανέΣ 
σε φύλλο κρούστασ

1 μελιτζάνα φλάσκα, κομμένη σε μέτριες ροδέλες
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. ξίδι μπαλσάμικο
300 γρ. γαύρο
4 κ.σ. ελαιόλαδο
4 φύλλα κρούστας
4 ντομάτες λιαστές
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. κύμινο

2 ντομάτες ώριμες, κομμένες σε κυβάκια, χωρίς τα 
σπόρια τους

λίγο φρέσκο βασιλικό
1 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι

Βαρεθήκατε τον γαύρο λαδορίγανη ή μήπως ο γιατρός σάς έχει απαγορεύσει τα τηγανη-
τά; Σας έχω τη – νοστιμότερη – λύση! Στην κάθε μέρα ο γαύρος έτσι γίνεται ένα υπέροχο 
«κυρίως». Σε ένα κάλεσμα, τον σερβίρουμε ως πρώτο πιάτο.

Για τη σαλάτα
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1.  Κόβουμε το καπάκι χωρίς να το αποκόψουμε από τις ντομάτες και τις αδειάζουμε με ένα 
κουταλάκι. Το ψαχνό από τις ντομάτες το κρατάμε σε ένα μπολ, το ψιλοκόβουμε με το χέ-
ρι (όχι στο μούλτι γιατί θα πολτοποιηθεί) και το ανακατεύουμε με τη ζάχαρη. Κόβουμε το 
καπάκι από την πλευρά με το κοτσάνι και καθαρίζουμε τις πιπεριές από τα σπόρια. 

2.  Ψιλοκόβουμε, αυστηρά με το χέρι, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Στρώνουμε τα λαχανικά 
στο ταψί, αλατίζουμε το εσωτερικό τους και πασπαλίζουμε με ζάχαρη το εσωτερικό από 
τις ντομάτες. 

3.  Ανάβουμε τον φούρνο, στους 200οC. Βγάζουμε την πέτσα του λουκάνικου και ψιλοκόβου-
με το εσωτερικό του. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρουμε το λουκάνι-
κο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το ρύζι. 

4.  Μόλις το ρύζι γίνει διαφανές, προσθέτουμε τις σταφίδες, το αλατοπίπερο και τα 3/4 περί-
που από τις ντομάτες. Μόλις πάρει 1-2 βράσεις η ντομάτα, κατεβάζουμε το τηγάνι από τη 
φωτιά και προσθέτουμε στη γέμιση τον μαϊντανό, τη ρίγανη και την κανέλα. 

5.  Γεμίζουμε τις πιπεριές και τις ντομάτες που βρίσκονται στο ταψί ήδη. Στα ενδιάμεσα κενά 
που σχηματίζονται στο ταψί βάζουμε πατάτες και κολοκύθια χοντροκομμένα, καλύπτου-
με με την υπόλοιπη ντομάτα, συμπληρώνουμε όσο ελαιόλαδο τραβάνε τα γούστα μας, λί-
γο αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Ψήνουμε στον φούρνο, μέχρι να μαυρίσουν τα καπάκια από 
τις ντομάτες και τις πιπεριές.

Τα γεμισΤα λιγο αλλιώσ   

6 ντομάτες μέτριες, πολύ ώριμες αλλά σφιχτές
6 πιπεριές μέτριες
4-5 κρεμμύδια μέτρια, ψιλοκομμένα
3-4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 φλ. ρύζι καρολίνα
2 κ.σ. σταφίδες μαύρες
2 κ.γ. ρίγανη
1 πρέζα κανέλα
1 φλ. ελαιόλαδο
το εσωτερικό από 1 μεγάλο ή 2 μέτρια λουκάνικα
2 κ.γ. ζάχαρη
αλάτι, πιπέρι
κολοκύθια και πατάτες κομμένα κυδωνάτα για το ταψί
ελαιόλαδο, ρίγανη για το ταψί

Στο χωριό δεν μας βρίσκεται πάντοτε κιμάς. Όμως όλοι έχουν στο ψυγείο τους λουκάνι-
κο, αυτό το υπέροχο πικάντικο ντόπιο, από μοσχάρι και ζυγούρι. Ένα οποιοδήποτε παρα-
δοσιακό ελληνικό λουκάνικο, ωστόσο, δίνει μια πρωτότυπη νότα στα γεμιστά, αλλάζοντας 
τη γεύση που έχουμε συνηθίσει.

  Για χρόνια προσπαθούσα να ανακαλύψω το μυστικό του νόστιμου γεμιστού, μέχρι που κα-
τάλαβα ότι όλα εξαρτώνται από το ψήσιμο. Το γεμιστό θέλει δυνατό φούρνο για να γίνει 
σπυρωτό και να μην φοβηθείς να το ψήσεις μέχρι να γκαγκανιάσουν κανονικά τα καπά-
κια των λαχανικών.
  Το παλιό, αλουμινένιο ταψί ψήνει τα νοστιμότερα γεμιστά.



1.  Αφαιρούμε την εξωτερική πέτσα από το λουκάνικο και κομματιάζουμε σε πολύ μικρά κομ-
ματάκια το εσωτερικό του. 

2.  Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, σε δυνατή φωτιά, σοτάρουμε το λουκάνικο με το κρεμμύδι, 
μέχρι να μαραθεί και να ροδίσει. Το αφήνουμε να κρυώσει λίγο. 

3.  Στο μεταξύ, στρώνουμε τσαλακωμένα τα 3 φύλλα στον πάτο ενός λαδωμένου πυρέξ και δεν 
ξεχνάμε να τα λαδώσουμε όλα καλά, ένα ένα. Αφήνουμε στις άκρες λίγο φύλλο να προε-
ξέχει, για να φτιάξουμε στη συνέχεια το γείσο. 

4.  Απλώνουμε το μείγμα του λουκάνικου στα φύλλα. Σκεπάζουμε με 1 φύλλο κρούστας και 
το λαδώνουμε. Απλώνουμε ομοιόμορφα τα τυριά πάνω στο φύλλο, αφού κρατήσουμε λί-
γο τυρί για το τέλος. 

5.  Σκεπάζουμε με τα 3 τελευταία φύλλα τσαλακωμένα και γυρίζουμε ωραία το γύρω-γύρω 
μαζί με τα κάτω φύλλα που αφήσαμε να προεξέχουν. 

6.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC, στον αέρα. Χαράζουμε με μυτερό μαχαίρι το 
σουφλέ σε κομμάτια. 

7.  Σε μια λεκάνη χτυπάμε καλά με το πιρούνι τα αβγά, το γάλα και το γιαούρτι. Περιχύνου-
με το σουφλέ με το μείγμα, πασπαλίζουμε το τυρί που κρατήσαμε και το ψήνουμε για πε-
ρίπου 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

σουφλε με Τυρια και λουκανικο

7 φύλλα κρούστας
3 μεγάλα λουκάνικα
1 κρεμμύδι μεγάλο, ψιλοκομμένο
3 φλ. τριμμένα κίτρινα τυριά
4 αβγά
1 γιαούρτι στραγγιστό
1 ποτήρι γάλα
ελαιόλαδο για το ταψί και τα φύλλα

Από τα πιάτα που αγαπούν τα παιδιά, αυτό το, ας το πούμε, σουφλέ είναι μια καλή ευκαι-
ρία να καθαρίσουμε το ψυγείο από διάφορα υπολείμματα κίτρινων τυριών που έχουν χά-
σει την πρώτη φρεσκάδα τους.

  Δοκίμασα να το κάνω και με χωριάτικο φύλλο και με σφολιάτα, αλλά δεν μου πέτυχε. Βγή-
κε πολύ ζυμαρένιο.
  Προτιμήστε ένα ντόπιο λουκάνικο με έντονη γεύση. Όλα τα λεφτά σ’ αυτήν τη συνταγή εί-
ναι η γλυκιά γεύση του κρεμμυδιού που ψήνεται με το λίπος του λουκάνικου.
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1.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC, στον αέρα. 
2.  Βάζουμε στο ταψί το κατσικάκι και με τα χέρια μας το τρίβουμε καλά με το αλάτι, το πιπέρι, 

τη ρίγανη, το μισό λάδι και το μισό σκόρδο, να πάνε παντού. Σε μια λεκάνη ανακατεύου-
με καλά με τα χέρια μας, το υπόλοιπο λάδι και το σκόρδο με ρίγανη και αλατοπίπερο και 
το μείγμα το ανακατεύουμε πολύ καλά με τις πατάτες να πάει παντού. 

3.  Μοιράζουμε τις πατάτες ομοιόμορφα στο ταψί με το κατσικάκι. Προσθέτουμε την ντομάτα 
και το χυμό λεμονιού στο σύνολο και ανακατεύουμε και  πάλι καλά με τα χέρια. 

4.  Μοιράζουμε στο ταψί τα τέταρτα του λεμονιού και προσθέτουμε 2 φλιτζάνια νερό. Βάζου-
με το κατσικάκι στον προθερμασμένο φούρνο. 

5.  Το μυστικό είναι να περιχύνουμε συχνά το κρέας και τις πατάτες με τα υγρά του ταψιού. 
Όταν μισοψηθεί το κρέας και οι πατάτες είναι σχεδόν έτοιμες, σε περίπου 2 ώρες, μοιρά-
ζουμε στην κρούστα του κατσικιού και στις πατάτες το βούτυρο. Φροντίζουμε μέχρι να ψη-
θούν να τις περιχύσουμε άλλες 2-3 φορές με τη σάλτσα. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο 
νεράκι ακόμη, από το πλάι μη μουλιάσουμε την κρούστα του κρέατος και της πατάτας. Αυ-
τό το τελευταίο βουτυράκι κάνει τραγανές τις πατάτες και την πέτσα του ψητού. 

6.  Το ψητό θα είναι έτοιμο σε 2½-3 ώρες, θα το καταλάβετε καθώς θα ξεκολλάει το κρέας από 
τα κόκαλα.

καΤσικακι με παΤαΤεσ 
όπως τό κάνόυν ςτό πήλιό

1 κατσικίσιο μπουτάκι και μια ωμοπλάτη με το χεράκι 
κομμένα σε μερίδες 

6 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φετάκια
2 ντομάτες πολύ ώριμες, ψιλοκομμένες στο χέρι
1 φλ. ελαιόλαδο
3 κ.σ. βούτυρο αγελαδινό (τύπου Κερκύρας)
1 κ.σ. ρίγανη
2 κιλά πατάτες κομμένες πολύ χοντρές κυδωνάτες 

(μια πολύ μεγάλη πατάτα, για παράδειγμα, κομμένη 
στα 4)

1 λεμόνι με τη φλούδα του (ακέρωτο φυσικά) κομμένο 
στα 4

χυμό από 2 λεμόνια
αλάτι, πιπέρι

Νομίζω ότι το κατσικάκι με πατάτες στον φούρνο, που γίνεται λουκούμι στον ξυλόφουρ-
νο, είναι το πιο αγαπημένο, το πιο γιορτινό πιάτο στο νότιο Πήλιο. Και όντως, εδώ έχω δο-
κιμάσει την πιο εύγευστη εκδοχή του. Θα μου πείτε τι διαφορετικό μπορεί να έχει ένα κα-
τσίκι στον φούρνο; Όπως σε όλα τα πιάτα της παράδοσης, οι μικρές, αδιόρατες διαφορές 
που μπορεί να μην παρατηρήσει κάποιος απρόσεχτος είναι αυτές που χτίζουν τις διαφο-
ρές στη γεύση, από τόπο σε τόπο, από το χωριό στο διπλανό χωριό.



1.  Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και το βούτυρο και σοτάρουμε το κατσικά-
κι μαζί με την κανέλα (σκόνη και ξυλάκι), το γκάραμ μασάλα και το κάρι μέχρι να ροδίσει 
καλά από όλες τις πλευρές. 

2.  Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, φέρνουμε δυο βόλτες και σβήνουμε με το κρα-
σί. Το αφήνουμε να εξατμιστεί, προσθέτουμε την ντομάτα, το αλατοπίπερο και τη ζάχαρη, 
χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. 

3.  Σιγομαγειρεύουμε το κρέας μέχρι να μαλακώσει. Τότε προσθέτουμε και τις πατάτες, μαζί 
με 1 ποτήρι νερό, αν χρειαστεί, και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσουν κρέ-
ας και πατάτες και να μελώσει η σάλτσα. 

4.  Πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και λίγο επιπλέον πιπέρι και σερβίρουμε.

παΤαΤαΤο Τησ καΤσαρολασ   

1½ κιλό κατσικάκι, μπούτι και χεράκι, σε μερίδες
2 κιλά πατάτες
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο στο χέρι
4 σκελίδες σκόρδο σε φετάκια
½ φλ. ελαιόλαδο
½ φλ. αγελαδινό βούτυρο (τύπου Κερκύρας)
2 κ.γ. κάρι σκόνη γλυκό
1 ξύλο κανέλας + κανέλα σκόνη στη μύτη του μικρού 

κουταλιού
2 κ.γ. γκάραμ μασάλα (μείγμα μπαχαρικών ινδικό)
½ ποτηράκι του κρασιού γλυκό κρασί, τύπου Samos
2 ντομάτες ώριμες, ψιλοκομμένες στο χέρι
1 κ.γ. ζάχαρη
μερικά κλωναράκια μαϊντανό, ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Το πατατάτο, κατσίκι ή αρνί κοκκινιστό με πατάτες, είναι το φαγητό των πανηγυριών του 
Αιγαίου που μαγειρεύεται σε μεγάλα καζάνια στα ξύλα, μόνον από άντρες ειδικούς. Από 
τότε που το εξοχικό με καθήλωσε στη στεριά, ενίοτε νοσταλγώ μαζί με τους μπάλους και 
το πατατάτο, που εμείς εδώ το λέμε γιαχνί. Φέτος αποφάσισα να το φτιάξω λίγο πιο ενδια-
φέρον από την μπλουμ εκδοχή της παράδοσης, λιγάκι πιο αρωματικό και εξωτικό.

  Από το πατατάτο, προτιμώ τον πουρέ του. Λιώνω με το πιρούνι τις πατάτες μέσα στη σάλ-
τσα και χαίρομαι τον πιο νόστιμο πουρέ. Γι’ αυτό, βάλτε μερικές πατάτες παραπάνω, ποτέ 
δεν είναι αρκετές!
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1.  Σε μια χαμηλή και πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κιμά 
με τις πιπεριές και το μείγμα μπαχαρικών μέχρι να διαλυθεί σε ψιλά «ροκανίδια» χωρίς 
σβόλους. Η δουλειά γίνεται πολύ εύκολα με το σύρμα που χτυπάμε τα αβγά. 

2.  Μόλις σοταριστεί ο κιμάς, προσθέτουμε το σκόρδο, το κρεμμύδι, το κολοκύθι και το καρό-
το και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. 

3.  Σβήνουμε με την ντομάτα και τη ζάχαρη, αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
και σιγομαγειρεύουμε τον κιμά μέχρι να μείνει με τη σάλτσα του, για περίπου 30 λεπτά. 

4.  Βράζουμε το κριθαράκι σε άφθονο αλατισμένο νερό και το στραγγίζουμε. Σερβίρουμε στα 
πιάτα και από πάνω μοιράζουμε τον κιμά και στο τέλος τη φέτα και τον βασιλικό.

  Προαιρετικά, μπορούμε να προσθέσουμε 2 κ.σ. κουκουνάρια και μαύρες σταφίδες μαζί 
με τον κιμά.

κριθαρακι με κιμα
Τα παιδιά αγαπούν τα μακαρόνια με κιμά, αλλά το πολύ το Κύριε ελέησον το βαριέται κι 
ο παπάς. Το κριθαράκι, μαζί με μερικές διορθώσεις, ανανεώνει την όρεξη, προσθέτοντας 
γεύση αλλά και κρυφές βιταμίνες σε όσους είναι τσακωμένοι με τα λαχανικά.

500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
2 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο
2 πιπεριές κέρατα, σε ψιλές ροδέλες
1 κολοκυθάκι, περασμένο από το μούλτι
1 καρότο, περασμένο από το μούλτι
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 κρεμμύδι μέτριο, ψιλοκομμένο
1 ντομάτα μεγάλη, πολύ ώριμη, ψιλοκομμένη στο χέρι
2 κ.γ. ζάχαρη
1 φλ. ελαιόλαδο
1 ματσάκι φρέσκο βασιλικό, ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι
375-400 γρ. κριθαράκι χοντρό
200 γρ. φέτα θρυμματισμένη
μία ντομάτα κομμένη σε κυβάκια
½ φλιτζάνι κουκουνάρια καβουρδισμένα
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1.  Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε από όλες τις πλευρές το 
κοτόπουλο. 

2.  Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα φέρνουμε 2-3 βόλ-
τες. Σβήνουμε με την ντομάτα, ρίχνουμε τη ζάχαρη, αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε 
τη φωτιά και σκεπάζουμε με το καπάκι. 

3.  Περίπου 20 λεπτά μετά, προσθέτουμε τα βλίτα. Μόλις χάσουν τον όγκο τους, τα πιέζουμε 
να μοιραστούν ομοιόμορφα ανάμεσα στο κοτόπουλο. Τα αλατίζουμε πολύ ελαφρά και συ-
νεχίζουμε το μαγείρεμα με κλειστό το καπάκι, μέχρι να μαλακώσει εντελώς το κοτόπουλο. 

4.  Στο τέλος ρίχνουμε και τον μαϊντανό. Χτυπάμε στο μούλτι το αβγό και στη συνέχεια προ-
σθέτουμε και το λεμόνι χτυπώντας. Ρίχνουμε στο αβγό λίγο-λίγο από το ζουμί της κατσα-
ρόλας κι ύστερα το μεταφέρουμε στην κατσαρόλα, στο ζεστό μάτι. 

5.  Κουνάμε με τα χέρια μας να πάει παντού το αβγό, το σταυρώνουμε και το αφήνουμε να 
ησυχάσει. Το σερβίρουμε με φρέσκο πιπέρι.

Το φρικασε Του ΔημηΤρου 
κότόπόυλό με βλιτά

1 κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, κομμένο σε μερίδες
2 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο
1 φλ. ελαιόλαδο
500 γρ. βλίτα
1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο όπως στη χωριάτικη
4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
3 σκελίδες σκόρδο σε ροδέλες
1 μέτρια ντομάτα ώριμη, ψιλοκομμένη στο χέρι,  χωρίς 

τη φλούδα 
1 κ.γ. ζάχαρη
1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
χυμό από 1 λεμόνι
1 αβγό
αλάτι, πιπέρι

  Τα βλίτα που θα αγοράσετε φροντίστε να τα διαλέξετε με φύλλα όσο πιο μικρά και τρυφε-
ρά γίνεται. Τα μεγάλα είναι σκληρά και άνοστα.

Η ΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥ
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Κατηγιώργης είναι ένα μικρό λι-
μανάκι περίκλειστο από το πευ-
κοδάσος. Απέναντι, με μια απλω-
τή, πιάνεις τη Σκιάθο. Ακόμη κι 

όταν δεν έχει φεγγάρι, εδώ έχει πάντα ψά-
ρι. Της ημέρας. Και αστακούς που περπα-
τάνε όταν πας να τους βάλεις στη ζυγα-
ριά. Και καραβίδες που, ό,τι ώρα κι αν πας, 
«μόλις έχουν έρθει». Ο Κατηγιώργης εί-
ναι ο παράδεισος του θαλασσοφαγά. Όταν 
θέλεις μεζέ με ούζο, πας στου Σταμούλη. 
Όταν τραβά η όρεξή σου σούπα, διαλέγεις 
τον Φλοίσβο. Οι τιμές έρχονται κατευθείαν 
από τη φτωχομάνα Ελλάδα του ’60, τα ψά-
ρια σου τα ξεκοκαλίζεις με τα πόδια χωμέ-
να στην άμμο, μπροστά σου αναδύεται πορ-
τοκαλί το φεγγάρι. Σου ’ρχεται να βάλεις τα 
κλάματα για τη νοστιμιά της καραβίδας, για 
το υπερθέαμα, δεν ξέρεις, και τα δυο εξίσου 
ρομαντικά. «Φανταστική ψαρόσουπα» ανα-
κοινώνει η κάρτα του Φλοίσβου και τηρεί 
την υπόσχεσή της. Διαλέγεις τα ψάρια, μέ-
χρι να πιεις ένα τσίπουρο η σούπα έρχεται αχνιστή 
με ένα ψαρένιο βουνό από δίπλα. Τι άλλο να ζητή-
σεις από τη ζωή; Μόνο τη συνταγή.

Η ψαρόσουπα, λοιπόν, ζητά φρέσκο και πολύ ψάρι. 
Με 1-2 μπακαλιαράκια δουλειά δεν γίνεται. Θέλει 
ποικιλία, οπωσδήποτε 1-2 σκορπίνες ή δράκαινες, 
μπακαλιάρο, λούτσο, ούγενες, κέφαλο, πεσκανδρί-
τσα. Φτηνό, αλλά μπόλικο ψάρι. 

Πολύ ψάρι, λοιπόν, αλλά λίγο ζουμί. Το νερό το 
μετράμε με τα πιάτα, πόσοι είμαστε, συν ένα πιάτο 
«για την κατσαρόλα».

Υστερα θέλει δυνατή φωτιά και μπόλικη πατάτα, 
τόση που να μην κλέψει τη νοστιμιά, αλλά και όση 
χρειάζεται για να «δέσει» η σούπα, να πάρει μια 
γεμάτη υφή, αποτέλεσμα της κόλας των ψαριών 
και του αμύλου της πατάτας.

Οι λεπτομέρειες, αναλυτικά στη συνταγή που 
ακολουθεί.
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ
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1.  Στη βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε για λίγο, σε δυνατή φω-
τιά, για 1-2 λεπτά, τα λαχανικά. Τοποθετούμε πάνω τους τα ψάρια και προσθέτουμε το νερό. 

2.  Αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις μαλακώσει η πατάτα, κατεβά-
ζουμε τη σούπα από τη φωτιά. 

3.  Με τρυπητή κουτάλα βγάζουμε σε μια πιατέλα τα ψάρια με τα λαχανικά. Περνάμε τη σού-
πα από το πολύ ψιλό σουρωτήρι του ρυζιού, λιώνοντας μέσα στο σουρωτήρι με ένα πιρού-
νι και 2-3 πατάτες. 

4.  Για μεγαλύτερη ασφάλεια και για να μην περάσει ούτε ίχνος από κοκαλάκι, την ξανασου-
ρώνουμε στρώνοντας στο σουρωτήρι ένα τουλπάνι. Προσθέτουμε πιπεράκι, λεμόνι προαι-
ρετικά, δοκιμάζουμε μήπως χρειάζεται λίγο περισσότερο αλάτι και σερβίρουμε.

η ψαροσουπα 
3 κιλά διάφορα βραστόψαρα εξαιρετικής φρεσκάδας
1 φλ. ελαιόλαδο
3 πιπεριές κέρατα ολόκληρες
1 μεγάλη ντομάτα ώριμη, ξεφλουδισμένη και κομμένη 

στα 4
1 ματσάκι σέλινο, άκοπο
1 κιλό πατάτες χοντροκομμένες ή ολόκληρες αν είναι 

μικρές
3 καρότα ολόκληρα
2 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα στα 4
5 πιάτα της σούπας νερό
αλάτι, πιπέρι

  Σ’ αυτήν τη σούπα είναι δύσκολο να αποφασίσεις τι είναι πιο νόστιμο. Το ψάρι ή η πατάτα;
  Αν δεν θέλετε να μπλέξουν τα κόκαλα των ψαριών με τα λαχανικά, βάλτε τα ψάρια σας σε 
τούλι που θα το δέσετε και θα το βάλετε στην κατσαρόλα χωριστά από τα λαχανικά-μυρω-
δικά. Όταν γίνουν, θα ξεψαχνίσετε ευκολότερα τα ψάρια. Το έχω δοκιμάσει και βράζοντας 
τα ψάρια στο καλαθάκι των λαχανικών, πάνω από τα υπόλοιπα υλικά, αλλά η σούπα μου 
δεν χύλωσε όπως έπρεπε.
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1.  Βάζουμε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια σε μια λεκάνη και τα ζυμώνουμε πολύ καλά, βρέ-
χοντας συχνά τα χέρια μας στη βρύση. 

2.  Το νερό που παίρνει έτσι ο κιμάς τον αφρατεύει πολύ. Πλάθουμε κεφτεδάκια στο μέγεθος 
που μας αρέσει. Σε ένα φαρδύ αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και προ-
σθέτουμε την ντομάτα, το σκόρδο, το αλατοπίπερο και τη ζάχαρη. 

3.  Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε με καπάκι γιατί πιτσιλάει τρελά και θα κάνου-
με χάλια την κουζίνα. 

4.  Μετά από 5-10 λεπτά, βάζουμε προσεχτικά τα κεφτεδάκια στο τηγάνι, με ένα κουτάλι τα 
περιχύνουμε με τη σάλτσα, σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να σιγομαγειρευτούν για 30 λε-
πτά. Στο τέλος προσθέτουμε τη ρίγανη ή το βασιλικό ή και τα δυο μαζί.

εξυπνοι κεφΤεΔεσ με νΤομαΤα

500 γρ. κιμά από χοιρινό, ποντίκι ή λάπα
1 μεγάλο κρεμμύδι, περασμένο από το μούλτι
2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες
1 ματσάκι δυόσμο φρέσκο
1 ματσάκι μαϊντανό φρέσκο
3 κ.σ. ξίδι
2 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κρέας ή κοτόπουλο
αλάτι, πιπέρι

3 ντομάτες πολύ ώριμες, ξεφλουδισμένες, 
ψιλοκομμένες στο χέρι

2 σκελίδες σκόρδο
1κ.σ. κοφτή ζάχαρη

 φλ. ελαιόλαδο
φρέσκο βασιλικό ή ρίγανη
αλάτι, πιπέρι

Πολλοί θα σου πούνε πως κεφτέδες χωρίς ψωμί ή φρυγανιά δεν γίνονται, όπως δεν νοού-
νται και χωρίς αβγό. Κι ακόμη ότι τα σουτζουκάκια ή οι κεφτέδες με σάλτσα θέλουν οπωσ-
δήποτε πρώτα τηγάνισμα, διαφορετικά, λέει, διαλύονται στο μαγείρεμα. Ο χρόνος που μο-
νίμως με κυνηγάει, όμως, μου έμαθε πως τα πιο νόστιμα, ντοματένια κεφτεδάκια μαγει-
ρεύονται με τον πιο γρήγορο και απλό τρόπο. Εξάλλου, κανένας λαός της Ανατολής δεν 
φτιάχνει τα κεφτεδάκια του με ψωμί και αβγό. Φροντίζει, όμως, να τα ζυμώσει με αρνίσιο 
κιμά για να βγουν αφράτα. Το ίδιο θεάρεστο έργο επιτελεί και ο χοιρινός κιμάς. Από εκεί 
και πέρα, τα τρως σκέτα με φρέσκο ψωμάκι, με ρύζι, με τηγανητές πατάτες ή τα αντιμετωπί-
ζεις ως σάλτσα για μια μακαρονάδα. Την οποία μπορείς να φτιάξεις και με τα χθεσινά περισ-
σεύματα, αφού τα συγκεκριμένα κεφτεδάκια προκύπτουν ακόμη πιο νόστιμα την επομένη.

  Αν δεν μας βρίσκεται φρέσκια ντομάτα, το καλύτερο αποτέλεσμα δίνει ένα κουτί κονκασέ 
που θα πολτοποιήσουμε στο μούλτι.
  Τον χειμώνα που δεν έχουμε φρέσκο βασιλικό, ωραίο άρωμα στη σάλτσα θα δώσει ένα κλω-
ναράκι ξερό φασκόμηλο.
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1.  Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε χαμηλή κατσαρόλα και σοτάρουμε το κοτόπουλο μαζί με την 
κανέλα μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές. 

2.  Σβήνουμε με τον χυμό των πορτοκαλιών και του λεμονιού, προσθέτουμε το ξύσμα, τα κρεμ-
μύδια, αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφή-
νουμε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί, μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο. 

3.  Στο τέλος ρίχνουμε το μέλι, ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί και προσθέτουμε το περιε-
χόμενο από τα φακελάκια του τσαγιού. Ανακατεύουμε άλλη μια φορά, αφήνουμε το φα-
γητό να πάρει άλλη μια βράση και το σερβίρουμε με λευκό ρύζι μπασμάτι.

κοΤοπουλο με Τσαι Earl–GrEy

1 κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες
 φλ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια μεγάλα, ψιλοκομμένα
χυμό από 2 πορτοκάλια
χυμό από 1 λεμόνι
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
κανέλα σκόνη στη μύτη του κουταλιού
2 κ.σ. μέλι
2 φακελάκια τσάι Earl Grey
αλάτι, πιπέρι

Σπεσιαλιτέ του κολλητού μου, του Εμμανουήλ, που χρόνια τώρα με απειλεί ότι θα μου τη 
μαγειρέψει. Τελικά πήρα την πρωτοβουλία να τη φτιάξω με τη φαντασία μου, μεταφράζο-
ντας με δικά μου λόγια τις οδηγίες του.

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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1.  Βράζουμε ένα κοτόπουλο, όπως κλασικά για να το κάνουμε σούπα: με το σέλινο, το καρό-
το και το κρεμμύδι του. Το στραγγίζουμε και μόλις κρυώσει το ξεκοκαλίζουμε. 

2.  Βάζουμε το ψαχνό σε ένα ταψάκι, προσθέτουμε το θυμάρι ή τη ρίγανη και το χυμό του λε-
μονιού και το καλύπτουμε με λεπτές φέτες γραβιέρα. 

3.  Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για λίγα λεπτά, προσέχοντας να το 
βγάλουμε τη στιγμή που θα λιώσει η γραβιέρα. Αν την παραψήσουμε θα γίνει σαν λάστι-
χο και θα χάσει τη νοστιμιά της. 

4.  Το σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

κοΤοπουλο με γραβιερα κρηΤησ

1 κοτόπουλο βρασμένο
χυμό από 1 λεμόνι
θυμάρι ή ρίγανη
λεπτές φέτες από ώριμη γραβιέρα Κρήτης
πιπέρι

Το κοτόπουλο που κάνουμε σούπα είναι σαν να το γδύνουμε από ό,τι ομορφότερο διαθέ-
τει, σαν να το ξεζουμίζουμε για να πάρουμε τους χυμούς του σε πιάτο βαθύ. Ό,τι απομέ-
νει χάνει το γούστο του, σχεδόν δύσκολα καταπίνεται, μας θυμίζει τους σκληρούς και 
άνοστους καιρούς της δίαιτας. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να του εμφυσήσουμε και πάλι τη 
χαρά της ζωής και της νοστιμιάς με την τεχνητή αναπνοή μιας βουτυράτης γραβιέρας.

  Πολύ ωραίο γίνεται και με ένα καλό κασέρι.
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1.  Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου. Ζεσταίνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι το 
λάδι και σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε τα φιλέτα για 3 λεπτά από κάθε πλευρά. 

2.  Τα βγάζουμε σε ένα πιάτο δίπλα μας. Ρίχνουμε στο τηγάνι τις πιπεριές και το σκόρδο και 
τα σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά για 6-7 λεπτά, αφού πρώτα τα αλα-
τίσουμε ελαφρά. 

3.  Προσθέτουμε στο τηγάνι τον βασιλικό και το μπαλσάμικο. Επιστρέφουμε και το κοτόπου-
λο στο τηγάνι. 

4.  Αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί για 2-3 λεπτά, γυρίζοντας 1-2 φορές το κοτόπουλο 
και από τις δύο πλευρές.

Το βιασΤικο κοΤοπουλο
με μπάλςάμικό

4 φιλέτα κοτόπουλο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
2 πράσινες ή κόκκινες πιπεριές σε καρεδάκια ή λεπτές 

φέτες
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
2-3 κλωναράκια φρέσκο βασιλικό
2 κ.σ. ξίδι μπαλσάμικο
αλάτι, πιπέρι

Ο μεγαλύτερος εφιάλτης μου συνοψίζεται σε δύο λέξεις από το στόμα του γιου μου: «μα-
μά πεινάω!». Όταν ένα παιδί πεινάει, τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να αναβάλει την πεί-
να του. Επίσης, ένας έφηβος συνήθως πεινάει τις πιο ακατάλληλες ώρες, ας πούμε πάνω 
που ετοιμάζεσαι να ρίξεις έναν μεσημεριανό υπνάκο ή τη στιγμή που ετοιμάζεσαι να πας 
για μπάνιο. Εν γένει, τη στιγμή που, όσο κι αν λατρεύω τη μαγειρική, δεν θέλω να βλέπω 
κατσαρόλα ούτε ζωγραφιστή, δεν θέλω να ξέρω ότι στον κόσμο υπάρχει κάτι που σε κοι-
τάζει με τέσσερα μάτια και λέγεται κουζίνα. Για τις δύσκολες αυτές ώρες της μαγειρικής 
ανορεξίας, έχω εφεύρει δεκάδες συνταγές της άμεσης δράσης, οι οποίες ξεκινάνε από την 
κατάψυξη. Όπου πάντα υπάρχει ένα χοιρινό ψαρονέφρι, ένα φιλέτο κοτόπουλο ή ένα φι-
λέτο ψάρι, που αποψύχεται αυτοστιγμεί στον φούρνο μικροκυμάτων.

  Για να τα συνοδεύσω, φτιάνω λευκό ρύζι μπασμάτι ή απλά ζεσταίνω 1-2 πίτες για σουβλά-
κι στη φρυγανιέρα.
  Μπορούμε να φτιάξουμε το φαγητό και με φιλέτο γαλοπούλας, χοιρινό ψαρονέφρι ή φι-
λέτο από μπουτάκια κοτόπουλου.
  Προτιμώ το λευκό το λευκό μπαλσάμικο που δεν αλλάζει το χρώμα του κρέατος.
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ΧΤαποΔι 4x4
Αυτή η συνταγή είναι του χωριού μας. Την έφτιαχνε ο μπα-
μπάς, κι αυτός την κληρονόμησε στον Αλέξη, τον αδελφό 
μου. Ο μπαμπάς το έλεγε σαλμί, απ’ ότι μου είπε ο Αλέξης, 
αλλά εγώ προτιμώ το όνομα 4 επί 4 που του έδωσε εκείνος, 
γιατί μέσα στον τίτλο κλείνει με επιτυχία όλα τα υλικά, οπό-
τε δεν το ξεχνάς ποτέ. Και μπορείς να το μαγειρέψεις ακό-
μη κι αν δεν έχεις το βιβλίο-σκονάκι μαζί σου. Ο μπαμπάς 
έψηνε το χταπόδι στην κατσαρόλα σε πολύ χαμηλή φωτιά με 
το ζουμί του, όμως έτσι γίνεται λουκούμι μόνο το μικρούλι, 
ολόφρεσκο χταποδάκι που αφθονεί στο χωριό μας. Γι’ αυτό κι 
εγώ σας δίνω την εκδοχή της κυρίας Μαρίας Μαργαριτοπού-
λου, που το μαγειρεύει μέσα σε κρασί και ξίδι, η οποία είναι 
ιδανικότερη για τα μεγάλα κατεψυγμένα χταπόδια που συνή-
θως βρίσκουμε στην πόλη.

1.  Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το χταπόδι σε μέτρια φωτιά και τη σκεπάζουμε. Μόλις πάρει 
βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το χταπόδι να βγάλει σκεπασμένο όλα τα 
υγρά του. 

2.  Μόλις τα απορροφήσει, το σβήνουμε πρώτα με το ξίδι και μετά ρίχνουμε το κρασί. Το μα-
γειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσει. Αν το χταπόδι είναι πολύ μεγάλο, ίσως 
χρειαστεί να προσθέσουμε και λίγο νεράκι. 

3.  Αφού μαλακώσει και απορροφήσει το ζουμάκι του, το βγάζουμε από την κατσαρόλα και το 
κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. 

4.  Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το λάδι και  σοτάρουμε το χταπόδι μαζί με τα κρεμμύδια και τις 
πιπεριές. 

5.  Προσθέτουμε και τις ντομάτες, αλατοπιπερώνουμε και το σιγομαγειρεύουμε σε χαμηλή 
φωτιά, μέχρι να λιώσουν οι ντομάτες και να μείνει με το λαδάκι του.

  Για πιο πολύ άρωμα μπορούμε να προσθέσουμε και 2-3 σκελίδες σκόρδο και ρίγανη, στο 
τέλος.
  Ευρέως κυκλοφορεί η άποψη ότι το χταπόδι δεν χρειάζεται αλάτι γιατί βγάζει από μόνο 
του. Μετά από μισό πέλαγος χταπόδια που έχω μαγειρέψει στη ζωή μου, μπορώ να σας πω 
πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αλατίστε το με φειδώ, αν δεν θέλετε να σερβίρετε μια ανοστιά!

1 μέτριο χταπόδι ολόκληρο
1 ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί
1 σφηνάκι ξίδι
4 κρεμμύδια κομμένα στα 4
4 πιπεριές κέρατο ολόκληρες
4 ντομάτες κομμένες στα 4 
1 φλ. ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
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Ο ΑΛΕΞΗΣ
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1.  Πλένουμε τον γαύρο και αφαιρούμε τα κεφάλια. 
2.  Στο μεταξύ έχουμε βάλει να βράσει ένα μεγάλο κατσαρόλι με αλατισμένο νερό. Μόλις κο-

χλάσει ρίχνουμε τον γαύρο και τον βράζουμε για 5 λεπτά. 
3.  Τον στραγγίζουμε, προσεκτικά για να μη διαλυθεί, στο τρυπητό. 
4.  Τον στρώνουμε σε μια πιατέλα, σκορπίζουμε από πάνω το κρεμμύδι, τη ρίγανη, τον μαϊ-

ντανό, την κάππαρη, το λεμόνι με το ξύσμα και το λάδι και σερβίρουμε το φαγητό χλιαρό.

γαυροσ αΧνισΤοσ (τής μάμάς)

1000 γρ. φρέσκο γαύρο
1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ρίγανη
5 κ.σ. ελαιόλαδο
1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. κάππαρη
χυμό από 1 λεμόνι
ξύσμα από 1/2 λεμόνι ακέρωτο
αλάτι, πιπέρι

Τον γαύρο έτσι τον έχω φάει μόνο από τη μαμά μου, που δεν ξέρω πού ξετρύπωσε τη συντα-
γή. Πριν τον δοκιμάσω, η ιδέα του αχνιστού μου φάνηκε κάπως φτωχή. Στην πράξη απο-
δείχτηκε πεντανόστιμος, ιδίως αν τον σερβίρεις χλιαρό, και επιπλέον μαγειρεύεται τα-
χύτατα, σε ελάχιστο χρόνο.

   Τρώγεται ως κύριο πιάτο, αλλά και κρύος, για σαλάτα.
   Προαιρετικά μπορούμε να χτυπήσουμε το λεμόνι και το λάδι με ένα κουταλάκι 
μουστάρδα και μια σκελίδα σκόρδο στο μπλέντερ. 
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1.  Αφαιρούμε προσεκτικά τα κόκαλα από το ψάρι και με το χέρι μας τρίβουμε σε ένα μπολ τη 
σάρκα του σε όσο γίνεται μικρότερα κομματάκια, σαν ίνες. 

2.  Με ένα πιρούνι λιώνουμε την πατάτα και την προσθέτουμε στο ψάρι, μαζί με το κρεμμύδι, 
τα κρεμμυδάκια, το τυρί, το αβγό, τον μαϊντανό, το αλατοπίπερο και το αλεύρι. 

3.  Ζυμώνουμε καλά με το χέρι μας κι αν η ζύμη βγει πολύ αραιή ρίχνουμε ακόμη λίγο αλεύρι. 
4.  Ζεσταίνουμε το τηγάνι και με ένα κουτάλι της σούπας μοιράζουμε αραιά το μείγμα στο λάδι. 
5.  Ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές.

ψαροκεφΤεΔεσ

400 γρ. από οποιοδήποτε καθαρισμένο ψάρι
2 πατάτες, βρασμένες, ξεφλουδισμένες και χλιαρές
3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
1 κρεμμύδι, τριμμένο
1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 φλ. κίτρινο τυρί (κεφαλογραβιέρα) τριμμένο
1 αβγό
4 κ.σ. αλεύρι
αλάτι, πιπέρι
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Το καλοκαίρι το ψυγείο μας υποφέρει από τα περισσεύματα, τα «δείγματα» που λέει και 
η μαμά μου, όλα όσα λυπάσαι να πετάξεις αλλά δεν ξέρεις και τι να τα κάνεις. Και καθώς, 
όπως σας είπα, το ψάρι το έχουμε άφθονο, πάντα κάποιο περιμένει από χθες ή αντιπρο-
χθές τη μοίρα του μέσα στο ταπεράκι. Οι ψαροκεφτέδες του δίνουν μια δεύτερη ολόφρε-
σκη ευκαιρία και, επιπλέον, ξεγελάνε και τα παιδιά που τρώνε τους κεφτέδες πολύ πιο 
εύκολα από ένα τηγανητό μπαρμπούνι.

  Τον χειμώνα στην πόλη, τα ίδια κεφτεδάκια τα φτιάχνω με παστό μπακαλιάρο ή με οποιο-
δήποτε κατεψυγμένο ψάρι σε φιλέτο.
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ΣΤΟΝ ΛΑΥΚΟ
Όταν θέλουμε να πούμε ότι στην περιοχή μας έχουμε κι εμείς κάτι κομψό, ωραίο και διατηρη-

τέο, βγάζουμε μπροστά τον Λαύκο. Γιατί απ’ όλα τα χωριά της περιοχής, μόνον εκείνος κατόρ-

θωσε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στα πέτρινα αρχοντικά του, να προσελκύσει τον «καλό τον 

κόσμο» κι όλους εμάς που κάτω από τα πλατάνια της πλατείας τρώμε κοντοσούβλια, πίτες και 

τον σπιτικό μπακλαβά της Κατερίνας. Στον Λαύκο όλοι μαγειρεύουν καλά, αγαπούν το κρέας 

και επιπλέον είναι το μόνο χωριό που δηλώνει συμπάθεια στο χοιρινό, το οποίο όλοι εμείς οι 

υπόλοιποι αντιμετωπίζουμε με μια μουσουλμανική σχεδόν αποστασιοποίηση. Στον Λαύκο επί-

σης πηγαίνουμε για να ψωνίσουμε ψωμί και τυρόψωμο. Λιγότερο μας νοιάζει το ψωμί και πε-

ρισσότερο ο φούρνος, που ο τελευταίος απόγονος Γιάννης Δροσίτης διατηρεί ευλαβικά, όπως 

παλιά. Αυτός ο μαγεμένος φούρνος, με τα δεμάτια ξύλα στο κατώφλι του, χτίστηκε από τον πα-

τέρα του Ντε Κίρικο, που ως μηχανικός είχε αναλάβει όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πηλί-

ου. Τρένο δεν μας έφερε ως εδώ, αλλά μας άφησε το υπέροχο, μοσχοβολιστό κτίριο, με τα καρό 

ασπρόμαυρα πλακάκια και τα δαντελωτά σκαλίσματα στη στέγη.

Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
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ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΤΟ ΠΑΛΙΟ)

Ο Γ ΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
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Η χΟρΤΟπιΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤεριΝΑΣ
Όσες φιλότιμες προσπάθειες κι αν καταβάλουν οι βιομηχανίες της ζύμης, δεν πρόκειται ποτέ να φτά-
σουν τη νοστιμιά του σπιτικού φύλλου. Το χειροποίητο φύλλο δεν είναι δύσκολο να γίνει, αλλά θέλει 
τον χρόνο του, θέλει υπομονή μέχρι να το πετύχεις – αν σου βγει με την πρώτη μη χαίρεσαι, είναι απλά 
η τύχη του πρωτόπειρου  – θέλει μεγάλο τραπέζι, θέλει τον ειδικό λεπτό πλάστη-βέργα, θέλει να γεμί-
σεις την κουζίνα με αλεύρι, θέλει να παχνιστείς κι εσύ με τη λευκή σκόνη σαν τον λύκο στο παραμύθι 
με τα γουρουνάκια. Χαλάλι, όμως, το τραγανό, γευστικό αποτέλεσμα! Κι επειδή παιδεύτηκα καιρό μέχρι 
να το καταφέρω, το φύλλο έχει ένα και μόνο μυστικό: να ζυμώσεις τη ζύμη πολύ μαλακή, τόσο που να 
ανοίγει σχεδόν μόνη της κάτω από τον πλάστη. Το σκληρό κίτρινο αλεύρι το ειδικό για ζυμωτά είναι πο-
λύ νόστιμο, αλλά αν το βάλεις σε αναλογία παραπάνω από 1 προς 3 με το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το 
φύλλο κάνει τρύπες και σκίζεται. Και πάλι, όμως, αυτό δεν μας πολυνοιάζει. Γενικά, στο φύλλο πρέπει 
να είσαι χαλαρός, επιεικής με τον εαυτό σου και να μην σε πιάνει η αισθητική τελειομανία. Έχω κάνει χι-
λιάδες πίτες και ακόμη δεν έχω καταφέρει να φτάσω τις ηπειρώτισσες που βγάζουν εκείνο το λείο, ψιλό, 
ολοστρόγγυλο φύλλο που κυλάει σαν σεντόνι. Όμως, οι πίτες μου είναι νοστιμότατες. Με αυτό προσπα-
θώ να σας πω ότι το μεγαλύτερο μυστικό της γεύσης στην πίτα είναι το τσαλακωμένο, πατσαβουριασμένο 
φύλλο. Και αφού θα το τσαλακώσουμε που θα το τσαλακώσουμε, δεν μας νοιάζει αν έχει τρύπες, ακανό-
νιστο σχήμα και λοιπές ατέλειες. Συνταγές για φύλλο έχω δοκιμάσει πολλές, αλλά αυτή που μου πετυ-
χαίνει καλύτερα είναι η ακόλουθη.

600 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
100 γρ. αλεύρι ολικής
1 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο
1 σφηνάκι ξίδι ή ρακή
2 κ.γ. αλάτι
χλιαρό νερό όσο πάρει

ΓΙΑ Το φυλλο

Ζυμώνουμε τα υλικά προσθέτοντας λίγο-λίγο το νερό, μέχρι να πάρουμε μια ελαστική ζύμη, πολύ απαλή, 
που να ζυμώνεται χωρίς καμία προσπάθεια. Σταματάμε στο σημείο ακριβώς που ίσα-ίσα δεν κολλάει στα 
χέρια μας. Στην αρχή ζυμώνουμε στη λεκάνη, μετά μεταφέρουμε τη ζύμη για να τη δουλέψουμε στον πά-
γκο της κουζίνας. Την αφήνουμε σκεπασμένη με πετσέτα να ξεκουραστεί μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμι-
ση. Παρ’ όλο που λένε ότι ο νισεστές βοηθάει στο άνοιγμα του φύλλου, εμένα με βολεύει καλύτερα το κα-
νονικό αλεύρι. Κόβουμε μπαλίτσες σαν πορτοκάλι και τις ανοίγουμε σε όσο πιο λεπτό φύλλο αντέχουμε. 
Πριν από κάθε μας κίνηση αλευρώνουμε καλά κι από τις δυο πλευρές το ζυμάρι. Για εμάς τις ανειδίκευ-
τες, που ποτέ δεν θα φτιάξουμε το φύλλο διαφανές, όπως όριζαν οι χιώτες μαέστροι του είδους, 2 φύλλα 
πάνω και 2 φύλλα κάτω είναι αρκετά για μια πίτα. Δεν ξεχνάμε να λαδώσουμε κάθε φύλλο και να βάλλου-
με μπόλικο λαδάκι ανάμεσα στα φύλλα που θα γυρίσουμε για να φτιάξουμε τον κόθρο, το γείσο της πίτας, 
την οποία επίσης θα λαδώσουμε γενναιόδωρα στην επιφάνεια. Θα τη χαράξουμε και θα τη ραντίσουμε με 
νερό για να γίνει πιο τραγανό το φύλλο μας. 

Προσοχή ΤώρΑ θέλέΙ Το ΤΑψΙ. Γενικά η πίτα δεν θέλει ψηλό ταψί. Κυκλοφορούν στα μαγαζιά κάθε γειτο-
νιάς κάτι πολύ χαμηλά ταψιά από αλουμίνιο, που εκτός από φτηνά είναι ειδικά για πίτες και πίτσες. Υπάρ-
χουν σε όλα τα μεγέθη και ψήνουν την καλύτερη πίτα.
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Ψιλοκόβουμε όλα τα υλικά σε μια λεκάνη και αφού τα ανακατέψουμε καλά ρίχνουμε τη φέ-
τα. Όλη η νοστιμιά της πίτας κρύβεται στη χοντροκομμένη φέτα, που δεν χάνεται μέσα στα 
χόρτα, αλλά και στο μπόλικο πιπεράκι. 

Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση ανάμεσα στα 2 τσαλακωμένα φύλλα, σκεπάζουμε με τα 
άλλα 2, κάνουμε ό,τι σας είπα παραπάνω για το φύλλο και ψήνουμε σε ζεστό φούρνο στον 
αέρα, στους 180οC, για 1 ώρα.

1

3

2

4

1 κιλό φρέσκο σπανάκι, βλίτα ή μείγμα από χορταρικά
1 μάτσο άνηθο, χοντροκομμένο
1 μάτσο μαϊντανό, χοντροκομμένο
1 μάτσο κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 αβγά
500 γρ. φέτα, σπασμένη σε χοντρά κομμάτια
αλάτι, πιπέρι

ΓΙΑ Τή ΓέΜΙσή
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1.  Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κολοκυθάκια με το 
σκόρδο, σε δυνατή φωτιά, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν όσο γίνεται, αφού βγά-
ζουν πολύ νερό. Δεν μας πειράζει καθόλου που σχεδόν θα διαλυθούν. 

2.  Βγάζουμε τη σφολιάτα από το ψυγείο, λαδώνουμε την ταρτιέρα και την απλώνουμε ομοι-
όμορφα, γεμίζοντας ως επάνω τα τοιχώματα. Τρυπάμε παντού τη σφολιάτα με πιρούνι. 

3.  Τσεκάρουμε αν τα κολοκυθάκια έχουν έρθει σε χλιαρή θερμοκρασία και τα απλώνουμε 
ομοιόμορφα στον πάτο της ταρτιέρας. Ψιλοκόβουμε πάνω τους τον δυόσμο ή τον μαϊντανό. 

4.  Χτυπάμε σε ένα μπολ το γάλα, τα αβγά και τα τυριά, προσθέτουμε το πιπέρι και αδειάζου-
με το μείγμα πάνω στα κολοκύθια. 

5.  Περιποιούμαστε τις άκρες, τις γυρίζουμε σε ένα όμορφο γείσο και ψήνουμε την τάρτα 
στους 180οC στον αέρα, για 45 περίπου λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

ΤΑρΤΑ ΚΟΛΟΚΥθι

1 φύλλο ζύμη σφολιάτα
6 μέτρια κολοκυθάκια σε ροδέλες
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 μάτσο φρέσκο δυόσμο ή μαϊντανό ψιλοκομμένο
½ φλ. ελαιόλαδο
3 αβγά
1½ φλ. κίτρινα τυριά, τριμμένα
1 ποτήρι γάλα
αλάτι, πιπέρι

Σε κάθε καλοκαιρινό μποστάνι, αυτό που ευδοκιμεί στη μεγαλύτερη αφθονία του Θεού 
είναι το κολοκύθι. Παρ’ όλο που τα πηλιορείτικα βέλια, στην ουσία τα μωρά κολοκύθια 
της μεγάλης κολοκύθας με την κατακίτρινη σάρκα, δεν συγκρίνονται με τη γεύση κανε-
νός κολοκυθιού, η καθημερινότητά μας πονοκεφαλιάζει τον πονοκέφαλο του κολοκυ-
θιού. Σε πόσες συνταγές να το εκμεταλλευτείς, έτσι που γεννάει σαν το κουνέλι και πά-
λι κολοκύθια θα φάμε σήμερα; 

  Αν δεν έχουμε τρυπήσει αρκετά το φύλλο της σφολιάτας, μπορεί στο ψήσιμο να φουσκώ-
σει ανομοιόμορφα. Το παρακολουθούμε, κι αν συμβεί, ανοίγουμε τον φούρνο και τρυπά-
με με ένα πιρούνι τις φουσκάλες. Η τάρτα θα επανέλθει στα ίσα της.
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1.  Ζεσταίνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις μελιτζάνες, το 
κρεμμύδι, τις πιπεριές και τα κολοκυθάκια για 2-3 λεπτά. 

2.  Προσθέτουμε το σκόρδο και την ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και 
αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί μέχρι να μείνει μόνο με το λάδι του και να μαλακώ-
σουν τα λαχανικά, αλλά χωρίς να διαλυθούν. Το κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε 
τη φέτα, τον μαϊντανό και τη ρίγανη και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. 

3.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC. Λαδώνουμε ένα μέτριο ταψί και στρώνουμε τη 
σφολιάτα, φροντίζοντας να καλύψουμε καλά τα τοιχώματα του ταψιού. 

4.  Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τη σφολιάτα την κρατάμε κρύα στο ψυγείο. Με ένα πιρούνι τρυπά-
με σε πολλά σημεία τον πάτο της σφολιάτας. Στρώνουμε ομοιόμορφα το μπριάμ πάνω στη 
ζύμη και ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η σφολιάτα και να φουσκώσει.

ΤΑρΤΑ μπριΑμ

1 φύλλο έτοιμη ζύμη σφολιάτα
200 γρ. φέτα, σπασμένη σε κομμάτια
λίγη ρίγανη ή φρέσκο ή ξερό βασιλικό

3 μελιτζάνες φλάσκες, σε μεγάλα κυβάκια
2 μελιτζάνες αργείτικες, σε ροδέλες
3 πιπεριές πράσινες ή κέρατα σε ροδέλες
2 κολοκυθάκια, σε ροδέλες
1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε φέτες
2 σκελίδες σκόρδο, σε φετάκια
1 ντομάτα ώριμη, ξεφλουδισμένη, ψιλοκομμένη
1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ρίγανη
1 φλ. ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι

Το μπριάμ – στον φούρνο ή στην κατσαρόλα – που μας περίσσεψε από την προηγουμένη, 
γίνεται μια πεντανόστιμη τάρτα την επομένη, ιδανική για πρώτο πιάτο αν έχεις τραπέζι ή 
ως κυρίως με μια σαλάτα σε ένα σπιτικό γεύμα. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να αφαιρέ-
σουμε τα κομματάκια της πατάτας, σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πατάτα στο μπριάμ.

Αν δεν έχουμε μπριάμ αλλά θέλουμε να φτιάξουμε την τάρτα, μαγειρεύουμε στο τηγάνι 
ένα γρήγορο τουρλού
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1.  Σε φαρδύ αντικολλητικό τηγάνι, ζεσταίνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο και ψήνουμε τις αλα-
τισμένες μελιτζάνες σε δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να ψηθούν και να μα-
λακώσουν. Αν διαλυθούν, δεν μας πειράζει καθόλου. 

2.  Προς το τέλος προσθέτουμε και το σκόρδο, να μαλακώσει κι αυτό. Κατεβάζουμε τις μελι-
τζάνες από τη φωτιά και τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο. Όπως είναι στο τηγάνι τις ανα-
κατεύουμε καλά με τον μαϊντανό, τη ρίγανη, τα τυριά, τα αβγά και το πιπέρι. 

3.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC. Λαδώνουμε το ταψί, στρώνουμε τσαλακωμένα 
τα 2 φύλλα, απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση, σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα 2 φύλλα πά-
λι τσαλακωμένα, ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δίνω στη «Χορτόπιτα» και λαδώνο-
ντας πολύ καλά τα φύλλα. Ψήνουμε την πίτα για περίπου 1 ώρα.

μεΛιΤζΑΝΟπιΤΑ

4 χειροποίητα φύλλα (όπως περιγράφονται στη συντα-
γή της χορτόπιτας, σελ. ----)

5 μελιτζάνες μακριές, κομμένες σε ροδέλες
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομένες
1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο όπως στη χωριάτικη
1 φλ. ελαιόλαδο
1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
2 κ.γ. ρίγανη
2 φλ. κεφαλογραβιέρα και κασέρι, τριμμένα
2 αβγά
αλάτι, πιπέρι

Η μελιτζανόπιτα είναι η πιο νόστιμη πίτα του καλοκαιριού. Και γίνεται ακόμη νοστιμότε-
ρη με τις μαύρες, μακρόστενες μελιτζάνες του κήπου. 

  Προαιρετικά, μαζί με τα τυριά μπορούμε να προσθέσουμε και μια ψιλοκομμένη ντοματού-
λα, χωρίς τη φλούδα της, αφού τη στύψουμε καλά από τα ζουμιά της.
  Αν δεν έχουμε χρόνο ή διάθεση να ανοίξουμε φύλλο, η φίνα γεύση αυτής της πίτας ται-
ριάζει πολύ και με το φύλλο κρούστας. Σε αυτή την περίπτωση θα βάλουμε 4 φύλλα πάνω 
και 4 κάτω, φροντίζοντας να λαδώσουμε καλά το κάθε ένα ξεχωριστά.



1.  Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι και προσθέτουμε τα κρεμμύδια, αλα-
τοπίπερο και τη ζάχαρη, για να τα καραμελώσουμε. 

2.  Σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, τα ανακατεύουμε συχνά και υπομονετικά. Η διαδικασία θέλει 
περίπου 30 λεπτά, μέχρι να ξανθύνουν (στην ουσία γίνονται καφετιά) και να γλυκάνουν. 

3.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC στον αέρα. 
4.  Στρώνουμε με χαρτί ψησίματος το χαμηλό ταψί του φούρνου και απλώνουμε επάνω τα 

σφολιατάκια που μέχρι εκείνη τη στιγμή τα κρατάμε κρύα στο ψυγείο. Τρυπάμε πολύ κα-
λά με πιρούνι όλη την επιφάνεια της ζύμης. 

5.  Μοιράζουμε επάνω τα κρεμμύδια, τη μυζήθρα και τη ματζουράνα και ψήνουμε στον φούρ-
νο, μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει η σφολιάτα. Τα τρώμε καυτά!

ΚρεμμΥδΟΤΑρΤΑΚιΑ

6 μεγάλους στρογγυλούς δίσκους έτοιμης σφολιάτας 
(αυτούς για τα τυροπιτάκια)

1 κιλό κρεμμύδια κομμένα όπως στη χωριάτικη
½ φλ. ελαιόλαδο
2-3 κλαδάκια ματζουράνα 
1 κ.σ. πολύ κοφτή ζάχαρη
200 γρ. μυζήθρα φρέσκια, ξινή ή γλυκιά
αλάτι, πιπέρι

Μεγάλο εγκώμιο σας έπλεξα σε προηγούμενη συνταγή για το σπιτικό φύλλο. Και δίκιο 
είχα. Μόνο που πολλές φορές ο χρόνος δεν μας επιτρέπει την πολυτέλεια να είμαστε ευ-
συνείδητες μαγείρισσες. Γι’ αυτό κι εγώ, στο ψυγείο μου έχω πάντα ένα έτοιμο χωριάτικο 
ή μια σφολιάτα του εμπορίου. Έχοντας δοκιμάσει όλα – ή σχεδόν όλα – τα έτοιμα φύλλα, 
έχω καταλήξει πως τα καλύτερα τα κάνουν κάποιες μικρές, παλιές βιοτεχνίες σε γειτο-
νιές της Αθήνας ή στην περιφέρεια. Ταξιδεύουν μια χαρά και διατηρούνται στην κατάψυξη.

  Δεν έχετε ματζουράνα; Κρίμα που δεν βάλατε 
μια γλαστρούλα στην κουζίνα σας, αλλά 
μπορείτε να την αντικαταστήσετε και με 
φρέσκια ρίγανη, ξερή ρίγανη ή θυμάρι.
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ο ζυμάρι που είναι ζωντανό και ακούει, αρνείται να φου-
σκώσει άμα μυριστεί τον εκνευρισμό σου. Οι διακοπές και 
οι αργίες είναι μια καλή ευκαιρία να μυηθείς στην τέχνη 
του ψωμά, την τόσο εύκολη τελικά αλλά και τόσο δύσκολη 

να τη μεταφέρεις στον άλλο. Τα μυστικά της ζύμης τα μαθαίνεις μόνος 
σου, τα «ακούς» με την άκρη των δαχτύλων σου, τα μυρίζεσαι με τη μύτη 
σου, τα νιώθεις με το μυαλό και το κορμί σου μέσα από κάτι μικρές μικρές λε-
πτομέρειες. Με την πείρα οσμίζεσαι τον καιρό τη μέρα που θα πιάσεις να ζυμώσεις, 
κάθε εποχή, κάθε καιρική συνθήκη εκεί έξω επηρεάζει το νερό που θα προσθέσεις, το 
πού θα αφήσεις το ζυμάρι να φουσκώσει. Άμα έξω σκάει ο τζίτζικας και δεν φυσάει, το 
αφήνεις απλά στον πάγκο σκεπασμένο με μια πετσέτα και σε μισή ώρα γίνεται ψηλό 
κι αφράτο σαν τον Όλυμπο. Άμα φυσάει, κάνει κρύο, έχει υγρασία και βρέχει, θέλει το 
ντάντεμά του: ανάβεις τον φούρνο στο 40 ή το 50, και το αφή-
νεις στη ζεστασιά του, να το ξεγε-
λάσεις ότι είναι καλοκαίρι.

 
πορεί πάλι ο ενθουσιασμός να κρύβει έναν άλ-
λο, απλούστερο λόγο: όλοι αγαπούν το ψωμί. 
Ακόμη κι αυτοί που το αποφεύγουν, σε κάποιο 
γεύμα της ημέρας τους αποκλείεται να το προ-

σπεράσουν. Τώρα που τα καλά ψωμιά σπανίζουν όσο το 
καθαρό οξυγόνο της ανάσας μας, το να φτιάξεις το δικό 
σου ψωμί είναι κάτι σαν αναγκαιότητα. Ωστόσο, δεν πρό-
κειται να κατηγορήσω κανέναν που δεν μπαίνει στον 
κόπο του ζυμώματος. Γιατί όπως όλα τα υπέροχα, απλά 
πράγματα, το να φτιάξεις καλό ψωμί έχει τη δυσκολία 
και τα μυστικά του. Θέλει χρόνο, υπομονή, επιμονή και 
καθόλου αγχωμένη διάθεση.

 
φήμη της καλής μαγείρισσας δεν μένει ποτέ στους τέσσερις τοίχους της κουζίνας 
της. Το ταλέντο της κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα, όλο και κάποιος θα παινέψει 
παραέξω τα γεμιστά ή τον κουραμπιέ της, χτίζοντας τον μύθο της. Όμως, ο εν-
θουσιασμός δανείζεται κάτι από δέος όταν η μαγείρισσα τυγχάνει να δι-

απρέπει στο ζυμωτό ψωμί ή στις πίτες. Το χειροποίητο ψωμί και το σπιτικό 
φύλλο ανεβάζουν τις κορώνες του θαυμασμού. Μπορεί για λόγους μετα-
φυσικούς, ίσως γιατί το ψωμί ξεπερνά την απλή έννοια ενός καλομα-
γειρεμένου πιάτου, είναι τροφή αρχέγονη και ιερή, η βάση της κά-
θε διατροφικής αλυσίδας, το ατσάλι που δένει τα σώματα και εγ-
γυάται την επιβίωση των λαών, η θεά Δήμητρα, ο άρτος ο επιού-
σιος, το αντίδωρο, η ευλογία του Χριστού, το «ψωμί κι αλάτι» 
της φιλίας, το ξεροκόμματο του φτωχού. Το ψωμί δεν μπορεί 
να αντικατασταθεί παρά μόνο με ένα άλλο, διαφορετικό ψω-
μί. Παίζει στην κατηγορία του μόνο, χωρίς ανταγωνιστές. 
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διαίτερη φροντίδα χρειάζεται και το αλεύρι που θα επιλέξου-
με για το ψωμί μας. Έχω δει να κάνουν ψωμί με φαρίνα που 
φουσκώνει μόνη της. Αυτή είναι καλή για το κέικ, αλλά τη νο-
στιμιά μπορεί να δώσει σε ένα σπιτικό ψωμί το τόσο επεξεργα-

σμένο αυτό αλεύρι; Η πείρα μου με δίδαξε ότι το καλύτερο ψωμί κάνει 
η αναλογία 2/3 κίτρινο αλεύρι από σκληρό σιτάρι (για ζύμωμα) και 1/3 

μείγμα μισό-μισό ολικής άλεσης με μαλακό για όλες τις χρήσεις. 
Αν πάλι βρεθείτε σε κάποιο χωριό 
με μύλο αναζητήστε ένα καλό, χω-
ριάτικο αλεύρι.

 
ωμί μπορείς να κάνεις και πολύ εύκολα με 
μπύρα, ας πούμε. Τις περισσότερες φορές στο 
σπίτι το φτιάχνουμε με την ξηρή ή τη μαγιά 
ψυγείου που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. 

Καλό γίνεται, δεν λέω! Όμως, το εξαιρετικό ψωμί, αυτό 
για το οποίο θα αποκτήσετε τη φήμη του μάστορη φούρ-
ναρη, θέλει προζύμι. Το προζύμι είτε το αναπιάνεις μό-

νος σου ή σου το δίνουν. Όπου δοκιμάσετε ένα καλό, προ-
ζυμένιο ψωμί, επιστρέψτε στον φούρνο και ζητήστε μια 

χουφτίτσα από το αφεντικό. Αυτό το προζύμι θα ψήσει όλα 
τα ψωμιά που θα ζυμώσετε στη συνέχεια της ζωής σας. Ζω-

ντανός οργανισμός, επιβιώνει όσο τον θρέφεις με λίγο φρέ-
σκο αλεύρι σαν τα ζωάκια της Φάρμας στο Facebook, πέφτει σε 

χειμερία νάρκη στην κατάψυξη και ξαναξυπνά σε θερμοκρασία 
δωματίου. Μια χουφτίτσα προζύμι αρκεί για 1 ως 3 κιλά αλεύρι. 

Κάθε φορά που ζυμώνεις το καινούριο ψωμί, κόβεις την ίδια ποσό-
τητα ζυμάρι και τη φιλάς σε ένα ταπεράκι. 

 
μως, το μεγάλο μυστικό του ψωμιού είναι το νερό που θα προσθέσεις στο 
αλεύρι. Κι αυτό καμιά συνταγή δεν είναι σε θέση να το ορίσει. Εδώ, πιο πολύ 
από οπουδήποτε αλλού, ισχύει το εξοργιστικό «όσο πάρει» των νοικοκυρών 
της παράδοσης. Κάθε αλεύρι θέλει και τη δική του ποσότητα. Μπορείς, όμως, 

να ανιχνεύσεις την υφή του ζυμαριού και να σταματήσεις την κατάλληλη στιγ-
μή: στην αρχή ρίχνεις το νερό μισό-μισό ποτηράκι και ζυμώνεις. Δεν ξαναρί-

χνεις αν δεν ενσωματωθεί εντελώς, γιατί η υφή μπορεί ξαφνικά να αλλά-
ξει δραματικά. Το τελικό ζυμάρι πρέπει να κολλάει λίγο στα χέρια, να 

αφήνει τα ίχνη του πάνω τους. Με τίποτε δεν το θέλουμε σφιχτό για-
τί το ψωμί μας θα βγει σαν πέτρα. Από εκεί και πέρα, όλα είναι εύ-

κολα. Έχει φουσκώσει όταν επανέρχεται μόλις το πιέσουμε ελα-
φρά με το δάχτυλο. Σε αυτήν τη φάση το πλάθουμε καρβελάκι, 

του προσθέτουμε αν θέλουμε μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, τυ-
ρί ή ελιές, το ξανασκεπάζουμε και το αφήνουμε να ξαναφου-
σκώσει και ύστερα το ψήνουμε για μια ώρα περίπου στους 
160 βαθμούς. Εγώ το ψήνω στον αέρα.
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1.  Σε μια πλαστική λεκάνη διαλύουμε το προζύμι ή την ξηρή ή τη νωπή μαγιά με λίγο χλι-
αρό νερό, επιμελώς, με τα δάχτυλά μας, μέχρι να γίνει ένας ομοιόμορφος χυλός. 

2.  Προσθέτουμε το αλάτι και το αλεύρι. Σιγά-σιγά ρίχνουμε το νερό και ζυμώνουμε. Το ψωμί 
δεν χρειάζεται πολύ ζύμωμα. Ούτε πολύ κόπο. Μόνο όσο χρειάζεται για να γίνει μια πο-
λύ μαλακιά ζύμη που να κολλάει ελαφρά στα δάχτυλα. 

3.  Αφού ενοποιηθούν καλά τα υλικά, βγάζουμε το ζυμάρι στον πάγκο και το πετάμε με από-
τομες κινήσεις, αρκετές φορές, με δύναμη στον πάγκο. 

4.  Το ξαναβάζουμε στη λεκάνη και το σκεπάζουμε με μια πετσέτα. Το αφήνουμε να φουσκώ-
σει. Περίπου 1-2 ώρες είναι αρκετές. Το ξαναζυμώνουμε και το πλάθουμε σε καρβελάκι. 

5.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160οC στον αέρα. 
6.  Αλείφουμε με ελαιόλαδο ένα ταψί και τοποθετούμε στο κέντρο το ψωμί. Το σκεπάζουμε 

με την πετσέτα και το αφήνουμε άλλη 1 ώρα να φουσκώσει ξανά. 
7.  Το ψήνουμε για 1 ώρα. Προς το τέλος, ραντίζουμε με νεράκι την επιφάνειά του για να μας 

βγει τραγανή η κόρα. 
8.  Μόλις το ξεφουρνίσουμε, το βγάζουμε αμέσως από το ταψί και το αφήνουμε να κρυώσει 

πάνω σε σχάρα ή σε μια στεγνή πετσέτα.

Η βασικΗ συνταγΗ
3 κιλά αλεύρι (2/3 σκληρό αλεύρι για ζύμωμα, 1/3 

μείγμα ολικής με μαλακό για όλες τις χρήσεις)
150 γρ. προζύμι ή 1 φακελάκι ξηρή μαγιά ή 1 κύβο 

μαγιά ψυγείου
1½ κ.σ. αλάτι
ζάχαρη στη μύτη του κουταλιού
χλιαρό νερό όσο πάρει
λίγο ελαιόλαδο για το άλειμμα του ταψιού

  Mπορούμε να αλλάξουμε τις αναλογίες στο αλεύρι και να βάλουμε περισσότερο σικάλεως 
ή ολικής άλεσης. Σ’ αυτή την περίπτωση θα περιμένουμε λίγο παραπάνω να φουσκώσει.
  Στο δεύτερο ζύμωμα είναι η στιγμή να προσθέσουμε στο ψωμί ό,τι μας αρέσει: μυρωδικά, 
ξηρούς καρπούς, ξερά φρούτα, λιαστή ντομάτα, ελιές.
  Η κυρα-Λένη, που ψήνει το ψωμί της στον ξυλόφουρνο, το βάζει πάνω σε φύλλα κουτσου-
πιάς: όσο καίγονται δανείζουν στο ψωμί το ξινό άρωμα του αμπελόφυλλου.
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Η κυρα–ΛένΗ και ο φ
ουρνοσ τΗσ

Η κυρα-Λένη μια ζωή μαγείρευε επαγγελματικά με την πιο μαμαδίστικη λογική. Με τα παιδιά της, 

τον Γιώργο και την Κατερίνα, μεγαλώσαμε μαζί. Το σπίτι τους, ένας παράδεισος μοναξιάς στη μέ-

ση του βουνού, από ψηλά αγναντεύεις τη θάλασσα, στα πόδια σου το περιβόλι, που όσο περνούν τα 

χρόνια κι ο κυρ-Στάθης ο μπαμπάς μεγαλώνει, όλο και συρρικνώνει τα τετραγωνικά του. Κάθε φο-

ρά που τα παιδιά κατέβαιναν με τα πόδια τον μακρινό δρόμο ως τη θάλασσα για μια βουτιά, κάνα-

με χαρά μεγάλη. Μετά μεγαλώσαμε, χαθήκαμε κάπου ανάμεσα στις σπουδές, στα παντρέματα και 

τους άλλους δρόμους της ζωής. Ξαναβρεθήκαμε γύρω από ένα τραπέζι. Τα παιδιά, που κάνουν δου-

λειές σοβαρές και επιστημονικές, αποφάσισαν κάθε καλοκαίρι να μεταμορφώνουν σε εστιατόριο 

την αυλή του παλιού εξοχικού. Μέσα κοιμούνται τα πιτσιρίκια, βλέπουν τηλεόραση, τσακώνονται 

και κλαίνε την παιδική τους καθημερινότητα, έξω οι πελάτες τσακίζουν ηδονικά κουνελάκι με δα-

μάσκηνα και γεμιστά από τον ξυλόφουρνο. Το μικρόβιο της μαγειρικής που η κυρα-Λένη κόλλησε 

στα παιδιά της ενώνει και τους τρεις σε ομηρικούς καυγάδες για τα υλικά μιας συνταγής, η κυρα-

Λένη όλο απειλεί να εγκαταλείψει την αρένα «από του χρόνου», ωστόσο ενωμένοι, χρόνια τώρα, 

ανάβουν καθημερινά τον ξυλόφουρνο και μαγειρεύουν ό,τι κάνει ο καθένας καλύτερα. Κατσικά-

κι στον φούρνο με πατάτες, γαρίδες με ούζο, κοτόπουλο με λιβανέζικα μυρωδικά, γκανάς σοκολά-

τας με μπαχαρικά. Ταυτότητα της πολυφωνίας, η επιτυχία του να μαγειρεύεις στον πελάτη το δικό 

σου γούστο, χωρίς να σε νοιάζει να μιμηθείς αυτό που κάπου αλλού σε εντυπωσίασε. Όταν πέφτει 

η νύχτα και σβήνει η θέα, οι αλεπούδες κάτω στο ρέμα αναλαμβάνουν την ηχητική κάλυψη μέσα 

από υψίφωνα «ουάουου», στο περιβόλι κοιμούνται τον ήσυχο ύπνο τους τα βλίτα και τα βέλια – τα 

ντόπια γλύκισμα κολοκύθια – για τη σαλάτα του «αύριο πάλι».
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το δικο σου προζυμι
Ο φούρναρης με το καλό ψωμί δεν σου δίνει προζύμι; Θα φτιάξεις το δικό σου. Ακόμη κι 
αν δεν είναι του Σταυρού, τότε που παραδοσιακά «πιάνουν» οι νοικοκυρές το δικό τους, 
με το αγιασμένο νερό της ημέρας. Η διαδικασία θέλει τον χρόνο της, αλλά αξίζει αφού θα 
μπεις στον κόπο της μόνο για μια φορά: Παίρνουμε 4 κ.σ. αλεύρι, μισό ολικής, μισό σκλη-
ρό, και το δουλεύουμε με λίγο νερό χλιαρό, μέχρι να γίνει μια πολύ μαλακή μπαλίτσα. 
Τη βάζουμε σε ένα κυπελλάκι και τη σκεπάζουμε πολύ καλά με μεμβράνη κουζίνας. Την 
αφήνουμε εκτός ψυγείου για 24 ώρες. Την επομένη, προσθέτουμε άλλες 4 κ.σ. αλεύρι και 
λίγο νερό, ξαναπλάθουμε, σκεπάζουμε, περιμένουμε άλλες 24 ώρες. Την μεθεπομένη, τα 
ίδια, φτου κι απ’ την αρχή. Αν θέλουμε προζύμι με έντονα ξινή γεύση επαναλαμβάνουμε 
5 και 6 φορές τη διαδικασία. Τώρα, το προζύμι μας είναι έτοιμο. Για να ζυμώσουμε, το δια-
λύουμε σε χλιαρό νερό και στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι. Από το ζυμάρι που θα 
ζυμώσουμε, κρατάμε μια χουφτίτσα. Τη βάζουμε σε κυπελλάκι, της προσθέτουμε 4 κ.σ. 
αλεύρι και λίγο νερό, την αλατίζουμε, τη σκεπάζουμε με λίγο λαδάκι και μεμβράνη και 
αφού την αφήσουμε για 1 μέρα εκτός ψυγείου, τη φυλάμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. 
Σαν έρθει η ώρα να ξαναζυμώσουμε, βγάζουμε μια μέρα πριν το προζύμι από το ψυγείο.

  Για περισσότερο άρωμα, το νερό με το οποίο θα ζυμώσουμε το προζύμι το αφήνουμε προ-
ηγουμένως για 2-3 μέρες με ένα λεμόνι κομμένο στα 4. Έτσι παίρνει ένα ελαφρύ, ευχά-
ριστο άρωμα.
  Το ζυμάρι με προζύμι φουσκώνει πιο αργά απ’ ό,τι αυτό που θα φτιάξουμε με τη μαγιά. Αν 
το δείτε να τεμπελιάζει, μην ανησυχήσετε.
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Η τΗγανοκΛουρα

  Μπορούμε να ζυμώσουμε τα πιτάκια με θρυμματισμένη φέτα πριν τα τηγανίσουμε. Γί-
νονται το πιο ονειρεμένο τυρόψωμο.
  Ζυμώσαμε την προηγουμένη; Κρατάμε τις μπαλίτσες να τις τηγανίσουμε για πρωινό!

Από το ζυμάρι του ψωμιού κρατάμε 2-3 μπαλίτσες, σαν μικρά πορτοκάλια. Τις πιέζουμε 
με το χέρι μέχρι να ανοίξουν σε χοντρές κρέπες (1 εκ. ύψος περίπου). Τις τηγανίζου-
με μέχρι να ροδίσουν σε αντικολλητικό τηγάνι, σε καυτό ελαιόλαδο. Τις στραγγίζου-
με σε χαρτί κουζίνας και τις τρώμε σκέτες, με μέλι και κανέλα ή με φέτα και γραβιέρα.
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τυροψωμο
Το Πήλιο αγαπά πολύ τα τυρόψωμα και τα ελιόψωμα. Τα φουρνάρικα, στα πρώτα χωριά της 
διαδρομής βγαίνοντας από τον Βόλο, το διαφημίζουν στις ταμπέλες τους, δελεάζοντας 
την πείνα του περαστικού τουρίστα με κάτι από τα ξεχωριστά της τοπικής κουζίνας. Συ-
νήθως η γεύση τους είναι απογοητευτική, μυρίζει μαζική παραγωγή και καθόλου εκείνο 
το παλιό, σπιτικό, πλούσιο σε λάδι και καλή φέτα τυρόψωμο, που απροσδιόριστα θυμάμαι 
από τα παιδικά μου χρόνια. Ωστόσο, αυτές οι ταμπέλες γεμίζουν το στόμα μου με τη μνή-
μη της γεύσης του τόπου. Όταν τις κοιτώ νιώθω ότι έφτασα στον προορισμό μου και απο-
φασίζω να μην ξεχάσω αύριο πρωί να φτιάξω το δικό μου τυρόψωμο.

500 γρ. σκληρό αλεύρι για ζύμωμα
200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 φακελάκι ξερή μαγιά
½ ποτήρι ελαιόλαδο
1 αβγό
1 κ.γ. αλάτι
χλιαρό γάλα όσο πάρει
2 κ.γ. σπόρους γλυκάνισου (προαιρετικά)
300 γρ. φέτα σπασμένη σε κομματάκια
1 κ.γ. ρίγανη
δενδρολίβανο για την επιφάνεια

1.  Σε μια λεκάνη ανακατεύουμε τη μαγιά με λίγο χλιαρό νερό με τα δάχτυλά μας, μέχρι να 
διαλυθεί εντελώς. 

2.  Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, το αβγό και το ελαιόλαδο. Σιγά-σιγά προσθέτουμε το γά-
λα ζυμώνοντας μέχρι να πάρουμε μια πολύ μαλακιά και εύπλαστη ζύμη που δεν κολλά 
στα δάχτυλα. 

3.  Κάνουμε τη ζύμη μια μπάλα και τη σκεπάζουμε με πετσέτα. Την αφήνουμε σε ζεστό μέ-
ρος, μακριά από ρεύματα, να ανέβει. Μόλις φουσκώσει (να γίνει διπλάσια), την 
ανοίγουμε με τον πλάστη σε χοντρό φύλλο. 

4.  Στο κέντρο του φύλλου σκορπάμε σε μια ευθεία γραμμή τη φέτα, τη 
ρίγανη και το γλυκάνισο. 

5.  Τυλίγουμε σε ρολό τη ζύμη διπλώνοντας τα δύο άκρα της προς το κέ-
ντρο και την τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψάκι. 

6.  Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με δενδρολίβανο και αφήνουμε το τα-
ψί στον φούρνο, στους 50οC, μέχρι να ξαναφουσκώσει το 
φρατζολάκι. 

7.  Ψήνουμε το τυρόψωμο στους 170οC για περίπου 1 ώρα.
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τυροπιτα σαν πιτσα
Τους την πηγαίνω ζεστή στην παραλία, τυλιγμένη σε μια λαδόκολλα. Πέφτουν πάνω της σαν 
τις ακρίδες. Ακόμη και η Ζιζή, που έχει τσακωθεί με ο,τιδήποτε δεν είναι παγωτό πύραυ-
λος, τη χτυπά αλύπητα. Μερικές φορές τα πιο απλά πράγματα, αυτά που σχεδόν ντρέπεται να 
εμφανίσει επισήμως μια νοικοκυρά με μεράκι, απολαμβάνουν το πιο ζεστό χειροκρότημα.

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
200 γρ. ελαιόλαδο
500 γρ. γάλα
450 γρ. φέτα θρυμματισμένη
1 κ.γ. αλάτι
ματζουράνα, ρίγανη
πιπέρι
ελαιόλαδο για την επιφάνεια

1.  Σε μια λεκάνη ανακατεύουμε όλα τα υλικά, εκτός από το τυρί, μέχρι να γίνει μια ομοιόμορ-
φη ζύμη. 

2.  Προσθέτουμε τη φέτα και τα μυρωδικά και ξαναζυμώνουμε να αναμειχθούν καλά. 
3.  Στρώνουμε με χαρτί το χαμηλό ταψί του φούρνου και απλώνουμε ομοιόμορφα τη ζύμη. 
4.  Τη ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Όλο το μυστικό είναι να τη στρώσουμε σε πάρα πολύ λεπτό 

στρώμα, ώστε να βγει λεπτή και τραγανή σαν πίτσα, αλλά και να ψηθεί γρήγορα. 
5. Την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170οC, μέχρι να ροδίσει. 
6. Να τη φάτε ζεστή!
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1.  Σε μια πλαστική λεκάνη διαλύουμε με τα χέρια μας τη μαγιά σε χλιαρό νερό. 
2.  Προσθέτουμε το αλεύρι, το μισό ελαιόλαδο και το αλάτι και σιγά-σιγά ρίχνουμε το νε-

ρό. Ζυμώνουμε μέχρι να πάρουμε μια ζύμη μαλακή, που να κολλάει ελαφρά στα δά-
χτυλά μας. 

3.  Την πλάθουμε σε μπαλίτσα, τη σκεπάζουμε με πετσέτα και την αφήνουμε να φουσκώ-
σει. Μόλις διπλασιαστεί σε όγκο, την ξαναπλάθουμε αφού προσθέσουμε τις ελιές και 
τη ρίγανη. 

4.  Λαδώνουμε ένα ταψάκι και στρώνουμε τη ζύμη σε μια στρώση ύψους περίπου 3 εκατοστών. 
5.  Χαράζουμε το ψωμί μπακλαβαδωτά, το λαδώνουμε με το υπόλοιπο λάδι, το πασπαλίζου-

με με το δεντρολίβανο και το σκεπάζουμε. 
6.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160οC. Αφήνουμε το ελιόψωμο να φουσκώσει ξανά 

και το ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά.

έΛιοψωμο

1 κιλό αλεύρι (1/2 για όλες τις χρήσεις, 1/2 ολικής 
άλεσης)

1 φακελάκι ξερή ή νωπή μαγιά
1 κ.γ. αλάτι
1 φλ. ελαιόλαδο
περίπου ½ λίτρο χλιαρό νερό
ελιές θρούμπες κομμένες στη μέση, χωρίς το 

κουκούτσι
1 κ.σ. ρίγανη
1 κλαδάκι δεντρολίβανο, τα φυλλαράκια

Το ελιόψωμο και το τυρόψωμο πάνε παρέα. Γι’ αυτό, μπορούμε να πετύχουμε με ένα σμπά-
ρο δυο τριγόνια, φτιάχνοντάς τα μαζί. Ή, ακόμη, να βάλουμε και μια τρίτη νοστιμιά στη 
μέση και να φτιάξουμε μια πιπερόπιτα. Ετοιμάζουμε, που λέτε, το ζυμάρι και το χωρίζου-
με στα τρία μόλις ανεβεί την πρώτη φορά. Τη μία μπαλίτσα την ξαναπλάθουμε με κομμα-
τάκια φέτας, τη δεύτερη με ελιές ψιλοκομμένες και την τρίτη με 1 κιλό πολύχρωμες πι-
περιές σε ροδέλες, που θα τρίψουμε με αλάτι με τα χέρια μας μέχρι να μαραθούν. Υπάρ-
χει βέβαια και η δυνατότητα να βάλουμε και τα τρία υλικά στο ίδιο ψωμί και να ανοίξου-
με μια λεπτή ζύμη, πάχους 2-3 εκ., φτιάχνοντας μια φοκάτσια που θα θυμίζει παχουλή 
πίτσα με άρωμα Ελλάδας.

6-8

  Η θρούμπα είναι η ελιά που ταιριάζει περισσότερο στο ελιόψωμο. Καμμιά σχέση με την 
ελιά Καλαμών ή τις πράσινες.
  Όλα τα αρωματικά ταιριάζουν εδώ: και το θυμάρι και το θρούμπι και η ματζουράνα και ο ξε-
ρός βασιλικός ή ακόμη κι ένα οποιοδήποτε μείγμα μπαχαρικών ή λίγη καυτερή πάπρικα.

  Το χειμώνα, μπορούμε να φτιάξουμε το ψωμί μας με σπανάκι, ψιλοκομμένα κρεμμυδά-
κια και άνηθο. Προσθέτουμε τα χόρτα στη δεύτερη φάση, αφού πρώτα τα τρίψουμε , με 
τα χέρια μας σε ένα σουρωτήρι με αλάτι, μέχρι να μειωθεί ο όγκος τους.
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TΑ 
ΛΑΔΕΡΑ
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1.  Βάζουμε τα μακαρόνια να βράσουν. 
2.  Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο με τον μαραθόσπορο και σοτάρουμε 

για 1/2 λεπτό το σκόρδο, ανακατεύοντας συνεχώς. Δεν θέλουμε να ροδίσει και να πικρίσει. 
3.  Σβήνουμε με το ούζο και το αφήνουμε 1 λεπτό να εξατμιστεί. Ρίχνουμε τη φέτα με τη ρί-

γανη και ανακατεύουμε με πιρούνι. 
4.  Σε ένα λεπτό η φέτα έχει μεταμορφωθεί σε κρέμα. Την κατεβάζουμε από τη φωτιά. 
5.  Στραγγίζουμε τα μακαρόνια και τα ανακατεύουμε καλά με τη φέτα. Από πάνω απλώνουμε 

τα κυβάκια ντομάτας, τον βασιλικό και μπόλικο πιπέρι.

Μακαροναδα Με φετα

1 πακέτο σπαγκέτι ή όποιο ζυμαρικό τραβάει η όρεξή 
σας

250 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
 φλ. ελαιόλαδο

1 σφηνάκι ούζο
1 κ.γ. μαραθόσπορο
2 σκελίδες σκόρδο, πολύ ψιλοκομμένες
1 κ.σ. ρίγανη
πιπέρι
1 ντομάτα, ξεφλουδισμένη, χωρίς τα σπόρια,  

κομμένη σε κυβάκια
φρέσκο βασιλικό

Από τις μπουκιά και συχώριο μακαρονάδες που γίνονται αστραπή, μέχρι να βράσουν  
τα μακαρόνια!

  Γι’ αυτήν τη μακαρονάδα θα διαλέξετε μια μαλακή, βουτυράτη φέτα. Οι σκληρές και τα 
γίδινα λευκά τυριά δεν λιώνουν ωραία.

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΑΣΩΝΑΣ
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ντοΜατοσουπα

3 ντομάτες μεγάλες, πολύ ώριμες, κατακόκκινες, 
ξεφλουδισμένες 

2 πιπεριές πράσινες
1 κρεμμύδι
3 σκελίδες σκόρδο
1κ.γ. σπόρους κόλιανδρου
2 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κρέας ή κοτόπουλο
2-3 κλαδάκια ματζουράνα
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
1 ματσάκι βασιλικό φρέσκο
3 κ.γ. ζάχαρη

  φλ. ελαιόλαδο
½ φλ. τραχανά ξινό ή ξινόχοντρο
αλάτι, πιπέρι
1 καυτερή πιπερίτσα (προαιρετικά)
μπαγιάτικο ψωμί και μείγμα μπαχαρικών για τα κρουτόν

Όταν ήμασταν μικροί, η ντοματόσουπα, πιάτο φτηνό, γρήγορο και εύκολο, ήταν από τα αγαπημένα του 
καλοκαιρινού ρεπερτορίου της γιαγιάς. Μικρή τη σιχαινόμουν κι ακόμη έχω μπροστά μου το αποτρό-
παιο φάσμα του πιάτου, με τη μανέστρα να επιπλέει μέσα σε ένα κόκκινο υγρό και μια ολοστρόγγυλη 
κορνίζα από πλούσιο ελαιόλαδο ολόγυρα στο γείσο. Μεγαλώνοντας, αποφάσισα να φτιάξω τη δική μου 
συνταγή, που να μοιάζει μόνο με μένα. Και παρ’ όλο που επηρεασμένη από το δικό μου ψυχικό τραύ-
μα δεν θα την πρότεινα ποτέ στον γιο μου, όταν τη δοκίμασε έγινε αυτόματα το αγαπημένο του πιάτο. 

Αν μπείτε στον κόπο της, φτιάξτε τη 

μόνο με τις καλύτερες, τις πιο ώριμες 

ντομάτες του καλοκαιριού, όχι με τίποτα 

χλωμές και άγουρες του θερμοκηπίου. 

Η συνταγή βιώνει τα καλύτερά της όταν 

οι ντομάτες ξεφλουδίζονται σχεδόν από 

μόνες τους, στο πιο ώριμο στάδιο της 

ηλικίας τους.

1.  Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά το σκόρδο, το κρεμμύδι 
και τις πιπεριές, όλα χοντροκομμένα, μαζί με το κόλιανδρο, το μείγμα μπαχαρικών, την πάπρικα, τη 
ματζουράνα και την καυτερή πιπεριά. 

2.  Ρίχνουμε τις ντομάτες χοντροκομμένες μαζί με τη ζάχαρη και το αλατοπίπερο. Προσθέτουμε ζε-
στό νερό, γύρω στα 7 βαθιά πιάτα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σούπα να σιγομαγειρευ-
τεί για 30 λεπτά. 

3.  Την κατεβάζουμε από τη φωτιά, την πολτοποιούμε να γίνει βελουτέ με το πίμερ ή στο μούλτι και 
την ξαναβάζουμε στη φωτιά. 

4.  Την αφήνουμε να πάρει μια βράση, ρίχνουμε τον τραχανά και τον σιγοβράζουμε για 10-15 λεπτά. 
Προσθέτουμε τη ρίγανη και τον βασιλικό και τη σερβίρουμε. 

Στο μεταξύ, 
1.  Κόβουμε το μπαγιάτικο ψωμί σε κυβάκια και το ψήνουμε ανακατεύοντας συνεχώς σε αντικολλη-

τικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Δεν χρειάζεται λιπαρή ουσία. 
2.  Μόλις κατεβάσουμε τα κρουτόν, τα πασπαλίζουμε με μείγμα μπαχαρικών ή με ρίγανη και τα σερβί-

ρουμε με τη σούπα. Τρώγεται καλύτερα χλιαρή, ενώ την επομένη είναι ακόμη πιο νόστιμη.

175
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1.  Διαλύουμε τη σούπα σε 2 ποτήρια ζεστό νερό. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο 
και σοτάρουμε το κουσκουσάκι μαζί με το κρεμμύδι, μέχρι να ξανθύνει, ανακατεύοντας 
συνεχώς σε δυνατή φωτιά. Σβήνουμε με το κρασί. 

2.  Μόλις εξατμιστεί ρίχνουμε λίγη-λίγη τη σούπα. Ανάλογα με τη φωτιά, ίσως χρειαστεί λί-
γο παραπάνω νερό. 

3. Μόλις το κουσκουσάκι μαλακώσει και το φαγητό πάρει τη μορφή παχύρρευστης σούπας, 
το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Δοκιμάζουμε το αλάτι και προσθέτουμε λίγο αν χρειαστεί. 
4. Πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό, μπόλικο πιπέρι και μια κουταλιά γιαούρτι σε κάθε πιάτο.

κουσκουσακΙ στΗ στΙΓΜΗ

1 σούπα κοτόπουλο σε φακελάκι
250 γρ. κουσκουσάκι για ριζότο (αρμπόριο, αλλά και η 

καρολίνα κάνει)
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
½ φλ. ελαιόλαδο
1 ποτηράκι του κρασιού λευκό ξηρό κρασί
μαϊντανό ψιλοκομμένο
ελάχιστο αλάτι, πιπέρι

Οι έτοιμες σούπες δεν φιλοδοξούν να δρέψουν γαστρονομικές δάφνες και σίγουρα δεν 
είναι ό,τι πιο πολιτικώς ορθό μπορείς να βάλεις στην κουζίνα σου. Ωστόσο, όταν όλοι μας 
έχουμε μεγαλώσει με τους έτοιμους συμπυκνωμένους ζωμούς, κι όταν ακόμη και στα 
καλύτερα εστιατόρια χρυσοπληρώνουμε πιάτα που οι περισσότεροι σεφ μαγειρεύουν με 
έτοιμους ζωμούς, είναι λιγάκι υποκρισία να τους αγνοήσουμε και να κάνουμε πως δεν 
υπάρχουν. Πάντοτε έχω στο ντουλάπι μου εκτός από κύβους και μερικές έτοιμες σούπες 
σε φακελάκι, που μεταμορφώνω σε κάτι ενδιαφέρον όταν βαριέμαι ή όταν ο χρόνος δεν 
μου αφήνει περιθώρια για πολλές δημιουργικότητες.

  Αντί για σούπα κοτόπουλο μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε άλλη του γούστου σας ή έναν 
απλό κύβο. Οι καλύτεροι είναι οι φρέσκοι, σε μορφή ζελέ, που βρίσκουμε στα ψυγεία του 
σούπερ μάρκετ.
  Αντί για κουσκουσάκι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρύζι αρμπόριο ή καρολίνα και να 
μαγειρέψουμε ένα κανονικό ριζότο.
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1.  Αλέθουμε τις ντομάτες στο μπλέντερ μαζί με τη φλούδα τους. Βάζουμε τον πολτό σε μια 
γαβάθα και προσθέτουμε χλιαρό ή ζεστό νερό, έτσι ώστε συνολικά να έχουμε ένα μείγμα 
νερού και τομάτας 900 γρ. 

2.  Σε βαθιά κατσαρόλα σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις πιπεριές και 
το ρύζι σε δυνατή φωτιά. Μόλις το ρύζι γίνει διαφανές, σβήνουμε με το μείγμα νερού και 
ντομάτας. Αλατίζουμε, ρίχνουμε τη ζάχαρη και χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο. Σκε-
πάζουμε με το καπάκι. 

3.  Στα 20 λεπτά ρίχνουμε τον βασιλικό και σβήνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα 
με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας, από πάνω βάζουμε το καπάκι και αφήνουμε το ρύζι μας 
να ξεκουραστεί για 5 λεπτά, πριν το σερβίρουμε με άφθονο πιπέρι.

ντοΜατορυζο

300 γρ. ρύζι καρολίνα 
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 πιπεριά πράσινη, σε κυβάκια
1 πιπεριά κόκκινη, σε κυβάκια
1 κιλό ντομάτες πολύ ώριμες, περασμένες  

από το μπλέντερ
1 κ.γ. ζάχαρη
6 κ.σ. ελαιόλαδο
1 ματσάκι μαϊντανό
αλάτι, πιπέρι

Από τα πιο συνηθισμένα φαγητά του καλοκαιριού στο χωριό, το ντοματόρυζο δεν λείπει 
από κανένα σπίτι, τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα. Η κλασική του εκδοχή, πολύ λι-
τή, μόνο λάδι, κρεμμύδι, ντομάτα, δεν με ενθουσίασε ποτέ. Οι πιπεριές και ο μαϊντανός ή 
ο βασιλικός που του πρόσθεσα, του δίνουν μια άλλη, φρέσκια διάσταση. Όταν το τρως κρύο 
από το ψυγείο, σου θυμίζει γεμιστά.

  Αντί για μαϊντανό μπορούμε να βάλουμε φρέσκο βασιλικό ή ξερό δυόσμο.
  Μπορούμε επίσης να αντικαταστήσουμε το ρύζι με πλιγούρι.
  Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για τις υπερώριμες ντομάτες της εποχής, που έχουν «σκά-
σει» σε ορισμένα σημεία. Όσο κι αν φαίνονται έτοιμες για πέταμα, κάνουν το νοστιμότε-
ρο ντοματόρυζο.
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1.  Αφαιρούμε την κόρα από το ψωμί, το κόβουμε σε φέτες και το μουλιάζουμε στο γάλα. 
2.  Το στύβουμε και το μεταφέρουμε σε μια λεκάνη. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και 

τα ζυμώνουμε αρκετά μέχρι να πάρουμε μια αφράτη, ομογενοποιημένη ζύμη. 
3.  Την αφήνουμε μισή ώρα να «σταθεί» στο ψυγείο και την πλάθουμε σε κεφτεδάκια, τα οποία 

τηγανίζουμε σε καυτό λάδι.

ΨωΜοκεφτεδακΙα

1 φρατζόλα μπαγιάτικο ψωμί
1 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
2 κ.γ. ρίγανη
2 κ.γ. βασιλικό ξερό
2 κ.γ. δυόσμο ξερό
1½ ποτήρι γάλα
1 φλ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 αβγό
αλάτι, πιπέρι
ελαιόλαδο με λίγο καλαμποκέλαιο για το τηγάνισμα

Τροφή και λιχουδιά της φτωχικής κουζίνας, τα ψωμοκεφτεδάκια είναι ο καλύτερος τρό-
πος να εκμεταλλευτούμε το μπαγιάτικο ψωμί που είναι κι αμαρτία να το πετάξουμε. Η ίδια 
συνταγή της ελληνικής παράδοσης υπάρχει και στον ιταλικό Νότο. Ο φίλος μου ο Έντζο, 
από τη Νάπολη, τα πλάθει μικρά-μικρά και τα βράζει σε ζωμό λαχανικών, όπως κάνου-
με τα γιουβαρλάκια. Τα σερβίρει με το ζουμάκι τους – το οποίο αν θέλουμε μπορούμε να 
αβγοκόψουμε – και τριμμένη παρμεζάνα.

  Ένας ωραίος τρόπος για να εκμεταλλευτούμε τα ψωμιά που μας έχουν περισσέψει. Μπο-
ρούμε να βάλουμε και διαφορετικά ψωμιά μαζί, να μπλέξουμε σταρένια και μαύρα.

  Αν αντί για κεφαλοτύρι βάλουμε φέτα και δυόσμο το αποτέλεσμα θα έχει κάτι από τυροπιτάκι.
  Αν βρείτε φρέσκια ρίγανη, βάλτε μπόλικη. Το ίδιο ωραία του ταιριάζει και ο φρέσκος 
δυόσμος.



1.  Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 
1-2 λεπτά το κρεμμύδι, το φρέσκο κρεμμυδάκι και τις πιπεριές. 

2.  Ρίχνουμε τις χάντρες με το σκόρδο και τα φέρνουμε δυο βόλτες. Σβήνουμε με το κρασί και 
μόλις εξατμιστεί προσθέτουμε την ντομάτα, το αλατοπίπερο και τη ζάχαρη. Χαμηλώνουμε 
τη φωτιά, σκεπάζουμε και σιγομαγειρεύουμε το φαγητό μέχρι να μαλακώσουν τα φασόλια. 

3.  Προσθέτουμε τον άνηθο και τον μαϊντανό, ανακατεύουμε προσεχτικά για να μη μας διαλυ-
θούν οι χάντρες και κατεβάζουμε το φαγητό από τη φωτιά. Το σερβίρουμε με φρέσκο πιπέρι.

πΙπερΙεσ Με χαντρεσ

500 γρ. χάντρες
1 φλ. ελαιόλαδο
3 πιπεριές Φλωρίνης, σε μεγάλα καρέ
2 πιπεριές πράσινες, σε μεγάλα καρέ
2 πιπεριές κέρατα, σε μεγάλα καρέ
1 κρεμμύδι, χοντροκομμένο
5 κρεμμυδάκια φρέσκα, σε ροδέλες
1 σφηνάκι λευκό ξηρό κρασί
3 σκελίδες σκόρδο σε φετάκια
2 ντομάτες μέτριες, πολύ ώριμες, ψιλοκομμένες,  

χωρίς τη φλούδα τους
1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο
1 κ.γ. ζάχαρη
αλάτι, πιπέρι

Οι χάντρες είναι το φασόλι-γέφυρα ανάμεσα σε δύο εποχές. Μόλις κάνουν την εμφάνισή 
τους στην αγορά, σε πιάνει ένα σφίξιμο. Το καλοκαίρι οσονούπω φθάνει στο τέλος του. Το 
ροζοκόκκινο μελί χρώμα τους έχει κάτι από τα χρώματα της γης του φθινοπώρου, κι αυτές 
διχάζονται ανάμεσα στην ξεσπυριστή υπόσταση των φασολιών του χειμώνα και το γρήγο-
ρο μαγείρεμα του πράσινου, καλοκαιριάτικου τσαουλιού. Μπορεί να προαναγγέλλουν τις 
«κλειστές» μέρες, αλλά χαλάλι, αφού πώς να αντισταθείς στην απίστευτη νοστιμιά τους;

  Όταν κρυώσει ή την επομένη γίνεται ακόμη πιο νόστιμο και αγαπάει πολύ τη φέτα και τις 
βούτες με φρέσκο ψωμί.

  Αν βρω στην αγορά ώριμα πομοντόρια, εκτός από την κανονική ντομάτα προσθέτω και 2-3 
κομμένα σε ροδέλες.
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1.  Χτυπάμε στο μούλτι πρώτα τη ρόκα με το ελαιόλαδο, το ξίδι και τον βασιλικό, συνεχίζουμε 
με το τυρί, τα καρύδια και στο τέλος προσθέτουμε το λεμόνι με το ξύσμα και το σκόρδο, μέχρι 
να πάρουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Δοκιμάζουμε το αλάτι και τελειώνουμε με το πιπέρι.

2.  Βράζουμε τα χυλοπιτάκια και τα στραγγίζουμε όχι πολύ καλά, έτσι ώστε να μείνει λίγο 
από το νερό τους. Τα ξαναβάζουμε στο μάτι μαζί με το λίγο νεράκι, βάζουμε στην κατσα-
ρόλα και το πέστο και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σερβίρουμε με πιπέρι και, αν θέλουμε, 
επιπλέον τριμμένο τυρί.

χυλοπΙτακΙα Με πεστο ροκασ

250 γρ. χυλοπιτάκια
2 φλ. πολύ γεμάτα φύλλα ρόκας
1 φλ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. ξίδι
1 φλ. κεφαλοτύρι, τριμμένο

 φλ. καρύδια ψίχα, σπασμένα
ξύσμα από 1/2 λεμόνι
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
½ φλ. φρέσκο βασιλικό, τα φυλλαράκια
λίγο αλάτι, πιπέρι

Το πέστο δεν είναι μόνο ο βασιλικός με το κουκουνάρι, το σκόρδο και την παρμεζάνα. Το 
πέστο είναι τεχνική και μεγάλη ευκολία, αυτή που αγαπούν οι τεμπέλικες μέρες των δι-
ακοπών. Με ένα μούλτι μιξεράκι για σύμμαχο, όλα γίνονται πέστο, τουτέστιν φαγητό μέ-
σα σε ελάχιστα λεπτά. Πέστο κι έγινε, λοιπόν, με όλα τα φρέσκα μυρωδικά του Θεού, και 
με όλα τα σοταρισμένα λαχανικά, όπως μελιτζάνα ή κολοκύθι, και με όλους, επίσης, τους 
ξηρούς καρπούς και όλα, ξαναεπίσης, τα τυριά του πλανήτη. Θα θυμηθείτε, μόνο, να χτυ-
πήσετε πρώτα τις πρασινάδες με το ελαιόλαδο, μετά να προσθέσετε τους ξηρούς καρπούς, 
μετά το τυρί και τελευταίο το σκόρδο, για να μην πικρίσει.

  Αυτό το πέστο ταιριάζει πάνω σε μια σαλάτα  
με ντομάτα και φακές, σε ψητά λαχανικά,  
σε ψητό κοτόπουλο ή χοιρινό ψαρονέφρι  
ή για να νοστιμίσει μια ντοματόσουπα.
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το χερι τησ του εμμανουηλ

το χερι τησ τησ αννασ

το χερι τησ τησ ζηνελιασ
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το χερι τησ ελενησ

το χερι τησ του αλεξη
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1.  Σε μπολ χτυπάμε τα αβγά με τα τυριά και το πιπέρι. Σε φαρδύ αντικολλητικό τηγάνι ζεσταί-
νουμε το ελαιόλαδο και στρώνουμε στον πάτο ομοιόμορφα τα μακαρόνια. 

2.  Αδειάζουμε από πάνω τα αβγά με το τυρί, προσθέτουμε το μυρωδικό που θέλουμε και κα-
τεβάζουμε τη φωτιά στο μέτριο. Μόλις ροδίσει η ομελέτα από τη μια πλευρά την αναποδο-
γυρίζουμε με τη βοήθεια ενός πιάτου και την ψήνουμε κι από την άλλη πλευρά.

Η μακαροναδα ομελετα

400 γρ. βρασμένο ζυμαρικό (2 βαθιά πιάτα περίπου)
4 αβγά
½ φλ. ελαιόλαδο
1 φλ. τριμμένα κίτρινα τυριά (παρμεζάνα, κεφαλοτύρι, 

κεφαλογραβιέρα)
οποιοδήποτε μυρωδικό μάς βρίσκεται στο ψυγείο: μαϊ-

ντανό, φρέσκο βασιλικό ή ξερό βασιλικό, ματζουρά-
να, φασκόμηλο ή ρίγανη

αλάτι, πιπέρι

Βράσαμε παραπάνω μακαρόνια – ή ο,τιδήποτε άλλο σε πάστα – και μας περίσσεψαν. Δεν 
τα πετάμε. Την επομένη θα φτιάξουμε ένα καινούργιο φαγητό στον χρόνο του άψε-σβήσε. 
Άμα δοκιμάσετε τη μακαρονοομελέτα μου, την επόμενη φορά είμαι σίγουρη ότι θα βάλε-
τε επίτηδες δυο πιάτα παραπάνω σπαγκέτι στην κατσαρόλα.

  Όποιος προτιμά τα αβγά του με βούτυρο μπορεί να αντικαταστήσει το ελαιόλαδο με βούτυρο.
  Περισσεύουν διάφορα στο ψυγείο που θέλουμε να τα ξεφορτωθούμε; Αυτή η καλή ομε-
λέτα χωράει τα πάντα: σάλτσα ντομάτα, κιμά, κοτόπουλο ή οποιοδήποτε μαγειρεμένο κρέ-
ας από την προηγουμένη, λαχανικά όπως πιπεριές, ντοματίνια, αρακά, μανιτάρια, όλα τα 
φρέσκα και ξερά μυρωδικά, αλλά και όλα τα αλλαντικά.
  Τρώγεται μια χαρά και κρύα, οπότε μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας στο γραφείο, να τη 
βάλουμε στο παιδικό κολατσιό του σχολείου ή στο πικνίκ.
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του κουτιου κι αγαπΗμενα

Οι κονσέρβες, θα σου πουν οι υπερευαίσθητοι, δεν είναι υγιεινές. Περιέχουν συντηρητικά, 

δεν ξέρουν από φρεσκάδα, τα ψάρια είναι γεμάτα με τα βαριά μέταλλα του ωκεανού κι άντε πες 

μου εσύ από τι ακριβώς αποτελείται ένα κορν-μπιφ ή ένα λάντσιον-μιτ. Ακόμα κι εγώ, η μεγά-

λη ερωμένη του ζαμπόν ή της σαρδέλας από κονσέρβα, μπορεί να πάθω ταχυπαλμία αν κάτσω 

να σκεφτώ όλα τα τρομακτικά που περιλαμβάνονται μέσα σε ένα καλαμαράκι κονσέρβας. Για 

όλους εμάς, που χρόνια τώρα στα περιοδικά έχουμε μεταμορφωθεί σε μουτζαχεντίν της τοπι-

κής γεύσης και της αγνής και άμωμης πρώτης ύλης, η αναφορά και μόνο σε ό,τι κονσερβοει-

δές ισοδυναμεί με το απόλυτο υπόγειο του πολιτικώς ορθού. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν ευ-

χαριστιόμαστε δεόντως, πίσω από την πλάτη των αναγνωστών μας, το γαυράκι ή τον τόνο μας. 

Η κονσέρβα, όσο κι αν της κηρύξεις τον ιερότερο πόλεμο, αποτελεί κομμάτι της προσωπικής 

και της εθνικής μας παράδοσης και επίσης, άει σιχτίρ έχω να πω, με κάθε είδους υπερβολή 

και αφορισμό. Ιδιαίτερα όταν έρχεται να αποκλείσει μια μικρή αμαρτία από την ταλαίπωρη ζωή 

μας. Η κονσέρβα, και πιο συγκεκριμένα το ύποπτο κορν-μπιφ, που στα δύσκολα μεταπολεμικά 

χρόνια έσωσε χιλιάδες κόσμο από την πείνα, βρήκε κάτι από τη χαμένη του αξιοπρέπεια όταν 

ένας μέγιστος παγκόσμιος σεφ, ο Άντονι Μπουρντέν, του αφιέρωσε ένα ολόκληρο επεισόδιο 

στην εκπομπή του «No Reservations». Κρύβομαι πίσω από την αξιοπιστία του και πάω να σας 

ανοίξω μερικά νοστιμότατα κουτάκια που πάντα κατοικούν στο ντουλάπι μου. 
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1.  Στραγγίζουμε τον τόνο από το νερό του. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαι-
όλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, τις πιπεριές, το καρότο, το κολοκύθι και το σκόρδο, ανα-
κατεύοντας συνεχώς για 1-2 λεπτά. 

2.  Σβήνουμε με τις ντομάτες, το αλατοπίπερο, τη ζάχαρη και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Βάζου-
με και τον τόνο στο τηγάνι και μαγειρεύουμε τη σάλτσα για 20 λεπτά, μέχρι να απορροφη-
θούν τα υγρά της. Στο τέλος, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και τον μαϊντανό. 

3.  Μόλις κρυώσει η σάλτσα, γεμίζουμε ψωμάκια και κάνουμε σάντουιτς.

ΣαντουιτΣ με τονο

2 κονσέρβες τόνο σε νερό
3/4  φλ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
2 ντομάτες μεγάλες, πολύ ώριμες, ψιλοκομμένες  

ή 1 κονσέρβα κονκασέ
1 κ.γ. ζάχαρη
2-3 πιπεριές κέρατο σε ροδέλες
1 κολοκυθάκι τριμμένο
1 καρότο τριμμένο
1 κ.σ. ρίγανη
1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Επί της ουσίας, εδώ φτιάχνουμε μια σάλτσα με τόνο που μπορούμε να τη σερβίρουμε και 
με μακαρόνια ή ρύζι ή να κάνουμε σάντουιτς, αλλά και ντιπ με τη σάλτσα που μας περίσ-
σεψε από την προηγουμένη.

ΠΙΚ-ΝΙΚ ΣΤΗ ΦΤΕΛΙΑ
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1.  Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε σε δυνατή φωτιά 
το κοτόπουλο μαζί με το μείγμα μπαχαρικών. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το κά-
ρι και το τζίντζερ, συνεχίζοντας για 1-2 λεπτά το σοτάρισμα και ανακατεύοντας συνεχώς. 

2.  Σβήνουμε με την ντομάτα και το γάλα καρύδας και αλατίζουμε. Χαμηλώνουμε τη φω-
τιά και σιγομαγειρεύουμε το φαγητό μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο και να δέσει η σάλ-
τσα. Πασπαλίζουμε στο τέλος τον μαϊντανό και το πιπέρι και κατεβάζουμε από τη φωτιά.

3.  Σ’ αυτό το σάντουιτς ταιριάζει ένα μαλακό, λευκό ψωμάκι, όπως αυτό που βάζουμε στα 
μπέργκερ.

ΣαντουιτΣ με κοτοπουλο καρι

στήθος από 1 κοτόπουλο, σε μπουκίτσες
1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1½ φλ. ελαιόλαδο
1 ντομάτα ώριμη, ψιλοκομμένη, χωρίς τη φλούδα
1 κ.σ. κάρι σε σκόνη ή πάστα κάρι
1 κονσέρβα γάλα καρύδας
1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Το κοτόπουλο με κάρι είναι μια πανεύκολη και νόστιμη συνταγή για κοτόπουλο, που θα 
μαγειρέψουμε ως κυρίως πιάτο και θα το σερβίρουμε με ρύζι μπασμάτι. Ό,τι περισσέψει 
την επομένη μπορούμε να το κλείσουμε μέσα σε ένα ψωμάκι και να το φάμε σε σάντουιτς 
στο γραφείο ή στην εκδρομή. Με την ίδια λογική, μπορούμε να φτιάξουμε σάντουιτς τα πε-
ρισσότερα μαγειρεμένα ή ψητά φαγητά, αρκεί να μην περιέχουν ρύζι, ζυμαρικά ή πατάτες. 
Ωραιότατο, ας πούμε, είναι ένα σάντουιτς με κοκκινιστό, μπριάμ ή μελιτζάνες στο φούρνο.
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Ζβαν 
ΣαντουιτΣακια
Παίρνουμε μαλακά ψωμάκια και τα κόβουμε στη 
μέση. Τα αλείφουμε με μαγιονέζα και μουστάρ-
δα και τα γεμίζουμε με φέτες ζαμπονάκι (λάντσι-
ον μιτ) και ροδέλες σφιχτό αβγό που προηγουμέ-
νως θα αλατοπιπερώσουμε.

1.  Παίρνουμε το ψάρι και του προσθέτουμε το λεμόνι, το ξύσμα, πιπέρι και τον ψιλοκομμέ-
νο μαϊντανό. Μοιράζουμε το μείγμα σε φέτες μαύρου ψωμιού μαζί με 1 ροδέλα κρεμμύδι.

ΣαντουιτΣακια με γαυρο κονΣερβαΣ
1 κονσέρβα γαύρο με ρίγανη ή μια κονσέρβα σαρδέλες 

στο λάδι
1 κρεμμύδι μικρό, σε ροδέλες
χυμό από 1 λεμόνι
ξύσμα από 1 λεμόνι
μαϊντανό, ψιλοκομμένο
πιπέρι
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1.  Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μικρό τηγάνι και σοτάρουμε το κορν-μπιφ που θα σπά-
σουμε σε μικρά κομματάκια, σε δυνατή φωτιά, για 1-2 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά. 

2.  Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε τα αβγά που θα χτυπήσουμε καλά σε ένα μπολ με 
λίγο αλάτι. Σκεπάζουμε με ένα καπάκι μέχρι να στερεοποιηθεί το αβγό. 

3.  Πασπαλίζουμε με μπόλικο πιπέρι και σερβίρουμε την ομελέτα μέσα σε ψωμάκι για σά-
ντουιτς. Ή την τρώμε σκέτη.

ομελετα με κορν–μπιφ

1 κουτί κορν-μπιφ
5 αβγά
1 κ.σ. ελαιόλαδο
πιπέρι, λίγο αλάτι

Ακόμη κι όταν στο σπίτι είχαμε το καλύτερο φαγητό, ο μπαμπάς μου τρελαινόταν να φτιά-
χνει αυτή την ομελέτα για βραδινό. Ήταν η δική του γευστική Εδέμ, που δεν συμμεριζό-
ταν κανένα από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αργότερα συνειδητοποίησα πως οι 
μπαμπάδες όλων μου των φιλενάδων βίωναν το ίδιο άσβεστο πάθος για το κορν-μπιφ, το 
οποίο ο καθένας βόλευε σε μια δική του εκδοχή. Μνήμη από τον στρατό ; Από τα χρόνια 
της πείνας ; Μια μυρωδιά από κρέας σε εποχές που δεν είχαν εύκολα τα φιλέτα ; Οι μπα-
μπάδες έφυγαν, ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μόνο τους θυμόμαστε 
κάθε φορά που βάζουμε ανάμεσα σε δυο φέτες ψωμί την ομελέτα τους.

  Όταν έχω όρεξη, πρώτα τηγανίζω ένα κρεμμύδι κομμένο σε φέτες στο τηγάνι μέχρι να ρο-
δίσει και μετά ρίχνω το κορν-μπιφ. Του πάει πολύ.
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1.  Με ένα πιρούνι, δουλεύουμε καλά όλα μαζί τα υλικά μας, μέχρι να ομογενοποιηθεί το 
μείγμα. Φυλάμε τη σαλάτα στο ψυγείο και τη σερβίρουμε σε χωριάτικο ψωμί. 

ΣαντουιτΣ με κρεμα χωριατικΗ

200 γρ. φέτα μαλακιά
1 ντομάτα μεγάλη, ψιλοκομμένη, χωρίς τη φλούδα της
1 πιπεριά κέρατο, σε πολύ μικρά καρεδάκια
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. ρίγανη
λίγο φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο
πιπέρι
ελιές θρούμπες ψιλοκομμένες (προαιρετικά)

Πάνω σε μπουκίτσες, σαν ντιπ, πάνω σε βρεγμένο κρίθινο παξιμάδι ή σε φρέσκο ψωμί, η 
χωριάτικη-κρέμα διατηρείται για 1 εβδομάδα σε τάπερ στο ψυγείο και ταιριάζει επίσης, 
ως σαλάτα-αλοιφή, με όλα τα λαδερά φαγητά στο τραπέζι.

  Σ’ αυτό το ντιπ ταιριάζει μια μαλακιά, πρόβεια φέτα, αλλά γίνεται και με ανθότυρο σε μια 
ελαφρύτερη εκδοχή.



ΣαντουιτΣ με κεφτεδακια
από χθες

500 γρ. κιμά (μισό μοσχαρίσιο, μισό χοιρινό)
1 αβγό
1 κρεμμύδι, περασμένο από το μούλτι
1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη
2 φέτες ζυμωτό ψωμί, μουλιασμένο σε λευκό κρασί
1 ντοματούλα μικρή, ξεφλουδισμένη και 

ψιλοκομμένη
1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Αν με ρωτούσαν με ποιο φαγητό θα ήθελα να κλείσω τα μάτια μου, ανεπιφύλακτα θα ζη-
τούσα αυτό το σάντουιτς. Αρκεί να ήταν καλοκαίρι και οι ντομάτες στα καλύτερά τους. Γεύ-
ση των διακοπών και της νοσταλγίας, μυρίζει εκδρομή, μυρίζει ξεγνοιασιά, μυρίζει μα-
μά, μυρίζει παιδικά παιχνίδια και πείνα μετά το μπάνιο, μυρίζει, περισσότερο από ο,τιδή-
ποτε, Ελλάδα.
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1.  Ζυμώνουμε για 10 λεπτά – χωρίς να κλέβουμε! – όλα μαζί τα υλικά και αφήνουμε τον κι-
μά 30 λεπτά στο ψυγείο, να σφίξει. 

2.  Πλάθουμε – κατά προτίμηση μεγάλους –κεφτέδες, τους αλευρώνουμε και τους τηγανί-
ζουμε σε ελαιόλαδο. Τους στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Για το σάντουιτς
1.  Κόβουμε τα κεφτεδάκια στη μέση. Αυτό το σάντουιτς θέλει ένα χωριάτικο ψωμί, αν έχου-

με και γωνίες, ακόμη καλύτερα. Τις αδειάζουμε από την ψίχα και τις γεμίζουμε με μια φέ-
τα ντομάτα και τα κεφτεδάκια. 

2.  Εναλλακτικά, μπορούμε να προσθέσουμε τυρί φέτα και ροδέλες πράσινης πιπεριάς.



1.  Μουλιάζουμε το ψωμί στο νερό. Στραγγίζουμε καλά με το χέρι μας τον τόνο και τον δια-
λύουμε σε όσο γίνεται πιο ψιλές ίνες. Σε λεκάνη βάζουμε όλα μαζί τα υλικά μας και τα 
πλάθουμε σε σφιχτή ζύμη. Αν δεν μας βγει τόσο σφιχτή όσο να πλάθεται, προσθέτουμε 
λίγο αλεύρι. 

2.  Αφήνουμε το μείγμα 30 λεπτά στο ψυγείο, το πλάθουμε σε κεφτεδάκια, αλευρώνουμε και 
τα τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν σε καυτό λάδι.

τονοκεφτεδεΣ

200 γρ. τόνο σε νερό
3 χοντρές φέτες μπαγιάτικο σταρένιο ψωμί
3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομένα
1 σφηνάκι ούζο
1 κ.γ. σπασμένο μαραθόσπορο
½ κ.γ. κύμινο
1 μικρό ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο
χυμό από 1 λεμόνι
αλάτι, πιπέρι
αλεύρι και καλαμποκέλαιο για το τηγάνισμα

Τους σκέφτηκα μια Καθαρή Δευτέρα, σε στιγμή πανικού. Είχα τραπέζι και την τελευταία στιγ-
μή οι καλεσμένοι πλήθυναν επικίνδυνα. Πώς να τους χορτάσεις, όμως, μια μέρα που τα μα-
γαζιά είναι κλειστά; Η κονσέρβα τόνου που πάντα έχω στο ψυγείο, έσωσε την ώρα του μεζέ.

  Αν θέλουμε τα κεφτεδάκια μας πιο ελαφριά, τα ψήνουμε στοn φούρνο στους 180οC, αφού 
τα γυρίσουμε και από τις δύο πλευρές. 
  Αν τα σερβίρουμε για μεζεδάκι, μπορούμε να τα συνοδεύσουμε με ένα ντιπ γιαουρτιού 
που θα φτιάξουμε ανακατεύοντας 1 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι με 1 σκελίδα λιωμένο 
σκόρδο, χυμό από 1 λεμόνι, 2 κ.σ. ελαιόλαδο και λίγο ψιλοκομμένο άνηθο.

Ο ΘΩΜΑΣ ΣΤΟ HYPER- MARKET  Μαμά  ΚΑΙ ΟΧΙ «MAMA’S» ΟΠΩΣ  ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ
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1.  Προθερμαίνουμε τοn φούρνο στους 200oC. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αβγά με το αλεύρι και 
το τυρί. 

2.  Σπάμε τις σαρδέλες με ένα πιρούνι μαζί με τη σάλτσα τους και τις προσθέτουμε στο μείγ-
μα, μαζί με τον μαϊντανό. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια ταρτιέρα και αδειάζουμε 
ομοιόμορφα το μείγμα στη βάση της. 

3.  Ψήνουμε για 30 λεπτά.

Σαρδελοταρτα χωριΣ ΖυμΗ

3 αβγά
500 ml γάλα
120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
100 γρ. τριμμένη κεφαλογραβιέρα 
200 γρ. σαρδέλες σε σάλτσα ντομάτας (κονσέρβας)
1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο 
πιπέρι

Να πώς μια κονσέρβα μπορεί να μεταμορφωθεί φτηνά και εύκολα σε κάτι απολύτως γα-
στρονομικό, που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο ακόμη και σε ένα επίσημο τραπέζι.

  Αντί για σαρδέλες μπορούμε να βάλουμε τόνο ή σκουμπρί σε σάλτσα ντομάτας.
  Από αρώματα, βάζουμε ό,τι μας βρίσκεται. Εκτός από τον μαϊντανό, ταιριάζει ο ξερός και ο 
φρέσκος βασιλικός, το ξερό ή φρέσκο θυμάρι και η ρίγανη, η ματζουράνα αλλά και ο ξε-
ρός δυόσμος.

Η ΦΤΕΛΙΑ
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ΓΛΥΚΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ
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1.  Βγάζουμε τα σφολιατάκια από το ψυγείο τη στιγμή που πρόκειται να φτιάξουμε το γλυ-
κό. Η σφολιάτα πρέπει να είναι πολύ κρύα, διαφορετικά δεν φουσκώνει ωραία στο ψήσιμο. 

2.  Στρώνουμε το χαμηλό ταψί του φούρνου με χαρτί ψησίματος και τον προθερμαίνουμε 
στους 180οC. Στο κέντρο από κάθε σφολιατάκι βάζουμε ένα λουκούμι κομμένο στη μέση. 

3.  Διπλώνουμε το σφολιατάκι στα δύο και πιέζουμε τις άκρες για να κολλήσουν καλά. Ψή-
νουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει η σφολιάτα. Τα πασπαλί-
ζουμε με ζάχαρη άχνη και τα τρώμε απαραιτήτως καυτά.

Σφολιατακια λουκουμι!

10 στρογγυλά φύλλα σφολιάτας, αυτά που παίρνουμε 
για τα τυροπιτάκια

10 λουκούμια
ζάχαρη άχνη

Όπως τις πτήσεις από Θεσσαλονίκη τις ξεχωρίζεις από τις σακούλες με τα πακέτα-πεσκέσια 
από του Τερκενλή, έτσι και οι Bολιώτες, όταν θέλουν να φιλέψουν τους ξένους τους, τους 
πηγαίνουν οπωσδήποτε λουκούμια του «Παππού». Ένα μικρό μαγαζάκι μια σταλιά, που 
γενιές και γενιές τώρα φτιάχνει με την ίδια συνταγή το ίδιο μαλακό, καρυδάτο, στο χρώ-
μα της καμένης καραμέλας, λουκούμι του. Ο τοπικός αστικός μύθος λέει πως η  συνταγή 
του «Παππού» προέκυψε από ένα λάθος, όταν κάποτε του κάηκε το μείγμα του λουκου-
μιού. Στην πραγματικότητα, οφείλουν την τόσο ιδιαίτερη γεύση και το χρώμα τους στον 
μούστο με τον οποίο παρασκευάζονται. Εσείς, θα φτιάξετε τα δικά σας πιτάκια με οποιοδή-
ποτε λουκούμι προτιμάτε, αρκεί να είναι μαλακό και αφράτο. 

  Όταν φτιάχνω αυτά τα σφολιατάκια για τα παιδιά, πάντα μου περισσεύει ζύμη. Όσο ψήνο-
νται τα λουκουμάτα, γεμίζω τα υπόλοιπα με 1 κ.σ. κοφτή μερέντα το καθένα και ετοιμάζω 
έναν δεύτερο γύρο, που πασπαλίζω επίσης με ζάχαρη άχνη.
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1.  Καθαρίζουμε τα σύκα όσο μπορούμε. Αν μείνουν και φλούδες, δεν πειράζει καθόλου. 
2.  Τα κόβουμε στα 4 και τα βάζουμε στην κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη, το ροδάκινο, το λε-

μόνι και τη σκόνη βανίλια. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά. 
3.  Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε γιατί κολλάει πάρα πολύ 

εύκολα στον πάτο. 
4.  Σε μισή ώρα η μαρμελάδα είναι έτοιμη. Μπορεί να σας φανεί υδαρής αλλά μην ξεγελα-

στείτε: μόλις κρυώσει, πήζει.

Βγαίνουν 3 βαζάκια των 250 γρ. Τη φυλάμε απαραίτητα στο ψυγείο.

μαρμελαδα Συκο

1 κιλό πράσινα σύκα πάρα πολύ ώριμα
500 γρ.  ζάχαρη
1 ροδάκινο ψιλοκομμένο
χυμό από ½ λεμόνι
1 δόση βανίλια 

Η πιο νόστιμη μαρμελάδα του τέλους του καλοκαιριού, θέλει τα καλύτερα, τα πιο μελω-
μένα, τα πιο αρωματικά πράσινα σύκα για να δώσει το πιο νόστιμο αποτέλεσμα. Την έχω 
κάνει και με μαύρα ή λευκά σύκα του σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, αλλά καμία σχέση. Την 
αγαπώ γιατί δίνει το άρωμα του ήλιου και τη φίνα ευωδιά του σύκου στα παγωτά του χει-
μώνα, στο πρόβειο ή το αγελαδινό γιαούρτι του πρωινού, κυρίως, όμως, γιατί φτιάχνει τη 
νοστιμότερη μπρουσκέτα για τα πρωινά της Κυριακής. Ψήνεις μια φέτα ζυμωτό ψωμί, το 
αλείφεις με μαρμελάδα κι από πάνω το σερβίρεις με μια φέτα μανούρι με φρεσκοτριμέ-
νο πιπέρι. Επίσης, ταιριάζει καταπληκτικά σε ένα πιάτο τυριών ή αλλαντικών, αλλά και 
με ένα ψητό κρέας.

  Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι καλές μαρμελάδες της τοπικής παραγωγής κοστίζουν τόσο 
ακριβά, όταν με 1 κιλό υπερώριμο, και ακατάλληλο για το τραπέζι φρούτο, και μόλις μι-
σό κιλό ζάχαρη φτιάχνεις 3 ολόκληρα βαζάκια, τα οποία μάλιστα ξετρελλαίνουν όταν τα 
προσφέρεις σαν δώρο από τα χεράκια σου. Πειραματειστείτε με ό,τι φρούτο οδεύει προς 
τον σκουπιδοντενεκέ σας, ακολουθώντας την ίδια συνταγή, με λίγη παραπάνω ζάχαρη αν 
τα γλυκά σας αρέσουν όντως γλυκά.

250
gr

ΟΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΣ
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Τα κόλλυβα, που τιμούν τη μνήμη των νεκρών, είναι μια 
ταφική συνήθεια που έχει περάσει στον χριστιανισμό από 
την αρχαία Ελλάδα. Το σιτάρι, που θρέφει τον άνθρωπο 
ιδανικότερα από κάθε άλλη τροφή, συμβολίζει το σώμα. 
Βρασμένο σιτάρι, ξηροί καρποί, ρόδι που συμβολίζει την 
αφθονία, αλλά και τη φθορά – όπως λέμε Έρως και Θάνα-
τος –, τα κόλλυβα μεταφράζονται σε ιερή τροφή, γεμά-
τη από όλη τη ζωογόνα δύναμη της Φύσης, η Δήμητρα 
και η Περσεφόνη μετουσιωμένες μέσα σε μια μπουκιά. 
Τα κόλλυβα διχάζουν τα γούστα: στη μια όχθη αυτοί που 
δεν χάνουν μνημόσυνο για μνημόσυνο για να τα γευτούν και στην αντίπερα αυτοί που και μόνο 
στην αναφορά τους αποτροπιάζουν και σκιάζονται. Αυτούς τους τελευταίους, όταν τους ρωτήσεις 
αν αγαπούν το σιτάρι, τους ξηρούς καρπούς και τη ζάχαρη θα απαντήσουν καταφατικά και με εν-
θουσιασμό. Το θέμα είναι σημειολογικό και συμβολικό. Όταν το στάρι το πεις κόλλυβα, χάνει τη 
νοστιμιά του, αποκτά τη δυσάρεστη γεύση του Κάτω Κόσμου. Στη λογική των υγιεινών γλυκών της 
ελληνικής αρχαιότητας, τότε που δεν είχαν ακόμη ανακαλυφθεί η ζάχαρη, οι σοκολάτες και τα 
κορεσμένα λιπαρά της σαντιγί, τα κόλλυβα είναι μια ένθεη τροφή, που σφύζει από ενέργεια και 
χτίζει ένα σώμα γερό και δυνατό, σαν τις παλιές αθάνατες ξερολιθιές των νησιών. Θλίψη, λοιπόν, 
μεγάλη με πιάνει, όταν βλέπω τόσους υγιεινομανείς γύρω μου να ξεκινούν τη μέρα τους με δη-
μητριακά του κουτιού, που η τεχνολογία μαζί με τη χημεία τους έχουν μεταλλάξει το σχήμα, την 
ενέργεια αλλά και τη γεύση που τους έδωσε ο Θεός, πιστεύοντας ότι έτσι κάνουν μια καλή πράξη 
για τον εαυτό τους. Όταν, μάλιστα, τα τρώνε μικρά παιδιά, τότε το πρωινό αποκτά μια μικρή γεύση 
από έγκλημα. Κάπως έτσι, και σε μια στιγμή που ο Μάκος αποφάσισε να βάλει σε σωστό δρόμο τη 
διατροφή του, μου κατέβηκε η φαεινή ιδέα να βάλω τα κόλλυβα στο πρωινό του. Τα φτιάχνεις μια 
φορά την εβδομάδα, τα βάζεις κατευθείαν στο ψυγείο και για 5-6 μέρες έχεις έτοιμο ένα θεσπέ-
σιο έδεσμα, ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσεις νόστιμα και με αισιοδοξία μια δύσκολη μέρα. Στον 
μεγάλο ενθουσιασμό που τρέφω γι’ αυτά τα σερβίρω και με τον καφέ, για κολατσιό, αλλά και για 
επιδόρπιο μετά από ένα δείπνο. Κι επειδή οι λέξεις έχουν τη δική τους δύναμη και τη δική τους 

εξουσία στο μυαλό μας, 
δεν είναι ανάγκη να τα 
ονοματίσετε κόλλυβα. 
Πείτε τα πιο ευγενικά, 
«σιτάρι με ξηρούς καρ-
πούς» ή «αρχαιοελλη-
νικό επιδόρπιο» για να 
ξορκίσετε το κακό.

Tα κολλυβα  
για πρωινο



1.  Μουλιάζουμε αποβραδίς το σιτάρι σε κρύο νερό. 
2.  Την επομένη, το βράζουμε σε άφθονο νερό με το δαφνόφυλλο και λίγο αλάτι, στη μύτη 

του κουταλιού. Θέλουμε να μαλακώσει τελείως, αλλά ο κόκκος να μείνει ολόκληρος, να 
μη «σκάσει». 

3.  Στραγγίζουμε καλά το σιτάρι και, αν θέλουμε, κρατάμε το ζουμί του για να φτιάξουμε 
ασουρέ. 

4.  Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, καβουρδίζουμε τους ξηρούς καρπούς. Αν 
έχουμε τον χρόνο και τη διάθεση, καβουρδίζουμε κάθε είδος ξεχωριστά. Ωστόσο, ωραιό-
τατα γίνονται και όλοι μαζί, εκτός από το σουσάμι που είναι πιο ευαίσθητο, οπότε θα το κα-
βουρδίσουμε μόνο του, στην αρχή ή στο τέλος. Τους ανακατεύουμε συνεχώς, μέχρι να ρο-
δίσουν ελαφρά και να μυρίσουν ωραία. 

5.  Βάζουμε το σιτάρι σε μια μεγάλη γαβάθα και το ανακατεύουμε καλά με τη ζάχαρη, τις στα-
φίδες, το τριμμένο στραγάλι και τα μπαχαρικά. 

6.  Στο μούλτι βάζουμε λίγους-λίγους τους ξηρούς καρπούς και με 1-2 πατήματα του κουμπιού 
τους αλέθουμε. Δεν θέλουμε να μας λιώσουν, αλλά να τριφτούν σε μικρά κομματάκια. 

7.  Τους ρίχνουμε στο σιτάρι, προσθέτουμε το ρόδι και τον μαϊντανό και υπομονετικά ανακα-
τεύουμε πολύ καλά, μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά ομοιόμορφα. Σκεπάζουμε το μπολ 
με μεμβράνη κουζίνας και το βάζουμε στο ψυγείο.

  Την επόμενη μέρα τα κόλλυβα γίνονται ακόμη πιο νόστιμα.
  Στην κλασική τεχνική τους, οι νοικοκυρές στέγνωναν για ώρες το σιτάρι σε πετσέτες της 
κουζίνας. Το βρίσκω περιττό, αφού το ελάχιστο νεράκι που παραμένει λιώνει καλύτερα τη 
ζάχαρη και τα μπαχαρικά κολλάνε καλύτερα πάνω στα υπόλοιπα υλικά.
  Τις εποχές που δεν έχουμε ρόδι, απλά το παραλείπουμε.
  Αντί για μαϊντανό μπορούμε να βάλουμε φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο.

½ κιλό σιτάρι
1 πρέζα αλάτι
1 δαφνόφυλλο
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. κανέλα σκόνη
1 κ.σ. γαρίφαλο σκόνη
1 κ.σ. κύμινο σκόνη
1 φλ.  αμύγδαλα χωρίς το φλούδι τους
1 φλ. φουντούκια
1 φλ. καρύδια
½ φλ. σουσάμι
1 φλ. ρόδι, τους σπόρους
2 φλ. ζάχαρη
½ φλ. σταφίδες μαύρες 
½ φλ. σταφίδες ξανθές
1½ φλ. στραγάλια, τριμμένα σε σκόνη
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1.  Αν έχουμε υπομονή, κόβουμε τα δαμάσκηνα στη μέση και βγάζουμε το κουκούτσι. Εγώ 
που δεν έχω τα βάζω ολόκληρα. 

2.  Βάζουμε σε ένα ανοιχτό κατσαρολάκι τα φρούτα με όλα τα υπόλοιπα υλικά σε δυνατή φω-
τιά. Από τη στιγμή που θα πάρουν την πρώτη βράση ανακατεύουμε και αφαιρούμε με κου-
τάλα τον αφρό που ίσως σχηματιστεί. 

3.  Χαμηλώνουμε στο μέτριο τη φωτιά και βράζουμε την κομπόστα για 5 λεπτά. Την κατεβά-
ζουμε από τη φωτιά και μόλις κρυώσει τη βάζουμε στο ψυγείο. Δροσερή είναι νοστιμότερη.

κομποΣτα με φρεΣκα δαμαΣκηνα

½ κιλό φρέσκα δαμάσκηνα ή κορόμηλα
100 γρ. ζάχαρη
1 δόση βανίλια
1 ξυλάκι κανέλα
χυμό από 1 πορτοκάλι
ξύσμα από 1/2 πορτοκάλι
1 σφηνάκι ρούμι
2 λίτρα νερό

Οι κομπόστες είναι ένας τρόπος να σώσουμε τα υπερώριμα φρούτα που δεν τρώγονται πια 
ωμά, αλλά και να φτιάξουμε ένα γρήγορο, υγιεινό γλυκό χωρίς πολλές θερμίδες.

  Μπορούμε να τη φάμε σκέτη ή να τη σερβίρουμε με παγωτό καϊμάκι ή βανίλια ή με για-
ούρτι στο πρωινό.
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εξπρεΣ εΣπρεΣο
Ο εσπρέσο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κα-

λύτερούς μου φίλους. Μαζί ξυπνάμε το πρωί, 

μαζί τα λέμε το απόγευμα, αυτός υπογραμμί-

ζει το χάπι εντ – βλέπε ευτυχές τέλος – ενός 

δείπνου, αυτός πρώτος μαθαίνει τις αποφά-

σεις μου, τα προβλήματά μου, μοιράζεται τα 

άγχη μου και με μια γουλιά φωτίζει το μυαλό 

μου με μια φαεινή λύση. Και σε ένα δύσκολο 

δείπνο, αυτός με βοηθάει να φτιάξουμε μαζί 

το ευκολότερο γλυκό του πλανήτη.

1.  Μοιράζουμε το παγωτό σε ωραία ποτήρια. Φτιά-

χνουμε έναν εσπρέσο για κάθε άτομο, ζεστό-

καυτό τον περιχύνουμε πάνω από το παγωτό 

και σερβίρουμε ΠΑΡΑΥΤΑ!

1-2 μπάλες παγωτό βανίλια

1 δόση εσπρέσο 

  Υλικά πολλά δεν έχουμε εδώ! Οπότε φροντί-

ζουμε να διαλέξουμε το καλύτερο παγωτό – 

με αληθινή βανίλια – κι έναν καλό εσπρέσο.



1.  Με το μίξερ χτυπάμε καλά το λάδι με τη ζάχαρη. Διαλύουμε τη σόδα στο χυμό και μαζί με 
το ξύσμα πορτοκαλιού τα προσθέτουμε στο μείγμα. 

2.  Ανακατεύουμε το αλεύρι με την καρυδόψυχα, τις σταφίδες, το γαρίφαλο και την κανέ-
λα και τα προσθέτουμε κι αυτά στο μείγμα. Λαδώνουμε και πασπαλίζουμε με αλεύρι ένα 
στρογγυλό ταψί και αδειάζουμε ομοιόμορφα το μείγμα. 

3.  Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170οC για 40-45 λεπτά. Τσεκάρουμε το ψήσι-
μο με ένα μαχαίρι. 

4.  Την τρυπάμε κι αν το μαχαίρι βγει στεγνό σημαίνει πως είναι έτοιμη. Αναποδογυρίζουμε 
την πίτα σε πιατέλα και μόλις κρυώσει την πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

η φανουροπιτα

2/3 φλ. ελαιόλαδο
1 φλ. ζάχαρη
½ φλ. χυμό πορτοκάλι
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 κ.σ. κανέλα
1 κοφτή κ.σ. τριμμένο γαρίφαλο και μπαχάρι μαζί
1 φλ. ξανθές και μαύρες σταφίδες
1 φλ. καρυδόψυχα χοντροσπασμένη
φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 κ.γ. γεμάτο μαγειρική σόδα
άχνη ζάχαρη για το στόλισμα

Καλοφάγωτη και «να φανερωθεί η τύχη σας!»
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η καρυδοπιτα
7 αβγά
1 φλ. ζάχαρη
2 κ.γ. κανελογαρίφαλο τριμμένο
ξύσμα και χυμό από 1 πορτοκάλι
2 σφηνάκια κονιάκ
½ κ.γ. σόδα μαγειρική
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
2 φλ. επτάζυμο παξιμάδι
1½ φλ. καρύδια χοντροσπασμένα

1½ ποτήρι νερό
1 ποτήρι ζάχαρη
1 λεμόνι κομμένο στα 4

Η γιαγιά μου έφτιαχνε το ωραιότερο καρυδογλυκό που έχω δοκιμάσει ποτέ 

στη ζωή μου. Αυτό δεν το λέει μόνο η δική μου υπερτιμημένη νοσταλγία, 

αλλά και όποιος συγγενής το έχει δοκιμάσει. Και εγώ, και η μαμά 

μου, από τότε που έφυγε, αναζητούμε ματαίως τη γεύση του σε όποια 

καρυδόπιτα πέσει στο δρόμο μας. Τη συνταγή δεν τη βρήκαμε ποτέ 

στο τετράδιό της κι ενώ τόσες φορές τη βοηθήσαμε, μέσα στα χρόνια 

ξεχάσαμε τις δόσεις, μαζί και μερικά υλικά. Όσο την είχαμε κοντά 

μας πιστεύαμε πως θα είναι εκεί να μας φτιάχνει καρυδόπιτα ως μια 

κάποια αόριστη αιωνιότητα, και κάπως έτσι χάνονται από κάθε σπίτι 

γεύσεις και νοστιμιές στο βωμό της αγάπης. Γιατί αν τη βάζαμε να 

μας τη γράψει είναι σαν να της ζητούσαμε να μας αφήσει τη διαθήκη 

της στα καλά του καθουμένου. Κι αφού για χρόνια έψαξα κάτι που 

να της μοιάζει, τελικά το βρήκα. Ή μάλλον στο περίπου. Είμαι 

βέβαιη πως η συνταγή είναι η ίδια. Ωστόσο, κάθε φορά που τη φτιάχνω κάτι 

λείπει. Μια αδιόρατη λεπτομέρεια, κάτι που έκανε μόνον εκείνη. Ίσως ο τρόπος ή το 

μέγεθος που έτριβε το καρύδι. Ίσως κάτι άλλο. Ίσως, απλά και μόνο η αύρα της.

1.  Τρίβουμε στο μούλτι το παξιμάδι μέχρι να γίνει σκόνη. Χωρίζουμε τα ασπράδια από τους 
κρόκους και χτυπάμε μια πολύ σφιχτή μαρέγκα. Στο μπολ με τους κρόκους ρίχνουμε τη 
ζάχαρη και χτυπάμε με το μίξερ μέχρι να ασπρίσουν. Προσθέτουμε το κονιάκ, τη σόδα, το 
ξύσμα, το πορτοκάλι, το μπέικιν, το παξιμάδι. Με μια σπάτουλα, σιγά-σιγά και με απαλές 
κινήσεις ενσωματώνουμε τα ασπράδια στο μείγμα. Στο τέλος προσθέτουμε και τα καρύδια. 

2.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175οC. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα στρογ-
γυλό, μέτριο ταψί ή μια φόρμα του κέικ και απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα. Ψήνου-
με για 40-45 λεπτά. 

3.  Δοκιμάζουμε με ένα μαχαίρι. Αν βγει στεγνό, η καρυδόπιτα έχει ψηθεί. Την αφήνουμε 
μέσα στη φόρμα να κρυώσει, την τρυπάμε με ένα πιρούνι στην επιφάνειά της και ετοιμά-
ζουμε το σιρόπι. 

4.  Βράζουμε όλα μαζί τα υλικά για 10 λεπτά από τη στιγμή που θα πάρει βράση το νερό. Πιέ-
ζουμε με ένα πιρούνι τα λεμόνια να βγει ο χυμός τους και τα πετάμε. Όπως είναι ζεστό το 
σιρόπι, το ρίχνουμε πάνω στο γλυκό και το αφήνουμε να απορροφηθεί.
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1.  Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη, αφού πρώτα κρατήσουμε 1 φλ. κρύο 
νερό στο οποίο θα διαλύσουμε το κορν-φλάουρ. 

2.  Ρίχνουμε το κορν-φλάουρ στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει. 
Πήζει αμέσως και προσέχουμε να το κατεβάσουμε από τη φωτιά μόλις δούμε να κάνει τα 
πρώτα αυλάκια. 

3.  Όταν κρυώσει θα πήξει πολύ περισσότερο κι αν πήξει υπερβολικά η κρέμα χάνει την ανά-
λαφρη, βελούδινη υφή της. Το μοιράζουμε σε μπολάκια και το βάζουμε στο ψυγείο να 
κρυώσει. Το σερβίρουμε πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη και με το ροδόνερο.

η μπαλουζα

1,25 λίτρα νερό
ζάχαρη κατά βούληση (περίπου 5 κ.σ.)
60 γρ. κορν-φλάουρ
3 κ.σ. ροδόνερο ή ανθόνερο
ζάχαρη άχνη

Tίποτε πιο εύκολο, γρήγορο και ταπεινό σε μια κρίση υπογλυκαιμίας. Το μουχαλεμπί ή 
μπαλούζα, όπως το λένε στο Λίβανο, είναι μια συνταγή που αγκαλιάζει όλα τα γούστα κι 
όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής, από τη Ρόδο και τη Μακεδονία, μέχρι την Τουρ-
κία, την Αίγυπτο και τη Συρία. Σε μένα έφθασε μέσω Ρόδου. Η αείμνηστη γιαγιά Σταματία 
το έφτιαχνε στον Μάκο, που το νοστιμεύεται πολύ.

  Την μπαλούζα μπορούμε να τη σερβίρουμε με χίλιους τρόπους. Να αντικαταστήσουμε το 
ροδόνερο με γλυκό κουταλιού – εγώ προτιμώ το τριαντάφυλλο – με μαρμελάδα, με κανέ-
λα και καβουρδισμένους, ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς και ρόδι.
  Μπορούμε επίσης να αντικαταστήσουμε το νερό με γάλα ή με σταρόζουμο.
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η γαλατοπιτα 
του Πέτρου της Μαριαννας

Ο Πέτρος έφθασε στο χωριό μπαϊλντισμένος από τη ζέστη και τις στροφές ένα απομεσήμερο 
του Αυγούστου. Κάπως του ’ρθε, όμως, κι αντί να την πέσει για μια σιέστα με φόντο το κύμα, 
βάλθηκε να κάνει τη γαλατόπιτα της μαμάς του. Λίγο η κούραση, λίγο η ξένη κουζίνα, λίγο 
οι μικρές ανιψιές μου πάνω από το κεφάλι του, κι η κρέμα «έπιασε». Νοστιμότερη γαλατό-
πιτα δεν έχω φάει. Αυτό το λεπτό, καραμελένιο άρωμα από καμένο γάλα στον πάτο της κατσα-
ρόλας, της έδωσε ένα κάτι από καζάν-ντιπί, έναν απόηχο από σπανιόλικη dulce de leche. Κι 
εμείς στο Πήλιο είμαστε καλομαθημένοι από γαλατόπιτες, αφού είναι το γλυκό που οι νοι-
κοκυρές προτιμούν σε όλες τις γιορτινές περιστάσεις, μαζί με τη μελαχρινή καρυδόπιτα.

3 λίτρα γάλα
4 κ.σ. ψιλό σιμιγδάλι
3 κ.σ. κορν-φλάουρ
2 δόσεις βανίλια
2 φλ. ζάχαρη
3 αβγά
1 κ.σ. βούτυρο

5 χωριάτικα φύλλα
1 φλ. ζάχαρη
1 φλ. ελαιόλαδο ή καλαμποκέλαιο

Για τα φύλλα και το ταψί

Για την κρέμα

1.  Σε κατσαρόλα αντικολλητική ή με χοντρό πάτο βάζουμε το γάλα να βράσει μαζί με τη ζά-
χαρη και τις βανίλιες. Διαλύουμε το κορν-φλάουρ σε 2 κουταλιές σούπας κρύο νερό και 
το ρίχνουμε στο γάλα μόλις πάρει βράση.

2.  Σιγά-σιγά και υπομονετικά, ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά με ξύλινη κουτάλα μέχρι να 
δέσει ελαφρά η κρέμα. Την κατεβάζουμε από τη φωτιά, χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά και 
με γρήγορες κινήσεις τα ενσωματώνουμε στην κρέμα μαζί με το βούτυρο.

3.  Λαδώνουμε ένα μεγάλο ταψί και στρώνουμε ένα-ένα 
τα φύλλα. Κάθε φύλλο το λαδώνουμε καλά και το πα-
σπαλίζουμε με τη ζάχαρη. Αυτή η διαδικασία, που 
κάνει το φύλλο τραγανό και καραμελώμενο, είναι 
που κάνει όλη τη διαφορά σ’ αυτή τη γαλατόπιτα. 

4.  Αφήνουμε τις άκρες των φύλλων έξω από το γείσο 
του ταψιού και αδειάζουμε στο κέντρο την κρέμα. 
Τυλίγουμε τις άκρες των φύλλων σε έναν ωραίο 
κόθρο, αφού λαδώσουμε και πασπαλίσουμε με ζά-
χαρη κάθε φύλλο, και ψήνουμε σε ζεστό φούρ-
νο, στους 175οC, κατά προτίμηση στον αέρα, για 
45 λεπτά.
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να πωΣ μαΣ γλυκαινει η ιωαννα

Η Ιωάννα (κυρία Σταμούλου και διευθύντρια σύνταξης του περιοδικού Olive) είναι το πιο 

γλυκό κομμάτι της παρέας μας. Καλεσμένη, η Ιωάννα δεν θα έρθει ποτέ με άδεια χέρια. Το 

γλυκό της βρίσκει πάντα χρόνο να το φτιάξει, έστω κι αν χρειαστεί να ξυπνήσει στις 6 το πρωί 

για να χτυπάει ασπράδια, να καβουρδίζει ζάχαρες και να ψήνει μαρέγκες – κάτι που θεωρεί 

«απλό» και «έλα μωρέ»… Για την Τζέιν, το γλυκό είναι πάντα πανεύκολο, κάτι που εκτελεί 

με τις ανάλαφρες, αιλουροειδείς κινήσεις μιας τάνγκο χορογραφίας, στην οποία εξίσου δια-

πρέπει. Τα γλυκά της διαθέτουν την υψηλή τεχνική ενός επαγγελματικότατου γλυκού και 

μια άλλη, διαφορετική νοστιμάδα. Που έρχεται από βαθιά, κατεβαίνει κατευθείαν στην καρ-

διά, δεν στέκεται στην επιφάνεια του ντεκόρ. Η Ιωάννα δαμάζει τις τεχνικές για να αποτυπώ-

σει μέσα σε μια πάβλοβα την παιδικότητα, τη γενναιοδωρία, την άδολη καλοσύνη, τη μάνα 

που κουβαλάει, αλλά και τη σέξι υπόστασή της, αυτή που προδίδει το εκτυφλωτικό, εκθαμ-

βωτικό ντεκολτέ της. Εκεί που μόλις έχουμε απλώσει τις ψάθες της ηλιοθεραπείας, η Ιωάν-

να πετάγεται αίφνης με την αεικίνητη ιδιοσυγκρασία της, γιατί ένα γλυκό της καρφώθηκε 

στο μυαλό. Και πρέπει να το φτιάξει ΤΩΡΑ, αφού έτσι είναι οι Κριοί. Τη ζαχαροπλαστική δεν 

την έχει σπουδάσει. Το γλυκό ξεπετάχτηκε μόνο του, σαν άλλη μια γέννα, από μέσα της. Την 

οδήγησε σ’ αυτό ο προσωπικός της έρωτας για τη ζάχαρη. Το θάρρος της απέναντι στις θερμί-

δες. Που αψήφιστα αντιμετωπίζει κρέμες με όλα τους τα λιπαρά και βουτυράτες ζύμες. Να, 

ας πούμε, γιατί εγώ η μίζερη υγιεινίστρια δεν θα μπορούσα ποτέ να διαπρέψω στο γλυκό. 

Αυτό κατάλαβα τόσα χρόνια κοντά της, αλλά και κάτι άλλο, ω, πόσο σημαντικό. Πως το γλυκό 

δεν είναι σαν το φαγητό. Ένα φαγάκι που κακότυχε, πάντα θα βρεις τον τρόπο να το σώσεις. 

Το γλυκό σού αντιστέκεται άμα καταπατήσεις τη χημεία του. Με τη γλυκιά αίσθηση, γεννιέ-

σαι. Όταν τη δεις να καταπιάνεται με τις συνταγές που μόνη της εφευρίσκει, καθώς βαριέ-

ται δυο φορές την ίδια τούρτα, αντιλαμβάνεσαι την εσωτερική επικοινωνία που έχει με τις 

θερμοκρασίες, τις υφές, τις δόσεις, τους συνδυασμούς. Η έκτη αίσθηση, μια μεσαιωνική μά-

γισσα πάνω από τις αλχημείες της. Όλα εκείνα που κανένας συνταγογράφος δεν δύναται να 

αποδώσει σε λέξεις. Οι κρυφές, σκοτεινές σελίδες πίσω από τα υλικά και τις παρασκευές.
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1.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175οC, στον αέρα. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το αλεύ-
ρι με το μπέικιν πάουντερ και τις βανίλιες.

2.  Με τον αβγοδάρτη χτυπάμε τα αβγά με τη ζάχαρη σε άλλο μπολ και προσθέτουμε πρώ-
τα το σπορέλαιο και μετά το γιαούρτι, ανακατεύοντας πάντα. Προσθέτουμε το μείγμα με 
το αλεύρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να πάρουμε ένα ομοιογενές και σχετικά 
σφιχτό μείγμα. 

3.  Τοποθετούμε τις χάρτινες θήκες στις 12 υποδοχές ενός ταψιού ειδικού για μάφιν. Μοιρά-
ζουμε τη ζύμη στις θήκες και ύστερα βυθίζουμε από 1 κουταλιά μαρμελάδα σε κάθε μά-
φιν. Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 20-25 λεπτά μέχρι να ψηθούν καλά τα μά-
φιν. Τα ξεφουρνίζουμε και τα βγάζουμε από τις υποδοχές του ταψιού. 

μαφιν γεμιΣτα 
Μέ τη ΜαρΜέλαδα της έλένης

12 θήκες για μάφιν
12 κ.γ. μαρμελάδα σύκο της Ελένης (σελ. ---------)
2 αβγά μεγάλα
125 γρ. ζάχαρη
80 ml σπορέλαιο
250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 
270 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
2 βανίλιες (κάψουλες)

Όταν μπλεκόμαστε πολλές στην κουζίνα, μπλέκουμε την αγάπη μας γι’ αυτήν, μπλέκου-
με τις εμπνεύσεις και τις ορέξεις μας, συμπληρώνουμε η μία την άλλη, ενίοτε μπλέκου-
με και τα μπούτια μας, πέφτει κι ένας εκνευρισμός, αυτός που κάνει τη μους σοκολάτα 
να κόβει μ’ αυτά που ακούει. Ευτυχώς αυτά εδώ τα μάφιν δεν κινδυνεύουν. Τι να πάθουν 
εξάλλου, σε ένα λεπτό γίνονται, μια στιγμή χτύπημα με το χέρι, ούτε να πλένεις μίξερ. 
Αβάδιστη επιτυχία που ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, γλυκό ιδανικό για πρωινό, όταν 
δεν έχεις όρεξη για πολλές φασαρίες. 

Η ΖΙΝΕΛΙΑ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΑ ΞΥΛΟΕΝΤΟΜΑ. 

ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΜΟΥΝ
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1.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC, στον αέρα. Ανοίγουμε τα ροδάκινα στη μέση και 
τα καθαρίζουμε από τα κουκούτσια και τη φλούδα. 

2.  Τα κόβουμε σε φέτες και τα απλώνουμε στο ταψί. Μοιράζουμε από πάνω ομοιόμορφα το 
βούτυρο και τη ζάχαρη και τα ψήνουμε στο φούρνο για 30 λεπτά. Στο μεταξύ χτυπάμε στο 
μίξερ τα αβγά με τη ζάχαρη, μέχρι να φουσκώσει και να ασπρίσει το μείγμα. Προσθέτουμε 
τότε το σπορέλαιο ή το βούτυρο, την εσάνς πικραμύγδαλου και χτυπάμε για λίγο ακόμη. 

3.  Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ. Σταματάμε τη λειτουργία 
του μίξερ και ρίχνουμε το μείγμα του αλευριού λίγο λίγο από σουρωτήρι, ανακατεύοντάς 
το στο μείγμα των αβγών με σπάτουλα. 

4.  Βγάζουμε το ταψί με τα ροδάκινα από το φούρνο και μοιράζουμε ομοιόμορφα στα κενά το 
φιλέ αμυγδάλου. Αδειάζουμε από πάνω τη ζύμη του κέικ και ξαναβάζουμε το ταψί στο 
φούρνο. Ψήνουμε για 25-30 λεπτά ακόμη μέχρι να φουσκώσει καλά και να ροδοκοκκινί-
σει το κέικ. 

5.  Το βγάζουμε από το φούρνο και μετά από λίγα λεπτά το αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα. Το 
σερβίρουμε χλιαρό ή κρύο μαζί με μια μπάλα παγωτό βανίλια.

αναποδο κεικ 
Μέ ροδακινα και αΜυγδαλα

2-3 ροδάκινα
40 γρ. φιλέ αμυγδάλου
75 γρ. βούτυρο σε κομματάκια
75 γρ. ζάχαρη

4 αβγά
200 γρ. ζάχαρη 
125 γρ. σπορέλαιο ή βούτυρο σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 
ξύσμα από 1 λεμόνι 
250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
3 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
λίγη εσάνς πικραμύγδαλου

Να κάτι φρούτα που ξεχάστηκαν στον πάτο του καλαθιού, αυτά που αρχίζουν να στραβο-
μουτσουνιάζουν και κανείς δεν τα προτιμά. Δεν θα τα πετάξουμε. Θα τα φτιάξουμε ένα βο-
λικό ανάποδο κέικ, που καταδέχεται να κάνει παρέα με όλα τα φρούτα: και με μήλα και με 
ροδάκινα και με αχλάδια και με φράουλες και με βερίκοκα και με νεκταρίνια. Τις μπανά-
νες αφήστε τες καλύτερα. Είναι περίεργες κι έχουν δικές τους συνήθειες.

  Η Ιωάννα ξέχασε να ρίξει το φιλέ αμυγδάλου στο μείγμα. Ακόμη καλύτερα! Έψησε το κέ-
ικ, καβούρδισε τα αμύγδαλα σε αντικολλητικό τηγανάκι μέχρι να ροδίσουν για 2-3 λεπτά 
και τα στόλισε από πάνω. Μια ομορφιά!

Για το κέικ
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1.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200οC στον αέρα. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε το αλεύ-
ρι με τα φουντούκια, τις βανίλιες και το μπέικιν πάουντερ. 

2.  Σε άλλο μπολ χτυπάμε με σύρμα τα αβγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτου-
με το αραβοσιτέλαιο και την εσάνς πικραμύγδαλου, χτυπώντας για λίγο ακόμη μέχρι να 
ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αφήνουμε το σύρμα και προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα του 
αλευριού, ανακατεύοντας με σπάτουλα μέχρι να πάρουμε μια μαλακή, ομοιογενή ζύμη. 
Τέλος, ανακατεύουμε στο μείγμα τα κράνμπερις.

3.  Στρώνουμε 2 ταψάκια με χαρτί ψησίματος και με ένα κουταλάκι του γλυκού παίρνουμε 
μικρές ποσότητες ζύμης και τις αραδιάζουμε πάνω στο χαρτί, αφήνοντας μεγάλη απόστα-
ση μεταξύ τους γιατί τα κούκις θα απλώσουν και θα φουσκώσουν στο ψήσιμο. 

4.  Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 20 λεπτά. Περιμένουμε να κρυώσουν 
λίγο τα κούκις πριν τα ξεκολλήσουμε από το χαρτί και τα μεταφέρουμε σε μεταλλικό κου-
τί ή τα σερβίρουμε αμέσως!

κουκιΣ 
Μέ κρανΜΠέρις και φουντουκια

2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
80 γρ. φουντούκια χοντροκοπανισμένα
2 βανίλιες (κάψουλες)
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
2 αβγά 
1 φλ. ζάχαρη καστανή
1 φλ. αραβοσιτέλαιο 
μερικές σταγόνες εσάνς πικραμύγδαλου
4 κ.σ. κράνμπερις αποξηραμένα

Της απολύτου ευκολίας, αυτά τα κούκις μπορούν εύκολα να μεταμορφωθούν ανάλογα με 
τα γούστα μας. Αντικαθιστούμε τα κράνμπερις με τσιπς σοκολάτας ή αφαιρούμε ένα μέ-
ρος από το αλεύρι και το αντικαθιστούμε με 4 κ.σ. κακάο. Δεν μας αρέσουν τα φουντού-
κια; Βάζουμε αμύγδαλο, καρύδι, φιστίκι ή κάσιους. Πού να τρέχεις για κράνμπερις; Βά-
ζεις σταφίδες. 
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1.  Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος στο μίξερ μέχρι να αποκτήσει την υφή του στραγγιστού για-
ουρτιού και την αφήνουμε στην άκρη. Αν χρησιμοποιήσουμε μισή ποσότητα τυριού μισή 
κρέμας, τα χτυπάμε μαζί να αφρατέψουν και να ενωθούν.

2.  Χτυπάμε χωριστά τα αβγά μέχρι να φουσκώσουν και να ασπρίσουν.
3.  Σε κατσαρολάκι βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό, μετρώντας 3 λεπτά από τη στιγμή που θα 

πάρουν βράση. Προσθέτουμε τον διαλυμένο εσπρέσο και βράζουμε για 1 λεπτό ακόμη.
4.  Ρίχνουμε καυτό το σιρόπι στα χτυπημένα αβγά, με το μίξερ πάντα σε λειτουργία, και συ-

νεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να κρυώσει το μείγμα.
5.  Σταματάμε τη λειτουργία του μίξερ και προσθέτουμε τη χτυπημένη κρέμα σε 2-3 δόσεις, 

ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα μέχρι να γίνει ομοιογενής.
6.  «Ντύνουμε» με διπλό φύλλο πλαστικής μεμβράνης τον πάτο και τα πλαϊνά μιας μακρό-

στενης φόρμας για κέικ, αφήνοντας να εξέχει τριγύρω και αδειάζουμε μέσα το μείγμα. Το 
αφήνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 8 ώρες, να παγώσει.

7.  Σάλτσα: Σπάζουμε την κουβερτούρα σε κομματάκια και βάζουμε το γάλα σε μπρίκι να ζε-
σταθεί. Πριν πάρει βράση, το τραβάμε από τη φωτιά και το ρίχνουμε στη σοκολάτα. Ανακα-
τεύουμε με σπάτουλα μέχρι να διαλυθεί και τέλος ενσωματώνουμε το ρούμι και το μέλι. 
Αφήνουμε τη σάλτσα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

8.  Κόβουμε σε φέτες το γλυκό και το σερβίρουμε προσθέτοντας και από 1 κουταλιά σάλτσα 
σοκολάτας.

καπουτΣινο Σε παγωμενεΣ φετεΣ 
Μέ ςαλτςα ςοκολατα–ρουΜι

400 ml κρέμα γάλακτος ή 200 ml κρέμα γάλακτος και 
200 γρ. τυρί κρέμα

3 αβγά
½ φλ. ζάχαρη
½ φλ. νερό
2-3 κ.γ. εσπρέσο στιγμής διαλυμένος σε 1 φλιτζανάκι 

του καφέ νερό

100 γρ. κουβερτούρα
80 ml γάλα 
1 κ.γ. μέλι
1 σφηνάκι μαύρο ρούμι

Ως πιστή ερωμένη του καφέ, τα γλυκά μου τα προτιμώ καφέ. Μόκα, εσπρέσο, καπουτσίνο, 
με εκείνο το γλυκό βελούδινο μπεζάκι που παίρνουν οι κρέμες όταν πιουν ένα καφεδά-
κι. Από όλα τα γλυκά της Ιωάννας αυτό είναι το πιο λατρεμένο μου, γιατί εκτός από υπέ-
ροχο είναι και εύκολο – και απολύτως σικ. Σαν επιδόρπιο μετά από ένα δείπνο, που θέ-
λεις να σερβίρεις κάτι ξεχωριστό χωρίς να παιδευτείς.

   Εναλλακτικά, αν έχουμε εσπρεσιέρα, φτιάχνουμε έναν εσπρέσο lungo με 3 κάψουλες και 
μειώνουμε ανάλογα την ποσότητα του νερού στο γλυκό.

Υλικά για μια 
μακρόστενη φόρμα

Για τη σάλτσα σοκολάτας
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1.  Κραμπλ: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC στον αέρα και στρώνουμε με χαρτί ψη-
σίματος ένα επίπεδο ταψάκι. 

2.  Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το αλεύρι με τη ζάχαρη, το αμύγδαλο, την ινδική καρύδα και 
το ξύσμα λεμονιού. Ύστερα προσθέτουμε το βούτυρο κι αρχίζουμε να ανακατεύουμε τα 
υλικά με τις άκρες των δακτύλων έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα μείγμα ψιχουλιαστό.

3.  Με ένα κουτάλι το πασπαλίζουμε στο ταψί χωρίς να το πιέσουμε 
καθόλου και το ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο 
για 30 λεπτά περίπου. Αφήνουμε να κρυώσει.

4.  Γιαουρτολέμονο: Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι 
με το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το λικέρ και το ζαχα-
ρούχο γάλα και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο.

5.  Για να σερβίρουμε, παίρνουμε όμορφα ποτήρια και πα-
σπαλίζουμε στη βάση τους λίγο κραμπλ. Προσθέτουμε 2-3 
κουταλιές σούπας γιαούρτι, λίγο κραμπλ ακόμη και πάλι 
γιαούρτι. Τελειώνουμε με μια πρέζα κραμπλ, λίγο ξύσμα 
λεμονιού και σερβίρουμε αμέσως.  

γιαουρτολεμονο 
Μέ γλυκα ψιχουλα καρυδας και αΜυγδαλου

1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό 2% λιπαρά
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
χυμό από 1 και ξύσμα από 2 λεμόνια
1 σφηνάκι λικέρ limoncello (λεμόνι)
λίγο ξύσμα λεμονιού για το σερβίρισμα

 φλ. φαρίνα (αλεύρι που φουσκώνει μόνο του)
ξύσμα από 1 λεμόνι
1/3 φλιτζανιού ζάχαρη καστανή
50 γρ. αμύγδαλο ασπρισμένο και κοπανισμένο
1/3 φλ. ινδική καρύδα
100 γρ. βούτυρο παγωμένο, σε κυβάκια

Πρώτη φορά έφτιαξα το γιαουρτολέμονο της Ιωάννας σε ένα μεγάλο τραπέζωμα. Όταν ήρ-
θε η ώρα να το σερβίρω, ντράπηκα λίγο, καθώς άπαντες οι καλεσμένοι είχαν φέρει κά-
τι υπέροχες, λαχταριστές, εντυπωσιακές τούρτες. Πού να συγκριθεί μαζί τους το ταπει-
νό γιαουρτάκι μου που το έφτιαξα μέσα σε δέκα μόλις λεπτά; Έλα όμως που όλοι έπεσαν 
με τα μούτρα στο δικό μου γιαουρτολέμονο, περιφρονώντας παντελώς τις τούρτες κού-
κλες! Καμιά φορά, το κορίτσι της διπλανής πόρτας παίρνει τη γλυκιά εκδίκησή του από 
τη δίμετρη μοντέλα.

Για το crumble
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1.  Το σιρόπι: Βράζουμε σε ένα κατσαρολάκι το νερό με τη ζάχαρη και τα τριανταφυλλάκια για περίπου 
7 λεπτά, μέχρι να δέσει το σιρόπι. Ρίχνουμε το ροδόνερο και τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. 
Αφήνουμε να κρυώσει. 

2.  Το κανταΐφι: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160οC. Κρατάμε λίγο κανταΐφι στην άκρη και αρχί-
ζουμε να αφρατεύουμε το υπόλοιπο ξαίνοντάς το λίγο λίγο. Λιώνουμε το περισσότερο από το βού-
τυρο σε τηγανάκι και αφού κρυώσει λίγο βουτάμε τα χέρια στο λιωμένο βούτυρο, πιάνουμε λίγο λί-
γο το κανταΐφι και το απλώνουμε ομοιόμορφα στο ταψάκι. Πασπαλίζουμε με το τριμμένο φιστίκι Αι-
γίνης και το ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 35 λεπτά, μέχρι να ροδοκοκκινίσει. 

3.  Στο μεταξύ, πάνω σε μια δεύτερη σχάρα, στρώνουμε ένα κομμάτι χαρτί ψησίματος και απλώνουμε 
το υπόλοιπο κανταΐφι που κρατήσαμε στην άκρη, δίνοντάς του το σχήμα και το μέγεθος του ταψιού 
στο οποίο ψήνεται το υπόλοιπο κανταΐφι. Το πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο βούτυρο κομμένο σε κυ-
βάκια και το βάζουμε κι αυτό να ψηθεί πάνω από το άλλο. Έχουμε τον νου μας να το ξεφουρνίσου-
με πιο γρήγορα γιατί χρειάζεται λιγότερο ψήσιμο.

4.  Η κρέμα: Χτυπάμε το τυρί με την κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη μέχρι αρχικά να αφρατέψει και με-
τά να σφίξει η κρέμα. Προσθέτουμε το ροδόνερο και χτυπάμε για λίγο ακόμη. Μεταφέρουμε την κρέ-
μα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και την αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει.

5.  Το γλυκό: Ξεφουρνίζουμε το ταψάκι με το κανταΐφι και το περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι κουταλί-
τσα κουταλίτσα, μόλις βγει καυτό από το φούρνο. Το αφήνουμε  να κρυώσει.

6.  Μεταφέρουμε προσεκτικά το σιροπιασμένο κρύο κανταΐφι σε πιατέλα. Στρώνουμε  την κρέμα από 
πάνω δημιουργώντας ροζέτες με τη σακούλα ζαχαροπλαστικής. Διακοσμούμε με τα κεράσια, αφού 
πρώτα τα ανακατέψουμε με 2 κουταλιές ζάχαρη. Τέλος, σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο κανταΐ-
φι και σερβίρουμε αμέσως.

τουρτα κανταιφι με κεραΣια

250 γρ. φύλλο κανταΐφι
75 γρ. φιστίκια Αιγίνης
100 γρ. βούτυρο αγελαδινό

1 φλ. νερό
1 φλ. ζάχαρη
1 κ.γ. τριανταφυλλάκια Μαρόκου
3 κ.σ. ροδόνερο

400 γρ. κεράσια χωρίς το κουκούτσι τους
600 γρ. τυρί κρέμα τύπου Philadelphia
250 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
½ φλ. ζάχαρη κρυσταλλική + 2 κουταλιές επιπλέον για τα 

κεράσια
4 κ.σ. ροδόνερο

Λέει η Ιωάννα, καθώς συσκέπτεται με τον εαυτό της: «Αντί να κάνω κιουνεφέ που είναι βαρύ και 
φουλ στο βούτυρο, μήπως να κάνω κάτι ανάλαφρο, με τα ζαρωμένα κεράσια που περισσεύουν στον 
πάτο της σακούλας; Κρίμα να τα πετάξουμε…». Και να μια τούρτα κανταϊφένια για φίνα γούστα, που 
μια άλλη φορά, τότε που ήταν οι φράουλες στον καιρό τους, την έφτιαξε επιτυχώς και φραουλένια.

  Θέλετε να κάνετε το γλυκό και είναι χειμώνας, χωρίς κεράσια; Θα το φτιάξετε με κονσέρ-
βα βύσσινο, αφού στραγγίσετε καλά-καλά τα βύσσινα.
  Δεν βρήκατε τα τριανταφυλλάκια; Δεν πειράζει, το ροδόνερο κάνει και μόνο τη δουλειά του.

Για την κρέμα τυριού 
και τη γέμιση



1.  Μαρέγκες: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180oC. Στρώνουμε με χαρτί ψησίματος ένα 
ταψί (όχι βαθύ). Απλώνουμε πάνω του τη ζάχαρη και βάζουμε το ταψί στον φούρνο να ζε-
σταθεί για περίπου 10 λεπτά (προσοχή δεν πρέπει να καραμελώσει).

2.  Στο μεταξύ, βάζουμε τα ασπράδια να χτυπιούνται στη μέτρια ταχύτητα του μίξερ. Όταν σφί-
ξει η μαρέγκα, βγάζουμε την καυτή ζάχαρη από το φούρνο και με το μίξερ σε λειτουργία 
τη ρίχνουμε στη μαρέγκα. Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να κρυώσει η μαρέγκα, να γί-
νει σφιχτή (σχεδόν συμπαγής) και γυαλιστερή. 

3.  Σταματάμε τη λειτουργία του μίξερ και με μια σπάτουλα παίρνουμε σιγά-σιγά κουταλιές 
από τη μαρέγκα και τις απλώνουμε πάνω στο στρωμένο με χαρτί ψησίματος ταψί, με σκο-
πό να δημιουργήσουμε ένα στρώμα ίσο σε πάχος, και σε σχήμα στρογγυλού δίσκου. Προς 
το τέλος προσπαθούμε να κάνουμε περιμετρικά το δίσκο πιο ψηλό σε πάχος. 

4.  Κατεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 140οC και ψήνουμε τη μαρέγκα για πε-
ρίπου 50 λεπτά, μέχρι να πάρει ένα απαλό μπεζ χρώμα. Σβήνουμε το φούρνο και αφήνου-
με τη μαρέγκα να κρυώσει μέσα στο φούρνο.

5.  Σαντιγί: Χτυπάμε στην πολύ δυνατή ταχύτητα του μίξερ την κρέμα γάλακτος με τη ζάχα-
ρη μέχρι να πάρει παχύρρευστη μορφή. Προσθέτουμε τότε το ροδόνερο και συνεχίζουμε 
το χτύπημα μέχρι να σφίξει καλά η σαντιγί.

6.  Φράουλες: Πλένουμε τις φράουλες με τα κοτσάνια τους, ύστερα τις στεγνώνουμε και τέ-
λος τις κόβουμε στη μέση ή στα τέσσερα, αν είναι πολύ μεγάλες.  

7.  Πάβλοβα: Για να σερβίρουμε, απλώνουμε τη σαντιγί πάνω από τη μαρέγκα και πάνω από 
τη σαντιγί απλώνουμε τις φράουλες. Πασπαλίζουμε τις φράουλες με λίγη ζάχαρη άχνη 
και σερβίρουμε αμέσως!

παβλοβα με φραουλεΣ

5 ασπράδια μεγάλων αβγών
1½ φλ. ζάχαρη
2 βανίλιες (κάψουλες)
500 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
2-3 κ.σ. ζάχαρη
1 κ.σ. ροδόνερο
400 γρ. φράουλες
λίγη ζάχαρη άχνη

Το άλλο όνομα της Ιωάννας είναι «κυρία Πάβλοβα». Με άλλα λόγια, το ευρύτερο κοινό 
των γνωριμιών της, πιο πολύ και από το αβυσσαλέο ντεκολτέ, την τσαχπινιά και το καυτό 
ταμπεραμέντο της, υποκλίνεται μπρος στο ταλέντο της στη μαρέγκα. Πάβλοβες έχω δοκι-
μάσει πολλές, πάρα πολλές. Σαν τη δικιά της καμία, φιλάω σταυρό! Ανεπίδεκτη μαθήσεως 
σε θέματα ζαχαροπλαστικής, ποτέ δεν θα έμπαινα στον κόπο να ψήσω μια μαρέγκα. Μέχρι 
το τέλος της φιλίας μας, θα τρώω τη δική της. Τι είναι πιο νόστιμο, δεν μπορώ να απαντή-
σω: Το λαχταριστό σερβιρισμένο κομμάτι ή η καυτή ζάχαρη που τσιτσιρίζει σαν χιλιάδες 
μόρια λιωμένου χρυσού πάνω στα ολόλευκα νέφη του αβγού, την ώρα που τη φτιάχνει;
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1.  Σοκολατένια βάση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180οC, στον αέρα. Στρώνουμε με λα-
δόκολλα τον πάτο μιας ανοιγόμενης φόρμας, διαμέτρου 22 εκ. Λιώνουμε το βούτυρο μα-
ζί με την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και αφήνουμε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. 

2.  Χτυπάμε στο μίξερ τα αβγά με τη ζάχαρη, μέχρι το μείγμα να ασπρίσει και να πήξει. Σταμα-
τάμε τη λειτουργία του και ενσωματώνουμε το μείγμα της σοκολάτας και το λικέρ ανακα-
τεύοντας με σπάτουλα. Από ένα σουρωτήρι, ρίχνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι, το μπέικιν πά-
ουντερ και το κακάο, ανακατεύοντας πάντα με τη σπάτουλα μέχρι να πάρουμε έναν ομοι-
ογενή χυλό. 

3.  Τον αδειάζουμε στη φόρμα και ψήνουμε για 15-20 λεπτά ή μέχρι η επιφάνεια του κέικ να 
κάνει σκασίματα αλλά μέσα να μείνει ελαφρώς υγρό. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, 
μετά το ξεφορμάρουμε και πετάμε τη λαδόκολλα. 

4.  Ξαναστρώνουμε το ταψί με μεμβράνη και αναποδογυρίζουμε μέσα το κέικ, πιέζοντάς το 
προς τα κάτω. Το τρυπάμε παντού με ένα καλαμάκι για σουβλάκι και με ένα κουτάλι το 
βρέχουμε με το λικέρ των κερασιών. Προσθέτουμε μια στρώση από τα κομμένα στη μέση 
βύσσινα, με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. 

5.  Μους: Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί και αφήνουμε να κρυώσει λίγο. Ανακατεύου-
με του κρόκους σε ένα μπολ. Ξεχωριστά χτυπάμε ελαφρά την κρέμα γάλακτος, την αδειά-
ζουμε στους κρόκους και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε όλο το μείγμα στη λιωμένη σο-
κολάτα με απαλές κινήσεις. 

6.  Χτυπάμε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα και την ενσωματώνουμε στη μους με απαλές κυ-
κλικές κινήσεις μιας σπάτουλας.

7.  Απλώνουμε το μείγμα πάνω από τα βύσσινα, ισιώνουμε την επιφάνειά του με  μαχαίρι και 
αφήνουμε την τούρτα στο ψυγείο για 4 ώρες πριν από το σερβίρισμα.

τουρτα με μουΣ Σοκολατα 
και ΜαριναριςΜένα βυςςινα

300 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
4 αβγά, χωριστά τους κρόκους από τα ασπράδια
150 ml κρέμα γάλακτος για ζαχαροπλαστική

50 γρ. βούτυρο
100 γρ. κουβερτούρα, σε κομματάκια
2 αβγά
125 γρ. ζάχαρη 
50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ
15 γρ. κακάο σε σκόνη
3 κ.σ. λικέρ βύσσινο

250 γρ. βύσσινα κομπόστα, στραγγισμένα και 
βουτηγμένα για 10 λεπτά σε λίγο λικέρ βύσσινο

Όποιος λατρεύει τη σοκολάτα και τη μπλακ φόρεστ, ας μπει ολοταχώς στην κουζίνα!

Για τη σοκολατένια βάση 

Για τη μους σοκολάτας



1.  Χτυπάμε στο μίξερ το τυρί κρέμα με το ζαχαρούχο γάλα, τον χυμό και το ξύσμα του λεμο-
νιού μέχρι να γίνουν ένα αφράτο μείγμα. Το μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής 
και, αν έχουμε χρόνο, τα αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να σερβίρουμε το γλυκό.

2.  Στραγγίζουμε το βύσσινο από το σιρόπι του (το οποίο σιρόπι  κρατάμε στην άκρη για 
βυσσινάδα). 

3.  Σε ένα όμορφο διάφανο σκεύος τοποθετούμε τα 10 μαρεγκάκια, ελαφρώς σπασμένα. Πα-
σπαλίζουμε με λίγο φιστίκι Αιγίνης, κάνουμε ροζέτες κρέμας και ρίχνουμε εδώ κι εκεί 
βύσσινα. 

4.  Κάνουμε μια δεύτερη στρώση με μαρεγκάκια πασπαλίζουμε με φιστίκια Αιγίνης, την υπό-
λοιπη κρέμα και βύσσινα. Τέλος, διακοσμούμε με μερικά μαρεγκάκια ακόμη και λίγο φι-
στίκι. Σερβίρουμε αμέσως. 

τραιφλ με μαρεγκακια 
αφρατη κρέΜα και γλυκο κουταλιου βυςςινο

23 μαρεγκάκια έτοιμα ή σπιτικά (βλ. πάβλοβα σελ. -----) 
300 γρ. τυρί κρέμα τύπου Philadelphia
100 ml κρέμα γάλακτος 
100 γρ. ζαχαρούχο γάλα
χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι
1 φλ. γλυκό κουταλιού βύσσινο
½ φλ. φιστίκι Αιγίνης ανάλατο, ελαφρά ψημένο στο 

φούρνο

Στο ψυγείο στριμώχνονται τα βαζάκια με τα γλυκά κουταλιού της μαμάς, της γιαγιάς, της 
θείας Μαιρούλας και πού να βρεις τόσους καλεσμένους να τους τρατάρεις! Φτιάχνεις το 
μαγικό τούτο γλυκάκι που θα αναδείξει το περσινό-ξινό-σταφύλι, τώρα που βγήκε το και-
νούργιο και θες να το ξεφορτωθείς.
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1.  Στύβουμε τα πορτοκάλια και τα σουρώνουμε για να μας βγει διαυγές το ζελέ. Μουλιάζου-
με τη ζελατίνα 5-6 λεπτά σε κρύο νερό. Βάζουμε στη φωτιά το νερό σε κατσαρολάκι μαζί 
με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε να λιώσει. Προσθέτουμε τον χυμό του πορτοκαλιού, του 
λεμονιού, 1-2 κορφές δυόσμο και 1 αστεροειδή γλυκάνισο. Βράζουμε για 3 λεπτά ακόμη 
από τη στιγμή που θα πάρει βράση. 

2.  Περνάμε το σιρόπι από σουρωτήρι και το ρίχνουμε σε δοχείο ή μπολ. Προσθέτουμε 
τις μουλιασμένες ζελατίνες και ανακατεύουμε να διαλυθούν. Ρίχνουμε και το κρασί 
ανακατεύοντας. 

3.  Με το ειδικό εργαλείο (παριζιέν) κόβουμε το πεπόνι σε μπαλίτσες και μοιράζουμε από 3-4 
σε 8 ποτήρια. Προσθέτουμε από 2-3 φυλλαράκια δυόσμου σε κάθε ποτήρι και τα απογεμί-
ζουμε με το ζελέ. Μεταφέρουμε τα ποτήρια σε δίσκο και τα αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι 
να πήξει το ζελέ. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 ώρες. 

4.  Σερβίρουμε το κάθε ποτήρι με μια φρέσκια μπαλίτσα πεπονιού και φυλλαράκια δυόσμου.

ζελε απο γλυκο Σαμιωτικο κραΣι
Μέ ΠέΠονι και δυοςΜο

600 ml κρασί σαμιώτικο λευκό
200 ml χυμό πορτοκάλι
χυμό από 1 λεμόνι
1/3 φλιτζάνι ζάχαρη
½ φλιτζάνι νερό
20 γρ. φύλλα ζελατίνης 
1 πεπόνι 
1 ματσάκι δυόσμο ή μέντα
1 αστεροειδή γλυκάνισο 

Παρηγοριά στις υπογλυκαιμίες μιας καλοκαιρινής δίαιτας, το ζελέ όχι μόνο έχει λίγες 
θερμίδες, αλλά κάνει καλό και στην τριχόπτωση και στην υγεία των νυχιών. Μόνο που το 
έτοιμο έχει αυτή τη γεύση της τσίχλας, του πεθαμένου φρούτου, του πλαστικού χυμού. 
Αυτό εδώ γίνεται το ίδιο εύκολα, αλλά δίνει την γκουρμέ άποψη που αξίζει σε ένα ζελέ 
μεγάλης περιοπής.
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