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Ειςαγωγι 

Το ζργο DIONYSOS αποςκοπεί ςτθν αναβίωςθ των τοπικϊν αμπελοοινικϊν ποικιλιϊν και 

τθσ αμπελοοινικισ παράδοςθσ ωσ μζςου για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ αλλά και ωσ 

μοχλοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.  

Θ παροφςα ζκκεςθ αφορά ςτο παραδοτζο D4.4.4 «Ανάδειξθ τθσ Τοπικισ Κουηίνασ: 10 

ςυνταγζσ μαγειρικισ με βάςθ τισ τοπικζσ οινικζσ ποικιλίεσ». Θ δράςθ περιλαμβάνει τθ 

δθμιουργία 10 τοπικϊν ςυνταγϊν των περιοχϊν του Ραγγαίου και του Σουφλίου με βάςθ 

τισ οινικζσ ποικιλίεσ αυτϊν των δφο περιοχϊν.  

τόχοσ τθσ Δράςθσ 

Για τισ ςυνταγζσ που δθμιουργικθκαν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ Δράςθσ κακοριςτικό ρόλο 

αποτζλεςε το να κινιςουν το ενδιαφζρον και να εμπνεφςουν ςτθ δθμιουργία, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα τοπικά προϊόντα των περιοχϊν και τθν παραδοςιακι κουηίνα, με ζμφαςθ ςτισ 

τοπικζσ οινικζσ ποικιλίεσ.  

Περί τθσ «δθμιουργικότθτασ» των ςυνταγών 

Στα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ο Ανάδοχοσ ςυγκζντρωςε καταρχιν τα 

χαρακτθριςτικά τοπικά προϊόντα των 2 περιοχϊν (του Ραγγαίου και του Σουφλίου) κακϊσ 

και τισ τοπικζσ οινικζσ ποικιλίεσ. Στθ ςυνζχεια μελζτθςε βιβλιογραφικζσ πθγζσ και 

ςυνεργάςτθκε με επαγγελματίεσ τθσ εςτίαςθσ, ςχετικά με τισ χαρακτθριςτικζσ 

παραδοςιακζσ ςυνταγζσ του κάκε τόπου. 

Ζπειτα, από ζνα ςφνολο περίπου 25 ςυνταγϊν που ςυμφωνοφςαν με τα ηθτοφμενα 

χαρακτθριςτικά, επιλζχκθκαν (ςε ςυνεργαςία με ειδικό ςε κζματα μαγειρικισ) τα 10 

«πιάτα» (5 από κάκε περιοχι) τθσ «δθμιουργικισ» τοπικισ κουηίνασ.  

Ο όροσ «δθμιουργικι» κουηίνα αναφζρεται ςε εμπνευςμζνουσ ςυνδυαςμοφσ, ςε νζεσ 

τεχνικζσ, ςε πρωτότυπεσ ςυνταγζσ. Θ τοπικι «δθμιουργικι» μαγειρικι γεννιζται από τθ 

γνϊςθ τθσ παραδοςιακισ τοπικισ κουηίνασ και με ζμπνευςθ και «δθμιουργικότθτα» 

προςφζρονται νζεσ γεφςεισ που είναι πιο κοντά ςτισ ςθμερινζσ γευςτικζσ ςυνικειεσ. 
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Οι ςυνταγζσ του Παγγαίου 

 

 

 

Οι ςυνταγζσ που επιλζχκθκαν από τθ περιοχι του Ραγγαίου για το μενοφ, οι οποίεσ κα 

αξιοποιιςουν τισ τοπικζσ γεφςεισ και κα αναδείξουν τον χαρακτιρα των γθγενϊν ποικιλιϊν 

αμπζλου, είναι οι εξισ: 

1. Μελιτηάνεσ με τυρί Ραγγαίου 

2. Σαρμαδάκια με ρφηι, πλιγοφρι και κάςτανο 

3. Γαφροσ τυλιχτόσ ςε αμπελόφυλλο 

4. Κοκκινιςτό λαβράκι ρολό 

5. εβφκια ςοφπα με κάςτανα 
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ΜΜεελλιιττηηάάννεεσσ  μμεε  ττυυρρίί  ΠΠααγγγγααίίοουυ  

Τλικά:  

 1 κιλό μελιτηάνεσ φλάςκεσ 

 1 κιλό τυρί Ραγγαίου 

 1 κιλό ντομάτεσ 

 150 ml κόκκινο κραςί 

(ςυνίςταται ποικιλιακι ςφνκεςθ 

με Μοςχόμαυρο και Λθμνιό) 

 2 ςκελίδεσ ςκόρδο 

 1 κρεμμφδι 

 1 κουταλιά του γλυκοφ ηάχαρθ 

 αλάτι 

 πιπζρι  

 ρίγανθ 

 μαϊντανόσ 

 λάδι για το τθγάνιςμα 

 4 ντομάτεσ τριμμζνεσ ςτον τρίφτθ 

 

 
 

Εκτζλεςθ: 

Κόβουμε τισ μελιτηάνεσ κατά μικοσ. Τισ βάηουμε ςε αλατόνερο για να ξεπικρίςουν για 

μιςι ϊρα. Τισ ςτεγνϊνουμε και τισ τθγανίηουμε. Τισ αφινουμε ςτθν άκρθ.  



   

  
8 

Σοτάρουμε το κρεμμφδι και το ςκόρδο ελαφρά και μετά προςκζτουμε τθν ντομάτα. 

Σβινουμε με το κραςί, προςκζτουμε τθ ηάχαρθ και λίγο νερό και αφινουμε να βράςει.  

Ραίρνουμε τισ μελιτηάνεσ που ζχουμε τθγανίςει και τοποκετοφμε πάνω τουσ τυρί ςε 

μπαςτουνάκια. Τισ τυλίγουμε ςε ρολό, τισ βάηουμε ςτο ταψί, ρίχνουμε από πάνω τθν 

ςάλτςα ντομάτασ και ψινουμε ςτο φοφρνο για 30 λεπτά. 

 Σερβίρουμε με ψιλοκομμζνο μαϊντανό. 
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ααρρμμααδδάάκκιιαα  μμεε  ρρφφηηιι,,  ππλλιιγγοοφφρριι  κκααιι  κκάάςςττααννοο  

Τλικά: 

 100 αμπελόφυλλα φρζςκα  

 500 γραμμάρια ρφηι γλαςζ  

 250 γραμμάρια πλιγοφρι  

 500 γραμμάρια κάςτανα κακαριςμζνα και 

βραςμζνα 

 1 ματςάκι κρεμμυδάκια φρζςκα 

 2 κρεμμφδια ξερά 

 κφμινο 

 αλάτι 

 πιπζρι 

 δυόςμοσ 

 άνθκοσ  

 ½ ποτιρι λευκό κραςί 

(Ρροτείνεται αηακί Ραγγαίου) 

 1 κοφπα λάδι 

 2 κοφπεσ νερό 

 

 

Εκτζλεςθ: 

Σοτάρουμε τα ξερά κρεμμφδια, προςκζτουμε το ρφηι και το πλιγοφρι και ςβινουμε με το 

κραςί. Ρροςκζτουμε το νερό, τα φρζςκα κρεμμυδάκια, αλάτι, πιπζρι, κφμινο, μυρωδικά και 

το φον λαχανικϊν.  
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Μόλισ βράςει το ρφηι, ρίχνουμε τα κάςτανα κι ανακατεφουμε. Με τθ γζμιςθ γεμίηουμε τα 

αμπελόφυλλα και τα τυλίγουμε από τα πλάγια προσ τα μζςα και ςτθ ςυνζχεια το τυλίγουμε 

ςε ςαρμαδάκι. Τα βάηουμε ςτθν κατςαρόλα με τθ ςειρά. Ρροςκζτουμε λάδι. Τοποκετοφμε 

ζνα βάροσ από πάνω τουσ (π.χ. πιάτο) και βράηουμε ςε ςιγανι φωτιά για περίπου 45 λεπτά.  

Σερβίρουμε με γιαοφρτι περιοχισ. 
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ΓΓααφφρροοσσ  ττυυλλιιχχττόόσσ  ςςεε  ααμμππεελλόόφφυυλλλλοο  

Τλικά: 

 30 τεμάχια γαφρο 

 30 αμπελόφυλλα 

 αλάτι  

 πιπζρι 

 ξφςμα λεμονιοφ 

 χυμόσ λεμονιοφ 

 

Εκτζλεςθ: 

Αλατοπιπερϊνουμε τουσ γαφρουσ και τουσ τυλίγουμε ςτο αμπελόφυλλο.  

Ψινουμε ςτθ ςχάρα για 5 λεπτά από κάκε μεριά και παςπαλίηουμε με ξφςμα λεμονιοφ.  

Σερβίρουμε ςε ροδζλεσ κρεμμυδιοφ και μιςό λεμόνι. 
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ΚΚοοκκκκιιννιιςςττόό  λλααββρράάκκιι  ρροολλόό 

Τλικά: 

 ½ καρότο 

 ½ κολοκυκάκι 

 1 πιπεριά κόκκινθ  

 1 πιπεριά πράςινθ 

 1 κρεμμφδι 

 2 ςκελίδεσ ςκόρδο 

 ξφςμα από 1 λεμόνι 

 150 ml κόκκινο κραςί 

(προτείνεται ξινόμαυρο, μόνο του ι ςε ανάμειξθ) 

 1 κ.γ. ηάχαρθ 

 4 ντομάτεσ 

 2 φφλλα δάφνθ 

 αλάτι  

 πιπζρι 

 

Εκτζλεςθ: 

Φιλετάρουμε το λαυράκι αλλά κρατάμε τα 2 φιλζτα ενωμζνα ςτθν ουρά.  

Κόβουμε τθν πιπεριά ςε μακριά ςπιρτόξυλα. Κακαρίηουμε το καρότο και το κόβουμε ςε 

μικρά ςπιρτόξυλα. Κακαρίηουμε το κολοκυκάκι και το κόβουμε ςε μακριά ςπιρτόξυλα, 

Ψιλοκόβουμε το ςκόρδο και το κρεμμφδι. Σοτάρουμε όλα τα λαχανικά.  
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Τρίβουμε τισ ντομάτεσ και τισ βάηουμε να βράςουν. Ρροςκζτουμε τθν δάφνθ, τθν ηάχαρθ, 

το ςκόρδο και το κραςί. Αφινουμε για 20 λεπτά ςτθν φωτιά. Ρερνάμε τθν ςάλτςα από το 

μπίμερ (ραβδομπλζντερ) και ξαναβράηουμε για άλλα 3 λεπτά. 

Γεμίηουμε τα φιλζτα με τα λαχανικά ϊςτε να προεξζχουν και τα τυλίγουμε ρολό. 

Ρροςζχουμε να ςτζκεται όρκια θ ουρά και πιάνουμε με οδοντογλυφίδεσ για να μθν χάςει 

το ςχιμα του το ρολό.  

Βάηουμε ςε ταψάκι με λαδόκολλα και προςκζτουμε αλάτι, πιπζρι, ελαιόλαδο και το ξφςμα 

από το λεμόνι.  

Ψινουμε ςε προκερμαςμζνο φοφρνο ςτουσ 200ο C για 15 λεπτά και μετά ςτο γκριλ ςτουσ 

180ο C για άλλα 7 λεπτά.  
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ΡΡεεββίίκκιιαα  ςςοοφφππαα  μμεε  κκάάςςτταανναα  

Τλικά: 

 250 γραμμάρια ρεβίκια μουςκεμζνα από τθν προθγοφμενθ βραδιά με λίγθ 

μαγερικι ςόδα και λίγο αλάτι 

 2 λίτρα νερό 

 2 κ.ς. ροηζ κραςί  

(προτείνεται οίνοσ ποικιλίασ Ραμίδι) 

 1 ςκελίδα ςκόρδο 

 1 κρεμμφδι 

 1 κλαδάκι δενδρολίβανο 

 30 κάςτανα ψθμζνα 

 3 κ.ς. λάδι  

 150 γραμμάρια ντομάτα τριμμζνθ 

 1 καρότο ψιλοκομμζνο 

 1 κφβοσ λαχανικϊν 

 ½ κφβο κότασ 

 αλάτι  

 πιπζρι 

 λίγο γιαοφρτι Ραγγαίου για γαρνίριςμα 

 

Εκτζλεςθ: 

Ξεπλζνουμε τα ρεβίκια και τα βάηουμε ςε κατςαρόλα να βράςουν. Μόλισ πάρουν βράςθ, 

πετάμε το πρϊτο νερό, ξαναβάηουμε τθν κατςαρόλα πάνω ςτθ φωτιά με νερό, 

προςκζτουμε 2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ κραςί και επιπλζον προςκζτουμε το ςκόρδο και το 

κρεμμφδι ψιλοκομμζνα και το κλαδάκι δενδρολίβανου. Αφινουμε να βράςουν.  
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Ρροσ το τζλοσ του βραςμοφ προςκζτουμε τθν ντομάτα, το καρότο, τουσ δφο κφβουσ, αλάτι, 

πιπζρι, λάδι και τα ψθμζνα κάςτανα. Σε χαμθλι φωτιά βράηουμε για άλλα 20 λεπτά.  

Σερβίρουμε ηεςτι τθν ςοφπα, γαρνιριςμζνθ με κενζλ γιαουρτιοφ Ραγγαίου. 
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Οι ςυνταγζσ του ουφλίου 

 

Αντίςτοιχα, οι ςυνταγζσ που επιλζχκθκαν από τθ περιοχι του Σουφλίου για το μενοφ, με το 

ίδιο ςκεπτικό ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων γεφςεων χαρακτθριςτικϊν των 

γθγενϊν ποικιλιϊν αμπζλου, είναι οι εξισ: 

1. Καβουρμάσ με αυγά 

2. Λαχανοντολμάδεσ 

3. Μπάμπου (Μπάμπω , Μπομπάρι) 

4. Τςιγαρίδεσ 

5. Κοτόπουλο με λάχανο τουρςί 
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ΚΚααββοουυρρμμάάσσ μμεε  ααυυγγάά 

Τλικά:  

 2 φζτεσ καβουρμά πάχουσ (300 γρ. καβουρμά)   

 3 αυγά (2 για μζςα και ζνα ςτο ςερβίριςμα) 

 1 ποτιρι (150ml) ξθρό λευκό κραςί 

(ιδανικι ποικιλία Κερατςοφδα) 

 1 μεςαίο κρεμμφδι ξερό ψιλοκομμζνο  

 2 φρζςκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμζνα 

 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο ι βοφτυρο   

 αλάτι , πιπζρι  

 μποφκοβο (λίγο)   

 

 

Εκτζλεςθ: 

Ηεςταίνουμε το λάδι ι το βοφτυρο και ςωτάρουμε το ξερό κρεμμφδι. Λίγο πριν τον 

καβουρμά, ρίχνουμε και το μποφκοβο. Ρροςκζτουμε τον καβουρμά  που τον ζχουμε ανοίξει 

ι ςπάςει, με το πιροφνι ι με τα χζρια μασ. 

Αφινουμε ςε μζτρια φωτιά να καβουρδιςτεί ο καβουρμάσ για τρία λεπτά φροντίηοντασ να 

τον γυρίηουμε μια ι δυο φορζσ. Σβινουμε με το λευκό κραςί. Κατόπιν, προςκζτουμε τα 

φρζςκα κρεμμυδάκια. Ανακατεφουμε κι φςτερα από ζνα λεπτό ρίχνουμε τα δυο αυγά.  

Μόλισ πιξει το αςπράδι των αυγϊν, ςπάμε με ζνα πιροφνι τον κρόκο των αυγϊν και τον 

ςκορπάμε πάνω από τον καβουρμά. Ρροςκζτουμε το αλάτι και το πιπζρι κι φςτερα από ζνα 

ι δφο λεπτά, αποςφρουμε από τθ φωτιά και ςερβίρουμε τοποκετϊντασ ζνα αυγό μάτι από 

επάνω.  
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Σε παραλλαγι τθσ ςυνταγισ χτυπάμε τα αυγά και τα ςκορπάμε ςτον καβουρμά και 

ψινουμε και από τισ δυο μεριζσ. 

 

Ο καβουρμάσ γίνεται με πολλά είδθ κρεάτων, ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα τθσ περιοχισ: 
Χοίροσ, μοςχάρι, κφρια για τουσ Εβρίτεσ και βουβάλι, πρόβατο ι κατςίκι για άλλεσ περιοχζσ. 
Σε παλαιότερεσ εποχζσ – χωρίσ ψφξθ, το καβοφρντιςμα ιταν ςυνθκιςμζνθ μζκοδοσ 
ςυντιρθςθσ του κρζατοσ. 
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ΛΛααχχααννοοννττοολλμμάάδδεεσσ 

Τλικά:  

  Ζνα κιλό κιμά μοςχαρίςιο 

 1 ντομάτα ϊριμθ 

 λίγο μαυροπίπερο, μοςχοπίπερο 

 1 φλιτηάνι ρφηι 

 200 γραμμάρια ελαιόλαδο 

 250 ml κόκκινο θμίξθρο κραςί 

(κατά προτίμθςθ οίνοσ με ανάμειξθ Μπογιαλαμά) 

 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ κρζμα βαλςαμικοφ 

 1 κουταλιά του γλυκοφ κοφςταρ πάουντερ 

 1 λεμόνι 

 300 γραμμάρια νερό 

 1 λάχανο μεγάλο 

 

Εκτζλεςθ: 

Ηεματάμε το λάχανο το οποίο το ζχουμε ανοίξει ςε φφλλα. Ηυμϊνουμε τα υλικά όλα μαηί.  

Χρθςιμοποιοφμε τα φφλλα από το λάχανο που ζχουμε ανοίξει και βάηουμε μζςα ς’ αυτά με 

το κουτάλι το γιόμο, όπωσ ακριβϊσ κάνουμε τα ντολμαδάκια. 
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Βάηουμε ςτθν κατςαρόλα ζνα - ζνα τουσ ντολμάδεσ κυκλικά. Βάηουμε το ελαιόλαδο και ζνα 

ποτιρι λαχανόηουμο κι ζνα ποτιρι νερό και τα αφινουμε να βράςουν ςε ςιγανι φωτιά 

περίπου δφο ϊρεσ.  

Φτιάχνουμε τθ ςάλτςα κραςιοφ με 250 γραμμάρια θμίγλυκο κόκκινο κραςί, μια κουταλιά 

τθσ ςοφπασ κρζμα βαλςαμικοφ και μια κουταλιά του γλυκοφ κοφςταρ πάουντερ. Είναι 

ζτοιμθ και αποςφρουμε από τθ φωτιά όταν μείνει περίπου το 1/3 τθσ ποςότθτασ. 

Σερβίρουμε τουσ λαχανοντολμάδεσ ςε ρθχό πιάτο και τουσ περιχφνουμε με κρζμα 

αυγολζμονο και ςάλτςα κραςιοφ. 

 

Οι Λαχανοντολμάδεσ είναι ζνα φαγθτό το οποίο ςερβίρεται και ωσ κυρίωσ πιάτο αλλά και 
πολλζσ φορζσ ωσ ορεκτικό. 
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ΜΜππάάμμπποουυ  ((ιι  ΜΜππάάμμππωω  ιι  ΜΜπποομμππάάρριι))  

 

ΥΥλλιικκάά::  

 ½ κιλό ζντερο χοιρινό  

 300 γραμ. μοςχαρίςιο κρζασ 

 300 γραμ. χοιρινό κρζασ 

 300 γραμ. μοςχαρίςιο κιμά 

 300 γραμ. μοςχαρίςιο ςυκϊτι 

 200 γραμ. πλιγοφρι ι ρφηι 

 1 ποτιρι κόκκινο κραςί 

(Καρναχαλάσ μονοποικιλιακόσ ι ςε ανάμειξθ) 

 ½ πράςο 

 1 μζτριο κρεμμφδι 

 ςάλτςα ντομάτασ 

 δάφνθ, μαϊντανό, ρίγανθ 

 μαυροπίπερο, μπαχάρι, κόκκινο πιπζρι, 

 αλάτι, ξφδι, λεμόνι, ελαιόλαδο 

 

ΕΕκκττέέλλεεσσηη::  

Αποβραδίσ πλζνουμε τα χοιρινά ζντερα πολφ καλά, μζςα ζξω, απ τθν καλι και τθν 

ανάποδθ, αφαιροφμε το πάχοσ και τ' αφινουμε για μια ϊρα μζςα ςε λεκάνθ με νερό, ξφδι 

και λεμόνι (το λεμόνι τα αςπρίηει, το ξφδι κόβει τθ μυρωδιά). Τα παλιά χρόνια 

χρθςιμοποιοφςαν και αςβεςτόνερο για τθν απολφμανςθ των εντζρων. Στθν ςυνζχεια ξανά 
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πλζνουμε καλά τα ζντερα τα ξεβγάηουμε πολφ καλά και τα βάηουμε ςε ζνα ςουρωτιρι για 

να ςτραγγίςουν. 

 

Κόβουμε ςε πολφ μικρά κομματάκια το κρζασ και το ςυκϊτι, με το μπαλταδάκι και τα 

τοποκετοφμε ςε μία λεκάνθ, προςκζτουμε τα υπόλοιπα υλικά και τα ηυμϊνουμε όλα μαηί 

πολφ καλά. Τα ςοτάρουμε όλα μαηί, τα ςβινουμε με το ζνα ποτιρι κόκκινο κραςί 

(μπροφςκο) και προςκζτουμε ζνα ποτιρι ηεςτό νερό.  

Μόλισ φουςκϊςουν λίγο τα κατεβάηουμε από τθ φωτιά και τα αφινουμε να κρυϊνουν. Τα 

ζντερα είναι ζτοιμα για γζμιςμα. Ραίρνουμε ζνα χωνί και ζνα κουτάλι και με αυτά 

γεμίηουμε τα ζντερα αφοφ δζςουμε τθν μία τουσ άκρθ. Αφοφ τελειϊςουμε με τθν γζμιςθ 

δζνουμε και τθν δεφτερθ άκρθ. Ρρζπει να προςζξουμε να μθν γεμίςουμε πολφ το ζντερο 

γιατί μπορεί να ςπάςει ςτο ψιςιμο όταν το πλιγοφρι ι το ρφηι, κα απορροφιςει νερό. 

Βάηουμε τα γεμιςτά ζντερα ςε ταψί, θ ςε κατςαρόλα,  ςε ςχιμα «ςαλιγκάρι», προαιρετικά 

το τρυπάμε με μία οδοντογλυφίδα και το καλφπτουμε μζχρι τθν μζςθ περίπου με νερό, 

ρίχνουμε επίςθσ ρίγανθ, μαυροπίπερο, αλάτι και το ψινουμε ςτου 180o C για δφο ϊρεσ 

περίπου ι μζχρι να ροδοκοκκινίςει. 
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Κατεξοχιν Χριςτουγεννιάτικο φαγθτό του Έβρου αλλά και όλθσ τθσ Ανατολικισ Θράκθσ. 

Χρθςιμοποιοφςαν τα εντόςκια του χοιρινοφ που ζςφαηαν για τα Χριςτοφγεννα κακϊσ και 

πλιγοφρι και πράςο που ιταν άφκονα. Πιρε το όνομα από τθ Μπάμπου (γιαγιά) που 

ςυνικωσ ςαν πιο ζμπειρθ και πρακτικι μαμι ξεγεννοφςε τισ γυναίκεσ (Χριςτοφ Γζννθςθ). 

 

Θ εκτροφι του χοίρου ιταν απαραίτθτθ ςε κάκε ςπίτι των χωριϊν του Ζβρου. Από το 

γουροφνι που ςφαηόταν παραμονι των Χριςτουγζννων δεν πετιόταν τίποτα. Τα "καλά" 

κομμάτια κρζατοσ αλατιηόταν και διατθροφνταν για αργότερα, κρζασ, (νωπό, καπνιςτό, 

λουκάνικα), λίποσ (λαρδί, λίγδα), τςιγαρίδεσ (κομμάτια κρζατοσ διατθρθμζνα ςε λίποσ), 

παςιουρτί, (κρζασ μαγειρευτό με πράςο και λίποσ) ενϊ από τα εντόςκια και ςυκϊτια του 

χοίρου, κομμάτια δθλαδι που ζπρεπε να καταναλωκοφν άμεςα, οι νοικοκυρζσ ζφτιαχναν 

αυτό το μοναδικό ζδεςμα, τθ Μπάμπω. 
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ΣΣςςιιγγααρρίίδδεεσσ  

ΥΥλλιικκάά::  

 2 κιλά κρζασ χοιρινό μαηί με το λίποσ του (περίπου 200 γραμμάρια, κομμζνο μαηί με 

τθν πζτςα ςε κφβουσ) 

 4 κρεμμφδια χοντροκομμζνα 

 6 ςκελίδεσ ςκόρδο 

 2 ποτιρια κόκκινο κραςί 

(οίνοσ Μαυροφδι ερυκρόσ) 

 ½ φλιτηάνι ξίδι 

 1 κουτ. γλυκοφ φαςκόμθλο 

 2 κουτ. ςοφπασ ηάχαρθ 

 2 κουτ. γλυκοφ κόλιαντρο 

 2 κουτ. ςοφπασ αλάτι χοντρό 

 2 κουτ. γλυκοφ πιπζρι 

 

ΕΕκκττέέλλεεσσηη::  

οδίηουμε ςε δυνατι φωτιά το κρζασ, ανακατεφοντασ ςυνεχϊσ.  

Ρροςκζτουμε το ςκόρδο, το κόλιαντρο, το πιπζρι, το αλάτι και το φαςκόμθλο. 

Ανακατεφουμε πολφ καλά για 7 λεπτά περίπου. Σβινουμε με το κραςί και μόλισ αυτό 

εξατμιςτεί προςκζτουμε το ξφδι. 
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Ακολοφκωσ βάηουμε τθ ηάχαρθ και νερό για να καλυφκεί το κρζασ. Σιγομαγειρεφουμε για 

30 λεπτά. Ραράλλθλα τθγανίηουμε το λίποσ ςε ζνα άλλο τθγάνι μζχρι να γίνει crispy. 

Αραδιάηουμε ςε μια πιατζλα με χαρτί κουηίνασ για να ςτεγνϊςουν οι τςιγαρίδεσ και ςτθ 

ςυνζχεια το ενςωματϊνω το λίποσ ςτο κυρίωσ φαγθτό. 

 

Οι Τςιγαρίδεσ είναι κομμάτια κρζατοσ διατθρθμζνα ςε λίποσ 
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ΚΚοοττόόπποουυλλοο  μμεε  λλάάχχααννοο  ττοουυρρςςίί  

  

ΥΥλλιικκάά  ::  

 1 μεγάλο χωριάτικο κοτόπουλο  

 λάχανο τουρςί, 1,5 κιλό ι 2 λάχανα τουρςί μικρά 

 150 ml λευκό κραςί 

(ενδείκνυται ζνα Ηουμιάτικο με οδίτθ) 

 ελαιόλαδο, 2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ  

 βοφτυρο  2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ  

 

ΕΕκκττέέλλεεσσηη::    

Ξαλμυρίηουμε τθν τουρςί αφινοντάσ τθν, τρεισ ϊρεσ ςτο νερό (κατά άλλεσ παραλλαγζσ τθσ 

ςυνταγισ δεν ξαλμυρίηουμε τθν τουρςί, απλά τθν πλζνουμε καλά). Στθ ςυνζχεια  

ξεπλζνουμε καλά τθν τουρςί, τθ ςτραγγίηουμε και τθν ψιλοκόβουμε.  
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Ραράλλθλα βράηουμε το κοτόπουλο ςε ξεχωριςτό ςκεφοσ με λίγο αλάτι (προςοχι ςτθν 

ποςότθτα του αλατιοφ γιατί το λάχανο τουρςί ζχει αρκετό). Σοτάρουμε τθν τουρςί ςε λίγο 

ελαιόλαδο και κατόπιν ςβινουμε με ζνα ποτιρι λευκό κραςί. 

Πταν ςωκοφν τα υγρά του λάχανου προςκζτουμε ηωμό από το βραςμζνο κοτόπουλο και 

ςυνεχίηουμε το μαγείρεμα το οποίο κα ςταματιςουμε όταν το δοφμε να χυλϊνει και να 

μαλακϊνει το λάχανο.  

Πταν βράςουνε και τα δυο, τα τοποκετοφμε ςε ζνα ταψί και τα ψινουμε ςτουσ 200°C για ½ 

ϊρα ι μζχρι να ροδίςει θ κροφςτα του κοτόπουλου. Καλό είναι να  ανακατζψουμε το 

λάχανο ςτθ διάρκεια του ψθςίματοσ.  

 

Το κοτόπουλο τουρςί είναι ζνα παραδοςιακό φαγθτό του Έβρου και τθσ Θράκθσ το οποίο 

ζφτιαχναν οι νοικοκυρζσ κυρίωσ ςτισ γιορτινζσ μζρεσ των Χριςτουγζννων (το μαγείρευαν 

ςυνικωσ τθ δεφτερθ ι τρίτθ μζρα των Χριςτουγζννων). 

 

Θ ίδια ςυνταγι μπορεί να εκτελεςτεί και με χοιρινό κρζασ οπότε ζχουμε Χοιρινό με λάχανο 

τουρςί. 
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Σο Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

και από τα εκνικά κονδφλια των χωρών που ςυμμετζχουν 

ςτο Πρόγραμμα υνεργαςίασ InterregV-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” 

 


