




Driving change for
better cities

από τη φύση
στο τραπέζι μας!





Εισαγωγή

Η παρούσα έκδοση αποτελεί παραδοτέο του έργου «FOOD 
CORRIDORS - Empowering Rural & Urban Food Connection 
Within the European Union» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III.

Ο Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται με άλλους έξι εταίρους από 
την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, την Ιταλία, την Ουγ-
γαρία και τη Ρουμανία, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πό-
λεων για την προώθηση τοπικών και υγιεινών τροφίμων και την 
τόνωση των μικρών αλυσίδων παραγωγής και κατανάλωσης.

Ο παρόν οδηγός αποτελεί δράση του έργου για την ανάδειξη 
της τοπικής παραγωγής για την προώθηση του αγροδιατροφι-
κού τομέα και την ανάπτυξη της τοπικής ταυτότητας στη βάση 
της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα έκδοση είναι προϊ-
όντα έρευνας δευτερογενούς βιβλιογραφίας και συλλογής προ-
φορικών μαρτυριών, στο πλαίσιο του έργου “Η Κληρονομιά της 
Γεύσης”, του οργανισμού QUALIA, το οποίο μελετά πολιτιστικές 
πρακτικές σχετικά με τη διατροφή και την υγεία.



Η φέτα είναι κατά γενική ομολογία 
το πιο δημοφιλές Ελληνικό τυρί, τόσο 
εντός των ορίων της χώρας, όσο και 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φέτα παρα-
σκευάζεται από ελληνικό αιγοπρό-
βειο γάλα (αυστηρά σε αναλογία 70% 
πρόβειο και 30% γίδινο). Στην Ελλάδα 
παράγονται περίπου 130.000 τόνοι 
φέτας το χρόνο, με τη γεύση και το 
άρωμα της να διαφέρουν αναλόγως 
με την  περιοχή, το κλίμα, το νερό και 
τη διατροφή του ζώου. Στην ευρύτερη 
περιοχή της Λάρισας συναντάμε φέτα 
με ευχάριστα όξινη και αλμυρή γεύση. 
Η φέτα μπορεί να συνοδεύσει οποιο-
δήποτε φαγητό (ζυμαρικά, λαδερά, 
κρέατα, σαλάτες), να μπει σε πίτες 
και γλυκά, αλλά και να “εμφανιστεί” 
στο τραπέζι μόνη της, με ελαιόλαδο, 
ή ελαιόλαδο και ρίγανη. Μια εκδοχή 
της που συναντάμε συχνά στη Θεσ-
σαλία είναι η φέτα στη λαδόκολλα, 
όπου ένα κομμάτι φέτας κλείνεται 
σε λαδόκολλα με ελαιόλαδο, ρίγανη, 
ντομάτα και πράσινη πιπεριά “κατσί-
κα“ και ψήνεται στο φούρνο μέχρι να 
ζεσταθεί και να μαλακώσει, αλλά όχι 
να λιώσει. Ένας εκπληκτικός μεζές για 
το τσίπουρο και το κρασί Τυρνάβου. 

Φέτα
ΠΟΠ
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Το κασέρι είναι ένα εξαιρετικά δημο-
φιλές τυρί στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό, με μακρά γαστρονομική 
ιστορία. Οι ιστορικές πηγές αναφέ-
ρουν πως έφτασε στον Ελλαδικό χώρο 
πρώτα στη Θεσσαλία, στα τέλη του 
19ου αιώνα (1890) μέσω Βουλγαρίας 
και Ανατολικής Ρωμυλίας. Το κασέρι 
παρασκευάζεται από ελληνικό πρό-
βειο γάλα ή από μείξη πρόβειου και 
κατσικίσιου γάλακτος (σε αναλογία 
όχι μεγαλύτερη από 20%). Είναι ένα 
τυρί με διακριτό το άρωμα του γάλα-
κτος και του βουτύρου, το οποίο απο-
γειώνει πιάτα ζυμαρικών, σαλάτες, 
απλά σάντουιτς,αλμυρές τάρτες και 
πίτες. Φυσικά τρώγεται και ωμό, όπου 
αναδεικνύεται η ευχάριστα λιπαρή και 
ήπια αλμυρή του γεύση, δημιουργώ-
ντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό με 
ένα κρασί Ραψάνης. 

Κασέρι
ΠΟΠ
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Το μανούρι παρασκευάζεται από 
100% ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα και 
έχει χαρακτηριστική κρεμώδη, μαλακή 
υφή και γλυκιά και ήπια γεύση. Συν-
δυάζεται εξαιρετικά με αποξηραμένα 
φρούτα, γλυκές και αλμυρές μαρμε-
λάδες και ξηρούς καρπούς και για 
αυτό το λόγο αποτελεί πάντα τη βάση 
ενός πλούσιου γευστικά πλατώ τυρι-
ών. Συνδυάζεται εξαιρετικά με κόκκινο 
κρασί με γεμάτη γεύση. Χρησιμοποι-
είται επίσης σε σαλάτες και σάντου-
ιτς, δημιουργώντας μια γευστική 
τελειότητα με πέστο βασιλικού. Μια 
εξαιρετική, ζεστή του εκδοχή είναι το 
παναρισμένο μανούρι με μέλι και σου-
σάμι, για το οποίο πανάρουμε φέτες 
μανουριού σε αλεύρι, τις περνάμε με 
αυγό, και τις βουτάμε σε σουσάμι. Τις 
τηγανίζουμε και από τις δύο πλευρές 
σε καυτό λάδι και αφού τις αφήσουμε 
σε απορροφητικό χαρτί, τις περιχύ-
νουμε με μέλι. 

Μανούρι
ΠΟΠ
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Το γαλοτύρι είναι ένα αλοιφώδες 
μαλακό λευκό τυρί, το οποίο παρα-
σκευάζεται από πρόβειο ή κατσικίσιο 
γάλα ή μείγμα αυτών. Ξεχωρίζει για 
την υπόξινη και ευχάριστη γεύση του 
και είναι ιδανικό για μπρουσκέτες με 
ψητά λαχανικά, ντοματίνια, ελιές και 
διάφορα αλλαντικά, ενώ συνδυάζεται 
τέλεια με φρεσκοτριμμένα πιπέρια 
αλλά και με φρέσκια ρίγανη και θυμά-
ρι, δημιουργώντας μια “ορεινή” γευ-
στική συνθήκη. Δεδομένης της εξαιρε-
τικά δροσερής του γεύσης, συνοδεύει 
τέλεια ψητό κόκκινο κρέας, χοιρινό 
και κοτόπουλο. Λόγω της αλοιφώδους 
υφής του ταιριάζει εκπληκτικά σε 
σαλάτες, ειδικά με όσπρια και κινόα, 
όπου παίρνει το ρόλο της σος. Στις 
ταβέρνες του νομού Λάρισας θα το 
βρει κανείς να συνοδεύει ένα τραπέζι 
με πατάτες τηγανιτές και ψητό κρέας. 

Γαλοτύρι
ΠΟΠ
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Ο μπάτζος είναι ένα ημίσκληρο λευκό 
τυρί που παρασκευάζεται από πρό-
βειο ή κατσικίσιο γάλα ή μείγμα τους. 
Η γεύση του είναι υπόξινη, πιπεράτη 
και πολύ αλμυρή και συνήθως τον συ-
ναντάμε τηγανισμένο σα σαγανάκι. 
Έτσι αποτελεί μια κορυφαία τυρένια 
λιχουδιά για τσίπουρο και κρασί, για-
τί όπως λένε στη Λάρισα, τα τραπέζια 
με τα τσίπουρα και τα κρασιά τραβά-
νε “διψερά” τυριά και μεζέδες. Ο μπά-
τζιος έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε 
λιπαρά (19.00g/100gr), οπότε για ένα 
ακαταμάχητο σαγανάκι, αλευρώνετε 
ένα τετράγωνο κομμάτι μπάτζιου και 
το τηγανίζετε σε καυτό λάδι και από 
τις δύο πλευρές, έως ότου η κρούστα 
του πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα. 
Σερβίρεται με μπόλικο λεμόνι. 

Μπάτζος
ΠΟΠ
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Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, “τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος 
αρνιού Ελασσόνας οφείλονται στις 
ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες 
της περιοχής (ορεινές και ημιορεινές 
εκτάσεις), με πλούσια βλάστηση και 
με μεγάλη ποικιλία φυτών (μόνο στον 
Όλυμπο συναντούμε 1.700 είδη φυ-
τών) και μάλιστα πολλά αρωματικά. 
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες πολλών 
αρωματικών φυτών, δίνουν ιδιαίτερο 
άρωμα και γεύση στο γάλα και ειδι-
κότερα στο κρέας των αρνιών και για 
το λόγο αυτό γίνονται περιζήτητα 
από το καταναλωτικό κοινό. Το αρνά-
κι Ελασσόνας είναι τρυφερό και γευ-
στικότατο και αρκεί να το μαγειρέ-
ψετε απλά, με πατάτες, στο φούρνο, 
προσθέτοντας μουστάρδα, λεμόνι, 
δενδρολίβανο, ρίγανη, πάπρικα και 
σκόρδο.

Αρνάκι
Ελασσόνας ΠΟΠ
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Το κατσικάκι Ελασσόνας το 2021 
προκάλεσε το ενδιαφέρον του σεφ 
της Γαλλικής πρεσβείας Jean-Marie 
Hoffmann, ο οποίος δημιούργησε το 
πιάτο «Κλέφτικο 2.0: Κατσικάκι Ελασ-
σόνας ΠΟΠ με γαλλικό τυρί comté». 
Αυτή τη συνταγή με κατσικάκι, πουρέ, 
τυρί και μπισκότα τυριού comté, όπου 
συναντώνται η γεύση της Ελλάδας και 
της Γαλλίας μέσα από δύο ΠΟΠ προ-
ϊόντα τους, αξίζει να τη δοκιμάσετε. 
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Γαστρο-
νόμος, και η σύντομη εκδοχή της είναι 
η εξής: Τοποθετούμε το κατσίκι σε ένα 
βαθύ σκεύος με βούτυρο, ελαιόλαδο, 
σκόρδο, κρεμμύδι, ντομάτα κομμένη 
στα τέσσερα, χοντροκομμένη πιπεριά 
Φλωρίνης και αλάτι και μαρινάρουμε 
για 2 ώρες. Τα βάζουμε όλα σε μια 
λαδόκολλα και προσθέτουμε τις πατά-
τες και 150 γρ. τυρί  comté, κομμένο 
σε μικρούς κύβους. Ψήνουμε σε προ-
θερμασμένο φούρνο στους 150°C για 
3 ώρες και 30 λεπτά. Για τα μπισκότα 
τυριού - «Tuile comté» ζεσταίνουμε 
σε δυνατή φωτιά ένα τηγάνι αντικολ-
λητικό και με ένα κουτάλι της σούπας 
παίρνουμε κουταλιές από το τριμμέ-
νο τυρί  και τις βάζουμε στο τηγάνι, 
δημιουργώντας μέτριους δίσκους και 
αφήνουμε να «ψηθούν» για περίπου 2 
λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Γαρνίρουμε 
με καμμένο κρεμμύδι που έχουμε ψή-
σει στο σχαροτήγανο ή στο γκριλ, με 
πουρέ από τις πατάτες και με σάλτσα 
από τους χυμούς του ψημένου κρέα-
τος και του ζωμού.  

Κατσικάκι
Ελασσόνας ΠΟΠ
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Σε κάθε φιάλη κρασιού της Ραψάνης 
σφραγίζεται τόσο η αμπελοοινική 
παράδοση της περιοχής όσο και η 
πολιτισμική ιστορία της κοινότητας, 
για την οποία ο τρύγος ήταν εξέχου-
σας σημασίας. Το κρασί Ραψάνης δεν 
μπορεί να διατεθεί στην αγορά νωρί-
τερα από 6 μήνες μετά την παραγωγή 
του. Η γεύση του είναι ξηρή αλλά γε-
μάτη και συνοδεύει εξαιρετικά τυριά, 
αλλαντικά, ψητά αλλά και ιδιαίτερες 
μακαρονάδες. Δεν είναι τυχαίο άλ-
λωστε πως ο θρύλος του Νέκταρ στη 
μυθολογία συνδέεται με την περιοχή, 
καθώς ο θεός Διόνυσος, μάζεψε τα 
σταφύλια από τους αμπελώνες της 
περιοχής και έφτιαξε εκλεκτό κρασί 
που το πρόσφερε στους θεούς του 
Ολύμπου, προκειμένου να γιορτάσει 
τους τέσσερις γιους που του χάρισε 
η Αριάδνη. 

Κρασιά Ραψάνης
ΠΟΠ
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Από το μπακιρένιο καραφάκι στο 
οποίο ερχόταν το κρασί στα θρυλικά 
ψητοπωλεία και ταβέρνες της Ελασ-
σόνας, έως τις σύγχρονες ετικέτες 
κρασιού, η συγκεκριμένη περιοχή μας 
δίνει κρασιά θησαυρούς, από αμπέ-
λια της νότιας πλευράς του Ολύμπου. 
Λευκό, ροζέ, ερυθρό - ξηρό, ημίξη-
ρο, ημίγλυκο, γλυκό, από Ντεμπίνα, 
Ροδίτη, Σαρντονέ, Σοβινιόν Μπλαν, 
Τρεμπιάνο, Μοσχάτο Αμβούργου, 
Καμπερνέ Σοβινιόν, Μερλό, Σιρά, δη-
μιουργούν μια νέα εξαιρετικής ποιό-
τητας οινική κουλτούρα η οποία σί-
γουρα θα εγκαθιδρυθεί ώς μια “νέα” 
παράδοση.  

Κρασιά Ελασσόνας
ΠΓΕ
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Στην Κρανιά, στις ανατολικές πλα-
γιές του Ολύμπου και σε υψόμετρα 
από 350μ. έως 750μ., καλλιεργούνται 
με πολύ μεράκι και πολλή προσοχή 
Σαρντονέ, Καμπερνέ Σοβινιόν και 
Μερλό τα οποία μας δίνουν τους εκ-
πληκτικούς λευκούς και ερυθρούς ξη-
ρούς οίνους της Κρανιάς. Στα κρασιά 
της Κρανιάς, είναι σα να “νιώθεις” το 
υψόμετρο και τους ορεινούς ανέμους 
της περιοχής, τα οποία συντελούν στη 
δημιουργία ιδιαίτερων οίνων με “στι-
βαρή” γεύση, που ταιριάζουν εξαι-
ρετικά με κάθε πιάτο, από ποικιλίες 
τυριών και αλλαντικών, έως παραδο-
σιακά μαγειρευτά της περιοχής όπως 
το αργοψημένο κατσικάκι με πατάτες. 

Κρασιά Κρανιάς
ΠΓΕ
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Στο νομό Λάρισας, στην περιοχή του 
Κραννώνα, και σε υψόμετρα από 
300μ. έως 400μ. καλλιεργούνται εξαι-
ρετικά   Σοβινιόν Μπλαν, Καμπερνέ 
Σοβινιόν, Μερλό, Σιρά τα οποία πα-
ράγουν πολύ υψηλής ποιότητας λευ-
κούς και ερυθρούς ξηρούς οίνους. Τα 
κρασιά του Κραννώνα ξεχωρίζουν για 
τον αρωματικό τους χαρακτήρα και 
τη “γλυκιά” τους οξύτητα και συνο-
δεύουν άψογα φρούτα, τυριά, μακα-
ρονάδες και κρεατικά.   

Κρασιά Κραννώνα
ΠΓΕ
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Η οικονομική, κοινωνική και πολιτι-
στική ζωή του Τυρνάβου είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με την αμπελοκαλ-
λιέργεια και την παραγωγή όχι μόνο 
τσίπουρου, αλλά και καλού κρασιού, 
όπως αναφέρουν οι ιστορικές πηγές, 
ήδη από τον 17ο αιώνα. Το 1817, ο Λα-
ρισαίος λόγιος Ιωάννης Οικονόµου 
Λογιωτάτου, γράφει πως «Είναι 
ακόµη οι Τουρναβίταις ευλαβείς και 
εις το άκρον χαροκόποι και ξεφαντω-
τικοί, εις τρόπον οπού σπάνια είναι, 
να µην ιδή τινάς Τουρναβίτην κρασο-
πατέρα». Οι Τυρναβίτες λοιπόν, αγα-
πώντας οι ίδιοι τόσο πολύ το κρασί, 
δημιούργησαν μια σειρά εξαιρετικών 
κρασιών και για τους επισκέπτες της 
περιοχής, ετικέτες οι οποίες πλέον, 
δικαίως, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλά-
δα και τον κόσμο.

Κρασιά Τυρνάβου
ΠΓΕ
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Το τσίπουρο ξεκίνησε την πορεία του 
από τον Τύρναβο (εξού και η συχνή 
σύνδεση του εν γένει με την κωμόπο-
λη του Τυρνάβου), και είναι το από-
σταγµα που έκανε διάσημη την ευρύ-
τερη περιοχή σε όλη την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Σύμφωνα με ιστορικές 
πηγές, οι Τυρναβίτες έμαθαν την δι-
αδικασία της απόσταξης από διερχό-
μενους Βούλγαρους αρωματοποιούς. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα, ένας Τυρ-
ναβίτης, ο Ζήσης Μισούρας, δοκίµασε 
να βράσει στέµφυλα. Η προσπάθειά 
του στέφθηκε από επιτυχία και συλ-
λέγοντας σταγόνα σταγόνα το από-
σταγµα δηµιούργησε ένα νέο προϊόν, 
που το ονόµασε τσίπουρο. Ο Ζήσης 
Μισούρας δηµιούργησε το πρώτο 
αποστακτικό συγκρότηµα και κυκλο-
φόρησε επίσηµα το πρώτο φηµισµέ-
νο Τσίπουρο Τυρνάβου µεταξύ των 
ετών 1852 και 1855. Το εκλεκτό αυτό 
απόσταγμα είναι, πλέον, συνώνυμο 
της εξόδου με παρέα και αποτελεί μια 
κοινωνική και γαστρονομική συνθήκη, 
καθώς κάθε του παραγγελία συνο-
δεύεται από ιδιαίτερους μεζέδες. Η 
βασική του διάκριση, αλλά και δια-
μάχη μεταξύ των Λαρισαίων σε τσι-
πουράδικα και μεζεδοπωλεία είναι αν 
πίνεται “με γλυκάνισο ή χωρίς”. 

Τσίπουρο 
Τυρνάβου ΠΟΠ
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Η περιοχή της Αγιάς σφύζει από δεν-
δροκαλλιέργειες κερασιού, ένα μονα-
δικό θέαμα λίγο πριν τη συγκομιδή, 
που τα δέντρα φορτώνονται με τα 
σαρκώδη κεράσια της περιοχής, με το 
χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα 
τους. Τα Αγιώτικα κεράσια προωθού-
νται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο 
εξωτερικό. Με στόχο τη συντήρηση 
και την αξιοποίηση της υπερπληθώ-
ρας φρούτων στην περιοχή, στην 
Αγιά αναπτύχθηκε ήδη από αρχές του 
20ου αιώνα μια μεγάλη παράδοση 
γλυκών του κουταλιού, ανάμεσα στα 
οποία την τιμητική του έχει το κερά-
σι. Πριν την κυκλοφορία του ειδικού 
εργαλείου για την αφαίρεση των κου-
κουτσιών από τα κεράσια, όπως και 
από τα βύσσινα, χρησιμοποιούνταν 
μια φουρκέτα μαλλιών, μια διαδικα-
σία ιδιαίτερα χρονοβόρα που γινόταν 
από ομάδες γυναικών και αποτελού-
σε παραδοσιακά μια πολιτισμική πρα-
κτική της περιόδου που ετοίμαζαν τα 
γλυκά του κουταλιού. 

Κεράσι
Αγιάς
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Οι μηλιές της Αγιάς αγγίζουν σε αριθ-
μό τις 900.000, και στην περιοχή καλ-
λιεργείται σχεδόν το 25%  της παρα-
γωγής μήλων στην Ελλάδα. Εκτός από 
την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα 
μέσω της οποίας βρίσκονται σε όλη 
την Ελλάδα και τον κόσμο, τα Αγιώ-
τικα μήλα είναι το “must try” φρούτο 
της περιοχής, είτε ωμό, είτε ψητό, 
είτε ως γλυκό του κουταλιού ή μαρμε-
λάδα. Μια παλιά συνταγή που κρατά 
ως τις μέρες μας είναι το “ταπεινό” 
ψητό στο φούρνο μήλο με ζάχαρη, 
κανέλα και καρύδια, ένα υγιεινό, θρε-
πτικό και ολιγοθερμιδικό γλύκισμα 
που συμπυκνώνει όλη τη σοφία της 
γαστρονομικής παράδοσης για γεύ-
ση, ποιότητα και βιώσιμη διαχείριση 
των πρώτων υλών. 

Μήλα
Αγιάς

26



Ανάμεσα στα φημισμένα αχλάδια 
Τυρνάβου βρίσκονται οι ποικιλίες Κο-
ντούλα, Κόσια, Σάντα Μαρία, Williams 
και Highland και φυσικά το περίφημο 
αχλάδι Κρυστάλλι Τυρνάβου που κα-
λύπτει το 90% της Ελληνικής παραγω-
γής. Όταν τρώγεται ωμό, το Κρυστάλ-
λι Τυρνάβου είναι ό,τι πιο τραγανό, 
ζουμερό και και ταυτόχρονα βελού-
δινο μπορεί να σκεφτεί ανθρώπου 
νους, και ό,τι πιο γλυκό και “πλούσιο” 
όταν τρώγεται μαγειρεμένο. Η μαρμε-
λάδα αχλάδι αποτελεί ένα γαστρονο-
μικό θαύμα, και μια από τις ιδανικές 
της θέσεις είναι στην πάστα φλώρα, 
μια ξενόφερτη νοστιμιά που περίπου 
από τη δεκαετία του 1960, ξεκίνησε 
να αποτελεί δείγμα υψηλών ζαχαρο-
πλαστικών ικανοτήτων, μέχρι που σή-
μερα έχει πλήρως συμπεριληφθεί στη 
γαστρονομική πραγματικότητα της 
περιοχής. 

Αχλάδι
Τυρνάβου
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Η ιστορία των φρούτων του Τυρνάβου 
είναι μακρά και πλούσια, και τα ροδά-
κινα κατέχουν μέσα της μια εξέχουσα 
θέση. Οι αφηγήσεις από κατοίκους της 
περιοχής για τα συμπύρηνα ροδάκινα, 
τη διαδικασία συγκομιδής τους στα 
μέσα Ιουλίου, αλλά και τη μετατροπή 
τους σε μαρμελάδα είναι ατελείωτες 
και αντηχούν τα εξαίσια αρώματα και 
γεύσεις του καρπού αυτού. Η μαρμε-
λάδα από ροδάκινα Τυρνάβου είναι 
ένα μοναδικό προϊόν που μπορεί να 
απογειώσει τόσο μια απλή φέτα ψωμί 
με βούτυρο, όσο και ένα πλατώ τυρι-
ών. Συνοδεύει εκπληκτικά το μανούρι, 
το κασέρι και τις γραβιέρες.

Ροδάκινο
Τυρνάβου
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Ο Τύρναβος, το σταφύλι κι ο τρύγος 
αποτελούν ένα αρχαίο πολιτισμικό 
“τρίγωνο” και είναι κοινώς αποδεκτό 
πως τα τυρναβίτικα σταφύλια αποτε-
λούν ένα αρχαίο γευστικό σύμβολο 
στην περιοχή. Ένα από τα πιο “ταπει-
νά”, θρεπτικά και νόστιμα γλυκίσμα-
τα της γαστρονομικής παράδοσης 
που έχει δημιουργήσει το σταφύλι 
στην περιοχή, είναι η μουσταλευριά. 
Παραδοσιακά, μετά τον τρύγο, οι 
άνθρωποι έστυβαν το σταφύλι με τα 
χέρια, κυρίως το μαύρο, το Μοσχάτο, 
έπαιρναν το ζωμό, τον έβραζαν, έρι-
χναν νιζεστέ και ανακάτευαν ώσπου 
να πήξει. Βάζοντας το για λίγη ώρα 
στον ήλιο διατηρούταν περισσότερο 
και ήταν το βασικό επιδόρπιο από τα 
μέσα Σεπτεμβρίου, παραδοσιακά με 
ελληνικό καφέ, αλλά στις μέρες μας 
ταιριάζει εκπληκτικά και με ένα καλό 
φρέντο εσπρέσο! 

Σταφύλι
Τυρνάβου
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Τα ακτινίδια που βρίσκουμε στο Δέλτα 
Πηνειού είναι μοναδικά, και σύμφωνα 
με την αντίστοιχη έρευνα θεωρούνται 
τα καλύτερα στην αγορά, χάρη στο 
νερό που χρησιμοποιείται για το πό-
τισμα τους το οποίο προέρχεται από 
τον Πηνειό και χάρη στις κλιματολογι-
κές συνθήκες που δημιουργεί ο Όλυ-
μπος. Το ακτινίδιο, με την τόσο ιδιαί-
τερη γεύση και υφή, δε θα μπορούσε 
να μην έχει και αντίστοιχα ενδιαφέ-
ρουσες γαστρονομικές εκδοχές, μια 
εκ των οποίων είναι το σορμπέ του! 
Για την παρασκευή του χρειαζόμαστε 
πολτοποιημένα ακτινίδια, ζάχαρη, 
νερό και λεμόνι. Φτιάχνουμε το σιρό-
πι βράζοντας το νερό και την ζάχαρη, 
και προσθέτουμε τα πολτοποιημένα 
ακτινίδια. Τοποθετούμε το μείγμα 
στην κατάψυξη και πολτοποιούμε ανά 
45 λεπτά μέχρι να γίνει κρεμώδες. 

Ακτινίδια
Δέλτα Πηνειού

31



Το σύμβολο του γαστρονομικού πο-
λιτισμού της χώρας μας, η ελιά, πα-
ράγεται σε μεγάλες ποσότητες και 
εξαιρετική ποιότητα στον Κίσσαβο 
και στα Τέμπη. Οι νόστιμες ελιές και 
το υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο εί-
ναι χαρακτηριστικά των περιοχών, 
γι΄αυτό κι ανήκουν στις βασικές αγο-
ραστικές επιλογές των επισκεπτών. 
Εξάλλου στην Ελλάδα δε νοείται σπίτι 
χωρίς ένα βάζο ελιές και καλό ελαιό-
λαδο, ώστε να μπορεί ανά πάσα ώρα 
και στιγμή να περιποιηθεί επισκέπτες 
και επισκέπτριες, είτε στην πιο απλή 
τους μορφή με ντομάτα, φέτα και 
φρυγανισμένο ψωμί, είτε σε πιο σύν-
θετες γαστριμαργικές εκδοχές τους! 

Ελιά Κισσάβου
και Τεμπών
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Ένα ακόμη δώρο της φύσης στον Τύρ-
ναβο είναι το βερίκοκο, το οποίο οι 
κάτοικοι της περιοχής μετέτρεψαν σε 
δώρο της γεύσης, παρασκευάζοντας 
το λικέρ πικραμύγδαλο από τα κου-
κούτσια των βερίκοκων. Αφού κάποια 
από τα βερίκοκα της χρονιάς γίνουν 
μαρμελάδα και κάποια αποξηρανθούν, 
η παλιά σπιτική τυρναβίτικη συνταγή 
είναι αρκετά απλή: θρυμματίζουμε τα 
κουκούτσια των βερίκοκων και βγά-
ζουμε το αμύγδαλο που έχουν μέσα. 
Αφού τα πλύνουμε και τα σκουπίσουμε 
καλά, τα βάζουμε σε ένα μπουκάλι με 
ζάχαρη και άσπρο κονιάκ ή τσίπουρο, 
και το αφήνουμε στον ήλιο για δύο μή-
νες, ανακινώντας το μπουκάλι 2 φορές 
την εβδομάδα.

Βερίκοκα
Τυρνάβου
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Τα αμύγδαλα Συκουρίου είναι μια 
μοναδική πρώτη ύλη και η περιοχή 
προσφέρει το 16% - 18% του Ελληνι-
κού αμυγδάλου. Το αμύγδαλο Συκου-
ρίου κατέχει σημαίνουσα θέση στην 
πολιτιστική ζωή της περιοχής, κι έτσι 
κάθε Σεπτέμβριο διοργανώνεται η 
γιορτή αμυγδάλου, κατά τη διάρκεια 
της οποίας ο τοπικός Σύλλογος Γυναι-
κών διοργανώνει διαγωνισμό γλυκού 
με αμύγδαλα, στον οποίο “παρελαύ-
νουν” μαγευτικά σιροπιαστά με τοπι-
κά αμύγδαλα! Αξίζει σίγουρα μια επί-
σκεψη γαστρονομικού σκοπού!

Αμύγδαλα
Συκουρίου
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Ο Τύρναβος φημίζεται επίσης για τα 
αμύγδαλά του. Λόγω της μεγάλης 
παραγωγής και νοστιμιάς αυτού του 
προϊόντος, οι “παλιοί”, έχουν αφήσει 
παρακαταθήκη μια αλμυρή και μια 
γλυκιά συνταγή τους, και οι δύο εύκο-
λες και πεντανόστιμες. Για τα αλμυρά 
αμύγδαλα, τα αφήνουμε να μαριναρι-
στούν σε χυμό λεμονιού και αλάτι και 
ύστερα τα ψήνουμε σε χαμηλή θερμο-
κρασία (100°C) για 2 - 3 ώρες ώστε να 
μαλακώσουν και να απορροφήσουν 
το χυμό και το αλάτι. Για τα γλυκά, 
καίμε σιγά σιγά τη ζάχαρη στο τηγάνι, 
ρίχνουμε τα αμύγδαλα και ανακατεύ-
ουμε μέχρι να καραμελώσουν. 

Αμύγδαλα
Τυρνάβου
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Τα κάστανα Κισσάβου είναι ταυτόση-
μα με τη ζεστασιά των σπιτιών και των 
ανθρώπων της περιοχής. Μια εξαιρε-
τική Χριστουγεννιάτικη συνταγή της 
περιοχής είναι το αγριογούρουνο με 
κάστανα και δαμάσκηνα στη γάστρα. 
Προσθέτουμε κατά βούληση χοντρο-
κομμένες ροδέλες κρεμμυδιού, φύλλα 
δάφνης, χυμό πορτοκάλι, χοντρό αλά-
τι και μπαχαρικά, δαμάσκηνα χωρίς 
κουκούτσι και τα κάστανα (προβρα-
σμένα). Η συμβουλή των “παλιών” 
είναι τα κάστανα να βράζονται με χο-
ντρό αλάτι και φύλλα συκιάς, γιατί το 
γάλα από τα φύλλα προσδίδει μονα-
δικό άρωμα και κάνει το ξεφλούδισμα 
τους πιο εύκολο. 

Κάστανα
Κισσάβου
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Το σκόρδο έχει εκπληκτικά και πολλα-
πλά οφέλη για την υγεία, και με την 
χαρακτηριστική καυστικότητα που 
αφήνει, προσδίδει εξαιρετική γεύση 
σε κάθε πιάτο. Τα σκόρδα Πλατυκά-
μπου είναι πασίγνωστα για την ποι-
ότητα και τη νοστιμιά τους και χάρη 
στον εξαιρετικά δραστήριο Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου, λαμβά-
νουν την έρευνα και την προώθηση 
που τα αναδεικνύει σε όλο τον κό-
σμο. Η πιο διαδεδομένη συνταγή με 
πρωταγωνιστή το σκόρδο είναι το 
“ταρατόρι”, μια σούπα με κρύο νερό, 
γιαούρτι, αγγούρι, άνηθο και πολτο-
ποιημένο σκόρδο. Το πιθανότερο εί-
ναι πως το ταρατόρι κατέφθασε από 
τη Μακεδονία και υιοθετήθηκε γρή-
γορα από τους κατοίκους της περιο-
χής ως ένα δροσιστικό γεύμα κατά τη 
διάρκεια της σκληρής εργασίας στα 
χωράφια με την αφόρητη ζέστη του 
Πλατυκάμπου, ο οποίος είναι από τα 
πιο ζεστά μέρη της Ελλάδας. 

Σκόρδα
Πλατυκάμπου  
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Η γυαλιστερή του κρούστα με τα αμύ-
γδαλα έχει συνδυαστεί με πανηγύρια, 
θρησκευτικές εορτές, το μεγάλο πα-
ζάρι της Λάρισας και κάθε γιορτή και 
εκδήλωση στη Θεσσαλία.  Τα Φάρσα-
λα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για 
το χαλβά τους ήδη από τον 19ο αιώνα, 
αντικαθιστώντας τη λέξη “σαπουνέ” 
που περιέγραφε το είδος αυτού του 
χαλβά, με το όνομα τους. Λόγω της 
συνεχούς παρουσίας του και της σύν-
δεσής του με το Παζάρι της Λάρισας, 
πολλοί αναφέρονται στο συγκεκριμέ-
νο χαλβά ως ο “παζαριώτικος”. Κάθε 
κομμάτι φρεσκοψημένου χαλβά Φαρ-
σάλων είναι μια γευστική σύνθεση 
υψηλής ακρίβειας από ζάχαρη, καλό 
βούτυρο και καλά αμύγδαλα, που 
πραγματικά μένει αξέχαστη. 

Χαλβάς
Φαρσάλων

42



43



Οι πατάτες Ολύμπου είναι ένα ιδιαί-
τερα νόστιμο και υψηλής ποιότητας 
αγροτικό προϊόν της χώρας μας, το 
οποίο καλλιεργείται κυρίως στα χω-
ριά Σκαμνιά, Καλλιπεύκη και Καρυά, 
σε υψόμετρο 900 έως 1.100 μέτρα. Οι 
παλαιότερες γενιές, εξαιτίας της πεί-
νας και των κακουχιών, εκτιμούσαν 
ιδιαίτερα την πατάτα, λόγω των πολ-
λαπλών της χρήσεων στην κουζίνα. 
“Τις πατάτες μπορείς να τις κάνεις 
βραστές, τηγανιτές, ψητές, γιαχνί, 
σκορδαλιά, είναι ανεκτίμητες”. Οι 
πατάτες Ολύμπου απογειώνουν όλα 
αυτά τα πιάτα που συναντάμε στις 
διηγήσεις των μεγαλυτέρων, αξίζει 
όμως πραγματικά να τις δοκιμάσετε 
σε μια σκορδαλιά με σκόρδα Πλατυ-
κάμπου και καρύδια, η οποία συνο-
δεύει εξαιρετικά μπακαλιάρο και διά-
φορα είδη ψωμιών και παξιμαδιών. 

Πατάτες
Ολύμπου
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«Το ανώτερο τσάι προέρχεται από τα 
ψηλά βουνά», λέει μια αρχαία λαϊκή 
κινέζικη ρήση. Αντίστοιχα, το τσάι του 
Ολύμπου, sideritis scardica, καταλαμ-
βάνει μια ιδιαίτερη θέση στον ελλη-
νικό λαϊκό πολιτισμό, αλλά και στην 
παραδοσιακή λαϊκή ιατρική της πε-
ριοχής, καθώς εκτός από καθημερινό 
γευστικό αφέψημα χρησιμοποιούνταν 
και σαν πολύτιμο γιατρικό για το κρυ-
ολόγημα, το βήχα και γενικά τις φλεγ-
μονές του ανώτερου αναπνευστικού. 
Πολλές επιστημονικές μελέτες “επιβε-
βαιώνουν” πως αυτή η παραδοσιακή 
χρήση του έχει πολλαπλές ευεργετι-
κές και θεραπευτικές επιδράσεις στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Σκέτο, με μέλι, 
με λεμόνι ή και με κάρδαμο, κανέλα 
και αποξηραμένο μανταρίνι, το τσάι 
Ολύμπου αποτελεί έναν πραγματικό 
θησαυρό της περιοχής. 

Τσάι
Ολύμπου
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“Είναι γλυκό σα μέλι”, “Μα καλά, μέλι 
έχει;”  “Μέλι στάζει το στόμα του” 
“Κάψε με Γιάννη άλειψέ με μέλι”, είναι 
μόνο κάποιες από τις φράσεις που κα-
ταδεικνύουν το πως η γεύση βρήκε τη 
θέση της στην καθημερινή γλώσσα, με 
σκοπό να περιγράψει τη γλύκα και τις 
θεραπευτικές ιδιότητες του μελιού, 
τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορι-
κά. Το μέλι είναι μια πραγματικά θαυ-
ματουργή τροφή, της οποίας η ιστο-
ρία ξεκινά από τα αρχαία χρόνια και 
συναντάται τόσο στη μυθολογία όσο 
και στα γραπτά του Ιπποκράτη. Από 
το μέλι ανθέων (περισσότερο ουδέ-
τερο) στο μέλι καστανιάς (πιο πικρό), 
στην περιοχές των Γόννων, της Ρα-
ψάνης και του Κισσάβου παράγεται 
εξαιρετικό μέλι, ένα προϊόν που αξί-
ζει να συνοδεύει κάθε επίσκεψη στην 
περιοχή, και μπορεί να συνδυαστεί με 
ροφήματα, ψωμιά, ψητά τυριά, γλυκά 
και πολλές άλλες νοστιμιές.

Μέλι
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Φυσική πηγή πρωτεϊνών, αλλά και ένα 
όσπριο που συντρόφευσε τους κατοί-
κους του νομού στις σκληρές περιό-
δους πείνας της νεότερης ιστορίας, 
οι φακές αποτελούν ένα αγαπημένο 
πιάτο. Η πιο συνήθης του μορφή εί-
ναι αυτή της σούπας και, ιδιαίτερα 
τον χειμώνα, μια ζεστή σούπα φακής 
ζεσταίνει το μέσα μας. Ωστόσο, από 
τις πιο αγαπημένες, πιο σύγχρονες 
παραλλαγές είναι και η φακή ως σα-
λάτα, με κολοκυθάκι και καρότο, είτε 
ωμά και τριμμένα, είτε λίγο βρασμέ-
να, όλα “λουσμένα” σε καλό ελαιόλα-
δο και ξύδι μπαλσάμικο, συνοδευόμε-
να από μια γενναία μερίδα τυρί φέτα 
σπασμένη σε κομματάκια. 

Φακές
Φαρσάλων
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Η παρούσα έκδοση έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της έκδοσης αποτελεί 
αποκλειστικά ευθύνη των εταίρων του έργου FOOD CORRIDORS και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι απηχεί 
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος URBACT III.

Driving change for
better cities








