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Όταν η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Όταν το μεράκι και η εμπειρία συναντούν 

την επιστήμη.   

Λίγα τα λόγια με τα οποία μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του κάποιος που 

διαβάζει το βιβλίο αυτό και αντλεί πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν στην 

επιστήμη την οποία υπηρετεί και ταυτόχρονα ζει ξανά τα όσα άκουγε μικρός τα 

καλοκαίρια από τις θείες, τις γιαγιάδες και όλους αυτούς που τόσο καρτερούσε να 

συναντήσει κάθε καλοκαίρι εκεί στη Βλάστη. 

Χιλιάδες μνήμες διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, τόσο δικές μου όσο και της μητέρας 

μου, που διαβάζοντάς το πέρασαν από τα μάτια της πολλές εικόνες ζωής…..η 

«ουρά», το μαγειριό, ο αργαλειός, οι τουλούπες και τόσα άλλα. Ταυτόχρονα, πλούσια 

επιστημονική γνώση για τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές τεχνολογίες, 

πληροφορίες που είναι πολύ δύσκολο να συλλέξει κάποιος. Παρασκευάσματα από 

αλεύρι και σιτάρι, παραδοσιακά τυριά, βούτυρα, κρασιά, προϊόντα από κρασί και 

τσίπουρο, τουρσιά. Πολλά από αυτά αποτελούν προϊόντα με τα οποία μεγάλωσα, ο 

τραχανάς, τα πέτουρα, η γαλατόπτα, η μπομπότα, ο μπάτζος, το μανούρι. Και όλα 

αυτά πλαισιωμένα από ιστορικά στοιχεία, αναλυτικότατη παρουσίαση της διαδικασίας 

παραγωγής με κάθε επιστημονική ερμηνεία, περιγραφή όλων των μικροβιολογικών 

και βιοχημικών μεταβολών κατά τη ζύμωση και κλείνοντας με μία συνταγή, μια γλυκιά 

ανάμνηση…. 

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το έργο αυτό! 

 

Αθανασία Γούλα 

Αν. καθηγήτρια 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. 
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H αγροδιατροφή αποτελεί μία νέα έννοια που έχει εισαχθεί για να περιγράψει τον δρόμο της 

παραγωγής των τροφίμων από χωράφι μέχρι το τραπέζι. Το παλιό Μακεδονικό σπίτι που 

περιγράφει η κα Ε. Λιτοπούλου-Τζανετάκη αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα παραγωγής, 

επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων με στόχο την αυτάρκεια τροφών κατά την διάρκεια 
του χρόνου, τόσο των μελών της οικογένειας που κατοικεί στο Μακεδονικό σπίτι όσο και των 

οικόσιτων ζώων. Το παράδειγμα αυτό περιγράφεται από την συγγραφέα η οποία το καταθέτει 

ως προσωπική της εμπειρία εμπλουτισμένο και με την ματιά μίας αναγνωρισμένης 

επιστήμονος τροφίμων. Όσοι από εμάς είχαμε την τύχη να γεννηθούμε στην επαρχία έως και 

την δεκαετία του 60, η οποία αποτελεί ένα μεταίχμιο εποχής, έχουμε πιθανώς πολλές 

ανάλογες μνήμες από τις εμπειρίες που ζήσαμε και εμείς στα παιδικά μας χρόνια. Έχουμε 

ίσως την εμπειρία της παρασκευής του ‘χωριάτικου’ ψωμιού μία φορά την εβδομάδα από 

αλεύρι που προερχόταν από το σιτάρι που καλλιεργούσε η οικογένεια. Ενδεχομένως 
ανασύρουμε την ανάμνηση παρασκευής χωριάτικών λουκάνικων τα Χριστούγεννα από το 

κρέας του οικόσιτου χοίρου όπως και την παρασκευή της παραδοσιακής πίτας με φύλλα από 

το δικό μας αλεύρι, με λιπαρή ύλη από το τηγμένο λίπος του χοίρου, με λαχανικά της εποχής 

και με τραχανά επίσης οικογενειακής παρασκευής. Συγχρόνως μαζί με όλα αυτά ακολουθούν 

και τόσες άλλες μνήμες...Αυτές λοιπόν οι αναμνήσεις καταγράφονται οργανωμένα στο βιβλίο 

αυτό. 

Πολλές παραδοσιακές συνταγές για τρόφιμα που περιγράφονται στο βιβλίο έχουν αποτελέσει 

και συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης για να αποκαλυφθεί ο πλούτος που 

κρύβεται στις τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο για την παρασκευή όσο και για την 

συντήρηση των παραδοσιακών τροφίμων. Η κα Ε. Λιτοπούλου-Τζανετάκη πρωτοστάτησε 

στην επιστημονική τεκμηρίωση, περιγραφή και καταγραφή με στόχο την αξιοποίησή αυτών 

των τροφίμων και στο μέλλον. Την σημερινή εποχή κατά την οποία κάθε πληροφορία μπορεί 

να μετατραπεί σε καινοτόμο προϊόν και κάθε τέτοιο προϊόν μπορεί να συμβάλλει στην 
καλλίτερη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας η 

παράδοσή μας αποκτά ιδιαίτερη αξία. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς την καθ. Ε. Λιτοπούλου, όχι μόνον για την συλλογή, περιγραφή, 

διατήρηση και ανάδειξη του πλούτου της παράδοσης στο αντικείμενο των τροφίμων κατά την 

επιστημονική της καριέρα αλλά και για την ευθύνη που οικειοθελώς ανέλαβε να καταγράψει 
την παραδοσιακή τεχνολογία παραγωγής τροφίμων στο Μακεδονικό σπίτι με το βιβλίο αυτό. 

Ελπίζω το βιβλίο πως θα αποτελέσει στοιχείο έμπνευσης για την νέα γενιά επιστημόνων 

Γεωπόνων τροφίμων του τμήματός μας και για τον λόγο αυτό προτείνεται ως πηγή 

ενδιαφέροντος και πλουτισμού των γνώσεών τους. 

Δημ. Γερασόπουλος 
Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων 

Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. 
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Ευχαριστίες 

 

Στη Γιούλη Τσαφρακίδου και τη Μάγδα Χατζηκαμάρη, για την επιμέλεια του 

κειμένου. 

Στο Ζαχαρία Κατσάπη, για τις πολύτιμες φωτογραφίες που φύλαγε στη 

συλλογή του- χωρίς αυτές οι μνήμες μου  θα ήταν αόρατες. Και τη Θάλεια 

Βρατμήρα για τις μοναδικές απεικονίσεις που πρόθυμα μου έστειλε. 

Στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του τμήματος Γεωπονίας, 

που δέχτηκε να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το κομμάτι της Ελληνικής 

παράδοσης που έζησα και γεύτηκα στον καιρό των παιδικών μου χρόνων και 

σπούδασα αργότερα. Για να μη χαθεί άσκοπα στους αδιέξοδους 

παράδρομους της λήθης των χρόνων που έρχονται. 
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Λίγη ιστορία 

Γεννήθηκα στο Σκαλοχώρι Βοΐου Κοζάνης το 1945, σε εποχές που άλλοι 

αποφάσιζαν για τις ζωές μας. Έζησα στο χωριό μου από τα έξη ως τα έντεκα 

μου χρόνια, με πολύ αγάπη και ανεκτικότητα από τις γιαγιάδες και το σόι μου 

και με τις ξαφνικές παρουσίες κάποιου από τους γονείς μου ή της αδερφής 

μου, τα τρία πρώτα χρόνια σ' ένα παλιό διώροφο, εκατόχρονο σπίτι, με 

ανάσες και βηματισμούς παλιότερων γενιών και τους μόνιμους 

αναστεναγμούς του σαρακιού των χοντρών ακατέργαστων ξύλων της οροφής. 

Ζούσα ανάμεσα σε δημιουργικές γυναίκες, σε μια εποχή που οι διάφορες 

εκδηλώσεις της ζωής συνοδεύονταν με την παρασκευή ειδικών διατροφικών 

συνηθειών, το αλεύρι ήταν η μαγική πρώτη ύλη, που δεν μας άφηνε ποτέ να 

αισθανθούμε πείνα, το καλοκαίρι μας γιόμιζε φρούτα και πρασινάδες που οι 

περίφημες γυναίκες της φαμπλιάς μου προετοίμαζαν για την ανέχεια του 

χειμώνα και για την οικογένεια και για τα ζώα του σπιτιού. Το κατώι του 

σπιτιού μας φιλοξενούσε τυριά, βούτυρο, λίγδα, τουρσιά, συντηρημένα 

φρούτα και σε καρφιά του σπιτιού κρέμονταν άσπρες σακούλες με 

αποξηραμένα μανιτάρια και φρούτα, τραχανά και πέτουρα. Τα ‘φερε η ζωή και 

μπόρεσα να μελετήσω κάποια από αυτά, ως μέλος ΔΕΠ του Τομέα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. 

Έτσι, διαλύθηκε η μαγεία τους και αναδείχθηκε η σοφία τους. Παράδοση και 

σπουδές παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό.  Γράφτηκε για τις καινούριες γενιές, 

που ούτε γνώρισαν ούτε γεύτηκαν πολλά από τα τρόφιμα που περιγράφονται, 

με την ελπίδα να μην χαθούν στην ομίχλη του μέλλοντος. 

Ευανθία Λιτοπούλου- Τζανετάκη 
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Στις εξαιρετικές γυναίκες 

της «φαμπλιάς» μου 

που έσπειραν στην ψυχή μου 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αντλώ τις μνήμες μου για το παλιό Μακεδονίτικο σπίτι από την «ουρά» του 

χωριού μου. Έτσι έλεγε η μάννα μου τα έξη-εφτά σπίτια της γειτονιάς μας, όταν 

τη ρωτούσα πως γίνεται κι εμείς έχουμε τόσο μεγάλα και τόσο παλιά σπίτια. 

«Οι Γερμανοί, παιδάκι μου, έκαιγαν τα χωριά μας, αλλά άφηναν μια ουρά 

απείραχτη, για να βλέπουν οι άλλοι και να πονούν, για  το τι είχαν και τι 

έχασαν. Για να μας εκδικηθούν για την αντίσταση». Την αντίσταση στο 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί η περιοχή μας πρωτοστάτησε ενάντια στους 

Γερμανούς. Πρωταγωνίστησε κι ύστερα, στον εμφύλιο, και στις τόσο 

απαράδεκτες ιστορίες που γράφτηκαν χωρίς να ρωτηθούμε, αν θέλουμε να 

φορτωθούμε ένα τόσο οδυνηρό παρελθόν. 

Το παλιό Μακεδονίτικο σπίτι αποτελούνταν από το κυρίως σπίτι και δυο τρία 

συμπληρωματικά χτίσματα. Το κυρίως σπίτι ήταν διώροφο. Το ισόγειο του 

σπιτιού μας, όπως και των άλλων της γειτονιάς, περιλάμβανε το κατώι 

(αποθήκη για τα τυριά, τα βούτυρα, τα τουρσιά, το βαένι  για το κρασί, τις 

σταφλαρμιές, τα κάστανα και τα πράσα στην άμμο, και το αμπάρι με το σιτάρι 

της χρονιάς), τον αχυρώνα για τους ζαχυρέδες (άχυρο και χόρτο για τα ζώα), 

το αχούρι (στάβλος για τα μεγάλα ζώα), την προβάτα (στάβλος για τα μικρά 

ζώα), το σπιτάκι του γουρουνιού, και το κοτέτσι. Όλα αυτά σ’ ένα μακρύ, 

κατηφορικό διάδρομο και κάθετο σ’ ένα δεύτερο, που οδηγούσε σε εξώπορτα, 

διπλή ξύλινη, από τη μια μεριά και στην έξοδο για το μαγειρειό  από την άλλη. 

Ο πάνω όροφος κάλυπτε όλο τον κάτω κι ήταν μελετημένος για τη φαμελιά. 

Συνδεόταν με τον κάτω με ξύλινη σκάλα, που έκλεινε στη βάση της με ξύλινη 

καγκελόπορτα, για να απομονώνεται από τα ζώα, εκτός από τη γάτα που 

τρύπωνε και την κατσίκα μας τη Μπέλα που κατάφερνε και την άνοιγε κι 

ανέβαινε τρέχοντας για να κοιμηθεί δίπλα μου. Τα ζώα μας ζέσταιναν με την 

ανάσα τους, που περνούσε από τις φυράδες των σανιδιών, και οι νοικοκυραίοι 

άκουγαν κι έτρεχαν για τις γέννες και τους καβγάδες. Τα δύο υπνοδωμάτια 

είχαν χωμάτινα πατώματα (παρστιές) και τα δύο από τα τέσσερα, η απάν η 

παρστιά και το νουντούλι, τζάκι. Σ' ένα δωμάτιο ήταν στημένος μόνιμα ο 
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αργαλειός, δίπλα του ένα πανέρι με κουβάρια μαλλί κι οι σαΐτες, παραπέρα το 

τσικρίκι και τα σύνεργα για το γνέσιμο, και πιο κει η λανάρα για το ξέσιμο του 

μαλλιού, για να φτιαχτούν οι τουλούπες, που στη συνέχεια γνέθονταν. Η 

ασχολία με τον αργαλειό ήταν καθήκον και μεράκι όλων των εξαιρετικών 

γυναικών της οικογένειάς μου. Η γιαγιά μου η Βανθία έξαινε, έγνεθε και έβαφε 

τα μαλλιά με ριζάρι ή φύλλα καρυδιάς, η θεία μου η Τσία ύφαινε τα προικιά 

της, και η μάννα μου η Λόπη έφτιαχνε χαλιά μαύρα με κόκκινα λουλούδια για 

τα κορίτσια της, περνούσαν γοργά τα χρόνια κι έπρεπε να προλάβει. Ύφαινε 

κουβέρτες, κρεβατόγυρους, τσέργες και φλοκάτες, τρουβάδες, ποδιές και 

φούστες αμάνικες για τη φορεσιά της πεθεράς της. Αποθηκεύτηκαν με 

σεβασμό, προσμονές και μπόλικη ναφθαλίνη σε σεντούκια και βρίσκονται εκεί, 

προφυλαγμένα απ' τη φθορά του χρόνου. 

Τα συμπληρωματικά χτίσματα ήταν: Το μαγειρειό, μ’ όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό. Χάλκινα επικασσιτερωμένα ταψιά, με σκαλίσματα στο χέρι και 

τούρκικες γραφές, κρεμασμένα στον τοίχο, πιάτα, δίσκοι, κατσαρόλες και 

ταβάδες στην ξύλινη πιατοθήκη, το φανάρι με τη σίτα δίπλα, πλάι τον τράπεζο 

(χαμηλό στρογγυλό τραπέζι για τα γεύματα), το τζάκι με τις πυροστιές, τις 

μασιές, μια πήλινη κατσαρόλα βολεμένη στη γωνιά, την πυτιά για τα τυριά μας 

να κρέμεται σ’ ένα καρφί και τα σκαμνιά. Σε μια ξεχωριστή πλευρά το σκαφίδι 

για το ζύμωμα του ψωμιού, πάνω σ’ ένα σεντούκι με αλεύρι, και διάφορα 

βοηθητικά, τις πινέτες, μακρόστενες ξύλινες φόρμες, με θήκες για την 

ωρίμανση του ψωμιού, φτυάρια για το φούρνισμα, σίτες  για το κοσκίνισμα, τον 

ξύστρο για το καθάρισμα του σκαφιδιού από το ζυμάρι, και κανά δυο ποδιές 

φτιαγμένες από τη μάννα μου από διάφορα παλιά υφάσματα. Σήμερα λέμε την 

τέχνη patchwork, τότε λεγόταν νοικοκυροσύνη, προκοπή και οικονομία. Δίπλα 

στο τζάκι κοιμόταν σχεδόν μόνιμα η γάτα και γουργούριζε. Συχνά-πυκνά 

λουζόταν και βοηθούσε τη γιαγιά μου, μαζί με τα «πονίδια» στο κορμί της, στις 

προβλέψεις του καιρού, ανάλογα με το προς τα πού ήταν στραμμένη. Δίπλα 

στο μαγειρειό ο φούρνος, θολωτός, χτιστός εσωτερικά, που έκλεινε με 

σιδερένια πόρτα. Στο πλάι οι πάνες για το πάνιασμα, και τα τσάκνα (ξερά 

κλαριά από δρυς) για το κάψιμο του φούρνου. Το μαγειρειό και ο φούρνος  

ήταν στη σειρά χτισμένα και κολλημένα στο σπίτι.  Η τουαλέτα, όπως 
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φτιαχνόταν την εποχή εκείνη, ήταν απομονωμένη και κάπως διακριτικά 

κρυμμένη ανάμεσα στα καραγάτσια για τις ιδιωτικές στιγμές των μελών της 

φαμελιάς. 

Ο αυλόγυρος ήταν χτιστός, για να προφυλάσσει το σπιτικό από τις αλεπούδες, 

τα σκυλιά, και τους αδιάκριτους, και οι πόρτες ξύλινες, με αμπάρες και σύρτες 

για ν’ ασφαλίζουν το σπίτι. Μια κληματαριά, που σπάνια μας έδινε σταφύλια, 

όμως μας δρόσιζε στα παιχνίδια του καλοκαιριού, όταν ο ήλιος βαρούσε το 

καταμεσήμερο, ήταν αραγμένη σε μια γωνιά της αυλής. 
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1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η EU στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και τις παραδοσιακές 

τεχνολογίες, και ενισχύει την επιστημονική γνώση με τη χρηματοδότηση 

ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ αναπτυγμένων, καθώς και 

μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ταυτόχρονα, στην 

ενωμένη Ευρώπη εμφανίζονται παραδοσιακά προϊόντα διαχρονικής αξίας, 

αναγνωρισμένης ποιότητας, ιδιαίτερα εύγευστα τα περισσότερα, για τα οποία 

πιστεύεται, ότι συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου. Διαπιστώνεται επίσης, 

η όλο και αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά, και 

με τη βοήθεια της επιστήμης αναζητούνται τρόποι ελέγχου της προέλευσής 

τους, ώστε να αποφεύγονται εξαπατήσεις από εκείνους που επιδιώκουν να 

διαθέσουν στους καταναλωτές προϊόντα με ονομασία προέλευσης, που όμως 

έχουν  διαφορετική προέλευση από εκείνη που δηλώνεται στην ετικέτα. 

Η EU καθόρισε τον όρο «παραδοσιακός» ως εξής:  «Παραδοσιακός σημαίνει 

αποδεδειγμένη χρήση στην αγορά για μια περίοδο τουλάχιστο ισοδύναμη με 

εκείνη που γενικά αναλογεί σε μια ανθρώπινη γενιά» (Commission of the 

European Communities, 2005). Θεσπίστηκαν επίσης κανονισμοί, που 

αφορούν στα παραδοσιακά τρόφιμα, οι 2081/92 (Council of the European 

Communities,1992a) και 2082/92 (Council of the European Communities 

1992b). Έτσι, είναι  γνωστά σήμερα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας 

προέλευσης (PDO) και λίγα σχετικά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης 

(PGI). 

Γενικά, τα παραδοσιακά τρόφιμα θεωρούνται υγιεινά. Ειδικότερα, πιστεύεται, 

ότι η Ελληνική παραδοσιακή δίαιτα είναι συμβατή με τις οδηγίες της EU για 

μια υγιεινή δίαιτα (Trichopoulou et al., 2006). Έρευνες που επικεντρώνονται 

στη σύνθεσή τους σε θρεπτικά και άλλα συστατικά, βοηθούν στο να γίνει 

κατανοητή η θρεπτική τους αξία και η σημαντικότητα της συμμετοχής τους 

στην ανθρώπινη διατροφή και της διαιώνισης της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς. 

Διατροφικές έρευνες παρέχουν ενδείξεις, ότι η διατροφή που προσομοιάζει με 

τις αρχές της παραδοσιακής Μεσογειακής διατροφής συμβάλλει στη 
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μακροζωία. Η πεποίθηση αυτή συνδέθηκε με τη χαμηλή της περιεκτικότητα σε 

κεκορεσμένα λιπαρά οξέα (Key, 1980) και τις ιδιαίτερα επωφελείς ιδιότητες 

του ελαιόλαδου, ώστε να αποφεύγονται χρόνιες παθήσεις. Στα προηγούμενα 

πρέπει να προστεθούν  η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 

δημητριακών και οσπρίων, η κατανάλωση ψαριών, η μικρή κατανάλωση 

κρεάτων και μέτριας ποσότητας κρασιού (Trichopoulou et al., 2003; 

Trichopoulou et al., 1995).Φαίνεται επίσης, ότι η Μεσογειακή διατροφή είναι 

απόλυτα συμβατή με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε ότι αφορά την 

ημερήσια λήψη macro- και micro- στοιχείων  (Trichopoulou et al., 2005). Η 

χρησιμοποίηση χόρτων και καρυκευμάτων παρέχει στον οργανισμό 

φλαβονοειδή (Vasilopoulou et al., 2005), ενώ γενικά με την κατανάλωση  

φυτικών τροφίμων παρέχονται στον οργανισμό ουσίες με αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες (Vasilopoulou et al., 2005). 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη δίαιτα του πληθυσμού της Κρήτης, γιατί 

διαπιστώθηκε μικρότερη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά επεισόδια και 

καρκίνο σε σύγκριση με άλλους πληθυσμούς (Kromhout et al., 1995). 

Διαπιστώθηκε επίσης (Kafatos et al., 2000), ότι τόσο η Κρητική παραδοσιακή 

διατροφή, όσο και η διατροφή κατά τη διάρκεια των νηστειών που συνιστάται 

από τη θρησκεία συμβάλλουν στην αποφυγή καρδιοπαθειών, καρκίνου και 

υπερχοληστεριναιμίας, και συνιστώνται ιδιαίτερα για την ανθρώπινη διατροφή. 
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2. Παραδοσιακά ψωμιά Δυτικής Μακεδονίας 

2.1. Ψωμί με προζύμι 

Το ψωμί καταναλίσκεται στην Ελλάδα από την αρχαία εποχή, και αναφέρεται 

από ιστορικούς, όπως ο Όμηρος, ο Ησίοδος και ο Ηρόδοτος. Οι Μυκηναίοι 

κατανάλωναν «άρτο» και  ο επαγγελματίας που τον έψηνε ονομαζόταν 

«αρτοπόπος» (ή αρτοκόπος κατά τον Ηρόδοτο). Παρασκευαζόταν από σιτάρι 

(σίτος) και κριθάρι (κριθά). Και οι δύο λέξεις συναντούνται στον Όμηρο. Με το 

κοσκίνισμα, το  μέτρημα και το άλεσμα του σιταριού ασχολούνται οι γυναίκες, 

ενώ η λατρεία ειδικής Θεότητας για το σιτάρι (Σιτώ) φανερώνει τη σημασία του 

σίτου για τη ζωή τους (Προμπονάς, Ιστορία των Ελλήνων, Μινωικός, 

Μυκηναϊκός κόσμος, εκδ. Δομή). Φαίνεται επίσης, ότι ήδη από τον 5ο αιώνα 

π.χ. οι Αθηναίοι προμηθεύονταν ψωμί από αρτοποιία (Kourkouta et al., 2017). 

Σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως 

(άρθρο ΙΙΙ, 2η έκδοση, 2014), ως «ψωμί καθορίζεται το προϊόν που 

παρασκευάζεται ψήνοντας σε ειδικούς φούρνους μια μάζα που 

παρασκευάζεται από αλεύρι σιταριού, νερό, μαγιά και μικρή ποσότητα 

αλατιού. Όταν χρησιμοποιείται αλεύρι άλλων δημητριακών, πρέπει να 

αναγράφεται». Το σκληρό σιτάρι έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 

από το μαλακό, και χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψωμιού, γιατί η 

ποσότητα της πρωτεΐνης καθορίζει την ποσότητα της γλουτένης, που με τη 

σειρά της καθορίζει τις ιδιότητες του ζυμαριού (Andrikopoulos, 2010). Οι 

ζυμώσεις κατά την παρασκευή του ψωμιού βελτιώνουν τις ιδιότητες της 

ζύμης, όπως ο όγκος, η υφή, και το άρωμα , τη διατροφική αξία του ψωμιού 

και προστατεύουν το ψωμί από την ανάπτυξη μυκήτων και τις αλλοιώσεις από 

βακτήρια. 

Στο σπίτι μας το ζύμωμα και το ψήσιμο  του ψωμιού γινόταν από τη μάννα 

μου, γιατί ήθελε κόπο. Η γιαγιά μου έφτιαχνε μόνο μπουγάτσιες. Το προζύμι 

διατηρούνταν σε πήλινο βαθύ πιάτο, σε δροσερό μέρος, στο μαγειρειό, 

σκεπασμένο με καθαρό πανί. Το ζύμωμα γινόταν μια φορά την εβδομάδα σε 

όλα τα σπίτια, στο δικό μας το Σάββατο. 
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Η μάννα μου φορούσε στο κεφάλι άσπρη, καθαρή τσίπα (μαντήλι από 

τουλπάνι), καθαρή ποδιά, έπλενε τα χέρια της στο μουσλούκι, στην αυλή, κι 

«ανάπιανε» το προζύμι με χλιαρό νερό και αλεύρι σε κατσαρόλα, που ύστερα 

τύλιγε με χοντρό υφαντό, και την άφηνε στη γωνιά, κοντά στο τζάκι, για ν’ 

ανεβεί (φουσκώσει). Στο μεταξύ, ετοίμαζε το σκαφίδι, που ήταν καθαρό και 

αραγμένο στον τοίχο, ανάστροφα, πάνω στο σεντούκι με το αλεύρι. Η μάννα 

μου έκλεινε τις ενώσεις με ζυμάρι, για να μην έχει διαρροές, και στη συνέχεια 

κοσκίνιζε το αλεύρι με τη σίτα. Έκοβε ένα κομμάτι από το ανεβασμένο 

προζύμι, το έβαζε σε καθαρό πήλινο πιάτο, το σκέπαζε, το έβαζε στη θέση 

του, κι ύστερα άδειαζε το υπόλοιπο στην τρύπα που είχε σχηματίσει στη μέση 

του κοσκινισμένου αλευριού, και πρόσθετε λίγο χοντρό αλάτι. Άρχιζε μετά, 

ρίχνοντας ζεστούτσικο νερό από το γκιούμι, που ζεσταινόταν μόνιμα στην 

άκρη του τζακιού, να τραβάει το αλεύρι με το χέρι της και ζυμώνοντας να το 

ανακατεύει με το προζύμι, ώσπου να τελειώσει όλο το αλεύρι. Στη συνέχεια, 

ζύμωνε το ζυμάρι με τις γροθιές της, ωσότου να γίνει μια απαλή ομοιόμορφη 

μάζα, το σκέπαζε και το άφηνε ν’ ανεβεί. Στο μεταξύ προετοίμαζε τη φασολάδα 

στην πήλινη κατσαρόλα και μετά το φούρνο. Έβαζε τα τσάκνα μέσα, τα έδινε 

φωτιά ανάβοντας ένα πανί βρεγμένο σε πετρέλαιο και τον άφηνε να καεί. 

«Χώριζε» μετά το ζυμάρι, που είχε στο μεταξύ ανεβεί κι έπλαθε ζυμώνοντας 

μπάλες, που τις έβαζε στις θήκες (φόρμες) της πινέτας, που την είχε καλύψει 

με πεντακάθαρο άσπρο πανί. Γύριζε το πανί για να σκεπάσει τις μπάλες, τις 

σκέπαζε και με υφαντό, και τις άφηνε ν’ ανεβούν. Στο μεταξύ, ο φούρνος είχε 

καεί, και η μάννα μου τραβούσε την καρβουνιά στην είσοδο του φούρνου, 

πάνιαζε το φούρνο με βρεγμένο πανί και δεμένο στην άκρη στειλιαριού για να 

καθαριστεί, και φούρνιζε το ψωμί αντιστρέφοντάς το με τη βοήθεια του άσπρου 

πανιού και τη μαεστρία της εμπειρίας πάνω στο ξύλινο φτυάρι. Ο φούρνος 

έκλεινε με τη σιδερένια πόρτα, έβαζε πυροστιά στα κάρβουνα, την κατσαρόλα 

για να σιγοβράζει η φασολάδα, κι αφήνονταν φούρνος και κάρβουνα να 

κάνουν τη δουλειά τους. 

Ύστερα, η μάννα μου καθόταν για να ξαποστάσει. 

Ανάλογα με την τεχνολογία παρασκευής τους, τα ζυμάρια με προζύμια 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις τύπους: Στον τύπο Ι υπάγονται ζυμάρια  



19 

 

 

που διατηρούνται και ζυμώνονται σε θερμοκρασίες 20-30οC και 

αναπαράγονται με τρεις διαδοχικές ζυμώσεις για την παρασκευή ψωμιού 

(Hammes & Gänzle, 1998), με την επικράτηση των Lactobacillus 

sanfranciscensis και Lb. pontis μεταξύ των λακτοβακίλλων (Vogel et al., 

1999). Ο τύπος ΙΙ χρησιμοποιείται στη βιομηχανία με ένα στάδιο ζύμωσης  σε 

θερμοκρασία >30οC και ο τύπος ΙΙΙ περιλαμβάνει αποξηραμένα ζυμάρια. 

Τα Ελληνικά παραδοσιακά ζυμάρια ανήκουν στην κατηγορία Ι. Ζυμώνονται με 

γαλακτικά βακτήρια και ζύμες. Εμφανίζουν επίσης μοναδικές ιδιαιτερότητες σε 

ότι αφορά τη σύνθεσή τους σε γαλακτικά βακτήρια, διότι εκτός από τα είδη  

Lb. sanfranciscensis, Lb. brevis και Lb. paralimentarius,  που απομονώνονται 

από ζυμάρια του τύπου Ι, βρέθηκε επίσης και η Weisella cibaria, για πρώτη 

φορά σε ζυμάρια του τύπου αυτού, ενώ δεν ανιχνεύτηκαν οι Lb. pontis και Lb. 

panis (De Vuyst et al., 2002). Διαπιστώθηκε επίσης, ιδιαιτερότητα στη 

μεταβολική δραστηριότητα των γαλακτικών βακτηρίων, με αποτέλεσμα τη 

συγκέντρωση ουσιών μεταβολισμού στο προϊόν, που το χαρακτηρίζουν ως 

μοναδικό μεταξύ παρόμοιων ζυμαριών (τύπου Ι). Φαίνεται, ότι τα οργανικά 

οξέα και η αιθανόλη που σχηματίζονται στο ζυμάρι συμβάλλουν στο άρωμά 

του, ενώ με το σχηματισμό οξικού και γαλακτικού οξέος, καθώς και 

αναχαιτιστικών ουσιών εναντίον μυκήτων και αλλοιογόνων βακίλλων 
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παρεμποδίζεται ή τουλάχιστον καθυστερεί η εμφάνιση σφαλμάτων και 

διασφαλίζεται η διατηρησιμότητα του προϊόντος. Επιπλέον, επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις ρεολογικές ιδιότητες των ζυμαριών. 

Σε ότι αφορά την παρουσία ζυμών σε παραδοσιακά ζυμάρια με pH μεταξύ 

4,09 και 3,58, οι πληθυσμοί τους κυμαίνονταν μεταξύ 8 x 106 και 8,4 x 107. Η 

ταυτοποίηση των απομονώσεων με τις παραδοσιακές βιοχημικές μεθόδους 

και την SDS ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του όλου κυττάρου έδειξαν, ότι 

μεταξύ των ειδών επικρατούσε η Pichia membranefasciens, ακολουθούσε ο 

Saccharomyces cerevisiae, ενώ σε ποσοστό 13% βρέθηκε η Yarrovia 

lipolytica. Το γεγονός ότι ο S. cerevisiae βρέθηκε σε όλα τα δείγματα 

προζυμιών από διάφορες περιοχές αποδεικνύει, ότι το είδος αυτό 

αντιπροσωπεύει την κύρια αυτόχθονη ζύμη των προζυμιών (Paramithiotis et 

al.,2000).   

2.2. Ψωμί με μαγιά από ρεβίθι 

Η παρασκευή του εφτάζυμου (αυτόζυμου) αναφέρεται από τον Αθήναιο στους 

Δειπνοσοφιστές, μεταξύ των πολλών ειδών ψωμιού που παρασκευάζονταν 

στην Αρχαία Ελλάδα (www.bread.info). Παρασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση 

ζυμωμένου ρεβιθιού αντί για μαγιά Το όνομά του προέκυψε από 

παρετυμολογία της λέξης «αυτόζυμο», που υποδηλώνει κάτι που ζυμώνεται 

μόνο του (Μπαμπινιώτης, 2002). Είναι παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδας και 

της Κύπρου, παρασκευάζεται όμως και στην Τουρκία (Tülbek et al., 2003). 

Προϊόντα ζύμωσης που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη σπόρους ρεβιθιών σε 

συνδυασμό με κάποιο δημητριακό ή/και πηγμένο γάλα είναι τα  Dhokla, 

Khaman και Dosa στην Ινδία  και το Waries στην Ινδία και το Πακιστάν 

(Χατζηκαμάρη-Παυλίδου, 2009). Η μαγιά που χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή του εφτάζυμου παρασκευάζεται με ζύμωση σε υγρή φάση 

(ζύμωση βυθού), που προκύπτει με την προσθήκη νερού σε σπασμένα 

ρεβίθια, σε μικρή σχετικά ποσότητα, και ζύμωσή τους με μικροβιακή δράση. 

Οι ζυμώσεις που πραγματοποιούνται είναι όξινες, λόγω παραγωγής 

γαλακτικού και άλλων οξέων από βακτήρια. Τα σπουδαιότερα οφέλη της 

ζύμωσης είναι (Steinkraus, 2018): Συντήρηση των προϊόντων μέσω της 
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ζύμωσης, μείωση ή εξάλειψη αντιδιατροφικών παραγόντων, και εμπλουτισμός 

του διαιτολογίου με προϊόντα που ποικίλλουν σε γεύση, άρωμα, δομή και 

εμφάνιση. 

Το ψωμί που το λέγαμε «ρουφτένιου» γινόταν σε ειδικές εκδηλώσεις της ζωής. 

Διαμορφωνόταν σε μικρά ψωμιά μορφής σαλιγκαριού (σμίτια) τη Μεγάλη 

Πέμπτη και για την τοπική πανήγυρη, ή σε μεγάλα ψωμιά (μπουγάτσιες), ενώ 

για τους γάμους παρασκευαζόταν ένα στρογγυλό ψωμί, περίτεχνα στολισμένο 

με κατασκευές από λουλούδια στην επιφάνεια. Ήταν η ειδική για τους γάμους 

«μπουγάτσια», «ου προυτόπκαστους». Ηλικιωμένες σε κάθε γειτονιά, κάτοχοι 

των ανεξερεύνητων μυστικών της παρασκευής της ρεβιθομαγιάς, με 

μυστικοπάθεια, που τόνιζε τη σπουδαιότητά της, παρασκεύαζαν, πάντα το 

βράδυ τη μαγιά, και τη μοίραζαν ακριβοδίκαια  στις νοικοκυρές, αφού πρώτα 

τις ξόρκιζαν, η κάθε μια με τον τρόπο της, μη τυχόν και ματιαστεί η μαγιά τους. 
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Χρωστώ ευγνωμοσύνη σε δυο εξαιρετικές κυρίες της γειτονιάς μου, νύφη και 

κουνιάδα, που χωρίς δισταγμό, αφιέρωσαν γνώσεις και χρόνο για να μου 

διδάξουν την παρασκευή της. Οι πρακτικές γνώσεις που μου μετέδωσαν 

αποτέλεσε πολύτιμη πηγή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, γι’ αυτό 

και έτρεξα να τις προλάβω πριν φύγουν κι αυτές, όπως η μάννα τους, που 

εξυπηρετούσε όταν ήμουν παιδί τη γειτονιά μας. Πέταξαν  πια, αφού πρώτα 

σπείραν τις γνώσεις τους, προσφορά στις γενιές που θά ’ρθουν. 
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Η πρακτική εφαρμογή της εμπειρίας τους έδειξε, ότι η ρεβιθομαγιά 

παρασκευάζεται σε δύο φάσεις: 

Συνταγή της Γλύκους 

1η μέρα (παρασκευή προζυμιού) 

1. Μία μέτρια φούντα ξερού βασιλικού δένεται σε κλωστή. 

2. Μια χούφτα χοντροσπασμένα ρεβίθια τοποθετούνται σε ευρύλαιμο 
μικρό κιούπι, όπου ύστερα προσθέτονται μια κουταλιά τσίπουρο, ένα 
κοφτό κουταλάκι αλάτι και μια κουταλιά αλεύρι. 

3. Ένα μεγάλο μπρίκι νερό ζεσταίνεται μέχρι βρασμού και ρίχνεται στο 
κιούπι. Στο υγρό μίγμα βυθίζεται ο βασιλικός, με την κλωστή να 
κρέμεται απέξω. 

4. Το κιούπι τοποθετείται σε μια λεκάνη καλυμμένη εσωτερικά με 
κουβέρτα, που σκεπάζεται με δεύτερη κουβέρτα δίπλα στο τζάκι. Το 
πρωί διαπιστώνεται η επιτυχία εφόσον το αλεύρι ανέβει στην επιφάνεια. 

2η μέρα (παρασκευή της κάσιας)  

1. Σε κατσαρόλα ρίχνουμε ένα μεγάλο μπρίκι ζεστό νερό (να το δέχεται το 
χέρι). 
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2. Προσθέτουμε αλεύρι, ωσότου να γίνει ένας αραιός χυλός, λίγο αλάτι και 
τη μαγιά. 

3. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τη διατηρούμε ζεστή δίπλα στο τζάκι, 
ωσότου να φουσκώσει ο χυλός. 

«Έλα να σι δείξου τώρα κι ιγώ έναν άλλου τρόπου να τ’ φκιαντς» μου είπε η 

Κατσέ. 

Συνταγή της Κατσές 

1. Σπάζεις τα ρεβίθια σε μικρά κομμάτια. 

2. Βράζεις ένα μεγάλο μπρίκι νερό. 

3. Σε λεκάνη βάζεις αλεύρι, ανοίγεις γούβα κι εκεί ρίχνεις ένα ποτηράκι 
τσίπουρο, ένα κουταλάκι αλάτι και δυο «πόχειρα» (χούφτες) σπασμένα 
ρεβίθια. Ρίχνεις το βραστό νερό, ανακατεύεις με κουτάλι και ζυμώνεις, 
για να γίνει μια ζύμη ούτε σκληρή ούτε μαλακή. Πατάς με το χέρι τη 
ζύμη και στη μέση βάζεις δυο κλωνάρια ξερό βασιλικό. Τυλίγεις με τη 
ζύμη το βασιλικό κάνοντας μια μπάλα, τυλίγεις τη μπάλα σε πετσέτα και 
τη βάζεις σε πήλινη κατσαρόλα, την τυλίγεις σε μάλλινη κουβέρτα δίπλα 
στο τζάκι, για να είναι ζεστή όλο το βράδυ και να φουσκώσει. 

Την άλλη μέρα: 

1. Αραιώνεις το ζυμάρι με χλιαρό νερό με τη βοήθεια του βασιλικού, 
προσθέτεις αλεύρι, και χρησιμοποιείς και καινούριο βασιλικό για να 
ανακατεύεις καλά. Σκεπάζεις το χυλό και τον αφήνεις σε ζεστό μέρος 
σκεπασμένο για να φουσκώσει. 

2. Ο φουσκωμένος χυλός (κάσια) χρησιμοποιείται για το ζύμωμα ψωμιού 
με την προσθήκη αλευριού, νερού  και σπασμένων ρεβιθιών. 

 

Μελέτες για τις Μικροβιολογικές και Βιοχημικές μεταβολές που 

πραγματοποιούνται κατά τη ζύμωση του ρεβιθιού σε νερό για 18h, έδειξαν 

λεπτομερείς και σημαντικές πληροφορίες για τους μικροοργανισμούς που 

πραγματοποιούν τη ζύμωση (Hatzikamari et al., 2007a) και τις ζυμώσεις που 

προκαλούνται από αυτούς στο υγρό ζύμωσης (Hatzikamari et al., 2007b), 

ώστε όταν τελικά χρησιμοποιείται ως μαγιά να φουσκώνει το ζυμάρι του 

ψωμιού και να το συντηρεί. 
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Φαίνεται, πως η χρησιμοποίηση βραστού νερού για την παρασκευή της 

μαγιάς επιτρέπει  την επιβίωση μόνο σπορίων των γενών Bacillus και 

Clostridium. Διαπιστώθηκε, ότι αρχικά αναπτύσσονται οι βάκιλλοι σημαντικά 

κατά τη ζύμωση για 8-12 h, οπότε σταματάει ο πολλαπλασιασμός τους, ενώ 

το pH του υγρού ζυμώσεως μειώνεται πολύ λίγο. Τα κλωστρήδια 

πολλαπλασιάζονται σημαντικά ως τις 8 h, όμως στη συνέχεια αρχίζουν να 

επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, και στο τέλος της ζύμωσης (18 h) έχουν 

αυξηθεί σημαντικά, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του pH. Τα είδη που 

επικρατούν είναι ο B. cereus και το Cl. perfringens, που, γενικά, θεωρούνται 

παθογόνα. Ωστόσο, πειράματα σε ποντίκια που το υγρό ζύμωσης 

χορηγήθηκε ενδοπεριτονεϊκά έδειξαν, ότι δεν προκαλεί κάποια τοξικότητα κι 

έτσι το προϊόν (ψωμί) μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές για κατανάλωση. 

Η μελέτη των βιοχημικών μεταβολών στο υγρό ζυμώσεως ερμήνευσε τις 

συμπεριφορές βακίλλων και κλωστρηδίων. Οι μικροοργανισμοί αυτοί 

εκκρίνουν ένζυμα κατά τη ζύμωση. Τα ένζυμα που ανιχνεύτηκαν ήταν 

cellulase, με μεγαλύτερη δραστηριότητα από την α-galactosidase. Και τα δύο 

είχαν μεγαλύτερη δραστηριότητα από την invertase. Το μέγιστο της 

δραστηριότητας καταγράφηκε στις 10, 12, και 8 h, αντίστοιχα, οπότε και 

αρχίζει η μείωσή της. Το μέγιστο της δραστηριότητας amylase παρατηρήθηκε 

στις 10 h, ενώ δραστηριότητα proteinase δεν ανιχνεύτηκε πριν τις 12 h, και το 

μέγιστο διαπιστώθηκε μετά τις 16 h. Παραλληλίζοντας τα αποτελέσματα των 

μεταβολών της μικροχλωρίδας και της συγκέντρωσης των χημικών 

συστατικών κατά τη ζύμωση διαπιστώνεται, ότι και οι δύο ομάδες, βάκιλλοι και 

κλωστρήδια, συμβάλλουν στη μεταβολή τους. Έτσι, τα ανάγοντα ζάχαρα 

αυξάνονται σημαντικά ως τις 12 h, (δράση ενζύμων κυρίως από τους 

βακίλλους), το άμυλο διασπάται κυρίως μετά τις 8 h (δράση κυρίως 

κλωστρηδίων) και το ίδιο παρατηρείται με τη διάσπαση των πρωτεϊνών. Η 

συγκέντρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων αυξάνεται σημαντικά κατά τη 

ζύμωση, κυρίως όμως μετά τις 10 h, (δράση κυρίως κλωστρηδίων). Φαίνεται 

λοιπόν, ότι οι μεταβολές στα χημικά συστατικά προκαλούνται κυρίως από 

τους βακίλλους ως τις 8-10 h, και κυρίως από τα κλωστρήδια στη συνέχεια. 

Το αέριο για το φούσκωμα του ψωμιού δημιουργείται από τα κλωστρήδια. 
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Στη δεύτερη φάση παρασκευής της μαγιάς (φούσκωμα χυλού από ζυμωμένο 

υγρό και αλεύρι σιταριού), φαίνεται ότι συμβάλλουν ένζυμα  από βακίλλους 

και κλωστρήδια. 

3. Πίττες και άλλα παρασκευάσματα από αλεύρι και σιτάρι. 

Οι πίττες ήταν κυρίως «αγιέντις», χωρίς προζύμι, με φύλλα. Κάποιες φορές, οι 

παλιές παρασκεύαζαν και «γινμένις» πίττες, με ζυμάρι που γινόταν με 

προζύμι. Οι πίττες αυτές παρασκευάζονταν με δύο φύλλα, ένα πάνω, ένα 

κάτω, και γέμιση ξερό κρεμμύδι, κάποιες φορές και ξεραμένα αυτοφυή 

μανιτάρια, που δεν έλειπαν από τα σπίτια, περασμένα σε κλωστή, και 

κρεμασμένα σε καρφί στο μαγειρειό. Η πίττα έμπαινε σε βαθύ ταψί, πάνω σε 

πυροστιά με καρβουνιά, σκεπασμένη με γάστρα, με στάχτη και κάρβουνα, 

ωσότου να ροδοκοκκινήσει. Η πίττα γινόταν πολύ πιο εμφανίσιμη, όταν 

ψηνόταν σε «μπόντσα» (πήλινο βαθύ ταψί). 

Στις «αγιέντις» τις πίττες η τέχνη και η μαεστρία ήταν στο άνοιγμα του φύλλου, 

που μπορεί να ήταν λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο, όπως πολλών εξαιρετικών 

νοικοκυρών του χωριού μου, μέχρι πιο χοντρό, εξίσου όμως αποδεκτό και 

εύγευστο. Για το άνοιγμα του φύλλου ήταν απαραίτητα: ο κλώστης, ένα ξύλο 

λεπτό, ίσα μ ’ένα χοντρό δάχτυλο, ίσιο, λείο, ο τράπεζος και  η μαστοριά της 

νοικοκυράς. Η γέμιση της πίττας περιείχε πράσο, ή χόρτα, ή λάχανο τουρσί 

και αβγά, τυρί ή και κρέας χοιρινό ή και άλλα υλικά που γεννούσε η φαντασία, 

ο πλούτος της φύσης και της παράδοσης και η ανέχεια. Ιδιαίτερες  πίττες που 

γίνονταν λίγες φορές το χρόνο, όταν υπήρχαν οι πρώτες ύλες, και επέβαλε 

την παρασκευή τους το εθιμικό, ήταν η μπινιτσόπτα, η τραχανόπτα, η 

κολοκυθόπτα, η γαλατόπτα και η πίττα της πρωτοχρονιάς, με αλεύρι από 

σιτάρι, η καλαμπουκόπτα και η μπομπότα, με καλαμποκίσιο αλεύρι. 

Μπινιτσόπτα.  

Γίνεται με μπινίτσα (ξινόγαλο από κρέμα βουτύρου) και αλεύρι. Ανακατεύονται 

τα υλικά για να γίνει ένας παχύς χυλός (όπως για λουκουμάδες). Ο χυλός 

αδειάζει σε ταψί που τοποθετούνταν σε πυρουστιά, πάνω από κάρβουνα, 
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σκεπαζόταν με γάστρα με στάχτη και κάρβουνα, και αφηνόταν να ψηθεί, 

ωσότου να μοσχοβολήσει ο τόπος. 

Τραχανόπτα.  

Βράζουμε γάλα ή γάλα με νερό (σύνολο 6-7 φλιτζάνια). Ρίχνουμε τον τραχανά 

(2 ½ φλιτζάνια) και βράζουμε, ωσότου να μαλακώσει. Προσθέτουμε μικρά 

κομματάκια βούτυρο κι ανακατεύουμε για να λιώσει. Αφήνουμε το μίγμα να 

κρυώσει, βουτυρώνουμε το ταψί και ψήνουμε το μίγμα, ωσότου να 

ροδοκοκκινήσει. 

Γαλατόπτα.  

Βάζουμε 1 ½ l γάλα και 200 g ζάχαρη σε φωτιά, ώσπου να λιώσει η ζάχαρη. 

Χτυπούμε 4 αβγά, και αφού αφρατέψουν, προσθέτουμε 120 g σιμιγδάλι ψιλό, 

λίγο βανίλια, και ανακατεύουμε καλά. Αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά-σιγά το 

γάλα ανακατεύοντας και ρίχνουμε το μίγμα σε κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά για 

να πήξει. Προσθέτουμε κομματάκια βούτυρο, ανακατεύουμε για να λιώσει , 

τοποθετούμε το μίγμα σε ταψάκι και ψήνουμε με γάστρα. 

Κολοκυθόπτα γλυκιά.  

Τρίβουμε στον τρίφτη ένα κιλό κίτρινη κολοκύθα και τη  στίβουμε για να 

φύγουν τα υγρά. Προσθέτουμε μια κούπα ζάχαρη, μια κούπα σιμιγδάλι 

χοντρό, ένα κουτάλι του γλυκού κανέλα και μισό κουτάλι γαρύφαλλο. 

Ανοίγουμε φύλλο, στρώνουμε τρία κάτω με βούτυρο ενδιάμεσα, βάζουμε 

γέμιση και στη συνέχεια φύλλο και γέμιση εναλλάξ, ωσότου να τελειώσουν τα 

υλικά. Ψήνουμε σε γάστρα. 

Πιτουρόπτα (της Πρωτοχρονιάς).  

Θα περιγράψω τη μαγεία της, όπως μου την αφηγήθηκε η φίλη μου και 

γειτόνισσά μου, η Ζηνοβία, μια μέρα που μιλούσαμε για τα παλιά. 

Για να φκιάσουμι πιτουρόπτα, ανοίγουμι φύλλα κι τα ψήνουμι στ’ γάστρα. 

Παίρνουμι ένα ένα τα φύλλα κι τα βάζουμι στου ταψί. Ανάμισα βρέχουμι μι 

λίγου νιρό,  ρίχνουμι κι λίγου αλάτ’ κι βάζουμι κι λίγου βούτυρου κι λίγου 

τραχανά. Άμα σουθούν τα φύλλα, φκιάνουμι του «γκιγλιμέ», φύλλα άψτα, που 
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τ’ ανοίγουμι μκρά, τα βάζουμι του ένα παν στ’ άλλου μι βούτυρου ανάμισα, τ’  

ανοίγουμι σι τρανό φύλλου, κι ύστιρα τ’απλώνουμι πάνου στ’ν πιτουρόπτα. 

Όλα αυτά βέβαια, στη ντοπιολαλιά μας, που όσο την άκουγα, τόσο πιο πολύ 

μαγευόμουν και νοσταλγούσα τις εξαιρετικές γυναίκες της φαμελιάς μου, που 

χωρίς να το γνωρίζουν, απόθεσαν στη μνήμη και την ψυχή μου αγάπη και 

σεβασμό για τις ανεκτίμητες πληροφορίες και εικόνες από τη ζωή και τις 

στιγμές που μου έκαναν την τιμή να μοιραστούν μαζί μου. Και κατέληξε: «Ιγώ 

Βανθούλα, κουρίτσι μου, τ’ φκιάνου κάθι χρόνου κι είπα στα πιδιά μ’, ιγώ έτσ’ 

τα βρήκα κι έτσ’ θα τ’ αφήκου». Έτσι κι έγινε. Η τελευταία χρονιά που τους την 

έφτιαξε ήταν εκείνη του 2019, του 2020 δεν την πρόλαβε, είχε πια πετάξει. 

Καλαμπουκόπτα.  

Παρασκευάζεται χυλός από αλεύρι καλαμποκιού, όπως στις λαγκίτες. 

Βουτυρώνουμε το ταψί και ρίχνουμε το μισό χυλό. Βάζουμε τη γέμιση από 

πράσα, τυρί και αβγά κι από πάνω ρίχνουμε τον άλλο μισό χυλό, και ψήνουμε 

σε γάστρα.  

Μπομπότα.  

Η μπομπότα ήταν το ψωμί της κατοχής, που δεν υπήρχε αλεύρι σιταριού, κι 

έσωσε πολύ κόσμο από το θάνατο. Στο καλαμποκάλευρο πρόσθεταν βραστό 

αλατισμένο νερό και ο χυλός που σχηματιζόταν ρίχνονταν σε ταψί, και 

αφηνόταν ως την άλλη μέρα για να φουσκώσει, κι ύστερα ψηνόταν. Έτσι μου 

είπε η Ζηνοβία. 

Η προετοιμασία για το χειμώνα περιλάμβανε την παρασκευή τραχανά και 

πέτουρων. 

Τραχανάς, γλυκός με σιτάρι.  

Ο μπαρμπα- Νκόλας  χοντράλεθε το σιτάρι που είχε κρατήσει η μάννα μου 

στην άκρη για τον τραχανά στον πετρόμυλό του, κι όταν ήταν έτοιμο, έβαζε μια 

φωνή για να το πάρουμε, το σπίτι μας ήταν σιμά.Το σιτάρι έβραζε σε γάλα με 

λίγο αλάτι, κι ο χυλός απλωνόταν σε καθαρό σεντόνι, συνήθως σε χαμηλή 

στέγη, στον ήλιο, ωσότου να στεγνώσει. Από καιρού σε καιρό, ανεβαίναμε σε 
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σκάλα και τον ανακατεύαμε. Στη συνέχεια έμπαινε σε κόσκινο για να τριφτεί και 

να σπάσουν οι σβώλοι, και μαζευόταν σε άσπρη σακούλα με περαστό σχοινί 

για να δένει, ραμμένη από τη μάνα μου. 

Πέτουρα.  

Η συνταγή με τα πέτουρα περιλάμβανε 30 φρέσκα αβγά, που μαζεύαμε από 

το κοτέτσι τις τελευταίες μέρες. Σπάζαμε τ’ αβγά και τ’ ανακατεύαμε με σύρμα. 

Σε λεκάνη βάζουμε 4 κιλά αλεύρι, ανοίγουμε μια γούβα, όπου βάζουμε ένα 

λίτρο γάλα (σε θ. δωματίου), τα αβγά και μια κουταλιά αλάτι και ζυμώνουμε. 

Αφήνουμε το ζυμάρι να ξεκουραστεί για 2 h. Μετά, ανοίγουμε τα φύλλα, λίγο 

χοντρούτσικα και τα απλώνουμε σε σεντόνια να στεγνώσουν καλά, σε θ. 

δωματίου. Τα πέτουρα σπάζονται σε κομμάτια, και αποθηκεύονται σε 

σακούλα, που κλείνει με σχοινί. 

 

4. Παραδοσιακά τυριά, βούτυρα και λίπη. 

Σύμφωνα με μύθο, το τυρί ανακαλύφθηκε, κάπου 8 000 χρόνια πριν, τυχαία, 

από  Άραβα έμπορο, στην περιοχή Τίγρη και Ευφράτη ποταμών. Ο έμπορος 

ήταν αναγκασμένος να διασχίσει την έρημο, και είχε πάρει γάλα μαζί του σε 

δοχείο φτιαγμένο από στομάχι θηλαστικών. Με την πυτιά που διηθήθηκε από 

τα τοιχώματα του στομαχιού και τη ζέστη, το γάλα έπηξε, όπως διαπίστωσε ο 

έμπορος όταν πείνασε και δοκίμασε το γάλα. Του άρεσε σαν γεύση και 

αποφάσισε να επαναλάβει την παρασκευή του. 

Η ανακάλυψη της Τυροκομίας  αποτέλεσε ένα τεράστιο βήμα του Νεολιθικού 

ανθρώπου προς ένα τρόφιμο, που διατηρούνταν και ήταν κατάλληλο για τη 

διατροφή. Φαίνεται επίσης, ότι αποτέλεσε στοιχείο της θρησκευτικής 

πρακτικής για περισσότερα από 1000 χρόνια, ώστε να χρησιμοποιείται ως 

προσφορά προς τους ναούς. Ήταν προϊόν γνωστό στους Χιττίτες  και τους 

Σουμέριους. Κατά την ΙΙΙ δυναστεία της Ουρ (2100-2000 π.χ.), αναφέρονται 

20 είδη τυριών και σε τυροκομείο του παλατιού στη Μάρη (3000 π.χ.) 

βρέθηκαν καλούπια τυριού. Το τυρί, ως προϊόν, το εκτιμούσαν τόσο οι 

άνθρωποι, όσο και οι θεοί. Οι θεές Νινγκάλ και η κόρη της Ινάννα απαιτούσαν 
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καθημερινές προσφορές από τυρί και βούτυρο, ενώ ο σύζυγος της Ινάννα, ο 

Ντουμουζί, που ήταν βοσκός, παρασκεύαζε δύο τύπους τυριών (Litopoulou-

Tzanetaki, 2016). 

Oι Μυκηναίοι πρόσφεραν στους Θεούς τους λάδι, οίνο, σύκα, κριθάρι, μέλι και 

τυρόν. Είναι βέβαιο επίσης, ότι το μέλι και τον τυρόν τα γεύονταν και οι ίδιοι 

(Προμπονάς, Ι. Η Μυκηναϊκή κοινωνία. Ιστορία των Ελλήνων, Εκδ. Δομή). Ο 

πρώτος γνωστός τυροκόμος της εποχής εκείνης ήταν ο Πολύφημος, που 

όπως αναφέρεται από τον Όμηρο (8ος αιώνας) στην Οδύσσειά του, 

παρασκεύαζε τα τυριά του το 12ο αιώνα. Ο ιστορικός Διόδωρος (1ος αιώνας 

π.χ.), Έλληνας από τη Σικελία, έγραψε, ότι ο Αρισταίος, γιος του Απόλλωνα, 

και εγγονός του Δία, διδάχθηκε από τις νταντάδες του, τις νύμφες, την τέχνη 

της παρασκευής τυριού, και στάλθηκε από τους Ολύμπιους Θεούς να διδάξει 

τους Έλληνες, πώς να φτιάχνουν το τυρί. (Διόδωρος, Βιβλιοθήκη της Ιστορίας, 

IV, 8.1.1-8.1.2). Θεωρείται, ότι το τυρί που έφτιαχνε ο Πολύφημος είναι 

πρόγονος της Φέτας, που παρασκευάζεται από την αρχαιότητα ως σήμερα. 

4.1 Παραδοσιακά τυριά Δυτικής Μακεδονίας. 

Μπάτζος. 

Ο Μπάτζος ή Μπάτζιους είναι τυρί ΠΟΠ, χαμηλής λιποπεριεκτικότητας, 

ημίσκληρο, με γεύση λίγο ξινή και πικάντικη, και μεγάλο αριθμό οπών, που 

παρασκευάζεται στη Δυτική Μακεδονία, ΒΔ Ελλάδα. Η τεχνολογία 

παρασκευής του, περιλαμβάνει πρόβειο γάλα, όταν στοχεύει στην απόκτηση 

ορού μεγάλης λιποπεριεκτικότητας,  για την παρασκευή βουτύρου, και 

κατσικίσιο γάλα, όταν από τον ορό πρόκειται να παρασκευαστεί Μανούρι. 

Κατσικίσιο γάλα πήζει με παραδοσιακή πυτιά (από στομάχι μικρών 

μυρηκαστικών), αφού έρθει από το άρμεγμα. Μόλις το γάλα αρχίσει να 

χοντραίνει, ο τυροκόμος το «χτυπάει» δυνατά, με ξύλινο χοντρό κόπανο, για 

150-200 φορές, και το αφήνει να ηρεμήσει. Ύστερα, επαναλαμβάνει το 

χτύπημα για 350-400 φορές, οπότε παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση λίπους 

στο νερό. Τότε, ο τυροκόμος βάζει φωτιά κάτω από το καζάνι, κι 

ανακατεύοντας ζεσταίνει το πήγμα, τόσο, ώστε να αντέχει το δάχτυλο για λίγο. 
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Αφήνεται, έπειτα, το πήγμα να κατακαθήσει και μαζεύεται με τσαντήλα, που τα 

άκρα της δένονται  και κρεμιέται σε καρφί για να στραγγίσει το τυρί και να 

ωριμάσει (σχηματισμός οπών στο τυρί). Τότε το τυρί κόβεται σε φέτες, 

αλατίζεται, και ή τρώγεται φρέσκο, τηγανιτό με αβγά και λουκάνικα ή μπαίνει σε 

άλμη για να συντηρηθεί. 

Οι μικροοργανισμοί στα τυροπήγματα του Μπάτζου, που παρασκευάζεται 

από πρόβειο γάλα το καλοκαίρι, είναι σε υψηλότερα επίπεδα απ’ ότι στα τυριά 

της άνοιξης, εκτός από τους σταφυλοκόκκους. Τα γαλακτικά βακτήρια, τα 

κολοβακτηριοειδή και τα εντεροβακτήρια είναι οι σπουδαιότερες μικροβιακές 

ομάδες, με κυρίαρχους τους λακτοκόκκους μεταξύ των γαλακτικών 

βακτηρίων, κατά τη διατήρηση του τυριού σε άλμη στους 4οC.Τα 

κολοβακτηριοειδή και τα εντεροβακτήρια μειώνονται γρηγορότερα στα τυριά 

του καλοκαιριού, λόγω του χαμηλότερου pH και του μεγαλύτερου πληθυσμού 

γαλακτικών βακτηρίων. Μεταξύ των γαλακτικών βακτηρίων επικρατούν οι  

λακτοβάκιλλοι το καλοκαίρι και οι εντερόκοκκοι την άνοιξη. Οι Lactobacillus 

paracasei και Lb. paraplantarum επικρατούσαν στα ώριμα (24 h) 

τυροπήγματα του καλοκαιριού, ο Enterococcus faecium την άνοιξη, ενώ ο 

Lactococcus lactis βρέθηκε μόνο στα τυροπήγματα της άνοιξης. Παράλληλα, 

η υδρόλυση της αs- και β-καζεΐνης  ήταν γρηγορότερη την άνοιξη απ’ ότι το 

καλοκαίρι, με την αs- να υδρολύεται  πιο γρήγορα από τη β-καζεΐνη. Τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα (προϊόντα λιπόλυσης) συγκεντρώνονται σε 

μεγαλύτερες ποσότητες στα τυριά του καλοκαιριού (Nikolaou et al., 2002). 

Στα τυριά από κατσικίσιο γάλα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα 

επίπεδα της μικροχλωρίδας, ανάλογα με την εποχή, όμως διαπιστώθηκαν 

σημαντικές μεταβολές κατά τη διατήρηση. Τα γαλακτικά βακτήρια, τα 

κολοβακτηριοειδή και τα εντεροβακτήρια ήταν οι πολυπληθέστερες 

μικροβιακές ομάδες και στα τυριά αυτά, με τα κολοβακτηριοειδή και τα 

εντεροβακτήρια να ελαττώνονται σημαντικά κατά τη διατήρηση. Στα τυριά του 

χειμώνα επικρατούσαν οι λακτόκοκκοι και οι εντερόκοκκοι. Οι λακτόκοκκοι  

βρέθηκαν λιγότερο συχνά στα τυριά της άνοιξης και του καλοκαιριού, ενώ οι 

εντερόκοκκοι  σπάνιζαν. Στα τυριά αυτά πιο συχνά βρίσκονταν λακτοβάκιλλοι.  

Ο Lactococcus lactis και ο Enterococcus durans επικρατούσαν στα τυριά του 



32 

 

χειμώνα, ενώ στα τυριά της άνοιξης και του καλοκαιριού πιο συχνά βρέθηκαν 

οι Lactobacillus plantarum και  Lb. paraplantarum (Psoni et al., 2006). Σε 

προσπάθεια που έγινε να παρασκευαστεί το τυρί από παστεριωμένο γάλα, 

δεν ήταν εφικτή η παρασκευή του με την παραδοσιακή τεχνολογία, αλλά μόνο 

όταν χρησιμοποιήθηκε ρυθμισμένης λιποπεριεκτικότητας  γάλα. Επομένως 

για την παρασκευή τυριού με τον παραδοσιακό τρόπο, επιβάλλεται η 

χρησιμοποίηση πρώτης ύλης (γάλα) πολύ καλής μικροβιολογικής ποιότητας, 

ώστε το προϊόν που θα παραχθεί να είναι μικροβιολογικά ασφαλές (Psoni et 

al., 2003). 

Παραδοσιακή Φέτα.   

Είναι ημίσκληρο ΠΟΠ τυρί, που παρασκευάζεται σε όλη την ηπειρωτική 

Ελλάδα και σήμερα σε όλα σχεδόν τα νησιά, σε μικρή όμως ποσότητα. Η 

γεύση του είναι ξινή, και στο σώμα του σχηματίζονται μηχανικά ανοίγματα. 

Παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα, με δυνατότητα προσθήκης κατσικίσιου 

γάλακτος, σε ποσοστό μέχρι 30%. 

Κανένας μας δεν το ’ξερε ως Φέτα, όλοι απλά το λέγαμε τυρί. Έχω εικόνες 

μόνο  από την τέχνη της γιαγιάς μου της Σιώμινας, γιατί λαχταρούσα να με 

φιλεύει με γάλα βρασμένο, φρέσκο τυρί, γιαούρτι που απαραίτητα έφτιαχνε και 

ούρδα, κάποιες φορές με μέλι. Ήμουν απαιτητικός καταναλωτής. 

Το τυροκομείο στηνόταν στην πετροστρωμένη αυλή, με αρμολόγηση από 

πράσινο χορτάρι, ανάμεσα στη φορτωμένη με ζουμερούς καρπούς γκορτσιά 

και στη ζωντάνια των μελισσών γύρω από τις κυψέλες  απέναντι, που 

απαιτούσαν το μερτικό τους για να  ζυμώσουν και να δημιουργήσουν. 
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• Το γάλα στραγγιζόταν από τα ειδικά, επίπεδα από τη μια μεριά γκιούμια με 

τουλπάνι σε χαρανί, χάλκινο, χοντρό, επικασσιτερωμένο καζάνι, για να 

απομακρυνθούν τρίχες των ζώων και άλλες ακαθαρσίες. Η γιαγιά μου 

μύριζε το γάλα, μετρούσε τη θερμοκρασία του με το μικρό δάχτυλο κι 

ύστερα έτρεχε για ν’ αρχίσει να τυροκομεί, μη και της κρυώσει το γάλα. 

• Το γάλα «πιάνονταν» με παραδοσιακή πυτιά από μικρό αρνί η κατσίκι, 

που κρέμονταν σε καρφί δίπλα στο τζάκι του μαγειριού. 

• Μετά το τέλειωμα της πήξης, που η γιαγιά μου αντιλαμβανόταν όταν το 

πήγμα δεν κολλούσε στο τοίχωμα του χαρανιού, το πήγμα μεταφερόταν 

προσεκτικά με πιάτο, το ίδιο πάντα, σε τελάρο (ξύλινη ορθογώνια 

κατασκευή με βάση από στενά σανίδια) επικαλυμμένο με τουλπάνι που 

περίσσευε από όλες τις μεριές. Το τελάρο ήταν τοποθετημένο πάνω σε 

καθαρό δοχείο, όπου στράγγιζε «ου άκρισιους» (ορός), που στη συνέχεια 

θα γινόταν «ούρδα» (μυζήθρα). Το τουλπάνι δενόταν και το πήγμα 

αφηνόταν να ηρεμήσει, ωσότου να σταματήσει να στάζει άκρισιους. 

• Τότε το τυρί κοβόταν σε κομμάτια, που τοποθετούνταν σε τράπεζο, για να 

αλατιστεί με χοντρό αλάτι στη συνέχεια και αφού ρουφήξει τα αλάτι να μπει 

σε γκαβανούζα (πήλινο κιούπι). Το κιούπι απογεμιζόταν με σαλαμούρα. Η 

περιεκτικότητά της σε αλάτι ρυθμιζόταν με φρέσκο αβγό, που όταν 

βυθιζόταν στη σαλαμούρα , εξείχε ίσα με ένα πενηντάλεπτο της εποχής 

εκείνης. 

• Τελικά, το τυρί σκεπαζόταν με πλάκα ποταμίσια, για να βυθίζεται στην 

άλμη, καπακωνόταν η γκαβανούζα  κι αφηνόταν το τυρί για να «γίνει» στο 

κατώι του σπιτιού, παρέα με άλλα παραδοσιακά.  

Η παραδοσιακή Φέτα παράγεται σε ορεινές περιοχές, στο σπίτι ή σε μικρά 

τυροκομεία, και τα ζώα διατρέφονται σχεδόν αποκλειστικά με βόσκηση 

(Galanopoulos et al., 2011). Η ποιότητα του χόρτου καθορίζει την ποιότητα 

του γάλακτος και των τυριών της κάθε περιοχής (Bugaud et al., 2001).  

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, εκτός από τη σύνθεση σε χόρτα, και στην παρoυσία 

VOC (πτητικά οργανικά συστατικά) και ιδιαίτερα τερπενίων. Σε έρευνα που 
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έγινε σε δύο ορεινές περιοχές της Δ. Ελλάδας, στα Καμβούνια όρη (ΒΔ 

Ελλάδα, 800 μ. υψόμετρο )και στα Βαρδούσια όρη (ΝΔ Ελλάδα, 1300-1800 μ. 

υψόμετρο), απ’ όπου μαζεύτηκαν χόρτα στο στάδιο της ανθοφορίας, 

διαπιστώθηκαν τα εξής (Bozoudi et al., 2018): Στην πρώτη περιοχή 

επικρατούσαν τα Gramineae και τα Leguminosae , ενώ στη δεύτερη δεν 

βρέθηκαν Leguminosae και επικρατούσαν φυτά πλούσια σε τερπένια. Τα πιο 

άφθονα πτητικά συστατικά ήταν αλδεΰδες, αλκοόλες, αλκάνια και τερπένια. Τα 

φυτά ήταν πλούσια σε τερπένια, ιδιαίτερα σε α-pinene και  camphene. Στο 

γάλα από το χαμηλό υψόμετρο επικρατούσαν τα αλκάνια και οι ενώσεις 

βενζοϊκού οξέος, ενώ οι αλκοόλες ήταν σημαντικό κομμάτι των VOC. Τα 

γάλατα των δύο περιοχών διαφοροποιούνταν ως προς τη σύνθεση των 

πτητικών τους συστατικών, ανάλογα με την περιοχή. 

Τα τυριά που παρασκευάστηκαν σε δύο περιοχές τη ΝΔ Ελλάδας 

(Καλάβρυτα, 800 μ. υψόμετρο, Βαρδούσια, περίπου 1500 μ.) δεν διέφεραν 

πολύ σε ότι αφορά τη σύστασή τους (pH, αλάτι, λίπος, υγρασία), διέφεραν 

όμως σημαντικά ως προς τον τρόπο που ωρίμαζαν, με τη συγκέντρωση των 

αμινοξέων στο τυρί της πρώτης περιοχής να  είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στη 

δεύτερη. Τα κύρια αμινοξέα στα τυριά και των δύο περιοχών ήταν η προλίνη 

και η λευκίνη. Τα τυριά της πρώτης περιοχής είχαν σημαντικά μεγαλύτερες και 

μικρότερες ποσότητες ασπαραγίνης και γλουταμινικού οξέος, αντίστοιχα, από 

τα τυριά της δεύτερης περιοχής, ενώ σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν 

επίσης, ως προς τη γλυκίνη και τη λυσίνη. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται 

πιθανά με τη διατροφή (Carpino et al., 2004), και την πρωτεολυτική δράση 

των αυτόχθονων γαλακτικών βακτηρίων (Rehman et al., 2000). Από τα 

οργανικά οξέα, το αφθονότερο ήταν το γαλακτικό οξύ (περίπου 88% και στους 

δύο τύπους τυριών), ενώ το οξικό οξύ μετρήθηκε σε μεγαλύτερες ποσότητες 

στα τυριά της δεύτερης περιοχής. Τα VOC των τυριών αποτελούνταν από 

οξέα, εστέρες, αλκοόλες, υδρογονάνθρακες, αλδεΰδες και κετόνες. Η 

συγκέντρωση των οξέων στα τυριά της δεύτερης περιοχής ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη από τα τυριά της πρώτης, ενώ η συγκέντρωση των εστέρων και 

των κετονών σημαντικά μικρότερη. Τα λιπαρά οξέα ήταν η πλέον άφθονη 

ομάδα VOC, διαπιστώθηκαν όμως ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές μεταξύ 
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των τυριών των δύο περιοχών, Οι εστέρες ήταν η δεύτερη πιο άφθονη ομάδα 

και μετρήθηκαν σε μεγαλύτερες ποσότητες στα τυριά της πρώτης  περιοχής. 

Το ίδιο παρατηρήθηκε και με τη συγκέντρωση των αλκοολών, με την αιθανόλη 

να καταγράφεται ως η κύρια αλκοόλη. Τα είδη των υδρογονανθράκων στα 

τυριά της πρώτης ήταν περισσότερα από τα τυριά της δεύτερης περιοχής. Οι 

αλδεΰδες βρέθηκαν σε μικρές ποσότητες, και το ίδιο παρατηρήθηκε και με τις 

κετόνες. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε, ότι οκτώ συστατικά, τα nonanal, 

hexanoic acid ethyl ester, octanoic acid ethyl ester, ethanol, 3-methyl butan-1-

ol, butanoic acid, hexanoic acid και n-decanoic acid, που ήταν κοινά σε όλα τα 

τυριά, μπορούν να θεωρηθούν ως συστατικά «κλειδιά» της παραδοσιακής 

φέτας. 

Σε ότι αφορά τα τερπένια σε χόρτα διατροφής και τυριά, που είναι δυνατό να 

επηρεάσουν το άρωμα των τυριών, διαπιστώθηκαν τα εξής: Στα χόρτα 

ανιχνεύτηκαν 24 μονοτερπένια και 10 σεσκιτερπένια. Στα τυριά και των δύο 

περιοχών βρέθηκαν 20 τερπένια. Κοινά τερπένια στα τυριά και των δύο 

περιοχών ήταν τα: α-pinene, camphene, dl-limonene, 2-β-pinene, tricyclene, 

camphor, isobornyl acetate, l-menthol, l-menthone και l-myrcene, με τα δύο 

πρώτα ως τα πλέον άφθονα. Τα τερπένια α-pinene, camphene, 2-β-pinene, 

tricyclene, camphor, d-limonene και β-myrcene, που βρέθηκαν στα χόρτα, 

ήταν επίσης «κλειδιά» τερπενοειδή και για τα τυριά. Κάποια άλλα που 

βρέθηκαν στα τυριά, αλλά όχι στα χόρτα, μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχονται 

από χόρτα άλλων περιοχών, γιατί τα ζώα κάνουν πολύ μεγάλη διαδρομή κατά 

τη διάρκεια της ημέρας (Bozoudi et al., 2018). Βρέθηκαν  επίσης συστατικά 

στα τυριά χαμηλού ή μεγάλου υψομέτρου, που είναι ενδεικτικά πιθανής 

διαφοροποίησης των τυριών, ανάλογα με το υψόμετρο ή την περιοχή 

παρασκευής, χρειάζεται όμως περισσότερο λεπτομερής έρευνα για να 

επιβεβαιωθεί η παρατήρηση αυτή. 

Σε ότι αφορά τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τυριών Φέτα από τρεις 

διαφορετικές περιοχές (Καλάβρυτα-Καμβούνια, 800 μ. υψόμετρο, Βαρδούσια, 

περίπου 1500 μ. υψόμετρο) διαπιστώθηκαν τα εξής (Bozoudi et al., 2016): Σε 

δείγματα φρέσκιας και ώριμης Φέτας από τρεις διαφορετικές περιοχές 

διαπιστώθηκαν (με PCR-DGGE) διαφορές στη μικροχλωρίδα, ανάλογα με την 
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περιοχή, καθώς και μεταξύ των δειγμάτων της ίδιας περιοχής. Υπήρχαν 

μικροοργανισμοί που βρέθηκαν τόσο στα φρέσκα όσο και στα ώριμα τυριά, 

πράγμα που δηλώνει τη σημασία τους για την παρασκευή και ωρίμανσή τους, 

άλλοι που υπήρχαν στα φρέσκα αλλά όχι στα ώριμα και αντίστροφα, ενώ 

ορισμένων ο πληθυσμός αυξανόταν και άλλων μειωνόταν κατά την ωρίμανση. 

Διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης στα είδη των γαλακτικών βακτηρίων τόσο 

μεταξύ φρέσκων και ώριμων τυριών, όσο και μεταξύ φρέσκων ή ώριμων 

τυριών της ίδιας περιοχής. Οι λακτόκοκκοι ήταν τα πιο διαδεδομένα απ’ όλα 

τα γαλακτικά βακτήρια με τον Lactococcus lactis να επικρατεί. Ο 

Streptococcus macedonicus βρέθηκε στο 1/3 περίπου των δειγμάτων. Οι 

λακτοβάκιλλοι βρίσκονταν στα ώριμα τυριά, κυρίως (Lactobacillus plantarum, 

Lb. reuteri, Lb curvatus, Lb. paracasei), ενώ βρέθηκαν σποραδικά και κάποια 

είδη στα φρέσκα. Είδη που βρέθηκαν μόνο σε φρέσκα ή μόνο σε ώριμα τυριά 

επιμέρους περιοχών είναι δυνατό να θεωρηθούν χαρακτηριστικά των 

περιοχών αυτών. Διαπιστώθηκε επίσης, η σποραδική παρουσία 

εντεροκόκκων. 

Τα Lactococcus lactis έδωσαν (με συνδυασμό RAPD-PCR και PFGE) 21 

διαφορετικούς γενοτύπους, ενώ κάποιοι γενότυποι βρέθηκαν σε τυριά 

περισσότερων της μιας περιοχών. Μπορούμε να συμπεράνουμε δηλαδή, ότι 

τα τυριά Φέτα που παρασκευάζονται σε διάφορες περιοχές, διαφέρουν στις 

μικροχλωρίδες που ανιχνεύονται ή επικρατούν, ειδικότερα ως προς τα 

γαλακτικά βακτήρια που καθορίζουν το άρωμά τους. 

Στα φρέσκα (24 h) τυριά, η επικρατούσα γαλακτική μικροχλωρίδα αποτελείται 

κυρίως από λακτοκόκκους και δευτερευόντως από εντεροκόκκους (Bozoudi et 

al., 2015). O Lactococcus lactis αποτελεί σημαντικό ποσοστό των 

απομονώσεων (77,6%). Βρέθηκαν επίσης, λίγα Lc. garvieae και Enterococcus 

faecalis. Οι λακτόκοκκοι της ίδιας περιοχής είχαν σχεδόν το ίδιο ενζυμικό 

σύστημα, υπήρχαν όμως στελέχη που ήταν διεσπαρμένα σε όλες τις 

περιοχές. Οι απομονώσεις από τα ώριμα τυριά ήταν υποχρεωτικά και 

προαιρετικά ετεροζυμωτικοί λακτοβάκιλλοι. Παρατηρήθηκαν απομονώσεις του 

ίδιου είδους με το ίδιο σχεδόν ενζυμικό σύστημα κι άλλες με διαφορετικό. 

Βρέθηκαν τα είδη Lactobacillus brevis, Lb. buchneri, Lb. paracasei, Lb. 
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plantarum, Lb. alimentarius και Lb. pentosus. Οι απομονώσεις από τα φρέσκα 

τυριά διέθεταν διαφορετικές αντιβακτηριακές δράσεις, ανάλογα με την 

περιοχή, ενώ εκείνες από ώριμα είχαν παρόμοιο αντιβακτηριακό φάσμα 

δράσης, ανεξάρτητα περιοχής. Είναι ιδιαίτερης σημασίας η ικανότητά τους να 

αναχαιτίζουν παθογόνους μικροοργανισμούς, για την εξυγίανση των τυριών. 

Οι λακτόκοκκοι διέφεραν ως προς την ικανότητα οξίνισης  του γάλακτος, 

ανάλογα με την περιοχή, καθώς και ως προς την ικανότητά τους να διασπούν 

την αs-και την β-καζείνη και την πεπτιδασική τους δράση. Επιπλέον, οι 

λακτόκοκκοι διέφεραν ως προς την ικανότητα αυτόλυσης (έξοδος 

ενδοκυτταρικών ενζύμων) ανά περιοχή. Οι απομονώσεις από τα ώριμα τυριά 

έδειξαν επίσης διαφορετική ικανότητα οξίνισης, διάσπασης καζεϊνών, και 

πρωτεολυτική ικανότητα, ανάλογα με την περιοχή.  

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της περιοχής 

παρασκευής του τυριού και της σύνθεσης της μικροχλωρίδας, καθώς και του 

τρόπου δράσης της, ώστε τα τυριά να ωριμάζουν διαφορετικά, ανάλογα με 

την περιοχή και να αναπτύσσουν διαφορετικά γευστικά χαρακτηριστικά. 

Τουλουμοτύρι, Μανούρι. 

Το τουλουμοτύρι διατηρείται σε ασκιά  από δέρμα μικρών ζώων. Το τυρί 

παρασκευάζεται όπως η Φέτα από πρόβειο συνήθως ή κατσικίσιο γάλα ή 

μίγματά τους. Μετά την ωρίμανση το τυρί κόβεται σε μικρά κομμάτια και 

τοποθετείται σε ασκούς που απογεμίζονται με άλμη. Οι ασκοί τοποθετούνται 

σε δροσερά δωμάτια, σε τάβλες πασπαλισμένες με στάχτη, για να τραβάει την 

υγρασία, και να μη μουχλιάζουν οι ασκοί, και από καιρού σε καιρό 

αναστρέφονται. 

Το μανούρι γίνεται από τυρόγαλα (από τις πρωτείνες του ορού) στη Δυτική 

Μακεδονία κατά την παρασκευή του Μπάτζου από κατσικίσιο γάλα. Γίνεται 

όπως και η ούρδα (μυζήθρα), με θέρμανση του ορού στους 90o C, οπότε οι 

πρωτεΐνες κροκκιδώνονται σε 40-45 min. 

Καρτερούσαμε τους Βλάχους και τους Σαρακατσάνους που κατέβαιναν με τα 

ζώα τους από τα βουνά για να ξεχειμωνιάσουν στα χαμηλά, για ν’ αγοράσουμε 
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τουλουμουτύρ και μανούρια. Γυναίκες πανέμορφες, με τις ντόπιες, 

φανταχτερές φορεσιές τους, τα μωρά τους, τις τσέργες και τις φλοκάτες, 

ύστερα εκείνες πάνω στ’ άλογά τους, τους πολύχρωμους τρουβάδες με τα 

κολατσιά και τα παγούρια το νερό, και τ’  ασκιά με το τουλουμουτύρ να 

κρέμονται στα σαμάρια των αλόγων. Το χωριό μου ήταν μια καθιερωμένη 

στάση. Ακούγαμε μακριά τα κουδούνια των κριαριών που οδηγούσαν  τα 

κοπάδια, ανάμεσα στις δρυς του βουνού και κατηφόριζαν. Σε όλο το χωριό 

τότε διαχέονταν η είδηση με τον αέρα «ιιιι έρχουντι οι βλάχις». Κι ετοίμαζαν οι 

χωριανοί το λιγοστό τους κομπόδεμα για ν’ αγοράσουν τουλουμουτύρ και 

μανούρια κι άλλοι για να υποδεχτούν κατά πως ταίριαζε τις κουμπαριές τους. 

Γιατί, στις καθιερωμένες ετήσιες στάσεις γίνονταν γάμοι, μα πιο συχνά 

βαφτίσια , με νονούς όσους χωριανούς επιθυμούσαν ν’ αβγατίσουν το σόι 

τους. Βουργά-βουργά  οι νκουκυρές άρπαζαν μια κότα, την έσφαζαν, τη 

ζεμάτιζαν την ξεπουπούλιαζαν, κι ύστερα την καψάλιζαν και την τεμάχιζαν και 

την έριχναν στην κατσαρόλα για τη σούπα. Ώσπου να φτάσουν οι κουμπαριές  

για τα καλωσορίσματα, ήταν έτοιμη και η πίττα για τη φλια (φίλεμα). Σήμερα, οι 

αρχοντάνθρωποι εκείνοι είναι ασπρόμαυρες φωτογραφίες στους τοίχους των 

σαλονιών, για να μπορούν να τις δείχνουν και να περηφανεύονται οι γιοι και τ’ 

αγγόνια για την ιδιαίτερη κουλτούρα τους. 

Το pH στο τουλουμοτύρι είναι κάποιες φορές υψηλότερο από τη Φέτα και οι 

λακτοβάκιλλοι είναι η επικρατούσα γαλακτική μικροχλωρίδα. Φαίνεται επίσης, 

ότι το χαμηλό pH (4,6-5,4) και το αλάτι (συγκέντρωση άλατος 5,5-7,3) 

αναχαιτίζουν τα ανεπιθύμητα μικρόβια (Tzanetakis, 1990). 

Κατά τη διατήρηση Μανουριού για 20 ημέρες στους 4oC, όλες οι χλωρίδες 

αυξάνονται σημαντικά, και είναι πολυπληθέστερες στην επιφάνεια απ’ ότι στο 

εσωτερικό του τυριού, καθώς επίσης και στα τυριά του καλοκαιριού απ’ ότι της 

άνοιξης. Το pH του τυρού είναι υψηλό (6,8-7,5) και η συγκέντρωση άλατος 

σχετικά χαμηλή (2,5-3,7) , ώστε οι μικροοργανισμοί να μην επηρεάζονται . 

Ανιχνεύτηκαν εντεροβακτήρια (κυρίως Hafnia), σταφυλόκοκκοι και ζύμες 

(Debaryomyces hansenii, Pichia membranefasciens). Διαπιστώθηκαν επίσης, 

πολύ μικρές μεταβολές στις πρωτεΐνες και στο λίπος του τυριού (Lioliou et 

al.,2001). 
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Aνεβατό. 

Είναι τυρί ΠΟΠ της Δ. Μακεδονίας, που παρασκευάζεται από πρόβειο ή 

κατσικίσιο γάλα ή μίγματά τους. Το τυρί είναι αλειφόμενου τύπου, που γίνεται 

συνήθως στο σπίτι, στην περιοχή των Γρεβενών, ενώ παραλλαγή που 

παρασκευάζεται σε παρακείμενα χωριά του νομού Κοζάνης, είναι γνωστό με 

την ονομασία Ξινοτύρι. 

Παραδοσιακά, το τυρί παρασκευαζόταν από βοσκούς με μεγάλα κοπάδια 

προβάτων και κατσικιών, που έβοσκαν τα ζώα τους στα βουνά. Οι βοσκοί, 

πριν φύγουν το πρωί για τη βόσκηση, πύτιαζαν το γάλα, κι όταν γυρνούσαν 

αργά το απόγευμα, το γάλα είχε πήξει και το τυρόπηγμα είχε ανεβεί στην 

επιφάνεια, κι ήταν έτοιμο για στράγγιση. Οι βοσκοί κατέβαιναν μια φορά την 

εβδομάδα στα χωριά τους, για να δουν την οικογένεια και να πουλήσουν τα 

τυριά. 

Οι μικροβιακοί πληθυσμοί των τυριών που παρασκευάζονται σε όλη τη 

διάρκεια της γαλακτικής περιόδου είναι υψηλοί (Hatzikamari et al., 1999), με 

επικρατούντα τα γαλακτικά βακτήρια και τα αρνητικά κατά Gram. Τα 

εντεροβακτήρια και τα κολοβακτηριοειδή μειώνονται ακόμα και κατά τη 

στράγγιση, προφανώς λόγω της μείωσης του pH, και της αναχαιτιστικής 

δράσης των γαλακτικών βακτηρίων. Επί πλέον, φαίνεται, ότι οι πληθυσμοί 

των μικροοργανισμών αυτών ήταν το καλοκαίρι < από την άνοιξη < από το 

χειμώνα, λόγω, αντίστοιχα, μικρότερου pH και υψηλότερου αριθμού 

αναχαιτιστικών γαλακτικών βακτηρίων. Τα εντεροβακτήρια εξαφανίζονταν 

γρήγορα στα τυριά του Μαΐου, ώστε από την άποψη αυτή να θεωρούνται 

αποδεκτά μικροβιολογικά και εμπορεύσιμα. 

Οι λακτόκοκκοι (θετικοί στη ζύμωση κιτρικών, παραγωγή αερίου, άνοδος 

τυροπήγματος στην επιφάνεια) επικρατούσαν ως τις 15 ημέρες στους 4οC, και 

στη συνέχεια, από τις 30 ημέρες και μετά, οι πολυπληθέστεροι ήταν οι 

λακτοβάκιλλοι, ενώ βρέθηκαν και Leuconostoc. Τα είδη που απομονώθηκαν 

πιο συχνά ήταν ο Lactobacillus plantarum  και το Leuconostoc 

paramesenteroides. 



41 

 

 

4.2. Βούτυρο και Λίγδα. 

Την άνοιξη φτιάχναμε βούτυρο από πρόβειο γάλα. Η γιαγιά μου η Σιώμινα 

μοίραζε την παρασκευή του μεταξύ του καμένου από τους Γερμανούς σπιτιού 

της μεγάλης της θυγατέρας, έτσι για να μη μένει το σπίτι έρμο, και του δικού 

της σπιτιού. Η γιαγιά μου «άπλωνε» το γάλα εκεί , σ΄ ένα δωμάτιο που δεν είχε 

πειραχτεί, σαν από θαύμα, για νάχει η φαμελιά ελπίδες στο μέλλον και στα 

όνειρα, στην άλλη άκρη της γης που μίσεψε για να πορευτεί. 

Το γάλα, στραγγισμένο, «απλώνουνταν» (τοποθετούνταν) στα «μσούρια» ή 

τσανάκες, βαθειά, πήλινα πιάτα, ειδικά για την παρασκευή του βουτύρου, που 

τοποθετούνταν σε σανίδια, σε ύψος από το πάτωμα. Αφού τέλειωνε, η γιαγιά 

μου άνοιγε τα δυο μεγάλα παράθυρα για να μπαίνει η άνοιξη κι αντάμα με το 

ρεύμα του αέρα ν’ ανυψώσει την κρέμα. 

Σε μια δυο μέρες  η κρέμα είχε ανεβεί στην επιφάνεια και το δωμάτιο 

μοσχομύριζε βουτυρίλα. Η κρέμα ανασηκωνόταν  στο στόμιο απόχυσης της 

τσανάκας, και το γάλα αδειαζόταν σε χαρανί κι ύστερα η κρέμα μαζευόταν με 

μαεστρία με το δείκτη της γιαγιάς μου σε καθαρό τενεκέ, με ξύλο καρφωμένο 

στη μέση της άνω ανοιχτής επιφάνειας, για να μπορεί να μεταφέρεται και να 

κρεμιέται. 

Η κρέμα και το γάλα μεταφέρονταν στο σπίτι της γιαγιάς μου, για να γίνουν 

βούτυρο ή τυρί, αντίστοιχα .Ο τενεκές κρεμιόταν με τριχιά «στου μπναρ» 

(πηγάδι), γιατί είχε νερό «κρέχτου» (δροσερό). Την άλλη μέρα το πρωί η 

κρέμα χτυπιόταν με ξύλο σαν ρόπαλο, το βούτυρο μαζευόταν γύρω από το 

ξύλο και στον τενεκέ παρέμενε η «μπινίτσα», το παραδοσιακό μας 

«ξνόγαλου». Περίμενα κολλημένη στη φούστα της γιαγιάς μου μ’ ένα 

μαστραπά στο χέρι για το μερίδιό μου, ύστερα αδημονούσα, ωσότου να γίνει η 

μπινιτσόπτα, που ήταν το εκλεκτό πιάτο της ημέρας, κι έτρεχα μαζί της για να  

χαρίσουμε την υπόλοιπη μπινίτσα στο γουρουνάκι μας , και  να γίνει το κρέας 

του τρυφερό και νόστιμο. Το βούτυρο απομακρυνόταν από το ξύλο, πλενόταν 
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κι ύστερα έμπαινε σε κιούπι αλατιζόταν στην επιφάνεια, καλυπτόταν και 

μεταφερόταν στο κατώι παρέα με τα άλλα παραδοσιακά. 

Εργαστηριακές έρευνες έδειξαν, ότι στο παραδοσιακό βούτυρο επικρατούν οι 

Lactococcus lactis που ζυμώνουν τα κιτρικά και ο Leuconostoc 

mesenteroides subsp. cremoris, που ζυμώνει επίσης τα κιτρικά. Σχηματίζεται, 

κυρίως, διακετύλιο, που προσδίδει στο προϊόν ιδιαίτερα ευχάριστη οσμή. 

Η λίγδα παρασκευαζόταν από το γουρούνι των Χριστουγέννων. Λίγοι είχαν 

την ικανότητα να σφάζουν γουρούνια, γιατί φαίνεται πως ήταν προικισμένοι με 

μαστοριά, και αναισθησία. Εξυπηρετούσαν όλο το χωριό, απόσωναν τη 

δουλειά με ταχύτητα, κι όσοι ήταν λιπόψυχοι τους παίνευαν για τις ιδιαίτερες 

τεχνικές τους, κι έκρυβαν έτσι την ατολμία τους. Σε χαρανί  ο νοικοκύρης 

πρόσθετε  λίγο νερό, για να μη καψαλιστούν οι τσιγαρίδες και μυρίζουν, κι 

ύστερα έκοβε κομμάτια πάχους και τα έλιωνε σε φωτιά. Οι τσιγαρίδες, σαν πιο 

βαριές κάθονταν στον πάτο, η λίγδα επέπλεε, κι αποχυνόταν σε 

γκαζοτενεκέδες, για να παγώσει. Οι πίττες με λίγδα της εποχής εκείνης, που τα 

γουρούνια τρέφονταν με καλαμπόκι, κολοκύθες, καρπουζόφλουδες και άλλες 

φλούδες, αποφάγια, μπινίτσα και πολύ στοργή, μοσχομύριζαν, ήταν εύγευστες 

και τριφτές, «δε πιάνιτι μι του χερ», έλεγε η μάννα μου. Το καλύτερο κολατσιό 

μας ήταν ψημένη φέτα ψωμιού, που καθώς ήταν ζεστή την αλείφαμε με 

παγωμένη λίγδα από το κατώι, που έλιωνε. Μόλις ολοκληρωνόταν η φροντίδα 

των διάφορων κομματιών του γουρουνιού, και αποθηκευόταν το κρέας με 

αλάτι σε πήλινα κιούπια για τα φαγητά του χειμώνα, ακολουθούσε «η 

γουρνουφλιά» για τους σπιτιάτες και τους δικούς, με τηγανιά, τσιγαρίδες και 

ντόπιο κρασί ή τσίπουρο, κι εύχονταν ο ένας στον άλλο «καλά Χριστούινα κι τ’ 

χρόν μι γεια». 
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5. Κρασιά, προϊόντα από κρασί και τσίπουρο. 

 Η οικογένεια του πατέρα μου είχε ένα μικρό αμπέλι. Θυμάμαι τσαμπιά με 

σχοινί κρεμασμένα σε καρφιά, και σταφλαρμιές, για να ξεγελούμε τη γεύση μας 

με φρούτα όταν αποσώνονταν τα φρέσκα, φτιάχναμε το ξύδι της χρονιάς, 

κάποιες φορές λίγο κρασί. Τα μικρά αγόρια του χωριού, φίλοι μου στο 
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παιχνίδι, αντάμα και στη μάθηση, ήξεραν καλά πότε ωρίμαζαν τα σταφύλια στο 

κάθε κούτσουρο, και τ’ απολάμβαναν πριν τα γευτούν οι νοικοκυραίοι. Έλεγε 

διάφορα η γιαγιά μου η Βανθία, η μάννα, για «τ’ αντίχριστα», ωσότου να της 

περάσει ο θυμός. 

Η μάννα της μάννας μου, η γιαγιά μου η Σιώμινα, είχε ιδιαίτερη σχέση με τα 

δυο της αμπέλια, το μούστο και το κρασί. Όταν άρχιζαν ν’ αλλάζουν χρώμα οι 

ρόγες των σταφυλιών, λαγοκοιμόταν στην καλύβα που είχαν φτιάξει στο ένα 

αμπέλι, για να τα προφυλάξει από τους επιδρομείς, όσο της επέτρεπε η 

κούραση της μέρας. Έτρεχα πίσω τους, όταν τρυγούσαν, μου έδιναν τσαμπιά 

και τ’ απόθετα προσεκτικά  στις «κουσιέρες» (πλεκτά καλάθια, που 

φορτώνονταν στα γαϊδουράκια), που στη συνέχεια μεταφέρονταν στο καμένο 

σπίτι της κόρης της, της Λύμπους, όπου φύλαγε το πατητήρι και το βαένι στο 

υπόγειο.  

Πριν το πάτημα των σταφυλιών, η γιαγιά μου έπλενε κι έτριβε τα πόδια της 

στην πλάκα, κάθε μέρα για μια βδομάδα, κι όταν ανέβαινε πάνω στα σταφύλια 

στο πατητήρι, είχε τη σιγουριά, ότι ήταν πεντακάθαρα. Πατούσε τα σταφύλια με 

σεβασμό, και συγκέντρωνε με φροντίδα, μη και της ξεφύγει σταγόνα, το χυμό 

τους στο βαένι. Καθημερινά επισκεπτόταν το υπόγειο για ν’ ακούει το 

ψιθύρισμα της ζύμωσης, κι όταν εκείνη έκρινε, επέστρεφε μια μέρα με το 

γκιουμούλι της γιομάτο μούστο, ίσαμε δυο ποτηράκια του κρασιού της εποχής 

εκείνης, για να τον δοκιμάσει με το βραδινό της φαγητό, αφού έκανε  πρώτα το 

σταυρό της για τα «Δόξα Σοι». Κάθε απόγευμα, η γιαγιά μου η Σιώμινα, έκανε 

τη βόλτα της στο σπίτι της κόρης της για να γιομίσει το γκιουμούλι με κρασί και 

να καταλαγιάσει τις νοσταλγίες της. 

Δεν ήταν μόνο το κρασί, ήταν κι οι λιχουδιές που φτιάχναν από κρασί. 

Θυμάμαι την αναμονή του καλαθιού των Χριστουγέννων, καθώς μετά τον 

πόλεμο μεγάλωνα στην πόλη. Ήταν γεμάτο με ανεκτίμητες λιχουδιές, χοιρινό, 

τσιγαρίδες, ρετσέλια, σουτζούκια, κάστανα, ίσως και κάποια άλλα καλούδια 

που δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τη μουσταλευριά και το «πικμέζ» (πετιμέζι) και 

πόσο αδημονούσαμε να έρθει το Φθινόπωρο για να τ’ απολαύσουμε. Δεν είχα 

δει ποτέ να τα φτιάχνουν, όμως ξέρω, ότι η αδερφή της μάννας μου, η Σάβη, 
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έφτιαχνε τα ρετσέλια με κολοκύθα και πετιμέζι και για το πετιμέζι χρειαζόταν 

ασπρόχωμα. Και οι δυο αξιόλογες γιαγιάδες μου φτιάχναν εξαιρετική 

μουσταλευριά, όμως ειδικότητα της γιαγιάς μου της Σιώμινας ήταν τα 

σουτζούκια. Έφτιαχνε ένα για το καθένα από τα τρία εγγόνια της που είχαν 

μείνει στον τόπο μας μετά τον πόλεμο, άλλα πέντε φύγαν στην ξενιτιά, κι ήταν 

το δώρο της για τα «Χριστούινα». Σε διπλή, άσπρη κλωστή, από μακαρά, 

περνούσε με μεράκι, μια-μια, μισή καρυδόψιχα κι έδενε τις άκρες της κλωστής. 

Ύστερα, βουτούσε την αρμάθα σε μουσταλευριά και την κρεμούσε σε σχοινί, 

που δενόταν από τοίχο σε τοίχο, για να ξεραθεί. Έχω ακόμα ξεκάθαρη την 

εικόνα των σουτζουκιών να κρέμονται, κι εμείς  να περνούμε από δίπλα και να 

μη τολμούμε ούτε να τα κοιτάξουμε προτού να έρθουν τα Χριστούγεννα. 

Το τσίπουρο (ρακί) γινόταν με απόσταξη των στέμφυλων, μπαίναμε σε σειρά 

στου Νασιόβα,   που είχε το αποστακτήριο. Ήταν το κέρασμα για τον αντρικό 

πληθυσμό του χωριού, συνοδευόταν με λίγο τουρσί ή και τυρί, και σερβιρόταν 

σε μικρά ποτηράκια, ας πούμε διπλάσια μιας δαχτυλήθρας, γιατί ήταν φωτιά. Η 

γιαγιά μου η Βανθία το χρησιμοποιούσε και σαν «ιλιάτς» (γιατρικό), για 

εντριβές και ποντς, για τα κρυολογήματά μου. 
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Από ντόπιες παραγωγές  σταφυλιών Μοσχάτο Αμβούργου και Ξυνόμαυρο, 

αφέθηκε να ζυμωθεί ο μούστος παραδοσιακά, για την παρασκευή άσπρου και  

κόκκινου κρασιού, αντίστοιχα. Περίπου το 77% των απομονώσεων ζυμών 

χαρακτηρίστηκαν ως Saccharomyces cerevisiae και όλα διέθεταν 

δραστηριότητες εστεράσης, εστεράσης/λιπάσης, αμινοπεπτιδάσης της 

λευκίνης και της βαλίνης και φωσφατάσης, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό 

του κρασιού με αρωματικά συστατικά. Ωστόσο, μόνο έξι από τις απομονώσεις 

διέθεταν ικανοποιητικές οινολογικές ιδιότητες και τρείς επιλέχθηκαν ως οι 

καλύτερες για να χρησιμοποιηθούν ως καλλιέργειες για την παρασκευή 

κρασιού (Nikolaou et al., 2006).   

6. Τουρσιά και άλλα συντηρημένα τρόφιμα 

Το κατώι και το δωμάτιο χωρίς ταβάνι ήταν οι χώροι του σπιτιού μας που 

τρύπωνα, αγνοώντας τις συνέπειες των αυστηρών προειδοποιήσεων της 

γιαγιάς μου της Βανθίας: «Να μη σι ξαναπιάσου ικεί μέσα, γκριμότσκου». Γιατί, 

το ανοιχτό ταβάνι φιλοξενούσε στα πλαϊνά ανοίγματα προς τα άλλα δωμάτια 

«γκριμουτσιές» της γιαγιάς μου για το χειμώνα. Μήλα, γκόρτσα και σταφύλια 

ανάμεσα σε φτέρες. Σακούλες  πάνινες  με ξερά φρούτα κρεμασμένες σε καρφί 

στον τοίχο του δωματίου και μυστηριώδη ξύλινα σεντούκια με ζωγραφιές 

άγνωστων καλλιτεχνών, και παρακούτια μέσα, όπου ανακάλυψα παλιά 

ομόλογα, χαρτονομίσματα και νομίσματα, που στις νομισματικές κρίσεις 

προηγούμενων καιρών είχαν χάσει την αξία τους. Στο κατώι δίσταζα να μπω, 

ήταν σκοτεινά, μόνο για ν’ αρπάξω κανένα μπάπτσο γκόρτσο. Άλλωστε, το 

τυρί και τα τουρσιά ήταν στο καθημερινό τραπέζι πολύτιμα συμπληρώματα της 

καθημερινής μας διατροφής, και η εξαιρετική γιαγιά μου μου  έψηνε συχνά 

κάστανα στη σόμπα το χειμώνα. Ήμουν το μικρότερο εγγόνι της, είχα το όνομά 

της, και κόλλησα δίπλα της για έξη χρόνια, αφού τέλειωσαν πόλεμοι και 

αναστατώσεις. Είχε την ελπίδα πως θα ζούσα μαζί της όσο ανάσαινε. Δεν είχε 

καταλάβει, πως όταν στεκόμουν μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο, 

ονειρευόμουν πολιτείες τρανές, κι ύφαινα τα φτερά μου. 
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Τουρσιά 

Τουρσί γίνονται οι πράσινες ντομάτες (σε αλατόνερο), το λάχανο (σε 

αλατόνερο), και οι γεμιστές μελιτζάνες (σε ξύδι). Οι μελιτζάνες ζεματίζονται, 

σχίζονται κατά μήκος και γεμίζονται με μίγμα ψιλοκομένου και αλατισμένου 

καρότου, λάχανου, ντομάτας, σέλινου, σκόρδου και μαϊντανού. Η κάθε 

μελιτζάνα δένεται τελικά με σέλινο, κι όλες μαζί τοποθετούνται με τάξη σε 

κιούπι, που γεμίζεται με ξύδι. 

Σταφλαρμιά 

Σε κιούπι τοποθετούνται σειρές τα σταφύλια, ενδιάμεσα προσθέτεται 

κοπανισμένο σινάπι, και το κιούπι γεμίζεται με κρασί. Τα σταφύλια 

διατηρούνται τραγανά, αλλάζει όμως η γεύση τους και το κρασί δεν ξινίζει. Το 

κρασί αυτό χρησιμοποιείται για την παρασκευή του μπαλτζέ. 

Μπάπτσα γκόρτσα 

Διαλέγονται γερά σκληρά, καλοκαιρινά αχλάδια και αφήνονται να ωριμάσουν 

καλά. Τοποθετούνται τα αχλάδια σε κιούπι με τάξη και τα κενά γεμίζονται με 

νερό. Στην επιφάνεια του νερού βυθίζεται σινάπι τυλιγμένο σε καθαρό πανί 

και δεμένο με κλωστή, που κρέμεται έξω από το κιούπι. Τα αχλάδια 

συντηρούνται, αλλάζει όμως η γεύση τους. 

Σε μελέτη για τις μεταβολές των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών 

χαρακτηριστικών κατά τη ζύμωση των αχλαδιών διαπιστώθηκαν τα εξής 

(Papatsaroucha et al. 2012): Η ανάπτυξη των γαλακτικών βακτηρίων, που 

προέρχονταν από την επιφάνεια των αχλαδιών, ενισχύθηκε με την παρουσία 

του σιναπιού, ενώ τα εντεροβακτήρια και τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια 

μειώθηκαν και ταυτόχρονα μειώθηκε και το pH του υγρού ζυμώσεως. Οι 

απομονώσεις γαλακτικών βακτηρίων ταυτοποήθηκαν με την SDS-PAGE των 

πρωτεϊνών του όλου κυττάρου ως Leuconostoc mesenteroides subsp. 

cremoris. 

Τα φρούτα που συντηρούνταν με την παρουσία σιναπιού είχαν μεγαλύτερη 

τιτλοδοτούμενη και πτητική οξύτητα, περισσότερα φαινολικά συστατικά και 
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μεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα, χαμηλότερο pH, και λιγότερη 

σκληρότητα συγκριτικά με τα φρούτα χωρίς σινάπι. Επιπλέον, το κιτρικό, 

γαλακτικό και οξικό οξύ ήταν περισσότερο όπου προσθέτονταν σινάπι, όπως 

επίσης και το οξαλικό και άλλες άγνωστες ουσίες. Ίσως οι τελευταίες ουσίες 

να ήταν υπεύθυνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης των γαλακτικών και της 

μείωσης των εντεροβακτηρίων. Το τελικό προϊόν που διατηρούνταν στο 

σινάπι ήταν συνολικά περισσότερο αποδεκτό από τον μάρτυρα. 

7. Αξέχαστες γεύσεις. 

Γλυκή 

Υλικά: Δύο νεροπότηρα ζάχαρη για κάψιμο, δύο νεροπότηρα ζάχαρη για το 

αλεύρι, δύο διπλές και μία μονή χούφτα αλεύρι. 

Σε μια λεκάνη τοποθετούμε το αλεύρι και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Καίμε 

τα δυο ποτήρια ζάχαρη, ωσότου να καραμελώσει, προσθέτουμε τρία ποτήρια 

νερό και αφήνουμε τη ζάχαρη να λειώσει καθώς βράζει. Ρίχνουμε δυο 

ποτήρια νερό στο αλεύρι για να γίνει ένας πολύ αραιός χυλός και 

προσθέτουμε το μισό σιρόπι. Ο χυλός γίνεται σαν νερό. Λαδώνουμε το ταψί 

με μπόλικο λάδι και ρίχνουμε μέσα το χυλό. Ψήνουμε στη γάστρα στη μασίνα 

ή στους 240οC. Μόλις αρχίσει να βράζει, κατεβάζουμε στους 200οC. Μόλις 

ψηθεί, ρίχνουμε στην επιφάνεια το υπόλοιπο σιρόπι και το αφήνουμε να 

καραμελώσει. 

Κατσαμάκα 

Με καλαμποκίσιο αλεύρι και νερό φτιάχνουμε ένα πηχτό χυλό και τον πήζουμε 

στη φωτιά. Όταν πήξει πασπαλίζουμε με ζάχαρη. 

Λαγκίτες 

Παρασκευάζονταν όταν γεννιόταν ένα παιδί από χυλό αλευριού και προζύμι 

(ένα ποτήρι αλεύρι  και ένα ποτήρι νερό). Οι λαγκίτες τηγανίζονταν σε λάδι και 

τρώγονταν με ζάχαρη ή μέλι ή πετιμέζι και καρύδια. Τις νηστείες, η γιαγιά μου 

η Βανθία τις έψηνε πάνω σε πλάκα και τις στόλιζε με μέλι και καρύδια ή 

πετιμέζι (ή ψιλοκομμένο σκόρδο και καρύδια, όπως μου είπε η Ζηνοβία). 
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Νηστήσιμες λαγκίτες φτιάχνονταν επίσης «τουν Αντρά»(του αγίου Ανδρέα, 30 

Νοεμβρίου), για να «αντριέψουν» τα σπαρτά. 

Μαμαλίγκα 

Ανακατεύουμε αλεύρι με νερό, όπως στις λαγκίτες. Βάζουμε το χυλό σε 

κατσαρόλα πάνω σε φωτιά για να πήξει. Ενώ πήζει, τρυπούμε με κλώστη της 

πίτας, για να φύγει ο αέρας. Όταν πήξει, βάζουμε σε τηγάνι βούτυρο και 

τηγανίζουμε το πήγμα, οπότε κόβεται σε κομματάκια. 

Μπαλτζές 

Ανακατεύουμε σε κατσαρόλα αλεύρι με κρασί από σταλφραμιά καλά, ώστε να 

γίνει ένας χυλός, όπως στις λαγκίτες. Βάζουμε την κατσαρόλα σε φωτιά κι 

ανακατεύουμε, ωσότου ο χυλός να πήξει και το τραβάμε από τη φωτιά να 

κρυώσει. Ο μπαλτζές είναι λίγο γλυκός (από το κρασί), ελαφρύς και 

ευχάριστος. 

Χαλβάς από αλεύρι 

Υλικά: Ένα ποτήρι λάδι, δύο ποτήρια αλεύρι, τρία ποτήρια νερό και δυόμιση 

ποτήρια ζάχαρη. Το αλεύρι καίγεται σε κατσαρόλα με λάδι καλά, ωσότου να 

καφετιάσει. Στη συνέχεια προσθέτεται το σιρόπι βραστό, ανακατεύεται και 

αφού πήξει, κουταλιές τοποθετούνται σε πιάτο. 

Ο χαλβάς ήταν ο «καρτσμάς», το γλυκό που ετοίμαζε η κάθε νοικοκυρά για τις 

εργαζόμενες «δανκές» με την ολοκλήρωση κάθε δουλειάς, π.χ. σκάλισμα, 

δευτέρισμα κ.ά. 

Οι γυναίκες του χωριού μου έφτιαχναν επίσης εξαιρετικά παραδοσιακά γλυκά. 

Ρεβανί, σαραγλί, μπακλαβά, κουραμπιέδες, φοινίκια και άλλα που ίσως 

ξεχνώ, ήταν τα γλυκά των γιορτών. Το ρεβανί της θείας μου της Σάβης με 30 

αυγά, λεπτό σιμιγδάλι και μπόλικο σιρόπι και ο μπακλαβάς της με πολύ 

καρύδι ήταν ιδιαίτερα. 
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Σαν επίλογος 

Οι μνήμες μου φαντάζουν με αγήφαντες κλωστές βαμμένες με ριζάρι και 

καρυδόφυλλα. Με ανεξάντλητες μυρουδιές από μελισσοβότανο, τριμιντήνα, 

χαμομηλοανθούς, κι ανθισμένη βουζλάνθη και τζιτζιφιές. Με ζωντανές γεύσεις 

από βούτυρο πρόβειο, τυρί άβγαλτο, αβγά και πέτουρα, τραχανόπιτα, αρμιά κι 

αρμόζμου, και ρεβανί με 30 αβγά. Με τις αχνές σκιές των εξαιρετικών 

γυναικών της φαμελιάς μου και τις πεντακάθαρες μορφές τους, όταν μου 

μιλούν για να μου ξεδιαλύνουν τις μνήμες μου και να με οδηγήσουν ανάμεσα 

από ίχνη αστεριών σε χωμάτινους δρόμους που έρχονται από μακριά, 

χαμένους τώρα ανάμεσα σε δρυς και βάτους. Όπως τους ιχνηλατούν οι 

γενναιόδωρες μνήμες ηλικιωμένων, όταν ξαραχνιάζουν όσα είδαν κι έζησαν κι 

ανοίγουν τα σεντούκια με τα υφαντά με μαλλί βαμμένο με ριζάρι και 

καρυδόφυλλα, έτσι για ν' απαλύνουν τις νοσταλγίες τους. Και η βουζλάνθη 

εκεί, καρπερή, όπως παλιά. 
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