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ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΧΕΣΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

 
Έλαο από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε δηαηξνθή, ε πξόζιεςε δει. όισλ ησλ ζξεπηηθώλ 

ζπζηαηηθώλ πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο γηα λα ζπληεξεζεί θαη λα αλαπηπρζεί νκαιά 

θαη ε θαζηέξσζε δηαηξνθηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ζα πξνζηαηεύνπλ καθξνπξόζεζκα ηνλ 

νξγαληζκό. Γηα κηα πιήξε θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή απαηηείηαη ε θαηαλάισζε 

πνηθηιίαο ηξνθίκσλ ώζηε ν νξγαληζκόο λα παίξλεη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ κέηξνπ. 

Δίλαη αιήζεηα όηη θαηαλαισηέο θαη παξαγσγνί ζηηο κέξεο καο δηέξρνληαη κηα ζνβαξή 

δηαηξνθηθή θξίζε πνπ ηξνκνθξαηεί θαη πξνβιεκαηίδεη. ην δηαηξνθηθό αδηέμνδν πνπ 

νδεγνύκαζηε θαζεκεξηλά είλαη αλαγθαία ε ζνβαξή αληηκεηώπηζε ηεο πγείαο όισλ 

καο. Γελ πξέπεη λα παύνπκε λα αλεζπρνύκε όηαλ πεξάζνπλ νη επηθίλδπλεο κέξεο ηνπ 

"Ραδηνηειενπηηθνύ βνκβαξδηζκνύ" πεξί ηξειώλ αγειάδσλ, αθζώδνπο ππξεηνύ θ.ι.π 

αιιά λα γίλνπκε ππνςηαζκέλνη θαη απαηηεηηθνί θαηαλαισηέο, ππνζηεξηθηέο 

ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο. 

Μπνξνύκε όκσο λα δήζνπκε έμσ από ηελ νίθν- Σερλνθξαηία θαη λα αξλεζνύκε 

ηελ ππεξπαξαγσγή θαη ππεξθαηαλάισζε πνπ καο νδεγεί ζηελ θαθή πνηόηεηα 

δηαηξνθήο θαη δσήο; 

Ο άλζξσπνο εμεηξάπε ηεο "θπζηθήο ηνπ πνξείαο" θαη έρεη απνδερηεί ηνλ απόιπην 

"βηνκεραληζκό" πνπ επζύλεηαη γηα όια όζα ζπκβαίλνπλ ζήκεξα. 

Τπεξθαηαλαισηηζκόο θαη εξήκσζε ή ιηηή αθζνλία θαη πξνζηαζία ησλ εδαθώλ θαη 

ηεο θαηαλάισζεο; 

Ζ αιόγηζηε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαζώο θαη 

ησλ κεηαιιαγκέλσλ ηξνθώλ νδεγνύλ ζε πξνβιεκαηηζκό γηα ηελ πνηόηεηα ησλ 

ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε θαη ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ηνπ 

δηαηξνθηθνύ θύθινπ θαη ησλ πξντόλησλ πνπ θπθινθνξνύλ. 
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Σν δεηνύκελν γηα όινπο καο είλαη: πξντόληα πνπ ζηελ θαηαλάισζε ηνπο λα είλαη 

θηιηθή κε ην ζώκα θαη ηελ πγεία θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θηιηθή κε ην 

πεξηβάιινλ. Φπζηθή, βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή θαη όρη ρεκηθή. Βηνινγηθή 

πξντόληα πνπ παξάγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ρσξίο ρεκηθέο νπζίεο, από αλζξώπνπο 

"όρη εθκεηαιιεπηέο ηεο γεο" αιιά αλζξώπνπο πνπ μέξνπλ λα ηε δνπιεύνπλ κε γλώζε 

θαη ζπλέπεηα. Σόηε κόλν ε γε αληαπνδίδεη θαζαξή ζξεπηηθή ελέξγεηα. 

Πξντόληα όπσο ζηηεξά, θξνύηα, θξέαηα, δπκαξηθά, όζπξηα, ιάδη ηπξνθνκηθά 

βηνινγηθά θαη ζηηο αλάινγεο πνζόηεηεο καο εμαζθαιίδνπλ Τγεία θαη Ηζνξξνπία. 

Απόδεημε:Ο πγηεηλόο θαη παξαδνζηαθόο ηξόπνο δηαηξνθήο ηωλ πξνεγνύκελωλ 

γελεώλ, πξηλ ε γε "θνπξαζηεί" από ηελ αιόγηζηε αλζξώπηλε παξέκβαζε θαη ην 

πεξηβάιινλ κνιπλζεί επηθίλδπλα, νδεγνύζε ζε πγεία, καθξνδωία θαη επηπρία. 

Αλαηξέρνληαο ζε πεξαζκέλεο επνρέο, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ηα κέζα δηαηξνθήο 

δηαθνξνπνηνύληαη ζπγθξηηηθά κε ην ζεκεξηλό καο δηαηηνιόγην. ε θαζεκεξηλή βάζε 

εμαζθαιίδνληαλ απιέο θπζηθέο ηξνθέο* (θαηνρηθό εκεξνιόγην). Να πσο ζπκνύληαη 

ηα παηδηθά ηνπο ρξόληα, αλαπνιώληαο ην παξειζόλ, νη γηαγηάδεο καο: 

"Δθείλα ηα ρξόληα εηξώγακε ρπινπίηεο, θαζόιηα, ζαιηγθάξηα, βνξβνύο, παζηό θαη 

άκα δελ είρακε ιάδη θηηάρλακε ρπιό θαη ζπγθάζηα. Δίκαζηε γεξνί, δνπιεύακε ζθιεξά 

θαη αληέρακε". Απαηηείηαη κηα ξηδηθή αιιαγή πνξείαο κε πξνζαλαηνιηζκό ηελ 

επηζηξνθή ζηηο ξίδεο, επηζηξνθή ζηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν ηεο Μεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο. 

ην ζεκείν απηό ζα παξαζέζνπκε έλα απόζπαζκα από έλα Καηνρηθό Ζκεξνιόγην 

πνπ απνηειεί ηξαλή απόδεημε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ θπζηθώλ θαη παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ θαη πνπ ζηνπο κεγαιύηεξνπο ζπκίδεη δύζθνιεο ζηηγκέο πνπ πέξαζαλ ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο: 

"πρλά ηξώγακε πνπιέληα (δειαδή βξαζκέλν θαιακπνθάιεπξν κε δάραξε θαη 

ζηαθίδα) κπνκπόηα (θηηαγκέλε από ηα ίδηα πιηθά, αιιά ςεκέλε ζην θνύξλν θαη κε 

αξσκαηηθέο πξνζζήθεο πνπ ηελ ηνπνζεηνύζε ζηα ζπάληα γιπθά). Ρπδόγαιν, όηαλ ην 

γάια ήηαλε ζηελ επνρή ηνπ δειαδή θάπσο άθζνλν ...Ραβαλί, κνπζηόπηηεο, 

ζηξηδίηδνπια ή, αο πνύκε κνπζηνθνύινπξν, παζηνθύδσλν θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ. 

Απηά ήηαλ ηα επνρηαθά θαη έμηξα. ηα κε έμηξα όκσο θαη θαηεπζείαλ ζην θιεηδί ηεο 

όξεμεο καο βξηζθόηαλ ε ξηγαλάδα. Γειαδή βξεκέλν, ζηαξέλην βέβαηα ςσκί κε 

ιαδόμηδν, ξίγαλε, δνπιηγκέλε ληνκάηα θαη ηπξί θέηα. Απηό ην θιεηδί πεξλνύζε 

πάληνηε θαη πάληα. Κάζε κέξα, όιν θαη θάπνηνο ζα ηελ νξεγόηαλ θαη ζα ηελ έθηηαρλε 

καο ζρεδόλ πάληα ρσξίο ληνκάηα ή ηπξί (γηα επλόεηνπο ιόγνπο). "Κάλνπκε κηα 

ξηγαλάδα;" ιέγακε θη ήηαλε ζηα παηρλίδηα καο, αθνύ ηε θηηάρλακε κόλνη καο, θαη 

κπνξνύζακε λα ηελ πξνζθέξνπκε θαη ζηελ παξέα. Μηα όκσο πνπ βγάδσ ζηε θόξα ηη 

έηξσγαλ ζην ρσξίν καο (όρη πάληα θη νύηε όινη ζ' απηά αο πξνζζέζσ θαη ηα 

ππόινηπα. Απγά, ζηε ζπλέρεηα, καγεηξεκέλα κε πνιινύο ηξόπνπο, ηεγαλόςσκα, γηα 

όπνηνλ πήγαηλε ζην εκηγπκλάζην ηνπ άιινπ ρσξηνύ θαη γηα δηαζθέδαζε, πνιιέο 

θνξέο." 

 Πεγή: Άλλα Αίλνπ - Κνύηνπδε, "Εαραξνθάιακν" 

Καηνρηθό Ζκεξνιόγην 
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ηηο κέξεο καο γίλεηαη ζπρλά ιόγνο γηα ηζνξξνπεκέλε δίαηηα, ε νπνία έρεη ζσζηέο 

αλαινγίεο ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο θαιύηεξεο πνηνηηθά από 

απηέο ηεο Μεζνγεηαθήο δίαηηαο ε ππξακίδα ηεο νπνίαο καο παξνπζηάδεη ηα είδε ησλ 

ηξνθίκσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη κηα ζσζηή δηαηξνθή. 

 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε καο γηα ηε δηαηξνθή θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζε έλαλ 

παξαδνζηαθό ηξόπν πγηεηλήο δηαηξνθήο καο νδήγεζε ζηε δηάζσζε ηνπ παξαδνζηαθνύ 

ηξόπνπ παξαζθεπήο ησλ πξντόλησλ πνπ θαζηέξσζε ν ρξόλνο θαη ε δσή, πξηλ ραζεί 

από ην ζεκεξηλό ηππνπνηεκέλν ηξόπν δσήο. 

   

Επιλεγμζνεσ χολικζσ Εργαςίεσ 
Δ.. Περδικονερίου 

χ. ζτοσ 2001-02 
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ΒΡΕΣΣΑΝΙΚΗ ΚΟΤΖΙΝΑ, 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ(ΑΓΓΛΙΑ, ΚΩΣΙΑ, 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΟΤΑΛΙΑ), 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΕΙ  

ΑΓΓΛΙΑ 

Ζ Αγγιηθή θνπδίλα έρεη ηε θήκε κηαο άλνζηεο θαη ρσξίο ελδηαθέξνλ θνπδίλαο, αιιά 

απηό είλαη ιαλζαζκέλν. Απηό κπνξεί λα νθείιεηε ζηα εηεξόθιεηα ζηνηρεία θαη ηνπο 

πεξίεξγνπο ζπλδπαζκνύο. Ζ Αγγιηθή θνπδίλα έρεη δερηεί επηξξνέο ηόζν από ηνπο 

ιανύο πνπ θαηέθηεζαλ ηελ πεξηνρή, αιιά θαη από ηηο ρώξεο πνπ απηή είρε 

θαηαθηήζεη.             

Ζ Μ.Β. ήηαλ νιόθιεξε απηνθξαηνξία κε πνιιέο απνηθίεο ζηελ 

Αζία, θαη ηελ Αθξηθή. Οη θνπδίλεο ησλ ιαώλ αλακείρζεθαλ. 

ήκεξα βιέπνπκε πηάηα κε θάξπ λα απνηεινύλ θιαζζηθά πηάηα 

ηεο Αγγιηθήο θνπδίλαο. Πνιιά αγγιηθά θαγεηά είλαη 

απαξάκηιια ζε γεύζε. Παξάδεηγκα είλαη ν βξαζηόο ζνινκόο 

κε αγγνπξνζαιάηα θαη καγηνλέδα, ην ςεηό ρνηξνκέξη, ε 

θαινθαηξηλή πνπηίγθα θαη ηα θαζόιηα ηζέιζη. Έλα «αγγιηθό 

κπξέθθαζη» ζήκαηλε αλέθαζελ κπέηθνλ θαη απγά κε ςεηή 

ληνκάηα ζην γθξηι θαη ίζσο ινπθάληθν ή ζαιάκη, ςεκέλν ςσκί 

θαη καξκειάδεο, θαζώο θαη έλα θιηηδάλη ηζάη. Σν αγξνηηθό 

αγγιηθό γεύκα απνηειείηαη από ρσξηάηηθν ςσκί, έλα θνκκάηη 

ληόπην ηπξί θαη θξεκκύδη. 

Τν ηζάη είλαη ζεζκόο ζηελ Αγγιία θαη ζπλήζσο πίλεηε θαηά ηηο ηέζζεξηο ην 

απόγεπκα. πλνδεύεηαη κε ιεκόλη θαη γάια. Έλα «ζσζηό» ηζάη αξρίδεη κε ςσκί θαη 

βνύηπξν θαη ζπηηηθή καξκειάδα ή ζάληνπτηο. Έλα θέηθ θξνύησλ, έλα θέηθ ηζαγηνύ ή 

κπηζθόηα κπνξνύλ επίζεο λα ζεξβηξηζηνύλ, κε άθζνλν θαπηό ηζάη. ήκεξα, έλα θαιό 

ηζάη κπνξεί λα αληηθαζηζηά ην δείπλν. 

Έλα αγγιηθό δείπλν αξρίδεη ζπρλά κε ζνύπα θαη αθνινπζείηαη από πηάην κε θξέαο ή 

ςάξη κε ιαραληθά, έλα επηδόξπην θαη ύζηεξα ηπξί. πρλά, έλα γεύκα ηειεηώλεη κε 

ηνζη κε αληδνύγηεο ή ληέβηι νλ ρόξζκπαθ, παξόιν πνπ ζήκεξα πξνζθέξνληαη κνλάρα 

ζε παξαδνζηαθά ξεζηνξάλ. 

Ζ Αγγιηθή θνπδίλα θεκίδεηαη γηα ηα γιπθά, αιιά θπξίσο ηηο πίηεο γιπθηέο θαη 

αικπξέο πνπ γίλνληαη όρη κε θύιια αιιά κε ρνληξή δύκε, Οη Άγγινη δελ δείρλνπλ 

 
 

    English Breakfast 
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ελδηαθέξνλ γεληθά γηα ηα ιαραληθά θαη ηηο ζαιάηεο θαη ηα πεξηζζόηεξα γεύκαηα πνπ 

θαηαλαιώλνπλ είλαη πξόρεηξα θαγεηά fast-food. Σα βξάδηα πξνηηκνύλ λα ηζηκπήζνπλ 

θάηη πξόρεηξν ηα TV-dinners ζηνλ θαλαπέ ηνπο κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε. 

 

Σν θπξηαθάηηθν γεύκα είλαη έλαο ζεζκόο γηα ηνπο Λνλδξέδνπο πνπ 

πξνζθέξεηαη αθόκε ζε Πακπ θαθέ θαη εζηηαηόξηα. Σν παξαδνζηαθό 

θπξηαθάηηθν γεύκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα θαιύηεξα θαγεηά 

ηεο βξεηαληθήο θνπδίλαο, ςεηό θξέαο (αξλί ή βνδηλό κε ζάιηζα 

κέληαο ή δειέ θξαγθνζηάθπιιν γηα ην αξλί ή ζάιηζα από ζηλάπη 

γηα ην βνδηλό). Shepherd’s pie κε αξλίζην θηκά θαη ιαραληθά 

ζθεπάδεηαη κε πνπξέ. Roast Beef θαη Yorkshire Pudding, ε 

πνπηίγθα ηνπο Γηόξθζεξ ελόο πηθάληηθνπο κεδέο ςεηόο ζην θνύξλν. 

Σέινο θιαζηθό θαγεηό fish and chips ηεγαλίηεο παηάηεο ζπλήζσο κε 

κπαθαιηάξν. Σν βξεηαληθό πνηό είλαη ε κπύξα. Δλώ θαη 

ην ηδηλ πξνέξρεηαη από ην Λνλδίλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gastrotourismos.gr/?section=2475&itemid1494=2506&detail1494=1 

 

         Sheperd’s pie 
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ΣΚΩΤΙΑ 

 Ζ θσηία θεκίδεηαη γηα ηα απιά θαη ζξεπηηθά θαγεηά ηεο, 

απαξαίηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ςπρξνύ ηεο θιίκαηνο. Σν 

αρληζηό πόξηηδ, νη δεζηέο ζνύπεο, ηα θέτθ θαη ηα ράγθηο. 

Σα «ράγθηο» είλαη παξαδνζηαθό πηάην από εληόζζηα αξληνύ 

(έληεξα, θαξδηέο, ζπθώηη, πλεπκόληα θ.ά.) θαη δηάθνξα δεκεηξηαθά 

καγεηξεκέλα κέζα ζε αξλίζην ζηνκάρη. Αθόκε δηάθνξεο 

ζθσηζέδηθεο πίηεο θπξίσο κε θξέαο θαη ν ζνινκόο βξίζθνληαη ζην 

θαζεκεξηλό κελνύ. Ζ θσηία θεκίδεηαη επίζεο θαη γηα νξηζκέλεο 

ζπεζηαιηηέ ηεο, βαζηζκέλεο ζηα αξίζηεο πνηόηεηαο ληόπηα πιηθά θαη 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο πνπ δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο παιηάο 

ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηε ρώξα απηή θαη ζηε Γαιιία. 

Γηα αηώλεο νη θνπδίλεο ησλ θαηνίθσλ ησλ ράτιαλη δεκηνπξγνύζαλ πηάηα όπσο 

θξεκκώδεηο ζνύπεο, θπλήγη κπξεδέ ζε θξαζί, πινύζηεο ζάιηζεο θαη γιπθά, πηάηα κε 

ζνινκό θαη πέζηξνθα πνπ αθζνλνύλ ην θαινθαίξη ζηα πνηάκηα θαη πηάηα κε ειάθη 

θαη ιαγό. ηα Λόνπιαληο θαη ζηηο πόιεηο Γιαζθόβε θαη Δδηκβνύξγν, θηηάρλνληαη 

ππέξνρα ςσκηά, θέηθ θαη κπηζθόηα. ηε θσηία ε κέξα αξρίδεη κε έλα ζξεπηηθό 

πξστλό από πόξηηδ βξώκεο (πνπ ηξώγεηαη παξαδνζηαθά ρσξίο δάραξε), ηεγαλεηό 

δακπόλ θαη απγά ή θξέζθν ςάξη, θαπληζηό κπαθαιηάξν, κηα ζπεζηαιηηέ ησλ 

βνξεηναλαηνιηθώλ αθηώλ, πνπ πνζζάξεηαη ζε γάια, κεγάιε πνηθηιία ζε ινπθάληθα, 

θαζώο θαη ηνζη, ςσκί από αιεύξη βξώκεο ή δεζηά θνπινπξάθηα κε καξκειάδα θαη 

ηζάη ή θαθέ. 

Σν θύξην γεύκα ηεο εκέξαο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ζνύπα πνπ, αλ είλαη κηα παρηά 

ζνύπα από θξέαο, κπνξεί λα ζεξβηξηζηεί κε βξαζηέο παηάηεο ζαλ θύξην πηάην θαη 

ςάξη όπσο πέζηξνθα, ζνινκόο ή κπαθαιηάξνο, θξέαο βνδηλό ή αξλί, θπλήγη ή 

ινπθάληθα, πίηεο ή αηκαηηέο (είδνο ινπθάληθνπ). Πνπηίγθεο θηηαγκέλεο ζηνλ αηκό ή 

ςεκέλεο θαζώο θαη ηάξηεο θξνύησλ (ζπλήζσο βαηόκνπξσλ) ζπκπιεξώλνπλ ην γεύκα 

γηα ην βξάδπ. 

Έλα ειαθξύ δείπλν, πνπ νλνκάδεηαη «ράτ ηη». Σν θαγεηό 

πεξηιακβάλεη θξύα θξέαηα, ρσξηάηηθε πίηα, ςάξη θαη ηζηπο ή 

κπέηθνλ θαη απγά. Γηάθνξα κπηζθόηα, θνπινπξάθηα, θέτθ ππάξρνπλ 

πάληα ζην ηξαπέδη. πεζηαιηηέ έλα θέτθ παζπαιηζκέλν κε θνκκέλα 

ακύγδαια, ην θέϊθ Νηαληί. Δζληθό πνηό, ην νπΐζθη, γλσζηό ζε όιν 

ηνλ θόζκν. 

 

 

http://www.gastrotourismos.gr/?section=2475&language=el_GR&itemid1494=2504

&detail1494=1 

 

           Haggis 

     
Cake  Dundee 
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Ζ παξαδνζηαθή Ηξιαλδέδηθε θνπδίλα είλαη κάιινλ ιεηηνπξγηθή 

παξά εμεδεηεκέλε θαη ζθνπό έρεη λα πξνζθέξεη ζεξκίδεο κάιινλ 

παξά λα εληππσζηάδεη. Σν ζηπι είλαη απιό θαη έρεη επεξεαζηεί 

ειάρηζηα από ηε γαιιηθή θαη ηηο άιιεο επξσπατθέο θνπδίλεο. 

Χζηόζν, ε θαιή πνηόηεηα ησλ πνιιώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

(θξέζθνο ζνινκόο από ηα πνηάκηα, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, 

λόζηηκν αξλί θαη ππέξνρν κπέηθνλ), δεκηνπξγνύλ πνιύ λόζηηκα 

θαγεηά. Βαζηθά πιηθά ην λόζηηκν βνύηπξν θαη πνιιά 

γαιαθηνθνκηθά, ζπνπδαία ηπξηά θαη αιιαληηθά. Σα γλσζηά 

ινπθάληθα κε αίκα θαη πιηγνύξη. ηελ Ηξιαλδία ε κέξα αξρίδεη κε 

έλα θαιό πξστλό κε πόξηηδ, κπέηθνλ θαη απγά ή ςάξη, ηνζη θαη 

καξκειάδεο άζπξεο θαη καύξεο καξέγθεο θαη ηζάη ή θαθέ. Σν 

κεζεκεξηαλό γεύκα είλαη ην θπξηόηεξν ηεο εκέξαο. Σν βξάδπ νη 

Ηξιαλδνί ηξώλε κία ειαθξηά ζνύπα. 

Σν αγαπεκέλν θαγεηό ησλ Ηξιαλδώλ είλαη νη παηάηεο. Ζ ηζηνξία ηεο Ηξιαλδίαο 

επεξεάζηεθε πνιύ από ηελ παηάηα, ην «θαγεηό ησλ θησρώλ», πνπ ιέγεηαη όηη 

εηζήρζε ζην λεζί από ην ζεξ Οπόιηεξ Ράιη, ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έθηνπ αηώλα. Ζ 

εκθάληζε ηεο παηάηαο ήηαλ κηα επινγία Θενύ ζε κηα ρώξα πνπ βξηζθόηαλ ζηα όξηα 

ηεο πείλαο. ¨Όηαλ ηα θησρά εδάθε ηεο Ηξιαλδίαο θπηεύηεθαλ κε παηάηεο, άξρηζαλ λα 

δίλνπλ εμαπιάζηεο πνζόηεηεο ηξνθήο απ’όζν όηαλ θπηεύνληαλ κε δεκεηξηαθά. Ζ 

Ηξιαλδία έγηλε ρώξα κνλνθαιιηέξγεηαο θαη ηόζν νη άλζξσπνη όζν θαη ηα δώα 

εμαξηηόληαλ από ηελ παηάηα. Ζ θαηαζηξνθή ηεο ζνδηάο παηάηαο ηνπ 1845 πξνθάιεζε 

εζληθή θαηαζηξνθή θαη νιόθιεξεο νηθνγέλεηεο αληηκεηώπηζαλ ην θάζκα ηεο πείλαο. 

Οη παηάηεο παξακέλνπλ ε θπξηόηεξε δηαηξνθή ζ’όιε ηελ αγξνηηθή Ηξιαλδία. 

Τπάξρνπλ πνιιά παξαδνζηαθά πηάηα κε βάζε ηελ παηάηα, π.ρ. παηαηνθεθηέδεο πνπ 

ζεξβίξνληε αιεηκκέλνη κε βνύηπξν γηα δείπλν. Ζ παηάηα είλαη επίζεο βαζηθό 

ζπζηαηηθό ζε ζνύπεο, ξαγνύ, ςσκηά θαη γιπθά θαη ηδηαίηεξα ζην ηξιαλδέδηθν ξαγνύ, 

ην νπνίν θηηάρλεηαη παξαδνζηαθά κε ιαηκό αξληνύ, θξεκκύδηα θαη παηάηεο. 

Σν ηξιαλδέδηθν ςσκί ζόδαο θηηάρλεηαη κε μηλόγαιν θαη θνπζθώλεη 

κε καγεηξηθή ζόδα. ηα ςαξάδηθα ρσξηά ππάξρνπλ πνιιά πηάηα κε 

ζαιαζζηλά θαη ηα ηρζπνπσιεία αθζνλνύλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. 

Σν λόζηηκν θαπληζηό ζθνπκπξί ην βξίζθεη θαλείο όιν ην ρξόλν. 

Νηόπηεο ζπεζηαιηηέ πεξηιακβάλνπλ ην θξνπκπίλ, ρνηξηλό πόδη, 

ρνηξηλά ινπθάληθα θαη παηάηεο. 

Ζ Ηξιαλδία είλαη επίζεο γλσζηή γηα ηε καύξε κπύξα ηεο, πνπ έγηλε γλσζηή ζηνλ 

θόζκν ην 1759 από ηνλ Άξζνπξ Γθίλεο. Δμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζηα κπαξ, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ θνπδίλα γηα λα αξσκαηίδεη ηα ξαγνύ θαη δηάθνξα θέηθ. 

Σν ηξιαλδέδηθν νπίζθη, πνπ θηηάρλεηαη κε θξηζάξη θαη ζηηάξη ή βξώκε θαη σξηκάδεη 

 

  Sausage-Potato Hot-Pot 

 
        Soda Bread 
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γηα επηά ρξόληα, είλαη ην κπζηηθό γηα έλαλ πεηπρεκέλν ηξιαλδέδηθν θαθέ. Οη Ηξιαλδνί 

ήηαλ νη πξώηνη πνπ έθηηαμαλ νπίζθη, ην νπνίν νλόκαζαλ «επινγεκέλν λεξό». Ο 

ζξύινο αλαθέξεη όηη έκαζαλ ηελ ηέρλε ηεο απόζηαμεο από ηνλ Άγην Παηξίθην, 

πξνζηάηε άγην ηεο Ηξιαλδίαο, ηνλ 5ν αη. Φαίλεηαη ζίγνπξν, πάλησο, όηη νη Ηξιαλδνί 

κνλαρνί αζρνινύληαλ κε ηελ Παξαζθεπή ηνπ πνηνύ πνιύ πξηλ αξρίζνπλ λα ην 

πνπιάλε έμσ από ηα κνλαζηήξηα ηνλ ελδέθαην αηώλα. 

Ο γλσζηόο Ηξιαλδέδηθνο θαθέο ζεξβίξεηαη ζην ηέινο ηνπ δείπλνπ. 

Σν κείγκα από ηξιαλδέδηθν νπΐζθη θαη θξεζθνβξαζκέλν θαθέ, κε 

δάραξε, κε κία ζηξώζε από παγσκέλε θξέκα. Πξέπεη λα ζεξβίξεηε 

ζε ςειό πνηήξη. Μελ αλαθαηέςεηε ηνλ θαθέ όηαλ βάδεηε ηελ 

θξέκα. Ο θαπηόο θαθέο πξέπεη λα πίλεηε κέζσ ηεο ζηξώζεο ηεο 

θξέκαο. Σν ξόθεκα ιέγεηαη όηη επηλνήζεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’50 από έλαλ κπάξκαλ ηνπ Γνπβιίλνπ, ηνλ άλνλ 

Έξπνξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gastrotourismos.gr/?section=2475&language=el_GR&itemid1494=2508

&detail1494=1 

 

 

 
      Irish Coffee 
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ΟΤΑΛΙΑ 

«Οη Οπαινί δελ κνηάδνπλ κε θαλέλαλ άιινλ ζηε Βξεηαλία θαη μέξνπλ πόζν 

δηαθνξεηηθνί είλαη. Δίλαη νη Κέιηεο, ε ζθιεξή κηθξνθακσκέλε, ζθνπξόρξσκε ξάηζα, 

πνπ ππήξμαλ νη πξώηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ θαη δελ αλακείρζεθαλ κε ηα θύια ησλ 

θαηαθηεηώλ πνπ ήξζαλ αξγόηεξα απ΄ ηελ αλαηνιή, αιιά ζηγά-ζηγά σζήζεθαλ πξνο 

ηα δπηηθά βνπλά.» - Laurie Lee, I Can’t Stay Long 

 Πνιινί μέλνη δελ ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ηα Οπαιηθά είλαη απ’ ηηο αξραηόηεξεο 

Δπξσπατθέο γιώζζεο κε ιεμηιόγην θαη γξακκαηηθή εληειώο δηαθνξεηηθή απ’ ηα 

Αγγιηθά. Δίλαη ηδηαίηεξα δύζθνια λα ηα κάζεηο θαη λα ηα πξνθέξεηο, θαζώο είλαη 

γεκάηα από ζθιεξά ζύκθσλα θαη κεηαιιάμεηο 

 

«Σώξα αληηιακβάλνκαη όηη ν δηάβνινο θαηαιαβαίλεη Οπαιηθά» -Henry IV, Part 1, 

William Shakespeare 

Μπνξώ λ’ αληηιεθζώ γηαηί ν θόζκνο δελ γλσξίδεη ηελ Οπαιία. Γελ πξνζθέξακε ζηνλ 

ππόινηπν θόζκν ζεκαληηθά πξάγκαηα ζηελ ηερλνινγία, ηηο επηζηήκεο, ηελ 

αξρηηεθηνληθή ή ζηε θνπδίλα. Όκσο, απ’ ηελ άιιε, έρνπκε εμηζνξξνπήζεη απηή ηελ 

αδπλακία, κε πινύην ηαιέλησλ ζην ρώξν ηεο ηέρλεο. Ολόκαηα όπσο oη Richard 

Burton, Dylan Thomas, Anthony Hopkins, Tom Jones,Shirley Bassey, Roald Dahl θαη 

αλαξίζκεηνη άιινη, είλαη Οπαινί, ρσξίο απαξαίηεηα ν θόζκνο λα ην γλσξίδεη. Οη 

Δγγιέδνη όηαλ καο αλαγλσξίδνπλ σο Οπαινύο, ζπλεζίδνπλ λα ξσηάλε 

ακέζσο“Δηλαδή, έχεις καλή φωνή;”. Οη αλδξηθέο ρνξσδίεο καο είλαη παγθνζκίνπ 

θήκεο θαη ηα ζηάδηα ηνπ ξάγθκπη, ηνπ εζληθνύ ζπνξ καο, πάιινληαη απ’ ηηο 

εληππσζηαθά πνιύπινθεο αξκνλίεο ζε ηξεηο ηόλνπο, ζηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. 

Έλαο απ’ ηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο ε Οπαιία ζίγνπξα δελ είλαη 

γλσζηή είλαη ε θνπδίλα ηεο. Μηα απ ηηο ζπεζηαιηηέ καο είλαη ην 

ιεγόκελν Laverbread.Σν νπνίν βέβαηα δελ έρεη θακκία ζρέζε κε 

bread (ςσκί), αιιά πξόθεηηαη γηα θύθηα ηεγαλεηά, πνπ ηα 

καδεύνπλ ζηηο αθηέο ηνπ Gower (ζηε Ννηηνδπηηθή Οπαιία, θνληά 

ζην Swansea). Πξνηηκώ λα κε ζρνιηάζσ ηε γεύζε ηνπο θαη λα 

αξθεζηώ ζην λα πσ όηη είλαη κηα πνιύ παηξησηηθή επηινγή! Ο 

Richard Burton ην πεξηέγξαςε ζαλ ην “ραβηάξη ηνπ Οπαινύ”, αιιά 

ακθηβάισ αλ ην πξόζθεξε ζηελ Elizabeth Taylor!  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Burton
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Burton
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Burton
http://www.dylanthomas.com/
http://www.imdb.com/name/nm0000164/
http://www.tomjones.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shirley_Bassey
http://www.roalddahl.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Laver_(seaweed)#Laverbread
http://www.visitswanseabay.com/destinations/gower-peninsula/
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Απηό όκσο πνπ είλαη αδηακθηζβήηεην είλαη ε πνηόηεηα θαη ε γεπζηηθή αλσηεξόηεηα 

ησλ πξώησλ πιώλ καο πνπ δηακόξθσζε θαη ηε γαζηξνλνκηθή καο παξάδνζε. Σν 

Οπαιέδηθν αξλί είλαη δηθαηνινγεκέλα παγθνζκίνπ θήκεο, θαζώο βνζθάεη ζηελ αγλή, 

θαηαπξάζηλε θύζε ηεο Οπαιίαο. Οη θάξκεο καο παξάγνπλ κνζράξηα από ηε γεγελή 

ξάηζα Welsh black cattle. Ζ ζάιαζζά καο έρεη εμαηξεηηθή παξαγσγή ςαξηώλ ζην 

Pembrokeshire, θάξκεο γηα κύδηα ζην Bangor, θαη εθιεθηά ζηξείδηα ζην Anglesey. 

Σα Οπαιέδηθα ηπξηά είλαη ηόζν θαιά, πνπ θάπνηε ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ κέζν 

απνδεκίσζεο ζε πεξηπηώζεηο δηαδπγίσλ. ύκθσλα κάιηζηα κε λόκν ηνπ εγέηε ηεο 

Οπαιίαο, Hywel Dda (Υάνπει Γά) πεξί ην 900 κ.Υ., ηα ηπξηά ζε άξκε ηα θξαηνύζε ε 

ζύδπγνο θαη ηα θξεκαζηά ηπξηά μήξαλζεο, ηα θξαηνύζε ν ζύδπγνο! 

Παξόιν πνπ ε Κέιηηθε θνπδίλα δελ είλαη δηαδεδνκέλε νύηε θαη εληόο Οπαιίαο, 

είκαζηε πνιύ θαινί ζηε καγεηξηθή. Ζ άξηζηε πνηόηεηα πιηθώλ βνεζά πνιύ, θαη έηζη 

ζε όιε ηελ Οπαιία ζα αλαθαιύςεηε πνιιά εζηηαηόξηα κε βξαβεπκέλνπο ηνπηθνύο 

ζεθ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ηνπηθά πξντόληα θπξίσο ζε δηθέο ηνπο πξσηόηππεο 

δεκηνπξγίεο θαη ιηγόηεξν ζε παξαδνζηαθά πηάηα ηνπ ηόπνπ. Αλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη 

λα εληξπθήζεη ζηελ Κέιηηθε θνπδίλα ζπζηήλσ πάλησο ην εμαηξεηηθό βηβιίν ηεο Gilli 

Davies, Celtic Cuisine, Graffeg, 2008. 

 

Έλα παξαδνζηαθό πηάην ηεο Οπαιίαο είλαη ην Welsh  Rarebit ή 

Rabbit ην νπνίν είλαη…ςσκνηύξη! Ζ εηπκνινγία ηνπ πηάηνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Ζ ιέμε rarebit δελ ζεκαίλεη ηίπνηε θαη 

κάιηζηα αξρηθά ην πηάην ιεγόηαλ rabit. Οη Άγγινη κε θνξντδεπηηθή 

δηάζεζε ηνλ 18
ν
 αηώλα ην νλόκαζαλ έηζη, κε ηελ ινγηθή όηη ην 

θξέαο ησλ θησρώλ Άγγισλ ήηαλ ην θνπλέιη, ελώ ησλ θησρόηεξσλ 

Οπαιώλ ην ηπξί!! 

                                                                                                     

 

 

 

http://www.thefoodiecorner.gr/syntages/tasting-wales-welsh-rarebit-rabbit/ 

 

 

Welsh Rarebit 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hywel_Dda
http://www.amazon.co.uk/Celtic-Cuisine-Gilli-Davies/dp/1905582536/ref=cm_cr_pr_product_top


12 
 

ΒΡΕΣΣΑΝΙΚΗ ΚΟΤΖΙΝΑ: ΠΗΓΗ 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΕΔΕΜΑΣΩΝ(ΙΣΟΡΙΑ, ΕΠΙΡΡΟΕ 

ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΔΙΕΘΝΩ) 

ΠΑΚΙΣΑΝ 

Δίλαη κηα θνπδίλα πνπ έρεη δερηεί πνιιέο επηξξνέο, αιιά θπξίσο έρεη δηακνξθώζεη 

ζπλήζεηεο εμαηηίαο ησλ ζξεζθεηώλ. Π.ρ. θαηά ην βνπδηζκό θαη ην Εατληζκό όια ηα 

έκβηα όληα ζεσξνύληαη ηεξά. ην λόην, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ είλαη ρνξηνθάγνη, 

ελώ ζηηο βνξηλόηεξεο πεξηνρέο αθόκα θαη κεξίδα Ηλδνπηζηώλ θαηαλαιώλεη 

πεξηζηαζηαθά θξέαο. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο βέβαηα, επεξεάζηεθαλ επηπιένλ από 

όινπο ηνπο θαηαθηεηέο, Μνγγόινπο, Μνπζνπικάλνπο θιπ. πνπ άθεζαλ ην δηθό ηνπο 

ζηίγκα: Μνπζνπικαληθό θαηάινηπν, ε εζηθή  θαη όρη κε λόκν, απαγόξεπζε 

θαηαλάισζεο ρνηξηλνύ.  Άιιεο επηδξάζεηο ζηελ Ηλδηθή θνπδίλα πξνέξρνληαη από ηελ 

Κίλα κε ηελ νπνία πάληα ππήξραλ εκπνξηθέο ζρέζεηο, από ην επίζεο γεηηνληθό 

Αθγαληζηάλ, ελώ ζηα παξάιηα ππάξρνπλ λόηεο Πνξηνγαιηθήο θαη Βξεηαληθήο 

δηαηξνθηθήο θνπιηνύξαο. ηελ πεξίπησζε βέβαηα ηεο Βξεηαληθήο θνπδίλαο ππήξμε 

ζνβαξή αιιειεπίδξαζε, ελώ πεξηζζόηεξα ήηαλ απηά ηα ζηνηρεία  πνπ κπόιηαζαλ ηελ 

Αγγιηθή θνπδίλα από όηη ζπλέβε ην αληίζηξνθν. 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

Όζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή ησλ Νενδειαλδώλ βαζίδεηαη ζην θξέαο θαη ζηα βξαζηά 

ιαραληθά. Οη κεηαλάζηεο πνπ ήξζαλ από ηελ Αζία έρνπλ αλνίμεη εμαηξεηηθά ηλδηθά, 

θηλέδηθα θαη γηαπσλέδηθα εζηηαηόξηα. ηηο κεγάιεο πόιεηο βξίζθνληαη όισλ ησλ εηδώλ 

νη θνπδίλεο θαη ηα θηλέδηθα καγεηξεία είλαη δηάζπαξηα παληνύ. Μηα κεγάιε κπξηδόια 

πάλησο είλαη ην βαζηθό γεύκα ησλ ληόπησλ όπσο θαη ηα καγεηξεκέλα ζηνλ θνύξλν ηεο 

γεο εδέζκαηα. Δπηπιένλ, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, παγσηά θαη ηπξηά είλαη 

νιόθξεζθα, νξγαληθά θαη ηδηαηηέξσο εύγεπζηα. 

 

 

Δπίζεο, νη Μαόξη μέξνπλ από ςάξεκα, νπόηε πξνηηκνύλ fish and chips ζηηο θαληίλεο 

θαη ζαιαζζηλέο πνηθηιίεο ζηα εζηηαηόξηα. Γεκνθηιή είλαη επίζεο ηα ρέιηα, νη 

αρηβάδεο, ηα κύδηα, θαη ν ηόλνο. Δμαηξεηηθά είλαη θαη ηα ηνπηθά θξαζηά θαη ην ιηθέξ 

πνπ θηηάρλνπλ νη Νενδειαλδνί από αθηηλίδηα. 

 

http://3olykeiochalkidas.blogspot.gr/ 
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ΚΤΠΡΟ 

Τν ειαηόιαδν δελ πεξηιακβαλόηαλ ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Κππξίσλ 

θαηαλαισηώλ. Ζ επηξξνή ηεο βξεηαληθήο θνπιηνύξαο, αιιά θαη ε ζρεηηθά κηθξή 

παξαγσγή ειαηνιάδνπ (κέρξη ην 1992) είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζπρλή ρξήζε, θπξίσο, 

ηεο καξγαξίλεο ζην καγείξεκα θαη ησλ θπηηθώλ ειαίσλ ζηηο ζαιάηεο. Χζηόζν, ην 

ειαηόιαδν εληάζζεηαη, ζηαδηαθά, ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Κππξίσλ 

θαηαλαισηώλ, γεγνλόο ζην νπνίν έρεη ζπκβάιεη θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ζρεηηθνύ 

εηζαγσγηθνύ δαζκνύ, ην 2004, κε ηελ έληαμε ηεο Κύπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

http://newpost.gr/ 

ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΕΣΣΑΝΙΚΑ ΠΙΑΣΑ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΣΑ 

Σςάι 

Τπάξρεη πην θιαζηθή βξεηαληθή ζπλήζεηα; Μα θπζηθά θαη όρη. Οη Βξεηαλνί είλαη έλα 

έζλνο πνπ ηνπ αξέζεη λα πίλεη ηζάη θαη δελ ην θξύβνπλ, κε πεξηζζόηεξεο από 165 

ρηιηάδεο θνύπεο λα θαηαλαιώλνληαη θάζε κέξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλήζεηα εηζήρζε 

ηνλ 17ν αηώλα θαη έγηλε κόδα όηαλ ε βαζίιηζζα Αηθαηεξίλε ηεο Μπξαγθάληζα, 

ζύδπγνο ηνπ Κάξνινπ Β’ δήισζε νπαδόο ηνπ. Από ηόηε εληάρζεθε ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηα ησλ Άγγισλ θαη δελ έθπγε πνηέ. 

Μπίρα 

Ζ κπίξα είλαη ην πξώην αιθννινύρν πνηό πνπ παξάρζεθε ζηε Βξεηαλία θαη δελ 

πξέπεη λα καο θάλεη έθπιεμε όηη θάπνηε πηλόηαλ ηόζν ζπρλά όζν ην λεξό. Καηά ην 

Μεζαίσλα, ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε μεπεξλνύζε ηα 230 ιίηξα ην ρξόλν. Οη πην 

ζπλεζηζκέλεο βξεηαληθέο εθδνρέο είλαη ε πηθξή, ε θαθέ θαη ε καύξε κπίξα, ε νπνία 

αλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηξιαλδηθή Guiness, παξαζθεπάζηεθε αξρηθά ζην Λνλδίλν. 

«Σςιτςιμπίρα» (ginger beer) 

 

 Οη Βξεηαλνί παξάγνπλ ηζηηζηκπίξα ηνπιάρηζηνλ από ηα κέζα ηνπ 17νπ αηώλα θαη ηεο 

ηξέθνπλ ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα. Δθηόο από ηε κπίξα ρξεζηκνπνηνύλ ηδίληδεξ θαη ζην 

θξαζί ηνπο, όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επηδεκίαο ρνιέξαο ην 1832, νη πσιήζεηο ηνπ 

απμήζεθαλ θαηαθόξπθα, θαζώο ζεσξείηαη όηη πξνζηάηεπε από ηηο ινηκώμεηο. 

                                                                         

http://newpost.gr/
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Ποντσ 

Σν πνληο είλαη έλα κίγκα από αιθνόι θαη ρπκό θξνύησλ, πνπ έγηλε          

γλσζηό ζηε Βξεηαλία ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα κέζσ ηεο Ηλδίαο. 

εξβίξεηαη ζε κεγάια κπνι κε θνπηάια θαη έγηλε δηάζεκν ζε 

θνηλσληθέο εθδειώζεηο. Να ζεκεησζεί πσο ήηαλ από ηα αγαπεκέλα 

πνηά ηνπ Charles Dickens… 

 

 

Μηλίτησ (cider) 

 

Μπνξεί ν κειίηεο λα είλαη έλα πνηό πνπ παξάγεηαη παγθνζκίσο,          

σζηόζν έρεη κεγάιε ηζηνξία ζηε βξεηαληθή παξάδνζε. Παξάδεηγκα 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ είλαη όηη ν βξεηαληθόο κειίηεο έρεη ηε κεγαιύηεξε 

θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ζηνλ θόζκν. Αξθεί λα αλαθέξνπκε όηη ην 

18ν αηώλα ήηαλ ζύλεζεο γηα αγξόηεο λα ιακβάλνπλ κέξνο ηνπ 

κηζζνύ ηνπο ζε… κειίηε. 

 

 

Scotch 

Όηαλ ε θνπβέληα έξρεηαη γύξσ από ην νπίζθη, ην Scotch βξίζθεηαη πάληα ζην 

επίθεληξν. Ζ πξώηε γξαπηή αλαθνξά ηνπ Scotch ηνπνζεηείηαη ζην 1495 όηαλ ην 

ζθσηζέδηθν δηθαζηήξην θαηαγξάθεη έλα κνλαρό ζηνλ νπνίν δίλνληαη «νθηώ δνρεία 

βύλεο» γηα λα θηηάμεη νπίζθη γηα ηνλ βαζηιηά. Βέβαηα ηόζν νη θσηζέδνη όζν θαη νη 

Ηξιαλδνί πηζηεύεηαη όηη έθηηαρλαλ νπίζθη αξθεηά πξηλ από απηήλ ηε ρξνλνινγία. 

Barley water 

Σν barley water είλαη έλα από ηα παξαδνζηαθά βξεηαληθά πνηά,           

ηόζν ώζηε λα αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηαηλία «Mary Poppins» ηνπ 

1964. Σν πνηό θαηαζθεπάδεηαη από βξαζκέλν ζηηάξη, ρπκό 

θξνύησλ θαη λεξό θαη από ην 1934 ε εθδνρή ηεο κάξθαο Robinsons 

είλαη έλα από ηα επίζεκα πνηά ηνπ ηνπξλνπά ηέληο ηνπ Wimbledon. 
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Gin tonic 

Σν gin tonic είλαη ζήκεξα έλα από ηα πην γλσζηά cocktails             

παγθνζκίσο, αιιά ε επηξξνή ηνπ μεθίλεζε από ηηο απνηθίεο ηεο 

Βξεηαλίαο ζηελ Αλαηνιηθή Ηλδία όηαλ ην tonic, ιόγσ ηεο θηλίλεο 

πνπ πεξηέρεη, ρξεζηκνπνηνύληαλ πξνιεπηηθά σο θάξκαθν γηα ηελ 

εινλνζία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fthinopolis.gr/category/diethneis-kouzina/ 

 

http://fthinopolis.gr/category/diethneis-kouzina/
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ΣΕΕΡΑ ΠΙΑΣΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΦΑΝΣΑΖΟΜΑΣΑΝ ΟΣΙ «ΚΑΣΑΓΟΝΣΑΙ» ΑΠΟ 

ΣΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

Δθηόο από ηηο θάπσο άλνζηεο πίηεο, ηα θξεαηνπηηάθηα θαη ηηο πνπηίγθεο από ην 

Yorkshire, έρνπλ θαη νη Βξεηαλνί ην credit γηα κεξηθέο -αλ κε ηη άιιν- ελδηαθέξνπζεο 

γεύζεηο… 

Ξεζθνλίδνληαο ηα βηβιία ηεο γαζηξνλνκηθήο ηζηνξίαο, μεζάςακε ηέζζεξα πηάηα ηα 

νπνία κπνξνύλ νη Βξεηαλνί λα δηεθδηθνύλ κε ππεξεθάλεηα σο εζληθά ηνπο. Δκείο ηα 

παξνπζηάδνπκε, γηα όινπο εθείλνπο πνπ ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ην βξεηαληθό 

θαγεηό κε ην έλα θξύδη ηνπο ειαθξώο ζεθσκέλν… 

Μηλόπιτα 

Ζ κειόπηηα είλαη ακεξηθάληθε, ζσζηά; Τπάξρεη κάιηζηα θαη                         

έθθξαζε γηα ηνλ αγλό ακεξηθαληζκό ηνπ γιπθίζκαηνο απηνύ 

πνπ ιέεη γηα θάηη όηη είλαη «ηόζν απζεληηθά ακεξηθάληθν όζν 

ε κειόπηηα». Δδώ κάιινλ ζα ραιάζνπκε έλα πνιύρξνλν θαη 

βαζηά ξηδσκέλν κύζν! 

Μπνξεί νη ππεξαηιαληηθνί θίινη ησλ Βξεηαλώλ λα έγηλαλ ζηαδηαθά νη βαζηθνί 

θαηαλαισηέο κειόπηηαο, σζηόζν νη ξίδεο ηεο ηειεπηαίαο βξίζθνληαη ζην λεζί. Μηα 

από ηηο πην παιηέο αλαθνξέο ζηε κειόπηηα είλαη ζην «The Forme of Cury» ηνπ 1390, 

ζαλ «Tartys in Applis» (ηάξηα κήινπ), κε ηε γέκηζε λα βξίζθεηαη ζε κηα δπκαξώδε 

«ζήθε» πνπ όκσο, ηόηε δελ ηξσγόηαλ θαη κάιηζηα, δελ πεξηείρε θαζόινπ δάραξε. 

Δπηπρώο γηα ηνλ νπξαλίζθν καο, ε εμσηεξηθή πιεπξά ηεο κειόπηηαο όρη απιώο 

θαηαλαιώλεηαη πιένλ, αιιά είλαη θαη πεληαλόζηηκε, ελώ ε γέκηζε είλαη αξθεηά 

γιπθηά ώζηε λα θαηαλαιώλεηαη άλεηα θαη σο επηδόξπην. 

Λαζάνια 

Μπνξεί νη Ηηαινί λα θξαηνύλ ςειά ζαλ παληηέξα ηα                 

ζπγθεθξηκέλα πνιπεπίπεδα δπκαξηθά ζαλ ζύκβνιν 

παηξησηηθήο ππεξεθάλεηαο, σζηόζν κεξηθνί ηζηνξηθνί 

ππνδεηθλύνπλ όηη ηειηθώο ε παηξόηεηα ηνπο κπνξεί λα 

θξαηάεη αξθεηά βνξεηόηεξα από ην Μηιάλν.Σν 2003, 

εξεπλεηέο ηνπ Βξεηαληθνύ Μνπζείνπ αλαθάιπςαλ όηη ζην 

βηβιίν καγεηξηθήο ηνπ 14νπ αηώλα, «The Forme of Cury», 

αξθεηά δεκνθηιέο ηελ επνρή ηνπ Ρηράξδνπ ηνπ 3νπ, ήηαλ έλα 

πηάην νλόκαηη «Loseyn», θηηαγκέλν από ζηξώκαηα δπκαξηθνύ 

κε θνξσλίδα ην ηπξί! 
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Δδώ βέβαηα, έρνπκε θη εκείο σο Έιιελεο λα δηεθδηθήζνπκε θνκκάηη από ηελ πίηα ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ ιαδαληώλ θαζώο ιέγεηαη όηη ηα γλσζηά απηά καθαξόληα πξνέξρνληαη 

από ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «ιάγαλνλ» πνπ ήηαλ έλα ρνληξό θύιιν από δύκε 

θνκκέλo ζε ισξίδεο, ελώ κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηύκε ηε ιέμε «ιαγάλα» γηα λα 

νλνκάζνπκε ην πιαθνπηζσηό ςσκί πνπ θαηαλαιώλνπκε ηελ Καζαξά Γεπηέξα. 

Κοτόπουλο tikka masala 

Όινη μέξνπκε όηη νη Βξεηαλνί ιαηξεύνπλ ην curry, αιιά πνηόο ην πεξίκελε όηη ην πην 

γλσζηό πηάην ησλ ηλδηθώλ εζηηαηνξίσλ είλαη δηθή ηνπο εθεύξεζε; 

Ο ζξύινο ιέεη όηη ην πηάην δεκηνπξγήζεθε ζην εζηηαηόξην 

Shish Mahal ηεο Γιαζθώβεο, όηαλ έλαο θαινθαγάο κε 

παξαδνζηαθά γνύζηα δήηεζε ιίγε «ζάιηζα» πνπ λα ηαηξηάδεη 

κε ην θνηόπνπιό ηνπ. Ο ζεθ όπσο θεκνινγείηαη, 

απηνζρεδίαζε ζηε δεκηνπξγία ηεο, κε έλα θνπηί 

ληνκαηόζνππα, θξέκα, γηανύξηη θαη κπαραξηθά θαη ν 

απηνζρεδηαζκόο απηόο ζεκαηνδόηεζε ηε γέλλεζε ηνπ tikka 

masala.Φπζηθά, νη Ηλδνί ζεθ αξλνύληαη έληνλα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, ηζρπξηδόκελνη όηη ην θνηόπνπιν tikka 

masala είλαη πηάην ηνπ Punjabi, κε κηα ζπληαγή πνπ έρεη 

πεξάζεη από γεληά ζε γεληά εδώ θαη αηώλεο. 

Haggis 

Δδώ έρνπκε κηα ελδνβξεηαληθή δηακάρε! Οη θσηζέδνη 

θξαηάλε         πάληα ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο από ηνπο Άγγινπο –ηε δξακαηηθή ζεαηξηθή 

ζθελή ηνπο, ηηο θνύζηεο ηνπο, ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπο– σζηόζν 

ην εζληθό ηνπο πηάην κπνξεί λα κελ είλαη ακηγώο «δηθό ηνπο». 

 

Σν Haggis είλαη θαξδηά πξνβάηνπ, ζπθώηη θαη πλεύκνλεο, αλάκεηθηα κε πιηγνύξη ή 

ξίδη, θξεκκύδη θαη θαξπθεύκαηα θαη ηξώγεηαη παξαδνζηαθά από ηνπο θσηζέδνπο 

θάζε Γελάξε ηε βξαδηά ηνπ Burns (25 ηνπ Γελάξε –επέηεηνο πξνο ηηκήλ ηνπ πνηεηή 

Robert Burns). Χζηόζν ην 2009, ε ηζηνξηθόο ηνπ θαγεηνύ Catherine Brown βξήθε 

αλαθνξά ζην haggis ζην αγγιηθό βηβιίν καγεηξηθήο «The English Hus-wife» ηνπ 

1615, πνπ ιέγεηαη όηη είλαη 132 ρξόληα παιηόηεξε από ηελ πξώηε ζθσηζέδηθε 

αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε ιηρνπδηά. Αθόκα όκσο, δελ είλαη πνιύ μεθάζαξα ηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζή ηνπ. 

Σν πηάην fish and chips ΓΔΝ είλαη αγγιηθό! 

Καη γηα ην ηέινο, θξαηήζακε θάηη πνπ δελ είλαη κάιινλ, 

θαζόινπ αγγιηθό παξά ηηο θήκεο πνπ ην αθνινπζνύλ. Μπνξεί 
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λα απνηειεί ζύκβνιν ηεο βξεηαληθήο ηαπηόηεηαο, σζηόζν ην         

    «fish and chips» είλαη κηα ζπξξαθή δηαθνξεηηθώλ 

γαζηξηκαξγηθώλ παξαδόζεσλ –εθ ησλ νπνίσλ θακία δελ είλαη 

αγγιηθή. Οη ηεγαλεηέο παηάηεο θαηάγνληαη από ηηο θάπσο πην 

ιεπηέο γαιιίδεο «μαδέξθεο» ηνπο ηα chips, ελώ ην ηεγαληηό 

ςάξη έγηλε δεκνθηιέο από Δβξαίνπο πξόζθπγεο ζηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία ηνλ 19ν αηώλα. Παξ’ όια απηά, 

νη Βξεηαλνί είλαη εθείλνη πνπ ηα πάληξεςαλ θαη ηα ηξώλε κε 

θάζε δπλαηό ηξόπν. Αθόκα θαη ηπιηγκέλα ζε εθεκεξίδα, κε 

πνιηό από κπηδέιηα ζηελ άθξε γηα ζπλνδεπηηθό… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clickatlife.gr/geusi/story/8933socia 
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ΤΧΕΣΙΜΟ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΩΝ 

ΤΝΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΣΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ 

ΤΝΘΗΚΕ,ΓΕΩΡΓΙΚΕ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ) 

κωτία ,διατροφθ και κλίμα 

Σν θιίκα ηεο θσηίαο είλαη εύθξαην σθεάλην θαη, γεληθά,            

επκεηάβιεην. Δπεξεάδεηαη από ην Ρεύκα ηνπ Κόιπνπ από ηνλ 

Αηιαληηθό θη έηζη έρεη πην ήπηνπο ρεηκώλεο, αιιά πην δξνζεξά 

θαη πγξά θαινθαίξηα ζε ζύγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο ζην ίδην 

γεσγξαθηθό πιάηνο, όπσο ην Όζιν ή ε Μόζρα. Χζηόζν, 

παξαηεξνύληαη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζύγθξηζε κε ην 

ππόινηπν Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

κωτςέζικη κουζίνα 

Ζ θσηία θεκίδεηαη γηα ηα απιά θαη ζξεπηηθά θαγεηά ηεο, απαξαίηεηα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ ςπρξνύ ηεο θιίκαηνο. Σν αρληζηό πόξηηδ, νη δεζηέο ζνύπεο, ηα θέτθ 

θαη ηα ράγθηο. Σα «ράγθηο» είλαη παξαδνζηαθό πηάην από εληόζζηα αξληνύ (έληεξα, 

θαξδηέο, ζπθώηη, πλεπκόληα θ.ά.) θαη δηάθνξα δεκεηξηαθά καγεηξεκέλα κέζα ζε 

αξλίζην ζηνκάρη. Αθόκε δηάθνξεο ζθσηζέδηθεο πίηεο θπξίσο κε θξέαο θαη ν ζνινκόο 

βξίζθνληαη ζην θαζεκεξηλό κελνύ. Ζ θσηία θεκίδεηαη επίζεο θαη γηα νξηζκέλεο 

ζπεζηαιηηέ ηεο, βαζηζκέλεο ζηα αξίζηεο πνηόηεηαο ληόπηα πιηθά θαη ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπο πνπ δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο παιηάο ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηε 

ρώξα απηή θαη ζηε Γαιιία. Γηα αηώλεο νη θνπδίλεο ησλ θαηνίθσλ ησλ ράτιαλη 

δεκηνπξγνύζαλ πηάηα όπσο θξεκκώδεηο ζνύπεο, θπλήγη κπξεδέ ζε θξαζί, πινύζηεο 

ζάιηζεο θαη γιπθά, πηάηα κε ζνινκό θαη πέζηξνθα πνπ αθζνλνύλ ην θαινθαίξη ζηα 

πνηάκηα θαη πηάηα κε ειάθη θαη ιαγό. ηα Λόνπιαληο θαη ζηηο πόιεηο Γιαζθόβε θαη 

Δδηκβνύξγν, θηηάρλνληαη ππέξνρα ςσκηά, θέηθ θαη κπηζθόηα. ηε θσηία ε κέξα 

αξρίδεη κε έλα ζξεπηηθό πξστλό από πόξηηδ βξώκεο (πνπ ηξώγεηαη παξαδνζηαθά 

ρσξίο δάραξε), ηεγαλεηό δακπόλ θαη απγά ή θξέζθν ςάξη, θαπληζηό κπαθαιηάξν, κηα 

ζπεζηαιηηέ ησλ βνξεηναλαηνιηθώλ αθηώλ, πνπ πνζζάξεηαη ζε γάια, κεγάιε πνηθηιία 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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ζε ινπθάληθα, θαζώο θαη ηνζη, ςσκί από αιεύξη βξώκεο ή δεζηά θνπινπξάθηα κε 

καξκειάδα θαη ηζάη ή θαθέ. 

Έλα ειαθξύ δείπλν, πνπ νλνκάδεηαη «ράτ ηη». Σν θαγεηό πεξηιακβάλεη θξύα θξέαηα, 

ρσξηάηηθε πίηα, ςάξη θαη ηζηπο ή κπέηθνλ θαη απγά. Γηάθνξα κπηζθόηα, θνπινπξάθηα, 

θέτθ ππάξρνπλ πάληα ζην ηξαπέδη. πεζηαιηηέ έλα θέτθ παζπαιηζκέλν κε θνκκέλα 

ακύγδαια, ην θέϊθ Νηαληί. Δζληθό πνηό, ην νπΐζθη, γλσζηό ζε όιν ηνλ θόζκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE

%B1 

http://www.gastrotourismos.gr/?section=2475&language=el_GR&itemid1494=2504

&detail1494=1 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://www.gastrotourismos.gr/?section=2475&language=el_GR&itemid1494=2504&detail1494=1
http://www.gastrotourismos.gr/?section=2475&language=el_GR&itemid1494=2504&detail1494=1
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Διατροφθ και κλίμα ςτην Ιρλανδία 

 

 

Οη αθηέο παξνπζηάδνπλ κηθξή θαηάηκεζε ζηα αλαηνιηθά,          

κέηξηα ζηα λόηηα θαη κεγάιε ζηα δπηηθά θαη ζηα βόξεηα. Σν 

θιίκα είλαη πγξό σθεάλην, κε ζπρλέο βξνρνπηώζεηο, πνπ 

δηαηεξνύλ ηα εθηεηακέλα ιηβάδηα πξάζηλα ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. 

 

Χο θύξην ιόγν αγξνηηθή θνηλσλία , ν ιαόο ηεο Ηξιαλδίαο 

έρνπλ πάληα κε βάζε ηελ θνπδίλα ηνπο ζε ηνπηθό επίπεδν, 

επνρηαθά ηξόθηκα . Πνιιά από ηα παξαδνζηαθά θαγεηά ηεο 

Ηξιαλδίαο έρνπλ αληέμεη ζηε δνθηκαζία ηνπ ρξόλνπ , 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεγάινπ ιηκνύ ηνπ 19νπ αηώλα , 

θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλαηαξαρή πνπ 

καζηίδεη ηελ Ηξιαλδία γηα εθαηνληάδεο ρξόληα . Ζ θνπδίλα ηεο 

Ηξιαλδίαο είλαη κηα απηή ζύλδεζε κε ην παξειζόλ ηνπ λεζηνύ 

, θαη είλαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά 

θιεξνδνηήκαηα ηνπ ηξιαλδηθνύ ιανύ .  

Ζ νηθνλνκία ηεο αξραίαο Ηξιαλδίαο βαζίδεηαη ζε βννεηδή , ηόζν γηα ην θξέαο θαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά . Απηή ε καθξνρξόληα ζρέζε κε ηηο αγειάδεο σο λόκηζκα νδήγεζε ζε 

εμάξηεζε από ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα γηα ηελ ηξνθή θαη κηα κεγάιε πνηθηιία 

από ηνπηθά ηπξηά. Αλ θαη παξαδνζηαθή ηπξνθνκία έραζαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ 20νπ αηώλα , κηα πξόζθαηε αλαγέλλεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο ηπξνθνκίαο ζθάθνο έρεη πξνθύςεη , ηδηαίηεξα ζηελ θνκεηεία Κνξθ . 

ήκεξα , κεξηθά από ηα πην γλσζηά θαη επξέσο δηαζέζηκα Irish ηπξηά είλαη Κάζει 

κπιε, cooleeney , corleggy θαη Ardrahan . Μπιε Κάζει είλαη έλα θξεκώδεο , κε 

πξάζηλα ζηίγκαηα ηπξί πνπ παξάγεηαη ζε Κάζει , County Tipperary . Απηό έγηλε γηα 

πξώηε θνξά ην 1984 κε ηε ρξήζε ηερληθώλ θαη ηνπο κύθεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πην γλσζηά ξνθθόξ θαη κπιε ηπξί Stilton . Cooleeney 

ρξεζηκνπνηεί λσπό αγειαδηλό γάια γηα ηελ παξαγσγή ηνπ , έλα ηπξί πνπ είλαη 

θξεκώδεο, κε κηα γήηλε γεύζε . Corleggy είλαη ην ηπξί γάιαθηνο ζε έλα ζθιεξό 

θαηζηθίζην παξάγνληαη ζε County Cavan . Έρεη κηα γεύζε πθάικπξν θαη κηα 

εμαηξεηηθά ζθιεξή πθή , θαζηζηώληαο ην κηα εμαηξεηηθή ηπξί γηα ηξίςηκν . Ardrahan 

είλαη ην ηπξί γάιαθηνο ζε έλα εκη - καιαθό αγειαδηλό παξάγεηαη ζηελ θνκεηεία 

Κνξθ . Έρεη κηα γεύζε βνπηύξνπ πνπ είλαη ζπρλά ζε ζύγθξηζε κε ην brie .  

 

Σν παξαδνζηαθό ηξιαλδηθό ςσκί απνηειεί αληηθείκελν πεξηθεξεηαθώλ θαη επνρηαθή 

δηαζεζηκόηεηα , αλ θαη νξηζκέλα είδε είλαη δηαζέζηκα ζρεδόλ παληνύ ζε όιε ηελ ην 

έηνο . Κνηλή ηξιαλδηθή ςσκηά πεξηιακβάλνπλ ςσκί ζόδαο θαη καύξν ςσκί , ε νπνία 
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είλαη άκεζα δηαζέζηκε ζε όιε ηε ρώξα . Φσκί ζόδα είλαη έλα είδνο ηαρείαο ςσκί κε 

κόλν ηέζζεξα ζπζηαηηθά : αιεύξη , βνύηπξν , ηε ζόδα θαη ην αιάηη . Δίλαη ζπλήζσο 

γίλεηαη κε άζπξν αιεύξη , αλ θαη αιεύξη νιηθήο αιέζεσο είλαη δεκνθηιήο ζηε βόξεηα 

Ηξιαλδία, όπνπ ιέγεηαη « ζηαξέλην ςσκί ». Μαύξν ςσκί ζπλήζσο γίλεηαη κε αιεύξη 

νιηθήο ηξαρύ αιεζκέλν γεύκα θαη έρεη έλα ρνληξό , ιαζηηρσηή πθή. Μπνξεί λα 

θαηαλαισζεί κε αικπξέο ή γιπθέο toppings . Πεξηθεξεηαθή ςσκηά πεξηιακβάλνπλ 

Blaa , ε νπνία είλαη έλα είδνο δύκεο , ιεπθό ςσκάθη βξέζεθε ζηα λνηηνδπηηθά ηεο 

Ηξιαλδίαο , ζε θνκεηείεο Wexford , Waterford θαη Kilkenny . Barmbrack είλαη ην πην 

εκβιεκαηηθό ηεο ηξιαλδηθήο επνρηαθά ςσκηά , παξαδνζηαθά θαηαλαιώλεηαη ζηηο 

Απόθξηεο . Δίλαη έλα γιπθό , ζηαθίδα - θαηάζπαξηνο ςσκί καγηάο γεληθά ηξώγνληαη 

κε απνγεπκαηηλό ηζάη . ηηο Απόθξηεο , ην ςσκί ςήλεηαη κε κηα πνηθηιία από 

κπηριηκπίδηα κέζα σο κέξνο ελόο παξαδνζηαθνύ παηρληδηνύ ηύρε-αθήγεζε .  

 

Σα παξαδνζηαθά ηξιαλδηθά πηάηα ζπρλά είλαη απιά , κε κηα εμάξηεζε θξύνπ θαηξνύ 

θαιιηέξγεηεο θαη ηνπηθά δηαζέζηκε θξέαο . Μηα θνηλή πηάηα ζηελ Ηξιαλδία είλαη ην 

κπέηθνλ θαη ην ιάραλν . Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηελ πιάηε - κπέηθνλ (όρη ηαηλία 

κπέηθνλ ) πνπ καγεηξεύνληαη καδί κε ην ιάραλν γηα ηε γεύζε , θαη ζεξβίξεηαη πάλσ 

από βξαζηέο ή πνπξέ παηάηαο . Champ είλαη έλα άιιν παξαδνζηαθό πηάην πνπ 

εμαθνινπζεί λα είλαη ζπλήζσο ηξώγνληαη . Απνηειείηαη από πνπξέ παηάηαο 

αλακηγλύεηαη κε θξέζθα θξεκκπδάθηα , αιάηη θαη καύξν πηπέξη . Coddle είλαη έλα 

πηάην πνπ παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ην Γνπβιίλν , όπνπ είλαη έλα δεκνθηιέο 

θαγεηό άλεζε . Πξόθεηηαη γηα έλα γεύκα ζε έλα δνρείν απνηειείηαη από ινπθάληθα ή 

κπέηθνλ , θνκκέλν ζε θέηεο ηηο παηάηεο , ηα θξεκκύδηα θαη ηα θαξόηα βξάδνπλ καδί .  

Από όια ηα πνηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ηξιαλδία , ίζσο ην ηα πην εκβιεκαηηθά θαη 

αγαπεκέλα είλαη ζσκαηώδεο . Stout είλαη έλα ζθνηεηλό , μεξό ale κε έλα πινύζην , 

θαθέ - όπσο γεύζε . Αλ Guinness είλαη ζπλώλπκε κε ηελ stout ζηελ Ηξιαλδία θαη ζην 

εμσηεξηθό , άιιεο πνηθηιίεο πνπ είλαη δηαζέζηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Beamish θαη 

Μέξθη . Irish whiskey θαηέρεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ ηξιαλδηθή θνπιηνύξα , κε κηα 

ηζηνξία πνπ εθηείλεηαη πίζσ από ην 12ν αηώλα . Απηό πνπ δηαθνξνπνηεί Irish whiskey 

από άιιεο νπίζθη είλαη ε δηαδηθαζία ηξηπιήο απόζηαμεο θαη κηα γεληθή έιιεηςε ηεο 

ηύξθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ , κε κεξηθέο αμηνζεκείσηεο 

εμαηξέζεηο . Ζ κέζνδνο «θαζαξή άκβπθα " απόζηαμε είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ζηελ 

Ηξιαλδία , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ην ηειηθό πξντόλ πεξηέρεη ηόζν δπκσζέλησλ ή κε 

θξηζάξη, ε νπνία παξαζθεπάδεηαη ζε κηα θαηζαξόια αθόκα .  

http://el.kllvx.com/destinations/ireland/1013000765.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE

%B4%CE%AF%CE%B1 

http://el.kllvx.com/destinations/ireland/1013000765.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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