
ΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι

Εμένα μου λες... Μπορεί αυτό να ίσχυε κάποτε. Ίσως να ισχύει 
και σήμερα, όταν θα ανεβούμε... οριστικά στους ουρανούς (με 
πιάνετε, φαντάζομαι). Πάντως σήμερα, σε ένα από τα... 
προσωρινά ταξίδια μου εκεί πάνω στον ουρανό (στα 30.000 

πόδια), κάθε άλλο παρά τηρήθηκε το... πρωτόκολλο. Τελευταίος εμφανίσθηκα στα 
counters για το check-in, στη τελευταία θέση (28C) βρέθηκα στο αεροπλάνο.

Με πλάτη στη τουαλέτα. Και με την κάθε... Hilde που την επισκεπτόταν να μου 
χαμογελάει αμήχανα. Οι... οδοντοστοιχίες ήσαν στη πλειοψηφία τους Γερμανο-
αυστριακές (οι πτήσεις της Ολυμπιακής ήσαν (στ’ αλήθεια ήσαν ;) όλες υπερ-πλήρεις 
και έτσι ταξιδεύω με τις αυστριακές αερογραμμές. Στον απόηχο του Euro, εμείς 
πηγαίνουμε Βρυξέλλες μέσω Βιέννης).

 

Το πρώτο μέρος της πτήσης είναι δύο ώρες περίπου και στο ημίωρο σερβίρισαν το 
φαγητό. Agnolotti με γέμιση από μπρόκολο και κάποιο ελαφρύ τυρίricotta, ανθότυρο, 
κάτι τέτοιο), σε κρέμα γάλακτος. Η μερίδα μικρή αλλά νοστιμότατη. Ζεστό φαγητό 
και κόκκινο κρασί, στα 30.000 πόδια, ούτε ο Δίας στον Όλυμπο να ήμουν. Η 
ευρυχωρία του θρόνου μου λείπει μόνο. Και μία Αφροδίτη. Ή, έστω, μία Άρτεμις. 
(ποιός την ακούει την... Ήρα μου, όταν θα διαβάσει αυτές τις γραμμές). Η διπλανή 
μας που πλατσουλίζει το ζυμαρικό στο στόμα της, φέρνει βέβαια περισσότερο προς... 
Αρτέμη Μάτσα. Καμία σχέση με τη θεά του κυνηγιού, την αγνή παρθένο, τη θεά της 
γονιμότητας, του καθαρού φωτός. Αλλά και θεά των κοριτσιών, που τραγουδούσε και 
ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Σκέπτομαι, εάν είχαν φωνή τα Agnolotti στο πιάτο της, τι ιστορίες φρίκης θα μας 
διηγιόντουσαν. Τα δικά, όμως, έχουν. Και μου λένε πώς  -τους αρέσει να- 
ετοιμάζονται και στη συνέχεια μαγειρεύονται:

 

Agnolotti με γέμιση από μπρόκολο και ανθότυρο, σε κρέμα γάλακτος

Υλικά :

Για τη ζύμη
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αλεύρι, αυγά, αλάτι, νερό

Για τη γέμιση

παρμεζάνα τριμμένη, ανθότυρο, μπρόκολο, αυγά, 30 γρ. βούτυρο, μοσχοκάρυδο, 
αλάτι, πιπέρι

Για τη κρέμα

βούτυρο, κρέμα γάλακτος

 

Ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στο site, φτιάχνουμε 
(από αλεύρι, νερό και αυγά, τίποτα άλλο), τη ζύμη για τα 
γεμιστά ζυμαρικά μας.

Τη σκεπάζουμε με φιλμ ή καθαρή πετσέτα και την αφήνουμε να 
“ξεκουρασθεί” για καμιά ώρα.

Για τη γέμισή τους, ανακατεύουμε το ανθότυρου (σε τρίμματα), 
μπρόκολο (ζεματισμένο), αυγά, την παρμεζάνα (τριμμένη), αλατοπίπερο και 
μοσκοκάρυδο.

Σε αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίγουμε την ζύμη μας σε 2 λεπτά, ισομεγέθη, φύλλα.

Με τη βοήθεια ενός μικρού κουταλιού βάζουμε μικρο-ποσότητες γέμισης (ίσες με ένα 
καρύδι) πάνω στο πρώτο φύλλο ζύμης. Τοποθετούμε το δεύτερο φύλλο πάνω στο 
πρώτο, πιέζουμε τα δύο φύλλα να κολλήσουν μεταξύ τους και, με την οήθεια του 
ειδικού εργαλείου, κόβουμε την ζύμη στη μέση της απόστασης κάθε γέμισης, 
παίρνοντας έτσι τετράγωνα κομμάτια με πλευρά 6 - 7 εκ.

Σε κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό, βράζουμε για 5 λεπτά τα agnolotti, σε 
χαμηλή φωτιά.

Σε ένα τηγάνι έχουμε λιώσει 2 κ.σ. βούτυρο με τη μισή από την κρέμα γάλακτος. 
Ρίχνουμε τα agnolotti, ανακατεύουμε απαλά με ξύλινο κουτάλι, προσθέτοντας και την 
υπόλοιπη κρέμα γάλακτος.

Προσθέτουμε το τριμμένο τυρί παρμεζάνα, μικρά κομματάκια βρασμένου μπρόκολου 
και τα βάζουμε στη πιατέλα του σερβιρίσματος

Η συνταγή αναλυτικά είναι στο site και βρίσκεται εδώ

 

Το αεροδρόμιο της Βιέννης είναι σχετικά μικρό αλλά πολύ συμπαθητικό. Στα duty 
free μαγαζιά του βρίσκει κανείς πλήθος ποτών (με το λικέρ σοκολάτας Mozart να έχει 
την τιμητική του, με το χαρακτηριστικό σφαιρικό μπουκάλι και τις πολλές 

http://www.sintagespareas.gr/sintages/agnolotti-se-krema-galaktos.htm


διαφορετικές γεύσεις –καφέ σοκολάτας, άσπρης, πραλίνα, 
dark), μεγάλη ποικιλία από βαλίτσες, σάκους, τσάντες, ρολόγια
και αρώματα, ρούχα και παιχνίδια. Ευτυχώς... λείπουν τα 
διαμάντια της Αμβέρσας. Αυτή είναι μία άλλη ιστορία, ίσως 
και να σας την πω κάποτε

Ο χρόνος αναμονής και μετεπιβίβασης δεν ήταν μεγάλος και έτσι νωρίς το απόγευμα 
ήμασταν στις Βρυξέλλες. Αύριο είναι γεμάτη και δύσκολη ημέρα, την επόμενη όμως 
φεύγουμε για Βενετία. Εκείνη “του Βορρά”, την Μπρυζ (αν και, τουλάχιστον άλλες 
τέσσερις πόλεις (Αγία Πετρούπολη, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ) διεκδικούν 
τον ίδιο τιμητικό τίτλο, όλες με κανάλια και διώρυγες, όλες με πλοιάρια να τις 
διασχίζουν, όλες με τη ζωή να κυλάει ήρεμη σαν τα ήρεμα νερά τους). Σήμερα όμως; 
που θα πάμε σήμερα;

There is no escape

Λοιπόν, εάν βρεθείτε στις Βρυξέλλες αναπόφευκτα τα βήματά σας (ή ο ξεναγός σας) 
θα σας φέρουν στην Grande Place, την κεντρική πλατεία της πόλης (απολαύστε την, 
αργά το απόγευμα που αρχίζουν και πέφτουν οι σκιές, με ένα μεγάλο ποτήρι μπύρα, 
από ένα από τα πολλά καφέ-μπυραρίες της, αποφύγετε όμως να φάτε στα άπειρα 
εστιατόρια που ξεφυτρώνουν στα γύρω δρομάκια, είναι πολύ τουριστικά ακόμα και... 
για γιαπωνέζους).

Εάν μάλιστα είσαστε μόνοι σας (ή με το έτερό σας ήμισυ), σταθείτε οπωσδήποτε να 
ρίξετε μία δεύτερη (και τρίτη και τέταρτη) ματιά στα επιβλητικά κτίρια που 
περικλείουν τη πλατεία, απολαμβάνοντας το ότι είσαστε μακριά από την άναρχη και 
άχρωμη δόμηση του ελληνικού αστικού κέντρου, την ηχορύπανση, τα παιδιά στα 
φανάρια, τα καφενεία και τα σουβλατζίδικα σε κάθε γωνιά.

Χα χα, έτσι νομίζετε; «Πρώτο δρόμο αριστερά που θα συναντήσεις», έτσι δεν λέει και 
το παλιό τραγούδι ; «Όπου κι’ αν γυρίσεις, η Ελλάδα είναι εκεί», θα συμπληρώσετε 
νοερά εσείς. Δέκα βήματα από την νοτιοανατολική έξοδο της πλατείας, την Rue des 
Chapeliers (μα κυριολεκτικά δέκα), ξεκινάει ένας δρόμος (η Rue du Marche aux 
Fromages ) γεμάτος Διόνυσους, Ελλάδες, Μίνωες, Παρθενώνες, Θεσσαλονίκες. Μέχρι

και ψητοπωλείο από τον (ή προς τιμήν του) Παρνασσό θα βρείτε. 
Από εκεί και η φωτογραφία με τις ελληνοπρεπείς θηλυκές 
φιγούρες στο κατώφλι να σας δείχνουν την είσοδο. Η ανδρική 
φιγούρακανένα λόγο (μαυριδερή και τριχωτή συνήθως), σας 
περιμένει μέσα. Τούρκοι αφεντικά επί το πλείστον, απ’ ότι μάθαμε, 
με έλληνες γκαρσόνια-κράχτες. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και 
όχι. Δεν έχετε να μείνετε να το μάθετε.

 

Εμείς συνεχίσαμε για λίγο ακόμη νοτιοανατολικά, κάντε το και εσείς, διασχίστε την 
Lombardstraat και βρείτε τη μικρή πλατεία Place de la Vieille Halle aux Bles (κάτι σα 
να λέμε η πλατεία της παλιάς αγοράς του σταριού). Η φωτογραφία (από το internet 



αυτή) αποδίδει ελάχιστα μόνο την αίσθηση χαλάρωσης που θα 
αισθανθείτε. Στα συμπαθητικά, ζεστά, σχεδόν οικογενειακά 
μικρά bistro μπορείτε να πιείτε ένα καφέ, μία μπύρα ή να 
γευθείτε ένα μικρό γεύμα βελγικής κουζίνας.

 

 

 

Ο δρόμος που φαίνεται να φεύγει προς τα αριστερά (“ανεβαίνει” είναι το σωστό ρήμα 
γιατί είναι ελαφρά ανηφορικός), η Trapstraat, θα σας πάει λίγο πιο κάτω σε άλλα 
ωραία σημεία της πόλης. Εκμεταλλευθείτε τη στάση σας εδώ, πάρτε δύο ανάσες, και 
συνεχίστε. Η κατεύθυνση είναι νότια, πλέον. Βαδίζετε προς μία από τις ομορφότερες
πλατείες των Βρυξελλών (Place du Grand Sablon), αλλά εσείς δεν το ξέρετε ακόμα. 
Ούτε και εμείς.

“Και, ποιός θα βγάλει το σκύλο βόλτα ;”

Στο δρόμο προς τα εκεί, λοιπόν, ανηφορίζοντας ένα σχετικά στενό πεζόδρομο, την 
Rollebeekstraat, (θυμηθείτε, είμαστε πάντα στο κέντρο των Βρυξελλών, μόλις δυό 

βήματα από την πολύβουη Grande Place), ανηφορίζοντας τα 
στρωμένα με μικρούς κυβόλιθους, πλατιά της σκαλοπάτια, το 
μάτι μας μένει απορημένο στο πρώτο στη σειρά εστιατόριο στο
αριστερό μέρος του δρόμου. Ο τίτλος, πίσω από μία πέργκολα 
με κισσό, αναρωτιέται : “et, qui va promener le chien ?” (και, 
ποιος θα βγάλει το σκύλο βόλτα;). Μπήκαμε μπας και το 
μάθουμε. Το service πολύ καλό, οι μπύρες παγωμένες, για το 



φαγητό (που έβλεπα να σερβιριζόταν σε ενδιαφέροντα από πλευράς ποσότητας και 
εμφάνισης πιάτα) δεν έχω άποψη.

 

Αφού πήραμε δυό ανάσες μπας και συνέλθουμε από τον γρήγορο βηματισμό και την 
ανηφόρα, προχωρήσαμε έως την πλατεία στο τέλος της Rollebeek straat (αργότερα 
μόνο την εκτιμήσαμε σαν την πιο όμορφη που είδαμε), όπου στο πλάι της Κυρίας, της 
Παναγίας του Σαμπλόν (Notre Dame du Sablon), μπήκαμε σε ένα από τα πλέον 
γνωστά, όπως μάθαμε στη συνέχεια, εστιατόρια της πόλης, το “Au vieux Saint 
Martin”. Κάποιος κάτι πρέπει να μας είχε πει για αυτό, δεν θυμάμαι, αλλά έτσι 
πήγαμε. Και δεν χάσαμε.

 

Το μικρό μενού του περιλαμβάνει πιάτα τυπικά των 
Βρυξελλών (το καλό που σας θέλω, εσείς μείνετε μακριά από 
το διάσιμο American filet, δεν είμαστε εμείς οι έλληνες για... 
ωμό κιμά) και οι μερίδες του είναι πολύ πλούσιες. Μπορείτε 
όμως να απολαύσετε ένα μοσχαρίσιο φιλέτο με κρέας από το 
Aberdeen της Σκωτίας, με πράσινο πιπέρι και κρέμα 
γάλακτος.

 

Ο ιδιοκτήτης του, εισαγωγέας κρασιών ο ίδιος, προσφέρει ασυνήθιστα καλό κρασί 
για την τιμή του και έχει πάντα μια θέση στο bistro του, είτε πάει κάποιος για ένα 
καφέ στο μπαρ, είτε για ένα πλήρες μενού.

Εμείς, παραδοσιακά, μείναμε στις περίφημες βέλγικες μπύρες,
σε κάθε γύρο. μάλιστα, και διαφορετική (και είχε πολλούς…..
γύρους η βραδιά). Έπρεπε να κάνω ταχύρυθμα μαθήματα στη
Λουΐζα για τις επόμενες ημέρες. Πως; Δεν ξέρετε την Λουΐζα ;
Ε, απ’ ότι αποδείχθηκε μετά τους πρώτους γύρους, ούτε εγώ
την... ήξερα καλά.

Ειλικρινά, δεν ξέρω πως είναι το Aberdeen, ούτε και κανένα άλλο μέρος στη Σκωτία 
εδώ που τα λέμε (καταφέρνει μέχρι σήμερα και βρίσκεται εκτός των δρομολογίων 
μου), τα κρέατά τους, όμως, πρέπει να είναι πολύ καλά. Το μοσχαρίσιο φιλέτο ήταν 
ένα ποίημα (και μάλιστα σκαμπριόζικο ποίημα, θα έλεγα, δεδομένης της ποσότητας 
του πιπεριού στο πιάτο).

Ο φιλικός και ευγενέστατος Θωμάς (μάλιστα, έλληνας γκαρσόνι στο μαγαζί, 
πολύτιμος καθοδηγητής των επιλογών μας) δεν μπόρεσε να βοηθήσει στην .. 
υφαρπαγή της συνταγής. Την αναζήτησα, λοιπόν, στο internet, τη βρήκα, και τη 
μεταφέρω: 

 

http://www.sintagespareas.gr/sintages/mosxarisio-fileto-me-prasino-piperi.html


Μοσχαρίσιο φιλέτο με πράσινο πιπέρι

Υλικά

βούτυρο, Brandy, κρέμα γάλακτος, μουστάρδα, πράσινο πιπέρι σε κόκκους, αλάτι.

φιλέτο μοσχαρίσιο

Εκτέλεση

1. Κοπανίζουμε ελαφρά σε γουδί τη μισή ποσότητα των
κόκκων του πράσινου πιπεριού και, πιέζοντας πάνω στα
θρύμματα τα φιλέτα, κάνουμε να μπηχθούν και στις
δύο πλευρές των φιλέτων. 

2. Λιώνουμε το βούτυρο μας σε μεγάλο τηγάνι και
ρίχνουμε τα φιλέτα μας να “σωσταρισθούν" ελαφρά και
να πάρουν λίγο χρώμα και να δημιουργηθεί μία
κρούστα. Τα βγάζουμε και τα διατηρούμε σε ζεστό μέρος.

3. Προσθέτουμε το brandy και με απαλές κινήσεις ξεκολλάμε τους χυμούς του 
κρέατος που έχουν κολλήσει στον πάτο του τηγανιού. Κατόπιν προσθέτουμε 
τη μουστάρδα και τη κρέμα γάλακτος, το υπόλοιπο πράσινο πιπέρι, αλάτι και 
τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να πήξουν ελαφρά. 

4. Ξαναβάζουμε στο τηγάνι τα φιλέτα μας για χρόνο ανάλογο με το πόσο ψημένα
τα θέλουμε, τα αφαιρούμε και τα τοποθετούμε σε ζεσταμένα πιάτα.

5. Σερβίρονται ζεστά και καλυμμένα με την σάλτσα του μαγειρέματος. 
6. Για το ψήσιμο του φιλέτου συνιστάται η χρήση “καθαρισμένου” βούτυρου, 

που συμπεριφέρεται καλύτερα στις υψηλές θερμοκρασίες και δεν καίγεται 
εύκολα.

Και αυτή η συνταγή είναι στο site και βρίσκεται εδώ

Όσο για το τι είναι, αλλά και που το βρίσκουμε, το καθαρισμένο βούτυρο, δείτε 
εδώ

 

Η ξαφνική βροχή (εδώ ο ήλιος και η βροχή παίζουν ένα αδιάκοπο παιχνίδι, τόσο 
μεταξύ τους όσο και με τα νεύρα μας), δεν μας εμπόδισε να κάνουμε μία βόλτα μετά 
το φαγητό λίγο πιο νοτιότερα, προς την πολυδιαφημισμένη Avenue Louise, με το 
πλατύ δενδροφυτεμένο διαχωριστικό και τα πολυτελή μαγαζιά. Δεν είναι ο πιο 
χλιδάτος δρόμος των Βρυξελλών, μπορείτε όμως να περάσετε ώρες και ώρες κάνοντας
shopping στα μαγαζιά του, ή πίνοντας ένα καφέ σε κάποιο από τα πολυτελή 
ξενοδοχεία, ή, τέλος, δοκιμάζοντας την κουζίνα των γραφικών εστιατορίων (μοδάτων 

αν και, δυστυχώς, με έντονο τουριστικό χρώμα) των μικρών 
κάθετων δρόμων, ιδιαίτερα στην αρχή της λεωφόρου.

 

Σε μια βιτρίνα, όχι μακριά από ένα εξαιρετικό κατάστημα με 

http://www.sintagespareas.gr/simboules/genikes-simvoules/132-katharismeno-boutiro
http://www.sintagespareas.gr/sintages/mosxarisio-fileto-me-prasino-piperi.html


παιδικά παιχνίδια (είδα κάποιες πολύ όμορφες 
ξυλοκατασκευές, που τόσο λείπουν από την Αθήνα) η 
διακόσμηση μου κίνησε την περιέργεια. Πρωτότυπη στο 
σύνολό της, είχε στο πάνω μέρος της δύο τεράστια γλυκάκια 
από μαρτσιπιένο, σε πορτοκαλί χρώμα, που με ένοχο και 
δήθεν αδιάφορο ύφος και με τα δόντια ακόμη γυμνά, 

αντιδρούσαν στο όλο παράπονο ύφος ενός άλλου γλυκού, από λευκή σοκολάτα, που 
έχουν βάλει ανάμεσά τους. Ο λόγος ; μόλις του έχουν κόψει με δαγκωνιές το πάνω 
μέρος του κεφαλιού του. Κανείς δεν αντιστέκεται στις σοκολάτες του Leonidas!!!

Όχι, εμείς δεν θα καθίσουμε κάπου εδώ γύρω. Πέντε στάσεις (σε δύο διαφορετικές 
γραμμές) πιο κάτω, το εξαιρετικά ατμοσφαιρικό μπαρ του ξενοδοχείου μας, μας 
δικαιώνει για την επιλογή μας. Μπύρες κάθε τύπου και χρώματος, ποτά κάθε γωνιάς 
της γης και μεγάλη γκάμα από ετικέτες κρασιών, τάρτες με φρούτα ή την φημισμένη 
βέλγικη σοκολάτα. Ή κάποια μικρά αλμυρά πιάτα.

 

Κάτι το ταξίδι, κάτι η αυριανή εκδρομή στη Μπρυζ, τα ποτήρια μας έμειναν 
μισοάδεια στο τραπεζάκι πίσω μας. Τα τρίτα...

Οι Βρυξέλλες δεν είναι (μόνο) τα σημεία που ανέφερα πιο πάνω. Αυτά, όμως, είναι 
κάποια που δεν θα βρείτε σε κανέναν οδηγό της πόλης. Παρά μόνον σε αυτόν που, 
φεύγοντας, θα φτιάξετε μόνοι σας. Για αυτόν είναι και οι φωτογραφίες που διάλεξα 
για να κλείσω το κείμενο.

Και, που είστε, rendez-vous στην Μπρυζ …..


