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Μαθητές : Διπλάρας  Νικόλαος
Ζέρβας Ιωάννης
Ικμπάλ Νικολέττα 
Καλλιπόζη Σωτηρία
Καρβέλα Φερενίκη
Κάρκα Βασιλική



Θεσσαλία 
 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρήση βλαστών της 

φτέρης με τους αρωματικούς φτεροκεφτέδες και την 
γευστική σαλάτα.

 Εθνικό φαγητό του Πηλίου θεωρείται το 
σπετσοφάι που κλείνει μέσα του τις ευωδίες του 
βουνού. 

 Λαχανικά βιοδυναμικής καλλιέργειας
 αλλαντικά , λουκάνικα και καπνιστό χοιρινό
 μαστιχωτός χαλβάς Φαρσάλων.



Ξερά φασόλια με χοιρινό και 
λουκάνικαΧοιρινό με κάστανα

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20150429/low/pegasus_LARGE_t_242261_54498973.JPG
http://s.enet.gr/resources/2009-09/sy5-thumb-large.jpg


Εύβοια
 Μερικά από τα ιδιαίτερα φαγητά που μπορεί κανείς να 

απολαύσει στην Εύβοια είναι κουρκουμπίνες ή 
γκόγκλιες (είδος χειροποίητου ζυμαρικού που είναι η 
σπεσιαλιτέ της Καρυστίας), τραχανάς, κόκορας 
κρασάτος, αρνάκι γιουβέτσι, γαρίδες σαγανάκι, χταπόδι 
κρασάτο, σπαγγέτι με θαλασσινά.



Αρνί καπαμάς ή μοσχάρι 
ΚαρυστινόΚουρκουμπίνες



Σποράδες
Σκόπελος
Το νησί φημίζεται για τις ιδιαίτερες γεύσεις που προσφέρουν 

το ελαιόλαδο Σκοπέλου ,το σκοπελίτικο τυρί από γίδινο 
γάλα , τα δαμάσκηνα και το μέλι Σκοπέλου.

Σκυρος
Επιπλέον η Σκύρος ξεχωρίζει για τα βερίκοκα και τις 

λαδόπιτες -τηγανόψωμα σκέτα ή γεμιστά με τυρί. Βασικός 
πρωταγωνιστής των περισσότερων πιάτων είναι το άγριο 
κατσικάκι, ο αστακός που βρίσκεται σε αφθονία στη Σκύρο 
,η ντόπια φάβα, τα σαλιγκάρια, το μέλι και γενικά τα 
γαλακτοκομικά. Συγκεκριμένα, η Σκύρος φημίζεται για τη 
φρέσκια μυζήθρα της, το ξινοτύρι.



ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
Η Αλόννησος φημίζεται για την παραδοσιακή Ελληνική 

κουζίνα της.Η κακαβιά, αστακομακαρονάδες, 
αστακομανέστρα, ο τόνος Αλοννήσου, φρέσκα ψάρια, η 
μοναδική και γνήσια Αλοννησιώτικη τυρόπιτα, τα 
φουσκάκια, τα χαμαλιά, τα μυγδαλωτά, το ρυζόγαλο και η 
καρυδόπιτα είναι μερικά από τα φαγητα της αλοννησου



Tηγανόψωμα
Σκύρου

Αμυγδαλωτά Αλοννήσου



• Αγκαλίου Νάντια 
• Βαλτά Αλίκη 
• Δημητριάδης Άγγελος
• Ηλιάδου Αγάπη
• Βουτούρα Δήμητρα



Ιόνιο

1. Λευκάδα
• Μέλι από Αθάνι, παστέλια και μαντολάτα
• Σουμάδα (αναψυκτικό από πικρομύγδαλο), λικέρ 

από το ροζολί
• Μέντα 
• Διάφορα είδη κρασιού
• Θαλασσινά προϊόντα
• Σαλάμι αέρος, λουκάνικα, αυγοτάραχο
• Φακές Εγκλουβής



• Παραδοσιακές πίτες (λαχανόπιτα, ρυζόπιτα, 
μακαρονόπιτα κ.α.)

2. Κεφαλλονιά
• Κρασί ( το πιο φημισμένο είναι η Ρόμπολα)
• Μάντολες, μέλι
• Άριστα τυροκομικά προϊόντα και λάδι
• Ρίγανη 
• Φασκόμηλο και χαμομήλι
• Θυμάρι
• Διάσημες κεφαλλονίτικες πίτες 



3. Κέρκυρα 
• Ελαιόλαδο
• Κούμ κουάτ
• Τσιτσιμπύρα
• Κρασί
• Γλυκά του κουταλιού 
4. Ζάκυνθος
• Κρασί
• Λάδι
• Σταφίδα



• Γραβιέρα λαδιού
• Μυζήθρα
• Χοιρομέρι
• Νεροκρέμμυδο
• Πεπόνια
• Αγριοφράουλες
• Μαντολάτο και παστέλι
• Φίτουρες
5. Κύθηρα
• Λαδοπαξίμαδα
• Θυμαρίσιο μέλι
• Γλυκά (σκαρσελάκια, αμυγδαλωτά)



• Κολοκυθανθούς
• Ξινόχοντρο
• Λουβία
• Καλτσούνι
6. Ιθάκη 
• Ελαιόλαδο 
• Κρασί
• Γλυκά του κουταλιού
• Ροφήματα
• Τυροκομικά και κρέατα



7. Παξοί
• Μεγάλη ιχθυοκαλλιέργεια
• Ιδιαίτερες πίτες
• Μέλι 
• Λάδι

Πελλοπόνησος
• Παστό ψάρι
• Ντολμάδες με μπακαλιάρο
• Καρπούζι
• Φράουλες



• Πατάτες 
• Ντομάτες
• Λεμόνια 
• Μανταρίνια 
• Φασολάδα με καυκαλήθρες
• Μαυρομάτικα με μυρονολάχανο
• Σαμουσάδες
• Μπαλκαβάδες
• Ραβιόλια κ.α.



ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ

ΚΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ



ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 Διατροφικές συνήθειες:

 Οι κάτοικοι των νησιών αυτών επιλέγουν τα πιάτα 
τους να έχουν ελαφριές γεύσεις, καθώς εστιάζουν 
περισσότερο στα θαλασσινά εξαιτίας της 
γεωγραφικής τους θέσης.

 Τα πιάτα τους είναι πάντα χορταστικά, 
καρυκευμένα με διάφορα  άγρια βότανα



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
 Τροφές που έρχονται από την αρχαιότητα, όπως το λάδι, 

το κρασί, το στάρι, η φάβα, ο κρόκος, κι άλλες όπως το 
ντοματάκι Σαντορίνης που κατέφθασε από την Αίγυπτο, τα 
λουκούμια και τα μαντολάτα της Σύρου από την Σμύρνη 
πριν δύο αιώνες, έγιναν η βάση για να φτιαχτούν 
συνταγές άλλες κοινές στα νησιά κι άλλες ιδιαίτερες. 

 Αν για τη σύγχρονη εποχή μας το φαγητό, από ζωτική 
αναγκαιότητα για επιβίωση, έχει εξελιχθεί σε μείζονα 
απόλαυση και σε καθοριστική ένδειξη του κοινωνικού 
στάτους, στις Κυκλάδες μέχρι πριν μισό αιώνα δεν ήταν 
παρά η ιστορία των προσπαθειών του πληθυσμού να 
τραφεί και να επιβιώσει. 

 Και δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του υλικού 
και του άυλου πολιτισμού αφορούσε την παραγωγή 
προϊόντων, την μετατροπή τους σε τρόφιμα και κατόπιν 
σε τροφή.



ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 πρωταγωνιστές τα αρνιά και τα κατσίκια στο κρέας, η ντομάτα και η 

κάπαρη, τα μικρά ψαράκια και ψαρικά, τα ξέρά λαχανικά

ΒΑΣΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ
 Ντοματοκεφτέδες
 Ρεβυθοκεφτέδες
 Κατσικομακαρονάδα
 Μελοζυθροπιτάκια
 Ματσάτα
 Στραπατσάδα



ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

 Σημαντικό ρόλο στις διατροφικές συνήθειες των κρητικών, έχει 
παίξει η θρησκεία. Οι περίοδοι νηστείας, οι οποίες συνολικά 
ανέρχονται στις 180-200 ημέρες το χρόνο, περιορίζουν σημαντικά 
την κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, γεγονός 
που επηρεάζει την κουζίνα της περιοχής.



ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
 είναι οι ελιές και το ελαιόλαδο, τα σταφύλια, τα κίτρα και γενικά τα 

φρούτα, το κρασί και η τσικουδιά, τα γαλακτοκομικά, το απάκι, τα 
ξιδάτα λουκάνικα, οι άρτοι και τα παξιμάδια, το θυμαρίσιο μέλι, το 
σταμναγκάθι, τα άγρια χόρτα και τα λαχανικά, η σταφίδα 
σουλτανίνα, τα χαρούπια, τα βότανα και τα αρωματικά φυτά. 

ΒΑΣΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ
 Γαμοπίλαφο
 Ξεροτήγανα
 Μυζηθροπιτάκια με μέλι
 Κάλτσούνια
 Γεμιστοί κολοκυθανθοί με ρύζι
 Κόκορας κρασάτος με μακαρόνια



ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
 Τα Δωδεκάνησα έχουν μακραίωνη ιστορία  στην κουζίνα, μια 

μοναδική γαστρονομική παράδοση. Από τα μπαχαρικά έως το 
ριζότο με μελάνι.

Διατροφικές συνήθειες:
 Από τα άγρια χόρτα οι κάτοικοι αρέσκονται στα σταμναγκάθια

,στα κρίταμα, και από τους κολοκυθανθούς φτιάχνουν τις “γεμιστές 
φούντες’’.Τα ψάρια ψήνονται στη σκάρα, και το χταπόδι ψήνεται στα 
κάρβουνα. Για τους φίλους του κρέατος υπάρχουν, το κρασάτο 
χοιρινό, το γεμιστό κουνέλι και το ρολό στο φούρνο με ανάμειξη 
χοιρινού και μοσχαρίσιου κιμά. Στο γιορτινό τραπέζι κυριαρχεί 
το κατσικάκι σε διάφορες εκδοχές. Η τυρόπιτα η πατηνιώτικη είναι 
μια πληθωρική τυρόπιτα που διαφέρει των άλλων νησιών.Εκεί που 
η πατηνιώτικη κουζίνα ξεχωρίζει είναι στα γλυκά.





 ΔΙΑΣΗΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

 Μαστέλο Χίου ψητό(Χίος)
 Μπισκοτολούκουμα(Γενικά)
 Αστακομακαρονάδα(Γενικά)
 Μελεκούνια(Ρόδος)
 Πουγκάκια Πάτμου(Πάτμος)
 Μακαρούνες με σιτάκα(Κάσος-Κάρπαθος)
 Κατιμέρια(Κως)
 Πιταρούδια(Ρόδος)



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Δανιά Ανδρονίκη
Δρίτσας Κωνσταντίνος
Θεοδοσίου Καλλιόπη
Καρδάτου Ευαγγελία
Κάρκας Κωνσταντίνος



ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΘΡΑΚΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ.ΕΤΣΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ 
ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ  ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.



• Επιπλέον, σημαντικό είναι και να προβληθεί ο 
γαστρονομικός τουρισμός και η προβολή των 
αγροτοδιατροφικών πλεονεκτημάτων της Κεντρικής 
Μακεδονίας, που έχει εξαιρετικής ποιότητας 
προϊόντα. Προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σε 
μοναδικές συνταγές, οι οποίες συνθέτουν τη 
‘Μακεδονική Κουζίνα’.



 Παρόμοιες προσπάθειες γίνονται και στις περιοχές 
της Θράκης όπου διοργανώνονται πολλές 
εκδηλώσεις με σκοπό την ανάδειξη του επώνυμου 
ελληνικού παραδοσιακού οίνου σε συνδυασμό με την 
παγκόσμια γαστρονομία κάνοντας πολλούς 
ανθρώπους από μακρινά μέρη να επισκέπτονται την 
Θράκη για να γευτούν τις εξαίσιες γεύσεις που η 
Ελληνική κουζίνα μπορεί να προσφέρει…



 ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΑ…

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:
 ΕΛΙΕΣ-ΛΑΔΙ
 ΚΡΑΣΙ
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
 ΚΕΡΑΣΙΑ
 ΤΥΡΙ-ΚΑΣΕΡΙ
 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 ΟΣΠΡΙΑ
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ



ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑI ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ:
 Βουβαλίσιος καβουρμάς με πιπεριές
 Τηγανιά Μακεδονίας
 Πανακότα από ξινόγαλα με κεράσια και μύρτιλα Δράμας
 Σουτζουκάκια με σάλτσα κρεμμυδιού
 Μπακλαβάς με πετιμέζι
 Τσιγεροσαρμαδάκια
 Λαλλαγγίτες
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