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Ε
νας τόπος παραµυθένιος που στην
αγκαλιά του κρύβει θησαυρούς.
Στους πρόποδες του αγέρωχου
Παρνασσού σε ένα υποβλητικό το-
πίο ανάµεσα σε δύο θεόρατους

βράχους τις Φαιδριάδες, κρυµµένο ήταν το πε-
ρίφηµο Μαντείο των ∆ελφών.
∆ροσιστείτε στην Κασταλία Πηγή της Πυθίας
και αφήστε τη σκέψη σας να ανατρέξει στη µυθο-
λογία. Εδώ ήταν το σηµείο συνάντησης των δύο
τεράστιων αετών, που άφησε ο ∆ίας στα άκρα του
σύµπαντος για να ορίσει τον «Οµφαλό της γης».
Για πολλούς αιώνες οι ∆ελφοί αποτελούσαν
πνευµατικό και θρησκευτικό κέντρο, ήταν σύµ-
βολο ενότητας του αρχαίου κόσµου. Χιλιάδες τα-
ξιδευτές από όλο τον κόσµο επισκέπτονται τους
∆ελφούς µε τους περίφηµους αρχαιολογικούς
χώρους και το µουσείο . Η θέα συναρπαστική
µέχρι το Γαλαξίδι και στα πόδια µας απλώνεται ο
ιστορικός ελαιώνας της Άµφισσας , ένας από µε-
γαλύτερους του κόσµου µε  1.200.000 ελαιόδεν-
τρα, προστατευµένος από Natura 2000. 
Υπέροχες ελιές µνηµεία της φύσης, κορµοί γλυ-
πτά που µέσα τους έχουν ζωή, αφού µέχρι σήµε-
ρα χαρίζουν ελαιόλαδο και τις ξακουστές ελιές. 
Η Άµφισσα µια όµορφη πολιτεία. Αξίζει να δείτε
το Κάστρο της. Στη Πινακοθήκη δείτε τα έργα
του γνωστού εικαστικού Σπύρου Παπαλουκά
και σταθείτε για ένα καφέ.
Σηµείο συνάντησης… Η περιπλάνηση στα σο-
κάκια της Χάρµαινας, της συνοικίας των ταµπά-
κηδων έχει τη δική της ιστορία… και το “ Στοιχειό
της Χάρµαινας” ξυπνά το Σάββατο της Αποκριάς.
Το σεργιάνι στα δροµάκια της πόλης µε τα νεο-
κλασικά κτήρια, τα αρχοντικά έχει ενδιαφέρον
για το φωτογραφικό σας φακό. Αν σας αρέσει η
ορειβασία ή ο περίπατος σε βουνά πανέµορφα
έχετε διαλέξει τον καλύτερο τόπο.
Η Γκιώνα, ο Παρνασσός και τα Βαρδούσια σας
περιµένουν…
Η Ιτέα παραθαλάσσια πολιτειούλα είναι η νότια
απόληξη του ∆ελφικού τοπίου.

Έχει ωραία ρυµοτοµία και πολλά εστιατόρια πά-
νω στη θάλασσα σας περιµένουν να ξαποστάσετε. 
Συνεχίζουµε για το πανέµορφο Γαλαξίδι των κα-
πεταναίων µε τα νεοκλασικά του. Μια νησίδα
ανάµεσα σε βουνό και θάλασσα, το λιµανάκι του
Χηρόλακα, λουλουδιασµένοι κήποι, πολύ χρώ-
µα και γαστρονοµία ενδιαφέρουσα. Γεύσεις µε
επιρροές ταξιδιών των καπεταναίων από όλο τον
κόσµο. Το σεργιάνι στα δροµάκια θα σας κατα-
πλήξει και στους ξενώνες θα δοκιµάσετε το ωραι-
ότερο πρωινό…
Τα παραθαλάσσια χωριουδάκια Αγ.Πάντες,
Ερατεινή, Αγ.Νικόλαος, Μαραθιάς και Ελαία
ενδείκνυται και για γαστρονοµικές αναζητήσεις.
Το διαµαντάκι κρύβεται απέναντι, στο µοναδικό
νησάκι του Κορινθιακού τα Τριζόνια.
Μια οµορφιά και γεύσεις παραδοσιακής θαλασ-
σινής κουζίνας. Από θάλασσα χορτάσαµε … τα
βουνά µας περιµένουν.
Λιδωρίκι, η πολιτειούλα φύλακας του φράγµατος
του ζωοδότη Μόρνου, τοπία ονειρικά και νερά.
Θα συναντήσετε αγελαδίτσες, γαϊδουράκια και
τα χωριά της ορεινής ∆ωρίδας πανέµορφα.
Η Γκιώνα και τα Βαρδούσια της οµορφιάς, των
βοτανιών, της βουνίσιας κουζίνας, των τυριών.
Τα βουνά των ανθρώπων, που διαχρονικά χά-
ραξαν την δική τους ιστορία από τον Αθανάσιο
∆ιάκο στην Αρτοτίνα, τον Μακρυγιάννη στο
Κροκύλιο, τη Μαρία τη Πενταγιώτισσα στους
Πενταγιούς και την Κρουστάλω στο ∆ιχώρι.
Ανέγγιχτη οµορφιά που δεν την χορταίνεις.
Αξίζει… είναι ένα ταξίδι που θα θυµάστε.

ΦΩΚΙΔΑ
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Σ
τη Φωκίδα η κουζίνα του
βουνού και της θάλασσας,
συναγωνίζονται σε γεύσεις
και πρωτοτυπία. Η
δωρικότητα της βουνίσιας

κουζίνας εκπλήσσει, µε την
αυθεντικότητά της και τις καθαρές
γεύσεις, που αναδεικνύουν την
εξαιρετική ποιότητα των πρώτων υλών
Ο ξυλόφουρνος υπάρχει ακόµα
στα περισσότερα  σπίτια και το
ψωµί έχει την ρουστίκ γεύση του
χθες.
Οι τυρόπιτες είναι παραγεµιστές µε
ντόπια τυριά σε δόσεις
χορταστικές…  άλλωστε στην
καρδιά της Ρούµελης, οι  πίτες
έχουν την τιµητική τους. 
Στο ∆ιχώρι, η κουζίνα είναι
αυθεντική µε γεύσεις της φωτιάς
και τα χαµόγελα καλοδεχούµενα.
Εµπειρία γαστρονοµική µια
συνάντηση µε τον µύστη του
γαλακτοµπούρεκου, που επέλεξε
να γυρίσει από την Αθήνα στο
χωριό του και ίσως απολαύσετε
στα Βαρδούσια, το περίφηµο
γαλακτοµπούρεκο του. 
Το τσάι βοτανιών από τις
βουνοκορφές του βουνού …
θησαυρός. Στη Φωκίδα διαχρονικά
το αρνί της σούβλας και οι
προβατίνες δοξάζονται και οι
γευστικές δηµιουργίες ευφάνταστες,
στη γάστρα, φρικασέ, καπαµά,
στιφάδο, κοντοσούβλι. Λέγεται ότι
στο Μαλανδρίνο, φτιάχνουν το
καλύτερο ψητό της Ρούµελης.
Η µαεστρία της προετοιµασίας και
του ψησίµατος µοναδική.
Το κοκορέτσι σουβλίζεται µέσα σε
ξυλόφουρνο και το ψητό αρνί τρώγεται
ακόµα και κρύο.
Το γιαούρτι, τα τυριά και το µέλι
εκλεκτά. Στο Χάνι στη γέφυρα του
Ρέρεση, που λειτουργεί από τον
προηγούµενο αιώνα, η κουζίνα του

κυνηγιού είναι απογειωτική και η
φιλοξενία µοναδική. Στις ακτές της
Φωκίδας η κουζίνα της θάλασσας
εκπλήσσει και στο νησάκι Τριζόνια, οι
γεύσεις των ψαρικών έχουν φρεσκάδα
και νοστιµιά περισσή. Στο Γαλαξίδι των
καπεταναίων, η κουζίνα αστική µε
ραβανί ρυζιού, µυδοπίλαφο, κελέµια, τα
γεµιστά κρεµµύδια µε κιµά, ψάρια και

αµυγδαλάκι γλυκό εξαιρετικά.
Τα πρωινά τους επικά και όλα
χειροποίητα.
Στο Τρίκορφο, στη Μονή Σαρώφ
µυηθήκαµε στη µοναστηριακή
διατροφή από τους µοναχούς και τα
προϊόντα τους απίθανα από τυριά και

µέλι µέχρι ζυµαρικά, όσπρια και κρέας.
Οι µοναχές της Μονής Αγίου
Νεκταρίου, φτιάχνουν πρωτότυπα
τυράκια, ζυµαρικά και γλυκά. 
Η Άµφισσα µε τον ιστορικό ελαιώνα,
είναι η γη της ελιάς και του ελαιολάδου
που κυριαρχεί στις γεύσεις.
Εννοείται βέβαια ότι στα «Σάλωνα»
τα ψητά αρνιά γράφουν ιστορία…

Στην Ιτέα το γαλακτοµπούρεκο µε
φύλλο κανταίφι και τα γαλατένια
παγωτά τριαντάφυλλου απλά υπέροχα.
Η κουζίνα της Φωκίδας πολυθεµατική,
πρωτότυπη µε γεύσεις που γράφουν
δυνατά στη γευστική µας µνήµη…
Μια εµπειρία που πρέπει να βιώσετε…
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Η
κεντρική Φωκίδα είναι
ορεινή περιοχή µε αγέρωχα
ψηλά και πανέµορφα βουνά
τον Παρνασσό, την Γκίωνα
και τα Βαρδούσια.

Η κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγµένη. Τα βοοειδή που
εκτρέφονται είναι 10.000, τα
αιγοπρόβατα 115.000, οι χοίροι
500 και τα πτηνά 41.000.
Η παρουσία αυτόχθονων φυλών
σηµαντική, µε αγελαδίτσες
βραχοκερατικές να βόσκουν
ελεύθερες, στα υψώµατα αλλά
και γύρω από το ζωοδότη
Μόρνο.
Η κατσίκα της ∆εσφίνας, κοντά
στους ∆ελφούς, είναι σπάνια και
αξίζει της προσοχής µας. Τα
νερά πολλά στην περιοχή, όπως
και τα βοτάνια έτσι το γάλα
µοναδικό και τα τυριά απίθανα.
Στη καρδιά της Ρούµελης θα
ανακαλύψετε το Οψιµοτύρι ή
Ψιµοτύρι, ένα φρέσκο κρεµώδες
τυράκι των βοσκών και των
βουνών, αφού γεννιέται δίπλα
στα έλατα.
Ένας γαστρονοµικός θησαυρός
σπάνιος, µε σπιθάτη γεύση. Το
δοκιµάσαµε πάνω σε ζεστό
προζυµένιο ψωµάκι και ήταν
επικό.Παρασκευάζεται από
πρόβειο γιαούρτι που
στραγγίζεται σε τσαντίλα και
αλατίζεται καλά. Αµέσως µετά το
βάζουν σε δοχείο και
συµπληρώνουν το 1/3 µε νωπή
µυζήθρα αλατισµένη. Το
αφήνουν εκτός ψυγείου 2-3
ηµέρες και το ανακατεύουν ανά
διαστήµατα, για να πάρει αυτή
την πικάντικη γεύση. Το βάζουν
στο ψυγείο και µετά από πέντε
ηµέρες είναι έτοιµο.
Το οψιµοτύρι ήταν διαχρονικά
το προσφάγι των βοσκών µε
παξιµάδι.

Η Φωκίδα φηµίζεται για τη Φέτα της.
Στην ανοιξιάτικη φέτα ανακαλύπτονται
αρώµατα των βοτανιών.
Η διατροφική της αξία µεγάλη.
Το Κεφαλοτύρι και η Γραβιέρα, που
παλαιώνει σε πραγµατική σπηλιά, είναι
γαστρονοµικά διαµαντάκια.

Το Σαγανοτύρι, το Κατσικίσιο και η
Μυζήθρα είναι απίθανα.  
Το Πρόβειο παραδοσιακό γιαούρτι που
έχει κατακτήσει τη διεθνή
γαστρονοµική σκηνή, γίνεται
αποκλειστικά από φρέσκο πρόβειο γάλα
υψηλής διατροφικής αξίας και ο τρόπος

παρασκευής του εύκολος.
Τη διαφορά τη χαρίζει το
εξαιρετικό βουνίσιο γάλα µε
αρώµατα βοτάνων όπως αυτό
που παράγεται στη Φωκίδα,
πλούσιο και υπέροχο…
Κτηνοτρόφος στο Λιδωρίκι
µας φίλεψε το ωραιότερο
γιαούρτι που έχουµε δοκιµάσει.
Άρµεξε το πρωί το γάλα από τα
ζώα της και έφτιαξε το γιαούρτι,
για να το απολαύσουµε
µετά το φαγητό.
Έτσι έβαλε σε µεγάλη κατσαρόλα
2 λίτρα γάλα και το άφησε σε
µέτρια φωτιά µέχρι να πάρει µια
βράση, να φθάσει δηλαδή στους
85-90οC.
Μόλις το γάλα άρχισε να βράζει,
κατέβασε την κατσαρόλα από τη
φωτιά και το άφησε να κρυώσει
µέχρι η θερµοκρασία να φθάσει
στους 39οC.
Τότε έριξε την πυτιά, που είναι
καλλιέργεια γιαούρτης, δηλαδή
διέλυσε σε µισό ποτήρι χλιαρό
γάλα µια κουταλιά γλυκού
γιαούρτι. Το ανακάτεψε καλά µε
ξύλινη κουτάλα, κληρονοµιά
από τη γιαγιά της καµωµένη
στο χέρι.
Το µοίρασε σε πήλινα µπολάκια.
Τα άφησε για 3-4 ώρες
σκεπασµένα, σε ζεστό µέρος για
να µην χάσουν τη θερµοκρασία
τους, µέχρι να πήξουν.
Μετά τα δρόσισε στο ψυγείο
για 2 ώρες.
Το απολαύσαµε µε κηρήθρα
µελένια, που µας φίλεψε
µελισσοκόµος. 

Η τυροκοµία και η κτηνοτροφία
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Τ
ο µικροκλίµα της Φωκίδας
και ειδικά της ευρύτερης
περιοχής του Παρνασσού, οι
εδαφικές συνθήκες και ο
άνθρωπος είναι τα συστατικά

της επιτυχία των αµπελώνων, που
χαρίζουν εκλεκτά κρασιά.
Οι χειµώνες είναι ήπιοι και τα
καλοκαίρια είναι  δροσερά.
Σε αυτό συµβάλλουν οι ορεινοί
όγκοι του Παρνασσού, του
Καλλιδρόµου και της Οίτης
που επιτρέπουν στους βόρειους
ανέµους να διεισδύουν στο
οροπέδιο που βρίσκονται οι
αµπελώνες, διατηρώντας έτσι
χαµηλές θερµοκρασίες και
οξυγονώνοντας επαρκώς το
αµπέλι κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.
Μια ελληνική ποικιλία που
καλλιεργείται στην περιοχή
είναι το Μαυρούδι Αράχωβας,
µια γηγενής ποικιλία που
αναβίωσε µετά από χρόνια

πειραµατισµών και αποτελεί τη βάση
για τα περισσότερα από τα κρασιά.
Η τοπική ποικιλία Ασπρούδα, η
αρωµατική Μαλαγουζιά και το
Ασύρτικο που καλλιεργούνται κατέχουν
ήδη διακρίσεις αλλά και παγκόσµια
προοπτική. Από τις διεθνείς ποικιλίες
καλλιεργούνται οι κλασσικές λευκές
Sauvignon Blanc και Chardonnay και

από τις ερυθρές οι πασίγνωστες Merlot,
Cabernet Sauvignon και Pinot Noir.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αµπελώνες
της περιοχής ανήκουν σε πρόγραµµα
ολοκληρωµένης διαχείρισης,  που
σηµαίνει ότι η παραγωγή σταφυλιών
γίνεται µε γνώµονα τον σεβασµό, τόσο
στον καταναλωτή όσο και στο
περιβάλλον. Όλες οι εργασίες στους

αµπελώνες της περιοχής,
όπως κλάδεµα,
κορφολογήµατα,
ξεφύλλισµα, τρύγος
γίνονται χειρονακτικά,
δίνοντας έµφαση στον
ανθρώπινο παράγοντα που
είναι τόσο σηµαντικός για
τη δηµιουργία του κρασιού.
Τα τοπικά οινοποιεία
διαθέτουν πέτρινους
ξενώνες και κελάρια
γευσιγνωσίας όπου και
διοργανώνονται
σηµαντικές εκδηλώσεις
οινοτουρισµού.   

Η
περιοχή ενδείκνυται για τη
µελισσοκοµία και οι
αποδόσεις άριστες. Τα
πυκνά ελατοδάση του
ορεινού όγκου του

Παρνασσού, της Γκιώνας και των
Βαρδουσίων, µε την πλούσια χλωρίδα,
τα βοτάνια και τα σπάνια
αγριολούλουδα δίνουν εξαιρετικό
βιολογικό µέλι ελάτης.
Σε σηµεία που τα δάση ελάτης
συναντούν τους θυµαρότοπους, αν οι
καιρικές συνθήκες ευνοούν, παράγεται
το σπάνιο µέλι ελάτης µε θυµάρι και
αγριολούλουδα.
Το µέλι αυτό είναι παχύρευστο, έχει

χρώµα κεχριµπαρένιο, µε χρυσοκίτρινες
αποχρώσεις και άρωµα ξύλου.
Η χαµηλή περιεκτικότητά του σε HMF,
που είναι δείκτης υψίστης ποιότητας του
µελιού µαρτυρά, ότι πρόκειται για
σπάνιο προϊόν µε αναλλοίωτα όλα τα
ποιοτικά και θρεπτικά συστατικά του.
Είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, κάλιο,
µαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο.
Το όρος Γκιώνα και η παραλιακή ζώνη
από Ιτέα, Γαλαξίδι µέχρι Ευπάλιο
ανήκουν στο ευρωπαϊκό οικολογικό
δίκτυο περιοχών Natura 2000, οπότε
µέσα στο πεδίο κίνησης των µελισσών,
δεν υπάρχουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις
άρα και η πιθανότητα πρόσβασής τους

σε φυτοφάρµακα. Κάποιοι
µελισσοκόµοι της περιοχής έχουν τα
µελισσοκοµεία τους ανάµεσα στις ψηλές
κορυφές της Γκιώνας σε ύψος 2.508
µέτρων. Το µέλι που παράγεται είναι
βιολογικό ελάτης και περιέχει πάνω
από 90 άγρια βότανα.
Ένα µέλι κυριολεκτικά από το
φαρµακείο της φύσης.
Η ποιότητα του µελιού εξασφαλίζεται
µέσω συνεχών και ολοκληρωµένων
ελέγχων, που γίνονται τόσο στην πρώτη
ύλη, όσο και στο τελικό προϊόν.
Επίσης παράγονται και άλλα προϊόντα
της µέλισσας όπως γύρη, πρόπολη,
βασιλικός πολτός αλλά και κερί. 

Το µέλιΟι αµπελώνες και το κρασί 
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Ο ελαιώνας της Άµφισσας

A
πό τα υψίπεδα του
αρχαιολογικού χώρου των
∆ελφών ατενίζοντας τον
ορίζοντα, το βλέµµα χάνεται
σε µια ασηµοπράσινη

θάλασσα ελαιών, ηλικίας άνω των 3000
χρόνων…
Ένα κορυφαίο πολιτιστικό µνηµείο του
γαστρονοµικού µας πολιτισµού, ένα
κοµβικό σηµείο που το
ιστορικό παρελθόν
συναντά το σήµερα.
Ένα µνηµείο της φύσης
και παράλληλα ένας
ζωντανός ελαιώνας,
αφού µέχρι σήµερα
παράγει τον πολύτιµο
φρουτώδη χυµό της
ελιάς, το ελαιόλαδο.
Ένα σηµαντικό µέρος
του ελαιώνα αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του
δελφικού τοπίου,
προστατευµένο τόπο
παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς από την
Unesco. Ανάµεσα στον
Ελαιώνα περνάει το
αρχαίο µονοπάτι,
εµπειρία µοναδική να το
διαβείτε και να φθάσετε
στο Μαντείο των
∆ελφών.
Κάτω από την περιοχή
του Χρισσού, από το
Κρισσαίο Πεδίο η θέα συγκλονιστική,
εδώ διοργανώνονταν τα Πύθια, αγώνες
σηµαντικοί.
Ο ελαιώνας που είναι από τους
µεγαλύτερους συνεχόµενους που
υπάρχουν, απλώνεται από τα ριζά των
∆ελφών, στην Άµφισσα και φθάνει
µέχρι την Ιτέα. Τα ελαιόδενδρα
υπολογίζονται σε 1,2 εκατ. και το 70%,
έχει ηλικία άνω των 150 ετών.
Η έναρξη της ελαιοκαλλιέργειας στην
περιοχή χάνεται κυριολεκτικά στα βάθη
των αιώνων, καθώς υπάρχουν ιστορικές
αναφορές ότι φυτεύτηκαν από τους

Πελασγούς και τους Αιολείς.
Ο ιστορικός ελαιώνας απλώνεται σε
έκταση 55.000 στρεµµάτων και η
βιοποικιλότητα πλούσια.
Είναι ο µοναδικός ελαιώνας που
συγκεντρώνει αµιγώς µονοκαλλιέργεια
της ελιάς. Το έδαφός του αλλουβιακό,
που δηµιουργήθηκε προφανώς, από
απότοµη αλλαγή του γεωλογικού

ανάγλυφου της περιοχής. Οι κορµοί των
δένδρων έχουν βαθιές πτυχώσεις και το
ύψος τους φθάνει µέχρι 10 µέτρα.
Κάποιες φορές δηµιουργούνται στοές
από τα κλαριά που ενώνονται. Το κάθε
χωράφι λέγεται στη ντοπιολαλιά λαχίδι.
Στον ελαιώνα υπάρχουν αναχώµατα τα
τράφια, που συγκρατούν το νερό της
βροχής και στις επικλινείς περιοχές
δηµιουργούνται αναβαθµίδες.
Το γεωργικό σύστηµα καλλιέργειας
είναι πρωτότυπο. Η διατήρηση της
παραδοσιακής εικόνας της
ελαιοκαλλιέργειας και η  αξιοποίησή

του Ελαιώνα θα συµβάλλει σηµαντικά
στη διατήρηση του δελφικού τοπίου.
Ανάµεσα στον ελαιώνα υπάρχουν
κτήρια χρηστικά της ελαιοκαλλιέργειας,
που αποτελούν σηµείο αναφοράς της
λαϊκής αρχιτεκτονικής µας παράδοσης.
Το Πανεπιστήµιο του Yale των ΗΠΑ
αναγνώρισε το µοναδικό µνηµείο της
φύσης, σε συνδυασµό µε την

ιστορικότητα των
∆ελφών και έκανε δεκτή
την πρόταση Ελλήνων
επιστηµόνων, ώστε οι
δελφικοί ελαιώνες να
αποτελέσουν, παγκόσµιο
τόπο του πολιτισµού της
ελιάς και του
ελαιολάδου. Η εξέλιξη
είναι πολύ σηµαντική
καθώς αναγνωρίζεται
παγκόσµια µια µοναδική
περιοχή της πατρίδας µας
µε µεγάλη ιστορία.
Φροντίδα της
Περιφέρειας είναι να
γίνει ο ελαιώνας
επισκέψιµος. 
Άλλωστε η
αγροδιατροφή πρέπει να
δεθεί µε τον
γαστρονοµικό µας
πολιτισµό και να γίνει
αιχµή του δόρατος για
την ανάπτυξη του
θεµατικού τουρισµού

που έχει τεράστια ζήτηση διεθνώς.
Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της
ελιάς, µπορούν να συνδυαστούν µε το
δυνατό brand name των ∆ελφών.
Σηµαντικός διαχρονικά ο ρόλος της
ελιάς στη θρησκευτική λατρεία, στις
δοξασίες, στα έθιµα, στην κοινωνική
εξέλιξη, στην οικονοµία. Από τη
Νεολιθική ακόµα εποχή φαίνεται ότι
γινόταν συλλογή των καρπών της
αγριελιάς και βρέθηκαν δείγµατα από
γύρη ελιάς.
Το ελαιόλαδο εξακολουθεί να είναι
πολύτιµο γέννηµα του καρπού της
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ΦΩΚΙΔΑ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
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Μπουργέτο 
Από τη Νατάσα Σίνη, εστιάτορα, Νησί Τριζόνια 

Τρόπος παρασκευής
Καθαρίζουµε και πλένουµε καλά τα

ψάρια. 
Κόβουµε τις πατάτες και τα κρεµµύδια σε

µεγάλους κύβους και τα βάζουµε σε µια
πλατιά κατσαρόλα, µαζί µε τη σκλεµπού. 

Σκεπάζουµε µε νερό και βράζουµε
σε χαµηλή φωτιά. 

Λίγο πριν το τελικό βράσιµο,
προσθέτουµε τη σκορπίνα. 

10  λεπτά πριν ολοκληρωθεί το βράσιµο
της σούπας προσθέτουµε τις καραβίδες,
το αλάτι και τα πιπέρια. 
Τέλος, σε ένα µπολάκι βάζουµε το λεµόνι
και το ελαιόλαδο τα χτυπάµε καλά
µε ένα πιρούνι.
Περιχύνουµε τη σούπα µε το λαδολέµονο
και αφήνουµε να πάρει δύο βράσεις.
Σερβίρουµε τη σούπα ζεστή. 

Υλικά
1 ψάρι σκλεµπού ή χριστόψαρο ή

πετρόψαρα
1 ψάρι σκορπίνα

2 - 3 καραβίδες 
2 πατάτες 

2 κρεµµύδια 
1 λεµόνι 
Λίγο ελαιόλαδο 
Αλάτι 
Φρεσκοτριµµένα πιπέρια
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Τρόπος παρασκευής
Βάζουµε όλα τα υλικά σε βαθύ
πιάτο και τα περιχύνουµε µε
ελαιόλαδο και µε
βαλσάµικο ροδιού. 
Ανακατεύουµε µε το χέρι και
φτιάχνουµε τη σαλάτα βάζοντας
από πάνω τα κοµµάτια
προσούτο και λίγο φέτα. 
Πασπαλίζουµε µε µαύρο
σουσάµι και σερβίρουµε τη
σαλάτα µας δροσερή. 

Υλικά
300 γρ. ντόπιο καρπούζι,

κοµµένο σε κύβους 
200 γρ. τυρί φέτα ΠΟΠ,

κοµµένη σε κύβους 
Φρέσκα φύλλα ρόκας 

Σαλάτα πράσινη ή µωβ
200 γρ. προσούτο Ευρυτανίας

1 πρέζα ανθό αλατιού, από τα βράχια µας 
1 κ. γ. µαύρο σουσάµι, καβουρδισµένο

Βαλσάµικο ροδιού 
6 κ.σ. παρθένο ελαιόλαδο

Σαλάτα Ancora
Από τη Γιάννα Σίνη, εστιάτορα, Νησί Tριζόνια

Τρόπος παρασκευής
Καθαρίζουµε µε ειδικό
µαχαίρι
τα φιλέτα από το δέρµα.
Με το τσιµπιδάκι
βγάζουµε τα κοκαλάκια
προσεκτικά.  
Κόβουµε τα φιλέτα σε
πολύ λεπτά ορθογώνια
κοµµάτια. 
Σε ένα µπολ ρίχνουµε το
ελαιόλαδο, το χυµό
λεµονιού, το ταµπάσκο,
την σάλτσα Habanero,

το τζίντζερ και το
φρεσκοτριµµένο πιπέρι.
Τα χτυπάµε µέχρι να
οµογενοποιηθεί το µείγµα.
Περιχύνουµε τα φιλέτα
του ψαριού µε τη σάλτσα
και τα αφήνουµε να
µαριναριστούν
για 5 λεπτά. 
Σερβίρουµε µε κόκκους
ροζ πιπεριού και ανθό
αλατιού.

Υλικά
4 φιλέτα φρέσκο λαυράκι,
από ιχθυοκαλλιέργεια της

περιοχής µας 
60 ml ελαιόλαδο εκλεκτό

15 ml χυµό φρέσκου λεµονιού 
10 γρ. τζίντζερ, τριµµένο 

5 ml ταµπάσκο sauce
5 ml Habanero sauce

Ανθό αλατιού των βράχων µας
Φρεσκοτριµµένο µαύρο πιπέρι

Κόκκους ροζ πιπεριού

Σεβίτσε λαβράκι 
Από τον Άγη, executive chef,  Γαλαξίδι



171170

Τρόπος παρασκευής
Σε κατσαρόλα µε 2 λίτρα νερό,
σιγοβράζουµε για 90 λεπτά, το χταπόδι µαζί
µε το κρασί, τη δάφνη και τους κόκκους
πιπεριού µέχρι να µαλακώσει. 
Αφαιρούµε τα υγρά κρατώντας µόνο 50 ml,
που θα τα χρησιµοποιήσουµε αργότερα. 
Σε κρύο νερό διαλύουµε τα φύλλα
ζελατίνης και την προσθέτουµε στο ζωµό
που κρατήσαµε. 
Βάζουµε το χταπόδι σε φόρµα πιέζοντάς το,
µαζί µε τα υγρά και µπαίνει στην κατάψυξη
για 24 ώρες. 
Το βγάζουµε και όπως είναι κατεψυγµένο
το κόβουµε µε πολύ κοφτερό µαχαίρι σε
λεπτές φετούλες. 
Σε τηγάνι µε καυτό ελαιόλαδο σοτάρουµε
τα κρεµµυδάκια. Προσθέτουµε τη ζάχαρη,
το αλάτι, το πιπέρι και σβήνουµε µε το ξύδι
αφήνοντάς για λίγο στο τηγάνι µέχρι να
καραµελώσουν, ανακινώντας για να µην
κολλήσουν.
Σερβίρουµε τις φετούλες χταποδιού και
δίπλα τα καραµελωµένα κρεµµυδάκια.

Υλικά
1 κιλό χταπόδι φρέσκο ή κατεψυγµένο 

10 κόκκους µαύρο πιπέρι
2 φύλλα δάφνης 

100 ml. λευκό κρασί
50 γρ. κρεµµυδάκια πέρλα, µικρά 

20 ml. ξύδι βαλσάµικο
20 γρ. ζάχαρη καστανή

2 φύλλα ζελατίνη
Αλάτι θαλασσινό

Φρεσκοτριµµένα πιπέρια 
Kόκκους ροζ πιπεριού

Ελαιόλαδο

Καρπάτσιο χταπόδι
µε καραµελωµένα κρεµµύδια  

Από την Aφροδίτη Μάρδα, executive chef, Ερατεινή 
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Τρόπος παρασκευής
Ανακατεύουµε το αλεύρι µε
τη ζάχαρη, το αλάτι και την
µαγιά.
Προσθέτουµε νερό και
ανακατεύουµε µέχρι να γίνει
χυλός που θα πέφτει από το
κουτάλι αργά. 
Ρίχνουµε στο χυλό και τις
ελιές και αφήνουµε το µίγµα
να φουσκώσει, σε ζεστό µέρος
για 2 ώρες. 
Βάζουµε το ελαιόλαδο να
ζεσταθεί καλά, χωρίς να κάψει
και παίρνουµε στο ένα χέρι το 

χυλό και κλείνουµε τη γροθιά 
µας. «Κόβουµε» µε ένα µικρό
κουτάλι και αφήνουµε να
πέσει στο τηγάνι. 
Συνεχίζουµε την ίδια
διαδικασία µέχρι να
τελειώσει ο χυλός. 
Αφήνουµε να τηγανιστούν
µέχρι να ροδοκοκκινήσουν
οι λουκουµάδες. 
Τους σερβίρουµε ζεστούς και
αν θέλουµε τους
περιλούζουµε µε µέλι, ζάχαρη
ή τριµένο τυρί.

Υλικά
500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις,

κοσκινισµένο
9 γρ. µαγιά 

450 ml χλιαρό νερό 
1 κ.σ. αλάτι

Μισό κ.γ. ζάχαρη
Μισή κούπα ελιές πράσινες
και µαύρες, ψιλοκοµµένες

Ελαιόλαδο για το τηγάνισµα
Μέλι ή ζάχαρη

Λουκουµάδες µε ελιές Άµφισσας 
Από την Γιούλη Φατσίτσα, catering, Άµφισσα
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Τρόπος παρασκευής
Σε κατσαρόλα µε βραστό νερό
και αλάτι βράζουµε τα µακαρόνια,
ανάλογα µε το χρόνο που
αναγράφεται στη συσκευασία. 
Σουρώνουµε τα µακαρόνια.
Σε τηγάνι µε λίγο ελαιόλαδο που
έχει κάψει τσιγαρίζουµε το
κρεµµύδι µε την κάπαρη. 
Σβήνουµε µε το κρασί και µόλις
εξατµισθεί το αλκοόλ,
προσθέτουµε τα µακαρόνια
και το γαύρο.  
Αφού ανακατέψουµε ελαφρά
ρίχνουµε το πιπέρι και
κατεβάζουµε από τη φωτιά. 
Πασπαλίζουµε µε µπόλικο
µαϊντανό και σερβίρουµε.

Υλικά
500 γρ. µακαρόνια ή liguine

1 ξερό κρεµµύδι, ψιλοκοµµένο
1 ποτήρι κρασί λευκό ντόπιο  

25 γαύρους µαρινάτους µε πιπερίτσες
και σκόρδο 

15 κουµπάκια κάπαρη
Φρεσκοτριµµένο µαύρο πιπέρι 
Φρέσκο µαϊντανό, ψιλοκοµµένο 

Μακαρονάδα Ostria
Από τη Νατάσα Σίνη, εστιάτορα, Νησί Τριζόνια 

Τρόπος παρασκευής
Βράζουµε τις δράκαινες
και τις σκορπίνες µε 2
στήµονες Κρόκου
Κοζάνης µέχρι να
πάρουµε ένα πηκτό ζωµό. 
Σε φαρδιά κατσαρόλα µε
ζεστό ελαιόλαδο
σοτάρουµε σκόρδο, το
κρεµµύδι και τη φρέσκια
ντοµάτα, µαζί µε τις
γαρίδες και τα µύδια. 
Ανάβουµε µε ούζο και
σβήνουµε µε κρασί. 
Προσθέτουµε ζωµό των
ψαριών και ρίχνουµε λίγο
κρόκο ακόµα. 

Σιγοβράζουµε
για 4 λεπτά.
Παράλληλα βράζουµε
σε µεγάλη κατσαρόλα τα
λιγκουίνι
για 5 λεπτά. 
Τα στραγγίζουµε. 
Προσθέτουµε τα
λιγκουίνι στα ψαρικά
και µαγειρεύουµε για
5 λεπτά ακόµα. 
Τελειώνουµε στύβοντας
µισό µοσχολέµονο.
Γαρνίρουµε µε πέρλες
λεµονιού και νήµα
από τσίλι.

Υλικά
500 γρ. λιγκουίνι

500 γρ. φρέσκα µύδια,
µυδοκαλλιέργειας της περιοχής 

1 κιλό φρέσκες γαρίδες
2 κιλά ώριµες

ντοµάτες, τριµµένες
2 κρεµµύδια ξερά, ψιλοκοµµένα
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκοµµένο

500 γρ. δράκαινες  + 500 γρ.
σκορπίνες, για το ζωµό 

2lt ζωµό ψαρικών 
50 ml κρασί λευκό

50 ml ούζο
5 γρ. Κρόκο Κοζάνης
Μισό µοσχολέµονο

Για το φινίρισµα
Πέρλες λεµονιού 

5 γρ. νήµα τσίλι

Η µακαρονάδα του ψαρά
Από την Άννα Καραµπέλου, εστιάτορα, Παραλία Τολοφώνος 
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Μυδοπίλαφο 
Από τη Μαρίτσα Παπαηεωργίου, εστιάτορα, Γαλαξίδι

Τρόπος παρασκευής
Πλένουµε προσεκτικά και βουρτσίζουµε

τα µύδια κόβοντας τα µουστάκια τους.
Τα βάζουµε σε λεκάνη µε νερό και αν
κάποιο δεν ανοίξει το πετάµε αµέσως. 

Σε πλατιά και βαθιά κατσαρόλα
σοτάρουµε στο ελαιόλαδο σε µέτρια

φωτιά, το ξερό κρεµµύδι, το σκόρδο, το
φρέσκο κρεµµύδι και τα µύδια. 

Ανακινούµε την κατσαρόλα και τη
σκεπάζουµε.

Ρίχνουµε ούζο ολόγυρα στην κατσαρόλα
και τα «καίµε». Σβήνουµε µε το κρασί. 
Πλένουµε το ρύζι και το προσθέτουµε

στην κατσαρόλα χαµηλώνοντας τη φωτιά. 
Προσθέτουµε 2 ποτήρια ζωµό

λαχανικών.  Αφήνουµε να βράσουν για
10-12 λεπτά, προσέχοντας µήπως

χρειαστεί να συµπληρώσουµε νερό
και ανακινούµε την κατσαρόλα. 

∆ύο λεπτά πριν κατεβάσουµε το φαγητό
µας, βάζουµε τον άνηθο, το φρέσκο

κρεµµύδι και το πιπέρι.
Αν χρειαστεί προσθέτουµε και αλλο

και σερβίρουµε.

Υλικά
1 κιλό µύδια φρέσκα Γαλαξιδίου

500 γρ. ρύζι Αµερικής, τύπου Bella
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκοµµένη

2 κ.σ. κόκκινο ξερό κρεµµύδι,
ψιλοκοµµένο 

Xυµό από 3 φρέσκα λεµόνια
5 κρεµµυδάκια φρέσκα,
ψιλοκοµµένα πλαγίως

Μισό µατσάκι άνηθο, ψιλοκοµµένο 
50 ml ούζο τοπικό
50 ml κρασί λευκό του τόπου µας 
100 ml ελαιόλαδο εκλεκτό
500 ml ζωµό λαχανικών 
Αλάτι θαλασσινό 
Φρεσκοτριµµένα πιπέρια

Μυδοκαλλιέργεια
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Τραχανώτο µε γαρίδες
Από την Aφροδίτη  Μάρδα, executive chef, Ερατεινή 

Τρόπος παρασκευής
Σε τηγάνι µε καυτό ελαιόλαδο σοτάρουµε
το κρεµµύδι µε το σκόρδο και µετά από

2 λεπτά προσθέτουµε τον τραχανά. 
Σβήνουµε µε το κρασί και προσθέτουµε
σταδιακά µόλις εξατµισθεί το αλκοόλ, τον

καυτό ζωµό κοτόπουλου. 
Βράζουµε για 10 λεπτά. Στη µέση του
βρασµού προσθέτουµε τις γαρίδες, το

πιπέρι, το αλάτι και τη φρέσκη ντοµάτα
και ανακινούµε την κατσαρόλα. 

Τέλος, προσθέτουµε τη λιαστή ντοµάτα,
τη φέτα, τη γραβιέρα και το βούτυρο. 
Αφήνουµε να πάρουν µια βράση. 
Σερβίρουµε σε φόρµα ή τσέρκι
για να έχει ωραία εµφάνιση.  
Φινίρουµε µε φύλλα βασιλικού
ή δυόσµου.

Υλικά
200 ml. ζωµό κοτόπουλο 

30 ml. ελαιόλαδο
50 γρ. ξερό κρεµµύδι, τριµµένο 

Μισή σκελίδα σκόρδο, τριµµένη
150 γρ. παραδοσιακός τραχανάς γλυκός

80 ml. λευκό κρασί
8 γαρίδες Νο 1

40 γρ. φρέσκη ντοµάτα, τριµµένη 
20 γρ. λιαστή ντοµάτα

30 γρ. τυρί φέτα ΠΟΠ, σε κοµµάτια 

20 γρ. γραβιέρα Λιδωρικίου,
σε κοµµάτια 
20 γρ. βούτυρο αγελαδινό φρέσκο, τοπικό  
6 φύλλα βασιλικού 
Αλάτι θαλασσινό
Φρεσκοτριµµένο πιπέρι

Φινίρισµα
Φυλλαράκια βασιλικού ή δυόσµου
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Τρόπος παρασκευής
Πρώτα ετοιµάζουµε τη ζύµη,
που θα πρέπει να είναι
εύπλαστη και µέτρια, ούτε
σκληρή ούτε όµως και
µαλακή. Στον πάγκο της
κουζίνας βάζουµε το αλεύρι
και στη µέση δηµιουργούµε
ένα κενό, για να βάλουµε τα
υγρά υλικά.
Πασπαλίζουµε µε αλάτι.
Ζυµώνουµε δυνατά και µόλις
η ζύµη ξεκολλά από τα χέρια
µας είναι έτοιµη.
Μοιράζουµε τη ζύµη σε 4
µπαλάκια. Αφήνουµε τη ζύµη
να «ξεκουραστεί» για 1 ώρα
και αµέσως µετά µε τον
πλάστη ανοίγουµε 4 λεπτά
φύλλα.
Ετοιµάζουµε τη γέµιση. 
Σε ένα µπολ χτυπάµε τα αυγά
και προσθέτουµε το γάλα, το
ελαιόλαδο, τη φέτα,

λίγο πιπέρι και χωρίζουµε τη
γέµιση σε 3 µέρη. 
Βάζουµε χωριστά σε µπολ τον
τραχανά και τη γραβιέρα.
Λαδώνουµε το ταψί,
στρώνουµε το πρώτο φύλλο
και απλώνουµε τη γέµιση µε
ξύλινη κουτάλα.
Πασπαλίζουµε την επιφάνεια
του φύλλου µε τραχανά και
γραβιέρα. Απλώνουµε τα δύο
επόµενα φύλλα
ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία. Τέλος,
σκεπάζουµε το τελευταίο
φύλλο και το λαδώνουµε.
Ψήνουµε την πίτα αµέσως σε
καλά προθερµασµένο φούρνο
στους 180οC για 45 λεπτά, για
να είναι τραγανή.  
Κόβουµε σε κοµµάτια και
σερβίρουµε µε ντοµάτα και
ελιόψωµο.

Υλικά
Για τη ζύµη

500 γρ. αλεύρι για πίτες, κοσκινισµένο
1 κούπα γάλα χλιαρό

1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα ζάχαρη

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Για τη γέµιση
250 γρ. τυρί φέτα ΠΟΠ, τριµµένη

250 γρ. τραχανάς κατσικίσιος µε
µαντζουράνα

300 ml. γάλα φρέσκο 
2  αυγά χωριάτικα
200 ml. ελαιόλαδο

150 γρ. κεφαλογραβιέρα Παρνασσού,
τριµµένη

1 πρέζα φρεσκοτριµµένο πιπέρι

Τραχανόπιτα ∆ελφών 
Από την Μαρία Μαγγανιά,  εστιάτορα, ∆ελφοί 

Μικρά µυστικά
Η συνταγή πίτας µας ήρθε από την προγιαγιά µας και ήταν το προσφάι των βοσκών στο βουνό, τους
καλοκαιρινούς µήνες και την έκαναν λίγο αλµυρή, για να τους κρατήσει, όπως έλεγαν.
Η προγιαγιά συνήθιζε να φτιάχνει τραχανά µε µαντζουράνα που δίνει άρωµα και γεύση ξεχωριστή. 
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Τρόπος παρασκευής
Σε µέτρια κατσαρόλα βάζουµε
λίγο ελαιόλαδο και το
αφήνουµε να ζεσταθεί. 
Ρίχνουµε το κοτόπουλο και το
σοτάρουµε, µέχρι να πάρει
ωραίο χρώµα, γυρίζοντάς το
µε λαβίδα από όλες τις
πλευρές.
Προσθέτουµε τα ξερά, τα
φρέσκα κρεµµύδια και το
σκόρδο.
Τα σοτάρουµε όλα µαζί. 
«Σβήνουµε» µε το τσίπουρο
και αφήνουµε να εξατµισθεί
το αλκοόλ. 
Ρίχνουµε αλάτι και πιπέρι.
Προσθέτουµε τη µουστάρδα
και το ζωµό κοτόπουλου. 

Αφήνουµε το κοτόπουλο να
βράσει σε µέτρια φωτιά,
για 40 λεπτά, σε σκεπασµένη
κατσαρόλα. 
Ανακινούµε την κατσαρόλα
και αφού πήξει λίγο η σάλτσα
την τελευταία στιγµή,
περιχύνουµε µε το µέλι. 
Αφήνουµε το φαγητό µας,
λίγο να «µελώσει» και
προσθέτουµε τα µυρωδικά της
Γκιώνας, ανακινώντας την
κατσαρόλα. 
Αποσύρουµε από τη φωτιά
και αφήνουµε λίγο να
αναδυθούν τα αρώµατα.
Μετά από 10 λεπτά
σερβίρουµε.

Υλικά
1 κιλό κοτόπουλο, κοµµένο σε κοµµάτια 

1 µέτριο ξερό κρεµµύδι, τριµµένο
3 κρεµµυδάκια φρέσκα, ψιλοκοµµένα
1 σφηνάκι τσίπουρο1 κ.σ. µουστάρδα

απαλή 
1 κ.σ. βιολογικό θυµαρίσιο µέλι 

1 ποτήρι νερού ζεστό ζωµό κοτόπουλο 
Βιολογικό ελαιόλαδο

Θυµάρι 
∆ενδρολίβανο 

Αγρια ρίγανη από την Γκιώνα
1 σκελίδα σκόρδο λιωµένη

Αλάτι θαλασσινό 
Φρεσκοτριµµένο πιπέρι 

Κοτόπουλο τηγανιά µε µέλι
και αρωµατικά Γκιώνας  

Από τον Κώστα Ρέλλο, µελισσοκόµο, Μαλανδρίνο
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Τρόπος παρασκευής
Καθαρίζουµε τα κρεµµύδια, τα
χαράζουµε µε κάθετη τοµή µέχρι
την καρδιά. 
Τα βράζουµε σε αλατισµένο νερό,
σε µέτρια φωτιά για 20 λεπτά, για
να µπορέσουµε να ανοίξουµε τα
φύλλα του κρεµµυδιού ένα ένα. 
Τα στραγγίζουµε και τα αφήνουµε
να κρυώσουν. 
Σε µια µπασίνα βάζουµε τον κιµά,
το ρύζι, τον άνηθο, το µαϊντανό, το
δυόσµο, το ελαιόλαδο, την ντοµάτα,
το αλάτι, το πιπέρι και τα
κρεµµύδια. Ανακατεύουµε τη
γέµιση µε ξύλινη κουτάλα, µέχρι να
οµογενοποιηθούν τα υλικά. 
Χωρίζουµε τα φύλλα των
κρεµµυδιών, τα ανοίγουµε και µε το
κουταλάκι προσεκτικά βάζουµε τη
γέµιση.

Κλείνοντας στο χέρι µας, το
κρεµµύδι και τη γέµιση
δηµιουργούµε το σχήµα ντολµά.
Τα αραδιάζουµε στο ταψί και
συνεχίζουµε τη διαδικασία µε τα
υπόλοιπα κρεµµύδια.
Μόλις τελειώσουµε περιχύνουµε τα
κελέµια, µε το ελαιόλαδο, το φρέσκο
χυµό ντοµάτας και ότι υγρά έχουν
αποµείνει από το µείγµα.  
Εάν δεν έχουµε πολλά υγρά
συµπληρώνουµε λίγο νερό.
Ψήνουµε σε καλά προθερµασµένο
φούρνο στους 200°C για 45 λεπτά.
Βγάζουµε το ταψί από το φούρνο
και αφήνουµε τα κελέµια να
κρυώσουν ελαφρά, πριν
σερβίρουµε.

Υλικά
Για 8 άτοµα

10 µεγάλα κρεµµύδια ξανθά

Για τη γέµιση
2 ξερά κρεµµύδια, τριµµένα

3 πράσινα κρεµµυδάκια, ψιλοκοµµένα
¼ του φλιτζανιού ελαιόλαδο, εκλεκτό

800γρ. χοιρινό κιµά ή µοσχαρίσιο 
2 φλιτζάνια ρύζι καρολίνα
¼ του φλιτζανιού κονιάκ

½ µατσάκι άνηθο, ψιλοκοµµένο
½ µατσάκι µαϊντανό, ψιλοκοµµένο
½ µατσάκι δυόσµο, ψιλοκοµµένο

Αλάτι θαλασσινό
Φρεσκοτριµµένα πιπέρια 

Για τη σάλτσα 
2 φλιτζάνια ώριµες ντοµάτες, τριµµένες 

1 κ.σ. πελτέ ντοµάτας 
1 κ.γ. ζάχαρη

2/3 φλιτζανιού  ελαιόλαδο εκλεκτό
Αλάτι θαλασσινό

Φρεσκοτριµµένο πιπέρι

Κελέµια
Από τον Μπεµπέλη,εστιάτορα Γαλαξίδι
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Τρόπος παρασκευής
Ετοιµάζουµε τη γέµιση.  Σε µεγάλο µπολ
ανακατεύουµε όλα τα υλικά του κιµά µέχρι
να οµογενοποιηθεί το µείγµα.  
Πλένουµε το λάχανο και κόβουµε το
κοτσάνι. Το βάζουµε σε βραστό νερό να
ζεµατιστεί και βγάζουµε ένα ένα τα φύλλα.
Τα κόβουµε σε πιο µικρά κοµµάτια και σε
κάθε ένα βάζουµε από ένα κουταλάκι κιµά
που ετοιµάσαµε και τυλίγουµε τα φύλλα.
Στην κατσαρόλα στρώνουµε κάτω φύλλα
από το λάχανο και πάνω βάζουµε σε
στρώσεις τους ντολµάδες που έχουµε
ετοιµάσει.
Προσθέτουµε ζεστό νερό µέχρι να
σκεπαστούν οι λαχανοντολµάδες. 
Ρίχνουµε αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο
και από πάνω βάζουµε ένα πιάτο.
Στη συνέχεια βράζουµε σε µέτρια φωτιά
µέχρι να γίνει το φαγητό και ανακινούµε την
κατσαρόλα κατά διαστήµατα για να µην
κολλήσει. 
Ετοιµάζουµε την σάλτσα.
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουµε 3 κούπες από
το ζωµό των ντολµάδων. Προσθέτουµε το
νερό που έχουµε διαλύσει το κόρν φλάουρ.
Χτυπάµε τους κρόκους και τους ρίχνουµε
στην κατσαρόλα ανακατεύοντας καλά.
Προσθέτουµε και µια κουταλιά βούτυρο και
το λεµόνι ανακατεύοντας καλά
Περιχύνουµε µε την σάλτσα τους ντολµάδες
και ανακινούµε. 
Σερβίρουµε τους ντολµάδες ζεστούς.

Υλικά
1 λάχανο µέτριο

Για το κιµά
500 γρ. κιµά µοσχάρι, περασµένο δύο

φορές
1 φλιτζανάκι του καφέ ρύζι καρολίνα

Λίγο άνηθο, ψιλοκοµµένο 
1 κρεµµύδι ξερό ψιλοκοµµένο

Αλάτι θαλασσινό
Φρεσκοτριµµένα   πιπέρια

Λίγο ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα
2 αυγά

2 λεµόνια
4 κ.σ. κορν φλάουρ

Λαχανοντολµάδες της Κατίνας 
Από τη Κατίνα Πάζα, εστιάτορα, Ερατεινή 
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Τρόπος παρασκευής
Βάζουµε σε ένα µπολ τα κότσια µαζί µε
το αλάτι και τη ζάχαρη και σκεπάζουµε
µε νερό µέχρι να καλυφθούν. 
Τα αφήνουµε να µαριναριστούν για 8
ώρες. 
Αµέσως µετά τα ξεπλένουµε, τα
βάζουµε σε πήλινη  γάστρα.
Προσθέτουµε το αλάτι, το πιπέρι, το
κάρυ, την πάπρικα, το µπαχάρι, το ξύλο
κανέλας, το χυµό του πορτοκαλιού και
του λεµονιού, την µπύρα και το µέλι. 
Ψήνουµε σε καλά προθερµασµένο
φούρνο στους 200οC για  21/2 - 3 ώρες.
Βγάζουµε από το φούρνο και
σερβίρουµε σε ξύλο από βαρέλι, κάτω
από τον πλάτανο.

Υλικά
2 κότσια χοιρινά 

1 φιάλη µπύρα
Χυµό από 1 λεµόνι 

Χυµό από 1 πορτοκάλι
1 ξύλο κανέλας 

2 κόκκους µπαχάρι
1 κ.σ. αλάτι

1 κ.σ. πιπέρι 
1 κ.σ. κάρυ

1 κ.σ. πάπρικα
2 κ.σ. µέλι ελάτης Βαρδουσίων

Μισή κούπα αλάτι
Μισή κούπα ζάχαρη κρυσταλλική

Κότσια χοιρινά µαριναρισµένα
µε µέλι και µπύρα   
Από τη Μαρίνα Κουτσοπούλου, εστιάτορα,  ∆ιχώρι

Τρόπος παρασκευής
Σε κατσαρόλα µε ελαιόλαδο
που καίει, τσιγαρίζουµε
ελαφρά
για 5 λεπτά το κρέας, µέχρι
να ροδίσει.
Με λαβίδα το γυρίζουµε
από όλες τις µεριές. 
Σβήνουµε µε το ξύδι και
προσθέτουµε κατά σειρά
όλα τα υλικά.
Προσθέτουµε ζεστό νερό,
τόσο όσο να σκεπάζει το
αγριογούρουνο.
Ανακινούµε την κατσαρόλα
και ελέγχουµε τα υγρά. 

Σκεπάζουµε την κατσαρόλα
και σιγοβράζουµε για 60
λεπτά, σε µέτρια φωτιά.  
Προσθέτουµε τα
κρεµµυδάκια και αφήνουµε
να σιγοβράσει για 40 λεπτά
ακόµα.∆οκιµάζουµε το
αγριογούρουνο και αν
χρειάζεται το αφήνουµε
λίγο ακόµα.
Κατεβάζουµε από τη φωτιά
και αφήνουµε λίγο σε
σκεπασµένη κατσαρόλα για
να αναδυθούν τα αρώµατα
και σερβίρουµε.

Υλικά
1 κιλό αγριογούρουνο φρέσκο
από τα µέρη µας, κοµµένο σε

µερίδες 
1 κιλό κρεµµυδάκια για στιφάδο,

καθαρισµένα 
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο εκλεκτό

3 φύλλα δάφνης
3 σκελίδες σκόρδο 

1 κιλό ώριµες ντοµάτες, τριµµένες
1 φλιτζάνι ξύδι δυνατό 

Αλάτι 
Πιπέρι φρεσκοτριµµένο 

Ελάχιστο τσίλι

Αγριογούρουνο στιφάδο
Από τη Νίτσα Ρέρεση, εστιάτορα, Ευπάλιο Φωκίδας
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Τρόπος παρασκευής
Κόβουµε το κρέας σε τετράγωνα

κοµµάτια και τα βάζουµε σε µια λεκάνη.
Τα πασπαλίζουµε µε αλάτι και άγρια

ρίγανη από τα βουνά µας. Με το χέρι τα
ανακατεύουµε για να µαριναριστούν

λίγο πριν µπουν στη σούβλα. 
Η σούβλα πρέπει να έχει πλυθεί και
µετά την περνάµε προσεκτικά µε δύο

λεµόνια κοµµένα στη µέση. 
Περνάµε τα κοµµάτια της προβατίνας

στη σούβλα και ψήνουµε στα κάρβουνα,
στην αρχή σε δυνατή φωτιά, για να

θωρακιστεί το κρέας και να κρατήσει
τους χυµούς του.  Αργότερα βάζουµε τη

σούβλα πιο ψηλά για να σιγοψηθεί. Λίγο
πριν το τέλος, κατεβάζουµε τη σούβλα

πιο κοντά στη φωτιά. Η φωτιά θα πρέπει
να είναι ίδιας έντασης σε όλο το µήκος

της σούβλας.
Ψήνουµε για 45 λεπτά και το

κοντοσούβλι είναι έτοιµο όταν το κρέας
δεν έχει αίµα ή κόκκινο χρώµα στο

εσωτερικό του.

Υλικά
2 κιλά κρέας προβατίνα ή αρνί ή κατσίκι

από πλευρά και µπούτι
4 κ.σ. αλάτι θαλασσινό

Άγρια ρίγανη

Κοντοσούβλι προβατίνας
Από την Αργυρώ Κουτσούµπακαι Τάκη Παναγιωτόπουλο, Λιδωρίκι

Μικρά µυστικά
Αν θέλουµε βάζουµε ανάµεσα 
στα κάρβουνα βελανίδια και φλούδες
πορτοκαλιού γιατί χαρίζουν άρωµα. 
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Μικρά µυστικά
Αν θέλουµε µπορούµε να βάλουµε
το αρνάκι χωρίς πατάτες στη γάστρα
και να το σερβίρουµε µε παραδοσιακές
χυλοπίτες ή ταλιατέλες.

Τρόπος παρασκευής
Προθερµαίνουµε το φούρνο
στους 200°C στον αέρα.
Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το
ελαιόλαδο, τη µουστάρδα, το νερό,
τις πιπεριές, τις ντοµάτες, το
σκόρδο και τη φορµαέλα.
Σε µεγάλη γάστρα βάζουµε το
αρνί και τις πατάτες.
Αλατοπιπερώνουµε και
πασπαλίζουµε µε τη ρίγανη,
προσθέτουµε το µείγµα µε το τυρί
και τα λαχανικά και
ανακατεύουµε.  
Σκεπάζουµε τη γάστρα µε το
καπάκι και ψήνουµε σε καλά
προθερµασµένο φούρνο για 1
ώρα στους 200οC . Κατεβάζουµε
τη θερµοκρασία στους 180οC και
ψήνουµε για 90 λεπτά ακόµη.
Μια ώρα πριν το τέλος,
ξεσκεπάζουµε τη γάστρα
προσεκτικά, ανακατεύουµε τις
πατάτες και γυρίζουµε τα
κοµµάτια του κρέατος.
Βγάζουµε τη γάστρα από το
φούρνο, την αφήνουµε λίγο να
αναδυθούν τα αρώµατα και
σερβίρουµε.

Υλικά
Για 4 άτοµα 

1½ - 2 κιλά αρνί γάλακτος µπούτι,
κοµµένο σε µερίδες

4 - 5 µεγάλες πατάτες, καθαρισµένες
και κοµµένες κυδωνάτες

2 καρότα, κοµµένα σε ροδέλες
2 πιπεριές Φλωρίνης, κοµµένες σε

φέτες
2 πράσινες πιπεριές, κοµµένες σε

φέτες
2 µεγάλες ώριµες ντοµάτες, κοµµένες

σε ροδέλες
1 σκελίδα σκόρδου, καθαρισµένη και

κοµµένη σε φέτες
300 γρ. Φορµαέλα Αράχωβας ΠΟΠ,

κοµµένη σε κύβους
2 κ.σ. µουστάρδα απαλή 

Ελαιόλαδο εκλεκτό
1 ποτήρι νερό χλιαρό

Αλάτι
Φρεσκοτριµµένα πιπέρια

Άγρια φρέσκη ρίγανη

Αρνί κλέφτικο
µε φορµαέλα Αράχωβας ΠΟΠ   

Από τον Μπάµπη Κουρελή, ξενοδόχο, ∆ελφοί 
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Τρόπος παρασκευής
Σπάµε τα αυγά στην κατσαρόλα, ρίχνουµε τη
ζάχαρη και τα χτυπάµε λίγο µε το σύρµα
µέχρι να «αφρατέψουν». 
Προσθέτουµε το γάλα και βράζουµε σε
µέτρια φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς µε το
σύρµα προς την ίδια φορά πάντα για να µην
σβολιάσει. 
Μόλις πάρει µια βράση ρίχνουµε σιγά σιγά
το σιµιγδάλι ανακατεύοντας ελαφρά.
Μόλις πήξει αποσύρουµε την κατσαρόλα
από τη φωτιά και προσθέτουµε το ξύσµα
λεµονιού.
Βουτυρώνουµε το ταψί µε το λιωµένο και
«δουλεµένο» βούτυρο και στρώνουµε το
φύλλο σε φάκελο βουτυρώνοντας το κάθε
φύλλο. ∆ηλαδή ένα φύλλο στο µισό ταψί και
άλλο ένα στο υπόλοιπο. 
Τα αλείφουµε µε ένα πινέλο βούτυρο
και συνεχίζουµε. 
Ότι φύλλο περισσέψει το γυρνάµε επάνω
αφού έχουµε ρίξει την κρέµα και το
σκεπάζουµε σε φωλιά, σε φάκελο όπως λένε
οι ζαχαροπλάστες. 
Ψήνουµε σε καλά προθερµασµένο φούρνο
στους 180οC στον αέρα για 1 ώρα.
Βράζουµε σε µια κατσαρόλα το νερό µε τη
ζάχαρη και τη γλυκόζη για 2-3 λεπτά. Στο
τέλος προσθέτουµε µια πρέζα βανίλια. 
Μόλις βγει το γαλακτοµπούρεκο το
σιροπιάζουµε. 
Το µυστικό είναι ότι και το σιρόπι και το
γλυκό θα πρέπει να είναι ζεστά. 
Κόβουµε το γαλακτοµπούρεκο µετ
από 2 ώρες γιατί πρέπει να κρυώσει καλά.

Υλικά
Για ένα ταψί 32 cm

1 πακέτο φύλλο τύπου Βηρυτού 

Για την κρέµα
2½ λίτρα φρέσκο γάλα

5 αυγά φρέσκα
1 κιλό ζάχαρη κρυσταλλική

1 ξύσµα από λεµόνι
300 γρ. σιµιγδάλι χοντρό

200 γρ. λιωµένο και δουλεµένο βούτυρο
αγελάδας

Για το σιρόπι
500 ml νερό από την πηγή

1 κιλό ζάχαρη κρυσταλλική 
1 κ. σ. γλυκόζη

1 πρέζα βανίλια

Γαλακτοµπούρεκο 
Από τον µύστη του γαλακτοµπούρεκου ζαχαροπλάστη,  Σπύρο Γιαννακόπουλο, ∆ιχώρι
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Τρόπος παρασκευής
Πλένουµε το ρύζι,
το στεγνώνουµε και το
ψιλοκόβουµε στο µύλο ρυζιού.
Μετράµε το ρύζι σε ποτήρια και
βάζουµε το διπλό νερό.
Αναµιγνύουµε το ρύζι µε τη ζάχαρη
και τη βανίλια. 
Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το νερό
µε το ελαιόλαδο να ζεσταθεί. Μόλις
το νερό χλιάνει συµπληρώνουµε το
µείγµα ρυζιού. 
Ανακατεύουµε συνεχώς µε ξύλινη
κουτάλα για να µην κολλήσει.
Μόλις πάρει την πρώτη βράση
χαµηλώνουµε τη φωτιά.
Συνεχίζουµε να ανακατεύουµε
µέχρι να πήξει εντελώς.
Το µείγµα θα είναι έτοιµο όταν θα
ξεκολλάει από τα τοιχώµατα της
κατσαρόλας.

Λαδώνουµε ένα ταψί Νο38 και
ρίχνουµε το ρύζι στρώνοντάς µε ένα
λαδωµένο κουτάλι.
Κόβουµε σε ρόµβους, όπως τον
µπακλαβά και σε κάθε  κοµµάτι
βάζουµε από ένα γαρύφαλλο ή
αµύγδαλο.  
Ψήνουµε σε καλά προθερµασµένο
φούρνο στους 180οC για 30 λεπτά
µε την κάτω αντίσταση. Τα
υπόλοιπα 30-45 λεπτά στις
αντιστάσεις πάνω κάτω. 
Το ραβανί είναι έτοιµο όταν
ξεκολλήσει από τα τοιχώµατα του
ταψιού. 
Αν µας αρέσει πασπαλίζουµε µε
κανέλα.

Υλικά
1½ κιλό ρύζι γλασέ

2 κιλά ζάχαρη κρυσταλλική 
1 βανίλια

¾ του νεροπότηρου ελαιόλαδο
εκλεκτό 

Νερό εµφιαλωµένο

Ραβανί Γαλαξιδιώτικο
Από τη Χρυσούλα Παπαλέξη, ξενοδόχο, Γαλαξίδι
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Τρόπος παρασκευής
Ρίχνουµε τη ζάχαρη και το
νερό σε µια κατσαρόλα
και φτιάχνουµε ένα σιρόπι
δεµένο καλά µέχρι να
κάνει κόµπους. 
Κρατάµε ένα ποτήρι
νερού σιρόπι,
µήπως και χρειαστεί να το
προσθέσουµε στο τέλος. 
Αφήνουµε το σιρόπι να
κρυώσει για λίγο και
προσθέτουµε την
αµυγδαλόψιχα, τη µαστίχα
και σιγά σιγά το χυµό 

λεµονιού, ανακατεύοντας
µε ξύλινη κουτάλα.   
Αδειάζουµε το µείγµα
στον κάδο του µίξερ και το
χτυπάµε µε το σύρµα στη
δυνατή ταχύτητα, µέχρι να
ασπρίσει. 
Το γλυκό µας είναι έτοιµο
και το αφήνουµε να
κρυώσει. 
Το σερβίρουµε µε
αµύγδαλο, ρόδι
ή κοµµατάκια φρούτων
ή γλυκά κουταλιού. 

Υλικά
1 κιλό αµύγδαλο ψίχα, τριµµένη στο

µπλέντερ
1 κιλό ζάχαρη κρυσταλλική 
500 ml νερό εµφιαλωµένο  

10 κόκκους µαστίχας, τριµµένους µαζί µε
λίγη ζάχαρη, για να µην κολλήσει

1 κ.γ. χυµό λεµονιού 

Αµυγδαλάκι γλυκό
Από τη Χρυσούλα Παπαλέξη, ξενοδόχο, Γαλαξίδι

Τρόπος παρασκευής
Πρώτα φτιάχνουµε το
σιρόπι. Σε κατσαρόλα
ρίχνουµε το νερό και τη
ζάχαρη και βράζουµε
ανακατεύοντας µέχρι το
σιρόπι να «δέσει». Το
αφήνουµε να κρυώσει.
Στον κάδο του µίξερ
χτυπάµε τα αυγά µε τη
ζάχαρη µέχρι να
ασπρίσουν.
Προσθέτουµε τα
υπόλοιπα υλικά και
ανακατεύουµε ελαφρά,
µέχρι να οµογενοποιηθεί
το µείγµα.
Κόβουµε σε κοµµάτια το
φύλλο και το προσθέτουµε
στο µείγµα µας.

Λαδώνουµε το ταψί και
ψήνουµε σε καλά
προθερµασµένο φούρνο,
µε τις αντιστάσεις πάνω
και κάτω, στους 180οC
για 40 λεπτά.
Μόλις βγει η
πορτοκαλόπιτα από το
φούρνο, ζεστή ακόµα την
περιχύνουµε µε το σιρόπι.
Αφήνουµε να κρυώσει
και την κόβουµε σε
κοµµάτια.
Αν θέλουµε την
σερβίρουµε δίπλα σε
παγωτό καϊµάκι µε
σάλτσα πορτοκαλιού.

Υλικά
4 φρέσκα αυγά 
500 γρ. ζάχαρη 

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 
200 ml ηλιέλαιο 

1 φακελάκι  µπέικιν πάουντερ
Ξύσµα από 5 φρέσκα

πορτοκάλια 
1 πακέτο φύλλο κρούστας

1 βανίλια 

Για το σιρόπι
300 γρ. ζάχαρη 

500 ml νερό 

Πορτοκαλόπιτα 
Aπό τη Γιάννα Σίνη, ζαχαροπλάστη, Νησί Tριζόνια 
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Υλικά
2 ώριµα περγαµόντο

700 γρ. ζάχαρη
500 ml νερό

1 ξυλάκι κανέλας
1 βανίλια

2 φέτες λεµόνι

Τρόπος παρασκευής
Πλένουµε καλά τα περγαµόντο. 
Ξύνουµε εξωτερικά τα φρούτα,

τα κόβουµε στα τέσσερα αφαιρούµε την
σάρκα τελείως και κρατάµε το λευκό

µέρος της φλούδας.
Τα βάζουµε σε κατσαρόλα µε νερό και

κάνουµε δύο βρασίµατα.  
Πετάµε το νερό για

να ξεπικρίσει το φρούτο.  
Σε κατσαρόλα  βάζουµε το περγαµόντο,
τη ζάχαρη, το νερό, το ξύλο κανέλας, τη

βανίλια, τις 2 φέτες λεµόνι και βράζουµε,
µέχρι να µαλακώσει το φρούτο και να

έχουµε ένα αρκετά δεµένο σιρόπι.
Το γλυκάκι µας είναι έτοιµο.

Περγαµόντο γλυκό
του κουταλιού  

Από τη Γερόντισσα Μόνικα,
Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου, Τρίκορφο Φωκίδας

Τρόπος παρασκευής
Από το προηγούµενο
βράδυ βάζουµε τα ρεβίθια
σε κρύο νερό να
µουλιάσουν. 
Το πρωί τα στραγγίζουµε
και τα βάζουµε να βράσουν
µέχρι να µαλακώσουν. 
Σε άλλη κατσαρόλα
σοτάρουµε σε ελαιόλαδο το
κρεµµύδι, τα κολοκυθάκια,
το καρότο, την πιπεριά και
την ντοµάτα. 

Προσθέτουµε τα ρεβίθια,
το κριθαράκι και νερό
τριπλάσιο σε ποσότητα από
το κριθαράκι 
Βάζουµε τον πελτέ και τα
µπαχαρικά και συνεχίζουµε
το βράσιµο, µέχρι να
εξατµισθεί το νερό και να
πήξει η σάλτσα. 
Κατεβάζουµε από τη φωτιά
και µετά από 10 λεπτά
σερβίρουµε.

Υλικά
300 γρ. ρεβίθια ∆ωρίδας

1 µεγάλο κρεµµύδι, πολύ ψιλοκοµµένο
¾ του φλιτζανιού κριθαράκι ψιλό 

¾ του φλιτζανιού ελαιόλαδο της µονής
1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκοµµένη
3 ώριµες ντοµάτες, ψιλοκοµµένες

1 κ.σ. πελτέ ντοµάτας
1 µεγάλο καρότο, χοντροτριµµένο 

2 κολοκυθάκια, κοµµένα σε κύβους
Αλάτι θαλασσινό 

Φρεσκοτριµµένο πιπέρι
Λίγο κόκκινο γλυκό πιπέρι

Γιουβέτσι κριθαράκι
µε ρεβίθια και λαχανικά   

Από τον Μοναχό Ισαάκ, Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείµ Σαρώφ, Τρίκορφο Φωκίδας
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Συντοµογραφίες
κ.σ. = κουτάλι της σούπας
κ.γ. = κουτάλι του γλυκού

Μετατροπές όγκων υγρών
1κ.γ.: 5 ml
1κ.σ.: 15 ml
1 φλιτζάνι: 200 ml
1 κούπα: 240 ml
1 ποτήρι νερού: 250 ml
1 ποτήρι κρασιού: 110 ml

Σε ότι αφορά στη µετατροπή
των στερεών σε γραµµάρια
δεν είναι δυνατή η απεικόνισή τους
αφού το βάρος
διαφοροποιείται µε το είδος


