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αίτερα της Μεσογειακής διατροφής. Το πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία - Προϊόντα υλοποιείται στο Κέντρο
από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του και στοχεύει
στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
για την αλλαγή στάσης που χρειάζεται να έχει ο ενεργός πολίτης ως προς τις διατροφικές αλλά και τις καταναλωτικές του συνήθειες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΠΕ Βερτίσκου με το
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και την καθοδήγηση της Επιστημονικής συνεργάτιδας Τακτικής Ερευνήτριας Δρος Μαλούπα Ελένης καθώς επίσης και της Στικούδη Μαρίας θεμελιώθηκε η απόφαση για την έκδοση του έντυπου αυτού.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και την κα Μαλούπα και την κα Στικούδη που μας
εμπιστεύθηκαν και μας προσέφεραν το υλικό τους.
Χωρίς την ουσιαστική τους συμβολή δεν θα ήταν δυνατή η δημιουργία αυτού του εκπαιδευτικού υλικού.
			

Υπεύθυνη λειτουργίας

			

Κυρτσάνη Αλίκη

			

του ΚΠΕ Βερτίσκου

Μ’ αυτόν τον τρόπο το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Βερτίσκου και στο πλαίσιο του Προγράμματος Βιολογική Γεωργία και Προϊόντα προσπαθεί να συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση του τόπου και να ξυπνήσει μνήμες της παραδοσιακής και ιδι-
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Αντί προλόγου
«Αν οι άνθρωποι ζούσαν και τρέφονταν σωστά
δεν θα υπήρχαν αρρώστιες!»
Ιπποκράτης
O Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων συμπληρώνει τα 10 πρώτα χρόνια της ζωής του. Βρίσκεται στα
Κρούσσια του ν. Κιλκίς και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Στους χώρους του προστατεύονται πάνω από 1500 αυτοφυή φυτά της Ελληνικής Χλωρίδας, ετήσιες και πολυετείς πόες, θάμνοι, δένδρα με μικρούς καρπούς και
φρούτα, από τα οποία άλλα είναι αρωματικά και φαρμακευτικά, άλλα σπάνια και σε επικινδυνότητα.
Τα φυτά συλλέγονται από όλη την Ελλάδα, με τη βοήθεια συστηματικών Βοτανικών, στη συνέχεια μεταφέρονται στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης
Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης,
όπου μελετάται η αναπαραγωγή τους και διατηρούνται
σε μητρικές φυτείες.

Με τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και με τη συνεργασία άλλων φορέων υλοποιούνται προγράμματα
βιολογικής καλλιέργειας αρωματικών φυτών με στόχο
την προστασία τους μέσω της αξιοποίησής τους. Φυτεύτηκαν πιλοτικοί αγροί με μελισσόχορτο, κρίταμο, δίκταμο, φασκόμηλο, σιδερίτη κ.ά.
Δίπλα στους πιλοτικούς αγρούς, στη Θέρμη, δημιουργείται ο Κήπος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και το
Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις.
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Άποψη του Κήπου των Αισθήσεων του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

Ο Βοτανικός Κήπος είναι χώρος δουλειάς για ανθρώ-

πους διαφορετικών ειδικοτήτων. Μερικοί από αυτούς
δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα φυτά. Παρόλα αυτά
εμπνέονται από το περιβάλλον και δημιουργούν. Έτσι,
το περιεχόμενο του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας
προτείνει μια άποψη στη μαγειρική τέχνη, που συνέλαβε η Μαρία Στικούδη. Όπως η ίδια λέει «στηρίζεται στο
παραδοσιακό Ελληνικό πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής με μικρές πινελιές από τη διεθνή γαστρονομία».
Η Μαρία κατέγραψε τις συνταγές, τις μαγείρεψε και τις
φωτογράφισε! Τα εδέσματα που σας προτείνουμε είναι
απολαυστικά στη γεύση και αναδύουν τις μοναδικές μυρωδιές επτά επιλεγμένων αρωματικών φυτών της πατρίδας μας.
Οι επιλογές των ελληνικών κρασιών και ποτών που συνοδεύουν τα εδέσματα έγιναν από τον κύριο Απόστολο
Γκουντάρα, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Παράλληλα, σας δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες για τα
φυτά που χρησιμοποιούνται στις συνταγές, που θα σας
βοηθήσουν να τα ανακαλύψετε γύρω σας και αν θέλετε να τα καλλιεργήσετε στον κήπο ή στο μπαλκόνι σας.
Έτσι θα συνεισφέρετε και εσείς στην προστασία τους,
αφού η αξιοποίησή τους βοηθάει στο να μη χαθούν.
Μέσα από τα φυτά και τις χρήσεις τους θα αντιληφθείτε το ρόλο, που μπορεί να παίξουν στην καθημερινή ζωή
οι Βοτανικοί Κήποι.
Ευχαριστώ όλους αυτούς που μας βοήθησαν να φτάσουμε ως εδώ.

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2009

Ελένη Μαλούπα
Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Υπεύθυνη του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου
Κρουσσίων
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Τα μεγέθη που μετράμε τα υλικά των συνταγών
Ποτήρι: ένα μέτριο ποτήρι που πίνουμε νερό
Κούπα: ένα φλιτζάνι με το οποίο πίνουμε τσάι
ή γαλλικό καφέ σε ένα σχετικά μέτριο
μέγεθος
Φλιτζανάκι: ένα φλιτζάνι όπου σερβίρουμε τον
ελληνικό καφέ
Κουταλιά: το μεγάλο κουτάλι της σούπας
Κουταλάκι: το μικρό κουταλάκι που τρώμε τα
γλυκά

Κρίταμο
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τος και έχει ύψος ενός πήχυ. Φυτρώνει σε παραθαλάσσιους τόπους και έχει πολύ στιλπνά υπόλευκα φύλλα , σαν της γλιστρίδας,
πιο πλατιά και πιο επιμήκη με αλμυρή γεύση…» Από τα χρόνια του
Ιπποκράτη χρησιμοποιείται ως
διουρητικό, εμμηναγωγό και αποτοξινωτικό.
Ο Πλίνιος είχε σε μεγάλη εκτίμηση το κρίταμο επειδή περιέχει αιθέρια έλαια, μεταλλικά άλατα, ιώδιο και βιταμίνες.

Καταγωγή.

Κρίταμο
Λατινική ονομασία:
Crithmum maritimum L.

Οικογένεια:
Apiaceae (Umbelliferae)
Ιστορία

Οι σπόροι του φυτού έχουν μεγάλη ομοιότητα με το κριθάρι, γι’
αυτό οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν «κρίθμον». Γνωστό και ως
σαλάτα ή σέλινο της θάλασσας.
Ο Διοσκουρίδης το περιγράφει
χαρακτηριστικά ως «θαμνώδες
βοτάνιον, που απλώνεται σε πλά-
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Πολυετές παχύφυτο που φυτρώνει σε βραχώδεις ακτές της Μεσογείου και του Ευρωπαϊκού Ατλαντικού. Στην Ελλάδα φυτρώνει σε παραθαλάσσια και αμμουδερά μέρη, σε πετρώδεις και βραχώδεις παραθαλάσσιες περιοχές,
στα κοιλώματα των θαλασσινών
απότομων βράχων και στις διαβρωμένες πέτρες της ακτής

Περιγραφή

Πολυετές ποώδες, 15-60 εκ. με ξυλώδη βάση. Χρώμα βλαστών και
φύλλων γλαυκοπράσινο. Φύλλα
λεία, επιμήκη, πτεροσχιδή. Άνθη
κιτρινοπράσινα που βγαίνουν σε
σκιάδια με 8-36 ακτίνες, εντομόφιλα. Ο βλαστός και τα φύλλα του
αναδίδουν μια ευχάριστη μυρωδιά όταν τριφτούν. Ανθίζει Ιούνιο

με Οκτώβριο.

ΠολλαπλασιασμόςΚαλλιέργεια
Η αναπαραγωγή του κρίταμου γίνεται με μοσχεύματα. Καταλληλότερη εποχή για τη βέλτιστη απόδοση των μοσχευμάτων είναι η
άνοιξη. Κόβονται τμήματα του
φυτού, μήκους 15 εκ. κατά προτίμηση κορυφαία. Οι άκρες τους
τοποθετούνται σε σκόνη ορμόνης ριζοβολίας και στη συνέχεια
τοποθετούνται σε μίγμα περλίτητύρφης σε αναλογία 3:1. Το υπόστρωμα ριζοβολίας πρέπει να διατηρείται υγρό. Υπολογίζεται ότι η
ριζοβολία των μοσχευμάτων ολοκληρώνεται σε 40 ημέρες. Στη συνέχεια τα νεαρά μοσχεύματα μεταφυτεύονται σε γλάστρες ή στο
έδαφος.
Οι αποστάσεις φύτευσης στην περίπτωση της καλλιέργειας στο
έδαφος είναι 30 εκ. επί της γραμμής και 60 εκ. μεταξύ των γραμμών. Το κρίταμο θέλει εδάφη αμμουδερά. Το έδαφος μπορεί να
εμπλουτισθεί ελαφρά με ένα πλήρες οργανικό λίπασμα. Η άνθησή
του αρχίζει κατά το τέλος Ιουνίου
με αρχές Ιουλίου και διαρκεί όλο
το καλοκαίρι.

Συγκομιδή

Καλό είναι η συγκομιδή των βλα-
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στών να γίνεται πριν την άνθηση.
Σύμφωνα με το Διοσκουρίδη το
κρίταμο « λαχανεύεται εφθόν τε
και ωμόν εσθιόμενον και ταριχεύεται εν άλμη».

Με την αύρα του κρίταμου
τουρσί της θάλασσας

Φαρμακευτική Αξία

Χρησιμοποιείται ως ορεκτικό, διουρητικό, καθαριστικό του αίματος και θεωρείται ευεργετικό για
το συκώτι. Το βρίσκουμε με τη μορφή εγχύματος, χυμού, βάμματος,
αιθερίου ελαίου, σιροπιού, φαρμακευτικού οίνου. Έχει ήπιες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το εχύλισμα
και το αιθέριο έλαιο βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην κοσμητολογία.

σαλάτες φρέσκες
xx με τα πρώτα φθινοπωρινά χορταράκια
xx σαλάτα με αγγουράκι και γλιστρίδα
xx μία θαλασσινή ντοματοσαλάτα

ορεκτική σαλατίτσα

μεζεδάκι για τσίπουρο

Άλλες Χρήσεις 

Ιδανικό σε μορφή γέλης για μασάζ
στο πρόσωπο και το λαιμό, ως καθαριστικό και αναζοωγονητικό
του δέρματος.

Σε μορφή κρέμας είναι εξαιρετικό
για την περιοχή των ματιών. Βοηθά στη μείωση των λεπτών ρυτίδων και των σκοτεινών κύκλων
γύρω από τα μάτια.
Σε μορφή αιθερίου ελαίου λειαίνει
και προστατεύει το δέρμα.

Σε μορφή εκχυλίσματος έχει βακτηριοκτόνο και αντιπιτυριδική
δράση.
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για να αρχίσουμε το τραπέζι μας νόστιμα
χάντρες σαλάτα
ψάρι ψητό στα κάρβουνα με γεμιστή κοιλίτσα
μία άλλη ψαρόσουπα
με κλειστά κινητά: ριζότο με καραβίδες
και ένα φαγάκι από τη Χίο, ρεβιθάδα

Τουρσί
της θάλασσας
Πως θα αιχμαλωτίσουμε την αύρα της θάλασσας σε ένα
βαζάκι

Υλικά
½ κιλό βλασταράκια κρίταμου
½ μπουκάλι λευκό κρασί
2 κουταλιές χοντρό αλάτι
λίγα κλαδάκια μάραθου
1 κουταλιά κόκκους κόλιαντρου
2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Αφαιρούμε τους χοντρούς βλαστούς από τα κρίταμα και πλένουμε τα φυλλαράκια που χωρίσαμε.
Βάζουμε στην κατσαρόλα το κρασί και το αφήνουμε να πάρει μία βράση. Μόλις βράσει ρίχνουμε τα φυλλαράκια και
τα αφήνουμε να βράσουν και αυτά για 10 λεπτά.
Ζεματάμε καθαρά βαζάκια τα οποία γεμίζουμε με τα κρίταμα, το αλάτι, το μάραθο, το ελαιόλαδο, τους κόκκους
του κόλιαντρου και προσθέτουμε το κρασί με το οποίο βράσανε τα κρίταμα. Στο τέλος βάζουμε και λίγο
ελαιόλαδο.
Τα κλείνουμε με καθαρό καινούριο καπάκι και όσο είναι όλα ζεστά τα αναποδογυρίζουμε.
Τα βαζάκια θα τα ανοίξουμε το φθινόπωρο, δηλαδή μετά από 4 μήνες όταν θα έχει ωριμάσει
το τουρσί.

Q Q  Με το τουρσί θα πιούμε τσίπουρο χωρίς πολύ γλυκάνισο.
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Σαλάτες
φρέσκες

Με
τα πρώτα
φθινοπωρινά χορταράκια
Τώρα θα δοκιμάσουμε το τουρσί που φτιάξαμε. Βέβαια κυκλοφορεί
στο εμπόριο και έτοιμο τουρσί!

Υλικά
Διαλέγουμε τρυφερά φυλλαράκια από:
ρόκα
σπανάκια
αντίδια
παντζάρια
2 κουταλιές κρίταμα τουρσί
5 - 6 λιαστές ντομάτες

για τη σάλτσα
100 γρ. ανεβατό τυρί Γρεβενών
1 κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι 2%
2 κουταλιές χυμό λεμονιού και το ξύσμα
του
αλάτι
μαύρο πιπέρι
4 κουταλιές ελαιόλαδο
1 κουταλιά σουσάμι

Εκτέλεση
Πλένουμε τα χόρτα, κόβουμε σε κομματάκια τις λιαστές ντομάτες και ανακατεύουμε τα υλικά της σάλτσας.
Βάζουμε σε ένα μπολ τα χόρτα και τις λιαστές και προσθέτουμε τη σάλτσα. Ανακατεύουμε απαλά. Πάνω στη
σαλάτα τρίβουμε πιπέρι και πασπαλίζουμε με το ψημένο σουσάμι.
<< Επειδή το σουσάμι είναι ωμό θα χρειαστεί να το ψήσουμε είτε στο φούρνο είτε στο τηγάνι
(χωρίς λάδι) μέχρι να ροδίσει ελαφρά!

LL  Αν αρχίσουμε το γεύμα μας με αυτή τη σαλάτα μπορούμε να γεμίσουμε
το ποτήρι μας με λευκό ξηρό κρασί από τη Μονεμβασιά.
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Με
αγγουράκι
και γλιστρίδα

Μία
θαλασσινή
ντοματοσαλάτα

Υλικά

Υλικά

φρέσκα φύλλα κρίταμου

φρέσκα φύλλα κρίταμου

λίγα κλωναράκια γλιστρίδας

2 μεγάλες ντομάτες

1 φρέσκο αγγούρι

1 ξερό κρεμμύδι

1 κουταλιά κάππαρη τουρσί

1 κουταλιά κάππαρη τουρσί

χυμός ενός λεμονιού

χυμός ενός λεμονιού

αλάτι

ελιές

μαύρο πιπέρι

αλάτι

2 κουταλιές ελαιόλαδο

μαύρο πιπέρι
2 – 3 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Εκτέλεση

Χωρίζουμε τα φυλλαράκια του κρίταμου.
Κόβουμε τη γλιστρίδα σε μπουκετάκια.

Ξεχωρίζουμε τα φυλλαράκια του κρίταμου από τους
χοντρούς βλαστούς του, κόβουμε τις ντομάτες,
χοντροκόβουμε ένα ξερό κρεμμύδι και τα
ανακατεύουμε όλα μαζί προσθέτοντας την κάππαρη,
ελιές, το αλάτι και το ελαιόλαδο.

Τρίβουμε ένα τρυφερό αγγουράκι.
Προσθέτουμε την κάππαρη.
Νοστιμίζουμε με λίγο αλάτι, χυμό λεμονιού,
ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

20

Δεν χρειάζονται πολύ αλάτι γιατί είναι ήδη
αλμυρά από φυσικού τους.
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Oρεκτική
σαλατίτσα

Μαγιονέζα
τύπου aioli

Υλικά

Υλικά

1 κρόκος αβγού

φυλλαράκια φρέσκου κρίταμου

1 κουταλιά χυμός λεμονιού

χυμός λεμονιού

½ κουταλάκι δυνατή μουστάρδα

αλάτι

5 -6 φυλλαράκια μελισσόχορτου

πιπέρι

½ σκελίδα σκόρδο

ελαιόλαδο

1 πρέζα αλάτι
1 μικρότερη πρέζα ζάχαρη

Εκτέλεση

¾ της κούπας ελαιόλαδο, πολύ καλής ποιότητας

Βάζουμε τα φυλλαράκια του κρίταμου να βράσουν
μέχρι να μαλακώσουν. Αφού τα δοκιμάσουμε, θα
δούμε αν χρειάζεται να προσθέσουμε και αλάτι. Τα
νοστιμίζουμε με το ελαιόλαδο και το λεμόνι.

Εκτέλεση
Χτυπάμε στο μπλεντεράκι τη σκελίδα του σκόρδου, τα
φυλλαράκια του μελισσόχορτου, το αλάτι και τη ζάχαρη.
Προς το παρόν τα αφήνουμε στην άκρη.

Επειδή έχουν έντονη και αλμυρή γεύση συνδυάζονται
πολύ ωραία με μία αρωματική μαγιονέζα τύπου αioli.

Σε ένα μεγαλύτερο μπολ βάζουμε τον κρόκο και το
χυμό λεμονιού και τα χτυπάμε με το μίξερ στη χαμηλή
ταχύτητα. Βάζουμε και τη μουστάρδα και σιγά – σιγά,
σταγόνα - σταγόνα προσθέτουμε και το ελαιόλαδο.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι μία πολύ απαλή
μαγιονέζα πιο αραιή από αυτή που αγοράζουμε
από το εμπόριο.

LL  Μαζί με ένα ψάρι στη σχάρα (ή και στο

γκρίλ του φούρνου) μπορούμε να πιούμε ένα
ποτήρι λευκό ξηρό κρασί, προερχόμενο από
δύο ποικιλίες: αθήρι και αηδάνι που ταιριάζει
με τη δυνατή γεύση του κρίταμου και το
λεμονάτο άρωμα της μαγιονέζας.

Στο τέλος προσθέτουμε το μείγμα του
μελισσόχορτου. Αν η αγιολί γίνει πολύ
σφικτή ρίχνουμε λίγο κρύο νερό
και την ανακατεύουμε απαλά.
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Μεζεδάκι
για τσίπουρο
για δύο άτομα

Υλικά
φρέσκα κρίταμα

σκόρδο

άσπρο κρασί

μάραθο

ξίδι
λιαστές στεγνές ντομάτες

πράσινοι και ροζ κόκκοι πιπεριού
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Βράζουμε τα κρίταμα στο κρασί για 10 λεπτά.
Αφού βράσουν, θα τα στραγγίσουμε καλά και τελείως στεγνά, θα τα βάλουμε σε ένα βαζάκι μαζί με τις λιαστές
ντομάτες, το σκόρδο, τα κλαδάκια του μάραθου, τα πιπέρια και θα τα σκεπάσουμε με το ελαιόλαδο.

Q Q  Θα πιούμε ένα ποτήρι παγωμένο τσίπουρο με άρωμα μαστίχας μαζί με ένα
σαγανάκι μπάτζου (τυρί από τη Νάουσα) και ζυμωτό ψωμί προζύμης.

Λιαστές Ντομάτες Βάζου
Τις λιαστές στεγνές ντομάτες θα τις προετοιμάσουμε λιγάκι για να γίνουν πιο ζουμερές ως εξής: Θα
βράσουμε για ένα λεπτό τις ντομάτες σε λίγο νερό με ξίδι. Προτιμάμε ελληνικής προέλευσης ντομάτες!
Αφού βράσουν θα τις στραγγίσουμε και θα τις βάλουμε να στεγνώσουν πάνω σε μία
πετσέτα. Σε μία ώρα είναι έτοιμες για να τις χρησιμοποιήσουμε είτε για να τις
βάλουμε σε βάζο με λάδι και ότι άλλο αρωματικό θέλουμε, είτε για διάφορες σαλάτες.
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Χάντρες
σαλάτα
για δύο άτομα
Μία σαλάτα χορταστική που μπορεί να είναι και κυρίως πιάτο!

Υλικά
½ κιλό φασολάκια χάντρες
1 μικρό καρότο
1 μικρό ξερό κρεμμύδι
½ κούπα τρυφερά κρίταμα
2 - 3 αγγουράκια τουρσί
μερικά κλαδάκια άνηθου

λίγη καυτερή πιπεριά
1 κουταλιά κάππαρη τουρσί
πράσινες ελιές
χυμός ενός μικρού πορτοκαλιού
αλάτι, πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις χάντρες από τις φλούδες τους και τις βράζουμε για 20 λεπτά σε αλατισμένο νερό μαζί με το καρότο
και το κρεμμύδι. Τα τελευταία 5 λεπτά ρίχνουμε και τα κρίταμα. Αφού βράσουν, στραγγίζουμε τα συστατικά της
σαλάτας και αφαιρούμε το κρεμμύδι και το καρότο.
Ψιλοκόβουμε το αγγουράκι, τον άνηθο και την πιπεριά και τα ανακατεύουμε σε μία πιατέλα μαζί με τις χάντρες
τα κρίταμα, την κάππαρη και τις ελιές.
Χτυπάμε το ελαιόλαδο με το πορτοκάλι, το αλάτι και το πιπέρι και προσθέτουμε το άρτυμα στην πιατέλα.

LL  Εδώ με τα ιδιαίτερα αυτά λαχανικά, μπορούν να συνδυαστούν
πολλές γεύσεις: Μία ωραία επιλογή είναι ένα ποτήρι λευκό ξηρό
κρασί από την ποικιλία ξινόμαυρο, Αμυνταίου.
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Για
να
αρχίσουμε
το τραπέζι μας
νόστιμα

Ο
Μαρινάτος
Γαύρος
Υλικά

Θα κάνουμε ψωμάκια μπρουσκέτες

½ κιλό γαύρος

Υλικά

χυμός 3 λεμονιών

φέτες από ψωμί προζύμης ή φόρμας ζαπάτα

3 κουταλιές χοντρό αλάτι

μισό ξερό κρεμμύδι

2 κούπες ελαιόλαδο

κριταμάκια τουρσί

Εκτέλεση

φιλέτα μαρινάτου γαύρου
ντοματίνια

Βγάζουμε το κεφάλι, το κεντρικό κοκκαλάκι και
κάνουμε το γαύρο φιλετάκια. Τα αραδιάζουμε σε φαρδιά
πιατέλα και τα περιχύνουμε με το χυμό των λεμονιών.
Θα προσθέσουμε το αλάτι και θα τα αφήσουμε για μία
ώρα. Θα αλλάξει το χρώμα τους και θα ασπρίσουν. Είναι
έτοιμα!! Τα στραγγίζουμε πολύ καλά και τα βάζουμε σε
ένα βάζο με ελαιόλαδο.

λίγο θυμάρι
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Ψήνουμε τις φέτες του ψωμιού στο φούρνο η σε φρυγανιέρα. Αφού ψηθούν τρίβουμε τη μία πλευρά τους με το
κρεμμύδι και τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Πάνω στη
φέτα βάζουμε τα κριταμάκια, τα φιλέτα του γαύρου
και τα ντοματίνια. Ρίχνουμε ξανά λίγο ελαιόλαδο και
πασπαλίζουμε με θυμάρι.

Θα μπορούσαν να προστεθούν στο βάζο σκόρδο ή
πιπεριές ή κάποιο αρωματικό βότανο για πιο πολύ
γεύση! Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν τη λεπτή τους
γεύση και θα διώξουν τη θαλασσινή αύρα του
ψαριού.

Συνδυάζουμε με τα ψωμάκια ψιλές ελιές και
λίγη ώριμη γραβιέρα

Q Q  Σφηνάκια τσικουδιάς είναι
το ταιριαστό ποτό.
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Ψάρι
ψητό στα κάρβουνα
με γεμιστή κοιλίτσα
Υλικά
ψάρια μεγάλα για σχάρα
δεντρολίβανο
κρίταμα
μαϊντανός
χυμός λεμονιού
αρωματισμένο χοντρό αλάτι (συνταγή στην ενότητα μελισσόχορτο)
πιπέρι
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Πλένουμε τα ψάρια, τα καθαρίζουμε, τα αλατίζουμε και βάζουμε μέσα στην κοιλιά τους τρυφερά κλαδάκια
δεντρολίβανου και φρέσκα φύλλα κρίταμου. Τα βάζουμε να ψηθούν στα κάρβουνα. Πριν τα σερβίρουμε, τα
περιχύνουμε με λαδολέμονο, ψιλοκομμένο μαϊντανό και πιπέρι
<< Ψητά λαχανικά στη σχάρα μπορούν να συνοδεύσουν τα ψάρια!

LL  Αν δεν υπάρχουν σαλάτες με ξίδι στο τραπέζι, βάζουμε στο ποτήρι
μας ένα λευκό ξηρό κρασί από την ποικιλία ροδίτη, Αχαΐας.
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Μία
άλλη ψαρόσουπα
για τέσσερα άτομα
Το κρίταμο το λένε και σέλινο της θάλασσας!! Για αυτό λοιπόν θα το
μαγειρέψουμε μέσα σε μία σούπα

Υλικά
2 κιλά διάφορα ψάρια για σούπα:

1 ώριμη χοντροκομμένη ντομάτα

χελιδονόψαρα, μικρές σκορπίνες,
γλώσσες, δράκαινες, γοβιούς,
χριστόψαρα, χάνοι

2 λεμόνια

3 μεγάλες πατάτες
1 κούπα φρέσκα κρίταμα

αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Κόβουμε τις πατάτες σε φέτες και την ντομάτα σε κυβάκια.
Στον πάτο μιας φαρδιάς κατσαρόλας στρώνουμε τις πατάτες, την ντομάτα και τα κριταμάκια. Προσεκτικά θα
ακουμπήσουμε τα καθαρισμένα ψάρια και θα προσθέσουμε νερό ίσα να τα σκεπάσει. Βάζουμε το ελαιόλαδο και
αφήνουμε τη σούπα να βράσει για 10 λεπτά. Δοκιμάζουμε! Αν χρειάζεται αλάτι, βάζουμε τώρα όσο θέλουμε!
Βράζουμε άλλη μισή ώρα και όταν κλείσουμε το μάτι, στύβουμε τα λεμόνια και ρίχνουμε το χυμό τους.
Κουνάμε την κατσαρόλα από τα χερούλια της να πάει παντού ο λεμονοχυμός. Βγάζουμε προσεκτικά τα
ψάρια σε μία πιατέλα με τα λαχανικά στην άκρη. Το ζωμό τον απολαμβάνουμε μόνο του.

LL  Ένα φρέσκο λευκό κρασί από το συνδυασμό των ποικιλιών ασύρτικο και
μαλαγουζιά, Μακεδονίας, στέκεται αρμονικά δίπλα στη σούπα και στα ψάρια.
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τις
μισές
καραβίδες, τα
κρίταμα και το μαϊντανό.
Ανακατεύουμε ένα – δύο λεπτά
με ξύλινη κουτάλα και σβήνουμε με
το κρασί. Μόλις σωθεί το κρασί βάζουμε
το ζωμό ως εξής: Ρίχνουμε λίγο ζωμό,
απορροφιέται, ανακατεύουμε ελαφρά και μετά
ρίχνουμε ξανά λίγο και έτσι πορευόμαστε για 20
λεπτά περίπου! Κάπου στη μέση της μαγειρικής μας
πορείας δοκιμάζουμε για το αλάτι και προσθέτουμε τις
υπόλοιπες καραβίδες.

Με
κλειστά κινητά:
Ριζότο με καραβίδες
για τρία άτομα

Υλικά
1 κιλό καραβίδες
1 κούπα ρύζι Arborio
1 μέτριο ξερό ψιλοκομμένο κρεμμύδι

για το ζωμό
τα κεφαλάκια από τις καραβίδες
1 κρεμμύδι

1 μικρή σκελίδα σκόρδο

1 καρότο

2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 πατάτα

2 κουταλιές φρέσκα φυλλαράκια κρίταμα
2 ποτήρια άσπρο κρασί
μαύρο πιπέρι

½ ποτήρι λευκό κρασί

Το σωστό ριζότο θα πρέπει να είναι ελαφρά μελωμένο
και τα ρυζάκια όμορφα βρασμένα χωρίς να έχουν χάσει
το σχήμα τους. Αν χρειαστεί ακόμη λίγο νερό θα πρέπει
να είναι ζεστό! Στο τέλος τρίβουμε μαύρο πιπέρι.

½ κουταλάκι αλάτι
1 κουταλιά ελαιόλαδο

Εκτέλεση

LL  Θα πιούμε ένα λευκό ξηρό κρασί από την

ο ζωμός
Σε μία κατσαρόλα βάζουμε να βράσουν ένα λίτρο νερό και ένα ποτήρι κρασί. Μόλις βράσει ζεματάμε τις
καραβίδες και τις στραγγίζουμε.

ποικιλία του ασύρτικου, Σαντορίνης, δροσερό με
ζωηρή οξύτητα και γεμάτο γεύση, για να δέσει
με τις καραβίδες και το νόστιμο ριζότο.

Στο ίδιο νερό σιγοβράζουμε τα κεφαλάκια από τις καραβίδες και τα υπόλοιπα υλικά του ζωμού. Ο
καλοστραγγισμένος ζωμός πρέπει να μείνει τρεις κούπες.
το ριζότο
Εννοείται ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουμε το μαγείρεμα δε φεύγουμε από την
κουζίνα, έτσι εξηγείται και ο τίτλος. Για αυτό λοιπόν αφήνουμε τα κινητά να
χτυπάνε ή τα κλείνουμε.
Μαραίνουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το
σκόρδο. Προσθέτουμε το ρύζι,
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Ρεβιθάδα
για τέσσερα άτομα
Ένα φαγάκι από τη Χίο

Υλικά
1 ποτήρι ρεβίθια
1 κούπα ρύζι καρολίνα
1 μέτριο ξερό ψιλοκομμένο κρεμμύδι
2 – 3 κουταλιές κρίταμα τουρσί
5-6 λιαστές ντομάτες

3-4 αγγουράκια τουρσί κομμένα σε
φέτες
μισό ματσάκι άνηθο
αλάτι
μαύρο πιπέρι
1 κούπα ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Φουσκώνουμε τα ρεβίθια μέσα σε χλιαρό νερό από το προηγούμενο βράδυ. Την επόμενη μέρα τα στραγγίζουμε και τα
βράζουμε με φρέσκο καθαρό νερό μέχρι να μαλακώσουν. Επειδή δεν θέλουμε να τα κάνουμε σούπα βάζουμε νερό όσο
χρειάζεται για να βράσουν.
Παράλληλα σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε το μισό ελαιόλαδο και μαραίνουμε το κρεμμύδι.
Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι, το ανακατεύουμε μέχρι να λαδώσει καλά και ρίχνουμε 2,5 κούπες χλιαρό
νερό και αλάτι.
Αφού βράσουν λοιπόν ρύζι και ρεβίθια, θα τα αφήσουμε να κρυώσουν και θα τα ανακατέψουμε απαλά
μαζί με τα κρίταμα, τις λιαστές ντομάτες, τα αγγουράκια, τον άνηθο, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και
αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

LL  Κάνουμε μία πράσινη σαλάτα με διάφορα λαχανικά, αρτυμένη με
ελαιόλαδο και λεμόνι και προτιμούμε ένα κρασί, από τη γειτονική
στη Χίο, Λήμνο: ένα αρωματικό λευκό ξηρό κρασί από
την ποικιλία μοσχάτο Αλεξανδρείας.
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Κρόκος
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Κρόκος
Λατινική ονομασία:
Crocus sativus L

Οικογένεια: Iridaceae
Ιστορία
Γνωστός και ως ζαφορά, σαφράν.
Ο Διοσκουρίδης το συνιστά για τις
παθήσεις της μήτρας, ο Γαληνός
για πόνους των ματιών, ο Στράβων
για τις καρυκευτικές, βαφικές και
φαρμακευτικές ιδιότητες του, ενώ
ο Θεόφραστος το αναφέρει ως το
«κόκκινο μύρο» που λαμβάνεται
από το φυτό του κρόκου και είναι
τεράστιας οικονομικής σημασίας.
Στην Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη
σκορπίζανε τα άνθη του σε δημόσιες αίθουσες, σε χώρους συνάντησης των εταίρων, σε θέατρα και
λουτρά. Οι Μαυριτανοί το καλλιεργούσαν στην Ισπανία και το έστελναν στη Μ. Ασία, την Κίνα και την
Περσία όπου ήταν συνδεδεμένο με
την τεκνοποίηση. Η Γαία έστρωσε
το νυφικό κρεβάτι του Δία με άνθη
κρόκου για επιτάχυνση της τεκνοποίησης με την Ήρα.

Ο Κρόκος, φίλος του Ερμή, τραυματίστηκε θανάσιμα παίζοντας
μαζί του δισκοβολία. Τρείς σταγόνες από το αίμα του έπεσαν πάνω
στο κέντρο ενός λουλουδιού, και
έτσι έγιναν τα στίγματα του φυτού
που αποτελούν το χαρακτηριστικό
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του γνώρισμα και έκτοτε πήρε το
όνομά του. Στο παλάτι του Μίνωα
φιλοτεχνήθηκε η γνωστή τοιχογραφία «ο πρίγκιπας με τα κρίνα»
όπου τα κρίνα είναι άνθη κρόκου.
Τέλος στο Χριστιανικό σύστημα τελετουργιών το σαφράν κατέχει σημαντική θέση αφού είναι ένα από
τα 60 συστατικά που χρησιμοποι-

Τουρκία αλλά και σε άλλα μέρη του
κόσμου. Καλλιεργείται στην περιοχή της Κοζάνης, στο Ιράν, στην
Ισπανία στο Μαρόκο και στην Κίνα.

Περιγραφή

Μικρό πολυετές φυτό, με υπόγειους βλαστούς που μοιάζουν με
βολβούς και ονομάζονται κόρμοι.
Άνθη μεγάλα ιώδη, με 6 πέταλα,
τρείς κίτρινους στήμονες, ωοθήκη
με στύλο που χωρίζεται στα τρία
κατακόκκινα στίγματα, τα οποία
αποτελούν το εμπορικό τμήμα του
φυτού και έχουν χαρακτηριστικό
άρωμα.

Πολλαπλασιασμόςκαλλιέργεια

ούνται για την παρασκευή του Άγίου Μύρου.

Καταγωγή

Τα περισσότερα από τα αυτοφυή
είδη της οικογένειας των Iridaceae
του γένους crocus συναντώνται
στην Ελλάδα, την ηπειρωτική και
τη νησιωτική. Ίσως είναι οι πρόγονοι του καλλιεργούμενου κρόκου. Αυτοφυή είδη υπάρχουν στην

Με κόρμους οι οποίοι συλλέγονται
από τους καλλιεργούμενους με
κρόκους αγρούς. Το φύτεμα γίνεται αργά, συνήθως κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι κόρμοι φυτεύονται βαθιά (20-25 εκ.)
σε απόσταση 10 εκ. μεταξύ τους
και 25 εκ. μεταξύ των γραμμών. Οι
κρόκοι εμφανίζονται έξω από το
έδαφος από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι το Νοέμβριο. Από κάθε
φυτό βγαίνουν από 2 έως 12 άνθη.
Ο κρόκος αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Προτιμάει
εδάφη αμμουδερά ελαφρά όξινα
έως ουδέτερα. Είναι φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία.
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Συγκομιδή
Η συγκομιδή των ανθέων γίνεται
τον Οκτώβριο με το χέρι, καθημερινά και διαρκεί περίπου 25 ημέρες. Ο διαχωρισμός των πετάλων
από τα στίγματα γίνεται με το
χέρι όσο τα άνθη είναι ακόμα φρέσκα. Στη συνέχεια τα στίγματα
απλώνονται σε δίσκους και ξεραίνονται σε ξηραντήρια με ξυλοκάρβουνο στους 40οC. Σε ένα στρέμμα
φυτεύονται περίπου 40.000 κόρμοι. H απόδοση σε κρόκο είναι περίπου 1 κιλό στίγματα στο στρέμμα. Από 75.000 άνθη προκύπτουν
450 γρ. κρόκου. Ο κρόκος είναι η
σημαντικότερη καλλιέργεια στο
νομό Κοζάνης. Κατά τη διάρκεια
της συγκομιδής απασχολείται
όλη η οικογένεια του παραγωγού
αλλά και όλη η κοινωνία αυτής
της περιοχής μέσω του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Αξίζει να αγοράζετε αυτή την εκλεκτή ποιότητα κρόκου ο οποίος επειδή χρησιμοποιείται σε πολύ μικρή ποσότητα έχει προστιτή τιμή.

Φαρμακευτική αξία

Τα στίγματα του άνθους περιέχουν σημαντικές ποσότητες χρωστικών που λέγονται κροκίνες.
Η ελαφριά πικάντικη γεύση των
στιγμάτων του κρόκου προέρχεται από την πικροκροκίνη, ένα
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γλυκοζίτη της σαφρανάλης. Είναι
αρωματικό, αρτυματικό και φαρμακευτικό φυτό. Έχει τονωτική
και εμμηναγωγό δράση. Οι ουσίες που περιέχει έχουν αντιοξειδωτικές και αντιθρομβωτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στην παρασκευή τονωτικών αφεψημάτων,
σαν φυσική βαφή ορισμένων τροφίμων προσθέτοντας τους χρώμα
και ευχάριστο άρωμα.

Άλλες χρήσεις:

Η χρήση του κρόκου στη βαφική των ρούχων, στη βυζαντινή
αγιογραφία, στα χειρόγραφα μεσαιωνικά βιβλία είναι μια παλιά
ιστορία.

Στο Άγιο Όρος παρασκευάζουν
το οξύμελι με μέλι, ξίδι, άνηθο και
κρόκο.

Στη μαγειρική θεωρείται ξεχωριστό άρτυμα για την ωραία υπόπικρη γεύση του, το μεθυστικό άρωμα και το λαμπερό κίτρινο χρώμα
του. Ιδανικό για αρωματικό και
χρωστικό στο νερό, το τσίπουρο ή
το λευκό κρασί όταν το τελευταίο
χρησιμοποιείται στο φαγητό.
Προσοχή: Σε μεγάλες ποσότητες,
δηλαδή σε μερικά γραμμάρια, τα
στίγματα του κρόκου είναι πολύ
τοξικά

Με το άρωμα του κρόκου
Μαγειρέματα

πατατομανιταρόπιτα
φασόλια με κόκκινη τυροκαυτερή
χρυσά ρυζομπαλάκια
ζυμαρικά με γάλα καρύδας και κρόκο
σουβλάκια κότας
σικάτο ψαρονέφρι
Γλυκά

αρωματίζοντας το μέλι
καρδιές αμυγδάλου
ροξάκια με κάστανα
καρύδα και κρόκος

Η Μαδαγασκάρη έχει
τη βανίλια εμείς όμως
έχουμε όχι ένα αλλά δύο
σπουδαία μπαχαρικά :τη
μαστίχα και τον κρόκο. O
πορφυρός κρόκος δίνει
χρώμα και άρωμα σε
πολλά φαγητά και γλυκά

δυσκολευόμαστε
βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στον πλάστη και συνεχίζουμε! Στη συνέχεια θα απλώσουμε τη γέμιση, θα ανοίξουμε το δεύτερο φύλλο και θα σκεπάσουμε την πίτα.
Καλό θα ήταν να την κόψουμε από πριν για
να μη χαλάσει το σχήμα της.

Πατατομανιταρόπιτα
για ένα ταψί 30 εκατοστών

Υλικά
για τη ζύμη
1/2 κιλό περίπου άσπρο
αλεύρι

150 γρ. λειωμένη
μαργαρίνη
1 κούπα ελαιόλαδο

1 ποτήρι χλιαρό νερό

αλάτι

2 κουταλιές ελαιόλαδο

μαύρο πιπέρι

1 κουταλιά τσίπουρο
1 κουταλάκι αλάτι

ελαιόλαδο για το
τηγάνισμα

για τη γέμιση
2 μεγάλες πατάτες

Φούρνος, 250ο βαθμοί, μισή ώρα.

1/4 φρέσκα μανιτάρια
200 γρ. κασέρι

Η γέμιση

15 στίγματα κρόκου

Ξεφλουδίζουμε και βράζουμε τις πατάτες τις οποίες
θα τις έχουμε κομμένες στα τέσσερα. Τσιμπούμε μία με
το πιρούνι, αν πέφτει είναι έτοιμες. Τις στραγγίζουμε και
τις πατάμε να γίνουν πουρέ.

2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Παίρνουμε μισή κούπα από το ζεστό ζωμό όπου έβρασαν
οι πατάτες και διαλύουμε τα στίγματα του κρόκου.

Η ζύμη
Θα κάνουμε μία ζύμη που λέγεται ήλιος και είναι παραδοσιακός τρόπος για ζύμη σφολιάτας που συνηθίζουν στη Μακεδονία! Βάζουμε μαζί σε ένα βαθύ πιάτο το λάδι με το λειωμένο βούτυρο.
Κάνουμε λακκούβα στο αλεύρι και ρίχνουμε το χλιαρό νερό, το αλάτι, το ελαιόλαδο και το τσίπουρο.
Αρχίζουμε να ζυμώνουμε! Αφού το ζυμώσουμε για περίπου δέκα λεπτά, το χωρίζουμε σε δύο μπάλες, τις σκεπάζουμε με μία καθαρή πετσέτα και τις αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστούν.
Αφού περάσει το μισάωρο παίρνουμε τη μία μπάλα και την ανοίγουμε λεπτό φύλλο. Με ένα πινέλο αλείφουμε το φύλλο με τη μισή ποσότητα του λαδιού και της μαργαρίνης. Το χωρίζουμε σε ήλιο με ένα
κεντρικό κομμάτι (στο μέγεθος πιάτου του γλυκού) και βάζουμε το ένα κομματάκι πάνω στο άλλο
και όλα μαζί πάνω στο κεντρικό. Προσπαθούμε να τα ανοίξουμε τεντώνοντας τα με τα δάχτυλα μας και άλλο ενώ τα κάνουμε στοίβα. Στο τέλος βάζουμε στην κατάψυξη το ένα
φύλλο πάνω σε ένα αλευρωμένο πιάτο, για μισή ώρα. Το ίδιο θα κάνουμε και με
το επόμενο.

Κόβουμε τα μανιτάρια σε φετούλες, βάζουμε το ελαιόλαδο σε ένα φαρδύ σκεύος και μαγειρεύουμε για λίγο τα
μανιτάρια μαζί με το νερό και τον κρόκο μέχρι να σωθούν τα υγρά τους. Αφού ετοιμαστούν τα μανιτάρια, τα
ενώνουμε με τον πουρέ της πατάτας, το τριμμένο κασέρι και προσθέτουμε αλάτι και μαύρο πιπέρι.

LL  Με την πίτα μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα

ποτήρι κόκκινο κρασί από χαρμάνι δύο ποικιλιών:
ξινόμαυρο και μοσχόμαυρο από την περιοχή
του Βελβενδού Κοζάνης με ευγενικές
τανίνες και γεύση από μαύρα φρούτα.

Όταν περάσει η μισή ώρα για το πρώτο φύλλο, το ανοίγουμε με τον πλάστη στο σχήμα του βουτυρωμένου ταψιού. Αν κολλάει και
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Φασόλια
με κόκκινη
τυροκαυτερή
Υλικά
1 κούπα άσπρα μέτρια ξερά φασόλια
½ κουταλάκι κρόκο σε σκόνη
1 ψιλοκομμένο μικρό φρέσκο κρεμμυδάκι
½ ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό
αλάτι
½ κουταλάκι κόκκινο γλυκό πιπέρι
λίγο χυμό και ξύσμα λεμονιού
3 κουταλιές ελαιόλαδο

για την τυροκαυτερή
200 γρ. φέτα
1 πιπεριά Φλώρινας
1 μικρή καυτερή πιπεριά
1 κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι
1 πρέζα κρόκο σε σκόνη
1 πρέζα αλάτι
2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Θα φουσκώσουμε τα φασόλια από το βράδυ και θα τα βράσουμε την επόμενη μέρα μέσα σε νερό και κρόκο. Αφού
βράσουν τα ανακατεύουμε με το κρεμμυδάκι, το μαϊντανό, το αλάτι, το κόκκινο πιπέρι, το ξύσμα, το χυμό του
λεμονιού και τέλος το ελαιόλαδο.
Θα ψήσουμε τις δύο πιπεριές στον φούρνο, ή σε περίπτωση που βιαζόμαστε, θα τις βράσουμε σε λίγο νερό. Τις
ξεφλουδίζουμε και αφαιρούμε τα σπόρια τους.
Κάνουμε αλοιφή τη φέτα μαζί με τις πιπεριές, τον κρόκο, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και το αλάτι.
Σερβίρουμε τα φασόλια με κουταλιές από την τυροκαυτερή.

LL  Η ζωηρή οξύτητα και η φρουτώδης γεύση των λευκών ξηρών κρασιών
από τα Ιόνια νησιά και συγκεκριμένα της παλιάς ποικιλίας λαγόρθι δένει
με τα κρεμώδη φασόλια και την πικάντικη σαλάτα αλοιφή.
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Χρυσά
ρυζομπαλάκια
γίνονται περίπου 12 – 15

Υλικά
1 κούπα ρύζι καρολίνα

1 αβγό

2½ κούπες νερό

½ κούπα τριμμένη φρυγανιά

1 ξερό κρεμμύδι

αλάτι

10 στίγματα κρόκου
1 ασπράδι αβγού
200 γρ. τυρί φορμαέλα Αράχωβας σε
κομματάκια

μαύρο πιπέρι
ελαιόλαδο
αντικολλητικό χαρτί για το ταψί

Εκτέλεση
Θα διαλύσουμε τον κρόκο μέσα στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε για να βράσουμε το ρύζι.
Μαραίνουμε το κρεμμύδι σε μία κουταλιά ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το ρύζι, το αλάτι, τρίβουμε μαύρο πιπέρι και
ρίχνουμε το νερό με τον κρόκο. Αφού βράσει το ρύζι και πιεί τα υγρά του, το αφήνουμε να κρυώσει. Στη συνέχεια
ανακατεύουμε το ασπράδι και το χωρίζουμε σε ίσες μπαλίτσες. Πλάθοντας την μπάλα θα κλείσουμε και μερικά
κομματάκια φορμαέλας. Τα πλάθουμε καλά – καλά, ώστε να μη φαίνονται τα κομμάτια των τυριών, τα βουτάμε
στο χτυπημένο αβγό, μετά στη φρυγανιά και τα ψήνουμε στο φούρνο να χρυσίσουν πάνω σε αντικολλητικό
χαρτί. Μπορούμε και να τα τηγανίσουμε αλλά με το ψήσιμο αποφεύγουμε τα λίπη.
<< Το μυδοπίλαφο της Θεσσαλονίκης και τα καυτερά φαγητά αγαπούν τον κρόκο!!

LL  Συνδυάζουμε τα ρυζομπαλάκια με ένα λευκό ξηρό κρασί, από
την ποικιλία πλυτό, Κρήτης, με φρουτώδη χαρακτήρα.
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Ζυμαρικά
με γάλα καρύδας και
κρόκο
για τέσσερα άτομα

Υλικά
1 πακέτο ζυμαρικά

1 κουτάκι γάλα καρύδας (400ml)

χοντρό αλάτι

χυμό μισού λεμονιού

½ κιλό κατεψυγμένες καθαρισμένες
γαρίδες (ή φρέσκες )

ξύσμα ενός λεμονιού

20 στίγματα κρόκου
2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 μικρή κόκκινη καυτερή πιπεριά

10 κοπανισμένους κόκκους κόλιανδρου
αλάτι
μαύρο πιπέρι
3 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Βράζουμε τα ζυμαρικά με το χοντρό αλάτι. Αν οι γαρίδες είναι φρέσκες τις καθαρίζουμε.
Σε ένα άλλο σκεύος γυαλίζουμε στο ελαιόλαδο τα κρεμμυδάκια με την πιπεριά. Στη συνέχεια θα βάλουμε το ξύσμα
του λεμονιού, τον κόλιανδρο, αλάτι, πιπέρι, τον κρόκο, το γάλα καρύδας και θα τα σιγοβράσουμε.
Μετά από πέντε λεπτά θα βάλουμε τις γαρίδες (δεν θέλουμε να αφυδατωθούν από το πολύ βράσιμο) το χυμό
του λεμονιού και όλα μαζί βράζουν για δέκα λεπτά μέχρι να αποκτήσουν οι γαρίδες μία δεμένη σάλτσα.
Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά με την καυτή σάλτσα, το ξύσμα λεμονιού και το πιπέρι.
Δε θα βάλουμε τυρί!

LL  Μία ευγενική δροσερή Κεφαλλονίτικη Ρομπόλα με αρώματα
λεμονοανθών και ώριμων φρούτων ταιριάζουν με το πιάτο.
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Σουβλάκια
κότας
για τρία άτομα

Υλικά
½ κιλό στήθος κότας σε κομμάτια για
σουβλάκια
½ κιλό γιαούρτι στραγγιστό
½ κουταλάκι κρόκο σε σκόνη
2 κολοκυθάκια
θυμάρι
λίγες βελόνες δεντρολίβανου
10 κοπανισμένους κόκκους κόλιανδρου
½ κουταλάκι αλάτι

μαύρο πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο
για τη συνοδευτική σάλτσα:
250 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
1 κουταλιά ψιλοκομμένο άνηθο
1 κουταλιά νερό
1 πρέζα αλάτι
1 κουταλιά ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Από την προηγούμενη μέρα μαρινάρουμε το κρέας στο γιαούρτι με τον κρόκο, τον κοπανισμένο κόλιανδρο, αλάτι και
πιπέρι. Την επόμενη μέρα θα κόψουμε σε κύβους τα κολοκυθάκια και θα τα νοστιμίσουμε με το θυμάρι, τις βελόνες
του δεντρολίβανου, το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο.
Σε ξυλάκι ή σε κλαδάκι δεντρολίβανου (καλύτερα να τα έχουμε βρέξει από πριν) θα μπήξουμε εναλλάξ το
κοτόπουλο με τα κομμάτια του κολοκυθιού. Ενώ τα ψήνουμε ρίχνουμε πάνω τους την υπόλοιπη μαρινάτα.
Ανακατεύουμε τα υλικά της σάλτσας και σερβίρουμε τα σουβλάκια.

LL  Ένα ροζέ κρασί από την ποικιλία μοσχόμαυρο, Κοζάνης, τον τόπο που
παράγεται ο κρόκος, με ισορροπημένη οξύτητα, ευχάριστα αρώματα και
μακριά επίγευση, θα συνδυαστεί με τα αρωματικά σουβλάκια.
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Σικάτο
ψαρονέφρι
για τρία άτομα

Υλικά
1 φιλέτο χοιρινού
(ψαρονέφρι) 500-600 γρ.

1 μέτριο ξερό ψιλοκομμένο
κρεμμύδι

6 ώριμα πράσινα σύκα

3 κουταλιές πετιμέζι

2 ώριμες ντομάτες

½ κούπα χλιαρό νερό

4-5 φύλλα από τρυφερά
σέσκουλα

10 στίγματα κρόκου

αλάτι
μαύρο πιπέρι
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Κόβουμε σε χοντρές φέτες το ψαρονέφρι και το μαρινάρουμε για λίγες ώρες με το πετιμέζι και λίγο νερό. Κόβουμε τα
σέσκουλα, τις ντομάτες και το κρεμμύδι.
Ροδίζουμε ελαφρά τις φέτες του κρέατος με το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο, προσθέτοντας τα σύκα.
Στη μαρινάτα που έμεινε, ρίχνουμε το χλιαρό νερό και διαλύουμε τα στίγματα του κρόκου. Σβήνουμε το κρέας με τη
μαρινάτα και ρίχνουμε τα σέσκουλα, το κρεμμύδι, τις ντομάτες, αλάτι και πιπέρι. Θα πρέπει να βράσουν ένα τέταρτο
με ανοιχτό το καπάκι.
<< Ενώ θα περίμενε κανείς ότι τα σύκα θα κλέψουν την παράσταση συμπληρώνουν πολύ διακριτικά
και αφήνουν τον πρώτο ρόλο στον κρόκο. Δεν είναι πολύ γλυκά και η φλούδα και τα σποράκια τους
λειώνουν τελείως στο στόμα
<< Το πετιμέζι εκτός από μαρινάτες, μπορεί να συμπληρώσει αρτύματα για σαλάτες ή να
δέσει μία σάλτσα για ζυμαρικά

LL  Με το φρούτο στο πιάτο μπορούμε να πιούμε ένα ποτήρι κόκκινο ξηρό
κρασί από την ποικιλία κοτσιφάλι, Κρήτης, που έχει παλαιώσει σε βαρέλι
και δίνει νότες αποξηραμένου σύκου και δαμάσκηνου.
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Καρδιές
αμυγδάλου

Αρωματίζοντας
το μέλι

γίνονται περίπου 70
μπισκότα

Υλικά
3½ κούπες αλεύρι
1 κούπα φρέσκο βούτυρο
1 κούπα ζάχαρη
2 αβγά
1 κούπα ωμά αμύγδαλα
1 μπέκιν
10 στίγματα κρόκου
ξύσμα πορτοκαλιού
αντικολλητικό χαρτί

Το μέλι αρωματισμένο με στίγματα κρόκου, θα
συνοδεύσει τυριά από κατσικίσιο γάλα σχετικά
φρέσκα και λευκό ξηρό κρασί,
ή
φρεσκοτηγανισμένους λουκουμάδες
<< Όταν μπαίνει ο κρόκος στα γλυκά η βανίλια
δεν χρειάζεται, αντίθετα τη γεύση μπορεί να την
εμπλουτίσει κατά την προτίμηση μας πάντα, κάποιο
ξύσμα εσπεριδοειδούς, λεμόνι, πορτοκάλι ή και
μανταρίνι.

Εκτέλεση
Ζεματούμε τα αμύγδαλα, βγάζουμε τη φλούδα τους και
τα τρίβουμε στο μπλέντερ.

<< Όταν χρησιμοποιούμε στίγματα κρόκου τους
τρίβουμε καλά με τα δάχτυλά μας για να μπορέσουν
να ενσωματωθούν στη συνταγή καλύτερα.

Αρχικά δουλεύουμε με το μίξερ το βούτυρο με τον κρόκο. Συνεχίζουμε με τη ζάχαρη, τα αβγά, το ξύσμα και
προσθέτουμε λίγο - λίγο το αμύγδαλο και στη συνέχεια το αλεύρι και το μπέκιν. Δουλεύουμε τη ζύμη
σιγά – σιγά ώσπου να μην κολλάει στα χέρια. Αλευρώνουμε λίγο το τραπέζι, στρώνουμε το ζυμάρι
σα φύλλο φάρδους ενός εκατοστού και κόβουμε
με φόρμα τα μπισκότα. Τα βάζουμε στο ταψί
πάνω σε αντικολλητικό χαρτί.

<< Η σκόνη δίνει πάντα πιο έντονο άρωμα για
αυτό προσοχή!!

Φούρνος: 180˚, 20-25 λεπτά.

   Ένας μυρωδάτος καφές φίλτρου.
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Ροξάκια
με κάστανα
Υλικά
για τη μαγιά

για τη ζύμη

2 κουταλάκια νερό

1 κουταλάκι ξερή μαγιά ή
ένα καρυδάκι φρέσκια

½ κιλό αλεύρι

½ ποτήρι ψιλοκομμένα
φουντούκια

1 κουταλιά αλεύρι
2 κουταλιές χλιαρό νερό
½ κουταλάκι ζάχαρη

½ ποτήρι καλαμποκέλαιο
½ ποτήρι γάλα
2 αβγά
ξύσμα ενός πορτοκαλιού

½ ποτήρι βρασμένα
κάστανα
για το σιρόπι

½ κουταλάκι σκόνη
κρόκου

3 ποτήρια ζάχαρη

2 κουταλάκια κακάο

1 φλούδα λεμονιού

2 ποτήρια νερό

Εκτέλεση
Η μαγιά: Διαλύουμε στο χλιαρό νερό τη μαγιά, προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι και την αφήνουμε να φουσκώσει.
Η ζύμη: Μόλις φουσκώσει η μαγιά, κάνουμε λακκούβα στο αλεύρι και προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς, το
καλαμποκέλαιο, το γάλα και τα αβγά. Ζυμώνουμε και χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο ίσες μπάλες. Στις δύο κουταλιές
του νερού διαλύουμε το κακάο και το προσθέτουμε μαζί με τα ψιλοκομμένα φουντούκια και τα κάστανα στη μία
μπάλα. Ζυμώνεται λίγο δύσκολα και κολλάει για αυτό λαδώνουμε τα χέρια μας με καλαμποκέλαιο.
Στην άλλη μπάλα βάζουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και τον κρόκο. Ζυμώνουμε καλά - καλά να πάνε
παντού τα αρωματικά και αφήνουμε τις δύο μπάλες να ξεκουραστούν και να φουσκώσουν. Μόλις
φουσκώσουν κάνουμε ένα στενόμακρο λεπτό φύλλο από τη ζύμη του κρόκου. Από πάνω
βάζουμε την άλλη μπάλα διαμορφωμένη σε κύλινδρο και τα τυλίγουμε μαζί. Τα κόβουμε σε
μικρές ροδέλες πάχους τριών εκατοστών και τα βάζουμε, με λίγη απόσταση μεταξύ
τους, σε λαδωμένο ταψί. Φούρνος: 200˚, 25 λεπτά.

LL  Το Ηλιαστό, γλυκό κρασί

της Σιάτιστας θα γεμίσει το
ποτήρι μας. Ένα κρασί από
λιαστά μαύρα μοσχοστάφυλα.
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Μόλις ψηθούν βράζουμε το σιρόπι και τα περιχύνουμε.
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Καρύδα
και κρόκος
Υλικά
1 ποτήρι ινδοκάρυδο

ξύσμα λεμονιού

1 ποτήρι αλεύρι

2 κουταλιές ινδοκάρυδο για το στόλισμα

1 κούπα ζάχαρη

το σιρόπι

¾ κούπας φρέσκο βούτυρο
3 αβγά
1 κούπα γάλα

1½ ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι νερό
χυμός μισού λεμονιού

1 κουταλάκι μπέκιν
στη μύτη ενός μικρού κουταλιού κρόκο
σε σκόνη

Εκτέλεση
Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη και ρίχνουμε ένα - ένα τα αβγά. Στη συνέχεια ανακατεύοντας συνεχώς,
θα ρίξουμε το γάλα εναλλάξ με το μείγμα από αλεύρι - μπέκιν και ινδοκάρυδο. Θα χωρίσουμε στα δύο τον χυλό μας
και στο μισό μείγμα θα βάλουμε την πούδρα του κρόκου και στο άλλο μισό το ξύσμα του λεμονιού.
Σε βουτυρωμένη φόρμα θα βάλουμε πρώτα λίγο από τον αρωματισμένο με ξύσμα λεμονιού χυλό, στη
συνέχεια όλο το μείγμα με τον κρόκο και από επάνω τον υπόλοιπο χυλό που αφήσαμε.
Φούρνος: 180˚, 35 λεπτά.
Μόλις κρυώσει βράζουμε το σιρόπι και το περιχύνουμε ενώ είναι ακόμη μέσα στη φόρμα.
Μόλις κρυώσει ξεφορμάρουμε το γλυκό και το πασπαλίζουμε με λίγο ινδοκάρυδο.

LL  Ένα αφρώδες κρασί από την ποικιλία ντεμπίνα με
υπέροχο άρωμα φρούτων και λεμονανθών.
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Μαντζουράνα
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Μαντζουράνα
Λατινική ονομασία:
Origanum majorana L.

Οικογένεια: Lamiaceae
Ιστορία
Γνωστή και ως «αείφυλλος αμάραγκος» του Θεόφραστου ή
«σαμψύχιο» του Διοσκουρίδη.
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι
η θεά Αφροδίτη χρησιμοποιούσε το άρωμα της μαντζουράνας,
γι’ αυτό και στις γαμήλιες τελετές
στεφάνωναν τα νεαρά ζευγάρια
με τα άνθη της. Οι Αιγύπτιοι και οι
Άραβες χρησιμοποιούσαν το αφέψημά της για τονωτικά μπάνια. Οι
Σύριοι έφτιαχναν μεθυστικό άρωμα με τα άνθη και τα φύλλα της.

Καταγωγή

Αυτοφυές της Μεσογείου και της
Ν. Ευρώπης. Αυτοφυές επίσης το
συναντούμε στην Κύπρο.

Περιγραφή

Πολυετές ποώδες, ύψος και άνοιγμα κόμης μέχρι 45 εκ., άνθη μεγάλα λευκά σε ωραίες ταξιανθίες
όλο το καλοκαίρι. Φύλλα σταχτόχροα, μικρά, καρδιόσχημα, σχεδόν στρογγυλά, με βελούδινη υφή
και μεθυστικό άρωμα.
64

Πολλαπλασιασμόςκαλλιέργεια
Με μοσχεύματα ή σπόρους. Τα
μοσχεύματα μήκους περίπου 10
εκ. κόβονται από το νεαρό φυτό
πριν ανθίσει, αργά την άνοιξη ή
νωρίς το καλοκαίρι. Οι σπόροι είναι πολύ λεπτοί και συλλέγονται
αργά το καλοκαίρι. Η σπορά γίνεται την άνοιξη σε τελάρο, το οποίο
τοποθετείται σε ζεστό χώρο, διατηρείται υγρό και συνήθως φυτρώνει σε 8-15 ημέρες. Τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε μείγμα τύρφης και περλίτη αναλογίας
1:1. Το μείγμα διατηρείται υγρό,
αλλά όχι υπερβολικά. Αποτελέσματα φαίνονται σε 3-4 εβδομάδες. Όταν οι σπόροι φυτρώσουν
και τα μοσχεύματα ριζοβολήσουν
μεταφυτεύονται σε γλάστρα, σε
ζαρντινιέρα ή στον κήπο. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 30 εκ. μεταξύ των φυτών επί της γραμμής φύτευσης και 40 εκ. μεταξύ
των γραμμών. Η μαντζουράνα δεν
απαιτεί συχνά ποτίσματα. Χρειάζεται έδαφος ή εδαφικό μείγμα
πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και
συχνό καθάρισμα από τα ζιζάνια.
Προτιμάει ηλιόλουστα μέρη, αλλά
όχι τον καυτό ήλιο, και εδάφη με
καλή στράγγιση. Το pH του εδάφους πρέπει να είναι μεταξύ 6 και
7. Η μαντζουράνα, τέλος, είναι ευαίσθητη στις χαμηλές θερμοκρασίες.
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Συγκομιδή - Κατεργασια
Τα φύλλα κόβονται όποτε είναι διαθέσιμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φρέσκα, να αποξηρανθούν
ή να καταψυχθούν. Όταν θα χρησιμοποιηθούν αποξηραμένα, πρέπει να κοπούν λίγο πριν ανοίξουν
τα άνθη, όταν η οσμή είναι άριστη
και η περιεκτικότητα σε αιθέριο
έλαιο υψηλή. Τα άνθη κόβονται μόλις ανοίξουν.

Φαρμακευτική αξία:

Η υψηλή περιεκτικότητα σε θυμόλη της προσδίδει αντισηπτικές ιδιότητες. Το αφέψημά της αντιμετωπίζει το κρυολόγημα, έχει ηρεμιστική επίδραση και ανακουφίζει από
τον πόνο στο στομάχι. Επίσης, είναι αποτελεσματικό στη ναυτία.

Άλλες χρήσεις:  

Ιδανικό για αρωματικό στο ξίδι ή
το λάδι. Το εκχύλισμά της μπορεί
να προστεθεί στο νερό του μπάνιου και να εξασφαλίσει χαλάρωση και καλή διάθεση. Όταν χρησιμοποιείται στη μαγειρική τα φύλλα κόβονται πριν το φυτό ανθίσει
γιατί αλλιώς σε μεγαλύτερη δόση
μπορεί να πικρίσει. Εκτός όμως
από την αισθητική και τη γαστρονομία, τα πράσινα κλαδάκια με τα
μικρά άσπρα άνθη της μαντζουράνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε αποξηραμένες και φρέσκες συνθέσεις.
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Με το άρωμα της μαντζουράνας
φοκατσάκια με τυρί
γλυκοπατάτες γεμιστές
κoλοκυθοκαροτοκεφτέδες
βελούδινη σούπα από αρακά
λαζάνια λαχανικών
γίγαντες φούρνου με σπανάκι
ρολάκια χοιρινά
λαχανοντολμάδες μπακαλιάρου
κοτομπαλάκια
ένα καυτερό γκούλας για κρύα Κυριακάτικα μεσημέρια

Φοκατσάκια
με τυρί
γίνονται περίπου 25 κομμάτια

Υλικά
για τη μαγιά

για τη ζύμη

για τη γέμιση

1 κουταλάκι μαγιά σε σκόνη
ή ένα καρυδάκι φρέσκια

3 κούπες αλεύρι

200 γρ. χοντροτριμμένη
φέτα

1 κουταλιά αλεύρι
½ κουταλάκι ζάχαρη
2 κουταλιές χλιαρό νερό

1 κούπα χλιαρό νερό
2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 αβγό

1 κουταλάκι αλάτι

1 κουταλάκι ψιλοκομμένη
μαντζουράνα

για το ψήσιμο

1 πρέζα μαύρο πιπέρι

3 κουταλιές μαργαρίνη

Εκτέλεση
Η μαγιά: Διαλύουμε στο χλιαρό νερό τη μαγιά, προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι και την αφήνουμε να φουσκώσει.
Η ζύμη: Μόλις φουσκώσει η μαγιά κάνουμε μια λακκούβα στο αλεύρι, προσθέτουμε το νερό, το αλάτι, το μείγμα
της μαγιάς, το ελαιόλαδο και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Όταν η ζύμη αρχίζει να ξεκολλάει από τα χέρια, την
αφήνουμε να διπλασιαστεί.
Τη χωρίζουμε σε δύο μπάλες και τις ανοίγουμε με τον πλάστη σε δύο στενόμακρες λωρίδες. Ανακατεύουμε τα υλικά της γέμισης, τη μοιράζουμε κατά μήκος της κάθε λωρίδας, την τυλίγουμε και κόβουμε ροδέλες πάχους τριών εκατοστών.
Βάζουμε τις ροδέλες με λίγη απόσταση μεταξύ τους σε λαδωμένο ταψί. Πάνω από κάθε
ροδέλα βάζουμε λίγη μαργαρίνη και τις αφήνουμε για δέκα λεπτά να φουσκώσουν
Φούρνος: 200˚, 20 – 25 λεπτά.
<< Το προτέρημα της παρασκευής αυτής: λίγα
υλικά, γρήγορη εκτέλεση!
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Γλυκοπατάτες
γεμιστές
ορεκτικό για τέσσερα άτομα

Υλικά
2 μεγάλες γλυκοπατάτες
200 γρ. σουρωτή μυζήθρα
200 γρ. κατίκι ή κάποιο άλλο τυρί κρέμα
λίγα κλωναράκια ρόκας
λίγα κλωναράκια γλιστρίδας
1 φρέσκο κρεμμυδάκι
1 μικρή καυτερή πιπεριά
1 κουταλιά φυλλαράκια μαντζουράνας
αλάτι
μαύρο πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Πλένουμε καλά τις γλυκοπατάτες και τις ψήνουμε πάνω στη σχάρα του φούρνου για 30 – 40 λεπτά. Μόλις ψηθούν,
τις κόβουμε στη μέση και ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και τα φυλλαράκια της μαντζουράνας.
Ανακατεύουμε τα δύο τυριά και μοιράζουμε το μείγμα τους πάνω στις πατάτες. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι
και την πιπεριά και τα στήνουμε μαζί με τη ρόκα και τη γλιστρίδα πάνω στα τυριά.
Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο.

LL  Με την πατάτα και τα τυριά που ισορροπούν τη γλυκιά της
γεύση, αξίζει ένα αφρώδες ξηρό λευκό κρασί από την ποικιλία
μοσχοφίλερο, Πελοποννήσου, με λεμονάτα αρώματα.
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Κολοκυθοκαροτοκεφτέδες
γίνονται περίπου 15 κεφτεδάκια

Υλικά
½ κιλό κολοκύθια
2 μεγάλα καρότα
1 φρέσκο κρεμμυδάκι
1 κουταλιά φυλλαράκια μαντζουράνας
2 κουταλιές ωμά αμύγδαλα
1 κουταλιά αλεύρι
αλάτι
μαύρο πιπέρι
αλεύρι για το πανάρισμα
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση
Ψήνουμε τα αμύγδαλα στους 200˚ για δεκαπέντε λεπτά και τα χοντροκόβουμε.
Τρίβουμε τα κολοκύθια και τα καρότα και τα αφήνουμε να στραγγίζουν. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι και το
ανακατεύουμε με το μείγμα των κολοκυθιών, προσθέτοντας τη μαντζουράνα, τα αμύγδαλα, το αλεύρι, το αλάτι
και το πιπέρι. Θα τα αφήσουμε να στραγγίζουν ξανά, πατώντας τα ελαφρά. Κάνουμε πλατιές μπάλες, τις
οποίες αλευρώνουμε και τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά.
<< Γιαούρτι στραγγιστό με δυόσμο και σκόρδο είναι ότι πρέπει για σαλτσούλα!

LL  Συνδυάζουμε με τα ζουμερά κεφτεδάκια ένα μπουκάλι δροσερό
ξηρό λευκό κρασί από την ποικιλία μοσχάτο, Σάμου.
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Βελούδινη
σούπα από αρακά
για τέσσερα άτομα

Υλικά
1 κιλό κατεψυγμένο αρακά

½ κουταλάκι αλάτι

1 μέτριο καρότο

1 ψιλοκομμένη φέτα ζαμπόν

1 πρέζα πιπέρι

1 μικρή πατάτα

1 φρέσκο ψιλοκομμένο
κρεμμυδάκι
1 κουταλιά φυλλαράκια
μαντζουράνας

3 κουταλιές ελαιόλαδο
για το ζωμό
½ κιλό κομμάτια κοτόπουλου
(εκτός από στήθος)

1 μικρό ξερό κρεμμύδι
½ κουταλάκι αλάτι
1 κουταλιά ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Ο ζωμός: Είναι πολύ βασικό να γίνει ο ζωμός, αλλιώς η γεύση της σούπας θα θυμίζει φάβα! Θα ετοιμάσουμε πρώτα
το ζωμό σιγοβράζοντας όλα τα υλικά μαζί. Ο έτοιμος στραγγισμένος ζωμός πρέπει να είναι τρεις κούπες.
Η σούπα: Ροδίζουμε στο ελαιόλαδο τα κομματάκια του ζαμπόν. Μόλις ροδίσουν θα τα βγάλουμε από την
κατσαρόλα και θα τα κρατήσουμε. Στο ίδιο σκεύος γυαλίζουμε το κρεμμυδάκι και προσθέτουμε τον αρακά, τη
μαντζουράνα, αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια θα βάλουμε και το ζωμό που ετοιμάσαμε και θα αφήσουμε τη σούπα να
βράσει για 20 - 25 λεπτά.
Θα δουλέψουμε τη σούπα με το ειδικό εξάρτημα για πουρέ. Αν είναι νερουλή θα τη βράσουμε ακόμη λίγη ώρα.
Στο τέλος στολίζουμε τα πιάτα με τα κομματάκια του ζαμπόν.
<< Σούπα από λαχανικά θρεπτική λόγω του ζωμού, αλλά ελαφριά επειδή έχει μόνο αρακά για
ένα ζεστό χειμωνιάτικο γεύμα!

LL  Ένα ποτήρι λευκό κρασί ταιριάζει πολύ με αυτή τη σούπα! Θα
επιλέξουμε ένα λευκό ξηρό κρασί από την ποικιλία αθήρι, με αρώματα
λεμονοανθών και μία ελαφριά μεταλλική γεύση.
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Λαζάνια
λαχανικών
για τέσσερα –πέντε άτομα

Υλικά
12 - 15 φύλλα λαζάνια
½ κιλό φρέσκα μανιτάρια
2 ώριμες ντομάτες
2 μέτρια καρότα
2 - 3 πιπεριές

1 κουταλιά βασιλικό

2 αβγά

½ κουταλάκι αλάτι

100 γρ. ξερή μυζήθρα

1 πρέζα πιπέρι
για την μπεσαμέλ
2 κουταλιές βούτυρο

1 σκελίδα σκόρδο

2 κουταλιές αλεύρι

1 κουταλιά φύλλα
μαντζουράνας

¾ του λίτρου γάλα

100 γρ. κεφαλογραβιέρα
Γρεβενών
10 στίγματα κρόκου
αλάτι & μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση
η μπεσαμέλ: Θα βάλουμε τα στίγματα του κρόκου μέσα στο γάλα να δώσουν άρωμα και χρώμα.
Μέσα στην κατσαρόλα λειώνουμε το βούτυρο, βάζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε σιγά -σιγά ανακατεύοντας συνεχώς το αρωματισμένο γάλα. Πρέπει να γίνει μία αραιή μπεσαμέλ που δε θα στέκεται στο κουτάλι. Βάζουμε και τα δύο
αβγά ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια ρίχνουμε τα τυριά, το αλάτι και το πιπέρι.
η γέμιση: Προετοιμάζουμε τα λαχανικά. Θα χτυπήσουμε στο μπλεντεράκι τα μανιτάρια και τα καρότα να γίνουν κιμάς και θα ψιλοκόψουμε το σκορδάκι, τις πιπεριές και τις ντομάτες. Στη συνέχεια θα μαράνουμε στο
λάδι το σκόρδο και τις πιπεριές και θα προσθέσουμε τον κιμά των λαχανικών, τις ντομάτες, τη μαντζουράνα, το βασιλικό, αλάτι, πιπέρι και θα τα αφήσουμε να σιγομαγειρευτούν για μισή
LL  Πολλές γεύσεις μαζί:
ώρα να μελώσουν.
τα ζυμαρικά, τα λαχανικά,
Βάζουμε στο ταψί τις στρώσεις: μία στρώση μπεσαμέλ, μία λαζάνια, μία σάλη μαντζουράνα! Θα
τσα. Ξανά μπεσαμέλ μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Τελειώνουμε με μπεδέσουν αρμονικά με ένα
σαμέλ
ποτήρι λευκό ξηρό κρασί
Φούρνος: 250˚, 25 λεπτά.
από την ποικιλία μοσχάτο
Αλεξανδρείας, το οποίο με τη
<< Προσοχή δε χρειάζεται κρεμμύδι η γέμιση!
χαρακτηριστική του οξύτητα
Θα κάνει βαρύ το φαγητό!
θα μας γεμίσει το στόμα
αρώματα φρούτων.
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Γίγαντες
φούρνου με
σπανάκι

Ρολάκια
χοιρινά
για τρία άτομα

για τέσσερα άτομα

Υλικά
6 μέτρια χοιρινά φιλέτα

Υλικά

2 πιπεριές Φλώρινας

1 ποτήρι φασόλια γίγαντες

250 γρ. Κρητική γραβιέρα

½ κιλό σπανάκια

1 κουταλιά φρέσκα φυλλαράκια μαντζουράνας

2 ξερά κρεμμύδια

3 κουταλιές βότκα

1 κούπα λιαστές ντομάτες

½ κουταλάκι αλάτι

1 κουταλιά φυλλαράκια μαντζουράνας

½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι

1 κουταλιά αλάτι

3 κουταλιές ελαιόλαδο

½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι
1 κούπα ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Εκτέλεση

Απλώνουμε τα φιλετάκια στον πάγκο και τα
αλατοπιπερώνουμε! Βάζουμε πάνω τους λωρίδες
πιπεριάς, μπαστουνάκια τυριού και τη μαντζουράνα. Τα
τυλίγουμε και τα στερεώνουμε με οδοντογλυφίδες. Σε
δυνατή φωτιά τα μαγειρεύουμε για λίγο να σφίξουν
και σβήνουμε με τη βότκα. Προσθέτουμε δύο τρείς
κουταλιές νερό και τα βράζουμε ώσπου να μείνουν
με το λαδάκι τους.

Μουσκεύουμε από το βράδυ τους γίγαντες. Βάζουμε να
βράσουν τα φασόλια με το ελαιόλαδο στη χύτρα ταχύτητος για μισή ώρα. Το νερό πρέπει μόλις να τα σκεπάζει. Την επόμενη μέρα κόβουμε σε χοντρά κομμάτια
τα κρεμμύδια, τα σπανάκια και τις λιαστές ντομάτες.
Αφού βράσουν τα αραδιάζουμε σε ένα φαρδύ
ταψί μαζί με τα σπανάκια,
τις λιαστές, το αλάτι, το
LL  Η κρεμώδης γεύση
πιπέρι, τη μαντζουράνα
των φασολιών και η ελαφρά
και το ελαιόλαδο.
όξινη και γήινη υφή από τα
σπανάκια αρωματισμένα με τη Φούρνος: 200˚, 30 λεπτά.
μαντζουράνα, θα συνοδευτούν
με ένα λευκό ξηρό κρασί από
την ποικιλία ντεμπίνα, Ηπείρου.
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LL  Τι θα πιούμε? Όχι βότκα!

Ένα ποτήρι ξηρό κόκκινο κρασί
από την ποικιλία αγιωργίτικο,
Νεμέας με φρουτώδη γεύση.
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Λαχανοντολμάδες
μπακαλιάρου
για πέντε άτομα

Υλικά
1 μεγαλούτσικο σφιχτό
λάχανο
½ κιλό φιλέτα μπακαλιάρου
1 ψιλοκομμένο ξερό
κρεμμύδι
1 κούπα ρύζι καρολίνα

2 κουταλιές φυλλαράκια
μαντζουράνας
2 κουταλιές ψιλοκομμένος
μαϊντανός
χυμός 2 λεμονιών
1 κουταλιά αλάτι

½ κουταλάκι κόκκινο πιπέρι
½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι
1 κουταλιά ελαιόλαδο για
τη γέμιση
1 κούπα ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι του λάχανου και το βράζουμε σε μπόλικο νερό. Αφού κρυώσει χωρίζουμε τα φύλλα
του σε ίσα κομμάτια, αποφεύγοντας τα κοτσάνια.
Θα χωρίσουμε τον μπακαλιάρο σε μπουκίτσες. Μαραίνουμε στο μισό ελαιόλαδο το κρεμμύδι και αφού κρυώσει, προσθέτουμε τον μπακαλιάρο, το ρύζι, τη μαντζουράνα, το μαϊντανό, το αλάτι, το χυμό του ενός λεμονιού και τα πιπέρια.
Στρώνουμε τα κοτσάνια και τα λίγο ακατάλληλα φύλλα στον πάτο της κατσαρόλας. Τυλίγουμε τους ντολμάδες σφιχτά! Διότι το ρύζι θα φουσκώσει, αλλά το ψάρι όταν βράσει θα μειωθεί σε όγκο! Στρώνουμε λοιπόν τους ντολμάδες στην κατσαρόλα σε σειρές, σκεπάζουμε πάλι με φύλλα λάχανου, προσθέτουμε το χυμό του δεύτερου λεμονιού, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, ένα – δύο ποτήρια νερό και τέλος ένα ρηχό πιάτο. Προσοχή το νερό
δεν πρέπει να τους σκεπάζει! Σιγοβράζουμε το φαγητό για τρία τέταρτα της ώρας!
Η σάλτσα: Αφού μαγειρευτούν οι ψαροντολμάδες, μπορούμε να δέσουμε το ζωμό, βράζοντάς τον
με ένα κουταλάκι νεσεστέ διαλυμένο σε μία κουταλιά κρύο νερό, μία πρέζα αλάτι και το χυμό
ενός λεμονιού!

LL  Ένα ποτήρι λευκό ξηρό κρασί από την ποικιλία του μοσχοφίλερου,
Μαντινείας με έντονο άρωμα εσπεριδοειδών θα ταίριαζε πολύ με τις
λεμονάτες γεύσεις αυτού του πραγματικά γκουρμέ πιάτου.
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Κοτομπαλάκια
γίνονται περίπου 20

Υλικά
2 μεγάλες φέτες ψωμί χωρίς
κόρα
10 στίγματα κρόκου
Κοζάνης
1 κούπα γάλα
2 κούπες βρασμένο στήθος
κοτόπουλου
1 μέτριο ξερό ψιλοκομμένο
κρεμμύδι
1 αβγό
1 κουταλιά φρέσκα
φυλλαράκια μαντζουράνας

½ κουταλάκι αλάτι
1 πρέζα μαύρο πιπέρι
λίγο αλεύρι για το
πανάρισμα

½ κουταλάκι αλάτι
1 κουταλιά ελαιόλαδο
για τη συνοδευτική
σαλτσούλα

το απαραίτητο ελαιόλαδο
για το τηγάνισμα

1 κούπα στραγγιστό
γιαούρτι

για να βράσουμε το
κοτόπουλο

1 πρέζα κρόκο σε σκόνη

2 μέτρια στήθη κοτόπουλου
1 κρεμμύδι
1 καρότο

½ κούπα ζωμός ή νερό
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα μαύρο πιπέρι

3 κούπες νερό

Εκτέλεση
Αν δεν έχουμε έτοιμο κοτόπουλο βρασμένο: Θα σιγοβράσουμε όλα μαζί τα υλικά για μισή ώρα.
Αφού βράσει το κοτόπουλο, θα το στραγγίσουμε και θα το ψιλοκόψουμε. Κρατάμε το ζωμό!
Θα λειώσουμε στο γάλα τα στίγματα του κρόκου, θα μουσκέψουμε την ψίχα και θα την στραγγίξουμε. Ζυμώνουμε το κοτόπουλο, το κρεμμύδι, την ψίχα, το αβγό, τη ματζουράνα, αλάτι και πιπέρι. Πλάθουμε στρογγυλά μπαλάκια, τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε λίγα - λίγα.
Ενώνουμε όλα τα υλικά της σάλτσας και συνοδεύουμε τα κοτομπαλάκια

LL  Βάζουμε στο ποτήρι μας ένα δροσερό ροζέ κρασί από την ποικιλία
του αγιωργίτικου, με βελούδινες τανίνες και αρώματα φρούτων
του δάσους, κεράσι και βατόμουρο! Χαιρόμαστε πρώτα πρώτα το χρώμα του και μετά τη γεύση του.
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Ενα
καυτερό γκούλας για
κρύα Κυριακάτικα μεσημέρια
για τρία άτομα

Υλικά
1 κιλό σπάλα μοσχαρίσια
3 ξερά κρεμμύδια
1 κουταλάκι γλυκιά πάπρικα
1 μικρή καυτερή πιπεριά
1 κουταλιά φρέσκα φύλλα μαντζουράνας

1 κουταλιά πελτέ ντομάτας
1 κουταλάκι αλάτι
1 πρέζα μαύρο πιπέρι
½ κουταλάκι ζάχαρη
4 κουταλιές ελαιόλαδο

1 μεγάλη πατάτα

Εκτέλεση
Θα κόψουμε σε μικρά κομμάτια το μοσχάρι και θα το ροδίσουμε ελαφρά μέσα στο ελαιόλαδο.
Στη συνέχεια θα ρίξουμε τα αρωματικά: την πάπρικα και τη μαντζουράνα. Αμέσως μπαίνουν στην αρωματική αυτή
παρέα και τα κρεμμύδια κομμένα φέτες. Θα ανακατεύουμε για πέντε λεπτά συνεχώς να μη κολλήσουν και θα
προσθέσουμε την πατάτα χοντροκομμένη και όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από το αλάτι και τον πελτέ τα οποία
θα μπουν στη μέση του μαγειρέματος. Θα χρειαστεί να βάλουμε και μία κούπα χλιαρό νερό για το βράσιμο. Σε
μισή ωρίτσα με τρία τέταρτα η σπάλα θα πρέπει να έχει γίνει τρυφερή και η σάλτσα μελωμένη.

LL  Χειμωνιάτικα βραστά λαχανικά θα συμπληρώσουν το πληθωρικό αυτό
φαγητό μαζί με ένα ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί από την ποικιλία ξινόμαυρο,
Νάουσα, περασμένο από βαρέλι με πλούσιο μπουκέτο.
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Μαστίχα
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Μαστιχόδενδρο ή
σχίνος
Λατινική ονομασία:
Pistacia lentiscus L. var. chia
Οικογένεια:
Anacardiaceae
Ιστορία
Ο Θεόφραστος είναι ο πρώτος
που χρησιμοποιεί τη λέξη «μαστίχα». ‘Ετσι ονομάζει το κόμμι που
βγαίνει από το σχίνο. Στα αρχαία
κείμενα αναφέρονται και άλλες
μαστίχες εκτός από τη γνωστή
σήμερα σε όλους χιώτικη μαστίχα: η αιθιοπική, η ινδική, η αιγυπτιακή, η ιλλυρική. Η πρώτη είσοδος της χιώτικης μαστίχας στην
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αγορά έγινε στους ελληνιστικούς
χρόνους (336-146 π.Χ.). Ο Διοσκουρίδης γράφει για τις θεραπευτικές ιδιότητες της μαστίχας.
«Γεννάται δε ρητίνη εξ αυτής (της
σχίνου) μαστίχη καλουμένη, χρησιμεύουσα προς αίματος αναγωγάς και προς παλαιά βήχα πινομένη. ‘Εστι ευστόμαχος, ερευκτική,
μείγνυται δε και σμήγμασι οδόντων και επιχρίσμασι προσώπου
στιλβοποιούσα, ανακολλά δε και
τρίχας εν οφθαλμοίς, στόματός
τε ευωδίας παρασκευαστική εστί
διαμασσομένη και ούλων σταλτική». Ο Γαληνός, ένας από τους
σημαντικότερους Έλληνες γιατρούς μετά τον Ιπποκράτη, εκθειάζει τις στυπτικές και μαλακτικές
ιδιότητές της και τη συνιστά για
τις φλεγμονές του στομάχου, των
εντέρων και του ήπατος.

Στις αρχές του 14ου αιώνα, ο γενοβέζικος στόλος κατέλαβε το
νησί της μαστίχας. Οι «σπόνσορες» της εκστρατείας ίδρυσαν τη
Μαόνα, μια εταιρεία με αντικείμενο τη διαχείριση των εσόδων από
το νησί. Οι μέτοχοι οι οποίοι έμεναν στο παλάτσο Ιουστινιάνι χρησιμοποίησαν το όνομα αυτό ως
ονομασία της οικογένειας και κυβέρνησαν τη Χίο επί δύο αιώνες
επηρεάζοντας το νησί, χτίζοντας
καινούριους οικισμούς για τους
καλλιεργητές. Έτσι, δημιουργήθη-

καν νέα χωριά, τα Μαστιχοχώρια
τα οποία χτίστηκαν σύμφωνα με
τα ιταλικά πρότυπα.

Καταγωγή

Ο σχίνος είναι δένδρο ή θάμνος
πολύ κοινό στην ελληνική φύση,
αειθαλές, αρωματικό με ωραίο
πράσινο φύλλωμα. Η ποικιλία
chia ευδοκιμεί μόνο στη νότια
Χίο και είναι το δένδρο που δίνει
την περίφημη μαστίχα. Επιστημονικά αυτό ερμηνεύεται εξαιτίας των υποθαλλάσιων ηφαιστείων και λόγω του μικροκλίματος,
το οποίο είναι ιδιαίτερο, δηλαδή
ήπιο το χειμώνα και ξηρό το καλοκαίρι.Το έδαφος είναι λοφώδες,
λίγο πετρώδες, αρκετά ασβεστολιθικό, στραγγερό.

Περιγραφή

Είναι αειθαλής θάμνος ή δένδρο
ύψους 2-3 μ. (αλλά μπορεί να
φθάσει και τα 5 μ.), δίοικο, δηλαδή τα αρσενικά και τα θηλυκά
άνθη είναι σε διαφορετικά άτομα
και έχουν μορφή μικρών και πυκνών ταξιανθιών. Εμφανίζονται
από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τέλος
ή αρχές Απριλίου. Τα φύλλα του
είναι σύνθετα, με φυλλάρια δερματώδη και στιλπνή βαθυπράσινη επιφάνεια. Οι καρποί του είναι
μικροί, κόκκινου χρώματος. Μετά
την ωρίμανση γίνονται μαύροι. Ο

89

κορμός, όχι ευθύς, με ακανόνιστες
πλάκες όπως του πεύκου. Οι ρίζες
μπορεί να φθάσουν και τα 20 μ.
μήκος. Αναπτύσσεται με μεγάλη
βραδύτητα και ζει πάνω από 100
χρόνια. Φθάνει στην πλήρη ανάπτυξη στα 40 χρόνια. Κατά κανόνα τα καλλιεργούμενα δένδρα είναι αρσενικά γιατί είναι πιο παραγωγικά και ριζοβολούν πιο εύκολα. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του αρσενικού σχίνου με διάφορες τοπικές ονομασίες όπως
Μαυρόσχινος, Μαρουλιώτης, Πυξάρι που προήλθαν από φυσικούς
πληθυσμούς μετά από επιλογή
στο πέρασμα των αιώνων.

Πολλαπλασιασμόςκαλλιέργεια

Γίνεται με μοσχεύματα με εμφανείς οφθαλμούς. Κόβονται μεγάλα
κλαδιά τα οποία τοποθετούνται
σε μεγάλα σακουλάκια με έδαφος
της περιοχής, τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάρτιο.
Κάθε χρόνο γίνεται κλάδεμα των
δένδρων. Το έδαφος εμπλουτίζεται με λιπάσματα ή γίνεται χλωρή
λίπανση με κουκιά.

Συγκομιδή - Κατεργασια

Ο σχίνος αρχίζει να δίνει μαστίχα
τον 5ο χρόνο. Μετά τον 12ο δίνει
από 320 γρ. μέχρι 1 κιλό το δένδρο. Το «κέντημα» του σχίνου ξε-
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κινάει τον 5ο χρόνο με λίγες κεντιές στην αρχή για να μη γεράσει πρόωρα. Η μαστίχα παράγεται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το πρώτο
μάζεμα γίνεται μετά τις 15 Αυγούστου. Πριν το κέντημα γίνεται καθάρισμα και ισοπέδωση του εδάφους. Ακολουθεί το σκούπισμα
και το άπλωμα του ασπροχώματος (ανθρακικό ασβέστιο) πάνω
στο οποίο πέφτει η μαστίχα. Το
κέντημα γίνεται με κάθετες ή επιμήκεις τομές στον κορμό του δένδρου, 10-15 χιλ. μήκους και 4-5
χιλ. βάθους με το κεντητήρι. Το
κέντημα διαρκεί 6-7 εβδομάδες.
Το μαστίχι μεταφέρεται σε δροσερά σημεία, όπου και ξεκινάει η
διαδικασία του καθαρισμού του
με το χέρι.

Φαρμακευτική αξία

Οι σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν αυτές του Γαληνού, του Διοσκουρίδη και των άλλων αρχαίων γιατρών. Δρα αποτελεσματικά στις γαστρεντερικές παθήσεις
στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού του εντερου, στην επούλωση
τραυμάτων, στην υγεία των δοντιών και της στοματικής κοιλότητας. Έχει εξαιρετικές επουλωτικές ιδιότητες. Το μαστιχέλαιο
ασκεί αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή επίδραση. Εμποδίζει αποτελεσματικά την ανάπτυ-

ξη μικροοργανισμών. Η παρουσία
φαινολικών μορίων, τριτερπενικών ενώσεων και φυτοστερολών
δρα κατά της αθηροσκλήρωσης.

Με το άρωμα της μαστίχας

Άλλες χρήσεις

Χρησιμοποιείται σε κρυσταλλική
μορφή η οποία αλέθεται στο γουδί, σε σκόνη, αιθέριο έλαιο, μαστιχόνερο ή λικέρ. Την χρησιμοποιούν στην αρωματοποιία, στην
κοσμητολογία, στη βυρσοδεψία,
στην κατασκευή βερνικιών και
ισπανικού κηρού (βουλοκέρι),
στην ποτοποιία, την σταθεροποίηση χρωμάτων και η χρήση της
διευρύνεται συνεχώς.
Από την πλευρά της χρήσης στη
μαγειρική και ζαχαροπλαστική
πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο. Μία ελάχιστη επιπλέον ποσότητα αφήνει πικρή επίγευση.

Μαγειρέματα
μαστίχα και μαστέλο μαζί στο σαγανάκι
μεζεδάκια μαστίχας
μαστιχάτα ζυμαρικά
μεθυσμένα ψαροκεφτεδάκια
μαστίχα και καρδάμωμο στο κοτοφιλετάκι
Γλυκά
πορτοκαλόπιτα
φράουλες και μαστίχα
αμυγδαλογλυκάκια με άσπρη σοκολάτα
η βασιλόπιτα του Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

Μαστίχα
και μαστέλο μαζί στο
σαγανάκι
Υλικά
½ κιλό γαρίδες
1 ποτήρι άσπρο κρασί
1 φρέσκο κρεμμυδάκι
1 μικρή καυτερή πιπεριά
¼ κατσικίσιο τυρί μαστέλο
1 μικρό δάκρυ μαστίχας
½ κουταλάκι θυμάρι
1 πρέζα αλάτι

Σχετικά με το καθάρισμα
της γαρίδας έχουμε τις εξής
επιλογές:
- την αφήνουμε ολόκληρη όπως είναι
- βγάζουμε το φλοιό αφήνουμε το
κεφαλάκι
- βγάζουμε και φλοιό και κεφαλάκι
Σε όλες τις περιπτώσεις βγάζουμε το
εντεράκι.

2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Αφού έχουμε καθαρίσει και πλύνει τις γαρίδες, αρχίζουμε τη διαδικασία:
Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα με λίγο αλάτι. Κόβουμε το μαστέλο σε χοντρούς κύβους και ψιλοκόβουμε το
κρεμμυδάκι και την πιπεριά.
Γυαλίζουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμυδάκι, την πιπεριά, το αλάτι και τη μαστίχα. Σβήνουμε με το κρασί
και λίγο πριν εξατμιστεί, θα προσθέσουμε τις γαρίδες . Σε δύο λεπτά θα τις γυρίσουμε από την άλλη
πλευρά και θα ρίξουμε το μαστέλο και το θυμάρι.

Q Q  Θα βάλουμε στο ποτήρι μας Χιώτικη δυνατή σούμα από
απόσταγμα σύκων και άλλων φρούτων.
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Μεζεδάκια
μαστίχας
για τέσσερα άτομα

Υλικά
10 μανιτάρια

¼ στραγγιστό γιαούρτι

10 ντοματίνια

1 δάκρυ μαστίχας

5 -6 φέτες χωριάτικο ψωμί

1 κουταλιά θυμάρι

για το τυρί κρέμα

½ κουταλάκι αλάτι

¼ μανούρι
¼ ανθότυρο

½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
το τυρί κρέμα: Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα με λίγο αλάτι και την προσθέτουμε στα υπόλοιπα υλικά του
μείγματος. Το δουλεύουμε καλά μέχρι να γίνει μία απαλή κρέμα.
τα ορεκτικά: Κόβουμε τα ποδαράκια από τα μανιτάρια τα αλατίζουμε και τα γεμίζουμε με την κρέμα. Τα
πασπαλίζουμε με λίγο θυμάρι και τα ψήνουμε στο γκριλ για ένα τέταρτο.
Κόβουμε με φόρμα τις φέτες του ψωμιού και τα αλείφουμε με την κρέμα.
Κόβουμε καπελάκια από τα ντοματίνια, βγάζουμε λίγο από την ψίχα τους και τα γεμίζουμε. Τα πασπαλίζουμε
με το θυμάρι και τα ραντίζουμε με ελαιόλαδο.
<< μία κρέμα τυριού για πολλούς νόστιμους συνδυασμούς

LL  Ένα λευκό ξηρό κρασί από τις ποικιλίες σαββατιανό και μαλαγουζιά, Κεντρικής
Ελλάδας, προσδίδουν ιδιαίτερη φρουτώδη χροιά, βουτυράτη γεύση και μία
διακριτικά καπνιστή ατμόσφαιρα γιατί το τυράκι το τραβάει.
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Μαστιχάτα
ζυμαρικά
για τέσσερα άτομα

Υλικά
1 πακέτο ζυμαρικά
2 μεγάλα δάκρυα μαστίχας
250 γρ. τυρί μελίχλωρο
150 γρ. ξερή μυζήθρα

για τη σάλτσα
ντομάτας
4 ώριμες ντομάτες ή αν
είναι χειμώνας ένα κουτάκι
ντομάτες και 1 κουταλιά
πελτέ

10 φύλλα πλατύφυλλου
βασιλικού
1 σκελίδα σκόρδου
½ κουταλάκι ζάχαρη
1 κουταλάκι αλάτι

1 κολοκυθάκι

1 πρέζα μαύρο πιπέρι

2 πιπεριές

3 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα με λίγο αλάτι. Κόβουμε το τυρί σε μικρά κομματάκια.
Βράζουμε τα ζυμαρικά με το αλάτι και τη μαστίχα.
Τα στραγγίζουμε και τα ανακατεύουμε με το μελίχλωρο και τη σάλτσα ντομάτας. Όταν σερβίρουμε στα πιάτα θα
τρίψουμε και ξερή μυζήθρα.
Η σάλτσα
Κόβουμε όλα τα λαχανικά.
Θα ζαρώσουμε στο ελαιόλαδο το σκόρδο, τις πιπεριές και τα κολοκυθάκια. Θα προσθέσουμε τις ντομάτες, τα φύλλα του βασιλικού, το αλάτι, το πιπέρι και τη ζάχαρη και θα αφήσουμε τη σάλτσα να
βράσει μέχρι να μελώσει.

LL  .Η έντονη μυρωδιά της μαστίχας γίνεται απαλή με την ντομάτα και
τα τυριά, και θα γίνει ακόμη πιο απαλή με ένα ποτήρι ροζέ ξηρό
κρασί από τις ποικιλίες λημνιό και ροδίτη, Θράκης.
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Μεθυσμένα
ψαροκεφτεδάκια
γίνονται περίπου 20 κεφτεδάκια

Υλικά
½ κιλό κατεψυγμένη σφυρίδα
2 φέτες άσπρο ψωμί χωρίς κόρα
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι
1 κουταλιά άνηθος
1 κουταλιά μαϊντανός
1 μεγάλο δάκρυ μαστίχας

1 κουταλιά ούζο
αλεύρι για το τηγάνισμα
1 κουταλάκι αλάτι
½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι
1 κουταλιά ελαιόλαδο για το μείγμα και
όσο χρειάζεται για το τηγάνισμα.

Εκτέλεση
Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα με λίγο αλάτι.
Χωρίζουμε το ψάρι σε μικρά κομμάτια και το αλέθουμε στο μπλεντεράκι. Βρέχουμε το ψωμί, το στραγγίζουμε,
ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, τον άνηθο και το μαϊντανό και ενώνουμε σε ένα μπολ όλα μαζί τα υλικά. Πλάθουμε μικρά
πλατιά κεφτεδάκια, τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο.

Q Q  Η πρώτη επιλογή ποτού είναι το ούζο! Ενα καλό ούζο από τη Μυτιλήνη.
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Μαστίχα
και καρδάμωμο στο
κοτοφιλετάκι
για τέσσερα άτομα

Υλικά
½ κιλό φιλέτα κοτόπουλου
1 μικρό δάκρυ μαστίχας
τα σποράκια από 4-5
καρδάμωμα
1 ποτήρι άσπρο κρασί
1 κούπα κρέμα σμετάνα

½ κουταλάκι αλάτι
1 πρέζα μαύρο πιπέρι
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
για τον πουρέ
4 μεγάλα καρότα

½ κουταλάκι φρέσκο
βούτυρο
2 κούπες ελαφρύ γάλα
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα μαύρο πιπέρι

1 πατάτα

Εκτέλεση
Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα και τους σπόρους του καρδάμωμου με λίγο αλάτι. Ο χώρος θα γεμίσει αρώματα μαστίχας και λεμονιού! Ρίχνουμε τα αρωματικά μέσα στο ελαιόλαδο όπου στη συνέχεια θα αχνίσουμε τα φιλέτα. Μετά
από δύο - τρία λεπτά και αφού έχουμε γυρίσει τα φιλέτα και από τις δύο πλευρές σβήνουμε με το κρασί και βράζουμε
για λίγα λεπτά. Στο τέλος τα βγάζουμε από το σκεύος μας, προσθέτουμε την κρέμα και κλείνουμε αμέσως το μάτι.
Παράλληλα βράζουμε τα λαχανικά! Από το ζωμό τους μπορούμε να ρίξουμε λίγο και στα φιλέτα του κοτόπουλου.
Μόλις μαλακώσουν τα καρότα και η πατάτα πέφτει από το πιρούνι, τα κάνουμε πουρέ με το γάλα και το φρέσκο
βούτυρο! Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
<< Αντί κρέμα γάλακτος ας προτιμήσουμε την κρέμα σμετάνα η οποία με τη γιαουρτώδη υφή και
τη γεύση της που θυμίζει ξινή κρέμα τυριού, ισορροπεί τις γλυκιές γεύσεις του κοτόπουλου, του
καρότου και της πατάτας και δένει με τη μαστίχα και τη λεμονάτη γεύση του κάρδαμωμου.

LL  Μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα ποτήρι λευκό ξηρό κρασί, Λήμνου, από την
ποικιλία μοσχάτο Αλεξανδρείας, δροσερό με νεύρο που έρχεται σε αρμονική
αντίθεση με τη γλυκιά γεύση του πουρέ και της τυράτης κρέμας.
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Πορτοκαλόπιτα
Γνωστή συνταγή σε περιοχές όπου οι πορτοκαλιές
χαρίζουν με αφθονία τους χρυσούς καρπούς τους

Υλικά
1 πακέτο λεπτά φύλλα κρούστας
1½ κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι
4 αβγά
1 ποτήρι καλαμποκέλαιο
1 κούπα ζάχαρη
1 μπέκιν
ξύσμα ενός πορτοκαλιού

1 μικρό δάκρυ μαστίχας
για το σιρόπι
2 ποτήρια ζάχαρη
2 ποτήρια νερό
χυμός ενός πορτοκαλιού
1 φλούδα λεμονιού

Εκτέλεση
Προετοιμάζουμε τα φύλλα: όπως θα σχίζαμε ένα φύλλο χαρτιού έτσι θα κόψουμε και τα φύλλα της κρούστας και θα τα
αφήσουμε στον πάγκο να στεγνώσουν. Αφού στεγνώσουν τα κόβουμε σε μικρότερα κομματάκια.
Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα με λίγη ζάχαρη.
Χτυπάμε λίγο τα αβγά σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το καλαμποκέλαιο, το γιαούρτι, τη μαστίχα, το
μπέκιν και το ξύσμα.
Βουτυρώνουμε καλά ένα μέτριο ταψί, βάζουμε τα φύλλα και από πάνω τους ρίχνουμε το μίγμα των αβγών.
Φούρνος: 180˚, 35 λεπτά.
Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει.
Κάνουμε το σιρόπι βράζοντάς το για 5-6 λεπτά σε δυνατή θερμοκρασία. Το ρίχνουμε στο γλυκό
κουταλιά – κουταλιά. Στολίζουμε αν θέλουμε με σαντιγί και αμύγδαλα.

LL  Κερνάμε το γλυκό μαζί με ένα γλυκό κρασί Μοσχάτο Ρίου.
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Φράουλες
και μαστίχα
για τρία ποτήρια

Υλικά
½ κιλό φράουλες
3 μπισκότα εργολάβοι
400 γρ. κρέμα γάλακτος
1 φλιτζανάκι ζάχαρη άχνη
1 δάκρυ μαστίχας

Εκτέλεση
Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα με λίγη ζάχαρη.
Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το μίξερ και την άχνη να γίνει σαντιγί. Αρωματίζουμε με τη μαστίχα.
Κόβουμε τις φράουλες σε κομματάκια και τις πατάμε λίγο με το πιρούνι για να λειώσουν. Κρατάμε λίγες για στόλισμα.
Στη μισή σαντιγί βάζουμε τις φράουλες και στην άλλη μισή τους εργολάβους κομμένους μικρά κομματάκια.
Σε ένα ποτήρι βάζουμε πρώτα το μείγμα της σαντιγί με τους εργολάβους και από πάνω το μείγμα της σαντιγί
με τις φράουλες.

I I  Ας πιούμε ένα πολυβραβευμένο λικέρ Vinsanto Σαντορίνης.
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Αμυγδαλογλυκάκια
με άσπρη σοκολάτα
Υλικά
½ ποτήρι ζάχαρη
1 κουταλιά σούπας
φρέσκο βούτυρο
4 αβγά
1 ποτήρι γάλα
2 ποτήρια αλεύρι
1 μπέκιν
ξύσμα ενός λεμονιού

1 ποτήρι φιλέτα
αμυγδάλου
για το σιρόπι
2 ποτήρια ζάχαρη

για το γλάσο
150γρ. λευκή σοκολάτα
1 κουταλιά φρέσκο
βούτυρο

1½ ποτήρι νερό

1 κούπα κρέμα γάλακτος

1 φλουδίτσα λεμόνι

1 μικρό δάκρυ μαστίχας

1 κουταλιά χυμός λεμονιού

Εκτέλεση
Ψήνουμε τα αμύγδαλα σε ελαφρύ φούρνο για 15 λεπτά.
Λειώνουμε το βούτυρο και το χτυπάμε λίγο με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε ένα - ένα τα αβγά, τη βανίλια και εναλλάξ το
αλεύρι με το μπέκιν και το γάλα. Στο τέλος ανακατεύουμε τα αμύγδαλα και το ξύσμα.
Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι με υποδοχές ή μικρά φορμάκια και μοιράζουμε τον χυλό.
Φούρνος: 180˚, 30 λεπτά.
Παράλληλα ετοιμάζουμε το σιρόπι και τα σιροπιάζουμε ζεστά.
Ετοιμάζουμε το γλάσο. Κοπανάμε στο γουδί τη μαστίχα με λίγη ζάχαρη. Λειώνουμε σε μπαιν μαρί τη
σοκολάτα και το βούτυρο, και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά του γλάσου. Περιχύνουμε
με το γλάσο τα γλυκάκια. Καθόλου ζάχαρη γιατί η σοκολάτα είναι πολύ γλυκιά!

LL  Θα δοκιμάσουμε ένα γλυκό κρασί από την ποικιλία μανδηλαριά.
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Η
βασιλόπιτα του
Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων
για 15-20 άτομα

Υλικά
για τη μαγιά
200 γρ. φρέσκια μαγιά
1 κούπα ζεστό νερό
½ κουταλάκι ζάχαρη
3 κουταλιές αλεύρι
για τη ζύμη
2 κιλά αλεύρι

10 αβγά
3½ κούπες ζάχαρη
½ κουταλάκι αλάτι
1 μικρό δάκρυ μαστίχας
1 κουταλιά μαχλέπι
1 κουταλιά καρδάμωμο
250 γρ. φρέσκο βούτυρο
1 ποτήρι καλαμποκέλαιο

1 κούπα καυτό γάλα
ξύσμα ενός πορτοκαλιού
2 κρόκοι αβγών για να την
αλείψουμε
για να γράψουμε τη
χρονιά
2 ασπράδια
½ κούπα ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση
Η μαγιά: Διαλύουμε στο χλιαρό νερό τη μαγιά, προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι και την αφήνουμε να φουσκώσει.
Η ζύμη: Λειώνουμε το βούτυρο και το βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το σπορέλαιο. Σε μία μεγάλη λεκάνη βάζουμε
τη ζάχαρη, το αλάτι, τα αρώματα, το ξύσμα, το καυτό γάλα και τέλος τα αβγά ολόκληρα. Ρίχνουμε και τη μαγιά και τα
δουλεύουμε απαλά. Σιγά σιγά προσθέτουμε το αλεύρι και αφού έχουμε ρίξει το μισό θα βάζουμε εναλλάξ: βούτυρο - αλεύρι. Όπως και στα τσουρέκια δε ζυμώνουμε αλλά διπλώνουμε.Μόλις σταματήσει να κολλάει στα χέρια η
ζύμη, την αφήνουμε να διπλασιαστεί. Μετά τη βάζουμε στο ταψί και την αφήνουμε πάλι να διπλασιαστεί. Πριν
τη βάλουμε στο φούρνο θα την αλείψουμε με τους κρόκους των αβγών.
Για να γράψουμε τη χρονιά, θα χτυπήσουμε τα ασπράδια με την άχνη σε μαρέγκα και με το κορνέ κάνουμε το στόλισμα.

LL  Με τη

βασιλόπιτα
ταιριάζει ένα
αφρώδες κρασί sec
Αμυνταίου από την
ποικιλία ξινόμαυρο.
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Φούρνος: 190˚, 25 - 30 λεπτά.
<< Ολα τα υλικά θα πρέπει να είναι ζεστά. Τα μπαχαρικά αγορασμένα από
κατάστημα που ειδικεύεται στα μπαχαρικά και θα τα τρίψουμε σε
μύλο μπαχαρικών λίγη ώρα, πριν να πιάσουμε τη μαγιά.
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Μελισσόχορτο
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Περιγραφή

Μελισσόχορτο
Λατινική ονομασία:
Melissa officinalis L.
Οικογένεια:
Lamiaceae
Ιστορία

Γνωστό και ως μελισσάκι, μελισσοβότανο, κιτροβάλσαμο. Αφιερωμένο στη θεά Άρτεμη. Οι Αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν
για τη φαρμακευτική αξία του. Οι
Άραβες το αγαπούσαν για το μοναδικό του άρωμα λεμονιού, ενώ
οι αλχημιστές του Μεσαίωνα πίστευαν ότι το ποτό του προσφέρει το ελιξίριο της νεότητας.

Καταγωγή

Αυτοφυές της Μεσογείου και της
Κεντρικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα
το συναντούμε σε υγρές περιοχές
της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά
και των Ιονίων Νήσων.
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Πολυετές ποώδες, ύψος μέχρι 80
εκ., άνοιγμα κόμης μέχρι 50 εκ.,
άνθη μικρά άσπρα ή ανοιχτοκίτρινα όλο το καλοκαίρι. Φύλλα
πράσινα, καρδιόσχημα πολύ αρωματικά όταν τριφτούν.

Πολλαπλασιασμόςκαλλιέργεια

Με μοσχεύματα ή σπόρους. Τα μοσχεύματα μήκους περίπου 10εκ.
κόβονται από το νεαρό φυτό πριν
ανθίσει, αργά την άνοιξη ή νωρίς
το καλοκαίρι. Οι σπόροι συλλέγονται αργά το καλοκαίρι. Σπορά των σπόρων ή τοποθέτηση
των μοσχευμάτων σε μίγμα τύρφης και περλίτη σε αναλογία 2:1.
Το μείγμα διατηρείται υγρό, αλλά
όχι υπερβολικά. Τα αποτελέσματα φαίνονται σε δύο εβδομάδες
περίπου. Η σπορά γίνεται νωρίς
την άνοιξη σε ζεστό μέρος. Όταν
οι σπόροι φυτρώσουν και τα μοσχεύματα ριζοβολήσουν μεταφυτεύονται σε γλάστρα, σε ζαρντινιέρα ή στον κήπο. Οι αποστάσεις
φύτευσης είναι 30 εκ. μεταξύ των
φυτών επί της γραμμής φύτευσης
και 60 εκ. μεταξύ των γραμμών.
Το μελισσόχορτο χρειάζεται τακτικά ποτίσματα και αγαπάει τον
ήλιο. Το pH του εδάφους πρέπει
να είναι μεταξύ 6 και 7. Αν απαιτηθεί λίπανση καλό είναι να χρη-

σιμοποιηθεί οργανικό λίπασμα
πλούσιο σε άζωτο.

Συγκομιδή

Τα φύλλα κόβονται στη διάρκεια
όλου του καλοκαιριού και χρησιμοποιούνται φρέσκα. Για να χρησιμοποιηθούν αποξηραμένα πρέπει να κοπούν λίγο πριν ανοίξουν τα άνθη, όταν η οσμή τους είναι άριστη και η περιεκτικότητα
σε αιθέριο έλαιο υψηλή. Ιδανικές
συνθήκες για την καλύτερη διατήρηση του αιθέριου ελαίου μετά
την κοπή είναι στην κατάψυξη
μέσα σε σακουλάκια με νερό.

Φαρμακευτική αξία

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή προϊόντων για τα τσιμπήματα εντόμων και καλλυντικών.
Το αφέψημά του θεωρείται ότι
αντιμετωπίζει τον πονοκέφαλο,
την πίεση και επαναφέρει τη μνήμη. Είναι χωνευτικό και αντικαταθλιπτικό με αντισπασμωδική και
αντισταμινική δράση.

Άλλες χρήσεις

Ιδανικό μελισσοτροφικό αλλά
και καλλωπιστικό φυτό. Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην
αρωματοποιία και στην παρασκευή ποτών.
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Mε το άρωμα του μελισσόχορτου
αρωματίζοντας με μελισσόχορτο
xx το ξίδι και το ελαιόλαδο

xx το χοντρό θαλασσινό αλάτι
xx το βούτυρο

βλίτα γιαχνί

απλά μύδια κρασιού
σαγανάκι θαλασσινών melissa
ψάρι με φάβα
ζυμαρικά με pesto melissa
μπιφτέκια κοτόπουλου melissa με αρωματισμένα
λαχανικά
αρνάκι με κολοκυθάκια
ένα γλυκό: αρωματικό κέικ melissa
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Aρωματίζοντας
με μελισσόχορτο

Βούτυρο
για
καναπεδάκια

Αρωματίζοντας
το ξίδι και το
ελαιόλαδο

Υλικά

Βάζουμε σε δύο μπουκάλια:

125 γρ. φρέσκο.
βούτυρο
2 κουταλιές φρέσκο μελισσόχορτο

για το ξίδι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

άσπρο ξίδι, φύλλα μελισσόχορτου και φλούδες
λεμονιού

Αφήνουμε το βούτυρο να μαλακώσει. Ψιλοκόβουμε το μελισσόχορτο, το προσθέτουμε στο βούτυρο, τρίβουμε μαύρο πιπέρι και το
δουλεύουμε καλά – καλά.

για το λάδι
ελαιόλαδο, φύλλα μελισσόχορτου και φλούδες λεμονιού

LL  Με τα καναπεδάκια θα πιούμε λευκό

Δύο – τρεις μέρες φτάνουν για να γίνει το λάδι και το ξίδι
υπέροχα αρωματικό για τις σαλάτες και τα φαγητά.

ξηρό κρασί από την ποικιλία μαλαγουζιά, νομού
Θεσσαλονίκης, με άρωμα λευκόσαρκων φρούτων.

Αρωματίζοντας το θαλασσινό
χοντρό αλάτι
Υλικά
		
		
		

1/2 κιλό χοντρό αλάτι
ξύσμα δύο μεγάλων λεμονιών
1 κούπα μαύρα και κόκκινα πιπέρια
1 κούπα ψιλοκομμένο μελισσόχορτο

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ, το σκεπάζουμε και αφήνουμε το αλάτι να ‘κάτσει’ για
μία βδομάδα.
Αφού περάσει αυτό το απαραίτητο
χρονικό διάστημα χρησιμοποιούμε
το αρωματισμένο αλάτι και σε
κόκκους, αλλά και τρίβοντας το σε μύλο.
116

με το άρωμα του μελισσόχορτου

<< Το λάδι και το ξίδι σε όμορφα μπουκάλια είναι μια
ωραία ιδέα για δώρο!
<< Με το βούτυρο μπορούμε να κάνουμε
καναπεδάκια με κρέμα τυριού, σολομό, βραστές
γαρίδες…και πολλά άλλα υλικά
<< Με το αλάτι αρωματίζουμε ψάρια, χοιρινά
μπριζολάκια - σουβλάκια στη σχάρα ή στο
φούρνο
<< Προτιμάμε βιολογικής καλλιέργειας
λεμόνια και παίρνουμε το ξύσμα μόνο
από το κίτρινο μέρος τους.
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Βλίτα
γιαχνί με
κολοκυθάκια
για τρία άτομα

Υλικά
1/2 κιλό βλίτα
2 μέτρια κολοκυθάκια
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
1 κουταλιά αλεύρι
1/2 κούπα μελισσόχορτο
χυμό μισού λεμονιού
1/2 κουταλάκι αλάτι
μαύρο πιπέρι
4 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Πλένουμε τα βλίτα και ψιλοκόβουμε τα χοντρά κοτσάνια τους. Τα ζεματάμε για πέντε λεπτά και τα στραγγίζουμε.
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και κόβουμε σε ροδέλες τα κολοκυθάκια. Σε μία κατσαρόλα γυαλίζουμε το κρεμμύδι
μαζί με το αλεύρι και στη συνέχεια προσθέτουμε τα κολοκυθάκια και το μελισσόχορτο. Θα προσθέσουμε τα
βλίτα, το αλάτι και θα τα αφήσουμε να βράσουν στην κατσαρόλα χωρίς καπάκι, για μισή ώρα. Στο τέλος
ρίχνουμε το χυμό λεμονιού και τρίβουμε αρκετό μαύρο πιπέρι.

LL  Τα διακριτικά αρώματα χόρτων, λεμονιού και αχλαδιού ενός
ποτηριού λευκού ξηρού κρασιού από την ποικιλία ντεμπίνα
Ηπείρου, θα χαρίσουν την αρμονία τους στο φαγητό.
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με το άρωμα του μελισσόχορτου
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Απλά
μύδια
κρασιού

Σαγανάκι
θαλασσινών
melissa

για τέσσερα άτομα

ορεκτικό για δύο άτομα

Υλικά

Υλικά

1 κιλό μύδια με το κέλυφος τους

7 – 8 γαρίδες

1 ποτήρι λευκό κρασί

1 καλαμάρι

1 χοντροκομμένο ξερό κρεμμύδι

λίγα κυδώνια

λίγοι κόκκοι μαύρο πιπέρι

1 φρέσκο κρεμμυδάκι

1/2 κούπα ψιλοκομμένο μελισσόχορτο

1 ποτήρι λευκό κρασί, ασύρτικο κατά προτίμηση

ξύσμα και χυμός ενός λεμονιού

1/2 κούπα μελισσόχορτο

2 κουταλιές ελαιόλαδο

2 κουταλιές ελαιόλαδο

αλάτι δεν βάζουμε!

Εκτέλεση

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις γαρίδες και το καλαμάρι. Πλένουμε
καλά όλα τα θαλασσινά.

Μεγάλη η φασαρία του καθαρίσματος των μυδιών.
Τρίψιμο, δύο τρία νερά και στο τέλος το σχοινάκι του.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι και το μελισσόχορτο. Ρίχνουμε στο τηγάνι το κρεμμυδάκι και τα μαραίνουμε
ελαφρά.

Αφού τελειώσουμε με το καθάρισμα:
Θα μαράνουμε λίγο τα κρεμμύδια στο ελαιόλαδο, θα
ρίξουμε τους κόκκους του πιπεριού, το μελισσόχορτο, το ξύσμα και το χυμό του λεμονιού και θα σβήσουμε με το κρασί. Ήρθε
LL  Το ίδιο λευκό ξηρό κρασί η ώρα να κολυμπήσουν
που σβήσαμε τα μύδια, θα
τα μύδια στο σκεύος, για
βάλουμε και στο ποτήρι μας,
15 λεπτά το πολύ.Και βέαπό την ποικιλία μοσχοφίλερο
βαια όσα δεν ανοίξουν
και κατά προτίμηση από ορεινή
τα πετάμε!
περιοχή, που βγάζει αρώματα
λουλουδιών και εσπεριδοειδών.
120

Στη συνέχεια προσθέτουμε το καλαμάρι και το μελισσόχορτο. Ανακατεύουμε ένα - δύο λεπτά και
σβήνουμε με το κρασί. Πριν εξατμιστεί βάζουμε
τις γαρίδες και τα κυδώνια, και τα αφήνουμε
να μαγειρευτούν για τρία - τέσσερα λεπτά.
Αλάτι δε βάζουμε.

LL  Λευκό ξηρό κρασί

από την ποικιλία ασύρτικο,
περασμένο από βαρέλι με
γεμάτη γεύση και οξύτητα
και για το μαγείρεμα και
για το ποτήρι μας.
με το άρωμα του μελισσόχορτου
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Ψάρι
και φάβα
για δύο άτομα

Υλικά
για το ψάρι

για τη φάβα

1 μεγάλο γοφάρι

1/2 κούπα σαντορινιά φάβα

1 κούπα μελισσόχορτο

1 μικρό ξερό κρεμμύδι

1 γεμάτη κουταλιά πάστα ταμάρινθου

αλάτι - πιπέρι

ξύσμα λεμονιού

δύο κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Ψάρι
Ψιλοκόβουμε το μελισσόχορτο και ντύνουμε το ψάρι με το ζουμάκι από τον ταμάρινθο, το μελισσόχορτο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και το ξύσμα του λεμονιού. Το βάζουμε σε ταψί και το ψήνουμε στους 200˚ για 30 λεπτά.
Φάβα
Γυαλίζουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι, ρίχνουμε τη φάβα, προσθέτουμε τέσσερις κούπες περίπου νερό και τη
βράζουμε στη χύτρα για 20 λεπτά. Στο τέλος προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Μόλις κρυώσει και στέκεται στο κουτάλι σαν πουρές θα τη σερβίρουμε με το ψάρι. Ρίχνουμε κουταλιές από τους χυμούς του ταψιού πάνω στη
φάβα.

LL  Η σαντορινιά φάβα, οι χυμοί
και τα αρώματα που συνοδεύουν
το ψάρι, παραπέμπουν σε κρασί
του ίδιου νησιού: ξηρό λευκό
Σαντορίνης με τη συμμετοχή
των ποικιλιών αθήρι, αηδάνι και
ασύρτικο με χαρακτηριστική
οξύτητα και μεταλλική γεύση.
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Ο Tαμάρινθος
Ο ταμάρινθος πουλιέται σε συμπιεσμένη μορφή και προέρχεται από
τους καρπούς ενός δέντρου. Αφαιρούμε μία κουταλιά από τη συσκευασία του, το βάζουμε σε ένα φλυτζανάκι νερό, το τρίβουμε δυνατά με τα δάχτυλα για να λειώσει, να ξεχωρίσουν τα κουκούτσια
και οι φλούδες και θα πάρουμε το χυμό του που έχει μία
ευχάριστη φρουτώδη ξινή γεύση. Θυμίζει δαμάσκηνο.

με το άρωμα του μελισσόχορτου
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Ζυμαρικά
με pesto melissa
για τέσσερα άτομα

Υλικά
1 πακέτο ζυμαρικά

1 σκελίδα σκόρδο

2 κούπες μελισσόχορτο

200 γρ. ώριμη Κρητική μυζήθρα

2 κούπες βασιλικό τζενοβέζε (ο γλυκός
πλατύφυλλος)

χοντρό αλάτι

1/2 κούπα ψημένα φουντούκια

μαύρο πιπέρι
1/2 κούπα ελαιόλαδο

Εκτέλεση
για το σκόρδο: Δε γίνεται pesto χωρίς σκόρδο. Αν θέλουμε πιο ανάλαφρη γεύση μπορούμε να ψήσουμε στο
φούρνο σκελίδες μαζί με τη φλούδα τους μέχρι να μαλακώσουν. Τα διατηρούμε στο ψυγείο μέσα σε ένα βάζο με
ελαιόλαδο.
το pesto: Χτυπάμε στο γουδί τα φουντούκια, το σκόρδο και λίγο αλάτι. Τα βγάζουμε και συνεχίζουμε το χτύπημα με
τα αρωματικά, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Τρίβουμε τη ξερή μυζήθρα και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί.
Βράζουμε τα ζυμαρικά και τα ανακατεύουμε με το pesto.
<< Θα βράσουμε κατά προτίμηση spaghetti κλασσικά ή linguini. Τα άλλα σχήματα ζυμαρικών
μειονεκτούν γιατί κρατούν πολύ σάλτσα στις πτυχώσεις τους και αυτό δεν το θέλουμε.

LL  Ένα ποτήρι λευκό ξηρό κρασί Κρήτης, από την ποικιλία βηλάνα, μαλακό με διακριτική
αρωματική παρουσία ταιριάζει με όλες τις γεύσεις που δίνει το αρωματικό pesto.
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125

Μπιφτέκια
κοτόπουλου melissa με
αρωματισμένα λαχανικά
για τέσσερα άτομα

Υλικά
τα μπιφτέκια
4 φιλέτα κοτόπουλου
2 φέτες μπαγιάτικο άσπρο ψωμί
1 αβγό
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
1 κούπα μαϊντανό
1/2 κούπα μελισσόχορτο
1 κουταλάκι αλάτι
λίγο κόκκινο πιπέρι
3 κουταλιές ελαιόλαδο

τα λαχανικά
3 πατάτες
1 μεγάλη γλυκοπατάτα
4-5 μέτρια καρότα
1 μικρό ξερό κρεμμύδι
1/2 κούπα φυλλαράκια μελισσόχορτου
το χυμό και το ξύσμα μισού lime
λίγο θυμάρι
αλάτι
μαύρο πιπέρι
3/4 της κούπας ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Αλέθουμε στο μπλεντεράκι σε μικρές ποσότητες τα φιλέτα του κοτόπουλου. Τρίβουμε το κρεμμύδι, ψιλοκόβουμε το μαϊντανό και το μελισσόχορτο, μουλιάζουμε τις φέτες του ψωμιού, το στραγγίζουμε καλά και ανακατεύουμε όλα τα υλικά.
Πλάθουμε κάπως παχουλά μπιφτέκια και επειδή κολλάνε κατά το πλάσιμο, βουτάμε τα χέρια μας κάθε
τόσο σε νερό με λάδι. Τα βάζουμε να ψηθούν στους 250˚βαθμούς για 20 λεπτά,
μέχρι να ετοιμάσουμε τις πατάτες.
LL  Ένα ποτήρι

δροσερό φρέσκο ροζέ
ξηρό κρασί από την
ποικιλία ξινόμαυρο, με
άρωμα λιαστής ντομάτας
συμπληρώνει τα μπιφτέκια
με τα λαχανικά τους.
126

Κόβουμε κυδωνάτες τις πατάτες, τα καρότα σε μπαστουνάκια και τα ντύνουμε με το χυμό και το ξύσμα του lime, το μελισσόχορτο, το θυμάρι,
αλάτι, πιπέρι και τέλος το ελαιόλαδο.
Τα βάζουμε στο ίδιο ταψί με τα μπιφτέκια και τα ψήνουμε όλα μαζί για 30 – 35 λεπτά.
με το άρωμα του μελισσόχορτου
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Αρνάκι
με κολοκυθάκια
για τρία άτομα

Υλικά
1/2 κιλό ψαχνό μαγειρεμένο αρνάκι
3/4 κολοκυθάκια

2 αβγά
ένα λεμόνι

1 μέτριo ξερό χοντροκομμένο κρεμμύδι

αλάτι

4-5 φρέσκα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια

μαύρο πιπέρι

1/2 κούπα ψιλοκομμένο μελισσόχορτο

ελαιόλαδο

1/2 κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό

Εκτέλεση
Αν δεν έχουμε μαγειρεμένο αρνί, τότε θα χρειαστούμε ένα κιλό ψαχνό αρνάκι και θα το ψήσουμε στον φούρνο μέσα σε
λαδόκολλα αφού το έχουμε ντύσει με αλάτι, πιπέρι, θυμάρι και χυμό λεμονιού.
Αν λοιπόν έχουμε έτοιμο το ψαχνό αρνάκι, κόβουμε τα κολοκυθάκια σε ροδέλες και αρχίζουμε με τα κρεμμύδια. Τα
μαραίνουμε ελαφρά στο ελαιόλαδο, ρίχνουμε τα κολοκυθάκια, τα αρωματικά, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Ανακατεύουμε αρκετά συχνά στην αρχή για να γυαλίσουν τα κολοκυθάκια και να μη κολλήσουν και προσθέτουμε
ένα ποτήρι νερό. Στη μέση του μαγειρέματος, το οποίο θα κρατήσει συνολικά τρία τέταρτα της ώρας, θα
προσθέσουμε και το κρέας. Τελειώνοντας θα κάνουμε αβγολέμονο.
<< Τα περισσεύματα του πασχαλινού ψητού αρνιού ή της Πρωτομαγιάς είναι ιδανικά για αυτό
το μαγείρεμα. Γίνεται και με μοσχάρι

LL  Θέλουμε πλούσια και στιβαρή γεύση στο κρασί μας, Βάζουμε
στο ποτήρι μας κόκκινο κρασί από τις ποικιλίες ξινόμαυρο και
νεγκόσκα, Γουμένισσας με αρκετές τανίνες.
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Ένα
γλυκό: Αρωματικό
κέικ melissa
Υλικά
250 γρ. βούτυρο μαργαρίνη
4 αβγά
1 και 1/2 κούπα ζάχαρη
3 και 1/2 κούπες αλεύρι
1 μπέκιν
1 και 1/2 κούπα γάλα
2 κουταλιές παπαρουνόσπορο
ξύσμα ενός λεμονιού
2 κουταλιές φύλλα μελισσόχορτου

1 κούπα ψημένα φουντούκια
1 κουταλιά γάλα
για το γλάσο
1 κούπα ζάχαρη άχνη
1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού
2 κουταλιές χυμό λεμονιού
Προαιρετικά
1 κουταλιά λικέρ, κατά προτίμηση
λεμόνι

Εκτέλεση
Στο μπλεντεράκι χτυπάμε τα φουντούκια μαζί με τα φύλλα του μελισσόχορτου.
Στη συνέχεια αρχίζουμε την κλασσική εκτέλεση του κέικ!
Πρώτα χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη να ενωθούν καλά μεταξύ τους, ύστερα προσθέτουμε ένα - ένα τα αβγά
και στη συνέχεια εναλλάξ το γάλα με το αλεύρι και το μπέκιν. Τώρα χωρίζουμε στα δύο τη ζύμη:
Στο ένα μέρος, που αν θέλετε μπορεί να είναι περισσότερο βάζουμε το ξύσμα λεμονιού και τον
παπαρουνόσπορο και στο άλλο μέρος το οποίο θα είναι λιγότερο σε ποσότητα θα βάλουμε τα τριμμένα
φουντούκια, το μελισσόχορτο και την κουταλιά με το γάλα και το λικέρ. Σε βουτυρωμένη φόρμα
βάζουμε λίγο από το πρώτο μείγμα, όλο το δεύτερο μείγμα και τελειώνουμε με το υπόλοιπο
του πρώτου μείγματος.
Φούρνος: 180˚, μία ώρα.

   Ένας διπλός ελληνικός κα-

φές για ευχαρίστηση διαρκείας.
130

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά του γλάσου και περιχύνουμε
ζεστό το κέικ.

με το άρωμα του μελισσόχορτου
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Σατουρέγια

132

με το άρωμα του μελισσόχορτου

αρωματικό των τροφών εδώ και
2000 χρόνια και ως μπαχαρικό
πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται τα μπαχαρικά των Ανατολικών Ινδιών. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν σε ερωτικά φίλτρα.

Καταγωγή

Αυτοφυές των Μεσογειακών χωρών. Στη χώρα μας απαντάται σε
πετρώδη εδάφη μέσα σε αραιά
δάση κυρίως της μαύρης πεύκης,
σε υψόμετρα από 400 έως 1200
και σπάνια έως 1900 μέτρα.

Περιγραφή

Σατουρέγια
Λατινική ονομασία:
Satureja montana L.
Οικογένεια:
Lamiaceae
Ιστορία

Φυτό των σατύρων στην αρχαία
μυθολογία. Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν στις σάλτσες και τον
αρωματισμό του ξυδιού. Ο Πλίνιος έδωσε το όνομα σε ολόκληρο
το γένος των φυτών αυτών, που
περιλαμβάνει περί τα 15 είδη, όλα
σχεδόν ιθαγενή των Μεσογειακών χωρών.
Βέβαια
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χρησιμοποιούνταν

ως

Μικρός αείφυλλος πολυετής θάμνος, ύψους 30-60 εκ. με πλούσια
διακλάδωση. Τα φύλλα του είναι
δερματώδη, μικρά, διάστικτα με
αδένες, πολύ αρωματικά και τα
άνθη του λευκά ή ρόδινα θα τα
δούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πολλαπλασιασμόςκαλλιέργεια

Η αναπαραγωγή της σατουρέγιας γίνεται εύκολα με σπόρο. Η
ετοιμασία των σποροφύτων γίνεται περί τα μέσα Φεβρουαρίου.
Ο σπόρος φυτρώνει σε δύο εβδομάδες και τα φυτά είναι έτοιμα
για μεταφύτευση στο χώρο ανάπτυξής τους περίπου 6 εβδομάδες

μετά το φύτρωμα.

Η αναπαραγωγή της σατουρέγιας
γίνεται και με μοσχεύματα. Καταλληλότερη εποχή για τη βέλτιστη απόδοση των μοσχευμάτων
είναι νωρίς την άνοιξη. Κόβονται
τμήματα του φυτού, μήκους 10
εκ. κατά προτίμηση κορυφαία.
Οι άκρες τους τοποθετούνται σε
σκόνη ορμόνης ριζοβολίας και
στη συνέχεια τοποθετούνται σε
μείγμα περλίτη- τύρφης σε αναλογία 3:1. Το υπόστρωμα ριζοβολίας πρέπει να διατηρείται υγρό.
Υπολογίζεται ότι η ριζοβολία των
μοσχευμάτων ολοκληρώνεται σε
30 ημέρες. Στη συνέχεια τα νεαρά
μοσχεύματα μεταφυτεύονται σε
γλάστρες ή στο έδαφος.
Οι αποστάσεις φύτευσης στην περίπτωση της καλλιέργειας στο
έδαφος είναι 30 εκ. επί της γραμμής και 60 εκ. μεταξύ των γραμμών. Τα φυτά χρειάζονται αμέσως πότισμα. Η συγκομιδή του γίνεται περί τα μέσα Ιουλίου, αλλά
και νωρίτερα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η ανάπτυξή του
ευνοείται σε συνθήκες πλήρους
ηλιοφάνειας. Το έδαφος μπορεί
να εμπλουτισθεί ελαφρά με ένα
πλήρες οργανικό λίπασμα. Απαιτεί στραγγερά, χουμώδη εδάφη,
μέσης σύστασης με μέτριο pH περίπου στο 6,8. Η άνθησή του αρχίζει κατά το τέλος Ιουνίου αρχές
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Ιουλίου και διαρκεί όλο το καλοκαίρι.

Συγκομιδή

Καλό είναι η συγκομιδή των βλαστών να γίνεται στο στάδιο της
ανθοφορίας όταν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί το φυτό για απόσταξη αιθερίων ελαίων. Στην περίπτωση της χρήσης του στη μαγειρική οι βλαστοί συλλέγονται
πριν την άνθηση. Κόβονται ολόκληρα τα φυτά.

Φαρμακευτική αξία

Θεωρείται ευστόμαχο, διεγερτικό, αποχρεμπτικό. Το αιθέριο
έλαιο έχει σημαντικές αντιοξειδωτικές, αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Βοηθά στα
τσιμπήματα των μελισσών εάν
τοποθετηθεί στο σημείο του τσιμπήματος.

‘Αλλες χρήσεις

Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται
στη βιομηχανία τροφίμων και την
αρωματοποιία. Είναι σημαντικό
μελισσοτροφικό φυτό. Το αφέψημά του είναι ιδανικό για την
όρεξη και τη χώνεψη.
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Mε το άρωμα της σατουρέγιας
πατέ ελιάς
πιπεριές Φλώρινας και φέτα
απλές μελιτζάνες στο φούρνο
μανιτάρια στιφάδο
χταποδάκι σχάρας
γαύρος λεμονάτος στο φούρνο
φρυγαδέλι
αρνάκι και κους κους
φιλέτο με κόκκινο λάχανο
χοιρινό στο χαρτί

Στις συνταγές αυτές η σατουρέγια μπορεί να αντικατασταθεί και με θυμάρι.

Πατέ
ελιάς

Πιπεριές
Φλώρινας
και φέτα
ορεκτικό για τρία άτομα

Υλικά
1 κούπα πράσινες ελιές χωρίς
κουκούτσια

Υλικά
3 μεγάλες πιπεριές Φλώρινας

1 κουταλιά ψημένα φουντούκια

250 γρ. φέτα

½ κουταλάκι σατουρέγια

½ κουταλάκι σατουρέγια

1 κουταλιά ελαιόλαδο

μαύρο πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Εκτέλεση

Αλέθουμε όλα μαζί τα υλικά και σερβίρουμε το πατέ
πάνω σε αφράτα παξιμαδάκια λαδιού Κυθήρων.

Ψήνουμε στα κάρβουνα ή στο γκρίλ της κουζίνας τις
πιπεριές, τις καθαρίζουμε από τη φλούδα και τα σπόρια τους και τις κόβουμε.

Αν διατηρούμε πράσινες ελιές στην άλμη μπορούμε να
προσθέσουμε κλαδάκια σατουρέγιας μαζί με τα άλλα
αρωματικά που συνηθίζουμε.

Τρίβουμε τη φέτα με τα χέρια μας.
Ανακατεύουμε τις πιπεριές, τη φέτα, το ελαιόλαδο και
τη σατουρέγια και τα βάζουμε σε ένα μικρό ταψάκι
και τα ψήνουμε για 10 λεπτά σε δυνατό φούρνο για
να λειώσει η φέτα.

<< Τι είναι η σατουρέγια? Μπερδεύει με το
άρωμα της. Άλλοτε λεπτό και λεμονάτο,
άλλοτε έντονο και ριγανάτο, και άλλοτε
μοσχοβολάει μπουκέτο ελληνικής άνοιξης.

Στο τέλος τρίβουμε πιπέρι.

LL  Σερβίρεται παρέα με ένα ποτήρι
ροζέ ξηρό κρασί Αμυνταίου από
την ποικιλία ξινόμαυρο.
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Aπλές
μελιτζάνες στο
φούρνο
για δύο άτομα

Υλικά
2 στενόμακρες μελιτζάνες
250 γρ. ανθότυρο
2 κουταλιές στραγγιστό γιαούρτι
2 σκελίδες σκόρδο
1 κουταλιά ελαιόλαδο
λίγα φρέσκα φύλλα μαντζουράνας

1 κουταλιά σατουρέγια
½ κουταλιά χοντρό αλάτι
½ κουταλάκι ζάχαρη
αλάτι
μαύρο πιπέρι
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτελεση
Κόβουμε τις μελιτζάνες σε χοντρές φέτες.
Για να ξεπικρίσουν τις βάζουμε για μία ώρα μέσα σε νερό με το χοντρό αλάτι και τη ζάχαρη.
Τις στραγγίζουμε καλά και τις τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Κόβουμε το σκόρδο σε φετούλες.
Θα στρώσουμε σε ένα ταψάκι όλες τις μελιτζάνες δίπλα - δίπλα και πάνω τους θα βάλουμε τις φετούλες του
σκόρδου και τα φυλλαράκια της μαντζουράνας. Κάνουμε αλοιφή το γιαούρτι, το ανθότυρο, το ελαιόλαδο,
το αλάτι, το πιπέρι και τη σατουρέγια και βάζουμε πάνω σε κάθε φέτα από μία κουταλιά.
Φούρνος: 250˚, 25 λεπτά.

LL  Θέλουμε έντονη οξύτητα για τις λιπαρές μελιτζάνες και μπορούμε
να δοκιμάσουμε ένα λευκό ξηρό κρασί, από την ποικιλία
ασύρτικο, με διακριτικά αρώματα εσπεριδοειδών
που ταιριάζει με φρέσκα τυριά.
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Mανιτάρια
στιφάδο
για τρία άτομα

Υλικά
½ κιλό φρέσκα μανιτάρια
1 κιλό κρεμμυδάκια κοκκάρι
1 ψιλοκομμένη σκελίδα σκόρδο
1 ποτήρι κόκκινο κρασί

1 κουταλάκι ζάχαρη
1 κουταλάκι αλάτι
½ κουταλιά κόκκους μαύρου πιπεριού
1 ποτήρι ελαιόλαδο

1 κουταλάκι σατουρέγια

Εκτελεση
Θα καθαρίσουμε τα κρεμμυδάκια κάτω από τη βρύση που τρέχει. (ίσα που να στάζει, για να εφησυχάζουμε και την
οικολογική μας συνείδηση!!)
Μετά την αναπόφευκτη συγκίνηση των κρεμμυδιών, θα τα γυαλίσουμε καλά – καλά στο ελαιόλαδο μαζί με τη σκελίδα
του σκόρδου ανακατεύοντας τακτικά, για 15 – 20 λεπτά. Θα ρίξουμε και τα μανιτάρια, αφού κόψουμε το ποδαράκι
τους και θα τα σβήσουμε με το κρασί. Όλη αυτή η ωραία παρέα θα μπει σε μία πήλινη γάστρα, μαζί με το αλάτι, τη
ζάχαρη, τη σατουρέγια και τους κόκκους και θα σιγοψηθούν περίπου για μία ώρα σε μέτριο φούρνο, ώσπου να
μελώσει η σάλτσα.

LL  Μαζί με την ελαφριά γεύση των μανιταριών και τη γλυκύτητα των κρεμμυδιών θα
βάλουμε στο ποτήρι μας ένα κόκκινο ξηρό κρασί από την ποικιλία μαυροτράγανο,
Σαντορίνης, για να αρωματιστεί η γεύση μας με μπαχαρικά και βότανα.
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Γαύρος
λεμονάτος

Χταπόδι
σχάρας

για τέσσερα άτομα

για τέσσερα άτομα

Υλικά

Υλικά

1 κιλό γαύρος

1 χταπόδι 1.200 – 1300 κιλά, αν είναι
κατεψυγμένο ενάμισι κιλό

½ ποτηράκι άσπρο κρασί

1 κουταλιά σατουρέγια

ξύσμα και χυμό ενός λεμονιού

3 κουταλιές ξίδι από καλό κόκκινο κρασί

1 κουταλιά σατουρέγια

1 πρέζα αλάτι

αλάτι

½ κούπα ελαιόλαδο

3 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτελεση

Εκτελεση

Μέσα σε μία κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά βάζουμε ολόκληρο το χταπόδι. Θα αρχίσει να βγάζει τα υγρά του και
θα το αφήσουμε να σιγοβράζει μέσα σε αυτά. Μόλις σωθούν τα υγρά του, θα το βγάλουμε, θα το χωρίσουμε στα
πλοκάμια του, θα κόψουμε την κοιλιά του σε λωρίδες,
και θα το ψήσουμε στη σχάρα να ροδίσει ελαφρά.

Καθαρίζουμε, πλένουμε το γαύρο και τον απλώνουμε στο
ταψί.
Ρίχνουμε από πάνω όλα τα υπόλοιπα υλικά.
Φούρνος: 250˚, 20 λεπτά.

P P  Με το γαύρο θα πιούμε την αγαπημένη

Αφού ψηθεί το χταπόδι το κόβουμε σε φετούλες και το
περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, το ξίδι και τη σατουρέγια. Δοκιμάζουμε πριν βάλουμε αλάτι. Ίσως να μη
χρειαστεί!

ελληνικότατη ρετσίνα! Μία εμφιαλωμένη όμως διότι οι
οινοπαραγωγοί προσέχουν ιδιαίτερα την παραγωγή
και εμφιάλωσή τους και μας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Q Q  Το χταπόδι αρτυμένο με το ξίδι αποκλείει τη
συντροφιά του κρασιού από το τραπέζι, έτσι
θα το συνοδεύσουμε με ούζο ή τσίπουρο.
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Φρυγαδέλι
για τέσσερα άτομα

Υλικά
750 γρ. αρνίσια συκωτάκια
αρνίσια σκέπη
2 ώριμες ντομάτες

1 κουταλιά σατουρέγια
αλάτι
μαύρο πιπέρι

χυμός ενός λεμονιού

Εκτελεση
Θα πλύνουμε και θα κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια τα συκώτια. Μέσα σε μία πιατέλα θα τα ανακατέψουμε με τα μυρωδικά και το λεμόνι. Αν μπορούν να μείνουν κάποιες ώρες ακόμη καλύτερα. Κόβουμε και τις ντομάτες σε φέτες και
τους βάζουμε αλάτι, πιπέρι και τη σατουρέγια.
Τη σκέπη θα τη βάλουμε να μαλακώσει σε χλιαρό νερό με το χυμό του λεμονιού και θα την αφήσουμε για μισή ώρα.
Τη στραγγίζουμε και την ανοίγουμε προσεκτικά με το χέρι μας. Θα είναι σαν ένα λεπτό τούλινο δίκτυ, αρκετά ανθεκτικό όμως! Αφαιρούμε τα κομμάτια που έχουν πολύ λίπος! Με αυτά τα υλικά θα κάνουμε τρία μακρόστενα φρυγαδέλια.
Ανοίγουμε λοιπόν τη σκέπη βάζουμε το ένα τρίτο από τα συκωτάκια και ανάμεσα τους τις φέτες ντομάτας. Τυλίγουμε δύο φορές το πακετάκι μας, αλατίζουμε, τρίβουμε και λίγο πιπέρι και θα τα βάλουμε στον φούρνο να ψηθούν σε χαμηλή θερμοκρασία για μιάμιση ώρα. Στο ταψί αρχικά θα προσθέσουμε και ένα φλιτζανάκι νερό.
Τα περιχύνουμε κάθε τόσο με τους χυμούς από το ταψί. Ίσως χρειαστεί να σκεπαστούν με λίγο αντικολλητικό χαρτί .

LL  Τα αρνίσια συκωτάκια και τα μπαχαρικά τους ζητούν κρασί περασμένο από
βαρέλι. Ένα ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί από την ποικιλία αγιωργίτικο περασμένο
από βαρέλι με αρώματα ώριμων φρούτων, δένει υπέροχα.
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Αρνάκι
και κους - κους
για τέσσερα άτομα

Υλικά
2 κιλά αρνάκι ωμοπλάτη

για το ζωμό των λαχανικών

2 κούπες κους - κους (πληγούρι)

1 πράσο

1 κούπα φιλετάκια αμύγδαλα

1 καρότο

1 κουταλάκι κύμινο
1 κουταλάκι κόκκους κόλιαντρου
1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι
2 κουταλιές σατουρέγια
1 κουταλιά δεντρολίβανο

1 κρεμμύδι
2 –3 μανιτάρια
1 πατάτα
½ κουταλάκι αλάτι
1 κουταλιά ελαιόλαδο

1 κουταλάκι αλάτι

Εκτελεση
Χτυπάμε στο γουδί ή σε ειδικό μύλο για μπαχαρικά, όλα τα μυρωδικά και ντύνουμε με αυτά το αρνάκι. Στη συνέχεια
ψήνουμε για δύο ώρες σε μέτριο φούρνο το αρνάκι μέσα σε γάστρα. Προσέχουμε να μη μείνει χωρίς υγρά το κρέας. Αν χρειαστεί θα προσθέσουμε από το ζωμό των λαχανικών. Αφού ψηθεί, μαζεύουμε τη σάλτσα του ταψιού για
το σερβίρισμα των πιάτων . Ψήνουμε τα αμύγδαλα για 15 λεπτά σε ελαφρύ φούρνο.
Παράλληλα κάνουμε το ζωμό λαχανικών σιγοβράζοντας όλα τα υλικά μαζί. Χρειαζόμαστε έξι κούπες. Το
στραγγίζουμε, το ρίχνουμε στο κους κους και το αφήνουμε να φουσκώσει. Σερβίρουμε το αρνί με το
κους κους, τη σάλτσα του και τα ψημένα αμύγδαλα.

LL  Για να ισορροπήσουμε τη λιπαρή γεύση του αρνιού αλλά και τη
γλυκειά γεύση του κους κους, θα πιούμε ένα κόκκινο ξηρό κρασί
από την ποικιλία αυγουστιάτη, Πελοποννήσου.
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Φιλέτο
με κόκκινο λάχανο
για τέσσερα άτομα

Υλικά
1 κιλό φιλέτο μοσχαρίσιο (μπον φιλέ)
1 κόκκινο λάχανο βάρους 500-600 γρ.
1 ξερό κρεμμύδι
1 φέτα άπαχο ψιλοκομμένο ζαμπόν
2 ποτήρια κόκκινο κρασί

1 κούπα καθαρισμένα βρασμένα
κάστανα
1 κουταλιά σατουρέγια
αλάτι
μαύρο πιπέρι
ελαιόλαδο

Εκτελεση
Θα μαρινάρουμε το κρέας με το ένα ποτήρι κρασί και τη μισή σατουρέγια για 4 – 5 ώρες.
Ψιλοκόβουμε το λάχανο, το κρεμμύδι και το ζαμπόν.
Γυαλίζουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το ζαμπόν. Προσθέτουμε το λάχανο, τη σατουρέγια και το αλάτι και
ανακατεύουμε συνεχώς για 2-3 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε το λάχανο να βράσει για ένα τέταρτο.
Ίσως χρειαστεί λίγο ακόμη νερό. Τώρα είναι η ώρα να βάλουμε τα κάστανα. Θα βράσουν όλα μαζί για άλλο ένα
τέταρτο. Προσθέτουμε πιπέρι.
Ψήνουμε τα φιλέτα στο γκριλ ή, αν υπάρχει δυνατότητα, στα κάρβουνα.
<< Το χειμώνα θα συνοδεύσουμε το ψητό μοσχάρι με αυτό το νόστιμο μαγειρεμένο κόκκινο
λάχανο που θυμίζει λίγο φαγητό Ανατολικής Ευρώπης

LL  Το κάστανο και το ψητό κρέας θέλουν για συνοδό τους ένα κόκκινο ξηρό
κρασί παλαιωμένο, Ραψάνης, από τις ποικιλίες ξινόμαυρο – σταυρωτό και
κρασάτο, με αρώματα αποξηραμένων φρούτων και μπαχαρικών.
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Χοιρινό
στο χαρτί
για τέσσερα άτομα

Υλικά
1½ κιλό μπούτι χοιρινό
2 ξερά κρεμμύδια
3 πράσινες πιπεριές κέρατο
2 ώριμες ντομάτες

1 κουταλάκι αλάτι
μαύρο πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο
χαρτί για το ψήσιμο

1 κουταλιά τριμμένη στεγνή σατουρέγια
ή ψιλοκομμένη αν είναι φρέσκια

Εκτελεση
Κόβουμε το κρέας σε χοντρές φέτες, τις πιπεριές τα κρεμμύδια και τις ντομάτες σε ροδέλες. Τα αλατίζουμε όλα καλά
-καλά. Στρώνουμε δύο φύλλα χαρτιού και κάνουμε ένα μακρόστενο πακέτο με το κρέας και ανάμεσα από κάθε
φέτα θα βάλουμε κρεμμύδι, πιπεριά και ντομάτα. Από πάνω ρίχνουμε τη σατουρέγια, τρίβουμε φρέσκο πιπέρι και
περιχύνουμε με το ελαιόλαδο. Το κλείνουμε σαν δέμα και το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί για δύο ώρες σε χαμηλή
θερμοκρασία. Στις δύο ώρες θα το ελέγξουμε: αν είναι πολύ ζουμερό, θα το αφήσουμε μισή ώρα ανοιχτό, να
σωθούν τα ζουμάκια του και να ροδίσει, αλλιώς θα το κρατήσουμε πάλι κλειστό.
<< Μπορούμε να το πούμε και εξοχικό, με τη διαφορά ότι δε θα βάλουμε κεφαλοτύρι
<< Αν είναι φθινόπωρο μία σαλάτα με ποικιλία από βραστά λαχανικά θα συμπληρώσει το
φαγητό.

LL  Με την ντομάτα και το χοιρινό ένα ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί από τη δυναμική
ποικιλία του ξινόμαυρου θα συμπληρώσει αρμονικά τη γεύση μας.
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Φασκόμηλο
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Φασκόμηλο
Λατινική ονομασία:
Salvia οfficinalis L.
Οικογένεια:
Lamiaceae
Ιστορία
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Γνωστή και ως φασκομηλιά, αλησφακιά, φλησκούνι. Το επιστημονικό του όνομα προέρχεται από
το λατινικό ρήμα «salvare» που
σημαίνει σώζω. Ο Διοσκουρίδης
το αναφέρει ως βάλσαμο των ματιών και το συστήνει κατά των
αιμορραγιών. Ο Θεόφραστος και
ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς.
Στην αρχαιότητα ως ρόφημα ήταν
συνδεδεμένο με τη μακροβιότητα
και την αποκατάσταση της μνήμης. Το χρησιμοποιούσαν για γαργάρες και πλύσιμο του στόματος
αντί για οδοντόκρεμα. Οι Ρωμαίοι
ως ιερό φυτό το συνιστούσαν για
τα δαγκώματα των φιδιών. Στο
Μεσαίωνα το χρησιμοποιούσαν
κατά της χολέρας, των υψηλών
πυρετών και της επιληψίας. Οι Κινέζοι το χρησιμοποιούσαν στην
παραδοσιακή Ιατρική και αντάλλασαν κατά το 17ο αιώνα τριπλάσια ποσότητα της καλύτερης ποιότητας τσαγιού με μια αντίστοιχη
του φασκόμηλου.

Καταγωγή
Αυτοφυές της Μεσογείου ιδιαίτερα της Αδριατικής και της Ν. Ευρώπης. Στη χώρα μας το συναντούμε αυτοφυές στη Βόρειο Ελλάδα .

Περιγραφή

Μικρός πολυετής αειθαλής θάμνος, ύψος και άνοιγμα κόμης
μέχρι 70 εκ., άνθη μεγάλα μπλεμωβ κατά τους μήνες Απρίλιο και
Μάιο. Τα φύλλα του είναι ασημένια-πράσινα, μακρόστενα, με
έντονες νευρώσεις και πολύ αρωματικά.

Πολλαπλασιασμόςκαλλιέργεια

Με μοσχεύματα ή σπόρους. Τα μοσχεύματα μήκους περίπου 10 εκ.
κόβονται από το νεαρό φυτό πριν
ανθίσει, αργά την άνοιξη ή νωρίς
το καλοκαίρι. Οι σπόροι είναι αρκετά μεγάλοι, χρώματος σκούρου
καφέ και συλλέγονται το καλοκαίρι. Η σπορά γίνεται την άνοιξη απευθείας στο χώρο της καλλιέργειας. Τα μοσχεύματα είναι τμήματα κορυφαίων βλαστών κόβονται το καλοκαίρι και τοποθετούνται σε μίγμα τύρφης και περλίτη
αναλογίας 1:1. Το μείγμα διατηρείται σχετικά υγρό. Αποτελέσματα φαίνονται σε 3-4 εβδομάδες.
Οι αποστάσεις φύτευσης είναι
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60 εκ. μεταξύ των φυτών επί της
γραμμής φύτευσης και 80 εκ. μεταξύ των γραμμών. Το φασκόμηλο είναι πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία, καλό λοιπόν είναι να αποφεύγονται τα συχνά ποτίσματα.
Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες,
αλλά και στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Χρειάζεται
έδαφος ή εδαφικό μίγμα μέτριο
σε θρεπτικά στοιχεία. Προτιμάει ηλιόλουστα μέρη, αλλά όχι τον
καυτό ήλιο, και εδάφη με καλή
στράγγιση. Το pH του εδάφους
πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 8.

Συγκομιδή

Τα φύλλα κόβονται όλη τη διάρκεια του χρόνου αφού ο θάμνος
είναι αειθαλής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φρέσκα, κατεψυγμένα ή να αποξηρανθούν. Κατά τη
διάρκεια της αποξήρανσης πρέπει
να διατηρηθεί το πράσινο χρώμα
των φύλλων. Η κακή αποξήρανση
ή η κακή διατήρηση του δίνει αντίστοιχα κακή γεύση όταν χρησιμοποιηθεί. Είναι λοιπόν προτιμότερο να χρησιμοποιείται φρέσκο.

Φαρμακευτική αξία

Περιέχει φαινολικά οξέα τα οποία
του προσδίδουν αντιβακτηριακή
και αντισηπτική δράση. Η υψηλή περιεκτικότητα σε θυμόλη του
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προσδίδει αντισηπτικές ιδιότητες. Το αφέψημά του αντιμετωπίζει το κρυολόγημα, τον πονόλαιμο
και τη γρίπη. Είναι χωνευτικό και
τονωτικό του στομάχου. Μείγμα
του αφεψήματος με λίγο μηλόξυδο είναι ιδανικό για γαργάρες, βοηθάει στην αντιμετώπιση της λαρυγγίτιδας, της στοματίτιδας και
της ουλίτιδας.

Άλλες χρήσεις

Το αιθέριο έλαιο του φασκόμηλου χρησιμοποιείται στην κοσμητολογία, την αρωματοποιία και
την ποτοποιία. Τα αποξηραμένα
ή φρέσκα φύλλα του χρησιμοποιούνται και στη συντήρηση των
τροφίμων.

Ιδανικό για αρωματικό στο ξίδι
ή το λάδι. Εάν φυτευτεί κοντά σε
άλλα φυτά όπως το αμπέλι ή τα
λάχανα απωθεί κάποια βλαβερά
έντομα. Σαν καλλυντικό συνιστάται για λιπαρά δέρματα
Προσοχή: Απαιτείται έλεγχος στη
συχνότητα της χρήσης του αφεψήματος. Παρατεταμένη και καθημερινή χρήση πάνω από δύο
συνεχείς εβδομάδες μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα όπως ελαφρά δηλητηρίαση. Οι μικρές ποσότητες που
χρησιμοποιούνται στη μαγειρική
θεωρούνται ακίνδυνες.

Mε το άρωμα του φασκόμηλου
ψωμάκια με πράσινες ελιές
σαλάτες
xx με καρότο
xx με φακές

xx με μαυρομάτικα και παντζάρια

ζυμαρικά με δροσερή σάλτσα
ζυμαρικά με ζεστή σάλτσα
ψάρι στο φούρνο
πεσχανδρίτσα σαγανάκι
συκωτάκι και πουρέ μήλου
ένα φρουτένιο χοιρινό καρέ

Ψωμάκια
με πράσινες ελιές
για 12 ψωμάκια

Υλικά
για τη ζύμη
600 γρ. αλεύρι: μισό άσπρο και μισό
ολικής άλεσης
1 κουταλάκι αλάτι
1 ποτήρι χλιαρό νερό
1 κούπα ελαιόλαδο
1 1/2 κούπα χοντροκομμένες ελιές
χωρίς κουκούτσια
λίγα ψιλοκομμένα φύλλα φασκόμηλου

για τη μαγιά
1 κουταλάκι μαγιά σε σκόνη ή 1
καρυδάκι φρέσκια μαγιά
1/2 κουταλάκι ζάχαρη
2 κουταλιές χλιαρό νερό
1 κουταλιά αλεύρι

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε το μαύρο και το άσπρο αλεύρι. Στη συνέχεια πιάνουμε τη μαγιά: τη διαλύουμε στο χλιαρό νεράκι, προσθέτουμε τη ζάχαρη και μία κουταλιά αλεύρι και την αφήνουμε να φουσκώσει.
Στο αλεύρι για τη ζύμη ρίχνουμε το ελαιόλαδο και με τα χέρια μας το δουλεύουμε και το κάνουμε σαν τραχανά. Σχηματίζουμε με το χέρι μας στο κέντρο μία λακκούβα, προσθέτουμε το νερό, το αλάτι, τη μαγιά και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Ενώ κολλάει ακόμη στα χέρια, βάζουμε τις ελιές και το φασκόμηλο.
Τώρα θα πρέπει να αφήσουμε τη ζύμη να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί. Αφού διπλασιαστεί τη χωρίζουμε
σε 12 μπαλίτσες, τις λαδώνουμε και τις βάζουμε σε ένα ταψάκι με υποδοχές. Αφήνουμε τα ψωμάκια να φουσκώσουν πάλι.
Φούρνος 180ο βαθμοί, 25 λεπτά.

Με μία γλάστρα φασκόμηλου στο μπαλκόνι μας θα έχουμε όλο το
χρόνο αρωματικά φυλλαράκια για τα μαγειρέματα.

160

με το άρωμα του φασκόμηλου

161

Σαλάτες

Σαλάτα
καρότου

Σαλάτα
με φακές

Υλικά

Υλικά

4 μεγάλα καρότα

1 κούπα καφέ φακές

2 - 3 ψιλοκομμένα αγγουράκια τουρσί

5-6 λιαστές ντομάτες

1 κουταλιά ξανθές σταφίδες

2 χοντρές φέτες μπριζόλα

6-7 φυλλαράκια φρέσκου φασκόμηλου

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι

χυμός ενός μικρού πορτοκαλιού

1 κουταλιά πολύ τρυφερά φυλλαράκια
φασκόμηλου

αλάτι

λίγη σατουρέγια ή θυμάρι σε ξερή μορφή ή φρέσκια

μαύρο πιπέρι

αλάτι

2 κουταλιές ελαιόλαδο

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

1 κουταλάκι παλαιωμένο ξίδι από ελληνικό κόκκινο
κρασί

Με τον αποφλοιωτή λαχανικών σχηματίζουμε στενόμακρες λεπτές λωρίδες από τα καρότα.

3 κουταλιές ελαιόλαδο

Αφού τα κόψουμε όλα, θα προσθέσουμε τα αγγουράκια,
τα φυλλαράκια του φασκόμηλου και τέλος τις σταφίδες.

Εκτέλεση
Βράζουμε τις φακές μέχρι να μαλακώσουν.

Χτυπάμε σε ένα μπολάκι το χυμό του πορτοκαλιού, το
ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και νοστιμίζουμε με το άρτυμα τη σαλάτα.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, τις λιαστές και την μπριζόλα.
Για να μειώσουμε την καυτερή γεύση του κρεμμυδιού, το ρίχνουμε σε βραστό νερό για 30 δευτερόλεπτα και το στραγγίζουμε.

LL  Μαζί με αυτή τη σαλάτα και με κάποιο
άσπρο κρέας πχ ψητό κοτόπουλο ή χοιρινό
φιλέτο, θα πιούμε ένα φρέσκο λευκό ξηρό
κρασί από την ποικιλία ροδίτη, Παγγαίου,
με ζωηρή και λουλουδάτη επίγευση.

Σε μία πιατέλα ανακατεύουμε όλα μαζί τα
υλικά της σαλάτας.

LL  Προτείνουμε ένα μαλακό
κόκκινο ξηρό κρασί από την
ποικιλία μανδηλαριά,
Πάρου.
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Σαλάτα
με μαυρομάτικα και
παντζάρια
για τρία άτομα

Υλικά
1 ποτήρι μαυρομάτικα φασόλια
3 κουταλιές κατεψυγμένους σπόρους
καλαμποκιού
½ κούπα τρυφερά φύλλα φασκόμηλου
3 μικρά βρασμένα παντζάρια
½ κούπα ωμά αμύγδαλα

αλάτι
μαύρο πιπέρι
χυμός ενός μεγάλου πορτοκαλιού
½ κούπα ελαιόλαδο, αρωματισμένο με
μία σκελίδα σκόρδο και μία φλούδα
πορτοκαλιού

Εκτέλεση
Θα φουσκώσουμε από το βράδυ τα μαυρομάτικα. Το ίδιο βράδυ θα βάλουμε να αρωματιστεί το ελαιόλαδο με το
σκόρδο και τη φλούδα πορτοκαλιού.
Την επόμενη μέρα θα βράσουμε τα φασόλια για 20 λεπτά στη χύτρα ταχύτητος, θα την ανοίξουμε και θα προσθέσουμε και το καλαμπόκι. Θα βράσουν για άλλα πέντε λεπτά, χωρίς καπάκι. Παράλληλα κόβουμε τα αμύγδαλα σε χοντρά κομμάτια και τα ψήνουμε στους 220 βαθμούς για 15 λεπτά. Κόβουμε σε μέτριες φέτες τα παντζάρια και τα
στρώνουμε σε μία πιατέλα.
Ζεστά θα ανακατευτούν τα φασόλια, το καλαμπόκι, τα αμύγδαλα και το φασκόμηλο και θα καθίσουν πάνω
στις φέτες των παντζαριών. Θα χτυπήσουμε το ελαιόλαδο με το χυμό πορτοκαλιού, το αλάτι, το πιπέρι και
θα περιχύσουμε τη σαλάτα.
<< Μερικές φέτες από κάποιο σύγληνο ή φιλέτο χοιρινό από ψαρονέφρι συνοδεύουν
τέλεια τη σαλάτα!.

LL  Ας δοκιμάσουμε ένα ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί από
την παλιά ποικιλία μαυρούδι, Μακεδονίας..
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Ζυμαρικά
με δροσερή
σάλτσα

Ζυμαρικά
με ζεστή
σάλτσα

για τέσσερα άτομα

για δύο άτομα

Υλικά

Υλικά

2 κουταλιές φρέσκα φυλλαράκια φασκόμηλου

500 γρ. ανεβατό τυρί Γρεβενών, ή ξυνομυζήθρα

1 χοντρούτσικο πράσο, το άσπρο κομμάτι του

2 κουταλιές ψιλοκομμένα φύλλα φασκόμηλου

1 μεγάλη γλυκοπατάτα ή 200 γρ. κόκκινη κολοκύθα

χοντρό αλάτι

λίγη καυτερή πιπεριά

μαύρο πιπέρι

100γρ. τυρί Σαν Μιχάλη, κομμένο σε κυβάκια

3 κουταλιές ελαιόλαδο

100γρ. τριμμένη κεφαλογραβιέρα
χοντρό αλάτι

Εκτέλεση

μαύρο πιπέρι

Βράζουμε τα ζυμαρικά με το αλάτι. Αφού βράσουν θα τα
στραγγίξουμε, θα κλείσουμε το μάτι της κουζίνας και ενώ
θα στραγγίζουν, θα βάλουμε το ελαιόλαδο στη ζεστή
ακόμη κατσαρόλα και θα ρίξουμε το φασκόμηλο να
ζεσταθεί και να βγάλει το καπνιστό του άρωμα!

3 κουταλιές ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Βράζουμε τα ζυμαρικά με το αλάτι.
Κόβουμε το πράσο σε λεπτές ροδέλες, την πατάτα σε
κύβους και τα γυαλίζουμε στο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια θα ρίξουμε και το φασκόμηλο και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν. Αν χρειαστεί λίγο νερό,
μπορούμε να βάλουμε από το νερό των ζυμαρικών.

Μετά από ένα - δύο λεπτά θα προσθέσουμε τα
ζυμαρικά, το τυρί, αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι
και θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά!

στο ποτήρι μας από την
ποικιλία μοσχοφίλερο,
Πελοποννήσου, με
μέτρια οξύτητα και
ευχάριστη γεύση θα
συμπληρώσουν το πιάτο.
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τα ζυμαρικά, μαζί με ένα
ποτήρι λευκό ξηρό κρασί
από την παλιά ποικιλία
μαλβάζια, Μονεμβασιάς,
για μία βελούδινη
αίσθηση στο στόμα.

½ πακέτο ζυμαρικά

1 πακέτο ζυμαρικά τύπου fusili

LL  Ροζέ ξηρό κρασί

LL  Απολαμβάνουμε

<<
Κυκλοφορούν και
ολικής άλεσης ζυμαρικά,
ας τα προτιμήσουμε!

Αφού βράσουν τα ζυμαρικά, τα στραγγίζουμε και τα ανακατεύουμε με την
καυτή σάλτσα. Προσθέτουμε τα
τυριά και το πιπέρι.
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Ψάρι
στο φούρνο
για δύο άτομα

Υλικά
2 φέτες μαγιάτικο
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
2 πατάτες
2 κολοκύθια
1 πιπεριά Φλώρινας

2 κουταλιές φρέσκο φασκόμηλο
1 κουταλιά θυμάρι
αλάτι
μαύρο πιπέρι
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Θα πλύνουμε, θα αλατίσουμε τις φέτες του ψαριού και θα το ντύσουμε με φασκόμηλο, θυμάρι, πιπέρι και ελαιόλαδο.
Θα το αφήσουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε τα λαχανικά:
σε ένα ταψί θα βάλουμε ελαιόλαδο και στη συνέχεια το κρεμμύδι και την πιπεριά κομμένα σε ροδέλες. Θα ρίξουμε
επίσης αλάτι, πιπέρι και θυμάρι, και θα τα αφήσουμε να ψηθούν στους 250˚για 15 λεπτά.
Κόβουμε τα κολοκύθια και τις πατάτες σε φέτες και τα βάζουμε πάνω από τις μισοψημένες ροδέλες του
κρεμμυδιού και της πιπεριάς. Δεν ξεχνούμε να βάλουμε πάλι το ανάλογο αλάτι και πιπέρι. Σε αυτή τη στρώση
των λαχανικών θα ακουμπήσουμε τις φέτες του ψαριού και τα υλικά της μαρινάτας του.
Συνεχίζουμε το ψήσιμο στην ίδια θερμοκρασία για άλλα 30 λεπτά. Δύο τρεις φορές πριν ολοκληρωθεί το
ψήσιμο περιχύνουμε τα ψάρια με τους χυμούς του ταψιού.

LL  Το ψάρι μας θέλει ένα λευκό ξηρό κρασί από την ποικιλία
σαββατιανό, Εύβοιας, με αρωματική σύνθεση λουλουδιών.
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Πεσχανδρίτσα
σαγανάκι
για τέσσερα άτομα

Υλικά
½ κιλό ουρές πεσχανδρίτσας
250 γρ. φορμαέλα Αράχωβας
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
½ καυτερή πιπεριά
1 κουταλιά πελτέ ντομάτας
2 κουταλιές τσίπουρο
1 κουταλιά φρέσκο φασκόμηλο
½ κουταλάκι αλάτι
½ κουταλάκι ζάχαρη
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και την πιπεριά και τα μαραίνουμε ελαφρά στο ελαιόλαδο. Σειρά έχουν ο πελτές
και το φασκόμηλο. Τα σβήνουμε με το τσίπουρο και ρίχνουμε τις πεσχανδρίτσες, το αλάτι, τη ζάχαρη και τα
αφήνουμε για πέντε - δέκα λεπτά να βράσουν. Τελευταίο ρίχνουμε το τυρί κομμένο σε μικρούς κύβους,
κλείνουμε το μάτι και το αφήνουμε να λειώσει.

Q Q  Τσίπουρο στο σαγανάκι, τσίπουρο και στο ποτήρι αλλά
τσίπουρο παλαίωσης από τη Θεσσαλία.
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Συκωτάκι
και πουρέ μήλου
για τέσσερα άτομα

Υλικά
¾ του κιλού συκώτι,
κομμένο σε λεπτές φέτες
2 κουταλιές αλεύρι
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια
1 ποτήρι κόκκινο κρασί
2 κουταλιές τρυφερά
φυλλαράκια φασκόμηλου
λίγο αλάτι

10 κόκκοι πράσινο πιπέρι
4 κουταλιές ελαιόλαδο

1 κούπα από το ζωμό που
θα βράσουν τα λαχανικά

για το πουρέ

1 κουταλάκι φρέσκο
βούτυρο

3 μέτριες πατάτες

2 – 3 φύλλα φασκόμηλου

2 ξινόμηλα

½ κουταλάκι αλάτι

1 κούπα ελαφρύ φρέσκο
γάλα

λίγο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση
Αρχίζουμε με το πουρέ διότι το σηκώτι δεν περιμένει. Κόβουμε σε χοντρά κομμάτια τις πατάτες και τις βράζουμε σε
νερό (μόλις να τις σκεπάζει) σε χαμηλή θερμοκρασία μαζί με τα φυλλαράκια του φασκόμηλου και λίγο αλάτι. Πέντε
λεπτά πριν τελειώσει το βράσιμο θα προσθέσουμε χοντροκομμένα τα ξινόμηλα. Τα στραγγίζουμε κρατάμε μία κούπα από το ζωμό και βάζουμε στο σκεύος το βούτυρο, λίγο αλάτι, πιπέρι και αρχίζουμε να δουλεύουμε τον πουρέ,
ρίχνοντας σιγά - σιγά το γάλα και το ζωμό.
Αλευρώνουμε το συκώτι, το τηγανίζουμε ελαφρά και από τις δύο μεριές, το βγάζουμε και το αφήνουμε σε
ένα πιάτο. Σειρά στο τηγάνι έχουν τα κρεμμύδια με το φασκόμηλο. Αφού μαραθούν ελαφρά, ξαναβάζουμε το συκώτι, προσθέτουμε τα πιπέρια, το αλάτι και το κρασί και τα αφήνουμε να βράσουν πέντε λεπτά
για να δέσει η σάλτσα.

LL  Κρασί από την Κρήτη από δύο ποικιλίες: κοτσιφάλι και μανδηλαριά
με αρώματα που δένουν με το συκώτι και το φρουτένιο πουρέ.
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‘Ενα
φρουτένιο χοιρινό
καρέ
για τέσσερα άτομα

Υλικά
5 μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο: ένα
μονοκόμματο κομμάτι από το καρέ
μπριζόλας που θα πρέπει να ζυγίζει
περίπου ενάμισι κιλό
10 βερίκοκα
3 μέτριες πατάτες
2 ξινόμηλα
1 κούπα φύλλα φασκόμηλου

2 – 3 κλαδάκια δεντρολίβανο
1 ποτήρι μαυροδάφνη
χυμό ενός πορτοκαλιού και δύο
μανταρινιών
αλάτι
μαύρο πιπέρι
λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Κάνουμε μία μεγάλη τομή, σαν «τσέπη», ανάμεσα στα κόκαλα και το φιλέτο της μπριζόλας.
Θα μαρινάρουμε από την προηγούμενη μέρα το χοιρινό με το κρασί και το χυμό των εσπεριδοειδών. Την επόμενη
μέρα, θα χωρίσουμε λίγο με το μαχαίρι τα κόκαλα μεταξύ τους, θα αλατίσουμε καλά το κρέας και θα βάλουμε μέσα
στην «τσέπη» που έχουμε ανοίξει, τα φύλλα του φασκόμηλου, τις βελόνες του δεντρολίβανου και τα βερίκοκα.
Μπορούμε να βάλουμε και γύρω – γύρω από το κρέας λίγα ακόμη φύλλα φασκόμηλου.
Η γάστρα είναι το ιδανικό σκεύος για να σιγοψηθεί το χοιρινό στους 180 βαθμούς για μιάμιση ώρα περίπου.
Μετά την μιάμιση ώρα, θα αφαιρέσουμε το καπάκι της γάστρας και θα προσθέσουμε τις πατάτες, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 220 βαθμούς. Κάθε
τόσο περιχύνουμε το κρέας με τα ζουμάκια του ταψιού. Άλλα τρία τέταρτα και είναι έτοιμο! Πριν
από το τελευταίο τέταρτο προσθέτουμε τα μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε
LL  Τι θα πιούμε?
φέτες.
Ένα ξηρό κόκκινο
κρασί από την
<< Αν έμενε αρκετό ζουμάκι στο ταψί το βράζουμε απλά να
ποικιλία μαυροδάφνη,
συμπυκνωθεί χωρίς να προσθέσουμε κορν φλάουρ ή κάτι
παρόμοιο!
Πελοποννήσου, με
πολλές τανίνες.
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Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε στο τυπογραφείο αθανασιοσ α. Αλτιτζησ - γραφικεσ τεχνεσ - ιπποδρομιου & καμβουνιων 2 - θεσσαλονικη για λογαριασμό του
κέντρου

περιβαλλοντικής

εκ-

παίδευσης βερτίσκου το δεκεμβριο 2009 και διανεμεται δΩρεαν
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