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Αγαπητές φίλες και φίλοι,

με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω τον Οδηγό Γαστρονομίας του Κι-
λκίς, μια συλλογή γεύσεων και αρωμάτων της περιοχής μας που 
δημιούργησε η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς, ΑΜΚΕ του 
Επιμελητηρίου Κιλκίς.  

Αυτός ο οδηγός είναι μια ξενάγηση στην παραδοσιακή κουζίνα του 
τόπου μας, μια κουζίνα με έντονα πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και 
γεύση, αφού προέρχεται από την πρόσμιξη των υλικών που έφεραν 
μαζί τους οι πρόσφυγες, όταν εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς.

Σας προσκαλώ να ταξιδέψετε μέσα από τις σελίδες του, να δοκιμά-
σετε και να γευτείτε τις συνταγές του, αλλά και να εξερευνήσετε την 
περιοχή του Κιλκίς για να ανακαλύψετε και μόνοι σας τις ομορφιές 
που έχει να σας προσφέρει.

Καλώς ήρθατε στο Κιλκίς και καλή σας όρεξη!

Παύλος Σπ. Τονικίδης
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Dear friends,

it is my great pleasure to present you the Gastronomic Guide of 
Kilkis, a collection of flavors and aromas of our region, which was 
created by the Research and Development Company of Kilkis, a 
NPCP of the Chamber of Kilkis.

This guide is a tour through the traditional cuisine of our region, a 
cuisine with a strong multicultural character and taste, which orig-
inates from the blend of ingredients brought here by the refugees 
who settled in Kilkis.  

I invite you to travel through its pages, to try and savor its recipes, 
and to explore the region of Kilkis yourself, discovering the beauty 
it has to offer.

Welcome to Kilkis and bon appetit!

Paulos Sp. Tonikides
President of the Chamber of Kilkis
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Χαράζει  και  οι πρώτες αχτίδες του ήλιου κε-
ντούν τον καταγάλανο ουρανό από το Πάικο ως τα 
Κρούσσια και ζωγραφίζουν αστραφτερά διαμαντά-
κια στη σμαραγδένια λίμνη του Σκρα.  Η πόλη του 
Κιλκίς ξυπνάει στη σκιά του καταπράσινου λόφου 
του Αγίου Γεωργίου και μαζί της τα γραφικά χωρι-
ουδάκια  της περιοχής με τα παραδοσιακά σπίτια, 
τα στενά δρομάκια, τις  εκκλησίες και τις όμορφες 
πλατείες. Οι άνθρωποι ξεκινούν για τις δουλειές 
τους. Άλλοι για τα χωράφια με το στάρι, το βαμβάκι, 
τον καπνό και το τριφύλλι, άλλοι για τα αμπέλια τους 
και άλλοι για να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Πολ-
λοί κινούν για τα κοντινά εργοστάσια και άλλοι για τα 
μαγαζιά τους ή τα ταβερνάκια τους, αλλά δεν είναι 
και λίγοι εκείνοι που κατευθύνονται βιαστικά προς 
τις υπηρεσίες και τις εταιρείες όπου εργάζονται. 
Καθώς πλησιάζει η ώρα για το πρώτο κουδούνι 
χαρούμενες φωνές παιδιών και νέων πλημμυρί-
ζουν τους δρόμους, ενώ ήδη οι πρώτες μυρωδιές 
από τις κουζίνες αρχίζουν να ερεθίζουν τη μύτη και 
τον ουρανίσκο. Πόσες συνταγές, Ποντίων, Στενη-
μαχιτών, Ανατολικορωμυλιωτών, Θρακιωτών και 
Σαρακατσάνων, η καθεμία με τα δικά της ιδιαίτερα 
αρώματα, μαγειρεύονται στα σπίτια και στα ταβερ-
νάκια και περιμένουν να χορτάσουν τις αισθήσεις, 
όσων καθίσουν στο μεσημεριανό τραπέζι. Τουρσιά 
και γλυκά του κουταλιού φτιάχνονται ακούραστα σε 
κάθε σπίτι, ενώ στις παραδοσιακές ποντιακές οικο-
γένειες δεν λείπουν οι χειροποίητοι γιοχάδες και το 
σπιτικό πασκιτάν.  

My Kilkis

It is dawn and the fist rays of the sun embroider 
the clear blue sky from Mount Paiko to Kroussia 
and draw sparkling diamonds in the emerald lake 
of Skra. The city of Kilkis awakens in the shadow 
of the green hill of St. George and along with it, the 
picturesque towns of this region with their tradi-
tional houses, the narrow streets, the churches 
and the beautiful squares. People are going to their 
workplaces. Others are going to the farmlands 
with wheat, cotton, tobacco and clover, others are 
going to the vineyards and others are going to care 
for their flocks. Many go to the nearby factories and 
others go to their shops or taverns, while others 
hastily rush to the agencies and companies where 
they are employed. As it is almost time for the first 
school bell to ring, happy children and youngster 
voices are flooding the streets. At the same time, 
the scents from the kitchens begin to stimulate the 
nose and the palate. Numerous recipes of Pon-
tians, Stenimachites, Anatolikoromyliotes, Thra-
cians and Sarakatsani, each with their own distinct 
flavours, are being cooked in homes and taverns 
and are waiting to please the senses of those who 
sit at the lunch table. Pickles and fruit preserves 
are made tirelessly in every home, while in the tra-
ditional Pontian families the handmade ‘yochades’ 
and the homemade ‘paskitan’ are always present.   

7



Και γύρω η φύση με την οργιάζουσα βλάστηση απο-
καλύπτει την απαράμιλλη ομορφιά της. Καταπράσινες 
διαδρομές στα βουνά, μοναδικά τοπία με χαράδρες και 
ρεματιές, με πλούσια δάση οξιάς, δρυός και κωνοφό-
ρων δέντρων, στολισμένα με γάργαρα τρεχούμενα νερά 
ζωγραφίζουν ένα σκηνικό απροσδόκητα ελκυστικό που 
μοιάζει να ξεπήδησε από παραμύθι με νεράιδες και ξω-
τικά. Μονοπάτια οδηγούν στα χωριά, πνιγμένα στο πρά-
σινο, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ιστορική 
μνήμη χαραγμένη σε κάθε γωνιά τους. Στα καφενεία 
οι πιο ηλικιωμένοι διηγούνται ιστορίες της προσφυγιάς 
και των αλησμόνητων πατρίδων, όπως τις άκουσαν 
από τους παππούδες τους και μοιράζονται τις σκέψεις 
και τους προβληματισμούς για την καθημερινότητά τους 
συνοδευόμενα με τον ήχο των δροσερών νερών που 
κελαρύζει στις πηγές των βουνών. Και μέσα στα χωριά 
μονοπάτια πολιτισμού οδηγούν σε λαογραφικά μουσεία 
με θαυμάσια εκθέματα λαϊκής παράδοσης και σεντού-
κια προσφύγων γεμάτα με μνήμες, μοναδικά διατηρητέα 
κτίρια και παραδοσιακές κατοικίες, αμέτρητες εκκλησίες 
και παρεκκλήσια, πολλά από τα οποία χρονολογούνται 
σε περασμένους αιώνες και ιστορικά μνημεία που θυ-
μίζουν το σπουδαίο ρόλο που έχει παίξει το Κιλκίς και τα 
γύρω χωριά στην ελληνική ιστορία. 

Το παρελθόν και η μακραίωνη ιστορία είναι βαθιά χα-
ραγμένα σε όλη την περιοχή και αναβλύζει σαν το νερό 
από κάθε της σημείο. Από την εποχή του Τρωικού πο-
λέμου έως και σήμερα οι άνθρωποι έχουν αφήσει εδώ 
τα αποτυπώματα τους. Τόπος κατοικίας Παιόνων και 
Κρηστώνων κατά την Τρωική εκστρατεία, αποτελούσε 
κέντρο της περιοχής λόγω της στρατηγικής θέσης. Ανα-
τολικά του Αξιού, κοντά στις πηγές του αρχαίου Εχέδω-
ρου, του ποταμού που έδινε δώρα-χρυσάφι, σημερινού 
Γαλλικού, βρισκόταν η αρχαία Κρηστωνία, ενώ στην 
κοιλάδα του Αξιού εξαπλώνονταν η αρχαία Αμφαξίτις. 
Ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Στράβωνας και ο Θουκυδίδης 
μνημόνευσαν την περιοχή και τους προϊστορικούς κα-
τοίκους της. Τα ερείπια μεγάλης μακεδονικής πόλης των 
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων που αποκαλύ-
φθηκαν στο Παλατιανό, έναν μικρό οικισμό βόρεια του 
Κιλκίς,  προδίδουν κατοίκηση της περιοχής και εκείνη 
την περίοδο. Μνημείο των Βυζαντινών χρόνων το Γυ-
ναικόκαστρο, ένα ισχυρότατο φρούριο που δεσπόζει 
μεταξύ των ποταμών Γαλλικού και Αξιού. Γνωστό από 
τους δυναστικούς αγώνες του Καντακουζηνού και των 
εμφυλίων πολέμων του 1342,  παραδόθηκε από τη σύ-
ζυγο του διοικητή Μαρουλία, στον Εβρενό, ύστερα από 
πολιορκία και αντίσταση μερικών μηνών. Σύμφωνα με 
την παράδοση έτσι πήρε το όνομα Γυναικόκαστρο, κα-
θώς, όπως λένε, ήταν τόσο ισχυρό που ακόμη και μια 
γυναίκα μπορούσε να το υπερασπιστεί. 

Μνήμες ιστορικών στιγμών των Ελλήνων αναμιγνύο-
νται με τη σπάνια ομορφιά της φύσης τους ορμητικούς 
καταρράκτες και τα γαλαζοπράσινα νερά μιας αρχαίας 
λίμνης. Είναι η περίφημη σμαραγδένια λίμνη του Σκρα 
μια ανάσα από το πεδίο της μάχης του Σκρα, μια μάχη 
καθοριστικής σημασίας για την πορεία του ελληνικού 
κράτους, αλλά και του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Και 
ύστερα ήρθαν οι πρόσφυγες και κατέκλυσαν τα χωριά 
της περιοχής. Με μελανά γράμματα είναι επίσης γραμ-
μένη η ιστορία του Κιλκίς κατά τη διάρκεια της Γερμανι-
κής Κατοχής και του Εμφυλίου. 

8



The surrounding nature with its rampant vegetation re-
veals its unique beauty. Magnificent trails in the moun-
tains, unique landscapes with ravines and gullies, with 
lush forests of beech, oak and pine trees, decorated with 
gurgling springs paint a surprisingly attractive scen-
ery that looks like it sprang from a fairytale with fairies 
and elves. Footpaths lead to the villages, smothered in 
greenery, with their traditional architecture and historical 
memory engraved in each corner. In the cafes, the eldest 
recount stories of the refugee times and their memora-
ble homelands, as they were told by their grandparents. 
They share their thoughts and concerns on the daily life, 
accompanied by the sounds of cool water running in the 
mountain springs. In the villages, trails of culture lead to 
folklore museums with wonderful exhibits of folk tradi-
tion and refugee chests filled with memories, uniquely 
preserved buildings and traditional houses, countless 
churches and chapels, many of which date back centu-
ries, along with historical museums that remind us of 
the important role that Kilkis and its surrounding villages 
have played in the history of Greece.. 

The past and its long history are etched across this re-
gion and are spurting from every place like water. Since 
the era of the Trojan War until today, many people have 
left their imprints here. As it was the place of residence of 
Paionians and Kristonians during the Trojan expedition, it 
was the centre of this region due to its strategic position.  
At the east of Axios river, near the springs of the ancient 
Echedoros, the river that gave gifts of gold and is called 
‘Gallikos’ now, the ancient Kristonia was located; While 
the ancient Amfaxitis was spread across the valley of Ax-
ios. Homer, Herodotus, Strabo and Thucydides all have 
mentioned this region and its prehistoric inhabitants. The 
remains of a large Macedonian city of the Hellenistic and 
Roman periods that were discovered in Palatiano, a small 
settlement north of Kilkis, indicate habitation of the area 
during that period. Gynaikokastro is a monument of the 
Byzantine period, a powerful fortress which dominates 
between the rivers Axios and Gallikos. Known by Kantak-
ouzenos’ dynastic struggles and civil wars of 1342, it was 
surrendered by the wife of the governor Maroulias after 
several months of siege and resistance. According to the 
tradition, this is the reason why it was named ‘Gynaiko-
kastro’; because it was so powerful a castle, that even a 
woman could defend it.
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Η ιστορία είναι χαραγμένη σε όλα τα χωριά του Κιλκίς και τα 
αποτυπώματα που άφησαν περασμένες εποχές είναι όμορ-
φα συνδυασμένα με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική τους και 
τα ιδιαίτερα σημάδια της παράδοσης. Ανάμεσα τους η Γου-
μένισσα, άλλοτε μεγαλούπολη της ευρύτερης περιοχής, με τα 
στενά δρομάκια της, τα παλιά παραδοσιακά της σπίτια με την 
κλασσική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, τα δροσερά τρεχούμε-
να νερά και την πλατανοσκέπαστη δροσερή πλατεία της. Πε-
ριδιαβαίνοντας στα σοκάκια της παλιάς πόλης τα χαρακτηρι-
στικά κουκουλόσπιτα ξυπνούν μνήμες της προβιομηχανικής 
εποχής, ενώ παντού ηχούν οι μουσικές των χάλκινων πνευ-
στών από τις αμέτρητες αυτοσχέδιες μπάντες. Αν είναι γιορτή 
ή τοπικό πανηγύρι, οι μπάντες των χάλκινων δίνουν κυριο-
λεκτικά το βροντερό παρόν ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγά-
λους με μουσικές που αντιλαλούν σε όλο το Πάικο. Σπουδαίοι 
άνθρωποι των γραμμάτων όπως ο Μενέλαος Λουντέμης, ο 
Ίων Δραγούμης, ο Γεώργιος Αθάνας πέρασαν από εδώ και 
μνημόνευσαν τη Γουμένισσα στα συγγράμματά τους. 

Φωλιασμένο στα 1.250 μέτρα σε ένα καταπράσινο οροπέδιο 
βρίσκεται ένα βλαχοχώρι ολοζώντανο το καλοκαίρι αλλά έρη-
μο το χειμώνα. Είναι τα Μεγάλα Λιβάδια, ένα χωριό στο οποίο 
η χρωματική παλέτα της φύσης έχει δημιουργήσει με περίσ-
σια έμπνευση, περιτριγυρισμένο από χωράφια κατάσπαρτα 
με τις φημισμένες του πατάτες. Καθώς το Πάικο ξετυλίγεται 
σιγά-σιγά γαλήνιο και πανέμορφο ξεπροβάλλουν οι πρώτες 
καστανιές, στολισμένες με ολόγλυκα κάστανα και δίπλα με-
γάλες συντροφιές από οξιές που αποχωρίζονται τα χρυσαφιά 
φυλλαράκια τους. Σε αυτό το μαγικό τοπίο, πλαισιωμένο από 
γάργαρα νερά είναι χτισμένα τα γραφικά χωριά Γρίβα και Κα-
στανερή, με τα καλντερίμια τους και τις παραδοσιακές πλατεί-
ες τους με τα φιλόξενα καφενεδάκια. Ποιο χωριό να πρωτο-
μνημονεύσει κανείς; Την Κάρπη με το χαρακτηριστικό μαύρο 
ρέμα να τη διασχίζει, το κατάφυτο Μεταλλικό, που το πλημμυ-
ρίζει το μελωδικό τραγούδι των αηδονιών που αντηχεί από τις 
ρεματιές, τα γραφικά χωριά Ποντοκερασιά και Κάτω Θεοδω-
ράκι, δύο ορεινούς παραδείσους όπου η ψυχή γαληνεύει και 
ο ουρανίσκος σαγηνεύεται από την εξαιρετική τοπική κουζίνα 
ή τον οικισμό Κούπα με τις αναρίθμητες πηγές να κελαρύζουν 
και τα πυκνά δάση βελανιδιάς και οξιάς να δημιουργούν ένα 
σπάνιο σκηνικό. 

Memories of Greek historical moments are mixed with the 
rare beauty of nature, the raging waterfalls and the turquoise 
waters of an ancient lake. It is the famous emerald lake of 
Skra, just a breath away from the battlefield of Skra, a bat-
tle of crucial importance for the course of the Greek State 
and the First World War. And then the refugees came and 
flooded the villages of this region. The history of Kilkis during 
the German Occupation and the Civil War is also written with 
black letters.

History is etched in all the villages of Kilkis and the imprints 
left by past eras are beautifully combined with the unique 
architecture and significant marks of tradition. Among them 
shines Goumenissa, formerly the largest city of this region, 
with its narrow streets, old traditional houses with classi-
cal Macedonian architecture, cool running springs and the 
square filled with many plane trees. Walking through the al-
leys of the old city, the notable ‘koukoulospita’ awaken mem-
ories of the pre-industrial era, while the music of ‘Halkina’ 
sounds everywhere from countless impromptu bands. If a 
local celebration or festival is taking place, the ‘Halkina’ bands 
give rhythm with music that echoes around the Paiko Moun-
tain. Great intellectual men such as Menelaos Lountemis, 
Ion Dragoumis and George Athanas passed through here 
and have referred to Goumenissa in their writings.

Nestled up on 1,250 meters in a green plateau is a Vlach vil-
lage that is full of life during the summer, while in winter one 
can rarely see smoke coming out of its chimneys. It’s the 
‘Megala Livadia’, a village where the colour palette of nature 
was created in excess of inspiration, surrounded by fields 
dotted with the famous potatoes of this region. As Paiko un-
folds slowly, serene and beautiful, the first chestnut trees pop 
up, loaded with their delicious fruit and yellowish beech twigs 
that are swaying gracefully from the air blast. In this magical 
setting, surrounded by crystal clear waters, the villages Griva 
and Kastaneri are built, with cobbled streets and traditional 
squares with welcoming cafes. Which village should anyone 
mention first? Karpi, with the characteristic black creek that is 
crossing it; the overgrown greenery of Metalliko that is filled 
with the melodic song of nightingales that resonates from 
the ravines; the picturesque villages ‘Pontokerasia’ and ‘Kato 
Theodoraki’, two mountain paradises where the soul calms 
and the palate is fascinated by the excellent local cuisine, 
or the settlement ‘Koupa’ with its innumerable springs and 
dense forests of oak and beech that create a rare scenery.
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Και ανάμεσα στα χωριά ξεδιπλώνεται το θαύμα της φύ-
σης. Το υγρό στοιχείο θριαμβεύει και καθορίζει το τοπίο 
συνθέτοντας μία μαγεία εικόνων και μουσικότητας, που 
δημιουργεί ο ήχος του νερού.  Ο Αξιός ποταμός, που 
έχει υμνηθεί από τον Όμηρο στην Ιλιάδα ως «κάλλιστον 
ύδωρ». Ο Γαλλικός ποταμός ή Εχέδωρος της αρχαιότη-
τας που χάριζε τα χρυσαφιά του δώρα.  Η λίμνη Δοϊράνη, 
ξακουστή για τα πεντανόστιμα ολόφρεσκα γριβάδια της, 
ειρηνική και σαγηνευτική, καθρεφτίζει στα κρυστάλλινα 
νερά της αρχέγονες ιστορίες. Η τεχνητή Λίμνη Μεταλλείου 
που μαγεύει με την απέραντη γαλήνη της και ροδίζει γο-
ητευτικά στη δύση του ήλιου ζωντανεύοντας τις ιστορίες 
του ήρωα του Καζαντζάκη Αλέξη Ζορμπά. Η φημισμένη 
από τα αρχαία χρόνια Πικρολίμνη και προικισμένη με 
θαυματουργές θεραπευτικές και αναζωογονητικές ιδι-
ότητες χάρη στις θειούχες λάσπες που αναβλύζουν από 
τα έγκατά της. Μία μυσταγωγική αποκάλυψη κρυφής φυ-
σικής ομορφιάς ο καταρράκτης του Μπέλες, καλά κρυμ-
μένος μέσα σε πλούσια βλάστηση με αιωνόβια πλατάνια, 
δρύες, σφένδαμο και φράξο. 

Και στην καρδιά της περιοχής βρίσκεται το Κιλκίς, μία 
μικρή αλλά τόσο ζωντανή πόλη, γεμάτη φιλόξενους και 
καλοσυνάτους κατοίκους. Την ημέρα θα δει κανείς χα-
ρούμενους τους ντόπιους να απολαμβάνουν τη βόλτα 
τους στην αγορά, κεφάτες παρέες να ξυπνούν γλυκά με 
μία μπουγάτσα κάτω από σκιερά δέντρα, ενώ τα βράδια 
σφύζει από ζωή με τα ταβερνάκια να σπάνε τη μύτη με τις 
γαργαλιστικές μυρωδιές τους και τα μπαράκια να ανεβά-
ζουν τη διάθεση με τις χορευτικές μουσικές τους. Εξερευ-
νώντας την πόλη θα δει κανείς διάσπαρτα καταπράσινα 
πάρκα και παιδικές χαρές γεμάτα χαρούμενες παιδικές 
φωνές, όμορφες μονοκατοικίες με τους περιποιημένους 
κήπους τους και θα αφεθεί στις υπέροχες ευωδιές από 
τα δέντρα και τα άνθη των παρτεριών. Και σηκώνοντας 
ελαφρά το βλέμμα θα αντικρίσει το σπήλαιο του Αγίου Γε-
ωργίου με σπάνιο διάκοσμο από κοραλλιογενές υλικό και 
γεμάτο μυστικά που προέρχονται από τα βάθη της προϊ-
στορίας, σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

Αυτό είναι το Κιλκίς.  Το μέρος όπου η εκθαμβωτική 
ομορφιά της φύσης σμίγει με τις μνήμες και τις ιστορίες 
των ανθρώπων και η πλούσια παράδοση ταξιδεύει από 
τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα για να γεννήσει μεθυ-
στικά αρώματα ζωής.

Between these villages the miracle of nature is unfold-
ing. The liquid element triumphs and sets the landscape, 
composing an image of magic and musicality that is 
created by the sound of water. Axios River, which has 
been praised by Homer in the Iliad as “the best water”. 
Gallikos River or Ehedoros of antiquity that gave away 
its golden gifts. Lake Doirani, famous for its delicious 
fresh carps, peaceful and captivating, reflects primeval 
stories on its crystal water. The artificial Lake ‘Metalleiou’ 
enchants with its great peace, enlivening the stories of 
Kazantzakis’s hero Alexis Zorbas. The famous, since 
the ancient times, Pikrolimni endowed with miraculous 
healing and rejuvenating properties due to the sulfur 
mud gushing from its bowels. A mystic revelation of hid-
den beauty is the waterfall of Belles, well hidden amidst 
lush vegetation with plane trees, oak, maple and ash.

Kilkis, a small but so vibrant city, full of friendly and hospi-
table inhabitants, is located at the heart of this region. Dur-
ing the day, one can see the happy locals enjoying a stroll 
in the market, cheerful groups of friends waking up with 
a sweet “mpougatsa” pie under the shady trees, while 
at night the city bursts with life with the taverns stimu-
lating the noses with titillating scents and bars that give 
rhythm with musical events. Exploring the city, one will 
see scattered green parks and playgrounds full of happy 
children’s voices, beautiful houses with landscaped gar-
dens and will let go to the wonderful scent of trees and 
flowers beds. And by slightly raising the gaze, one can 
confront the cave of St. George with its rare decoration 
of coral material and, full of secrets from the depths of 
prehistory, stalactites and stalagmites.

This is Kilkis. A place where the stunning nature blends 
with the memories and the stories of the locals, while its 
rich tradition is travelling from centuries back to give birth 
to intoxicating life scents.

13



Φώτογραφία Αρχείο Χ.Μπρουφα / Αrchive Photo by Ch.Brufa14



Ένα ενδιαφέρον πάντρεμα, ένα πολυποίκιλο μίγμα γεμάτο διαφορετικούς 
ήχους, χρώματα, γεύσεις και αρώματα είναι αυτό που δίνει πικάντικη γεύ-
ση και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα στην πόλη του Κιλκίς και γενικότερα 
σε όλη την περιοχή. Μέσα από τους στεναγμούς και τον ξεριζωμό των 
προσφύγων που κατέκλυσαν την περιοχή μετά την απελευθέρωση του 
Κιλκίς το 1913, αλλά κυρίως με την ανταλλαγή των πληθυσμών, δημιουρ-
γήθηκε ένα  ψηφιδωτό λαών και πολιτισμών με ταυτότητα ελληνική και 
χρώμα από τις μακρινές περιοχές από όπου προήλθαν οι πρόσφυγες. Τα 
ήθη και τα έθιμα που ταξίδεψαν μαζί τους κατάφεραν να αντισταθούν στη 
φθορά του χρόνου και παραμένουν ζωντανά μέχρι και σήμερα στις μικρές 
καθημερινές συνήθειες, αναβιώνουν μέσα από γιορτές και εκδηλώσεις 
ενώ διατηρώντας ζωντανή την κουζίνα του τόπου τους, το άρωμα των χα-
μένων πατρίδων πλανιέται ακόμη στην ατμόσφαιρα.

An interest marriage, a mixture of diverse sounds, colors, flavors and 
aromas gives a spicy taste and multicultural character to the city of Kilkis 
and its surrounding region. The uprooting of refugees that swarmed 
the region after the liberation of Kilkis in 1913 and the exchange of 
populations, created a mosaic of people and cultures with Greek identity 
and color from the remote areas where the refugees came. The mores 
and customs that traveled with them managed to resist the wear of 
time and remain alive until today in the everyday habits. They are revived 
through celebrations and events, while maintaining the original cuisine 
of their origins keeps the aroma of lost homelands in the atmosphere.

The “Tastiest” Mix
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Οι πρώτοι πρόσφυγες που έφθασαν στο Κιλκίς 
το καλοκαίρι του 1913 ήταν οι Στρωμνιτσιώτες. 
Η ωραία και γραφική πόλη που αντίκρισαν από 
μακριά οι Στρωμνιτσιώτες, στην πραγματικότητα 
δεν ήταν παρά σωροί ερειπίων και εγκαταλειμ-
μένων χαμόσπιτων. Λίγα χρόνια αργότερα η Μι-
κρασιατική καταστροφή σημάδεψε την ιστορία 
της Ελλάδας ξεριζώνοντας τον Ελληνισμό από 
τις εστίες του και καθόρισε οριστικά τη σύνθεση 
του πληθυσμού στην περιοχή του Κιλκίς. Τότε 
ήταν που κατέφθασαν χιλιάδες πρόσφυγες από 
το μικρασιατικό Πόντο, την Ανατολική Θράκη, την 
Ιωνία, τη Βιθυνία και την Καππαδοκία,  καθώς 
και κύματα προσφύγων, κυρίως Ποντίων, από 
τη Ρωσία με πρώτο αυτό των Ποντοκαυκασίων 
προερχομένων από το Καρς. Οι πρόσφυγες που 
ήρθαν εκείνη την εποχή στο Κιλκίς, είχαν ένα 
προνόμιο σε σχέση με τους ομοεθνείς τους που 
διάλεξαν άλλους τόπους: δεν αντιμετωπιστήκαν 
σαν ξένο σώμα, καθώς οι ντόπιοι ήταν ελάχιστοι 
και οι κάτοικοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους 
ήταν κι αυτοί πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί 
στο Κιλκίς την προηγούμενη δεκαετία.  Σε αυτούς 
ήρθαν να προστεθούν το 1926 πρόσφυγες από τα 
Βαλκάνια που ανήκαν στις κοινότητες των Στενη-
μαχιτών και Ανατολικορωμυλιωτών. Ακόμη, με-
τακινούμενοι πληθυσμοί όπως οι Σαρακατσάνοι 
και οι Βλάχοι, μετά από περιπλανήσεις εγκατα-
στάθηκαν οριστικά στο Κιλκίς. 

Stromnitsiotes were the first refugees who 
reached Kilkis in the summer of 1913. The 
beautiful graphic city that they saw from far away 
was nothing but piles of ruins and abandoned 
hovels. A few years later, the Destruction of Ionia 
marked the History of Greece by uprooting the 
Hellenism from their homes and defined the 
composition of population in the region of Kilkis. 
That was the time when thousands of refugees 
arrived from Anatolia, Eastern Thrace, Ionia, 
Bithynia and Cappadocia, along with waves of 
refugees, mainly Pontians, from Russia, first 
being that of Pontokafkasion originating from 
Kars. The refugees who arrived to Kilkis at the 
time had a certain privilege in respect to their 
fellow compatriots who chose other places: 
they weren’t treated like a foreign body, as 
the locals were few and the overwhelming 
majority of residents were also refugees 
who had settled in Kilkis during the previous 
decade. More refugees came to be added in 
Kilkis in 1926; refugees of the Balkan area who 
belonged to the communities of Stenimachites 
and Anatolikoromyliotes. Moreover, mobile 
populations such as Sarakatsani and the Vlachs, 
settled in Kilkis after many wanderings.
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Στις πατρίδες τους οι πρόσφυγες ήταν κυρίως γε-
ωργοί, αμπελουργοί, μικροεπαγγελματίες, έμπο-
ροι, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών 
και κτηνοτρόφοι. Όταν μετανάστευσαν και ήρ-
θαν στην περιοχή του Κιλκίς, ασχολήθηκαν κατά 
κύριο λόγο με τη γεωργία, καθώς δεν υπήρχαν 
άλλοι πόροι, καλλιεργώντας σιτάρι και καπνό στα 
λιγοστά στρέμματα που τους δόθηκαν. Οι κουζί-
νες τους, με πολλά κοινά στοιχεία αλλά και ετερό-
κλητα, συναντήθηκαν και συνέθεσαν ένα πλού-
σιο ψηφιδωτό γεύσεων και αρωμάτων έχοντας 
δανείσει στοιχεία ο ένας λαός στον άλλον αλλά 
και διατηρώντας αναλλοίωτες τις συνταγές τους 
και τους τρόπους μαγειρέματος μέχρι σήμερα. 
Το αποτέλεσμα για τις γαστριμαργικές περιπλα-
νήσεις που μπορεί να βιώσει κανείς στο Κιλκίς;  
Μαγικό και απροσδόκητο!

The past and its long history are 
etched across this region and are 

spurting from every place like water.

Το παρελθόν και η μακραίωνη 
ιστορία είναι βαθιά χαραγμένη σε 
όλη την περιοχή και αναβλύζει 

σαν το νερό από κάθε της σημείο.

The refugees were mainly farmers, wine 
growers, tradesmen, merchants, people of 
letters and of arts and animal breeders in their 
homelands. When they migrated and settled 
in the region of Kilkis, they worked mainly in 
agriculture, as other resources didn’t exist; 
cultivating wheat and tobacco on the scanty acres 
they were given. Their cuisines were combined 
with a lot of common, but also diverse elements 
and synthesized a rich mosaic of flavors and 
aromas. The people exchanged these flavors 
and many recipes remain unchanged until 
today. The result of these culinary wanderings 
that you can experience in Kilkis is both magical 
and unexpected!
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Προικισμένη από τη φύση της, ζωσμένη από τρεχούμενα νερά και αγκαλιασμένη από δύο μεγάλα 
ποτάμια, τον Αξιό και το Γαλλικό, η εύφορη γη του Κιλκίς γεννά δώρα και τα χαρίζει απλόχερα στον 
άνθρωπο. Δουλεμένος από την προϊστορία μέχρι σήμερα ο κάμπος βάφεται στα χρυσά κάθε καλο-
καίρι καρποφορώντας σιτάρι, δημητριακά και καλαμπόκι και γεμίζει ολόδροσα ζουμερά καρπούζια 
που ξεδιψάνε τις αισθήσεις με το μοναδικό τους άρωμα και τη γλυκιά τους γεύση. Άλλοτε πάλι κοκ-
κινίζει γεμίζοντας μυρωδάτες πεντανόστιμες τομάτες που οι χρυσοχέρες γυναίκες της Γουμένισσας 
αξιοποιούν φτιάχνοντας ζηλευτές παραδοσιακές σάλτσες που ευωδιάζουν βασιλικό και θυμάρι, ενώ 
δεν είναι λίγοι όσοι φτιάχνουν και εμπορεύονται υπέροχες λιαστές τομάτες με διάφορες πρωτότυπες 
συνταγές. 

Endowed by nature, belted by streams and embraced by two major rivers, Axios and Gallikos, the 
fertile land of Kilkis creates gifts and offers them generously to man.  From prehistoric ages until 
today, the plain is painted in gold every summer producing wheat, cereals and corn and filling up 
with juicy watermelons that can quench the thirst with their unique aroma and sweet taste. In other 
times it becomes red, filling up with fragrant delicious tomatoes, which the women of Goumenissa 
utilize by making traditional sauces that smell of basil and thyme, while there are many who make 
and sell delicious sundried tomatoes using various original recipes.

The Gifts Of The Earth
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“Πατάτα από το Λιβάδι τηγανίζεται χωρίς λάδι”, έλε-
γαν οι παλιοί. Στο χωριό Μεγάλα Λιβάδια οι πατάτες 
έχουν την τιμητική τους. Ξακουστές για την ξεχω-
ριστή γεύση τους και πολύ αγαπημένες από όσους 
τις έχουν δοκιμάσει, έχουν ταυτίσει το όνομα του 
χωριού με της περιβόητες πατάτες του. Αντίστοιχα, 
όποιος ακούει το όνομα Φιλυριά ο νους του πάει κα-
τευθείαν στα τραγανά και ολόγλυκα κεράσια Φιλυ-
ριάς, ενώ περιβόητη είναι και η ορεινή τοπική ποι-
κιλία κερασιών που συναντάται μόνο στο Πάικο με 
την ονομασία “Ρούπκα”. Αυτά τα κεράσια κατά κοινή 
ομολογία θεωρούνται τα πιο νόστιμα στην Ελλάδα. 
Όλη η φρεσκάδα αυτών των κερασιών κλείνεται σε 
βάζα στα λαχταριστά και ευωδιαστά γλυκά του κου-
ταλιού που δημιουργούνται στο χωριό Γουμένισσα. 

Βυθισμένα στις καστανιές τα χωριά Γρίβα και Κα-
στανερή απολαμβάνουν την ομορφιά και τους καρ-
πούς αυτού του υπέροχου δέντρου. Και τα δύο 
χωριά φημίζονται για τα απροσδόκητα εύγευστα 
κάστανα που κάνουν και τους πιο δύσπιστους να 
λατρέψουν τη γεύση τους, καθώς το μοναδικό κλίμα 
του Πάικου έχει ευλογήσει τα κάστανα αυτά με μία 
γλύκα που όμοιά της δεν υπάρχει. Επιπλέον, χάρη 
στη μοναδική τους ποιότητα και το μεγάλο τους μέ-
γεθος τα κάστανα Γρίβας και Καστανερής γνωρί-
ζουν μεγάλη ζήτηση στην ελληνική αλλά και στην 
ευρωπαϊκή αγορά. 

Σύμβολο ζωής, γονιμότητας και αφθονίας με μα-
κραίωνη ιστορία χαμένη στα βάθη των αιώνων. Το 
ρόδι, πρωταγωνιστής στη διατροφή και στη φρο-
ντίδα της καλής υγείας χάρη στις ευεργετικές του 
ιδιότητες κατέχει ιδιαίτερη θέση στους καρπούς της 
γης του Κιλκίς. Κατακόκκινοι ροδώνες στην Τούμπα 
και στον Άγιο Παντελεήμονα εκτείνονται μέχρι εκεί 
που χάνεται το βλέμμα. Εκλεκτές ελληνικές ποι-
κιλίες ροδιού και η περιζήτητη εμπορική ποικιλία 
“Wonderful” με τους μεγάλους καρπούς με βαθύ 
μελανοκόκκινο χρώμα και χυμώδη, λαχταριστή 
γεύση, καλλιεργούνται συστηματικά σε ιδιόκτητους 
αγρούς θρέφοντας τους ντόπιους και διανέμοντας 
στην αγορά το αρωματικό αυτό φρούτο της καλοτυ-
χίας. Πλάι στους ροδώνες του Αγίου Παντελεήμονα 
στρέμματα από κυδωνιές χαρίζουν τα γευστικά και 
πολύ αρωματικά «χρυσά μήλα» τους. 

“Potatoes from Livadi can be fried without oil,” the 
old saying goes. In the village of “Megala Livadia” 
the potatoes are honored. Famous for their unique 
flavor and much beloved by those who have tasted 
them, people have identified the name of the village 
with its proverbial potatoes. Similarly, the mind of 
anyone who hears the name “Filyria” goes straight 
to the crunchy and sweet cherries from Filyria, 
while the mountain range of local cherries found 
only in Paikos called “Roupka” is also notorious. 
These cherries are admittedly considered the 
tastiest in Greece. All that freshness of the cherries 
is captured in jars of sweet preserves that are 
created in the town of Goumenissa.

Filled with chestnut trees the villages of Griva and 
Kastaneri enjoy the beauty and the fruits of these 
magnificent trees. Both villages are famous for 
their surprisingly delicious chestnuts that make 
even the most skeptical of people love their taste, as 
the unique climate of Paiko Mountain has blessed 
these chestnuts with an unparalleled sweetness. 
Moreover, thanks to their unique quality and their 
large size, the chestnuts of Griva and Kastaneri 
face a large demand throughout Europe.

It is a symbol of life, fertility and abundance 
with a long history that gets lost in the mists 
of time. The pomegranate, a protagonist in the 
diet and care for good health due to its beneficial 
properties, has a special place in the fruits of the 
land of Kilkis. Crimson fields in Touba and St. 
Panteleimon extend up to where the eye can’t 
reach. Fine Greek pomegranate varieties and 
the coveted commercial variety “Wonderful” with 
the big dark red and juicy fruit with the delicious 
flavor, are grown systematically in private fields 
feeding the locals and distributing to the market 
this aromatic fruit of good luck. Beside the fields of 
Saint Panteleimon, acres of quince offer delicious 
and very aromatic “golden apples”.
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&Αρώματα 
Χρώματα 

Ένας θησαυρός χρωμάτων, γεύσεων και αρωμάτων φω-
λιάζει στην κιλκισιώτικη γη και χαρίζει ομορφιά στο τοπίο 
και ευεργετικές ιδιότητες στον άνθρωπο. Αφεψήματα και 
βάλσαμα, βότανα και αρωματικά φυτά της ελληνικής φύ-
σης αναπτύσσονται στην περιοχή του Κιλκίς και αξιοποι-
ούνται από τους κατοίκους για προσωπική χρήση αλλά 
και για εμπορική. Τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές 
επενδυτικές προσπάθειες καθώς και τοπικές συνεργασίες 
στο χώρο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 
με μεγάλη ανταπόκριση από αγρότες, μεταποιητικές και 
εμπορικές επιχειρήσεις, επιστήμονες και φορείς. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει το βασικό συστατικό της 
Μεσογειακής κουζίνας με τη χαρακτηριστική έντονη, πι-
κάντικη και ελαφρώς πικρή της γεύση, η πολυαγαπημένη 
μας άγρια ρίγανη την οποία οι γέροντες της περιοχής την 
αποκαλούν “Ποντιακό τσάι”. Το όνομά της σημαίνει “το φυτό 
που λαμπρύνει το βουνό” και όχι τυχαία, καθώς τα άνθη 
της στολίζουν το τοπίο και το χαρακτηριστικό της άρωμα 
ευωδιάζει καλοκαίρι. Η ρίγανη του Κιλκίς καλλιεργείται 
και επεξεργάζεται για την παραγωγή αιθέριου ελαίου, το 
οποίο βρίσκει εφαρμογή κυρίως στη ζωϊκή παραγωγή 
ως βασικό συστατικό για την παραγωγή φυσικών προ-
σθετικών των ζωοτροφών τα οποία είναι μικροβιοκτόνα 
και αντικαθιστούν τα αντιβιοτικά. Η συγκεκριμένη χρήση 
αποτελεί μια καινοτόμο εφαρμογή με παγκόσμια απήχηση 
και παράγεται από μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αυτού 
του είδους παγκοσμίως που εδρεύει στο Κιλκίς. 

A hoard of colors, flavors and aromas nests in the land 
of Kilkis and offers beauty to the landscape and beneficial 
properties to the people. Herbal infusions and balsams, 
herbs and aromatic plants of the Greek nature grow in 
the area around Kilkis and are utilized by its residents for 
personal and commercial use. In the more recent years, 
several attempts of investment and local cooperation are 
taking place in the field of aromatic and medicinal plants, 
with a great response from farmers, processing and 
trading businesses, scientists and institutions.

The key ingredient of the Mediterranean cuisine with the 
characteristic intense, pungent and slightly bitter taste, our 
beloved wild oregano which the elders of the area called 
“Pontian tea”, holds the leading role. The name (oregano) 
means “the plant that brightens the mountain” and not 
incidentally; as its blossoms adorn the landscape and its 
characteristic aroma smells like summer. The oregano 
of Kilkis is grown and processed for the production of 
essential oil, which finds application mainly in animal 
production as a key component in the production of 
natural food additives which are germicidal and replace 
antibiotics. This particular use is an innovative application 
with global appeal and is produced by one of the largest 
units of its kind worldwide, that is based in Kilkis.

Known for its enchanting purple color and its fragrant 
aroma that resembles the maternal care of our 
childhood, lavender colors the natural landscape of Kilkis 
and generously offers its benefits. It adores the mountain 
sites because their soil is not too moist, lavender has 
found in the Paiko Mountain an ideal climate to thrive. 
Famous for its relaxing properties, it can fight insomnia, 
stress and anxiety and is a great ally in the treatment 
of panic attacks. At Kilkis, lavender is also grown for its 
essential oil, as it is used in perfumery, soap-making and 
pharmaceuticals.

Colors And Flavors
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Γνωστή για το γοητευτικό μωβ χρώμα της και το ευ-
ωδιαστό της άρωμα που μοιάζει βγαλμένο από τη 
μητρική φροντίδα των παιδικών μας χρόνων, η λε-
βάντα χρωματίζει το φυσικό τοπίο του Κιλκίς και χα-
ρίζει απλόχερα τα οφέλη της. Λατρεύοντας τις ορεινές 
τοποθεσίες, γιατί το έδαφός τους δεν είναι ιδιαίτερα 
υγρό, η λεβάντα έχει βρει στο Πάικο το ιδανικό κλίμα 
για να ευδοκιμήσει. Φημισμένη για τις χαλαρωτικές 
της ιδιότητες, καταπολεμά τις αϋπνίες, το στρες και 
το άγχος και είναι σπουδαίος σύμμαχος στην αντιμε-
τώπιση των κρίσεων πανικού. Στο Κιλκίς η λεβάντα 
καλλιεργείται επίσης και για το αιθέριο έλαιο που πα-
ράγει, καθώς χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, τη 
σαπωνοποιία και στη φαρμακευτική.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το θεωρούσαν βάλσαμο και 
λάτρευαν το άρωμά του. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρη-
σιμοποιούσαν ως απολυμαντικό για διάφορες ασθέ-
νειες. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες συνήθιζαν να αρωμα-
τίζουν με αυτό το μπάνιο τους, για να αποκτήσουν 
σφρίγος και ενεργητικότητα. Από την αρχαιότητα έως 
σήμερα το θυμάρι ξεχωρίζει για το άρωμα και τις θε-
ραπευτικές του ιδιότητες. Θεωρείται από τα καλύτερα 
αντισηπτικά και τονωτικά βότανα, ενώ το εκχύλισμά 
του μπορεί να προλάβει το κρύωμα, ρίχνει τον πυ-
ρετό και καταπολεμά τη γρίπη. Η γεύση του δυνατή, 
πλούσια και ελαφρώς καυστική, απογειώνει κάθε 
πιάτο με ψητό κρέας ή ψάρι, ενώ αρωματίζει ευχάρι-
στά σάλτσες και σούπες. 

Σκαρφαλωμένο στις βουνοπλαγιές και πλάι στα 
ποτάμια της περιοχής του Κιλκίς πλημμυρίζει την 
ατμόσφαιρα με ευχάριστο άρωμα λεμονιού. Είναι 
το γνωστό μας μελισσόχορτο ή μελισσοβότανο, ένα 
φαρμακευτικό αρωματικό και μελιγόνο βότανο που 
πήρε το όνομά του από την εντυπωσιακή σχέση που 
έχει με της μέλισσες. Λέγεται ότι κατά τη μεσαιωνική 
εποχή οι αλχημιστές το χρησιμοποιούσαν για να φτιά-
χνουν ελιξίρια νεότητας. Σήμερα θεωρείται πολύτιμο 
χάρη στη σημαντική συμβολή του στην καταπολέμη-
ση των ιών, αλλά και γιατί τονώνει την καρδιά και το 
κυκλοφορικό σύστημα, καθαρίζει το μυαλό, αυξάνει 
την αντίληψη και ενισχύει τη μνήμη. 

The ancient   Egyptians considered it a balsam and 
worshiped its aroma. The ancient Greeks used it as 
a disinfectant for various diseases. Roman soldiers 
used it to scent their baths so they could obtain vigor 
and energy. Since the ancient times until today, 
thyme stands out for its fragrance and therapeutic 
properties. It is considered one of the best antiseptic 
and toning herbs and its extract can be used to prevent 
colds, fever and is used as a treatment against the 
flu. Its taste is strong, rich and slightly caustic; it can 
elevate any dish with grilled meat or fish, while it can 
pleasantly fragrance sauces and soups.

Perched on the mountain slopes and next to the 
rivers of the region of Kilkis, a pleasant lemon scent 
fills the atmosphere. It is the well known Melissa 
Officinalis (Bee-herb) or Lemon Balm, an aromatic 
and medicinal herb which took its name from its 
impressive relationship with the bees. It is said that 
during the medieval times it was used by alchemists 
to make elixirs of youth. Today it is considered 
valuable due to its significant contribution to the 
fight against viruses, but also because it stimulates 
the heart and circulatory system, clears the mind, 
increases perception and enhances the memory.
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Τούτος ο τόπος είναι, πλημμυρισμένος 
από το φως του ήλιου, μεθυσμένος από τις 
γεύσεις και τα αρώματα της γης, μαγεμένος 
από την ομορφιά της φύσης και γοητευμένος 

από των ανθρώπων της τα έργα.

This land is flooded with sunlight,   
elated with the flavors and aromas of the 
land, bewitched by the beauty of its na-
ture, charmed by the works of its people.
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Πολλοί το θεωρούν ρόφημα των ηλικιωμένων, 
αλλά στην πραγματικότητα συμβάλλει για να φτάσει 
κανείς σε προχωρημένη ηλικία! Απολαυστικά αρω-
ματικό, με πλούσια μεστή γεύση είναι ο ιδανικός 
σύντροφος τις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες, ειδικά 
όταν συνοδεύονται και από συνάχι. Αυτοφυές και 
καλλιεργήσιμο, το χαμομήλι, το θαυματουργό βοτά-
νι σύμφωνα με τον πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, 
συναντάται στην περιοχή του Κιλκίς και αξιοποιεί-
ται ως φυτό αλλά και για την παραγωγή αιθέριου 
ελαίου. Οι ευεργετικές του ιδιότητες πολλές με πιο 
διαδεδομένη την ικανότητά του να ηρεμεί τα νεύρα 
και να μας παραδίδει στην αγκαλιά του Μορφέα. 

Τα βότανα και τα αρωματικά φυτά δεν τελειώνουν 
εδώ. Η κιλκισιώτικη γη φιλοξενεί επίσης πολλά ευ-
εργετικά είδη όπως: τσάι του βουνού, μέντα,  άγριο 
βασιλικό, μάραθο, σπαθόχορτο, δίκταμο αλλά και 
λιγότερο γνωστά αλλά πολύ ωφέλιμα φυτά όπως: 
ερυθραία το κενταύριο, πολύγωνο το άρρεν, λύ-
θρον το ιτεόμορφον, βάτος η ιδαία, σάλβια η γλου-
τενώδης, ανθεμίδα η βαφική, στάχυς ο δασικός, σο-
λάνο το γλυκόπικρο, δαύκος το καρότο, πλαντάγκο 
το μείζον, κιχώριο το ίντιβο, κορονίλλα η ποικίλη, 
γάλλιο το γνήσιο, αχίλλεια η χιλιόφυλλος, προυνέλ-
λα η κοινή και άλλα. 

Many consider it the beverage of the elderly, but 
it actually helps in reaching old age! Delightfully 
aromatic, with a rich full flavor, it is the perfect 
companion on those cold winter nights; especially 
when fighting the flu. Either naturally occurring or 
cultivated, the chamomile is a miraculous herb 
according to the father of medicine, Hippocrates. It 
is found in the region of Kilkis and it is used as a 
plant as well as for the production of essential oil. 
Its beneficial properties are many, but the most 
widespread is its property to calm the nerves and 
to deliver us into the arms of Morpheus.

The herbs and aromatics plants do not end here. 
The land of Kilkis also hosts many other beneficial 
species, such as: mountain tea, mint, wild basil, 
fennel, sedge and dittany. Also, some of the less 
known, but very beneficial plants that can be 
found here are: erythraea centarium, polygonum 
aviculare (knotgrass), lythrum salicaria (purple 
loosestrife), red raspberry, glutinous sage, 
anthemis tinctoria,  hedge woundwort, bittersweet 
nightshade, daucus carota, narrowleaf plantain, 
chicory, crown vetch , gallium genuine, common 
yarrow, prunella vulgaris and more.
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Στις ρίζες του όρους Μπέλλες απλώνει τα κρυστάλ-
λινα νερά της η λίμνη Δοϊράνη, με ιστορία που χάνε-
ται στα βάθη των αιώνων και τόσο μαγευτική ομορ-
φιά που έχει εμπνεύσει μύθους με νεράιδες. Πριν 
δυόμιση χιλιάδες χρόνια ο Ηρόδοτος ξεχώριζε δύο 
είδη ψαριών που ζούσαν στη λίμνη, με τις ονομασί-
ες πάπρακες και τίλωνες και εξηγούσε ότι οι κάτοι-
κοι κατασκεύαζαν τα σπίτια τους μέσα στο νερό και 
τα στήριζαν σε ψηλούς πασσάλους. Στη διάρκεια 
της τουρκοκρατίας οι περισσότεροι κάτοικοι ζού-
σαν από την αλιεία και ελάχιστοι ασχολούνταν με τα 
αμπέλια και τα κτήματα. Μέχρι τη δεκαετία του ‘40 τα 
ψάρια της λίμνης ήταν τόσα πολλά που “κατέβαιναν” 
από τον ποταμό Δοϊράνη μέχρι την Καλίνδρια, όπου 
τότε υπήρχαν νερόμυλοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες 
κατοίκων τα ψάρια μπλέκονταν κατά εκατοντάδες 
στους κουβάδες του μύλου και οι γεωργοί που πή-
γαιναν να αλέσουν το στάρι τους έφευγαν με πολλά 
κιλά ψαριών.

Σήμερα η λίμνη Δοϊράνη με τη σπάνια γοητευτική 
ομορφιά της αποτελεί ένα θαυμάσιο οικοτουριστικό 
σύστημα που φιλοξενεί στα πεντακάθαρα νερά του 
19 είδη ψαριών με κυριότερα το γριβάδι, τον γουλι-
ανό, την πλατίτσα και το περκί, αλλά και την τούρνα, 
την κοκκινοφτέρα, το γλήνι και το σίρκο. Τα ψάρια 
της Δοϊράνης, γνωστά για την υπέροχη γεύση τους 
και την καθαρότητά τους, γνωρίζουν μεγάλη εμπο-
ρική επιτυχία. Στην κορυφή όλων τα πεντανόστιμα 
γριβάδια της, δημοφιλή ψάρια του γλυκού νερού με 
λιπαρή σάρκα και μεγάλη θρεπτική αξία, που προ-
σελκύουν πλήθος επισκεπτών να τα απολαύσουν 
στις γραφικές ψαροταβέρνες της λίμνης, όπου σερ-
βίρονται καλοψημένα και μαγειρεμένα με εξαίσιες 
τοπικές συνταγές και συνοδεύονται από μερακλίδι-
κους μεζέδες και ντόπιο τσίπουρο. 

Οι ψαράδες της λίμνης Δοϊράνης υποστηρίζουν ότι 
τα “παλιά χρόνια” η λίμνη είχε τόσο πολλά ψάρια 
που μπορούσε κανείς να τα πιάσει με τα χέρια του. 
Οι πρακτικές αλιείας των τοπικών ψαράδων διατη-
ρούνται από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και 
βασίζονται κυρίως στα καλάμια που φύονται στη 
λίμνη τα οποία τα αξιοποιούν με ποικίλους τρόπους. 

At the roots of mount Belles lay the crystal waters 
of Lake Doirani, with a history that goes back 
many centuries and such majestic beauty that has 
inspired fairy legends. Two and a half thousand 
years ago Herodotus distinguished two kinds of 
fish living in the lake, with the names ‘paprakes’ 
and ‘tilones’ and explained that the local residents 
built their homes in the water and supported them 
on tall poles. During the Ottoman period most 
people made a living from fishing and few were 
occupied with vineyards and farmlands. Until the 
‘40s, the fish of the lake were so many that they 
“descended” from the river Doirani to Kalindria, 
where watermills existed. According to resident 
testimonies, the fish got tangled by the hundreds in 
the buckets of the mill and the farmers that were 
going to grind their wheat gathered many kilos of 
fish each time.

 Today, Lake Doirani with its rare enchanting beauty 
represents a wonderful ecotourism system that 
hosts in its crystal clear waters 19 species of fish; 
among them the carp, the sheatfish, the schneider, 
the perch, the pike, the common rudd, the tench 
and the bleak. The fish of Doirani, known for their 
great taste, enjoy a great commercial success. On 
top of all the delicious carp, a popular freshwater 
fish with oily flesh and high nutritional value, 
which attracts thousands of visitors who enjoy the 
scenic taverns around the lake, serving roasted 
and cooked carp along with exquisite local dishes, 
appetizers and local “tsipouro” (local alcoholic 
beverage).

The fishermen of Lake Doirani argue that during 
the “old days” the lake had so many fish that 
anyone could catch them with their bare hands. 
The fishing practices of local fishermen remain the 
same since the ancient times and they are mainly 
based on the reeds growing in the lake, which they 
utilize in a variety of ways.
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Τα πεντακάθαρα νερά της προσφέρονται για ψάρε-
μα όλο το χρόνο. Μέσα στο χωριό υπάρχουν ειδικές 
εγκαταστάσεις που προσμένουν τους επισκέπτες 
να απολαύσουν την τέχνη του ψαρέματος στην απέ-
ραντη γαλήνη της λίμνης. Ειδικά εκείνα τα ονειρικά 
δειλινά όταν ο κατακόκκινος ήλιος βουτάει στα νερά 
της και ο χρωματιστός ουρανός καθρεφτίζεται στην 
επιφάνεια της λίμνης, το σκηνικό είναι τόσο γοη-
τευτικό που νομίζει κανείς ότι θα ζωντανέψουν οι 
νεράιδες φορώντας ρόδινο πέπλο και θα αρχίσουν 
να λικνίζονται αέρινα μαγεμένες από τις μελωδίες 
του σούρουπου.

The crystal clear waters of the lake are ideal for 
fishing throughout the year.   In the town, there 
are special facilities awaiting the visitors who 
enjoy the art of fishing in the vast serenity of the 
lake. Especially on those dreamy sunsets when 
the sun dips into the waters and the colorful sky is 
mirrored on the surface of the lake, the scenery is 
so charming one thinks that fairies will come to life 
wearing a pink veil and dancing enchantingly to the 
ethereal melodies of the dusk.

Secrets Of The Lake
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Πλημμυρισμένη στο πράσινο σε όλες του τις αποχρώσεις, λουσμένη στο φως και ζωσμένη από δροσερά τρεχού-
μενα νερά, η γη του Κιλκίς αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την εκτροφή ζώων. Αξιόλογες κτηνοτροφικές μο-
νάδες εδρεύουν στο Κιλκίς ανάγοντας την κτηνοτροφία σε ισχυρό κομμάτι της αγροτικής οικονομίας της περιοχής 
με καθετοποιημένη παραγωγή κυρίως γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και σημαντικές ποσότητες ποιοτικού 
και γευστικού κρέατος και κρεατοσκευασμάτων και εκλεκτών πουλερικών και αυγών. 

Η περιοχή όμως είναι φημισμένη για τα γαλακτοκομικά της και κυρίως για τα εξαιρετικά και πεντανόστιμα τυριά 
της. Εδώ θα συναντήσει κανείς και αρκετά παραδοσιακά τυροκομεία αλλά και κάποιες από τις δυναμικότερες ελ-
ληνικές βιομηχανίες τροφίμων και γαλακτοκομικών με τη μεγαλύτερη από αυτές να κατέχει σήμερα στην Ελλάδα 
εξέχουσα θέση στην παραγωγή τυριών και την πρώτη θέση στις εξαγωγές Φέτας Π.Ο.Π.

Flooded in greenery of all shades, bathed in light and surrounded by cool running waters, the land of Kilkis 
constitutes the perfect environment for animal breeding. Remarkable farms are located in Kilkis, elevating 
stockbreeding into a powerful force of the local economy, with vertically integrated production of mainly dairy 
products, but also significant amounts of flavorful meat and meat products along with selected poultry and 
eggs.

The area, however, is mainly famous for its dairy and specifically the excellent and delicious cheeses. Here, 
one can encounter many traditional cheese factories and some of the most dynamic Greek food and dairy 
industries, with the largest one of them currently holding a prominent position in the production of cheese and 
being the lead exporter of Feta P.D.O. in Greece.

With A Taste Of Tradition & A Designation Of Origin
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Πολλά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται 
στο Κιλκίς φέρουν τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ, διατίθενται 
σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφί-
μων σε όλη την Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό και 
ξεχωρίζουν στις επιλογές του καταναλωτικού κοινού. 
Πρωταγωνιστούν τα ελληνικά κίτρινα τυριά και κασέρια, 
με πλούσια, γεμάτη γεύση και άρωμα παράδοσης. Εξέ-
χουσα θέση κατέχει η βασίλισσα των ελληνικών τυριών, 
η πολυαγαπημένη σε όλους φέτα, με μοναδική, ισορρο-
πημένη γεύση και υφή, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και 
το μανούρι που παράγεται στο Κιλκίς, με γλυκιά, ήπια 
γεύση και ιδιαίτερο άρωμα. Δημοφιλή επίσης είναι και 
το Αριάνη και το Κεφίρ, που φτιάχνονται από επιλεγμένο 
φρέσκο αγελαδινό γάλα, με τον πατροπαράδοτο παρα-
δοσιακό τρόπο και χαρίζουν υγεία και μακροζωία. 

Ξεχωριστό κεφάλαιο και εξαιρετικά σημαντικό είναι τα 
τυριά και τα γαλακτοκομικά που παράγονται βασισμένα 
στις πολύτιμες διατροφικές παραδόσεις του ποντιακού 
γαστρονομικού πολιτισμού. Στο Κιλκίς μπορεί να βρει 
κανείς ένα θησαυρό από αυθεντικά ποντιακά τυριά, 
όπως το πασκιτάν, ένα απίστευτα γευστικό μαλακό τυρί 
με μία διακριτική γλυκύτητα, το τσιορτάν, ένα τυρί με 
υπόξινη, δριμεία γεύση, το παρχαροτύρ, ένα εξαίσιο 
καπνιστό αγελαδινό τυρί, το σολγούν, ένα ημίσκληρο 
τυρί με ήπια γεύση φρέσκου γάλακτος, το τσιοκαλίκι, 
ένα είδος ξινομυζήθρας, το γαΐς, τυρί που η γεύση και η 
υφή του παραπέμπουν στην παγκοσμίου φήμης μοτσα-
ρέλα, το «τυρί της σπηλιάς», ένα σπάνιο καπνιστό τυρί 
με έντονη γεύση που μοσχοβολάει αρωματικά βότανα 
και ωριμάζει περίπου 12 μήνες σε σπηλιά, και πολλά 
ακόμη. Κορωνίδα των γαλακτοκομικών το ταν, ένα πα-
ραδοσιακό γευστικό και θρεπτικό ρόφημα που μοιάζει 
με ξινόγαλα, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει το υλιστόν 
που προέρχεται από την επεξεργασία του ταν και μοιά-
ζει με στραγγιστό γιαούρτι, το θόγαλα, ένα ανθόγαλα με 
πλούσια υφή και αρώματα φρέσκου γάλακτος, βουτύ-
ρου και κρέμας καθώς και το ξύγαλα, γιαούρτι αγελα-
δινό, κατσικίσιο και πρόβειο, που παρασκευάζεται με 
παραδοσιακό τρόπο και στόχο να διατηρεί την ιδιότητά 
του ως “ελιξίριο της ζωής”.
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Many of the dairy products produced in Kilkis bearing 
the P.D.O. designation, are available in supermarket 
chains and grocery stores throughout Greece and 
abroad and they are among the top choices of the 
consumers.  The yellow Greek cheeses have the 
leading role, with a rich tradition, full of flavor and 
aroma. The queen of Greek cheeses, the beloved 
by everyone Feta holds a prominent position, with a 
unique, balanced flavor and texture, while Manouri 
that is produced in Kilkis also has an important role, 
with a sweet, mild flavor and distinctive aroma.  Ariani 
and Kefir are also popular, made from selected fresh 
cow’s milk, with the old-fashioned traditional way and 
they are said to offer good health and longevity.

A separate chapter and an extremely important 
one are the cheeses and dairy products that are 
produced based on the valuable food traditions 
of Pontian gastronomic culture. At Kilkis one can 
find a treasury of original pontian cheeses like the 
“paskitan”, an incredibly delicious soft cheese with a 
subtle sweetness; the “tsiortan”, a cheese with sour, 
intense taste; the “parcharotyr“, an exquisite smoked 
cow cheese; the “solgoun”, a semi-hard cheese with a 
mild flavor of fresh milk; the “tsiokaliki”, a kind of sour 
myzithra; the “gais”, a cheese whose flavor and texture 
are similar to the the world famous mozzarella; the 
“cheese of the cave”, a rare smoked cheese with a 
strong flavor that is fragranced with herbs and is aged 
for about 12 months in a cave, and many more. The 
crown jewel of dairy products is the “tan”, a traditional, 
delicious and nutritious beverage similar to sour milk, 
while “eliston“ also holds a special place which comes 
from processing the ‘tan’ and looks like strained yogurt. 
The “thogala”, a cream with a rich texture and flavors 
of fresh milk, butter and cream and the “ksigala”, a 
yogurt from cow, goat and sheep milk, prepared in a 
traditional way, which aims to maintain its status as 
an “elixir of life”.
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Ο μούστος σιγοψήνεται στα κελάρια των οινοπαραγω-
γών μεθώντας με το φρουτώδες άρωμά του όλο το 
Πάικο. Οι “δρόμοι του κρασιού” οδηγούν σε μία σειρά 
από οινοποιεία, φτιαγμένα με πολύ μεράκι και βαθιά 
αγάπη για το κρασί, σε παραδοσιακά καζάνια και σε 
εξαίρετες μονάδες βιολογικής καλλιέργειας αμπελι-
ών. Όλα μοσχοβολούν εκλεκτά κρασιά ποιότητας και 
περιμένουν να μυήσουν τους επισκέπτες στην τέχνη 
της οινοποίησης. 

Σε μια ευλογημένη από τη φύση πλαγιά του Πάικου με 
βλάστηση και πηγαία νερά, απλώνονται οι αμπελώνες 
της Γουμένισσας. Εκεί καλλιεργούνται οι ποικιλίες 
σταφυλιών Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα που δίνουν το 
πασίγνωστο κρασί Ονομασίας Προέλευσης  Ανωτέ-
ρας  Ποιότητας “Γουμένισσα”. Ο πολύ ξεχωριστός και 
αρωματικός αυτός ξηρός οίνος σε ποικιλιακό επίπεδο 
δημιουργείται από Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα σε ποσο-
στό τουλάχιστον 20% στην οποία οφείλει και τη μονα-
δικότητά του. 

Αναρίθμητα οινοποιεία στον άξονα Αξιούπολης - 
Γουμένισσας - Φιλυριάς σε κοντινές μεταξύ τους 
αποστάσεις, προσμένουν τους λάτρεις του οινοτου-
ρισμού σκορπίζοντας τα διονυσιακά του αρώματα. 
Cabernet Sauvignion, “Λημνιό”, Ροδίτης, Μαλαγουζιά, 
Chardonnay Merlot, Cinsaut, είναι μερικές μόνο από 
τις ποικιλίες κρασιών που παράγονται στην περιοχή 
και ξεχωρίζουν για το άρωμα και τη γεύση τους.  

The grape must is braised in the cellars of 
winemakers drunkening with its fruity aroma the 
entire Paiko Mountain. The “wine roads” lead to a 
number of wineries, made with great care and a deep 
love for wine, in traditional ‘Kazania’ and excellent 
plants of biologically grown vines. They all smell of 
fine quality wines and are waiting to initiate visitors to 
the art of winemaking.

Spread across a blessed by nature slope of Paiko, 
with vast vegetation and water sources, one can find 
the vineyards of Goumenissa. There, the varieties of 
grapes ‘Ksinomauro’ and ‘Negoska’ are cultivated to 
produce the famous wine with Designation of Origin 
and Superior   Quality, “Goumenissa”. This unique 
and aromatic dry wine is created from at least 20% 
of ‘Ksinomauro’ and ‘Negoska’, which constitutes its 
uniqueness.

Numerous wineries in Axioupoli – Goumenissa 
– Filyria, all located nearby, await wine lovers, 
spreading their Dionysian aromas. Cabernet 
Sauvignion, Limnio, Roditis, Malagouzia, Chardonnay 
Merlot, Cinsaut are just some of the varieties of wine 
produced in this region and stand out for their aroma 
and taste.

Cheers
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A Map Of Flavors
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Κιλκίς! Κάθε εποχή ξεχωριστό, ζωγραφισμένο 
με ευφάνταστα χρώματα και γεμάτο υπέροχες 
ευωδιές. Όλες οι αισθήσεις συμμετέχουν σε ένα 
μοναδικό ταξίδι γεύσης και μαγευτικών εμπει-
ριών. Πολυταξιδεμένες συνταγές προσφύγων 
συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι και παντρεύονται 
μεταξύ τους αρμονικά. Βασιλιάς όλων η  πο-
ντιακή κουζίνα με τα ονομαστά ποντιακά τυριά 
και τα παραδοσιακά ζυμαρικά. Υπέροχες και 
ποικίλες γεύσεις της γης και των ανθρώπων 
ομορφαίνουν την ατμόσφαιρα. Εκλεκτό τυρί 
κατσικίσιο και πρόβειο, γευστικά ντόπια κρέατα, 
λουκάνικα με πράσο, κυνήγι, νοστιμότατες πίτες, 
σπιτικά τουρσιά, τα παραδοσιακά γλυκίσματα 
της Γρίβας, της Φιλυριάς και της Επταλόφου, 
γνήσιο μέλι, ζυμωτό ψωμί, μελιτζανοσαλάτα 
και ντοματοπιπεριές της Γουμένισσας, η ξακου-
στή “πουτίγκα” Λιβαδίου και πλήθος γευστικών 
προϊόντων και παραδοσιακών πιάτων των Στε-
νημαχιτών και των Ανατολικορωμυλιωτών. 

Τοπικές λιχουδιές, πρωτότυπες και νόστιμες 
συνταγές μαγειρεύονται στις παραδοσιακές τα-
βέρνες και τα μεζεδοπωλεία της περιοχής χα-
ρίζοντας γεύση και γιορτινή διάθεση σε κάθε 
μέρα του χρόνου. Στα γραφικά ταβερνάκια στα 
Κρούσσια και το Πάικο, που ξεπροβάλλουν σαν 
μικρά στολίδια μέσα στα όμορφα χωριουδάκια 
αλλά και τα μοντέρνα εστιατόρια και μεζεδοπω-
λεία του Κιλκίς εξαίσια κρεατικά από ντόπια ζώα 
ελευθέρας βοσκής υπόσχονται ανεπανάληπτες 
γαστριμαργικές απολαύσεις. Τα παραλίμνια 
χωριά της Δοϊράνης σερβίρουν καθημερινά 
φρέσκο ψάρι μαγειρεμένο με όλους τους τρό-
πους, με πρωταγωνιστή το περιβόητο γριβάδι. 
Στα παραδοσιακά καφενεία μερακλίδικοι αρω-
ματικοί καφέδες ολοκληρώνουν ευχάριστα και 
χαλαρωτικά ένα υπέροχο γεύμα. Στο Κιλκίς οι 
άνθρωποι γνωρίζουν σίγουρα πολύ καλά να 
απολαμβάνουν αλλά και να προσφέρουν καλό, 
μερακλίδικο φαγητό. 

Kilkis! Special in each season, painted with 
fanciful colors and full of wonderful scents. All 
the senses are involved in a unique journey of 
flavor and magical experiences. Much traveled 
recipes of refugees meet on the same table 
and marry each other in harmony. King of all 
is the   Pontian cuisine, with its famous pontian 
cheeses and traditional pasta. Wonderful and 
diverse flavors of the land and the people 
decorate the atmosphere. Fine goat and sheep 
cheeses, delicious local meats, sausages with 
leek, huntings, delicious pies, homemade 
pickles, traditional pastries of Griva, Filyria 
and Eptalofos, pure honey, bread, eggplant-
salad and tomato-peppers from Goumenissa, 
the famous «pudding» of Livadi and many 
other tasty products and traditional dishes of 
Stenimachites and Anatolikoromyliotes.

Local delicacies, original and delicious recipes 
cooked in traditional restaurants and taverns 
in the region, spreading the flavor and a festive 
mood every day of the year. In the picturesque 
taverns of Kroussia and Paiko, that pop up like 
little ornaments through these beautiful villages 
and the more modern restaurants and taverns 
of Kilkis exquisite meats from local free-range 
farms, promise unforgettable culinary delights. 
The lakeside villages of Doirani are serving 
daily fresh fish cooked with every possible 
style, starring the famous carp. In the traditional 
cafes aromatic coffees complete pleasantly 
and relaxingly a wonderful meal. In Kilkis the 
people definitely know very well how to enjoy 
and offer good food made with passion.

37



Scents and memories from the depths of Anatolia, 
Pontos and Caucasus are flooding the atmosphere in 
the city of Kilkis and its surrounding towns. Authentic 
Pontian recipes that traveled from the lost homeland 
are maintaining until today a model diet based on the 
consumption of cereal, which offers longevity and 
quality of life. Trademarks of this rich food tradition 
are the Pontian pies and all sorts of kneadings.

Meat pies, cabbage pies, cheese pies, green pies; 
all traditionally made by hand and filled with fine 
materials: white goat cheese, spinach, pumpkin 
with raisins and walnuts, nettle, leek, “choschorania” 
(broadly known as purslane). Unique and special 
because they are kneaded with love, made with love 
and are baked in a wood oven. Also the pies that 
exclusively exist in Pontian tradition, like: “perec”, a 
traditional pie stuffed with pontian cheeses “gais” and 
“parcharotyr” or white goat cheese; “chololenen”, a 
Pontian pie made with cornmeal; “ekmek etli”, a kind 
of rolled meat pie; “gioumourtalougia with preserved 
meat”, pies shaped like a boat and stuffed with 
preserved meat, also known as “pastourmadopita” 
or “Caesarean pie”.

Μυρωδιές και μνήμες από τα βάθη της Μικράς Ασίας, 
τον Πόντο και τον Καύκασο πλημμυρίζουν την ατμό-
σφαιρα στην πόλη του Κιλκίς και στα χωριά της περι-
οχής. Αυθεντικές ποντιακές συνταγές ταξίδεψαν από 
τις χαμένες πατρίδες διατηρώντας μέχρι και σήμερα 
ζωντανό ένα μοντέλο διατροφής βασισμένο στην κα-
τανάλωση δημητριακών που προσφέρει μακροζωία 
και ποιότητα ζωής. Σήμα κατατεθέν στην πλούσια δι-
ατροφική παράδοση των Ποντίων οι πίτες και κάθε 
λογής ζύμωμα.

Κρεατόπιτες, λαχανόπιτες, στριφτόπιτες, τυρόπιτες, 
χορτόπιτες, φτιαγμένες με παραδοσιακά φύλλα που 
ανοίγονται ένα-ένα στο χέρι και γεμισμένες με εκλε-
κτά υλικά: λευκό κατσικίσιο τυρί, σπανάκι, κολοκύθα 
με σταφίδες και καρύδια, τσουκνίδα, πράσο, χοσχο-
ράνια, η γνωστή μας γλιστρίδα. Ξεχωριστές και τόσο 
ιδιαίτερες γιατί ζυμώνονται με μεράκι, φτιάχνονται με 
αγάπη και ψήνονται σε φούρνο με ξύλα. Αλλά και πί-
τες βγαλμένες αποκλειστικά από την ποντιακή παρά-
δοση, όπως: περέκ, πίτα με παραδοσιακά φύλλα και 
γέμιση με τα ποντιακά τυριά γαΐς και παρχαροτύρ ή με 
κατσικίσιο λευκό τυρί, χολολένεν ποντιακή χορτόπιτα 
χωρίς φύλλο που φτιάχνεται με καλαμποκάλευρο, 
ετλί εκμέκ, ένα είδος τυλιχτής κρεατόπιτας, γιουμουρ-
ταλούγια με καβουρμά, πιτούλες σε σχήμα βάρκας 
σαν πεϊνιρλιά γεμισμένες με καβουρμά, παστουρμα-
δόπιτα ή αλλιώς πίτα Καισαρείας. 

Pontian Kneadings
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Η βάση για τις περισσότερες πίτες και κυρίως 
για το περέκ είναι οι γιοχάδες. Χειροποίητα 
ψημένα φύλλα με ιδιαίτερη υφή και υπέροχη 
γεύση γιατί ψήνονται με μαεστρία ένα προς ένα 
στο Σατσ’, μία θολωτή λαμαρίνα που τοποθετεί-
ται πάνω σε φωτιά. Έτοιμα για χρήση, τα φύλλα 
αυτά ήταν η λύση των Ποντίων γυναικών για 
να φτιάχνουν πίτες εύκολα και γρήγορα χω-
ρίς να χρειάζεται να ανοίξουν εκείνη τη στιγμή 
φύλλο. 

Και φυσικά, άρρηκτα συνδεδεμένα με την πο-
ντιακή κουζίνα είναι τα γνωστά και αγαπητά σε 
όλο τον κόσμο πιροσκί. Ρωσικής προέλευσης 
πιτάκια, τα οποία τα έφεραν οι Πόντιοι προ-
ερχόμενοι από τη Ρωσία, και αποτελούν ένα 
είδος πίτας που στη Ρωσία το έψηναν από τα 
πολύ παλιά χρόνια. Η πίτα, που στα ρωσικά 
έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη «γιορτή», υπήρξε 
κατεξοχήν εορταστική λιχουδιά και είναι κυ-
ρίως συνδεδεμένη με γενέθλια, γάμους και 
την Πρωτοχρονιά. Επίσης, καθώς μοιάζουν 
με πίτες σε μικρογραφία ήταν πολύ βολικά για 
να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά, το σχο-
λείο, την εκδρομή. Η ζύμη τους περιέχει μαγιά 
γι αυτό και είναι τόσο αφράτα, ενώ συνήθως 
γεμίζονται με κιμά, πουρέ πατάτας, τυρί, λα-
χανικά, αυγό, κρεμμύδια και τηγανίζονται σε 
άφθονο λάδι.
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The base for most pies and mainly for the 
Perec is the “Johades”. Handmade cooked 
sheets of fyllo dough with unique texture and 
great taste, because they are cooked skillfully 
one by one on the “Sats’”, an arched iron plate 
placed over a fire. Ready to use, these fyllo 
sheets were the quick solution of Pontian 
women in order to make pies easily without 
having to make a fyllo sheet from scratch.

And of course, inextricably linked to the Pontian 
cuisine is the known and beloved around the 
world “piroski”. Pies of Russian origin, which 
the Pontian Greeks coming from Russia 
brought with them, they are a kind of pie that 
was baked in Russia since centuries ago. The 
pie, which in Russian has the same root as the 
word «feast», was eminently a festive delicacy 
and is mainly associated with birthdays, 
weddings and the New Year’s Eve. Because 
the “piroski” resemble miniature pies, it was 
very convenient to take them to work, school 
or excursions. Their dough contains yeast and 
that’s why it is so fluffy, while they are usually 
filled with minced meat, mashed potatoes, 
cheese, vegetables, egg, and onions and then 
are deep fried in plenty of oil.
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Παραδοσιακές γιορτές και πανηγύρια με ρίζες στο μακρινό παρελθόν, ήθη και έθιμα των ντόπιων που 
σμίγουν με εκείνα των προσφύγων κρατούν ζωντανό τον λαϊκό πολιτισμό των κατοίκων του Κιλκίς και 
των γύρω χωριών. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του Κιλκίς αντανακλάται μέσα από την πληθώρα 
πολιτιστικών και λαογραφικών εκδηλώσεων. Η “Καμήλα”, οι “Μωμόγεροι”, οι “Αράπηδες”, ο “Καλόγε-
ρος”, ο “Μπέης”, το “Βρέξιμο του γαμπρού”, οι “Ρουσουλίες”, οι “Λαζαρίνες”, η αναπαράσταση παραδο-
σιακού γάμου, εορτασμοί της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας είναι μερικές μόνο από τις γιορτές 
εθίμων που αναβιώνουν στις πλατείες, τα χωριά και τα πολιτιστικά κέντρα μέχρι σήμερα και μαγεύουν 
με τα χρώματα, τους ήχους και τα δρώμενα που ταξιδεύουν χρόνια πίσω. 

Traditional celebrations and festivals with roots in the distant past, local mores and customs 
that mingle with those of the refugees keep alive the folk culture of the residents of Kilkis and its 
surrounding towns. The multicultural character of Kilkis is reflected through the many cultural and 
folklore events. The “Camel”, the “Momogeri”, the “Niggers”, the “Monk”, the “Beys”, the “Wetting of the 
groom”, the “Rousoulies”, the “Lazarines”, the representation of a traditional marriage, the Carnival 
celebrations and the “Clean Monday” are just some of the festivities that revive in squares, villages 
and cultural centers up until today and enchant with their colors, sounds and happenings traveling 
years back.

Traditional Festivities Of Culture And Memorials
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Κοντά σε αυτές έρχονται να προστεθούν σύγ-
χρονοι πολιτιστικοί θεσμοί όπως το “Καρναβάλι 
του Άσπρου” τα “Θεοτόκια” της Γουμένισσας, τα 
“Αξιουπολίτικα”, τα “Πολυκαστρινά”, τα “Δοϊρά-
νεια”, τα “Μουριώτικα”, τα “Γυναικοκάστρεια” και 
πολλές ακόμη γιορτές, ενώ δεν λείπουν και οι 
εκδηλώσεις μνήμης. Η απελευθέρωση της πό-
λης του Κιλκίς τιμάται με πλήθος εκδηλώσεων 
που λαμβάνουν χώρα από το τέλος Μαΐου έως 
τέλος Ιουνίου. Στις 17 Μαΐου, γίνεται ο εορτα-
σμός της επετείου της ηρωικής νίκης του ελλη-
νικού στρατού στη μάχη του Σκρα, ενώ τη 19η 
Μαΐου διοργανώνονται στη Νέα Σάντα εκδηλώ-
σεις στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου. 

Στην κορυφή των σύγχρονων εκδηλώσεων 
που πραγματοποιείται από το 1999 κάθε χρόνο 
στις αρχές του Οκτώβρη με μεγάλη επιτυχία 
και διεθνή απήχηση είναι το Διεθνές φεστιβάλ 
κουκλοθέατρου και παντομίμας Κιλκίς. Ένα 
μοναδικό γεγονός στην Ελλάδα που αποσκοπεί 
στη διάδοση του κουκλοθεάτρου και της παντο-
μίμας και παράλληλα φέρνει κοντά λαούς και 
πολιτισμούς. Ένα ποτάμι από χρώματα, μουσική, 
κούκλες, στολές και χαρούμενα πρόσωπα από 
κάθε άκρη της γης που ξεχειλίζει από χαρά και 
ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους.

Στις 8 Ιανουαρίου αναβιώνει στην Καλίνδρια 
το έθιμο της “Μπάμπως”, ένα έθιμο με αρχαι-
οελληνικές καταβολές που έφεραν στην περι-
οχή οι πρόσφυγες από την ανατολική Θράκη. 
Τιμώμενο πρόσωπο, η “μπάμπω” του χωριού, 
δηλαδή η μαμή, που συμβολίζει τη ζωή, τη γο-
νιμότητα, τη γυναίκα, που μέσα από τις οδύνες 
του τοκετού μεταμορφώνεται σε μάνα. Ένα 
ακόμη εντυπωσιακό έθιμο το οποίο προέρχε-
ται από την Ανατολική Ρωμυλία και γιορτάζεται 
στο Πολύκαστρο είναι η “Σιντιάνκα”. Στο τέλος 
του θέρους ανάβουν μεγάλη φωτιά κάτω από 
τους ήχους τοπικών μουσικών οργάνων σε 
ανάμνηση της συνήθειας που είχαν άνδρες και 
γυναίκες να ανταμώνουν στα σταυροδρόμια για 
κουβέντα και μόλις έπεφτε το σκοτάδι άναβαν 
μεγάλες φωτιές και άρχιζαν τον χορό και τα τρα-
γούδια. Στο Πολύκαστρο επίσης αναβιώνει και 
το “Κουρμπάνι” του Αγίου Γεωργίου, ένα ακόμη 
έθιμο από την Ανατολική Ρωμυλία που παρα-
πέμπει στις αρχαιοελληνικές θυσίες ζώων. Άν-
δρες από κάθε γειτονιά σφάζουν ζυγούρια και 
τα βράζουν. Στήνουν ψησταριές και τραπέζια με 
διάφορα εδέσματα ενώ το τσίπουρο και το κρασί 
ρέουν άφθονα. Οι γυναίκες μαζεύονται κάθε μία 
απέναντι από το καζάνι της γειτονιάς της με τα 
μεταλλικά τους σκεύη. Το κουρμπάνι μοιράζεται 
και ακολουθεί γλέντι με χορούς και τραγούδια 
της Ανατολικής Ρωμυλίας. 
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On January 8, Kalindria revives the custom of 
“Babo”, a custom with ancient roots that the 
refugees from Eastern Thrace brought in the 
area. Honored person, the “Babo” of the town, 
which means the midwife, symbolizes life and 
fertility, the woman who through the suffering 
of childbirth, turns into a mother. Another 
spectacular custom which comes from Eastern 
Romelia and is celebrated in Kilkis is “Sintianka”. 
During the late summer, a large fire is lit under 
the sounds of local musical instruments in 
remembrance of the habit of men and women 
meeting each other at crossroads for a chat and 
just when the darkness fell, they lit big fires and 
started dancing and singing. In Polikastro, the 
“Qurbani” revives on St. George’s Day, another 
custom from Eastern Rumelia, which refers 
to the ancient animal sacrifices. Men from 
all neighborhoods butcher “Zygouria” (young 
sheep) and boil them. They set up barbecues 
and tables with various delicacies, while 
“tsipouro” and wine are flowing abundantly. 
Women are gathered around the cauldrons of 
each neighborhood with their metal utensils. 
The sacrificed meat gets shared and a feast 
with songs and dances of Eastern Romelia 
follows.

Along these traditions, modern cultural ones 
are added, such as: the “Carnival of Aspros”, the 
“Theotokia” of Goumenissa, the “Axioupolitika”, 
the “Polykastrina”, the “Doiraneia”, the 
“Mouriotika”, the “Gynaikokastreia “and many 
more celebrations, while there are many 
memorial days as well. The liberation of the 
city of Kilkis is honored with numerous events 
taking place from late May to end of June. On 
May 17, the locals celebrate the anniversary of 
the heroic victory of the Greek army in the battle 
of Skra, while on the 19th of May memorials of 
the Genocide of the Greeks of Pontos are taking 
place in Nea Santa.

On top of current events, taking place since 1999 
every year in early October with great success 
and international appeal, is the International 
Puppet - Mime Festival of Kilkis. A unique event 
in Greece aimed to spread the arts of puppetry 
and mimicry, while bringing together peoples 
and cultures. Made by a river of colors, music, 
puppets, costumes and happy faces from every 
corner of the earth that is overflowing with joy 
and is thrilling to both children and adults.
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Στα χέρια σας κρατάτε έναν καταπληκτικό γαστρονομικό οδη-
γό, ο οποίος δημιουργήθηκε μέσα από μια σπουδαία πρωτο-
βουλία της ΕΤΕΑΚ. Στόχος μας, είναι να προβληθεί η κουζίνα 
του νομού μέσα από ένα περίτεχνο και θαυμαστό ταξίδι στις 
γεύσεις του Κιλκίς.

Η κουζίνα του Κιλκίς είναι μια κουζίνα πολυπολιτισμική, επει-
δή σε αυτήν την περιοχή συναντώνται άνθρωποι με διαφορε-
τική καταγωγή. Έτσι, οι γαστρονομικές τους συνήθειες ποικί-
λουν και ο τρόπος μαγειρέματος τους διαφέρει. Αυτή είναι η 
κληρονομιά που έχουν φέρει από τις πατρίδες τους. 

Σε αυτόν τον οδηγό, θα βρείτε ενδιαφέρουσες συνταγές που 
είναι εύκολες στην παρασκευή, μα ταυτόχρονα πολύ νόστιμες. 
Θα ανακαλύψετε την Ποντιακή κουζίνα με τα γαλακτοκομικά 
και τα ζυμαρικά της, την Ανατολικό-Ρωμυλιώτικη με τα τουρ-
σιά και τα φασόλια, τη ντόπια Μακεδονίτικη με τις πίτες και 
τα κρέατα, τη Θρακιώτικη με τα κρεατοσκευάσματα και τους 
τραχανάδες, τη Μικρασιατική με τις ντελικάτες και αρωματικές 
γεύσεις της, την Καππαδοκική με τους παστουρμάδες και τα 
μπαχαρικά και τη Σαρακατσάκινη με τις ιδιαίτερες πίτες της.

Εσείς μαγειρέψτε, απολαύστε και γευτείτε, γιατί μόνον με αυ-
τόν τον τρόπο θα γνωρίσετε τη γευστική κουλτούρα και τις ρί-
ζες της κουζίνας του Κιλκίς. Όλο αυτό το γαστρονομικό απόθε-
μα θα χανόταν στο πέρασμα του χρόνου, όμως οι κάτοικοι του 
Κιλκίς με πείσμα, αγάπη και περηφάνια για την κουζίνα τους 
καταφέρνουν να το διατηρούν.

Kαλή σας όρεξη, 

Στέλλα Σπανού 
Chef- Συγγραφέας Βιβλίων Μαγειρικής – 
Βραβευμένη Φωτογράφος

In your hands, you are holding an amazing gastronomic 
guide, which was created through a great initiative of ETEAK. 
Our aim is to highlight the cuisine of our Prefecture through 
an ornate and wondrous journey to the flavors of Kilkis.

The cuisine of Kilkis is a multicultural one, because people 
with different origins meet in this region. Thus, their culinary 
habits vary and their cooking methods are diverse. This is the 
legacy that they have brought from their homelands.

In this guide, you will find interesting recipes that are easy to 
prepare and very tasty at the same time. You will discover 
the Pontian cuisine with its dairy and pasta, the Eastern-
Romelian with its pickles and beans, the local Macedonian 
with its pies and meat, the Thracian with its meat products 
and frumenties, the Anatolian with its delicate and aromatic 
flavors, the Cappadocian with its pastourma and spices and 
the Sarakatsani with its unique pies.

You just have to cook, enjoy and taste them, because this 
is the only way to fully experience the culinary culture and 
cuisine of Kilkis. All this gastronomic delight would be lost 
over time, but the residents of Kilkis with their love and pride 
for their cuisine have managed to retain it.

Bon apetit,

Stella Spanou
Chef- Cookbook Author - 
Award Winning Photographer

Preface
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH
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Ορεκτικά με 
Αυγά & Γιαούρτι

Ορεκτικά με 
Αυγά & Γιαούρτι

Appetizers with 
Eggs & Yogurt

Appetizers with 
Eggs & Yogurt
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Τσαμούρ

• 2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί
• 1 κρεμμύδι
• 4 αυγά
• ελαιόλαδο
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι

• 2 slices of stale bread
• 1 onion
• 4 eggs
• olive oil
• salt
• black pepper

 Cube the stale bread into large pieces.

Preheat the olive oil in a pan and sauté the 
onion; add the bread and roast the mix. 
Beat the 4 eggs and pour them over the 
bread pieces.

Sprinkle with salt and pepper. Serve the 
dish while it’s hot.

Ποντιακό  / Pontian

Κόβουμε το μπαγιάτικο ψωμί σε μεγάλους 
κύβους.

Ζεσταίνουμε το λάδι στο τηγάνι και σοτά-
ρουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε και το 
ψωμί και καβουρδίζουμε. Χτυπάμε τα αυγά 
και περιχύνουμε τις μπουκιές ψωμιού.

Πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι. Σερβί-
ρουμε το τσαμούρ ζεστό.

Tsamour

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS
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Ομελέτα με Καβουρμά

• 2 φέτες καβουρμά*  
• 4 αυγά
• ελαιόλαδο
• μαύρο πιπέρι
• αλάτι

• 2 slices kavourmas*
• 4 eggs
• olive oil
• black pepper
• salt

Pour some olive oil in a pan and cut the 
kavourmas in strips.

Beat the eggs and add them to the pan; 
cook them for a bit before adding the strips 
of kavourmas. Once they start melting turn 
off the heat and sprinkle with a little salt and 
black pepper.

Serve the omelet hot.

 

* Kavourmas: meat that was boiled in its fat. 
Available in grocery stores.

Θρακιώτικο  / Thracian

Ρίχνουμε λίγο λάδι σε ένα τηγάνι, κόβουμε 
σε κάθετα κομμάτια τον καβουρμά (λωρί-
δες).

Χτυπάμε τα αυγά και τα ρίχνουμε στο τηγά-
νι και λίγο πριν ψηθούν προσθέτουμε και 
τα κομμάτια καβουρμά. Μόλις αρχίσουν να 
λιώνουν σβήνουμε τη φωτιά, πασπαλίζουμε 
με λίγο αλάτι και μαύρο πιπέρι.

Σερβίρουμε την ομελέτα ζεστή. 

*καβουρμάς: κρέας βρασμένο στο λίπος 
του. Διατίθεται και έτοιμο σε καταστήματα 
τροφίμων.

Omelet with Kavourmas

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - APPETIZERS
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Αυγά Ποσέ με Σκόρδο

• 4 αυγά
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 2 κουταλιές βούτυρο
• κόκκινο πιπέρι
• 1 ποτήρι νερό
• αλάτι

• 4 eggs
• 2 garlic cloves
• 2 tablespoons butter
• paprika
• 1 cup water
• salt

Boil the water and add the one clove of 
garlic, chopped. Break the eggs and place 
each one separately into a small coffee 
cup (to get a proper shape); place each egg 
carefully, so the yolk remains intact, into 
the boiling water. Once the eggs are boiled, 
remove them from the water and place 
them in a plate. Melt the butter and pour 
it over the eggs, add salt, paprika and the 
second clove of garlic chopped.

Serve the poached eggs warm.

Ανατολικής Ρωμυλίας   / Eastern Rumelia

Βράζουμε το νερό και ρίχνουμε ψιλοκομμέ-
νη τη μια σκελίδα σκόρδο. Σπάμε τα αυγά και 
τοποθετούμε χωριστά κάθε αυγό μέσα σε 
ένα φλιτζανάκι του καφέ (για να πάρει σχή-
μα) και στη συνέχεια το ρίχνουμε με προσο-
χή, ώστε να μη σπάσει ο κρόκος, μέσα στο 
νερό που βράζει. Μόλις βράσουν τα αυγά τα 
αποσύρουμε από το νερό, τα τοποθετούμε 
σε ένα πιάτο, λιώνουμε το βούτυρο και πε-
ριχύνουμε τα αυγά, προσθέτουμε αλάτι και 
κόκκινο πιπέρι καθώς και το ψιλοκομμένο 
σκόρδο.

Σερβίρουμε τα αυγά ποσέ ζεστά. 

Poached Eggs with garlic
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 Τανομένος Σορβάς 

• 250γρ. κορκότο* σταρένιο ή 

κρίθινο
• 500γρ. πασκιτάν** 
• 60γρ. αγελαδινό βούτυρο
• 2 ποτήρια νερό
• δυόσμο
• αλάτι

• 250g korkoto* from either 

wheat or barley
• 500g paskitan**
• 60g cow butter
• 2 glasses of water
• Mint
• salt

Boil the korkoto in water for 20 minutes. 
Dilute the paskitan by adding the broth from 
the boiled korkoto slowly while stirring 
until the mixture is thick; add salt. Pour the 
mixture gradually in the korkoto, stirring 
constantly. Burn the butter with mint, add to 
the pot and serve.

 

* Korkoto: broken wheat

** Paskitan: pontian yogurt

Ποντιακό  / Pontian

Βράζουμε το κορκότο σε νερό για 20 λεπτά. 
Αραιώνουμε το πασκιτάν προσθέτοντας 
σιγά – σιγά ζωμό από το κορκότο και ανα-
κατεύοντας συνεχώς μέχρι το μίγμα να γίνει 
πηχτό και στη συνέχεια προσθέτουμε αλάτι. 
Ρίχνουμε σταδιακά το μίγμα στο κορκότο 
ανακατεύοντας συνεχώς. Καίμε το βούτυρο 
με τον δυόσμο, το προσθέτουμε στην κατσα-
ρόλα και σερβίρουμε.

*κορκότο:σπασμένο σιτάρι 

**πασκιτάν: ποντιακό στραγγιστό γιαούρτι

Tanomenos sorvas
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Τσιλμπίρ 

• 3 αυγά
• 1 κεσεδάκι στραγγιστό αγελα-

δινό   γιαούρτι
• 2 κουταλιές φρέσκο βούτυρο
• φυλλαράκια μαϊντανού
• 1 σκελίδα σκόρδο
• αλάτι
• κόκκινο πιπέρι

• 3 eggs
• 1 cow strained yogurt
• 2 tablespoons fresh butter
• parsley leaves
• 1 garlic clove
• salt
• paprika

Spread the yogurt on a plate. Fry all three 
eggs together and place them on the 
yogurt.

Mince the garlic and sprinkle it over the 
eggs; burn the butter and pour it around the 
eggs.

Sprinkle with paprika, parsley, a little salt 
and serve.

Καππαδοκικό  / Cappadocia

Απλώνουμε σε ένα πιάτο το γιαούρτι. Τηγα-
νίζουμε τα αυγά σε μάτια - και τα 3 μαζί- και 
στη συνέχεια τα τοποθετούμε πάνω στο για-
ούρτι.

Ρίχνουμε πάνω στα αυγά μάτια το ψιλοκομ-
μένο σκόρδο, καίμε για λίγο το βούτυρο και 
περιχύνουμε με αυτό τα αυγά.

Πασπαλίζουμε με κόκκινο πιπέρι, μαϊντανό, 
λίγο αλάτι και σερβίρουμε.

 Tsilmpir
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Παστουρμάς με Αυγά 

• 8 φέτες παστουρμά*  
• 4 αυγά
• 1 ντομάτα
• ελαιόλαδο
• μαύρο πιπέρι
• αλάτι

• 8 slices pastourmas*
• 4 eggs
• 1 tomato
• olive oil
• black pepper
• salt

Pour a little olive oil in a frying pan, break 
the eggs and place them carefully in the 
pan.

Just before the eggs are cooked, place the 
pastourmas in the pan, turn off the heat and 
put a lid on the pan to prevent our dish from 
drying out. Slice the tomatoes.

Sprinkle with black pepper and a pinch of 
salt; Add the tomato slices and serve.

 

* Pastourmas: A matured sausage with 
spices. Available in grocery stores.

 

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

Καραμανλίδικο  / Caramanli

Μέσα σε ένα σαγανάκι ρίχνουμε λίγο ελαι-
όλαδο, σπάμε τα αυγά και σιγά σιγά τα ρί-
χνουμε σε μάτια μέσα στο σαγανάκι.

Λίγο πριν ψηθούν τα αυγά, τοποθετούμε 
στο σκεύος και τον παστουρμά, σβήνουμε 
τη φωτιά και βάζουμε ένα καπάκι για να 
κρατήσει το φαγητό τα ζουμιά του και να μην 
ξεραθεί. Κόβουμε σε ροδέλες την ντομάτα.

Πασπαλίζουμε με μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι, 
βάζουμε και τις ροδέλες ντομάτας και σερ-
βίρουμε.

* παστουρμάς: αλλαντικό ωρίμανσης με 
μπαχαρικά. Διατίθεται έτοιμο σε καταστή-
ματα τροφίμων.

Pastourmas with Eggs
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Φούστορο

• 6 αυγά
• 1 κουταλιά αλεύρι
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι
• ελαιόλαδο
• ρίγανη

• 6 eggs
• 1 tablespoon flour
• salt
• black pepper
• olive oil
• oregano

 Beat all the eggs together and add the flour, 
salt and pepper.

Pour olive oil in a pan and add the egg mix. 
When the mixture can be evenly unstuck 
from the pan, we turn it over to cook the 
other side, using a plate (cover the food on 
one side with a plate and turn the pan upside 
down; place the omelet in the pan again to 
be cooked on the other side). Sprinkle with 
oregano and serve the dish.
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Ποντιακό  / Pontian

Χτυπάμε όλα μαζί τα αυγά και προσθέτουμε 
το αλεύρι, το αλάτι και το πιπέρι.

Ρίχνουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι και προσθέ-
τουμε τα χτυπημένα αυγά. Όταν το φαγητό 
ξεκολλάει ομοιόμορφα από τον πάτο του 
τηγανιού το γυρίζουμε από την άλλη πλευ-
ρά με την βοήθεια ενός πιάτου (σκεπάζουμε 
το φαγητό από την μία πλευρά με ένα πιά-
το και γυρίζουμε ανάποδα το τηγάνι και στη 
συνέχεια ρίχνουμε από το πιάτο ξανά την 
ομελέτα στο τηγάνι για να ψηθεί και από την 
άλλη πλευρά). Πασπαλίζουμε με ρίγανη και 
σερβίρουμε.

Foustoro
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 Σπανακόρυζο με Αυγά

• 500γρ. σπανάκι
• ελαιόλαδο
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• λίγο φρέσκο άνηθο
• 1 αυγό για κάθε άτομο
• 1 φλιτζανάκι ρύζι
• 1 φλιτζάνι νερό
• λίγο λεμόνι

• 500g spinach
• olive oil
• 1 onion
• 2 green onions
• some fresh dill
• 1 egg for each person
• 1 cup rice
• 1 cup water
• some lemon juice
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Ποντιακό  / Pontiac

 Spinach-rice with eggs
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Peel the onions. Rinse the spinach 
thoroughly and place it in a pot of boiling 
water for a few minutes.

In a large skillet sauté the onions with a 
bit of olive oil and add the spinach. Add the 
water, lemon juice, dill and salt. When the 
food comes to a boil, add the rice and lower 
the heat.

Once the rice is cooked, break the eggs over 
the spinach, cover the skillet, turn off the 
heat and let it simmer.

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. Πλένουμε καλά 
το σπανάκι και το ζεματάμε σε μία κατσαρό-
λα με βραστό νερό.

Μέσα σε ένα μεγάλο τηγάνι σοτάρουμε τα 
κρεμμύδια σε λίγο λάδι και ρίχνουμε και το 
σπανάκι. Προσθέτουμε το νερό, το λεμόνι, 
τον άνηθο και το αλάτι. Όταν το φαγητό αρχί-
σει να βράζει ρίχνουμε το ρύζι και χαμηλώ-
νουμε τη φωτιά.

Μόλις είναι έτοιμο το ρύζι σπάμε τα αυγά 
μάτια πάνω στο σπανάκι, σκεπάζουμε το τη-
γάνι, σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να 
σιγοψηθούν όλα μαζί.  
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH

Σαλάτες
Salads
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2-3

Τιναχτά

• 1 φλιτζάνι τσαγιού, μαυρομά-

τικα φασόλια ή μπαρμπούνια
• 2 κουταλιές σούπας ξύδι
• 4 κουταλιές ελαιόλαδο
• 2 μικρά φρέσκα κρεμμυδάκια
• φυλλαράκια δυόσμου 
• 1 ντομάτα
• αλάτι

• 1 tea cup black eyed peas or 

cranberry beans 
• 2 tablespoons vinegar
• 4 tablespoons olive oil
• 2 small green onions
• Mint leaves
• 1 tomato
• Salt

Soak the beans for 2 - 3 hours and rinse 
thoroughly with cold water. Boil them until 
they are tender and drain the excess water. 

Chop the onions, the mint and the tomato. 
Place all ingredients in a bowl and mix with 
salt, oil and vinegar. 

Serve the dish cold, as a salad.

Ποντιακό  / Pontian

Μουσκεύουμε για 2 -3 ώρες τα φασόλια, τα 
πλένουμε καλά με κρύο νερό, τα βράζουμε 
μέχρι να μαλακώσουν και τα στραγγίζουμε. 

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, τον δυόσμο και 
την ντομάτα. Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε 
ένα μπολ και τα ανακατεύουμε με το αλάτι, 
το λάδι και το ξύδι. 

Σερβίρουμε τα φασόλια κρύα σαν σαλάτα.

Tinachta
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ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS
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2-3

Μπουρανί

• 3 βολβούς παντζαριού
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι πλήρες
• ελαιόλαδο
• 2 σκελίδες σκόρδο
• ξύδι & αλάτι
• καρύδια

• 3 beetroot bulbs
• 1 yogurt 
• olive oil
• 2 garlic cloves
• Vinegar & Salt
• some walnuts

Wash the beets and leave them in water for 
5 minutes.

Then boil, drain and peel the beets.

Chop them vertically, in pieces of medium 
thickness, and place them around the 
edges of a plate; leave a gap in the middle 
and fill it with yogurt.

Sprinkle with the salt, the chopped garlic, 
oil and vinegar. Sprinkle with walnuts and 
serve.
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Καππαδοκίας  / Cappadocia

Πλένουμε καλά τα παντζάρια και τα αφήνου-
με μέσα σε νερό για 5 λεπτά.

Κατόπιν τα βράζουμε, τα στραγγίζουμε και τα 
ξεφλουδίζουμε.

Τα κόβουμε σε κάθετα, μέτριου πάχους, 
κομμάτια και τα τοποθετούμε σε ένα πιά-
το κυκλικά, αφήνοντας στη μέση ένα κενό 
όπου θα βάλουμε το γιαούρτι.

Ρίχνουμε από πάνω, το αλάτι, το σκόρδο 
κομμένο σε μικρά κομματάκια, το λάδι και το 
ξύδι. Πασπαλίζουμε με τα καρύδια και σερ-
βίρουμε.

Bourani
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Κόκκινες Πιπεριές με Τυρί

• 5  μεγάλες  κόκκινες πιπεριές
• 1/4 kg φέτα
• ελαιόλαδο
• κόκκινο πιπέρι
• 4-5 φύλλα μαϊντανό
• 1 σκελίδα σκόρδο
• ξύδι
• αλάτι

• 5 large red peppers
• 1/4 kg feta cheese
• olive oil
• paprika
• 4-5 parsley leaves
• 1 garlic clove
• vinegar
• salt

Bake the peppers in the oven at 240 degrees 
on both sides. Let them cool and then peel 
their skin, cut out the stems of each pepper 
and remove the seeds.

Mix the feta cheese with paprika, garlic and 
parsley.

Stuff the peppers with the feta filling and 
bake for 10 minutes on the grill.

Then carve them vertically and serve them 
with a sprinkle of olive oil and vinegar.
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Μακεδονίτικη  / Macedonian

Ψήνουμε για λίγο τις πιπεριές στο φούρνο 
στους 240 βαθμούς και από τις δυο πλευρές. 
Τις αφήνουμε να κρυώσουν και μετά καθα-
ρίζουμε τη φλούδα τους, κόβουμε από την 
κάθε πιπεριά το κοτσάνι της και την καθορί-
ζουμε εσωτερικά από τους σπόρους.

Αναμιγνύουμε τη φέτα με το κόκκινο πιπέρι, 
το σκόρδο και το μαϊντανό.

Γεμίζουμε τις πιπεριές με τη γέμιση φέτας 
και τις ψήνουμε για 10 λεπτά στο γκριλ.

Κατόπιν τις χαράζουμε κάθετα και τις σερβί-
ρουμε με λάδι και λίγο ξύδι.

Red peppers with Cheese
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Πικάντικη Σαλάτα

• 1 μικρό λάχανο
• 3 σκελίδες σκόρδα
• 6 φύλλα σέλινο
• 2 πράσα-το λευκό κομμάτι τους
• 4 μέτρια καρότα
• 10 κλωνάρια άνηθο
• 10 κλωνάρια μαϊντανό
• 3 κόκκινες  πιπεριές
• 3 κουταλιές ξύδι
• 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο
• αλάτι

• 1 small cabbage
• 3 garlic cloves
• 6 celery leaves
• 2 leeks – only the white part
• 4 medium carrots
• 10 dill sprigs
• 10 parsley sprigs
• 3 red peppers
• 3 tablespoons vinegar
• 1 small cup olive oil
• salt

Rinse thoroughly all vegetables with cold 
water. Peel the top leaves off the cabbage 
and chop it into strips. Peel the skin off the 
carrots and grater them. Chop the leeks, dill, 
parsley, peppers, celery and garlic. Place all 
ingredients together in a bowl, add salt and 
massage them with your hands until they 
soften. Pour the vinegar and olive oil and let 
the mix soak up the liquid for a few hours 
before you serve.
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Μακεδονίτικη   / Macedonian

Πλένουμε καλά με κρύο νερό όλα τα λαχα-
νικά. Καθαρίζουμε το λάχανο από τα πρώτα 
του φύλλα και το ψιλοκόβουμε σε λωρίδες. 
Καθαρίζουμε την φλούδα από τα καρότα και 
τα ψιλοκόβουμε στον τρίφτη. Κόβουμε σε 
μικρά κομμάτια τα πράσα, τον άνηθο, το μα-
ϊντανό, τις πιπεριές, το σέλινο και τα σκόρδα. 
Τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί σε ένα μπολ, 
ρίχνουμε το αλάτι και τα μαλάσουμε με τα 
χέρια για λίγο για να μαλακώσουν. Ρίχνου-
με το ξίδι και το ελαιόλαδο και τα αφήνουμε 
μερικές ώρες για να ρουφήξουν τα υγρά και 
να γίνουν πιο γευστικά.

Spicy Salad
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Λάχανο Τουρσί-Αρμιά

• 1 μεγάλο λάχανο
• χοντρό αλάτι
• νερό
• 1 πήλινο μεγάλο σκεύος
• μερικά ρεβίθια

• 1 large cabbage
• coarse salt
• water
• 1 large clay pot
• some chickpeas
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Θρακιώτικο  / Thracian

Pickled Cabbage - Armia
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 Slit the cabbage around the stem, deep enough to 
form a hole in the middle of it. Remove the heart and 
fill the gap with coarse salt.

Place the cabbage in a large clay pot and add as much 
water as it takes to cover it. Shake the pot from time 
to time, in order to mix the salt and the water, and add 
the chickpeas.

Put some sort of weight on top of the cabbage to hold 
it in the water, so it won’t turn black, and leave the pot 
in a cool spot (it will turn bad if the environment is too 
warm). In about a month Armia will be ready.

When the cabbage is pickled, you can chop it finely 
to make a salad. Just sprinkle a little olive oil and 
paprika on top and serve.

Τρυπάμε περιμετρικά γύρω από το κοτσάνι του λάχα-
νου και σε αρκετά μεγάλο βάθος, ώστε να σχηματιστεί 
μια τρύπα στη μέση του. Βγάζουμε την καρδιά και γε-
μίζουμε το κενό αυτό με χοντρό αλάτι.

Κατόπιν βάζουμε το λάχανο σε ένα μεγάλο πήλινο 
σκεύος και προσθέτουμε τόσο νερό όσο να το σκε-
πάσει. Κουνάμε το σκεύος πότε-πότε γιατί πρέπει να  
ανακατεύεται το νερό με το αλάτι, και προσθέτουμε τα 
ρεβίθια.

Πάνω στο λάχανο τοποθετούμε κάποιο βάρος, για να 
το συγκρατεί μέσα στο υγρό και να μη μαυρίσει, και 
το αφήνουμε σε κρύο μέρος (σε ζεστό θα χαλάσει). Σε 
ένα περίπου μήνα η αρμιά θα είναι έτοιμη.

Όταν ετοιμαστεί το λάχανο τουρσί, μπορείτε να το ψι-
λοκόψετε για σαλάτα. Ρίχνετε από πάνω ελαιόλαδο 
και κόκκινο πιπέρι και το σερβίρετε.
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Μανιτάρια Τηγανητά 

• 1/2 κιλό μανιτάρια πλευρώτους
• αλεύρι
• αλάτι
• πιπέρι
• λάδι
• λεμόνι

• 1/2 kg oyster mushrooms
• flour
• salt
• pepper
• oil
• lemon juice

Clean the mushrooms thoroughly with a 
damp cloth and chop them in large pieces. 
Sprinkle them with salt and pepper and dip 
them into flour. Deep fry the mushrooms, 
until they are crispy. 

Serve the dish hot with lemon juice.
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Καθαρίζουμε καλά τα μανιτάρια με ένα υγρό 
πανάκι από τυχόν χώματα και τα κόβουμε σε 
μεγάλα κομμάτια. Τα αλατοπιπερώνουμε και 
τα αλευρώνουμε καλά. Τα τηγανίζουμε σε 
δυνατή φωτιά με λάδι. Όταν ξεροψηθούν είναι 
έτοιμα. 

Τα σερβίρουμε ζεστά με λεμόνι.

Fried Mushrooms
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2-3

Πατατοσαλάτα

• 5 πατάτες
• 2 μικρά ξερά  κρεμμύδια
• μερικά φύλλα μαϊντανό
• μερικά φύλλα άνηθο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• αλάτι
• πιπέρι
• ρίγανη
• λάδι
• λεμόνι  

• 5 potatoes
• 2 small onions
• some parsley leaves
• some dill leaves
• 1 red pepper
• salt
• pepper
• oregano
• oil
• lemon juice

Wash the potatoes thoroughly and boil 
them until they can be pierced easily with a 
fork. Let them cool and peel off the skin. Cut 
them into cubes. Place the potatoes in bowl 
and add the chopped onions, dill, parsley 
and red pepper. Add salt, pepper, lemon 
juice and olive oil. Stir gently and serve the 
dish.
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Πλένουμε καλά τις πατάτες και τις βράζουμε 
μέχρι να μπορούμε να τις τρυπήσουμε εύ-
κολα με ένα πιρούνι. Τις αφήνουμε να κρυ-
ώσουν και τις ξεφλουδίζουμε. Τις κόβουμε 
σε κύβους. Ρίχνουμε τις πατάτες στη σαλα-
τιέρα και από πάνω ψιλοκόβουμε τα ξερά 
κρεμμύδια, τον άνηθο, το μαϊντανό και την 
πιπεριά. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το λε-
μόνι και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε απαλά 
και σερβίρουμε.

Potato salad
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Πιρπιρίμ 

• 1 ματσάκι γλιστρίδα
• 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 2 κουταλιές ξύδι
• αλάτι

• 1 bunch purslane
• 1 small cup olive oil
• 2 garlic cloves
• 2 tablespoons vinegar
• salt

 Rinse the purslane under cold water and 
remove any other greens (if any).

Then boil in hot water for a few minutes. 
Mince the garlic. Place the purslane in a 
bowl and add olive oil, salt, vinegar and 
sprinkle with the garlic.
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Ποντιακό   / Pontian

Πλένουμε με κρύο νερό τη γλιστρίδα και την 
καθαρίζουμε από τυχόν άλλα χόρτα.

Την βράζουμε σε ζεστό νερό για λίγα λεπτά 
προσέχοντας να μη λιώσει. Ψιλοκόβουμε το 
σκόρδο. Κατόπιν τοποθετούμε τη γλιστρίδα 
σε ένα μπολ, ρίχνουμε το λάδι, το αλάτι, το 
ξύδι και πασπαλίζουμε με το σκόρδο. 

 Pirpirim
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x4 30’
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Μαντζανόσκορδο

• 1 μεγάλη μελιτζάνα
• 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
• 1/2 κουταλιά ξύδι
• 3 σκελίδες σκόρδο
• αλάτι

• 1 large eggplant
• 2 tablespoons olive oil
• 1/2 tablespoon vinegar
• 3 garlic cloves
• salt

Bake the eggplant on the grill (or oven). 
Peel off its skin but keep the stem on to 
hold the eggplant together. Mince the garlic 
and sprinkle it over the eggplant along with 
some salt. Serve the eggplant with olive oil 
and vinegar.
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Ανατολικής Θράκης  / Eastern Thrace

Ψήνουμε τη μελιτζάνα στα κάρβουνα (ή 
σε φούρνο), αφαιρούμε τη φλούδα της και 
κρατάμε το κοτσάνι της για να συγκρατεί τη 
μελιτζάνα. Ψιλοκόβουμε τα σκόρδα και τα 
ρίχνουμε πάνω στην μελιτζάνα με λίγο αλάτι. 
Σερβίρουμε την μελιτζάνα με λάδι και ξύδι.

Mantzanoskordo
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Ευριστέ

• 1κιλό ευριστέ*
• 100γρ. αγελαδινό βούτυρο
• αλάτι
• γαίς–τυρί ποντιακό**

• 1kg euriste*
• 100g cow butter
• salt
• gais - cheese**

Place the euriste in a colander and pour 
boiling water over it. Cover it with a towel for 
4 minutes.

Burn the butter in a pan and place the 
euriste in a platter. Drizzle with the burnt 
butter and stir.

Add the cheese and, optionally, some sugar 
and cinnamon.

* Euriste: Handmade Pontian pasta. 
Available in special grocerie stores.

** Gais - cheese: Pontian cheese. You can 
substitute it with feta or another white 
cheese of your choice.

Ποντιακό  / Pontian

Σε ένα τρυπητό σκεύος τοποθετούμε το ευ-
ριστέ και το περιχύνουμε με βραστό νερό. Το 
σκεπάζουμε με μια πετσέτα για 4 λεπτά.

Καίμε το βούτυρο στο τηγάνι και αφού τοπο-
θετήσουμε το ευριστέ σε πιατέλα το περιχύ-
νουμε με το καμένο βούτυρο και ανακατεύ-
ουμε.

Προσθέτουμε το τυρί και προαιρετικά ζάχα-
ρη και κανέλα.

*ευριστέ: ποντιακό χειροποίητο ψημένο ζυ-
μαρικό. Διατίθεται  έτοιμο σε εξειδικευμένα 
καταστήματα τροφίμων.

** γαίς- τυρί: ποντιακό τυρί που διατίθεται 
και έτοιμο. Μπορείτε να αντικαταστήσετε 
με φέτα ή κάποιο άλλο λευκό τυρί της αρε-
σκείας σας.

Euriste
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Ποντιακό  / Pontian
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Βαρένικα 

• 1/2 κιλό αλεύρι
• 2 φλιτζάνια  νερό
• 1 κουταλιά αλάτι
• 1 αυγό
Για Τη Γέμιση:
• 400γρ.  μυζήθρα
• 5 κουταλιές της σούπας   

αγελαδινό βούτυρο

• 1/2 kg flour
• 2 cups water
• 1 tablespoon salt
• 1 egg
For The Filling:
• 400g myzithra cheese
• 5 tablespoons cow butter

Varenika
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Βαρένικα 
Varenika

Place the flour in a bowl and add the water, egg and salt.

Knead until the dough is firm, without sticking to your fingers. 
Let it rest covered with a towel for half an hour.

Divide the dough in portions, sprinkle them with flour and roll 
them out with a rolling pin into sheets. Cut each sheet into 
small squares of a 4x4 cm dimensions.

Place a teaspoon of myzithra cheese in the center of each 
small square and fold it with your fingers to cover the stuffing. 
Press the edges gently with a fork, so that the filling won’t 
leak during boiling.

Boil water in a pot and add a spoonful of salt and a tablespoon 
of cow butter.

Place the Varenika into the boiling water and boil for 7-10 
minutes. When they surface, take them out of the pot and 
place them on plates. Drizzle with melted cow butter and 
some yogurt.

Τοποθετούμε το αλεύρι σε ένα μπολ και ρίχνουμε το νερό, το 
αυγό και το αλάτι.

Ζυμώνουμε  μέχρι να γίνει μια σφικτή ζύμη χωρίς να κολλάει 
στα δάχτυλα και την αφήνουμε να ξεκουραστεί σκεπασμένη 
με μία πετσέτα για μισή ώρα.

Τη χωρίζουμε σε μπαλάκια, τα πασπαλίζουμε με αλεύρι και 
τα ανοίγουμε με τον πλάστη σε φύλλα. Κατόπιν κόβουμε κάθε 
φύλλο σε μικρά τετραγωνάκια διάστασης 4Χ4 εκατοστά.

Βάζουμε στο κέντρο κάθε τετράγωνης ζύμης από μια κουτα-
λιά του γλυκού μυζήθρα και τη διπλώνουμε με τα δάχτυλα στα 
δυο ώστε να καλυφτεί η γέμιση. Πατάμε λίγο με το πιρούνι τις 
άκρες για  να κολλήσουν καλά και να μη χυθεί η γέμιση κατά 
το βράσιμο.

Σε μια κατσαρόλα βράζουμε νερό και προσθέτουμε μια κου-
ταλιά αλάτι και μια κουταλιά αγελαδινό βούτυρο.

Ρίχνουμε τα βαρένικα μέσα στο βραστό νερό και τα βράζουμε 
για 7 με 10 λεπτά. Όταν ανέβουν στη επιφάνεια τα πιάνουμε 
και τα στραγγίζουμε με μια τρυπητή κουτάλα και τα τοποθε-
τούμε σε πιάτα. Τα ραντίζουμε με λιωμένο αγελαδινό βούτυρο 
και γιαούρτι.
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 4

Σιρόν 

• 500γρ. σιρόν*
• 500γρ. πασκιτάν**
• 2-3 σκελίδες σκόρδο
• 100γρ. αγελαδινό βούτυρο
• νερο 

• 500g siron*
• 500g paskitan**
• 2-3 garlic cloves
• 100g cow butter
• water

Arrange the siron in a pan in a loose 
manner. Boil water and pour it on the siron, 
until they are covered.

Make “tsachlama”, i.e. dilute the paskitan 
in some water, add minced garlic and pour 
over the siron. Burn the butter and pour it in 
the pan as well. Serve the siron.

 

* Siron: handmade wrapped baked pasta, 
available in special grocery stores.

** Paskitan: Pontian yogurt

Ποντιακό  / Pontian

Τοποθετούμε τα σιρόν σε ένα ταψί με τρόπο 
που να μην είναι στριμωγμένα. Βράζουμε 
νερό και τα περιχύνουμε έως ότου να σκε-
παστούν.

Κάνουμε τσαχλαμά, δηλαδή αραιώνουμε το 
πασκιτάν με λίγο νερό, προσθέτουμε το ψι-
λοκομμένο σκόρδο και περιχύνουμε τα σι-
ρόν .Καίμε το βούτυρο και το προσθέτουμε 
στο ταψί. Σερβίρουμε σε μερίδες.

*σιρόν: ψημένο χειροποίητο τυλιχτό ζυμα-
ρικό που διατίθεται έτοιμο σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα τροφίμων.

**πασκιτάν: ποντιακό στραγγιστό γιαούρτι

 Siron
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4-6

Πιροσκί 

• 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό
• 2 κουταλάκια αλάτι
• 1/2 κουταλάκι ρίγανη
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
• 4 φλιτζάνια αλεύρι
• 4-5 βρασμένες πατάτες ψιλοκομ-

μένες
• 2 ξηρά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 4-5 κουταλάκια άνηθο
• καλαμποκέλαιο για το τηγάνισμα

•  1 cup lukewarm water 
• 2 teaspoons salt 
• 1/2 teaspoon oregano 
• 1 packet dried yeast 
• 4 cups flour 
• 4-5 boiled potatoes, chopped 
• 2 onions, chopped 
• 4-5 teaspoons dill 
• frying oil

Dissolve the yeast in the lukewarm water. Add 
the flour and salt and knead until the dough is 
soft. Leave the dough for 30 minutes to rise.

Then divide it in 100g balls. and roll each out 
with your fingers in thin sheets, using some oil.

Sauté the onions, potatoes and dill and add 
1 tablespoon of salt and 1/2 a teaspoon of 
oregano.

Place some filling in each sheet and fold it. Deep 
fry the piroski over medium heat, turning them 
several times, until they get a brown color.

Ποντιακό  / Pontian

Μέσα σε ένα μπολ διαλύουμε τη μαγιά με το χλι-
αρό νερό. Προσθέτουμε το αλεύρι και το αλάτι 
και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα 
μαλακό ζυμάρι. Το αφήνουμε  στην άκρη 30 λε-
πτά για να φουσκώσει.

Κατόπιν το χωρίζουμε σε μπαλάκια 100γρ. το κα-
θένα και τα ανοίγουμε με τα δάχτυλα σε λεπτά 
φύλλα βάζοντας λίγο λάδι στα δάχτυλα μας.

Μέσα σε λίγο καλαμποκέλαιο σοτάρουμε τα 
κρεμμύδια, τις πατάτες και τον άνηθο. Κατόπιν 
προσθέτουμε 1 κουταλιά αλάτι και ρίγανη.

Τοποθετούμε σε κάθε φύλλο λίγη γέμιση και 
διπλώνουμε. Τηγανίζουμε τα πιροσκί σε καυτό 
λάδι σε μέτρια φωτιά, γυρίζοντας τα πολλές φο-
ρές μέχρι να πάρουν χρυσοκαφέ χρώμα.

 Piroski
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4-6

Μαντί 

• 1/2  κιλό μοσχαρίσιο κιμά
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 κουταλιές σάλτσα ντομάτας
• 1 φλιτζανάκι λάδι
• 1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου
• αλάτι- πιπέρι

Για Τη Ζύμη:
• 1 ποτήρι γάλα
• 1/2  φακελάκι μπέϊκιν πάουντερ
• 2 αυγά
• 1 φλιτζανάκι λάδι
• 1 κουταλάκι αλάτι
• 1/2  κιλό αλεύρι

• 1/2 kg minced beef
• 1 large onion
• 2 tablespoons tomato sauce
• 1 cup oil
• 1 cup chicken broth
• salt - pepper

For The Dough:
• 1 cup milk
• 1/2 packet baking powder
• 2 eggs
• 1 cup oil
• 1 teaspoon salt
• 1/2 kg flour

Καραμανλίδικο  / Caramanli

Manti
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Chop the onion and sauté in a saucepan. Add the minced beef 
while stirring constantly, to prevent it from sticking to the pan. 
When the meat is ready (approximately ten minutes), add salt, 
pepper and the tomato sauce. Let it boil for 5 minutes, then 
remove it from the stove wait for it to cool down.

Put the milk, oil, eggs, baking powder and the salt in a bowl 
and mix gently. Gradually add the flour to the mix until the 
dough is soft and let it rest for half an hour.

Roll out the dough in sheets with a rolling pin and cut them 
in small squares. Add a spoonful of the filling in each square 
sheet and close it with your fingers, linking the 4 edges 
together of the top to form a pouch. Grease a baking tray with 
oil and put the manti in the tray.

Bake in the oven at 200 degrees for 30 minutes. Once removed 
from the oven, pour the chicken broth over the manti and 
cover them with a towel to soak up the broth. Serve with 
yogurt.

 Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε με λίγο λάδι σε 
μια κατσαρόλα. Προσθέτουμε τον κιμά και ανακατεύουμε συ-
νέχεια για να μην κολλήσει. Όταν ο κιμάς είναι έτοιμος (μετά 
από δέκα λεπτά περίπου) προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι και 
στο τέλος την σάλτσα ντομάτας. Αφήνουμε να βράσει για 5 λε-
πτά, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από την φωτιά και περιμέ-
νουμε να κρυώσει.

Μέσα σε μια λεκάνη ρίχνουμε το γάλα, το λάδι, τα αυγά, το μπέ-
ϊκιν πάουντερ και το αλάτι και ανακατεύουμε ελαφρά. Κατόπιν 
προσθέτουμε το αλεύρι σιγά-σιγά μέχρι να γίνει μια μαλακή 
ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα.

Στη συνέχεια ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη σε φύλλα και 
τα κόβουμε σε μικρά  τετράγωνα. Προσθέτουμε μια κουταλιά 
από την γέμιση σε κάθε τετράγωνο φύλλο και κλείνουμε με τα 
δάχτυλα ενώνοντας διαγώνια τις άκρες του στην κορυφή ώστε 
να σχηματιστεί ένα πουγκάκι. Αλείφουμε ένα ταψί με λάδι και 
βάζουμε σε σειρά τα μαντί.

Τα ψήνουμε σε φούρνο στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά. Μό-
λις τα βγάλουμε από το φούρνο τα περιχύνουμε με το ζωμό του 
κοτόπουλου, τα σκεπάζουμε με μια πετσέτα να ρουφήξουν το 
ζωμό και κατόπιν τα σερβίρουμε με γιαούρτι.
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Πεϊνιρλί

• 1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
• 1 φακελάκι μαγιά
• 1 κουταλάκι ζάχαρη
• 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό
• 10  κομμάτια μπέικον
• 10 τεμάχια κασέρι 
• 3 λουκάνικα χωριάτικα

• 1/2 kg flour (all purpose)
• 1 teaspoon salt
• 1 packet yeast
• 1 teaspoon sugar
• 1 cup lukewarm water
• 10 pieces bacon
• 10 pieces cheese
• 3 sausages

Pour the cup with the lukewarm water in a bowl and 
add salt, sugar, the yeast and the flour. Knead until the 
dough is soft.

Divide the dough into portions and roll a thin sheet.

Cut the sheets in pieces of 20x10cm dimensions and 
shape them like boats.

Preheat the oven to 200 degrees.

Bake the dough boats for about 15 minutes.

Remove them from the oven and place our ingredients 
(bacon, cheese and sausage pieces) inside the boat-
like pastries; continue baking for 15 more minutes. 
Serve the peinirli warm.

Πολίτικο  / Constantinople 

Μέσα σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το φλιτζάνι με το 
χλιαρό προς ζεστό νερό, προσθέτουμε το αλάτι, τη ζά-
χαρη, την μαγιά και το αλεύρι, ανακατεύουμε και δημι-
ουργούμε μια μαλακή ζύμη.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε κομμάτια και ανοίγουμε φύλλο 
με ψιλό πάχος.

Κόβουμε κομμάτια διαστάσεων 20Χ10 περίπου εκατο-
στών και τα διαμορφώνουμε σε σχήμα βάρκας.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς και 
στη θέση πάνω-κάτω.

Ψήνουμε τα κομμάτια ζύμης για 15 περίπου λεπτά.

Τα βγάζουμε από το φούρνο και τοποθετούμε τα υλικά 
μας (μπέικον, κασέρι και κομμάτια από το λουκάνικο) 
στο εσωτερικό τους και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 
ακόμα 15 λεπτά περίπου. Σερβίρουμε τα πεϊνιρλί ζεστά.

Peinirli
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ΨΑΡΙΚΑ - FISHΠίτεςΠίτες
PiesPies
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Κρεατόπιτα

• 6 χωριάτικα φύλλα
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 500γρ. πράσα κομμένα σε    

μικρά κομματάκια
• 300γρ. κιμάς χοιρινός
• αλάτι & πιπέρι

• 6 phyllo sheets
• 1 cup olive oil
• 1 large onion
• 500g leeks, finely chopped
• 300g minced pork
• salt & pepper

Pour half of the olive oil in a pan and sauté 
the onions; add the leeks after a while and 
leave them until they absorb all their juices. 
Then, sauté the minced meat for 7-10 
minutes, add salt and pepper, remove from 
the stove and allow the filling to cool down.

Grease a baking tray and place the 3 phyllo 
sheets on the bottom of it, oiling each one of 
them; put the filling on top and cover it with 
the 3 remaining phyllo sheets, oiling each 
one of them again. Cut the pie in pieces and 
bake in a preheated oven at 180 degrees for 
50 minutes.

 Μακεδονίτικη   /Macedonian

Ρίχνουμε στο τηγάνι το μισό λάδι και σοτά-
ρουμε πρώτα το ψιλοκομμένο κρεμμύδι 
και μετά από λίγο ρίχνουμε τα πράσα και τα 
αφήνουμε μέχρι να τραβήξουν τα υγρά τους. 
Κατόπιν σοτάρουμε και τον κιμά για 7-10 
λεπτά, προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι, 
αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τη 
γέμιση να κρυώσει.

Λαδώνουμε ένα ταψί και βάζουμε τα 3 φύλ-
λα στον πάτο λαδώνοντάς τα εναλλάξ , ρί-
χνουμε τη γέμιση και στο τέλος βάζουμε από 
πάνω τα άλλα 3 φύλλα, λαδώνοντάς τα κι 
αυτά εναλλάξ. Χαράζουμε την πίτα σε κομ-
μάτια και την ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά.

Meat Pie
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 Στριφτόπιτα

• 1 κιλό αλεύρι μαλακό
• 1 κουταλάκι αλάτι
• 1 φλιτζάνι αγελαδινό βούτυρο
• 800γρ. τυρί φέτα
• 2 ποτήρια χλιαρό νερό 

• 1kg soft flour
• 1 teaspoon salt
• 1 cup cow butter 
• 800g feta cheese
• 2 cups lukewarm water

Put the flour, water and salt in a large bowl. Knead the 
ingredients for 10 minutes, until the dough is soft and 
let it rest.

Cut the dough into 6-8 pieces, depending on the pan 
you will use. Melt the butter and grease the pan. Roll 
out each piece of dough into a phyllo sheet by hand, 
using some butter. Place the first phyllo sheet in the 
pan and put some of the feta cheese on top. Continue 
by alternating a layer of phyllo sheet with butter and a 
layer of feta cheese, until you run out of ingredients.

Join together the corners of the pie diagonally and turn 
it upside down. Use your fingers to spread it evenly on 
the pan and pour the remaining butter on top of it. Do 
not engrave or the pie in pieces.

Bake in a preheated oven at 180 degrees for an hour.

Σαρακατσάνικη    / Sarakatsani

Μέσα σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, με το 
νερό και το αλάτι. Ζυμώνουμε τα υλικά με τα χέρια για 
10 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθεί μια πολύ μαλακή ζύμη 
που την αφήνουμε να ξεκουραστεί.

Κατόπιν κόβουμε τη ζύμη σε 6-8 κομμάτια, ανάλογα με 
το ταψί που θα χρησιμοποιήσουμε. Λιώνουμε το βούτυ-
ρο, λαδώνουμε το ταψί, παίρνουμε κάθε κομμάτι ζύμης 
και το  ανοίγουμε σε φύλλο με τα χέρια, μαζί με λίγο από 
το βούτυρο. Τοποθετούμε το πρώτο φύλλο στο ταψί, και 
από πάνω τρίβουμε τη φέτα. Στρώνουμε με τα χέρια. 
Συνεχίζουμε εναλλάξ, μια στρώση το επόμενο φύλλο με 
βούτυρο και μία στρώση με φέτα, μέχρι να τελειώσουν 
τα υλικά.

Στο τέλος ενώνουμε την πίτα διαγώνια και την γυρί-
ζουμε ανάποδα. Την πιέζουμε με τα δάχτυλα ώστε να 
απλωθεί σε όλη την επιφάνεια του ταψιού, περιχύνουμε 
στην επιφάνειά της το υπόλοιπο βούτυρο που έμεινε. 
Δεν την χαράζουμε, ούτε την κόβουμε σε κομμάτια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθ-
μούς για μία ώρα.

Striftopita
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Λαχανόπιτα

• 1 πακέτο  φύλλα για πίτα
• 1 μικρό λάχανο
• 250γρ. τυρί φέτα
• 1,1/2  φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κουταλάκια αλάτι

• 1 pack phyllo sheets
• 1 small cabbage
• 250g feta cheese
• 1 & 1/ 2 cup olive oil
• 2 teaspoons salt

 Chop the cabbage in small pieces, blanch it 
in hot water until it’s tender and then drain it. 
Grate the feta cheese in the same bowl you 
have the cabbage; add half of the olive oil 
and mix well to combine all the ingredients 
together. Grease a baking tray with olive oil.

Oil each one of the phyllo sheets, placing 
them on top of one another. In every three 
layers of phyllo sheets, spread some of 
the filling in a horizontal line (from one end 
of the sheet to the other) and then roll the 
sheet up, creating a cylinder.

Arrange the filled phyllo sheets in a spiral 
manner, starting from the edge of the pan 
and going towards the center.

Bake in a preheated oven at 180 degrees for 
45 minutes.

 

Σαρακατσάνικη  / Sarakatsaniki

Κόβουμε το λάχανο σε μικρά κομματάκια 
και το βουτάμε σε ζεστό νερό για λίγα λεπτά 
μέχρι να μαλακώσει και κατόπιν το στραγγί-
ζουμε. Στη συνέχεια τρίβουμε τη φέτα μέσα 
στο λάχανο, προσθέτουμε το μισό ελαιόλαδο 
και ανακατεύουμε καλά ώστε να ενωθούν 
τα υλικά μεταξύ τους. Αλείφουμε με ελαιό-
λαδο ένα ταψί.

Παίρνουμε τα φύλλα  ένα–ένα, τα λαδώνου-
με, και ανά τρία φύλλα, απλώνουμε λίγη από 
τη γέμιση σε οριζόντια γραμμή από την μία 
άκρη του φύλλου στην άλλη, τυλίγουμε το 
φύλλο μέχρι να καλύψει τη γέμιση δημιουρ-
γώντας ένα κύλινδρο.

Τοποθετούμε στη συνέχεια τα φύλλα με τη 
γέμιση σε σχήμα σαλίγκαρου αρχίζοντας 
από την άκρη του ταψιού και πηγαίνοντας 
προς το κέντρο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 
180 βαθμούς για 45 λεπτά.

Cabbagepie
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Χορτόπιτα

Για Το Φύλλο:
• 1 κιλό αλεύρι μαλακό
• 1 1/2 ποτήρι χλιαρό νερό
• 1 κουταλάκι αλάτι
• 1 κουταλιά ξύδι
• 1 κουταλιά ελαιόλαδο
Για Τη Γέμιση:
• 1/2 κιλό καθαρισμένο σπανάκι
• 1/2 πράσο και τσουκνίδες
• 2 ξερά κρεμμύδια  
• 1 ματσάκι μαϊντανό
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

 For The Phyllo Sheets:
• 1kg soft flour
• 1 & 1/2 cup warm water
• 1 teaspoon salt
• 1 tablespoon vinegar
• 1 tablespoon olive oil
For The Filling:
• 1/2 kg spinach
• 1/2 leek and nettles
• 2 onions
• 1 bunch parsley
• 1 cup olive oil

Βλάχικη  /

Greenpie
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 Mix all the ingredients for the phyllo sheet together in a large 
bowl and knead until the dough is soft. Let it rest for 30 minutes.

Divide the dough and each piece in many smaller pieces. 
Spread each piece of dough with a rolling pin, grease it with 
olive oil and place them on top of one another, creating two 
pieces of dough with many layers.

Then roll each piece with a rolling pin into a phyllo sheet.

Chop the spinach, leeks, nettles and sauté them all together 
without oil, until they are tender. Remove any juices and add 3/4 
cup of olive oil and the chopped parsley.

Grease a baking tray and place one of the phyllo sheets on the 
bottom of it. Pour the filling in and place the second phyllo sheet 
on top. Cut any pieces of dough that may be protruding and oil 
the top of the phyllo sheet. Beat one egg yolk with milk and olive 
oil and spread the mix on top of the pie.

Bake in a preheated oven at 180 degrees for 45 minutes.

Μέσα σε ένα μεγάλο σκεύος ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί με 
το αλεύρι, μέχρι να γίνει μία μαλακή ζύμη και την αφήνουμε να 
ξεκουραστεί για 30 λεπτά.

Στη συνέχεια χωρίζουμε τη ζύμη στα δυο και καθένα κομμάτι 
σε πολλά μικρότερα κομμάτια. Κάθε κομματάκι ζύμης το απλώ-
νουμε με το πλάστη, το αλείφουμε με ελαιόλαδο και το βάζουμε 
το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας δυο κομμάτια ζύμης με 
πολλά φύλλα.

Κατόπιν κάθε κομμάτι το ανοίγουμε με το πλάστη σε ένα φύλλο.

Ψιλοκόβουμε το σπανάκι, τα πράσα, τις τσουκνίδες και τα σο-
τάρουμε όλα μαζί χωρίς λάδι μέχρι να μαλακώσουν. Πετάμε τα 
υγρά που θα βγάλουν και προσθέτουμε 3/4 του φλιτζανιού λάδι 
και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Λαδώνουμε καλά ένα ταψί, απλώνουμε με τον πλάστη το ένα 
φύλλο ζύμης και το τοποθετούμε στο ταψί, ρίχνουμε τη γέμιση 
και από πάνω τοποθετούμε το άλλο φύλλο. Κόβουμε τα κομμά-
τια που προεξέχουν αφού λαδώσουμε, χτυπάμε ένα κρόκο αυ-
γού με γάλα και λάδι και αλείφουμε τα φύλλα από πάνω.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 
λεπτά. 
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Παστουρμαδόπιτα

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας    

παραδοσιακό
• 5 κουταλιές σούπας βούτυρο
• 30 φέτες παστουρμά  
• 30 φέτες κασέρι 
• 3 ντομάτες σε ροδέλες 

• 1 pack traditional phyllo 

sheets
• 5 tablespoons butter
• 30 slices of pastourmas  
• 30 slices of cheese
• 3 tomatoes, sliced

Peel the tomatoes and slice them. Butter a 
baking tray and place 4 phyllo sheets on the 
bottom of it, buttering each one of them as 
well.

Put a layer of sliced cheese, then a layer 
of pastourmas and then the tomato slices 
in the baking tray. You can also place in 
between these layers of ingredients some 
buttered phyllo sheets.

Place 3 more phyllo sheets on top, making 
sure you butter each one. Bake in a 
preheated oven at 180 degrees for 30-35 
minutes.

Καππαδόκικη  / Cappadocian

Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες και τις κόβου-
με σε ροδέλες. Βουτυρώνουμε ένα ταψί και 
απλώνουμε 4 φύλλα κρούστας, τα οποία 
επίσης βουτυρώνουμε.

Βάζουμε σε μια στρώση τις φέτες κασέρι, 
μετά τις φέτες του παστουρμά και μετά τις 
ντομάτες. Ενδιάμεσα μπορούμε να βάλουμε 
κάποια βουτυρωμένα φύλλα κρούστας και 
μετά εναλλάξ τη γέμιση.

Στο τέλος προσθέτουμε άλλα 3 φύλλα κρού-
στας, που προηγουμένως έχουμε βουτυ-
ρώσει καλά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 με 35 
λεπτά.

Pastourmadopita
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4-6

Τσιγάρ Μπορέκ

• 1/4 πακέτο λεπτά φύλλα κρούστας
• 300γρ. καβουρμά
• 150γρ. τυρί φέτα
• 1 φλιτζάνι γάλα εβαπορέ
• 1 & 1/2 φλιτζάνι σπορέλαιο
• αλάτι & μαύρο πιπέρι

• 1/4 pack thin phyllo sheets
• 300g kavourmas
• 150g feta cheese
• 1 cup evaporated milk
• 1 & 1/2 cup frying oil
• salt & black pepper

Lay the phyllo sheets in a surface and cut each 
one in 8 even pieces.

Chop the kavourmas in small, elongated 
pieces and do the same with the feta cheese. 
Brush some evaporated milk on each of 
the small phyllo sheets and place a piece of 
kavourmas and a piece of feta on top of it.

Wrap the sheets diagonally, joining the edges 
of the sheet as you wrap, and brush some 
evaporated milk on the fold, so it remains in 
place.

Deep fry over high heat, until the pies brown. 
Leave them briefly on paper towels and serve 
them warm.

Θρακιώτικο  / Thracian

Απλώνουμε τα φύλλα κρούστας, τα κόβουμε στα 
4 και κάθε 1/4 σε 2 κομμάτια.

Τεμαχίζουμε τον καβουρμά σε μακρόστενα 
μικρά κομμάτια και το ίδιο τη φέτα. Αλείφου-
με  κάθε κομμάτι φύλλου με γάλα και βάζουμε 
εναλλάξ, ένα κομμάτι καβουρμά και ένα φέτας,.

Τυλίγουμε διαγώνια ενώνοντας τις άκρες του 
φύλλου στα πλάγια και τη γωνία που περισσεύ-
ει την αλείφουμε  πάλι με γάλα και την κολλάμε 
καλά.

Τηγανίζουμε στο σπορέλαιο, σε δυνατή φωτιά, 
μέχρι να ροδίσουν τα πιτάκια. Τα αφήνουμε για 
λίγο σε απορροφητικό χαρτί και κατόπιν τα σερ-
βίρουμε ζεστά.

Chigar Borek
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Τυρόπιτα Με Φύλλα Περέκ

• 6 φύλλα περέκ*
• 150γρ. τυρί φετα
• 150γρ. αγελαδινό βούτυρο

• 6 Perec* sheets
• 150g Feta cheese
• 150g cow butter

Sprinkle the Perec sheets with some water 
and break them in halves. Melt the butter 
and place each of the Perec sheets in a 
skillet to fry on one side. Grate some feta 
cheese on top of the Perec sheet and fold it. 
Turn the Perec sheet carefully on the other 
side, until it is brown. Repeat with all the 
Perec sheets. The pie with Perec sheets 
does not require much preparation and 
cooking time and the result is exceptionally 
tasty.

* Perec: A crispy Pontian phyllo sheet. 
Available in grocery stores.

Ποντιακή  / Pontian

Ραντίζουμε με λίγο νερό τα φύλλα περέκ και 
τα σπάμε στη μέση. Λιώνουμε το βούτυρο 
και τοποθετούμε τη μια πλευρά κάθε φύλ-
λου περέκ στο τηγάνι να τηγανιστεί. Πασπα-
λίζουμε το φύλλο με κομματάκια φέτα και τα 
σκεπάζουμε διπλώνοντας την άλλη πλευρά 
του. Κατόπιν το γυρίζουμε από την άλλη 
προσεκτικά και τηγανίζουμε μέχρι να ροδί-
σει. Επαναλαμβάνουμε με όλα τα φύλλα. Η 
τυρόπιτα με φύλλα περέκ δεν απαιτεί πολύ 
χρόνο προετοιμασίας και ψησίματος και το 
αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα γευστικό.

*Περέκ: ποντιακό ψημένο τραγανό φύλλο. 
Διατίθεται και έτοιμο σε καταστήματα τρο-
φίμων.

Cheese Pie With Perec Sheets
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Giant Beans

Φασόλια Γίγαντες

• 500γρ. φασόλια γίγαντες
• 2 μέτρια κρεμμύδια
• 3 σκελίδες σκόρδο
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 3 ώριμες ντομάτες
• 1 κόκκινη πιπεριά 
• 2 καρότα
• 1 κουταλάκι ρίγανη
• 1/4 ματσάκι ψιλοκομμένο 

μαϊντανό
• αλάτι & πιπέρι
• χυμό λεμονιού

• 500g giant beans
• 2 medium onions
• 3 garlic cloves
• 1 cup olive oil
• 3 ripe tomatoes
• 1 red pepper
• 2 carrots
• 1 teaspoon oregano
• 1/4 bunch parsley, chopped
• salt & pepper
• lemon juice

 Μακεδονίτικο  / Macedonian
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Soak the beans in water overnight. The next 
day boil them until they are tender, let them 
drain and keep their broth in a glass. 

Chop the onions and carrots in medium chunks 
and sauté them in olive oil; peel and finely chop 
the tomatoes and peppers and sauté them in 
the same pan. Add the chopped garlic, salt, 
pepper, parsley and some water. 

Let the sauce boil for 10 minutes. Spread the 
beans in a baking pan, pour the sauce and the 
bean broth we reserved over them and sprinkle 
some oregano on top. 

Bake for about 45 minutes at 180 degrees. 
Serve the giant beans hot or cold with a few 
drops of lemon juice.

Μουσκεύουμε τα φασόλια από την προηγού-
μενη το βράδυ. Την επομένη τα βράζουμε  έως 
ότου μαλακώσουν, τα αφήνουμε να στραγγίξουν 
καλά και κρατάμε σε ένα ποτήρι το ζουμί τους. 

Κόβουμε τα κρεμμύδια και τα καρότα σε μέτρια 
κομμάτια και τα σοτάρουμε στο ελαιόλαδο, ξε-
φλουδίζουμε και ψιλοκόβουμε τις ντομάτες και 
τις πιπεριές και τις σοτάρουμε  και αυτές στο ίδιο 
σκεύος. Προσθέτουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο, 
το αλατοπίπερο, το μαϊντανό και λίγο νερό. 

Αφήνουμε να ψηθούν για 10 λεπτά ώστε να δέ-
σουν τα υλικά μεταξύ τους σαν σάλτσα. Απλώ-
νουμε τα φασόλια σε ταψί, τα περιχύνουμε με τη 
σάλτσα και το ζουμί που είχαμε κρατήσει από τα 
φασόλια και πασπαλίζουμε με τη ρίγανη. 

Ψήνουμε για 45 περίπου λεπτά στους 180 βαθ-
μούς. Σερβίρουμε τα φασόλια γίγαντες ζεστά ή 
κρύα με λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού.
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Snails with Onions

Σαλιγκάρια με Κρεμμύδια

• 30-40  σαλιγκάρια
• 15 κρεμμύδια ξερά μικρά για στιφάδο
• 2  ντομάτες τριμμένες
• 2 φλιτζάνια νερό
• αλάτι & κόκκινο πιπέρι
• μπαχάρι
• 2 φύλλα δάφνης

• 30-40 snails
• 15 small onions for stew
• 2 tomatoes, grated
• 2 cups water
• salt and paprika
• allspice
• 2 laurel leaves

Place the snails in a wide pot for better air flow and 
feed them with flour for two days to cleanse. Then 
rinse them thoroughly at least 3-4 times.

Add the snails in a pot of boiling water and boil for 10 
minutes. Throw this water in the sink.

Rinse the snails once more and boil them again for 
15 minutes. After draining the snails, keep a cup of 
this broth.

Peel the onions and sauté them in olive oil, add the 
grated tomatoes, salt and paprika.

Once the sauce is battered, add the snails, water, the 
broth we reserved, the laurel leaves and the allspice 
and cook for another 40 minutes.

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Τοποθετούμε τα σαλιγκάρια σε ένα πλατύ σκεύος για 
να αερίζονται και τα ταΐζουμε για δύο ημέρες με αλεύ-
ρι ώστε να καθαρίσουν. Μετά τα πλένουμε πολύ καλά 
τουλάχιστον 3-4 φορές.

Μέσα σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό ρίχνουμε 
τα σαλιγκάρια και τα βράζουμε για 10 λεπτά. Το νερό 
αυτό το πετάμε. 

Τα ξεπλένουμε και τα ξαναβράζουμε για 15 λεπτά. 
Από αυτό το νερό, αφού στραγγίξουμε τα σαλιγκάρια, 
κρατάμε ένα φλιτζάνι.

Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε στο 
λάδι, ρίχνουμε τις ντομάτες που έχουμε τρίψει προη-
γουμένως στον τρίφτη, το αλάτι και το κόκκινο πιπέρι.

Μόλις χυλώσει η σάλτσα ρίχνουμε τα σαλιγκάρια, το 
νερό και το ζουμί που είχαμε κρατήσει, τη δάφνη και 
το μπαχάρι και βράζουμε για 40 λεπτά.
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Μαύρα Λάχανα με Φασόλια 

• 500 γρ.  άσπρα ή κόκκινα φασόλια
• 1 ντομάτα
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 1 ματσάκι μαύρα λάχανα
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κουταλιές καλαμποκίσιο αλεύρι
• 1 κουταλάκι κόκκινο πιπέρι
• αλάτι

• 500g white or red beans
• 1 tomato
• 1 onion
• 1 bunch black cabbage
• 1 cup olive oil
• 2 tablespoons corn flour
• 1 teaspoon paprika
• salt

 Rinse the beans under cold water and soak them in 
water overnight. The next day boil the beans in the 
same water where they were soaked until they are 
tender. Drain the beans and keep a couple of glasses 
of their broth.

Finely chop the cabbage, onion and tomato. Sauté the 
onion with some olive oil and paprika.

Boil the beans in their broth with the cabbage, salt and 
the tomato. Dissolve two tablespoons of flour in some 
broth and pour it in the pot. Simmer until the ingredients 
are well combined and add the olive oil with onion and 
paprika; leave the pot on the stove for a while longer 
and then remove.

Ποντιακό  / Pontian

Πλένουμε τα φασόλια με κρύο νερό και τα μουσκεύου-
με μια μέρα πριν.

Την επομένη τα βράζουμε, στο ίδιο νερό όπου τα μου-
σκέψαμε, μέχρι να μαλακώσουν. Στραγγίζουμε τα φα-
σόλια μόλις μαλακώσουν και κρατάμε δυο ποτήρια από 
το ζουμί τους στην άκρη.

Ψιλοκόβουμε τα λάχανα, το κρεμμύδι και την ντομάτα. 
Σοτάρουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο και το κόκκινο 
πιπέρι να κάνουν (χαρατς) δηλαδή να βράσουν μαζί . 

Βράζουμε τα φασόλια μαζί με το ζουμί τους, προσθέ-
τουμε τα λάχανα, αλάτι την ντομάτα κομμένη σε κύβους 
και κατόπιν λιώνουμε τις δυο κουταλιές αλεύρι με λίγο 
ζουμάκι και περιχύνουμε το φαγητό. Σιγοβράζουμε 
μέχρι να ενωθούν τα υλικά και στο τέλος ρίχνουμε το 
ελαιόλαδο μαζί με το κρεμμύδι και το κόκκινο πιπέρι και 
αφήνουμε για λίγο ακόμη το φαγητό στη φωτιά . 

Black Cabbage with Beans
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Ιμάμ Μπαιλτί 

• 4 μέτριες μελιτζάνες
• 4 ξερά άσπρα κρεμμύδια
• 2 μεγάλες ντομάτες
• 1/2 ματσάκι μαϊντανό
• 3 σκελίδες σκόρδο
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη
• 1/4 κουταλιάς του γλυκού μοσχοκάρυδο
• αλάτι & πιπέρι

• 4 medium eggplants
• 4 white onions
• 2 large tomatoes
• 1/2 bunch of parsley
• 3 garlic cloves
• 1 cup olive oil
• 1 teaspoon sugar
• 1/4 teaspoon nutmeg
• salt & pepper

Θρακιώτικο  / Thracian

Imam Baildi
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Imam Baildi
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Rinse the vegetables thoroughly. Carve the eggplants 
lengthwise, make a small incision and carefully remove 
their flesh. Chop the onions vertically in thin strips, peel 
the tomatoes and chop them in very small pieces, 
finely chop the parsley and garlic as well. Place all the 
ingredients in a bowl along with the salt, pepper, sugar 
and nutmeg and mix well. Sauté all the ingredients for 
10 minutes in half of the olive oil and then set them aside.

Arrange the eggplants in a saucepan and sauté in the 
remaining oil for 5 minutes. Turn the eggplants belly up 
and fill them with all sautéed ingredients.

Pour enough water to barely cover the eggplants and 
boil them, over high heat initially and then at medium 
heat for 30 minutes.

Πλένουμε καλά τα λαχανικά. Χαράζουμε τις μελιτζάνες 
κατά μήκος, κάνουμε μια μικρή  τομή και βγάζουμε προ-
σεκτικά τη σάρκα τους.

Τεμαχίζουμε κάθετα τα κρεμμύδια σε λεπτές λωρίδες, 
ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες και τις κόβουμε πολύ μικρά 
κομματάκια, ψιλοκόβουμε το μαϊντανό και τα σκόρδα.

Τοποθετούμε όλα τα υλικά της γέμισης σε μια λεκάνη, 
μαζί με το αλάτι, το πιπέρι, τη ζάχαρη και το μοσχοκάρυδο 
και τα ανακατεύουμε.

Σοτάρουμε τα υλικά για 10 λεπτά στο μισό λάδι και τα 
αφήνουμε στην άκρη.

Τοποθετούμε τις μελιτζάνες σε μια κατσαρόλα και τις σο-
τάρουμε με το υπόλοιπο λάδι για 5 λεπτά. Τις γυρίζουμε 
με τη κοιλιά προς τα πάνω και τις γεμίζουμε με τα σοτα-
ρισμένα υλικά.

Ρίχνουμε νερό ίσα που να τις σκεπάσει και τις βράζουμε, 
αρχικά σε δυνατή φωτιά και κατόπιν σε μέτρια φωτιά για 
30 λεπτά.
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Κιντέατα 

• 1 ματσάκι τσουκνίδες
• 5-6 φυλλαράκια δυόσμο
• 4 κουταλιές αλεύρι
• λίγο αλάτι
• λίγο πιπέρι
• σκόρδο
• ελαιόλαδο

• 1 bunch of nettles
• 5-6 mint leaves
• 4 tablespoons flour
• some salt
• some pepper
• garlic
• olive oil

Gather the nettles from a field or buy from 
the farmers’ market. Clean and rinse them 
thoroughly and then blanch them in boiling 
water. 

Then, put the blanched nettles in a blender 
with some water and whisk the ingredients 
together by adding 4 tablespoons of flour 
gradually. Pour the puree into a saucepan 
and leave it on the stove to set, adding some 
salt, pepper and the olive oil. 

Serve with a sprinkle of minced garlic and 
mint.

Ποντιακό  / Pontian

Μαζεύουμε τις τσουκνίδες με γάντια από 
κάποιο χωράφι ή τις αγοράζουμε από λαϊκή 
αγορά. Τις καθαρίζουμε και τις πλένουμε 
πολύ καλά και κατόπιν τις ζεματάμε σε βρα-
στό νερό για λίγο.

 Έπειτα βάζουμε τις ζεματισμένες τσουκνί-
δες στο μπλέντερ με λίγο νερό και χτυπάμε 
τα υλικά προσθέτοντας 4 κουταλιές αλεύρι. 
Αδειάζουμε τον πολτό σε μια κατσαρόλα και 
τον αφήνουμε στη φωτιά να πήξει ρίχνοντας 
λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και ελαιόλαδο. 

Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με ψιλοκομμένο 
σκόρδο και δυόσμο.

Kinteata

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψαρικά           γλυκά        ζυμες

ΟΣΠΡΙΑ - LEGUMES

126



127



128



 4

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

Φασόλια Με Ρύζι & Λάχανο Τουρσί

• 500γρ. φασόλια
• 1/2 λάχανο τουρσί
• 2 μεγάλες ντομάτες
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κουταλάκια κόκκινο γλυκό 

πιπέρι
• 1 φλιτζάνι ρύζι
• 2 ποτήρια νερό

• 500g beans
• 1/2 pickled cabbage
• 2 large tomatoes
• 1 cup olive oil
• 2 teaspoons paprika
• 1 cup rice
• 2 glasses of water

Soak the beans in water overnight. The following 
day boil the beans with half of the olive oil, using 
enough water to cover them. Boil until the beans 
are tender.

Chop the pickled cabbage, rinse it under cold water 
and drain.

Sauté the cabbage in a different pot along with the 
remaining olive oil, the chopped tomatoes and 
paprika. Bring it to boil.

Place all ingredients together in a pot; add the 
water and the rice. Bake in a preheated oven at 180 
degrees for 30 minutes.

Ανατολικής Ρωμυλίας   / Eastern Romelia

Μουσκεύουμε τα φασόλια από την προηγούμενη το 
βράδυ και την επόμενη τα

βράζουμε με το μισό λάδι βάζοντας στην κατσαρόλα 
νερό ίσα για να τα σκεπάσει. Βράζουμε μέχρι να μα-
λακώσουν. 

Ψιλοκόβουμε το τουρσί, το πλένουμε με κρύο νερό 
και το στραγγίζουμε.

Σοτάρουμε το λάχανο σε μια άλλη κατσαρόλα, ρί-
χνουμε το υπόλοιπο λάδι, τη ντομάτα κομμένη σε 
κομματάκια και το κόκκινο πιπέρι. Αφήνουμε να πά-
ρουν μία βράση.

Τοποθετούμε σε ένα ταψί όλα τα υλικά μαζί και 
προσθέτουμε το νερό και το ρύζι. Τα ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 
λεπτά.

Beans With Rice And Pickled Cabbage
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4-6

Σαλιγκάρια Σούπα

• 1 κιλό σαλιγκάρια
• 2 ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια
• 1/2 ματσάκι δυόσμο
• 1 φλιτζάνι ρύζι
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 κουταλιά κόκκινο πιπέρι
• αλάτι

• 1 kg of snails
• 2 bunches green onions
• 1/2 bunch mint
• 1 cup rice
• 1 cup olive oil
• 1 tablespoon paprika
• salt

 Place the snails in a wide pot for better air 
flow and feed them with flour for two days to 
cleanse. Then rinse them thoroughly at least 
3-4 times.

Add the snails in a pot of boiling water and boil 
for 10 minutes. Throw this water in the sink.

Rinse the snails once more and boil them 
again for 15 minutes. After draining the snails, 
keep a cup of this broth.

Chop the green onions and mint and sauté 
in olive oil while adding the paprika. Boil the 
snails in that sauce, along with the reserved 
broth for 40 minutes. Then, add the rice and 
some salt and boil for another 20 minutes.  
Serve the soup hot.

Ανατολικής Ρωμυλίας  / Eastern Romelia 

Τοποθετούμε τα σαλιγκάρια σε ένα πλατύ σκεύ-
ος για να αερίζονται και τα ταΐζουμε για δύο 
ημέρες με αλεύρι ώστε να καθαρίσουν. Μετά 
τα πλένουμε πολύ καλά τουλάχιστον 3-4 φο-
ρές. Μέσα σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό 
ρίχνουμε τα σαλιγκάρια και τα βράζουμε για 10 
λεπτά. Το νερό αυτό το πετάμε. 

Τα ξεπλένουμε και τα ξαναβράζουμε για 15 
λεπτά. Από αυτό το νερό κρατάμε ένα με δύο 
φλιτζάνια και το υπόλοιπο το πετάμε.

Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και το δυόσμο 
και τα σοτάρουμε στο λάδι προσθέτοντας το 
κόκκινο πιπέρι. Ρίχνουμε κατόπιν τα σαλιγκά-
ρια μαζί με το νερό που κρατήσαμε και τα βρά-
ζουμε για μια ώρα. Είκοσι λεπτά πριν το τέλος 
της μίας ώρας ρίχνουμε το ρύζι και αλάτι. Σερ-
βίρουμε τη σούπα ζεστή.

Snail soup
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH

Κρεατικά
Meat

Κρεατικά
Meat
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Σουτζουκάκια με Σάλτσα

• 400γρ μοσχαρίσιο κιμά
• 400γρ χοιρινό κιμά
• 1  φλιτζανάκι ελαιόλαδο
• 3 σκελίδες σκόρδο
• 2 φέτες ξερό ψωμί,
• 1 φλιτζανάκι κόκκινο κρασί
• μισό κουταλάκι κύμινο
• αλάτι & μαύρο πιπέρι
• λάδι για το τηγάνισμα

Για Τη Σάλτσα:
• 2 ποτήρια σάλτσα ντομάτας
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 1/2 κουταλιά γλυκού ζάχαρη
• ελαιόλαδο
• καυτερό πιπέρι

• 400g minced beef
• 400g minced pork
• 1 small cup olive oil
• 3 garlic cloves
• 2 slices stale bread,
• 1 cup red wine
• 1/2 teaspoon cumin
• salt & black pepper
• frying oil

For The Sauce:
• 2 cups tomato sauce
• 1 onion
• 1/2 teaspoon sugar
• olive oil
• cayenne pepper

Μικρασιάτικο  / Anatolia

Soutzoukakia with Gravy
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Mix the minced meat with the grated garlic, 
olive oil, bread (which has to be soaked in 
red wine and drained well beforehand), 
cumin, salt and pepper.

Shape the meatballs giving them an 
elongated shape; roll them on flour and fry 
them in hot oil.

Boil the sauce with the finely chopped 
onion, some olive oil, salt, pepper and half a 
teaspoon of sugar until it’s thick.

Place the fried meatballs in the sauce and 
leave for 5 minutes. Sprinkle with cayenne 
pepper.

Ζυμώνουμε τον κιμά με το ψιλοκομμένο 
σκόρδο, το λάδι, το ψωμί (το οποίο έχουμε 
μουλιάσει στο κόκκινο κρασί και στραγγίσει 
πολύ καλά), το κύμινο, το αλάτι και το πιπέρι.

Πλάθουμε τα σουτζουκάκια δίνοντάς τους 
στενόμακρο σχήμα, τα αλευρώνουμε και τα 
τηγανίζουμε σε καυτό λάδι.

Βράζουμε τη σάλτσα με το ψιλοκομμένο 
κρεμμύδι, λίγο λάδι αλάτι, πιπέρι και μισή 
κουταλιά ζάχαρη μέχρι να δέσει.

Προσθέτουμε στη σάλτσα τα τηγανισμένα 
σουτζουκάκια και τα αφήνουμε για 5 λεπτά 
περίπου να πάρουν 2-3 βράσεις. Στο τέλος 
πασπαλίζουμε με το καυτερό πιπέρι.

135



136



 4

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

Τηγανιά με Κρασί 

• 1 κιλό χοιρινό κρέας
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
• 1 φλιτζάνι νερό
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο
• 1 φλιτζανάκι λευκό κρασί
• αλάτι
• ρίγανη

• 1kg pork
• 1 large onion
• 1 cup water
• 1 green pepper
• 1 small cup olive oil
• 1 cup white wine
• salt
• oregano

Chop the meat into small pieces, rinse 
thoroughly under cold water and drain.

Place the pieces of meat in a deep pan, add 
enough water to cover them and cook over 
low heat until they are tender and the water 
is absorbed.

Pour the oil in the pan and fry the meat 
along with the chopped onion and pepper 
until there is a crust on the meat. Add the 
wine and sprinkle some salt and oregano 
over the dish.

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Κόβουμε το κρέας σε κομματάκια 2 πόντων, 
το πλένουμε με κρύο νερό και το στραγγί-
ζουμε.

Τοποθετούμε τα κομματάκια κρέατος σε ένα 
βαθύ τηγάνι, ρίχνουμε το νερό μέχρι να τα 
σκεπάσει και τα βράζουμε σε χαμηλή φω-
τιά μέχρι να μαλακώσουν και να «σωθεί» το 
νερό .

Ρίχνουμε το λάδι και τα τσιγαρίζουμε μαζί με 
το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, την πιπεριά και 
τα ανακατεύoυμε μέχρι να πιάσει κρούστα 
το κρέας. Κατόπιν σβήνουμε με το κρασί και 
πασπαλίζουμε με το αλάτι και τη ρίγανη.

Tigania with Wine
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Αρνί με Ρύζι

• 1,5 κιλό αρνί σε μερίδες
• 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια
• 3 φλιτζάνια ρύζι
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• λίγο δυόσμο
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι
• κόκκινο πιπέρι
• χυμό ενός λεμονιού

• 1.5kg lamb into servings
• 1 bunch green onions
• 3 cups rice
• 1 cup olive oil
• some mint
• salt
• black pepper 
• paprika
• the juice of one lemon

Rinse the lamb under cold water and finely chop 
the onions.

Place the meat in a pot with water, just enough to 
cover it, and let it boil. Remove the skim and add 
a few of the green onions. Boil until the meat is 
tender, then strain, but keep the liquid. 

Pour half of the olive oil in a pan and sauté briefly 
the rest of the chopped green onions with the rice. 
Place the rice and the pieces of meat in a cooking 
pan. Whisk the lemon juice with the rest of the 
olive oil, salt, black pepper and the liquid that we 
kept from boiling the lamb and pour the mix in the 
cooking pan.

Bake in preheated oven at 180 degrees for an hour.

Ξεπλένουμε το αρνάκι με κρύο νερό και ψιλοκό-
βουμε τα κρεμμυδάκια.

Τοποθετούμε το κρέας σε μια κατσαρόλα με νερό, 
ίσα να το σκεπάσει, και το βράζουμε. Το ξαφρίζου-
με και προσθέτουμε λίγα κρεμμυδάκια. Βράζουμε 
μέχρι να μαλακώσει.

Κατόπιν το στραγγίζουμε και κρατάτε το ζουμί. Σο-
τάρουμε για λίγο, στο μισό λάδι, τα κομμένα κρεμ-
μυδάκια μαζί το ρύζι. Σ’ ένα ταψί τοποθετούμε το 
ρύζι και μετά τα κομμάτια από το κρέας. Χτυπάμε το 
χυμό λεμονιού με λάδι, αλάτι, μαύρο πιπέρι και το 
ζουμί που κρατήσαμε και περιχύνουμε το αρνάκι.  

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 
βαθμούς για 1 ώρα.

Lamb with Rice
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Κοτόπουλο με Κους-Κούς 

• 1 κιλό κοτόπουλο σε μερίδες
• 2 ξερά κρεμμύδια
• 2 ντομάτες ψιλοκομμένες
• 4-6 κόκκους μαύρο πιπέρι  
• 1 φλιτζάνι κουσκούς
• 6 ποτήρια νερό
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 1kg chicken in servings
• 2 onions
• 2 tomatoes, grated
• 4-6 peppercorns
• 1 cup couscous
• 6 cups water
• 1 cup olive oil

Rinse the chicken under cold water and boil 
in 6 glasses of water. Skim occasionally 
and add the salt, the tomatoes -without the 
skin- and the peppercorns.

Once the chicken is tender, remove it from 
the stove.

Chop the onions and sauté in olive oil for 7 
minutes with the couscous.

Put the couscous with the olive oil and the 
onions in a cooking pan, add the chicken 
and all its broth and bake in a preheated 
oven at 180 degrees for 45 minutes.

Θρακιώτικο  / Thracian

Πλένουμε το κοτόπουλο με κρύο νερό και το 
βράζουμε με 6 ποτήρια νερό. Το ξαφρίζου-
με κατά διαστήματα και κατόπιν ρίχνουμε το 
αλάτι, τις ντομάτες χωρίς την φλούδα τους 
και το πιπέρι.

Μόλις το κοτόπουλο μαλακώσει σε βαθμό 
που να μπορούμε να τσιμπήσουμε με πι-
ρούνι το κρέας του, το αποσύρουμε από την 
φωτιά.

Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα τσιγαρί-
ζουμε στο ελαιόλαδο για 7 λεπτά μαζί με το 
κουσκούς για να μην λασπώσει.

Σε ένα ταψί ρίχνουμε το κουσκούς μαζί με 
το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια, τοποθετού-
με τις μερίδες από το κοτόπουλο και όλο 
το ζουμί και ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά.

Chicken with Couscous

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψαρικά           γλυκά        ζυμες
ΚΡΕΑΤΙΚΑ - ΜΕΑΤ

141



4-6

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

Λαχανοντολμάδες

• 1 μικρό λάχανο
• 500γρ χοιρινός  κιμάς  
• 1 1/2 φλιτζάνια ρύζι τύπου Καρολίνα
• 2 ξερά κρεμμύδια  
• μερικά φύλλα μαϊντανό  
• 1 φλιτζανάκι  ελαιόλαδο
• 1 κουταλιά σούπας  αλάτι
• 1/2 κουταλάκι γλυκού μαύρο πιπέρι
• 2 αυγά
• χυμός ενός λεμονιού

 1 small cabbage
• 500g minced pork
• 1 & 1/2 cups rice (carolina variety)
• 2 onions
• some parsley leaves
• 1 small cup olive oil
• 1 tablespoon salt
• 1/2 teaspoon black pepper
• 2 eggs
• juice of one lemon

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Lachanontolmades 
(Stuffed Cabbage Leaves)
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Λαχανοντολμάδες
Lachanontolmades 

(Stuffed Cabbage Leaves)

Remove the heart of the cabbage and dip it in hot water for 10 
minutes. After draining the water, separate the leaves, remove 
the stems and cut each leave into halves. Grate the onions and 
sauté in olive oil along with the minced meat. After 5-8 minutes 
add the chopped parsley, salt, pepper, the rice and some water 
and let it absorb the liquid.

Put a tablespoon of the above mixture on each cabbage leaf and 
wrap tightly.

Place some of the thicker cabbage leaves at the bottom of 
the pot and place the wrapped ones over them in a scattered 
manner (not in any particular order).

Pour water or meat broth in the pot, enough to cover up all the 
wrapped cabbage leaves; add olive oil, salt and place a plate 
upside down on top of them, so that they won’t unfold while 
boiling. Boil for 3/4 of an hour over medium heat.

Prepare the lemon sauce by beating the eggs and slowly adding 
the lemon juice and some liquid from the pot; stir and pour over 
the lachanontolmades.

Κόβουμε την καρδιά του λάχανου και το βουτάμε σε ζεστό νερό 
για 10 λεπτά. Αφού το στραγγίσουμε το απλώνουμε σε μια επι-
φάνεια, χωρίζουμε τα φύλλα, αφαιρούμε το κοτσάνι τους και κό-
βουμε κάθε φύλλο στα δυο. Τρίβουμε  στον τρίφτη τα κρεμμύδια 
και τα σοτάρουμε στο λάδι, μαζί με τον κιμά. Μετά από 5-8 λεπτά 
προσθέτουμε τον μαϊντανό ψιλοκομμένο, το αλάτι, το πιπέρι, το 
ρύζι με λίγο νερό και το αφήνουμε να φουσκώσει.

Βάζουμε μια κουταλιά της σούπας από το παραπάνω μίγμα σε 
κάθε φύλλο και το τυλίγουμε σφιχτά.

Τοποθετούμε  στον πάτο της κατσαρόλας τα χοντρά φύλλα από 
το λάχανο και βάζουμε από πάνω τα τυλιχτά διάσπαρτα για να 
βράσουν καλύτερα (όχι σε σειρά).

Ρίχνουμε νερό ή ζωμό από κρέας τόσο όσο να σκεπάσει όλους 
τους ντολμάδες, λάδι, αλάτι και ένα πιάτο από πάνω τους ανάπο-
δα, για να μην ανοίξουν στο βράσιμο. Βράζουμε για 3/4 της ώρας 
σε μέτρια φωτιά.

Φτιάχνουμε το αυγολέμονο όπου χτυπάμε τα αυγά προσθέτοντας 
σιγά-σιγά τον χυμό λεμονιού και ζουμάκι από το φαγητό, ανακα-
τεύουμε και περιχύνουμε τους λαχανοντολμάδες.
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 Κεσκεκί

• 1 κοτόπουλο
• 1 κιλο σιτάρι
• 1 φλιτζανακι αγελαδινό     

βούτυρο
• 5 ποτήρια νερό
• λίγο μοσχοκάρυδο
• αλάτι

• 1 chicken
• 1kg wheat
• 1 small cup cow butter
• 5 glasses of water
• some nutmeg
• salt

Soak the wheat overnight in plenty of water 
and strain it the next day.

Boil the chicken in water along with the 
wheat and add salt.

When the chicken meat is tender, remove 
it from the pot, remove all the bones and 
put it back in the pot. Stir well and boil until 
the ingredients start to melt. Melt the butter 
and pour it in the pot. Sprinkle with nutmeg 
before serving.

Ποντιακό  / Pontian

Μουσκεύουμε το σιτάρι για ένα βράδυ σε 
πολύ νερό και την επομένη το στραγγίζουμε.

Βράζουμε το κοτόπουλο μαζί με το νερό και 
το σιτάρι προσθέτοντας το αλάτι.

Όταν μαλακώσει το κρέας του κοτόπουλου, 
το βγάζουμε από την κατσαρόλα, το ξεκοκα-
λίζουμε και το βάζουμε πάλι στην κατσαρό-
λα. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί και βράζου-
με μέχρι να λιώσουν καλά τα υλικά και να 
μείνει λίγος κόκκος σιταριού. Λιώνουμε το 
βούτυρο και περιχύνουμε το χυλό. Πασπα-
λίζουμε με μοσχοκάρυδο στο σερβίρισμα.

Keskeki
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 Χοιρινό Πρασοσέλινο

• 1 κιλό από χοιρινό κρέας   
(τη σπάλα)

• 1 φλιτζανι ελαιόλαδο
• 1 κιλό πράσα
• 1 ματσάκι σέλινα χωρίς την 

ρίζα
• 2 ξερά κρεμμύδια
• 2 αβγά
• 1 λεμόνι
• 1 κουταλιά αλεύρι

• 1kg pork (the shoulder)
• 1 cup olive oil
• 1kg leeks
• 1 bunch celery without the 

root
• 2 onions
• 2 eggs
• 1 lemon
• 1 tablespoon flour

Rinse and cut the meat into servings and 
strain it well. Chop the onions and sauté 
them along with the meat until it forms a 
crust; add enough water to cover the meat 
and boil for 45 minutes.

Chop the celery and leeks into large chunks 
and place them in hot water for a few 
minutes before adding them to the pot with 
the meat. Let the food boil for half an hour 
over medium heat. Beat the eggs while 
slowly adding the lemon juice with the flour 
and some broth. Stir and pour lemon sauce 
over the dish.

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Πλένουμε και κόβουμε το κρέας σε μερίδες 
και το στραγγίζουμε. Ψιλοκόβουμε τα κρεμ-
μύδια και τα σοτάρουμε μαζί με το κρέας 
μέχρι να πιάσει κρούστα και στη συνέχεια 
ρίχνουμε νερό ίσα να το σκεπάσει και βρά-
ζουμε για 45 λεπτά.

Τεμαχίζουμε το σέλινο και τα πράσα σε με-
γάλα κομμάτια, τα ζεματάμε σε καυτό νερό 
και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα με το 
κρέας.  Αφήνουμε να βράσει για μισή με 
μια ώρα σε μέτρια φωτιά. Χτυπάμε τα αυγά 
προσθέτοντας σιγά-σιγά το χυμό λεμονιού 
μαζί με το αλεύρι και ζουμάκι από το φα-
γητό. Ανακατεύουμε και έχουμε έτοιμο το 
αυγολέμονο με το οποίο περιχύνουμε  στο 
φαγητό.

Pork with Leek & Celery
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Τραχανάς με Λουκάνικα 

• 3-4 γεμάτες κουταλιές της 

σούπας κόκκινο τραχανά*
• 2 ποτήρια νερό
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 φλιτζανάκι λάδι
• 2  χωριάτικα λουκάνικα

• 3-4 heaped tablespoons of red 

trachanas*
• 2 glasses of water
• 1 small onion
• 1 small cup olive oil
• 2 sausages

Finely chop the onion, add the olive oil in 
a saucepan, sauté the onion and add the 
water when it’s golden. Once the water 
boils, pour the red trachana in the saucepan 
and stir constantly over low heat until it’s 
cooked.

Carve the sausages and cook them in the 
pan without extra oil, because they have 
their own fat. Place the cooked sausages, 
chopped into pieces, in the trachanas and 
serve the dish while it’s hot.

 

* red  trachanas made with vegetables

Θρακιώτικο  / Thracian

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, ρίχνουμε το λάδι 
στην κατσαρόλα, σοτάρουμε το κρεμμύδι και 
όταν μαλακώσει ρίχνουμε το  νερό. Μόλις το 
λάδι, το κρεμμύδι και το νερό αρχίσουν να 
βράζουν, ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα τον 
κόκκινο τραχανά και ανακατεύουμε συνε-
χώς σε χαμηλή φωτιά μέχρι να χυλώσει.

Χαράζουμε τα λουκάνικα και τα ψήνουμε στο 
τηγάνι, χωρίς λάδι γιατί θα βγάλουν το δικό 
τους λίπος. Κατόπιν προσθέτουμε τα ψημένα 
λουκάνικα σε κομματάκια μέσα στον έτοιμο 
τραχανά και τον σερβίρουμε ζεστό. 

*κόκκινος τραχανάς λαχανικών

Trachanas with Sausages
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Αγριογούρουνο με Κάστανα 

• 1200γρ κρέας από αγριογούρουνο
• 300γρ κάστανα
• 250γρ καρότα
• 6-8 δαμάσκηνα
• 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο
• 2 κρεμμύδια
• 3 ποτήρια νερό
• αλάτι

Για Το Μαρινάρισμα: 
• φύλλα σέλινου
• 2 φύλλα δάφνης
• κόκκους πιπέρι
• 1 ποτήρι κόκκινο κρασί

• 1200g meat from wild boar
• 300g chestnuts
• 250g carrots
• 6-8 plums
• 1 small cup olive oil
• 2 onions
• 3 glasses of water
• salt

For The Marinade:
• celery leaves
• 2 laurel leaves
• peppercorns
• 1 glass of red wine

 Μακεδονίτικο  / Macedonian

Wild boar with Chestnuts
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Rinse the meat thoroughly, cut it in portions and put 
it in a bowl with the wine, celery leaves, laurel leaves 
and the pepper. Let it in the marinade overnight, to 
sweeten the heavy smell of the meat.

The next day, grate the onions, and put them in 
a saucepan and sauté in olive oil. Then place the 
marinated pieces of meat along with ingredients 
from the marinade and wine in a pot, add water and 
boil for half an hour until the meat is tender.

Peel the chestnuts and chop the carrots in large 
chunks. Add these ingredients, along with the plums 
in the pot and boil for 30 minutes until the liquid is 
almost gone. Take some of the broth and some 
chestnuts, mash them together and pour over the 
dish when it is ready.

Πλένουμε καλά το κρέας, το κόβουμε σε μερίδες και 
το βάζουμε μέσα σε ένα μπολ μαζί με το κρασί, τα 
φύλλα σέλινο, τη δάφνη και το πιπέρι και το αφήνου-
με για ένα βράδυ για να φύγει η βαριά μυρωδιά του 
κρέατος.

Την επομένη, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το ρίχνουμε 
μέσα σε μια κατσαρόλα και το σοτάρουμε στο ελαι-
όλαδο. Κατόπιν τοποθετούμε στην κατσαρόλα τα μα-
ριναρισμένα κομμάτια κρέας μαζί με τα υλικά από το 
μαρινάρισμα και το κρασί, προσθέτουμε το νερό και 
βράζουμε για μιάμιση ώρα ώσπου να μαλακώσει.

Καθαρίζουμε τα κάστανα από τη φλούδα τους και 
κόβουμε τα καρότα σε μεγάλα κομμάτια. Τα προσθέ-
τουμε και αυτά μαζί με το δαμάσκηνα μέσα στη κα-
τσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν για 30 λεπτά 
ακόμη μέχρι να μείνει λίγο ζουμί. Παίρνουμε λίγο από 
το ζουμί και μερικά κάστανα, τα λιώνουμε μαζί και πε-
ριχύνουμε το φαγητό όταν είναι έτοιμο.
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Χοιρινό Με Λάχανο Τουρσί 

• 1 κιλό χοιρινό κρέας σε μερίδες
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 κουταλιά κόκκινο πιπέρι
• 1 φλιτζανάκι λάδι
• 2 ποτήρια νερό
• μισό κιλό λάχανο τουρσί
• καυτερό πιπέρι 
• 1 κουταλιά αλεύρι
• 1 τριμμένο καρότο

• 1kg pork in servings
• 1 large onion
• 1 tablespoon paprika
• 1 small cup olive oil
• 2 glasses of water
• 1/2 kg picked cabbage
• cayenne pepper 
• 1 tablespoon flour
• 1 grated carrot

Rinse the meat thoroughly under cold water. 
Pour the olive oil in a pot, add the meat and the 
grated onion and sauté until there is a crust 
on the meat and the onion is golden. Sprinkle 
with salt and paprika, add the water and cook 
over medium heat for an hour.

Rinse the pickled cabbage and chop in small 
pieces. Place the cabbage, along with the 
grated carrot and a spoonful of flour, in the 
pot and let them boil for about half an hour on 
medium heat. The dish does not need much 
stirring. Add the cayenne pepper just before 
you remove it from the stove.

Ανατολικής Ρωμυλίας   / Eastern Romelia

Πλένουμε καλά το κρέας με κρύο νερό. Ρί-
χνουμε το λάδι σε μια κατσαρόλα, προσθέτου-
με το κρέας και το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και 
τα σοτάρουμε μέχρι να πιάσει κρούστα το κρέ-
ας και να ξανθίσει το κρεμμύδι. Ρίχνουμε μέσα 
στην κατσαρόλα το αλάτι, το κόκκινο πιπέρι, το 
νερό και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 1 ώρα.

Ξεπλένουμε το λάχανο τουρσί και το κόβουμε 
σε μικρά κομμάτια. Το προσθέτουμε στο κρέ-
ας μαζί με το καρότο και μία κουταλιά αλεύρι 
και αφήνουμε να βράσουν για περίπου μισή 
ώρα σε μέτρια φωτιά. Το φαγητό δεν χρειά-
ζεται πολύ ανακάτεμα. Λίγο πριν το σβήσουμε 
ρίχνουμε και το καυτερό πιπέρι.

Pork With Pickled Cabbage
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Χερσέ

• 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας      

σε κομμάτια
• 1 μικρό κοτόπουλο
• 1 κρεμμύδι
• 2 κρεμμυδάκια φρέσκα
• 1 & 1/2 φλιτζάνι κορκότο*
• ελαιόλαδο
• αλάτι & κόκκινο πιπέρι

• 1 kg beef in pieces
• 1 small chicken
• 1 onion
• 2 green onions
• 1 & 1/2 cup korkoto*
• olive oil
• salt and paprika

Boil the meat in a large pot. Boil the chicken 
in the meat’s broth. Remove the skin and 
bones from the chicken and chop it in 
small pieces. Drain the water and boil the 
korkoto in the same pan, after we rinse it 
thoroughly.

Place all the ingredients in a large pot and 
stir until they start melting.

Chop the onions and sauté them with some 
paprika; pour some of this sauce over the 
dish before serving.

Καππαδοκική  / Cappadocian

Βράζουμε το κρέας καλά σε μια μεγάλη κα-
τσαρόλα. Στο ίδιο νερό όπου έχουμε βράσει 
το κρέας βάζουμε να βράσει και το κοτό-
πουλο. Από το κοτόπουλο που έχει βράσει 
αφαιρούμε την πέτσα, το ξεκοκαλίζουμε και 
το κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Στραγγί-
ζουμε το νερό και στο ίδιο σκεύος βράζουμε 
το κορκότο αφού πρώτα το πλύνουμε πολύ 
καλά.

Κατόπιν ρίχνουμε όλα τα υλικά μέσα στην 
κατσαρόλα και τα ανακατεύουμε μέχρι να 
λιώσουν.

Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα τσιγαρί-
ζουμε με κόκκινο πιπέρι, περιχύνουμε από 
λίγο στα πιάτα όταν σερβίρουμε το φαγητό.

Herse

* κορκ
ότο: 

σπασμέ
νο 

σιτάρι

*Korko
to: 

broken
 

wheat
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Σαρμάδες με Μαύρα Λάχανα*

• 1 κιλό φύλλα από μαύρα λάχανα
• 3/4 φλιτζανιού ρύζι τύπου Καρολίνα  
• 1/2 κιμά
• 2 κρεμμύδια
• λίγο μαϊντανό
• 1 ντομάτα
• αλάτι & πιπέρι
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

• 1kg of leaves of black cabbage
• 3/4 cup rice (carolina variety)
• 1/2 kg minced meat
• 2 onions
• parsley
• 1 tomato
• salt & pepper
• 1 cup olive oil

 Blanch the cabbage leaves and drain well. Knead 
the minced meat in a bowl with rice, chopped 
onions, parsley, half of the olive oil, salt, pepper and 
grated tomato.

Take one cabbage leave, put some of the filling in it, 
cover the edges of the leave so that it embraces the 
filling and roll. Place the leave stems at the bottom 
of a pot and put the sarmades (the rolled cabbage 
leaves with filling) on the top, in layers.

Pour 1 cup of olive oil and 2 cups of water in the pot. 
Cover with a plate and let it boil for about an hour on 
medium heat.

* black cabbage: pontian green cabbage

Ποντιακό  / Pontian

Ζεματίζουμε τα λαχανόφυλλα και τα στραγγίζουμε 
καλά. Σε μια λεκάνη ζυμώνουμε τον κιμά με το ρύζι, 
τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, το μαϊντανό, το μισό 
λάδι, το αλατοπίπερο και τη ντομάτα κομμένη σε μι-
κρά κομματάκια.

Παίρνουμε ένα ένα τα φύλλα, βάζουμε λίγη από την 
γέμιση, κλείνουμε τις άκρες του φύλλου ώστε να 
αγκαλιάσει τη γέμιση και τυλίγουμε ρολό. Τοποθε-
τούμε στον πάτο μιας κατσαρόλας τα κοτσάνια από 
τα φύλλα κι επάνω βάζουμε σε στρώσεις τους ντολ-
μάδες.

Προσθέτουμε 1 φλιτζάνι λάδι και δύο φλιτζάνια νερό. 
Σκεπάζουμε με ένα πιάτο κι αφήνουμε να βράσουν 
για περίπου μία ώρα σε μέτρια φωτιά.

*μαύρα λάχανα: ποντιακά πράσινα λάχανα

Sharmades with Black Cabbage*
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Τζιγεροσαρμάς 

• 1 συκωταριά από κατσικάκι
• 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια
• λίγο δυόσμο
• λίγο άνηθο
• 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο
• 1 φλιτζάνι ρύζι τύπου Καρολίνα
• την σκέπη ( μπόλια )του κατσικιού 
• 1 ποτήρι νερό
• 4 κουταλιές σούπας ξύδι
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι

• 1 goat pluck
• 1 bunch green onions
• some mint
• some dill
• 1 small cup olive oil
• 1 cup rice (carolina variety)
• the caul fat of the goat
• 1 cup water
• 4 tablespoons vinegar
• salt
• black pepper

Θρακιώτικο / Thracian

Tziyerosarmas
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Τζιγεροσαρμάς 
Tziyerosarmas

 Rinse the goat pluck under cold water and put it in a saucepan 
with the vinegar and some water. Then boil for 15 minutes and 
drain.

Chop the goat pluck and the green onions into small pieces.

Sauté the onions and the meat for ten minutes and then add 
the rice, water and stir until the ingredients absorb the broth.

Sprinkle with the dill, the mint, salt and pepper.

Grease a medium sized baking tray and spread the caul fat in 
a shallow bowl (the caul fat spreads if it’s rinsed under warm 
water).

Cut the caul fat depending on the size of the bowl, so that the 
length of the caul fat is slightly protruding; put 2 tablespoons 
of the filling and roll. Turn the tziyerosarma upside down and 
place it in the pan.

Pour some water into the pan and bake in a preheated oven at 
180 degrees for 45 minutes until they turn brown.

Πλένουμε τη συκωταριά σε κρύο νερό, την βάζουμε σε μια κα-
τσαρόλα με το ξύδι και λίγο νερό. Την βράζουμε για 15 λεπτά και 
την στραγγίζουμε.

Ψιλοκόβουμε τη συκωταριά και τα κρεμμυδάκια σε μικρά κομ-
ματάκια γύρω στους 2 πόντους.

Κατόπιν σοτάρουμε στο λάδι τα κρεμμυδάκια και το κρέας για 
δέκα λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι πλυμένο, 
νερό και ανακατεύουμε μέχρι να φουσκώσουν λίγο τα υλικά.

Στο τέλος πασπαλίζουμε με τον άνηθο και το δυόσμο ψιλοκομ-
μένα, το αλάτι και το πιπέρι.

Λαδώνουμε ένα ταψί μέτριου μεγέθους και μέσα σε ένα μπολ 
με μικρό βάθος, απλώνουμε την μπόλια (η μπόλια ή σκέπη 
ανοίγει άμα την πλύνουμε με χλιαρό νερό).

Την κόβουμε ανάλογα το μέγεθος του μπολ τόσο ώστε το μήκος 
της μπόλιας να εξέχει, βάζουμε 2 κουταλιές από την γέμιση και 
τυλίγουμε. Γυρίζουμε το τζιγεροσαρμά ανάποδα και τον τοπο-
θετούμε στο ταψί.

Ρίχνουμε λίγο νερό στο ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά μέχρι να αποκτήσει 
σοκολατί χρώμα.
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Μοσχάρι με Πλιγούρι 

• 1 κιλό κρέας από μοσχάρι
• 2 φλιτζάνια πλιγούρι
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 μέτρια κρεμμύδια
• κόκκινο πιπέρι
• 5 φυλλαράκια δυόσμου
• 6 ποτήρια νερό
• στραγγιστό γιαούρτι
• αλάτι & πιπέρι

• 1 kg beef 
• 2 cups bulgur
• 1 cup olive oil
• 2 medium onions
• paprika
• 5 mint leaves
• 6 cups water
• yogurt
• salt & pepper

Rinse the meat under cold water and cut 
it in servings. Chop the onions and boil the 
meat in the water. Skim a couple of times 
and then add the onions and the mint and 
let them over medium heat for an hour.

When the meat is tender, add the bulgur 
with some salt, black pepper and paprika. 
Stir once and cook over low heat for 30 
minutes. When the bulgur is cooked, 
cover the pot with a towel and put the lid 
on, so all the moisture is absorbed. Serve 
with yoghurt.

Ανατολικής Θράκης  / Eastern Thrace

Πλένουμε σε κρύο νερό το κρέας και το 
κόβουμε σε μερίδες. Ψιλοκόβουμε τα 
κρεμμυδάκια και βράζουμε το κρέας με 
το νερό. Αφαιρούμε τον αφρό μια δυο φό-
ρες και κατόπιν ρίχνουμε τα κρεμμύδια 
και το δυόσμο και τα αφήνουμε στη φωτιά 
για μια ώρα.

Όταν είναι έτοιμο το κρέας προσθέτουμε 
το πλιγούρι μαζί με το αλάτι καθώς και το 
μαύρο  και κόκκινο πιπέρι. Τα ανακατεύ-
ουμε μια φορά και βράζουμε σε χαμηλή 
φωτιά για 30 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο το 
πλιγούρι, το σκεπάζουμε με μια πετσέτα 
και από πάνω τοποθετούμε το καπάκι της 
κατσαρόλας για να τραβήξει τα υγρά του. 
Σερβίρουμε με στραγγιστό γιαούρτι.

Beef with Bulgur
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Λαγός με Χυλοπίτες 

• 1 λαγό
• 3 ξερά κρεμμύδια
• 2 καρότα
• 2 φύλλα σέλινο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 ξυλαράκι κανέλα
• 3 κουταλιές της σούπας  πελτέ
• 1 φλιτζανάκι κόκκινο κρασί
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο  
• 3 ποτήρια νερό
• μισό κιλό χυλοπίτες
• αλάτι

Για Το Μαρινάρισμα:
• κόκκους μαύρο πιπέρι
• κόκκους μπαχάρι
• 1 φλιτζανάκι ξύδι

• 1 hare
• 3 onions
• 2 carrots
• 2 celery leaves
• 1 garlic clove
• 1 cinnamon stick
• 3 tablespoons of tomato paste
• 1 cup red wine
• 1 cup olive oil
• 3 glasses of water
• 1/2kg hylopites
• salt

For The Marinade:
• peppercorns
• allspice 
• 1 small cup vinegar

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Hare with Hylopites (pasta)
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Cut the hare in servings and marinate 
overnight in vinegar, allspice and 
peppercorns. The next day, drain and sauté 
the hare with half of the olive oil over high 
heat until it forms a crust.

Add the wine, the tomato paste and water, 
the onions, the carrots, the chopped celery, 
garlic and cinnamon and let them boil for an 
hour over medium heat.

Place the meat with the broth in a pan, add 
the hylopites and bake in a preheated oven 
at 180 degrees for half an hour.

Κόβουμε σε μερίδες τον λαγό, τον μαρινά-
ρουμε για μια νύχτα μέσα σε ξύδι, κόκκους 
από μπαχάρι και μαύρο πιπέρι. Την άλλη 
ημέρα τον στραγγίζουμε και τον σοτάρουμε με 
το μισό λάδι σε δυνατή φωτιά μέχρι να πιάσει 
κρούστα το κρέας του.

Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε τον πελ-
τέ μαζί με το νερό, τα κρεμμύδια, τα καρότα 
και το σέλινο ψιλοκομμένα, το σκόρδο και την 
κανέλα και αφήνουμε να βράσει για 1 ώρα σε 
μέτρια φωτιά.  

Τοποθετούμε το κρέας με το ζουμί του σε ένα 
ταψί, ρίχνουμε τις χυλοπίτες και ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, 
για μισή ώρα.

4-6
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Μπόρτς 

• 800γρ μοσχαρίσιο κρέας     

κομμένο σε κύβους
• 3 μέτριες πατάτες
• 2 μέτρια καρότα
• 1 μικρό λάχανο ψιλοκομμένο
• 1/2 ματσάκι μαϊντανό
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 φλιτζάνια χυμό ντομάτας
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 ποτήρια νερό
• 1 καυτερή πιπεριά
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι

• 800g beef, cut in cubes 
• 3 medium potatoes 
• 2 medium carrots 
• 1 small cabbage, chopped
• 1/2 bunch of parsley 
• 1 large onion 
• 2 cups tomato juice 
• 1 cup olive oil 
• 2 glasses of water 
• 1 chili pepper 
• salt 
• black pepper

Grate the onion and sauté in olive oil; add the 
chili pepper (chopped ) and then the meat. 

Sauté for 10 minutes and then add the 
tomato juice and let it boil for an hour. Chop 
the rest of the vegetables and add them in 
the pot. 

Add the parsley, salt and pepper and let 
them boil for another half an hour, until the 
potatoes are tender.

Ποντιακό  / Pontian

Τρίβουμε το κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε 
στο ελαιόλαδο, προσθέτουμε τη καυτερή πι-
περιά σε κομματάκια και κατόπιν το κρέας. 

Αφού τα σοτάρουμε για 10 λεπτά ρίχνουμε το 
χυμό ντομάτας και αφήνουμε να βράσει για 
1 ώρα. Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά σε μικρά 
κομμάτια και τα προσθέτουμε στο κρέας. 

Μετά συμπληρώνουμε το μαϊντανό, αλάτι και 
πιπέρι και αφήνουμε να βράσουν για άλλη 
μισή ώρα, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες.

Borts
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Κεφτεδάκια με Κάσα*

• 1 κιλό χοντροκομμένο κιμά            

(ανάμεικτο χοιρινό-βοδινό)
• 3-4 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• μισό ματσάκι μαϊντανό
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 1 αυγό
• 1/2 φακελάκι τριμμένη φρυγανιά  
• λίγο δυόσμο
• 5 κουταλιές νερό
• αλεύρι για το τηγάνισμα
• αλάτι
• πιπέρι

Υλικά Για Την Κάσα:
• 2 κουταλιές σούπας αλεύρι
• χυμός ενός λεμονιού

• 1kg coarsely ground meat            

(mix of beef and pork)
• 3-4 onions finely chopped
• 1/2 bunch of parsley
• 1 cup olive oil
• 1 egg
• 1/2 bag of breadcrumbs
• some mint
• 5 tablespoons water
• flour for frying
• salt
• pepper

Ingredients For The Kasa:
• 2 tablespoons flour
• juice of one lemon

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Meatballs with Kasa*
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Grate the onions, finely chop the parsley and 
add to the minced meat and mix. Sprinkle a few 
drops of olive oil, water, egg, breadcrumbs and 
mint along with salt and pepper.

Leave the mixture of ground meat in the 
refrigerator for a few hours.

Shape round meatballs out of the minced meat, 
roll them in flour and fry over high heat. When 
all the meatballs are cooked, drain the oil and put 
the pan back on the stove.

Melt the flour into the oil to make a slurry batter 
and add the lemon juice.

Drizzle the meatballs with this batter; it gives the 
dish much flavor. 

*Kasa: batter made of flour and lemon juice

Τρίβουμε τα κρεμμύδια στον τρίφτη, ψιλοκόβου-
με τον μαϊντανό, τα προσθέτουμε στον κιμά και 
ανακατεύουμε. Κατόπιν ρίχνουμε λίγες σταγόνες 
ελαιόλαδο, το νερό, το αυγό, τη φρυγανιά και το 
δυόσμο μαζί με αλάτι και πιπέρι.

Αφήνουμε τον ζυμωμένο κιμά στο ψυγείο για με-
ρικές ώρες μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Πλάθουμε σε στρόγγυλα καφεδάκια τον κιμά, τον 
αλευρώνουμε και τηγανίζουμε σε δυνατή φωτιά. 
Όταν ψηθούν όλα τα κεφτεδάκια, στραγγίζουμε το 
λάδι και ξαναβάζουμε το τηγάνι στη φωτιά.

Λιώνουμε το αλεύρι μέσα στο λάδι να γίνει ένας 
ρευστός χυλός και προσθέτουμε το χυμό λεμο-
νιού.

Περιχύνουμε τα κεφτεδάκια με αυτό το κουρκού-
τι που του δίνει πολύ νοστιμιά.

*κάσα: κουρκούτι από αλεύρι και λεμόνι
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH
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 Χαψία

• 1 κιλό γαύρο
• 2 φλυτζάνια καλαμποκάλευρο,
• 1-2 πράσα ή πράσινα 

κρεμμυδάκια
• ελαιόλαδο
• αλάτι & πιπέρι

• 1kg anchovies
• 2 cups cornmeal
• 1-2 leeks or green onions
• olive oil
• salt & pepper

 Clean the anchovies; remove the heads 
and central bones. Open them in half, rinse 
them thoroughly under cold water, let them 
drain and add salt. Knead the flour with a bit 
of warm water, salt and the chopped leeks 
or onions. 

Spread the dough on a greased baking pan 
and place the anchovies on it. Pour the olive 
oil on top and bake for 15 minutes at 180 
degrees until they turn golden.

Ποντιακό  / Pontian

Καθαρίζουμε καλά τους γαύρους, αφαιρού-
με το κεφάλι και το κεντρικό κόκαλο. Τους 
ανοίγουμε στη μέση, τους πλένουμε καλά με 
κρύο νερό, τους στραγγίζουμε και ρίχνουμε 
αλάτι. Ζυμώνουμε το αλεύρι με λίγο χλιαρό 
νερό , αλάτι και με τα ψιλοκομμένα πράσα ή 
κρεμμυδάκια.  

Απλώνουμε σε λαδωμένο ταψί το ζυμάρι 
από το αλεύρι και στρώνουμε περιμετρικά 
τους γαύρους. Περιχύνουμε με λάδι και ψή-
νουμε για 15 λεπτά στους 180 βαθμούς μέχρι 
να ροδίσουν.

Hapsia
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH

Ψάρι σε Νταβά 

• 1-2 μέτρια γριβάδια*
• 2 πατάτες
• 1/2 ματσάκι μαϊντανό
• 2 ντομάτες
• 3 μεγάλα κρεμμύδια
• 2 σκελίδες σκόρδο
• ελαιόλαδο
• αλάτι & πιπέρι
• ρίγανη

• 1-2 medium carps *
• 2 potatoes
• 1/2 bunch of parsley
• 2 tomatoes
• 3 large onions
• 2 garlic cloves
• olive oil
• salt & pepper
• oregano

 Fish in Ntavas

Μακεδονίτικο  / Macedonian
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Remove the scales and viscera of the carps (beware 
of the small bone that this fish has on top part of its 
neck). Rinse thoroughly under cold water and add 
salt.

Slice the onions vertically, mince the garlic and place 
them in a pan with a little olive oil. Once sautéed, 
chop and add the tomatoes, parsley, salt, pepper and 
oregano. Allow the sauce to boil and remove from 
the heat.

Cube the potatoes (large cubes) and place them 
along with the fish in a “ntavas” – a baking pan. Pour 
the sauce over and add 1 cup of water and 1/2 cup of 
olive oil. Bake at 200 degrees, in a low position in the 
oven, for 1 hour.

 

*Carp: fish from Lake Doirani, Kilkis

Καθαρίζουμε τα γριβάδια από τα λέπια και τα εντόσθια 
(προσοχή στο μικρό κόκαλο που έχει το ψάρι στη αρχή 
του λαιμού του). Τα πλένουμε με κρύο νερό και ρί-
χνουμε αλάτι.

Κόβουμε κάθετα τα κρεμμύδια σε ροδέλες, ψιλο-
κόβουμε το σκόρδο και τα ρίχνουμε στο τηγάνι με 
λίγο ελαιόλαδο. Μόλις μαραθούν, προσθέτουμε τις 
ντομάτες κομμένες σε μικρά κομμάτια, το μαϊντανό 
ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Αφήνουμε τη 
σάλτσα να πάρει μια βράση και την αποσύρουμε από 
τη φωτιά.

Κόβουμε τις πατάτες σε χοντρούς κύβους και τις βά-
ζουμε μαζί με τα ψάρια σε ένα νταβά - ταψί. Τα πε-
ριχύνουμε με τη σάλτσα και προσθέτουμε 1 κούπα 
νερό και 1/2 κούπα ελαιόλαδο. Ψήνουμε στους 200 
βαθμούς, σε χαμηλή θέση στο φούρνο, για 1 ώρα πε-
ρίπου.

*γριβάδι: ψάρι από τη Λίμνη Δοϊράνη του Κιλκίς
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH

Πέστροφα στο Φούρνο

• 2 πέστροφες
• 5 κουταλιές βούτυρο
• 4 πατάτες
• αλάτι
• πιπέρι
• ρίγανη
• φέτες λεμονιού

• two trouts
• 5 tablespoons butter
• 4 potatoes
• salt
• pepper
• oregano
• lemon slices

Remove the scales and the guts of the fish. 
Rinse under cold water and add salt. Slice 
the potatoes and place them on a buttered 
cooking pan.

Sprinkle the trouts with a little oregano 
inside their belly and add them to the pan 
with the potatoes, along with some water.

Melt the butter and pour it over the rest of 
the ingredients. Bake in a preheated oven 
at 180 degrees for 45 minutes. Just before 
our dish is ready, place the lemon slices on 
top of the trout.

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Καθαρίζουμε τις πέστροφες από τα λέπια 
και τα εντόσθια τους. Τις πλένουμε με κρύο 
νερό και τις αλατίζουμε. Κόβουμε τις πατά-
τες σε φέτες και τις τοποθετούμε σε βουτυ-
ρωμένη επιφάνεια ταψιού.

Πασπαλίζουμε τις πέστροφες με λίγο ρίγανη 
μέσα στην κοιλιά τους και τις προσθέτουμε 
στο ταψί με τις πατάτες, μαζί με λίγο νερό.

Λιώνουμε το βούτυρο και περιχύνουμε 
το φαγητό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. 
Προς το τέλος του ψησίματος βάζουμε πάνω 
στις πέστροφες τις φέτες λεμονιού.

Baked Trout
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Χαψοπίλαφο

• 1/2 κιλό φρέσκους γαύρους
• 1 φλιτζάνι ρύζι
• 1 κρεμμύδι
• 1/2 φλιτζάνι λάδι
• 1/2 ματσάκι μαϊντανό
• αλάτι & πιπέρι 
• 2 φλιτζάνια νερό

• 1/2 kg fresh anchovies
• 1 cup rice
• 1 onion
• 1/2 cup oil
• 1/2 bunch parsley
• salt & pepper
• 2 cups water

Clean the anchovies; remove the heads 
and central bones. Rinse them thoroughly 
under cold water and let them drain.

Sauté the onion, add the rice, water, salt and 
pepper. When the rice is half-boiled add the 
“hapsia” (anchovies) and let it simmer until 
all the water is absorbed.

Sprinkle with parsley and serve.

Ποντιακό  / Pontian

Καθαρίζουμε καλά τους γαύρους, αφαιρού-
με το κεφάλι και το κεντρικό κόκαλο. Τους 
πλένουμε με κρύο νερό και τους στραγγί-
ζουμε.

Σοτάρουμε το κρεμμύδι και προσθέτουμε το 
ρύζι, το νερό και αλατοπιπερώνουμε. Όταν 
μισοβράσει το ρύζι προσθέτουμε τα χαψιά 
(τους γαύρους) και σιγοβράζουμε μέχρι να 
απορροφηθεί όλο το νερό.

Στο τέλος πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και 
σερβίρουμε.

Hapsopilafo
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH

Ψάρι Δοϊράνης (Γουλιανός)

• 4 φέτες γουλιανού*
• κόκκινο πιπέρι
• 1 φλιτζάνι καλαμποκάλευρο
• καλαμποκέλαιο για τηγάνισμ
• αλάτι

• 4 slices Goulianos* (sheatfish)
• paprika
• 1 cup cornmeal
• frying oil
• salt

Rinse thoroughly the fish and slice it. Mix 
the cornmeal with a little paprika and a 
pinch of salt. Dip the fish slices in the flour, 
making sure it’s spread evenly.

Heat the frying oil and deep fry the fish until 
it’s golden.

Before serving, right after we take the fish 
slices out of the pan, place them onto paper 
towels to absorb the extra oil.

Πλένουμε καλά το ψάρι και το κόβουμε φέ-
τες. Βάζουμε μέσα στο καλαμποκάλευρο 
λίγο κόκκινο πιπέρι, αλάτι και ανακατεύου-
με. Βουτάμε τις φέτες μέσα στο αλεύρι από 
όλες τις πλευρές.

Ζεσταίνουμε το καλαμποκέλαιο και τηγανί-
ζουμε τα ψάρια σε δυνατή φωτιά μέχρι να 
ροδίσουν.

Πριν σερβίρουμε, τοποθετούμε τις φέτες, 
μόλις τις βγάλουμε από το τηγάνι, πάνω σε 
χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει τα λάδια 
τους.

 Fish from Doirani 
(Goulianos/Sheatfish)

*Γουλ
ιανός

: 

ψάρι α
πό τη 

Λί-

μνη Δο
ϊράνη 

του 

Κιλκίς

*Gouli
anos: 

fish fr
om Lak

e 

Doiran
i, Kil

kis
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ΨΑΡΙΚΑ - FISH

Γλυκά
Desserts

Γλυκά
Desserts
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Γαλατόπιτα

• 1 λίτρο γάλα
• 4 κουταλιές της σούπας ψιλό σιμιγδάλι
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• 5 αυγά
• 3 φύλλα κρούστας
• 1/2 ξύσμα από ένα πορτοκάλι
• 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο  

• 1 litre milk
• 4 tablespoons fine semolina
• 1 cup sugar
• 5 eggs
• 3 phyllo sheets
• zest of 1/2 an orange
• 3 tablespoons butter

Μακεδονίτικη  / Macedonian

Milk-pie

 6

Whisk the eggs in a mixer until they turn white and set 
aside.

Boil the milk with the sugar and the semolina over low 
heat; when the milk starts to thicken, remove from the 
stove and stir slowly while adding the eggs and orange 
zest.

Melt the butter and spread some in a small pan; place two 
phyllo sheets on the bottom of the pan. Pour the mixture of 
milk and semolina in the pan; crash the third phyllo sheet 
and put it in the mixture as well. Pour the remaining butter 
in the pan.

Bake in a preheated oven at 180 degrees for 30-40 minutes, 
until the pie forms a crust. 

Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά μέχρι να ασπρίσουν και τα αφή-
νουμε στην άκρη.

Βράζουμε το γάλα με τη ζάχαρη και το σιμιγδάλι σε χαμηλή 
φωτιά, μόλις πάρει βράσει το γάλα και αρχίζει να πήζει το 
κατεβάζουμε από τη φωτιά και το ανακατεύουμε σιγά σιγά 
με  τα αυγά προσθέτοντας και το ξύσμα πορτοκαλιού.

Λιώνουμε το βούτυρο και μέσα σε ένα μικρό ταψάκι αλεί-
φουμε λίγο από το βούτυρο και  βάζουμε στον πάτο δύο 
από τα φύλλα κρούστας. Από πάνω ρίχνουμε το μίγμα με το 
γάλα και το σιμιγδάλι, σπάμε το τρίτο φύλλο κρούστας και το 
βάζουμε μέσα στο μίγμα. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο βούτυ-
ρο από πάνω.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς 
για 30-40 λεπτά μέχρι να κάνει η γαλατόπιτα κρούστα και να 
αρχίσει να ξεκολλάει από τα τοιχώματα του ταψιού.

182



Macedonian

183



184



 10

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψαρικά           γλυκά        ζυμεςΓΛΥΚΑ - DESSERTS

Ωτία

• 5 αυγά
• 1 φλιτζάνι γιαούρτι
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• 1 μπέικιν πάουντερ
• 1/2 κουταλιά του γλυκού αλάτι
• 500γρ. αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις
• σπορέλαιο για τηγάνισμα

Για Το Σερβίρισμα:
• ζάχαρη άχνη

• 5 eggs
• 1 cup yogurt
• 1 cup sugar
• 1 baking powder
• 1/2 teaspoon salt
• 500g flour, all-purpose
• frying oil 

To Serve:
• castor sugar

Mix all the ingredients together until the 
dough is soft and smooth.

Divide the dough in portions and roll out 
each one with a rolling pin. Cut diamond 
shapes from the rolled out dough and make 
a hole in the middle; form a bow by taking 
one end of the diamond shaped dough and 
passing it through the middle hole.

Deep fry the little bows in oil until they turn 
golden and serve with powdered sugar.

Ποντιακό   / Pontian

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να γί-
νει μια απαλή μαλακή ζύμη.

Τη χωρίζουμε σε κομμάτια και ανοίγουμε 
φύλλα με τον πλάστη. Κόβουμε τα φύλλα σε 
ρόμβους κάνοντας μια τρύπα στη μέση όπου 
περνάμε ανάμεσα από την τρύπα τη μια άκρη 
του ρόμβου ώστε να σχηματίσουμε φιογκάκι.

Τηγανίζουμε τα φιογκάκια σε καυτό λάδι μέ-
χρι να ροδίσουν και τα σερβίρουμε με άχνη 
ζάχαρη.

Otia
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ΓΛΥΚΑ - DESSERTS
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Χουσάφ Κομπόστα

• 500γρ. δαμάσκηνα ξερά
• 150γρ. μήλα αποξηραμένα
• 150γρ. σταφίδες μαύρες
• 100γρ. αχλάδια αποξηραμένα
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη

Για Το Σερβίρισμα:
• φλούδες πορτοκαλιού

• 500g dried plums
• 150g dried apples
• 150g black raisins
• 100g dried Pears
• 2 cups sugar

To Serve:
• orange peels

Place all the ingredients in a large pot and 
add enough water to cover them. Bring to a 
boil over low heat until the fruits are tender.  
Serve the Houssaf cold with some orange 
peels for flavor.

Μέσα σε μια βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε όλα 
τα υλικά και τη ζάχαρη και προσθέτουμε αρ-
κετό νερό μέχρι να τα σκεπάσει. Τα αφήνου-
με να βράσουν σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 
μαλακώσουν. Σερβίρουμε το χουσάφ κρύο 
με φλούδες πορτοκαλιού για άρωμα. 

Houssaf Compote

Ποντιακό  / Pontian
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Σταφύλι Γλυκό

• 1 κιλό σταφύλια σουλτανίνα
• 1 κιλό ζάχαρη
• 1 βανίλια σε σκόνη
• μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού

• 1kg sultanina grapes
• 1kg sugar
• 1 vanilla powder
• a few drops of lemon juice

Remove the grapes from their stems and 
rinse them thoroughly under water. Then 
place them in a saucepan with the sugar and 
leave them overnight.

The next day, boil the mixture over medium 
heat and skim occasionally. Before removing 
from the stove, add the vanilla and the a few 
drops of lemon juice. The preserve is ready 
when the syrup thickens so much that it can 
stay on a spoon.

You have to mix the preserve by shaking 
the pot while holding its handles, not using a 
spoon; this way the grapes will remain intact.

Καθαρίζουμε τα σταφύλια από τα κοτσάνια 
τους και τα πλένουμε με άφθονο νερό. Στη συ-
νέχεια τα τοποθετούμε μέσα σε μια κατσαρό-
λα μαζί με τη ζάχαρη και τα αφήνουμε για ένα 
βράδυ για να βγάλουν τα υγρά τους.

Την άλλη μέρα τα βράζουμε όλα μαζί σε μέτρια  
φωτιά, ενώ παράλληλα αφαιρούμε τον αφρό 
τους. Λίγο πριν το τέλος της βράσης, ρίχνουμε 
τη βανίλια και το λεμόνι. Το γλυκό είναι έτοι-
μο όταν το σιρόπι πήξει τόσο όσο να στέκει στο 
κουτάλι.

Πρέπει να ανακατεύουμε το γλυκό από τα χε-
ρούλια της κατσαρόλας και όχι με το κουτάλι 
για να έχουμε γεμάτες ρόγες

 Grape Preserve
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Βαρβάρα

• 500γρ. σκληρό  σιτάρι
• 1 φλιτζανάκι καρύδια
• 1 κουταλιά κανέλα
• 5-6 ξερά σύκα  
• 1 κουταλάκι αλάτι
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• 1 φλιτζανάκι σταφίδες  
• 2 κουταλιές σουσάμι
• 2 κουταλιές αλεύρι
Για Το Σερβίρισμα:
• σπόρους ροδιού

• 500g hard wheat
• 1 cup walnuts
• 1 tablespoon cinnamon
• 5-6 dried figs
• 1 teaspoon salt
• 1 cup sugar
• 1 cup raisins
• 2 tablespoons sesame seeds
• 2 tablespoons flour
To Serve:
• pomegranate seeds

Soak the wheat overnight and the next day 
boil it over low heat with plenty of water, until 
the seeds ‘open’.

Add the sugar, raisins, cinnamon, salt and 
the figs and boil all together until the soup 
thickens.

Grate the walnuts, dissolve the flour in some 
broth, cook the sesame seeds in a the pan 
and add all these ingredients in the Varvara.

Serve with pomegranate seeds.

Θρακιώτικο   / Thracian

Μουσκεύουμε από το βράδυ το σιτάρι και την 
άλλη μέρα το βράζουμε σε χαμηλή φωτιά με 
μπόλικο νερό μέχρι οι σπόροι να «ανοίξουν». 

Κατόπιν προσθέτουμε τη ζάχαρη, τις σταφίδες, 
την κανέλα, το αλάτι, τα σύκα και τα βράζουμε 
όλα μαζί μέχρι να χυλώσουν.

Ρίχνουμε τα τριμμένα καρύδια και σε λίγο ζου-
μάκι διαλύουμε το αλεύρι, ψήνουμε λίγο το 
σουσάμι στο τηγάνι ίσα ίσα να αλλάξει χρώμα 
και να βγάλει τα αρώματα του και περιχύνου-
με με αυτά τη βάρβαρα. 

Σερβίρουμε με σπόρους ροδιού.

Varvara

190



191



192



 4

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψ
αρικά           γλυκά        ζυμες

ορεκτικά           σαλάτες           πίτες           όσπρια+λαχανικά           κρεατικά           ψαρικά           γλυκά        ζυμεςΓΛΥΚΑ - DESSERTS

Ρετσέλι

• 30 ώριμα σύκα
• 1 κιλό ζάχαρη
• 2 ποτήρια νερό
• 150γρ. μέλι
• βανίλια
• χυμός 1/2 λεμονιού .

• 30 ripe figs
• 1kg sugar
• 2 glasses water
• 150g honey
• vanilla
• juice of 1/2 lemon.

Remove the stems from the figs and boil 
them in water for 7 minutes.

Rinse them thoroughly under cold water and 
drain them gently with your hands. Dissolve 
the sugar and the honey in water and boil the 
syrup. Once it thickens, place the figs in the 
syrup.

Continue to boil, skimming the top layer, until 
it starts forming large bubbles; then, remove 
from the stove and add the vanilla and the 
lemon juice. Leave the preserve for one day 
and if it isn’t thick enough, boil it again for 
another 10 minutes.

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Κόβουμε από τα σύκα τα κοτσάνια τους και τα 
βράζουμε σε νερό για 7 λεπτά.

Τα ξεπλένουμε πολύ καλά με κρύο νερό και 
τα πιέζουμε απαλά με τα χέρια ένα-ένα για να 
στραγγίξουν τα νερά τους. Διαλύουμε τη ζάχα-
ρη και το μέλι μέσα στο νερό και βράζουμε το 
σιρόπι. Μόλις αρχίσει να δένει ρίχνουμε μέσα 
τα σύκα.

Συνεχίζουμε το βράσιμο βγάζοντας τον αφρό 
που δημιουργείται και μόλις το σιρόπι αρχίσει 
να κάνει μεγάλες φουσκάλες κατεβάζουμε το 
γλυκό από την φωτιά και ρίχνουμε τη βανίλια 
και λίγο λεμόνι. Το αφήνουμε μια μέρα για να 
δέσει και αν την επομένη δεν έχει δέσει το σι-
ρόπι ξαναβράζουμε το γλυκό για άλλα 10 λεπτά 
και το αφήνουμε για ακόμη μία ημέρα.

Retseli
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Φελία - Αυγόφετες

• 4-5 αυγά
• 3 κουταλιές γάλα
• 2 κουταλιές  ζάχαρη
• βούτυρο
• 4 μεγάλες φέτες ψωμί

Για Το Σερβίρισμα:
• ζάχαρη

• 4-5 eggs
• 3 tablespoons milk
• 2 tablespoons sugar
• butter
• 4 large slices of bread

To Serve:
• sugar

Beat the eggs and the milk in a bowl, until 
the mixture is homogenous.

Dip the bread slices in the mixture, on all 
sides, until the bread is soaked well.

Burn the butter in a pan and, using a fork, 
place the bread slices in and fry them. Once 
one side of the bread is baked, turn it over.

Serve the french toast with sugar on top.

Ποντιακό  / Pontian

Μέσα σε να βαθύ πιάτο χτυπάμε τα αυγά με 
το γάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν .

Βουτάμε τις φέτες ψωμί μέσα στο μίγμα γυ-
ρίζοντας από όλες τις πλευρές μέχρι οι φέτες 
να επαλειφτούν πολύ καλά με το μίγμα. 

Ρίχνουμε το βούτυρο στο τηγάνι και μόλις 
κάψει, με ένα πιρούνι, βάζουμε τις φέτες και 
τις τηγανίζουμε. Μόλις ψηθούν από την μια 
πλευρά τις γυρίζουμε και από την άλλη.

Σερβίρουμε τις αυγόφετες με ζάχαρη.

Felia - French Toast
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Χαλβάς με Σιμιγδάλι 

• 1 ποτήρι λάδι
• 2 ποτήρια σιμιγδάλι χοντρό
• 3 ποτήρια ζάχαρη
• 4 ποτήρια νερό
• 20 σταφίδες
• ξύλα κανέλας
Για Το Σερβίρισμα:
• κανέλα σε σκόνη

• 1 cup oil
• 2 cups coarse semolina
• 3 cups sugar
• 4 cups water
• 20 raisins
• cinnamon sticks
 To Serve:
• cinnamon

Burn the oil in a wide pot and pour the 
semolina, stirring constantly with a wooden 
spoon until it turns brown.

In another pot, put the water, the sugar, the 
raisins and the cinnamon sticks. Boil the 
syrup for 7 - 10 minutes and then pour it 
in the pot with the semolina while stirring 
constantly. Put the lid on the pot, until the 
semolina absorbs all the syrup. Format 
the halva before it cools and sprinkle with 
some cinnamon.

Καίμε σε φαρδιά κατσαρόλα το λάδι και ρί-
χνουμε το σιμιγδάλι ανακατεύοντας συνε-
χώς με ξύλινη κουτάλα μέχρι να ροδίσει.

Σε άλλη κατσαρόλα βράζουμε το νερό με τη 
ζάχαρη και τις σταφίδες και προσθέτουμε τα 
ξύλα κανέλας. Αφού βράσε  γύρω στα 7-10 
λεπτά το σιρόπι, το ρίχνουμε στην κατσαρόλα 
με το σιμιγδάλι προσεκτικά ανακατεύοντας 
συνεχώς. Κλείνουμε στη συνέχεια καλά το 
καπάκι ώσπου να απορροφηθεί το σιρόπι 
από το σιμιγδάλι. Φορμάρουμε το χαλβά 
πριν κρυώσει και πασπαλίζουμε με κανέλα.

Halvas from Semolina
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Ψητά Κυδώνια

• 3-4 κυδώνια  
• 1 ποτήρι ζάχαρη
• 1 ποτήρι νερό
• 1 φλιτζανάκι κόκκινο γλυκό 

κρασί  
• γαρίφαλα- καρφάκια

• 3-4 quinces
• 1 cup sugar
• 1 glass water
• 1 cup sweet red wine
• cloves

 Rinse the quinces and remove their seeds 
(keep them in a separate bowl); chop the 
quinces in quarters without removing the 
skin.

Place the fruit in a pan with the skin facing 
up. Put 1-2 cloves in each piece of fruit. Mix 
the wine with the water and the sugar until 
the sugar melts and pour the mixture in the 
pan. Place the quince seeds in the pan as 
well. Cover the pan with aluminum foil and 
bake at 180 degrees for an hour. Remove 
the aluminum foil after 30 minutes of baking 
to let the quinces brown.

 

Μακεδονίτικο  / Macedonian

Πλένουμε και καθαρίζουμε τα κυδώνια από 
τα κουκούτσια τους (τα οποία κρατάμε στην 
άκρη) και τα κόβουμε στα τέσσερα, χωρίς να 
αφαιρέσουμε τη φλούδα τους.

Τοποθετούμε τα κυδώνια σε ένα ταψί με την 
εσωτερική τους επιφάνεια προς τα κάτω. 
Καρφώνουμε 1-2 γαρίφαλα σε κάθε κυδώνι. 
Ανακατεύουμε το κρασί με το νερό και τη ζά-
χαρη μέχρι να λιώσει και ρίχνουμε το μίγμα 
στο ταψί ανάμεσα στα κυδώνια. Σε μια άκρη 
του ταψιού βάζουμε τα κουκούτσια των κυ-
δωνιών. Τα  σκεπάζουμε με ένα αλουμινό-
χαρτο και τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 
μια ώρα. Στη μισή ώρα βγάζουμε το αλουμι-
νόχαρτο για να ροδίσουν τα κυδώνια.

Baked Quinces
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Κίτρινη Κολοκύθα 

• 4 μεγάλα κομμάτια κίτρινης 

κολοκύθας
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη
• νερό

Για Το Σερβίρισμα:
• 3 κουταλιές μέλι
• τριμμένα καρύδια
• κανέλα σε σκόνη

• 4 large pieces of yellow 

pumpkin
• 1 cup sugar
• water

 To Serve:
• 3 tablespoons honey
• grated walnuts
• cinnamon

Clean the pumpkin pieces from the fibers 
and the seeds.

Put them in a pan with the sugar and some 
water.

Bake in a preheated oven at 180 degrees, 
until they melt. Serve with honey, walnuts 
and cinnamon.

Ανατολικής Ρωμυλίας  / Eastern Romelia

Καθαρίζουμε τα κομμάτια της κίτρινης κολο-
κύθας από τις ίνες και τα σπόρια της.

Τα βάζουμε μέσα σε ένα ταψάκι μαζί με τη 
ζάχαρη και λίγο νερό.

Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180 βαθμούς μέχρι να λιώσουν και 

σερβίρουμε με μέλι, καρύδια και κανέλα.

 Yellow Pumpkin
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 Μικίκια

• 1 κιλό αλεύρι
• μισό κιλό νερό
• 20γρ. φρέσκια μαγιά
• 1/2 κουτάλι σούπας ζάχαρη
• σπορέλαιο για τηγάνισμα
• λίγο αλάτι

Για Το Σερβίρισμα:
• μέλι
• ζάχαρη

• 1 kg flour
• 1/2 kg water
• 20g fresh yeast
• 1/2 tablespoon sugar
• frying oil
• salt

To Serve:
• honey
• sugar

Ανατολικής Ρωμυλίας  / Eastern Romelia

 Mikikia
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Heat some water and when it is warm, pour in the 
yeast, salt, sugar and a little flour to make a batter. 
Then, add the remaining flour and water in the batter 
and mix until the dough is soft. Leave it in a warm 
place for an hour, covered with a towel, to rise. Once 
the dough is inflated, prepare the Mikikia.

Pour oil in a pot, until it is half-full, and let it burn.

Hold the dough with the right hand and a spoon 
with the left. Cut the dough into pieces with the 
spoon (small or large depending on our preference) 
and place the pieces in the frying oil, until they turn 
golden.

Serve with honey or sugar.

Ζεσταίνουμε λίγο από το νερό και όταν γίνει χλιαρό 
προς το ζεστό ρίχνουμε μέσα τη μαγιά, το αλάτι, τη 
ζάχαρη και λίγο αλεύρι για να γίνει χυλός. Κατόπιν ρί-
χνουμε όλο το υπόλοιπο αλεύρι και το νερό στο χυλό 
και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ζυμάρι πολύ μα-
λακό. Το αφήνουμε σε ζεστό μέρος μια ώρα, σκεπα-
σμένο με πετσέτα, για να φουσκώσει. Μόλις φουσκώ-
σει ετοιμάζουμε τα μικίκια.

Μέσα σε μια κατσαρόλα βάζουμε μέχρι τη μέση σπο-
ρέλαιο και το αφήνουμε να κάψει. 

Με το δεξί μας χέρι κρατάμε το ζυμάρι και με το αρι-
στερό το κουτάλι. Κόβουμε το ζυμάρι σε κομμάτια με 
το κουτάλι (μικρά ή μεγάλα ανάλογα με τις προτιμή-
σεις μας) και τα ρίχνουμε στο καυτό λάδι τηγανίζοντάς 
τα μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.

Σερβίρουμε τα μικίκια με μέλι ή ζάχαρη.

203



ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΉΣΉ ΤΟΠΙΩΝ:
ARTISTIC DESIGN & LANDSCAPE PHOTOGRAPHY:                                                                                                                                     
Αναστασία Μιχαήλ / Anastasia Michael

ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
TECHNICAL SUPERVISION:

Γιώργος Παπαδόπουλος / George Papadopoulos

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
COPY - EDITING:

Σταύρος Παπαδόπουλος / Stavros Papadopoulos

Υλοποίηση Εργου 
«ΟΔΉΓΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»: 
NewAdvert

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Μαρία Κοσματοπούλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΉΣΉ ΣΥΝΤΑΓΩΝ: 
Στέλλα Σπανού

Η chef Στέλλα Σπανού είναι μέλος της λέσχης αρχιμαγείρων Ελλάδος - συγ-
γραφέας βιβλίων μαγειρικής και φωτογράφος γαστρονομίας. Επιμελείται 
μενού- διοργανώνει γαστρονομικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ,  σε Ελλάδα 
και εξωτερικό , για την προβολή της παραδοσιακής κουζίνας. Ως συγγρα-
φέας γαστρονομίας έχει γράψει τα βιβλία «Έρωτας Γεύσεων», το «Καβάλας 
γεύσεις» που κέρδισε το  BEST IN THE  WORLD COOKBOOK GOURMAND 
AWARD, και τελευταία το “Θρακιώτικη κουζίνα “από τις εκδόσεις Διάπλαση.    
www.stellaspanou.gr

ΠΉΓΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ: 

• Ένωση Ποντίων Κιλκίς «Οι Αργοναύτες»

• «Γεύσεις του τόπου μας», Στέγη Διαφύλαξης & 
Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Παλατιανού

• Σύλλογος Ανατολικής Ρωμυλίας Πολύκαστρου

• «Ραγιάν» - Θεόφιλος Γεωργιάδης

• Συνταγές από τα βιβλία της Σεφ Στέλλας Σπανού

Project Developer of the
“KILKIS GASTRONOMIC GUIDE”: 

New Advert

PROJECT COORDINATION: 

Maria Kosmatopoulou

EDIT & PHOTOGRAPHY OF THE RECIPES: 

Stella Spanou

The chef Stella Spanou is a member of the Greece chefs club, a cookbook 
author and a gastronomy photographer. She supervises menus, 
organizes culinary events and festivals in Greece and abroad for the 
promotion of the traditional cuisine. As a gastronomy writer, she has 
written the books “Tastes of Love”, “Kavala flavors” which won the BEST IN 
THE WORLD COOKBOOK GOURMAND AWARD, and the “Thracian cuisine” 
published by Diaplasi editions      
 www.stellaspanou.gr

RECIPE REFERENCES:

• Pontian Association of Kilkis “Argonauts”

• “Flavors of our region”, “House of Preservation 
& Heritage Nomination of Palatiano

• Eastern Romelia Association  of Polykastro

• “Rayan” - Theofilos Georgiadis

• Recipes from the books of Chef Stella Spanou

204





Gastronomic Guide

Οδηγός Γαστρονομίας

Γ
ε
ύ
σ
η
 
α
π
ό
 
Κ
ι
λ
κ
ί
ς
 
•
 
T
a
s
t
e
 
o
f
 
K
i
l
k
i
s

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Europe investing in rural areas
 European Agricultural Fund for Rural Development (E.A.F.R.D.) 
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