
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΚΙΜΩΛΟΥ 

ΚΙΜΩΛΟΣ Τ.Κ.84004 
Τηλέφωνο-Φαξ:2287051377 

e-mail:mail@gym-kimol.kyk.sch.gr 
Πληροφορίες:Κ.Δημήτριος Κακύρης 

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου 

Σχολικό Έτος 2017-2018 

 

ΘΕΜΑ 
 

Παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές της Κιμώλου. 
 

1η Ομάδα: Σωτήριος Κοντολούρης, Βασιλική Μαριάνου, Δάφνη 
Καπισίδου 

 
2η Ομάδα: Χρήστος Μάλλης, Βασιλική Μυρτέλη, Μαρία-Φλώρα 

Πρεζάνη 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Δήμας Μιχαήλ ΠΕ01 

 
ΚΙΜΩΛΟΣ 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 

 

mailto:mail@gym-kimol.kyk.sch.gr


2 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Πρόλογος………………………………………………………………..4 

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Προϊόντα συνταγές 1ης Ομάδας……………………….5 

 
Κρέατα…………………………………………………………………...5 

 
Κάπαρη…………………………………………………………………..5 

 

Τηγανίτες με κάπαρη………………………………………………….…5 

 

Μπαρμπούνια με κάπαρη…………………………………………….….6 

 

Πατατοσαλάτα με κάπαρη…………………………………………….…7 

 

Χοιρινό γεμιστό………………………………………………………….7 

 

Τυρένια…………………………………………………………………..8 

 

Πίτα ελένια……………………………………………………………....9 

 

Λαδένια……………………………………………………………….…9 

 

Κακκαβιά…………………………………………………………….....10 

 

Μουσταλευριά Παραδοσιακή………………………………………….10 

 

Ξεροτήγανα……………………………………………………….........12 

 

Τηγανίτες Κουνουπιδιού με σάλτσα ντομάτας…………………………13 

 

Κουλούρια του Γάμου……………………………………………….....14 

 
 

 

 

 



3 
 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: προϊόντα συνταγές  2ης  ομάδας……………….15 
 

Φραγκόσυκα…………………………………………………………....15 

 

Κιμωλιάτικα τυριά……………………………………………………...15 

 

Κολοκυθόπιτα………………………………………………………….16 

 

Μπελτές κιμωλιάτικος………………………………………………….16 

 

Μπελτές με κρεμμύδι………………………………………………..…17 

 

Μπουλέντα……………………………………………………………..17 

 

Μακαρόνια κιμωλιάτικα……………………………………………..…18 

 

 Κόκορας κοκκινιστός…………………………………………………..18 

 

Μανούρι με αυγά……………………………………………….……….19 

 

Μανιτάρια………...………………………………………………...……19 

 

Μανιτάρια στιφάδο………………………………………………………20 

 

 Τζατζίκι με ξινό………………………………………………………….20    

 

Τυρόπιτα με ξινό………………………………………………………....21 

 

Κουκιά ξερά γιαχνί με αμάραθο…………………………………………21 

 

Επίλογος………………………………………………………………….23 

 
 

 

 

 

 

 



4 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος της ερευνητικής εργασίας οι 

μαθητές της Β Λυκείου του σχολικού έτους 2017-2018 αποφάσισαν να 

ασχοληθούν με τα παραδοσιακά προϊόντα 

και συνταγές της Κιμώλου. Η Κίμωλος αν και μικρό νησί φημίζεται για τις 

παραδόσεις της και τα νόστιμα φαγητά.  

Παρ όλες τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης στα παλαιότερα χρόνια οι 

κάτοικοι με τα λιγοστά αλλά εκλεκτά προϊόντα που διαθέτει το νησί 

κατάφεραν να δημιουργήσουν παράδοση στη μαγειρική η οποία 

παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πίττες 

κυριαρχούν στην κιμωλιάτικη κουζίνα, ελένια, λαδένια, τυρένια, 

αμαραθόπιττα πράγμα που αποδεικνύει την ευρηματικότητα των κατοίκων 

προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο 

νησί. Ωστόσο υπάρχουν και συνταγές για τις ανάγκες πιο επίσημων 

περιστάσεων και εκεί αποδεικνύεται η αξιοσύνη των γυναικών της 

Κιμώλου. Πιάτα με  φαγητά και γλυκά πιο περίτεχνα κοσμούν τα τραπέζια 

σε γιορτές, πανηγύρια, γάμους και βαφτίσεις.    

 

Έτσι λοιπόν με μεγάλη χαρά αναλάβαμε το συγκεκριμένο θέμα και 

προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τοπικά προϊόντα 

αλλά και συνταγές. Για τις ανάγκες της εργασίας μας απευθυνθήκαμε σε 

δικούς μας ανθρώπους προκειμένου να συλλέξουμε τις σχετικές 

πληροφορίες και τους ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά τους και την 

συνδρομή τους στην εργασία μας.  
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ: προϊόντα συνταγές 1ης  ομάδας 

 

1.Κρέατα 
Υπάρχουν 3 παραγωγοί κρεάτων στην Κίμωλο με λίγη κατανάλωση 

κρέατος. Τα ζώα τα οποία τρέφουν αυτοί είναι ερίφια, κατσίκια και 

μοσχάρια. Η κατανάλωση κρέατος στο νησί μας είναι πολύ λίγη διότι δεν 

υπάρχει αρκετός πληθυσμός, έτσι κι αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν 

πολλά ζώα στο νησί. Στο νησί μας επίσης δεν υπάρχει σφαγείο έτσι 

αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Σίφνο οι δικοί μας κτηνοτρόφοι για να 

σφάζουν τα ζώα τους. 

 
2.Κάπαρη 
Το φυτό της κάπαρης ,στην Κίμωλο φυτρώνει σε διάφορα μέρη και είναι 

πολύ αγαπητό. Είναι πράσινο, με πλατιά φύλλα και βγάζει πολύ ωραία 

άσπρα λουλούδια. Το συναντάμε δίπλα σε ξερολιθιές, σε βράχια στην 

εξοχή, αλλά και σε αυλές σπιτιών. Τον Ιούνιο  όλοι στο νησί μαζεύουμε τα 

μπουμπούκια της. Πλένουμε την κάπαρη καλά και τη βάζουμε σε χοντρό 

αλάτι, μέσα σε γυάλινα βάζα. Έτσι διατηρείται για πολύ καιρό. Έχει 

πικάντικη γεύση, νοστιμίζει και στολίζει τις χωριάτικες σαλάτες και 

χρησιμοποιείται και στο μαγείρεμα σε αρκετές συνταγές. Είναι αρκετά 

κουραστικό να μαζεύουν όλα τα μπουμπούκια αλλά δεν υπάρχει σπίτι στο 

νησί χωρίς κάπαρη φυλαγμένη προσεκτικά.  

 
 
 

3.Τηγανίτες με κάπαρη 

 
Υλικά 
500 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

100 γρ κάπαρη 

1 μέτριο κρεμμύδι φρέσκο 

μαϊντανός 

άνηθος 

πιπέρι-αλάτι 
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Εκτέλεση 
1.Αφήνουμε για 10 λεπτά την κάπαρη σε κρύο νερό για να φύγει το πολύ 

αλάτι. 

2.Κόβουμε σε μικρά κομμάτια το κρεμμύδι, τον άνηθο και το μαϊντανό, τα 

βάζουμε όλα σε μια λεκάνη μαζί με την κάπαρη και το αλεύρι.  

3. Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε νερό έτσι ώστε να γίνει ένας μέτριος 

χυλός. 

4. Βάζουμε λάδι στο τηγάνι και αφού κάψει ρίχνουμε με ένα κουτάλι λίγο 

λίγο το μείγμα. 

5. Τηγανίζουμε τις τηγανίτες και από τις δύο πλευρές και όταν 

ροδοκοκκινίσει είναι έτοιμες. 

6. Τρώγονται και ζεστές και κρύες.                                                                         

 
4.Μπαρμπούνια με κάπαρη 

 
Υλικά 
1 κιλό μπαρμπούνια 

1 φλιτζάνι του καφέ κάπαρη 

3 κρεμμύδια μεγάλα 

1 φύλλο δάφνης 

5-6 σκελίδες σκόρδο 

1 κουτί συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας 

αλάτι πιπέρι 

ελαιόλαδο 
 

Εκτέλεση 
1.Καθαρίζουμε τα μπαρμπούνια προσεκτικά.  

2.Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες και τα τσιγαρίζουμε στο λάδι. 

3.Ρίχνουμε το χυμό  ντομάτας, την δάφνη,  το αλάτι, το πιπέρι και το 

σκόρδο και τα αφήνουμε να βράσουν γύρο στα 5 λεπτά.  

4.Στην συνεχεία βάζουμε την κάπαρη και τέλος τα μπαρμπούνια και 

συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 20 λεπτά 

5.Στο φαγητό ρίχνουμε λίγο αλάτι γιατί ήδη η κάπαρη είναι αρκετά 

αλμυρή   
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5.Πατατοσαλάτα με κάπαρη 

 
Υλικά 
4 μεγάλες πατάτες 

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

1 κουτάλι σούπας κάπαρη 

4 φιλέτα αντσούγιας σε λάδι πράσινες ελιές  

4 κουταλάκια της σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός  

2 κουταλάκια της σούπας ψιλοκομμένος άνηθος 

1 κουταλάκι της σούπας ψιλοκομμένος δυόσμος 

για το ντρέσινγκ:   

4 κουταλάκια της σούπας ελαιόλαδο 

2 κουταλάκια της σούπας χυμός λεμονιού 

1 κουταλάκι της σούπας σκόνη μουστάρδα 

1 κουταλάκι της σούπας χοντρό αλάτι 
 

Εκτέλεση   
1.Βράστε τις πατάτες με την φλούδα τους σε αλατισμένο νερό για 50 

λεπτά 

2.Καθαρίστε τις μόλις βράσουν και κόψτε τις σε μικρά κομμάτια  

3.Ψιλοκόψτε τις ελιές ,τις αντσούγιες και την κάπαρη. Βάλτε όλα τα υλικά 

για το ντρέσινγκ στο μπλέντερ και πολτοποιήστε τα. Βάλτε σε ένα μπολ 

τις πατάτες και όσο είναι ζεστές περιχύστε τις με το ντρέσινγκ.  

4.Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά, ανακατέψτε και σερβίρετε. 
 
 

6.Χοιρινό γεμιστό 

 

Υλικά 
2,5 κιλά  σπάλα σε ανοιχτό φιλέτο για να μπει μετά σε δίχτυ 

100 γρ. Μπέικον σε μικρά κομματάκια 

100 γρ. Ρεγγάτο τριμμένο ( ή κεφαλοτύρι)  

2 καρότα τριμμένα 

1 μικρή σελινόριζα σε κομματάκια 

2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 

3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο 

1 πιπεριά ψιλοκομμένη 

αλάτι, πιπέρι 
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1/2 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού 

1/2 φλιτζάνι χυμό λεμονιού 

1 ποτηράκι κρασί 
 

Εκτέλεση 
1.Γεμίζω το ρολό με το μπέικον, ρεγγάτο, καρότο, σελινόριζα, κρεμμύδι, 

σκόρδο, πιπεριά 

2.Βάζω στο δίχτυ, αλατοπιπερώνω 

3.Μαρινάρω όλο στο κρασί + πορτοκάλι +μισή σελινόριζα σε κομματάκια 

+ 1 κρεμμύδι + 1 σκελίδα σκόρδο 

4.Ψήνω την άλλη μέσα σε γάστρα στο φούρνο για 3 ώρες περίπου στους 

180-190 βαθμούς ,αφού το περιχύσω με την μαρινάρα και το λεμόνι   

5.Βάζω και πατάτες 

6.Το βράζω ανά διαστήματα 
 
 

7.Τυρένια 

 
Υλικά 
Για την ζύμη: 
1 ποτήρι ελαιόλαδο 

λίγο αλάτι 

νερό ζεστό όσο πάρει 
 

Για την γέμιση: 
1 κιλό μανούρι 

5 αυγά 

πιπέρι 

 

Εκτέλεση: 
1.Για να φτιάξουμε την γέμιση αλέθουμε το μανούρι και ρίχνουμε τα αυγά 

χτυπημένα και το πιπέρι και ανακατεύουμε 

2.Σε μία λεκάνη τοποθετούμε όλα τα υλικά της ζύμης και τα ζυμώνουμε 

δυνατά 

3.Κατόπιν την ανοίγουμε σε παραλληλόγραμμα φυλλαράκια, βάζουμε 

μέσα το μείγμα της γέμισης και τα διπλώνουμε και από τις τέσσερις 

πλευρές σε φακέλους 
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4.Αλείφουμε τις τυρένιες με κρόκο αυγού και τις ψήνουμε σε δυνατό 

φούρνο για 25 λεπτά περίπου. Είναι έτοιμες μόλις φουσκώσουν και 

ροδοκοκκινήσουν 

 
8.Πίτα ελένια 

 
Υλικά 
250 γραμμάρια νερό 

175mL νερό 

5 γραμμάρια μαγιά 

5 γραμμάρια αλάτι 

5 γραμμάρια ζάχαρη 

10mL βιολογικό ελαιόλαδο 

50 γραμμάρια ελιές 

 

Εκτέλεση 
1.Σε ένα μπολ ανακατεύετε το νερό με την μαγιά,την ζάχαρη,το αλάτι και 

το ελαιόλαδο 

2.Προσθέτετε λίγο λίγο το αλεύρι κοσκινισμένο  

3.Ζυμώνετε μέχρι να φτιάξετε μια ζύμη που δεν κολλάει στο χέρι και να 

είναι ελαφρώς ελαστική. 

4.Σκεπάζετε την ζύμη με μεμβράνη και την αφήνετε να φουσκώσει μέχρι 

να γίνει διπλή σε μέγεθος. 

5.Στη συνέχεια την ξαναζυμώνετε για να φύγει όλος ο αέρας και 

προσθέτετε τις ελιές 

6.Πλάθετε ένα καρβέλι και το βάζετε σε ένα ταψάκι με λίγο βιολογικό 

ελαιόλαδο για να μην κολλήσει 

7.Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 Κελσίου για 30 λεπτά. 

 

9.Λαδένια 

 
Υλικά 
για την ζύμη: 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

                      5 γραμμάρια μαγιά (1 κουταλάκι)  

                      1 κουταλιά ελαιόλαδο 

                      1 πρέζα αλάτι 

                     250 ml χλιαρό νερό 
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Επιπλέον υλικά: 5-6 ώριμες ντομάτες 

                           3-4 μεγάλα κρεμμύδια 

                           200 ml ελαιόλαδο 

                           αλάτι πιπέρι ρίγανη 

 

 

Εκτέλεση 

1.Ξεκινάμε με τη ζύμη πρώτα που χρειάζεται χρόνο για να φουσκώσει 

2.Διαλύουμε την μαγιά σε ένα ποτήρι με λίγο από το χλιαρό νερό.  

3.Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, κάνουμε μια λακκούβα στη 

μέση του, προσθέτουμε το νερό με την μαγιά και ανακατεύουμε.  

4.Προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι, το ελαιόλαδο ,το υπόλοιπο νερό και 

ζυμώνουμε καλά, μέχρι να γίνει ελαστική η ζύμη και να μην κολλάει στα 

χέρια 

5.Σκεπάζουμε το μπόλ με μία πετσέτα και την αφήνουμε να φουσκώσει 

για 30 λεπτά με 1 ώρα ,ώστε να διπλασιαστεί σε όγκο 

6.Μέχρι να φουσκώσει η ζύμη προχωράμε με τα υπόλοιπα υλικά 

7.Αρχικά καθαρίζουμε τα κρεμμύδια τα κόβουμε στη μέση 
 

10.Κακκαβιά 

 
Υλικά 
1200 γραμμάρια διάφορα μικρά ψάρια φρέσκα για σούπα.  

250 γραμμάρια πατάτες 

2 μέτρια κρεμμύδια 

100 ml ελαιόλαδο 

2 λεμόνια 

θαλασσινό αλάτι 

6-7 κόκκους μαύρου πιπεριού 

μια μικρή καυτερή πιπερίτσα 

 

Εκτέλεση 
1.Καθαρίζουμε τα ψάρια από τα λέπια και τα εντόσθια.  

2.Κόβουμε τις πατάτες με συμμετρικό τρόπο και στύβουμε τα λεμόνια.  

3.Σε μία κατσαρόλα σοτάρουμε τις πατάτες με το ελαιόλαδο, αφού 

χαράξουμε τα κρεμμύδια ελαφρά από την κάτω πλευρά 

4.Τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε 2-3 λεπτά. 
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5.Σβήνουμε με χυμό ενός λεμονιού 

6.Προσθέτουμε λίγο αλάτι, το πιπέρι ,την πιπερίτσα και περιχύνουμε 600 

ml νερό. 

7.Βράζουμε για περίπου 8-10 λεπτά 

8.Τοποθετούμε στην κατσαρόλα τα ψάρια και σιγοβράζουμε για περίπου 

10 λεπτά. 

9.Χωρίς να ανακατεύουμε αποσύρουμε, περιχύνουμε με τον χυμό του 

άλλου λεμονιού και ανακινούμε την κατσαρόλα.  

10.Αφήνουμε για 10 λεπτά την κακκαβιά πριν σερβίρουμε 

11.Τέλος σε μία πιατέλα σερβίρουμε τα ψάρια με τις πατάτες και το 

κρεμμύδι τα οποία περιχύνουμε το ελαιόλαδο, σερβίρουμε όσο ζωμό 

βγάλει η σούπα και τα μοιράζουμε.  

 

 
11.Μουσταλευριά Παραδοσιακή 

 
Υλικά 

Για κάθε 4 νεροπότηρα ,ελαφρά συμπυκνωμένο μούστο 

1 νεροπότηρο αλεύρι για όλες τις χρήσεις  

1 νεροπότηρο καρύδια χοντροκομμένα 

κανέλλα σκόνη 
 

Εκτέλεση 

1.Βάζουμε το μούστο σε κατσαρόλα, αφού κρατήσουμε 2 νεροπότηρα για 

να διαλύσουμε το αλεύρι. 

2.Διαλύουμε το αλεύρι στο μούστο που κρατήσαμε, φτιάχνοντας ένα χυλό. 

Το χυλό αυτό ,τον αδειάζουμε στην κατσαρόλα,  περνώντας τον μέσα από 

ένα σουρωτήρι για να μην έχει καθόλου σβολάκια.  

3.Με ένα κουτάλι ανακατεύουμε το χυλό στο σουρωτήρι ,μέχρι να 

αδειάσει τελείως. Αν μας έχουν μείνει σβολάκια στο σουρωτήρι ,πιάνουμε 

μούστο απ’ την κατσαρόλα και ανακατεύουμε με το κουτάλι μέχρι να 

περάσουμε όλο το χυλό. 

4.Βάζουμε την κατσαρόλα στην κουζίνα, ανάβουμε το μάτι στο μισό και 

περιμένουμε να πήξει σιγοβράζοντας για 15-20 λεπτά περίπου 

,ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα.  

5.Όταν πήξει και γίνει κρέμα, σερβίρουμε σε μπολ ή σε ξέβαθα πιάτα και 

πασπαλίζουμε με το χοντροκομμένο καρύδι και κανέλλα σκόνη  

6.Τέλος τη σερβίρουμε κρύα ή σε θερμοκρασία δωματίου.  
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12.Ξεροτήγανα 

 
Υλικά 
Ζύμη: 1 κιλό αλεύρι σκληρό 

           1 κρασοπότηρο ρακί 

           1 κουταλιά λάδι 

           νερό όσο πάρει (2 φλιτζάνια περίπου) 

Σιρόπι: 1 κιλό ζάχαρη 

             1/2 κιλό νερό 

             5-6 κουταλιές σούπας κανέλα 

             1/2 κρασοπότηρο μέλι 

             λεμόνι 

             καρύδια ,κανέλα και σουσάμι για το πασπάλισμα 

 

Εκτέλεση 
1.Βάζουμε το αλεύρι σε μία λεκάνη, ανοίγουμε μία λακκούβα στο κέντρο 

και ρίχνουμε μέσα την ρακή ,το λάδι, το αλάτι και το νερό. 

2.Τραβάμε λίγο λίγο το αλεύρι από τα πλάγια και ζυμώνουμε μία σφιχτή 

ζύμη. Την αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί.  

3.Ανοίγουμε λεπτό φύλλο σε λωρίδα μήκους 1 μέτρου περίπου και 

κόβουμε 4 μικρότερες λωρίδες. Βάζουμε λάδι σε ένα τσικάλι.  

4.Όταν κόψει το λάδι ,τυλίγουμε την λωρίδα μία μία χωριστά στα δάχτυλά 

μας ξεκινώντας από τα δύο δάχτυλα, μετά στα τρία και κατόπιν στα 

τέσσερα μέχρι να τελειώσει η λωρίδα. Κολλάμε την άκρη της και την 

ρίχνουμε στο καυτό λάδι. Με δύο πιρούνια γυρίζουμε τους κολλημένους 

αυτούς κρύους ,προσπαθώντας να μην χάσουν το στρογγυλό τους σχήμα. 

5.Όταν ροδίσει το ξεροτήγανο το βγάζουμε και το βάζουμε πάνω σε 

απορροφητικό χαρτί, ενώ συνεχίζουμε με άλλο. 

6.Ψήνουμε τα υπόλοιπα ξεροτήγανα και μετά ετοιμάζουμε το σιρόπι. 

Βράζουμε 15 λεπτά την ζάχαρη με το νερό και την κανέλα και στο τέλος 

προσθέτουμε το μέλι και το λεμόνι.  

7.Βουτάμε ένα ένα ξεροτήγανο στο καυτό σιρόπι να πάρει μία μικρή 

βράση και μετά το ανασύρουμε, το τοποθετούμε σε πιατέλα και το 

πασπαλίζουμε με κανέλα και κοπανισμένα καρύδια ή σουσάμι ή και με τα 

δύο. 
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13.Τηγανίτες Κουνουπιδιού με σάλτσα ντομάτας 

 
Υλικά 
1 κιλό κουνουπίδι 

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο 

2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 

8 κουταλιές ελαιόλαδο 

3 κουταλιές χυμό ντομάτας 

500 γραμμάρια ντοματάκια ψιλοκομμένα 

1 πρέζα ζάχαρη 

50 γραμμάρια φρυγανιά κοπανιστή 

50 γραμμάρια πικάντικο τυρί μανούρα τριμμένο  

5 κουταλιές αλεύρι 

2 αυγά χτυπημένα 

40 γραμμάρια βούτυρο 

1 ματσάκι βασιλικό ψιλοκομμένο 

 

Εκτέλεση 
1.Πλένουμε και καθαρίζουμε το κουνουπίδι. Το κόβουμε σε μπουκέτο και 

αφαιρούμε τα κοτσάνια. 

2.Τα βράζουμε σε αλατισμένο νερό για 5 λεπτά και τα αφήνουμε να 

στραγγίξουν καλά. 

3.Για να φτιάξουμε τη σάλτσα, σοτάρουμε με 2 κουταλιές λάδι, τα 

κρεμμύδια και το σκόρδο. 

4.Προσθέτουμε το χυμό ντομάτας, τα ντοματάκια και τη ζάχαρη. 

Αφήνουμε να βράσουν για 5 λεπτά, αλατίζουμε και πασπαλίζουμε με το 

πιπέρι. 

5.Πλένουμε και ψιλοκόβουμε μερικά φυλλαράκια βασιλικού. Τα 

προσθέτουμε στην σάλτσα ντομάτας και τη βράζουμε λίγο ακόμα.  

6.Ανακατεύουμε την κοπανισμένη φρυγανιά με το τυρί. Περνάμε τα 

κομμάτια του κουνουπιδιού πρώτα από το αλεύρι, από τα χτυπημένα αυγά 

και τέλος από το μείγμα φρυγανιάς τυριού.  

7.Τα τηγανίζουμε στο βούτυρο μαζί με το υπόλοιπο λάδι.  

8.Σερβίρουμε το κουνουπίδι με τη σάλτσα ντομάτας.  
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14.Κουλούρια του Γάμου 

 
Υλικά 
12 αυγά 

1 κιλό βούτυρο 

1 ποτηράκι κονιάκ 

3 κουτιά γάλα 

3 χαρτιά σόδα 

1\2 κιλό ζάχαρη 

6 βανίλιες 

χυμός 2 πορτοκαλιών 

1\2 λεμόνι, το ξύσμα και το χυμό του 

2 κουταλιές αμμωνία 

6 κιλά αλεύρι περίπου 

 

Εκτέλεση 
1. Χτυπάμε σε μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι ν’ ασπρίσουν  

2. Βάζουμε τ’ αυγά, τις βανίλιες, το κονιάκ, το γάλα, τη σόδα, το χυμό των 

πορτοκαλιών και τέλος το λεμόνι και την αμμωνία. 

3. Τα χτυπάμε πολύ καλά και τέλος τα ζυμώνουμε στο χέρι, βάζουμε 

συμβολικά το αλεύρι. 

4. Τα πλάθουμε σε διάφορα σχήματα, όπως πουλιά τσαμπιά, σταφύλια και 

τα κρεμάμε σε σατέν κορδελίτσες.  
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ: προϊόντα συνταγές 2ης  ομάδας 
 
1.Κιμωλιάτικα  τυριά 

 
Το Ιανουάριο  όταν έχουν ήδη γεννηθεί τα πρώτα κατσικάκια και αρνάκια 

και υπάρχει γάλα αρχίζουν τα παρασκευάζονται στην Κίμωλο τα φρέσκα 

τυριά, το μανούρι και η μυζήθρα. Το μανούρι περιέχει αλάτι και 

διατηρείται φρέσκο περίπου μια εβδομάδα. Από το τυρί αυτό, αν αλατιστεί 

περισσότερο και με κατάλληλη διαδικασία αποξήρανσης και ο ωρίμανσης 

παράγεται το ξερό τυρί μανούρα. Η μανούρα είναι πολύ πικάντικη, 

χρησιμοποιείται τριμμένη στα μακαρόνια και αποτελεί πρώτη υλη για 

διαφορές  πίτες και φαγητά. 

Η μυζήθρα είναι τυρί ανάλατο, με λίγα λιπαρά που διατηρείται φρέσκο για 

2-3 μέρες. Τρώγεται περιχυμένο μέλι, και φτιάχνεται με αυτό η μελόπιτα. 

Και το μανούρι και η μυζήθρα τοποθετούνται για να στραγγίσουν σε ιδικά 

καλαθάκια, μπλεγμένα από βούρλα χειροποίητα που ονομάζονται 

τυροβόλια. Κατά τα τέλη του Μάιου όταν ο καιρός έχει ζεστάνει αρκετά 

παρασκευάζεται το ξινό είναι πικάντικο φρέσκο τυρί που χρησιμοποιείται  

στις καλοκαιρινές   ντοματοσαλάτες 

 
 

2.Φραγκόσυκα 

 
Στην Κίμωλο υπάρχουν πολλές φραγκοσυκιές θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι το σήμα κατατεθέν του νησιού από άποψη χλωρίδας. Αυτό το κακόηχη 

φυτό ευδοκιμούν στο λιγοστό χώμα του νησιού και του δίνουν μια αγρία 

ομορφιά. Φυτά που αντέχουν την ξηρασία την ζεστή φυτρώνουν παντού 

και μεγαλώνουν γρήγορα από το τέλος της άνοιξη αρχίζουν να 

σχηματίζονται πάνω στα κακτοειδή φύλλα τα φραγκόσυκα που ωριμάζουν 

στα τέλη Αύγουστου. Οι ώριμοι πορτοκαλί καρποί μαζεύονται μέχρι τον 

Οκτώβρη. Τα φραγκόσυκα αφού καθαριστούν τρώγονται κρύα και είναι 

ένα πολύ δροσιστικό φρούτο που η γεύση του μοιάζει με του καρπουζιού. 

Από τα φραγκόσυκα παρασκευάζεται και χυμός. Επίσης υστέρα από 

κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να φτιάξει κάποιος μαρμελάδα ακόμα και 

λικέρ. 
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3.Κολοκυθόπιτα 

 

Υλικά 
1,2 κιλό κολοκύθι κόκκινο 

3 αυγά 

1 ποτήρι νερού γάλα 

1 ποτήρι νερού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του  

1,2 κιλό τυρί ξερό μανούρι 

Ελαιόλαδο 

Μάραθος φρέσκος 

 

Εκτέλεση  
1.Κόβουμε το κολοκύθι πολύ ψιλό και το στύβουμε. 

2.Προσθέτομαι το γάλα, αλάτι, πιπέρι, το τυρί κομμένο σε κομμάτια, το 

μάραθο ψιλοκομμένο και τέλος το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά.  

3. Ρίχνουμε στο ταψί το λάδι και μετά βάζουμε μέσα το μίγμα που έχουμε 

ετοιμάσει. 4.Στην συνεχεία τρίβουμε από πάνω μανούρι σε όλη την 

επιφάνια της πίτας. 5.Ψήνουμε την κολοκυθόπιτα σε προθερμασμένο 

φούρνο στους 200 βαθμούς και ψήνουμε για 20-25 λεπτά. Η πίτα αυτή 

τρώγεται ζεστή η κρύο και είναι πολύ νόστιμη και ευωδιαστή.  

 

4.Πελτές Κιμωλιάτικος ή μπερτές 

 
Πολύ παλιά συνταγή κατασκευής συνταγής ντομάτας, που φτιάχνεται σε 

όλα τα σπίτια. Ο πελτές χρησιμοποιείται στην κατασκευή φαγητών, επάνω 

σε ψωμί μαζί με λάδι για ένα πρόχειρο κολατσιό, και αποτελεί την βάση 

για μια σειρά ορεκτικών 

. 

Υλικά 
1 τελάρο ντομάτες 

Αλάτι χοντρό 

Αλάτι ψιλό 

 

Εκτέλεση 
1.Πλένουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε στην μέση και τις βάζουμε σε ένα 

κιούπι η σε μια λεκάνη αλατίζοντας τις με χοντρό αλάτι. Αφού τις 

σκεπάσουμε καλά, τις αφήνουμε για 3-4 μέρες μέχρι να λυόσουν. 
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2. Όταν περάσουν οι μέρες και έχουν λιώσει οι ντομάτες, τις σουρώνουμε 

για να φύγουν τα πολλά νερά και τις στύβουμε για να μείνει καθαρός ο 

πολτός από τους πόρους και τις φλούδες κατόπιν τοποθετούμαι τον πολτό 

σε υφασμάτινη σακούλα και την κρεμάμαι για να στραγγίξουν τα υγρά.  

3.Στην συνεχεία αδειάζουμε σε πήλινη λεκάνη και τον αλατίζουμε με ψιλό 

αλάτι κατά βούληση. Τον σκεπάζουμε με ένα τούλι, τον βάζουμε στον 

ήλιο ώσπου να <<ψηθεί>>, ανακατεύοντας τον κάθε πρωί.  

4.Αφού ψηθεί τον βάζουμε σε γυάλες.  

Παρακάτω δίνουμε τις συνταγές δυο πικάντικων και εύκολων ορεκτικών 

με κιμωλιάτικο πελτέ. 

 

5.Πελτές κιμωλιάτικος με κρεμμύδι ή  κάπαρη 
Ανακατεύουμε πελτέ με ελαιόλαδο και ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι ή 

κάπαρη. 

 Σερβίρουμε με φρέσκο ζυμωτό ψωμί. 

 

 
6.Μπουλέντα 

 
Υλικά  

500 γρ. καλαμποκάλευρο 

Αλάτι 

Νερό 

Σπιτική σάλτσα ντομάτας 

 

Εκτέλεση 
1.Βράζουμε το νερό με λίγο αλάτι και κατόπιν ρίχνουμε σίγα σίγα το 

καλαμποκάλευρο, ανακατεύοντας συνέχεια για να μην σβολιάσει, μέχρι 

οπού να γίνει ένας χυλός, πτυκτός σαν κρεμά.  

2.Όταν πρόκειται να σερβίρουμε , βυθίζουν το κουτάλι στην σάλτσα και 

με αυτό περνούμε κουταλιές της μπουλέντας και τις βάζουμε σε ένα πιάτο. 

3.Από πάνω ρίχνουμε την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτα και πασπαλίζουμε με 

τριμμένο τυρί μπαζίνα. 

 

 

 



18 
 

7.Μακαρόνια κιμωλιάτικα 

 
Υλικά  

Αλεύρι 

Νερό 

Ελαιόλαδο 

Αλάτι 

 

Εκτέλεση 

1.Σε μια λεκάνη ζυμώνουμε το αλεύρι με λίγο λάδι και νερό ώσπου να 

γίνει μια πολύ σφιχτή ζύμη. 

2.Κατόπιν για να φτιάξουμε τα μακαρόνια πρέπει  με την μάτσα και 

ανοίγουμε ένα φαρδύ και λεπτό φύλλο, το βάζουμε στην χειροκίνητη 

μακαρονομηχανή και φτιάχνουμε τα μακαρόνια.  

3.Τα ρίχνουμε μέσα σε βραστό νερό με αλάτι, να βράσουν μέχρι να 

μαλακώσουν και να φουσκώσουν χωρίς να τα ανακατεύουμε συχνά για να 

μην λασπώσουν. 

 

8.Κόκορας Κοκκινιστός 

 
Υλικά  

1 κόκορας χωριάτικος, ελεύθερης βοσκής  

3 ντομάτες φρέσκες ψιλοκομμένες 

Μια κουταλιά της σούπας πελτές κιμουλιάτικος 

Πιπέρι αλάτι 

5-6 κόκκους μπαχάρι 

1 ξύλο κανέλας 

Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

2-3 γαρίφαλα 

3 σκελίδες σκόρδο 

Ελαιόλαδο 

 

Εκτέλεση 

1.Πλύνουμε καλά τον κόκορα και το κόβουμε σε κομμάτια. Σε μια 

κατσαρόλα βάζουμε το λάδι να ζεσταθεί και σοτάρουμε τον κόκορα. 

2.Ρίχνουμε τον πελτέ τις ντομάτες, τα μπαχαρικά πιπέρι και αλάτι και 

ζεστό νερό να τα σκεπάσει. 
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3.Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για δυο περίπου ώρες μέχρι να 

μαλακώσει ο κόκορας και να δέσει η σάλτσα.  

4.Σερβίρουμε με μακαρόνια κιμωλιάτικα 
 

Σημείωση: 

Αν ο κόκορας είναι πολύ μεγάλος πρώτα τον βράζουμε και μετά 

ακλουθούμε την προηγούμενη συνταγή. Με το ζουμί του μπορούμε να 

φτιάξουμε μια πολύ νόστιμη σούπα.  

 
9.Μανούρι με αυγά 

 
Υλικά  
250γρ μανούρι φρέσκο 

Ελαιόλαδο 

Αλάτι πιπέρι 

3-4 αυγά 

 

Εκτέλεση 

1.Κόβουμε με το τυρί σε στρογγυλές φέτες και τις βάζουμε στο τηγάνι με 

λάδι. Τηγανίζουμε σίγα σίγα  και όταν αρχίσει  το τυρί να λιώνει, ρίχνουμε 

τα αυγά χτυπημένα και λίγο πιπέρι.  

2.Ανακατεύουμε συνεχεία μέχρι να στερεοποιηθούν τα αυγά.  

3.Τότε το φαγητό είναι έτοιμο και το σερβίρουμε με ζεστό χωριάτικο 

ψωμί. 
  

10.Μανιτάρια 
Στην Κίμωλο μετά τις πρώτες δυνατές βροχές γύρος τον Νοέμβριο 

βγαίνουν τα μανιτάρια. Συνεχίζουν να φυτρώνουν μέχρι το τέλος του 

Γενάρη σε τόπους με υγρασία που περιβάλλονται από ζωώδη βλάστηση. 

Έχουν χρώμα άσπρο η καφέ και οι τοπικές ονομασίες τους, ανάλογα  με 

υο είδος τους είναι αγκαθωτές οι γλύστριτες. Όταν τα μαζέψουμε πρέπει 

να τα βάλουμε αμέσως, αφού τα πλύνουμε σε καυτό νερό να ζεματιστούν 

και κατόπιν είτε συνεχίζουμε και τα μαγειρεύουμε, είτε τα αποθηκεύσουμε 

στην κατάψυξη και τα χρησιμοποιήσουμε όταν τα χρειαστούμε. Η πιο 

απλή συνταγή μαγειρέματος είναι τα τηγανιτά μανιτάρια που απλός αφού 

τα ζεματίσουμε, τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε καυτό λαδί. 
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11.Μανιτάρια στιφάδο 

 
Υλικά 
500γρ μανιτάρια 

500γρ κρεμμύδια μικρά 

Ελαιόλαδο 

2 σκελίδες σκόρδο 

Φύλλο δάφνης 

Αλάτι/πιπέρι 

Μπαχάρι 

1 ξύλο κανέλας 

Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 

 

Εκτέλεση 

1.Αφού ζεματίσουμε τα μανιτάρια τα σοτάρουμε με καυτό ελαιόλαδο. 

Στην συνεχεία σοτάρουμε και τα κρεμμυδάκια καθαρισμένα ολόκληρα. 

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα αλάτι, πιπέρι, το σκόρδο. 

2.Την κανέλα, φύλλο δάφνης., 4-5 κόκκους μπαχάρι και το χυμό ντομάτας 

αν χρειαστεί προσθέτουμε και λίγο χλιαρό νερό.  

3.Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 45’ της ώρας, μέχρι να μελώσουν τα 

κρεμμύδια και να πήξη η σάλτσα.  

 

 
12.Τζατζίκι με ξινό 

 
Υλικά  

1 κιλό ξινό (φρέσκο τυρί) 

1 αγγούρι 

4-5 σκελίδες σκόρδου η και περισσότερες  

Λίγο αλάτι 

Ελαιόλαδο 
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Εκτέλεση 

1.Καθαρίζουμε το αγγούρι και τις σκελίδες του σκόρδου και το τρίβουμε 

στο τριφτή. 

2.Σε μια λεκάνη ανακατεύουμε ξινό, το αγγούρι, το σκόρδο, το λαδί και το 

αλάτι πολύ καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο μίγμα, το προσφέρουμε 

σαν  ορεκτικό.   

 

13.Τυροπιτα με ξινό 
 
Υλικά  

1 Πακέτο φύλλο κρούστας 

1κιλο ξινό  τυρί 

3 αυγά 

Πιπέρι 

Μοσχοκάρυδο 

Βούτυρο για το άλειμμα των φύλλων 
 

Εκτέλεση 

1.Ανακατεύουμε το ξινό ,τα αυγά ,το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο . 

λειώνουμε το βούτυρο, αλείφουμε ένα ένα τα φύλλα και στρώνουμε τα 

μισά στο ταψί.  

2.Βάζουμε μέσα το μείγμα της γέμισης και τοποθετούμε τα άλλα μισά 

φύλλα από πάνω . ψήνουμε την τυρόπιτα σε μέτριο φούρνο για 45 λεπτά 

περίπου , μέχρι να ροδοκοκκινίσει.  

 

14.Κουκιά ξερά γιαχνί με αμάραθο 

 
Υλικά  

1\2 κιλό κουκιά που τα βάζουμε από το βραδύ στο νερό  

Μάραθος  φρέσκος 

1 κρεμμύδι 

1 φλιτζάνι καφέ ελαιόλαδο 

2-3 ντομάτες 

Αλάτι 

Πιπέρι 
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Εκτέλεση 

1.Το πρωί βγάζουμε τα κουκιά από το νερό , αφαιρούμε με το μαχαίρι τα 

μαύρα ματάκια που έχουν μπροστά και τα βράζουμε μέχρι να 

μαλακώσουν. 

2.Κόβουμε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες και σοτάρουμε μαζί με τοα 

κουκιά. 

3.Ρίχνουμε στη συνεχεία τις ντομάτες λειωμένες και λίγο ζεστό νερό , 

αλάτι ,πιπέρι και τις αφήνουμε να βράσουν περίπου για μίση ώρα.  

Όταν δέση η σάλτσα είναι έτοιμα . 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Μετά τη συγκέντρωση και την καταγραφή των συνταγών διαπιστώσαμε 

ότι η διατροφή των κατοίκων της Κιμώλου έχει άμεση σχέση με τη 

μεσογειακή διατροφή. Μια διατροφή πολύ υγιεινή, αφού βάση της είναι τα 

λαχανικά, τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά και τα ψαριά. Παρότι η 

κιμωλιάτικη κουζίνα στηρίζεται στα τοπικά προϊόντα υπάρχει μεγάλη 

ποικιλία συνταγών που επιτυγχάνεται με των έξυπνο συνδυασμό αυτών 

των προϊόντων. Έτσι βρίσκουμε συνταγές πολύ απλές, αλλά πλούσιες σε 

θρεπτικά συστατικά ικανές να δώσουν την απαραίτητη ενέργεια που 

απαιτεί ο ανθρωπινός οργανισμός. Υπάρχουν βέβαια και συνταγές για πιο 

επίσημες περιπτώσεις όπως γιορτές, γάμους και βαφτίσεις. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το μεράκι και η πείρα των γυναικών δίνει πιάτα που θα 

ζήλευαν ακόμα και βραβευμένοι chef. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το 

προσδόκιμο ζωής των κατοίκων του νησιού είναι υψηλό και σε αυτό 

συντελεί σε μεγάλο βαθμό η τοπική κουζίνα 

 Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στους κατοίκους του νησιού με την ευχή 

να χαίρουν πάντα άκρας υγείας και να μας μαγειρεύουν νόστιμα και 

απολαυστικά φαγητά. 

 

 
 


