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ΣΤΑΣΗ 1Η... 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 Η κουζίνα της Μακεδονίας αντανακλά την πολιτισμική και γαστρονομική 
παράδοση των Ποντίων, των Βλάχων, των Σαρακατσαναίων, των 
Μικρασιατών και των ντόπιων κατοίκων. Ουσιαστικά πρόκειται για την 
μαγειρική των ποιμένων, οι οποίοι αναγκάζονταν σε συχνές 
μετακινήσεις ανάλογα με την εποχή, προκειμένου να βοσκήσουν τα ζώα 
τους στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας.  

   

 Η κουζίνα της Μακεδονίας χαρακτηρίζεται έντονα από: 

  
● Τα διάφορα κρεατικά και αλλαντικά 
● Την ποικιλία τυροκομικών προϊόντων 
● Τα ξακουστά όσπρια 
● Τα φρέσκα λαχανικά από τα μποστάνια 
● Τις μοναδικές πίτες με το χειροποίητο φύλλο (τυρόπιτα, σπανακόπιτα, 
χορτόπιτα, τσουκνιδόπιτα, κρεατόπιτα, κοτόπιτα, γαλατόπιτα, 
μανιταρόπιτα κ.ά.) 
● Το βούτυρο, το οποίο ως κτηνοτροφικό προϊόν κατέχει πιο σημαντική 
θέση από το ελαιόλαδο 

  
 

 





ΣΤΑΣΗ 2Η ... 

ΝΗΣΙΑ 



ΝΗΣΙΑ 
 Η νησιώτικη μαγειρική χαρακτηρίζεται από μια σαφήνεια και μια 

απλότητα, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του μόχθου των ανθρώπων για 
την απόκτηση των πλέων βασικών αγαθών, όπως το νερό. Με εξαίρεση 
την Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου, τα περισσότερα νησιά είναι ξερά και 
η βλάστηση ελάχιστη. Οι νησιώτες αναγκάζονταν να λαξεύουν  τα 
βουνά για την απόκτηση αρόσιμων εδαφών. Ακόμα και σήμερα, στα 
περισσότερα  αιγαιοπελαγίτικα νησιά  το έδαφος είναι σκαμμένο σε 
μακρόστενα επίπεδα σαν σκαλοπάτια, στα οποία καλλιεργούν όσα 
χρειάζονται για τις άμεσες ανάγκες των οικογενειών τους. Τα ωμά 
χορταρικά είναι περιορισμένα, εν τούτοις  όμως οι νησιώτες έχουν 
δημιουργήσει πολλά εδέσματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως ύμνοι ευρηματικότητας. Η αιγαιοπελαγίτικη μαγειρική είναι παλιά, 
θεμελιώδης μαγειρική. Βάση της είναι οι τρεις κολώνες  της 
Μεσογείου: Δημητριακά, σταφύλια και ελιές. Το Αιγαίο είναι ο τόπος 
όπου βρίσκεις τις αρχαίες παραδόσεις  να συμπορεύονται  με τη 
σύγχρονη ζωή. Στη μαγειρική αυτή υπάρχει ένα είδος απλότητας, ένας 
σεβασμός για τα υλικά που τα αφήνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη 
φυσική τους κατάσταση. Αυτή η απλότητα κορυφώνεται στη μαγειρική 
της Κρήτης . όπου τα ίδια τα συστατικά εκτελούν μια ατέλειωτη 
φούγκα, πλούσια από τα αγαθά της κρητικής γης. 
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ΣΤΑΣΗ 3Η... 



ΚΡΗΤΗ 
 Ουσιαστικά από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές 

στη διατροφή των Κρητών, αφού οι Κρητικοί δεν προσέθεσαν παρά ελάχιστα υλικά 
από εκείνα που έφεραν μαζί τους ανά τους αιώνες οι διάφοροι κατακτητές: Ρωμαίοι, 
Βυζαντινοί, Άραβες, Ενετοί και Οθωμανοί. Ακόμα και οι τρόποι παρασκευής των 
φαγητών παραμένουν απλοί: ψητά, βραστά ή γιαχνί. 

  
Οι Κρητικοί συνεχίζουν να δίνουν έμφαση στα τοπικά τους προϊόντα και: 

  
● Να χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο σαν την κύρια ή και μοναδική λιπαρή ουσία 
● Να τρώνε άγρια χόρτα και λαχανικά εποχής, ωμά ή βραστά 
● Να καταναλώνουν όσπρια συνδυάζοντάς τα με ψάρια ή κρέας 
● Να αποφεύγουν το μοσχαρίσιο κρέας και να τρέφονται κυρίως με κατσίκια, αρνιά, 
πουλερικά και κουνέλια 
● Να χρησιμοποιούν κρίθινα παξιμάδια αντί για ψωμί 
● Να μαγειρεύουν χωρίς μπαχαρικά, αλλά με πολλά αρωματικά φυτά 
● Να έχουν σε εξέχουσα θέση στο τραπέζι τα ψάρια και τα θαλασσινά, αλλά και τα 
σαλιγκάρια 
● Να προτιμούν τα δικά τους γαλακτοκομικά προϊόντα (το γιαούρτι, το τυρί, τον 
ξινόχοντρο τραχανά) 
● Να χρησιμοποιούν κυρίως φρούτα, ξηρούς καρπούς και μέλι για τα γλυκά τους 
● Να πίνουν τσικουδιά και κρασί από τοπικές ποικιλίες σταφυλιών 

 

 





ΣΤΑΣΗ 4Η ... 



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 Η διαφορετική γεωμορφολογία και το διαφορετικό μικροκλίμα ανά περιοχή της 

Πελοποννήσου χαρίζουν στην κουζίνα της μια μοναδική ποικιλότητα. 
Έτσι, στις ορεινές περιοχές η μαγειρική χαρακτηρίζεται από απλές, λιτές και καθαρές 
γεύσεις: 
● Εξαιρετικής νοστιμιάς ντόπια κατσίκια και πρόβατα 
● Αυθεντικά τυροκομικά προϊόντα (γιαούρτι, φέτα, μυζήθρα) 
● Χειροποίητα ζυμαρικά (χυλοπίτες, τραχανάς) 
● Ζυμωτό ψωμί 
● Λαχανικά και άγρια χόρτα του βουνού 
● Αρωματικά βότανα (ρίγανη, τσαϊ βουνού, φλισκούνι, φασκόμηλο, κ.ά.) 
● Μέλι ελάτης  
● Γλυκά από φρούτα και ξηρούς καρπούς 
● Ευωδιαστά λευκά κρασιά 
Στις πεδινές ή παραθαλάσσιες περιοχές με τα πιο εύφορα εδάφη, η μαγειρική βασίζεται 
στα εξής: 
● Την ευρύτατη χρήση του ελαιολάδου σαν τη κύρια λιπαρή ουσία 
● Τη μεγάλη κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών 
● Την έμφαση σε μαγειρέματα με όσπρια και λαχανικά 
● Την περιορισμένη κατανάλωση κρέατος, με ιδιαίτερη όμως προτίμηση στο χοιρινό 
● Τα άφθονα φρούτα (πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρεϊπφρουτ, καρπούζια, πεπόνια κ.ά.) 
● Τα παστά χοιρινά (σύγκλινο) και το παστό φτερωτό κυνήγι (ορτύκια) 
● Τα γλυκά βασισμένα στα φρούτα 
● Τα παραδοσιακά γλυκίσματα (αμυγδαλωτά, δίπλες, παστέλι) 



 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ... 

...ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ!!! 

ΝΟΣΤΙΜΕΣ... 





ΚΑΙ ΜΗΝ 

ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ!!! 


