
                                                                   

  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγ. Νικόλαος (Ευρυτανία)

γλυκά και μαρμελάδες (αγριοβατόμουρα, κράνι και κάστανα), λασπιώτικα φασόλια, λουκάνικα με πράσο, 
σαλάμια 

Αγ. Πρόδρομος (Χαλκιδικής)

σουβλάκια

Αγιά

παραδοσιακό τυρί μπάτζιος

Άγραφα

γραβιέρα

Αίγινα

φιστίκι Αιγίνης, σύκα, ελιές, κρασιά, κατσούλες (αιγινίτικο ψάρι, δυσεύρεστο, κόκκινο, χωρίς κόκκαλο)

Αίγιο

σταφίδες, ελιές, ροδοζάχαρη (γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο πολύ αρωματικό) της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών 
που παράγεται με παλία συνταγή μοναστηριακή από τους μοναχούς και βρίσκεται μόνον στα μαγαζιά του 
Αιγίου και στο μοναστήρι

Αμάρυνθος (Εύβοια)

ψάρια, από τα καλύτερα του Ευβοϊκού

Αμφιλοχία

περίφημα ψητά (γουρουνόπουλα, αρνιά, κατσίκια), παραδοσιακό "σουφλιμά", κοκορέτσι, σπληνάντερο, 
κεμπάπ. Γνωστή, επίσης, για την περίφημη γαρίδα της, μαγειρεύεται με διάφορους τρόπους.

Άμφισσα

επιτραπέζιες ελιές

Ανατολή (Νομός Λάρισας)



Εξαιρετικά νόστιμες πατάτες. Η γεύση τους αναδεικνύεται, όταν τις βράσετε με τη φλούδα, μετά τις 
καθαρίσετε, τις κόψετε ροδέλες και τις ροδίσετε στο λάδι. Θα τις σερβίρετε με ρίγανη και τριμμένο τυρί.

Ανάφη

Μπαλότια (σπιτικά ζυμωμένα ζυμαρικά), Μπανόφι (γλυκό), αστακομακαροναδα 

Ανδρίτσαινα

ζυμαρικά από γνήσια υλικά όπως χυλοπίτες, λαζάνια κλπ.Τα κρέατα της είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

Άνδρος

φουρτάλια (ομελέτα με πατάτες ροδέλες και λουκάνικα), λουκάνικα σε γλύνη, "λαμπριάτης" (φαγητό από 
κουφάρι κατσικιού ή αρνιού γεμιστό με ανδριώτικη γέμιση - χόρτα, αβγά, τυρί, μυρωδικά), μεταλλικό νερό 
πηγής Σάριζα, ντόπια τυριά (αρμεξιά, ξινομυζήθρα), γλυκό του κουταλιού παμπιλόνι (σάρκα εσπεριδοειδούς
που μοιάζει με κίτρο), αμυγδαλωτά και καλτσούνια (γεμιστά με μέλι και καρύδι)

Αράχωβα

φορμαέλα, τραχανάς, χυλοπίτες

Άργος

μακριά, μυτερά στις άκρες, πορτοκαλοκίτρινα πεπόνια

Βάτικα

βατικιώτικα κρεμμύδια (Πελ/νησος)

Βόλος

τσίπουρο, μεζέδες (πρώτα, δεύτερα ...), ΕΨΑ, Λουκούμια (μουστολούκουμα) του Παππού, τσιτσίραυλα, 
όστρακα, ψαρικά, ωραία χωριάτικα λουκάνικα, σπετζοφάι (με τηγανισμένο λουκάνικο -κατά προτίμηση 
Στρακα- και τηγανισμένες πιπεριές με σάλτσα ντομάτα. Μερικές φορές προσθέτουμε και μελιτζάνες στο 
τηγάνισμα) 

Γιάννενα

χέλια, γλυκά ταψιού, κρεατόπιτα, μπατσαριά, πέστροφες (στο νησάκι), βατραχοπόδαρα τηγανητά

Γρεβενά

παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα (φέτα, κεφαλοτύτι, κασέρι, μανούρι, ανεβατό, καπνιστο) 

Δάφνη (Λίμνη Λάδωνα)

τεράστια σαλιγκάρια

Δομοκός

κατίκι (τυρί), φακές Βουζίου (γνωστό και από την Ολυμπιονίκη Νίκη Μπακογιάννη, Βούζι Δομοκού,7 
χλμ.από τον Δομοκό), μαμαλίγκα (πίτα με βάση το κολοκύθι), γιαπράκια (κολοκυθοκορφάδες με γέμιση ρύζι
και λαχανικά) 



Δυτ. Φραγκίστα

πέστροφες

Έβρος

λουκάνικα χωριάτικα σουφλιώτικα (Πέταλο), μπάμπο (έντερα και συκωτάκια και ρύζι τυλιγμένα σε έντερο),
καβουρμάς (κρέας χοιρινό αλεσμένο ή σε κομματάκια με μπαχαρικά σε λίπος) 

Έδεσσα

μέλι, φρούτα, γλυκά κουταλιού, τυρί μπάτσο, τσούσκες πιπεριές, τσίπουρο, ζυμαρικά

Ελάτη

(Νοτιοδυτικά του Νομού Τρικάλων). αγριοβότανα, γλυκά κουταλιού

Ελαφόνησο

αστακοί με λευκή, κρουστή, συμπαγή σάρκα

Επτάνησα

μαντολάτα, σαλάμι και παραδοσιακό ποτό-λικέρ \"ροζολί\" Λευκάδας, παστέλια Ζακύνθου, ποτό-
λικέρ \"κουμ-κουάτ\" Κερκύρας 

Εύβοια

τηγανόψωμο, τυροπιτάρι, όστρακα (πίνες, χτένια, γυαλιστερές, στρόμπια, φούσκες, πετροσωλήνες, κυδώνια,
αχινοί, μύδια), γόνος καλαμαράκι, κρεατικά, ψαρικά (προσφυγάκια), νερό

Ευρυτανία

ψητά κρέατα, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, χωριάτικα λουκάνικα, τσαλαφούτι, λασπώτικα φασόλια, πέστροφα, 
πίτες, κατίκι, παραδοσιακά σαλάμια 

Ζαγοροχώρια

πίτες, αλευρόπιτα, κουρκουτόπιτα 

Θάσος

τσίπουρο, ελιές θρούμπα, λάδι, πευκόμελο, γλυκό κουταλιού (καρυδάκι-σύκο), φρέσκο ψάρι, σαλάμι αέρος

Θεσσαλονίκη

μπουγάτσες (με τυρί ή κρέμα), κεμπάπ, τρίγωνα Πανοράματος, Καζάν ντιμπί, μύδια, κουλούρι με σουσάμι 
(είναι πρωινό, είναι τραγανό, είναι Σαλονικιό- φωνάζουν οι κουλουρτζήδες της Αθήνας!) 

Θράκη

τον καβουρμά (αλλαντικό με βοδινό και πρόβειο κρέας, βραστά λαχανικά και μπαχαρικά), πομάκικες πίτες 
(ρυζόπιτα) 

Ικαρία



ψαρικά,κολοκυθοανθοί, κολοκυθοκεφτέδες, κολοκυθόπιτα

Καλαμάτα

παστέλι, ελιές, γουρουνόπουλο στο πανηγύρι, λάδι, ξερά σύκα, γυφτοφάσουλα ή αλλιώς μαυρομάτικα με 
"ψιλικά", δηλαδή μαγειρευτά με φρέσκια ντομάτα, σπανάκι, παζί, μάραθο, μυρώνια και άλλα άγρια χόρτα 
του βουνού. Από γλυκά, παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού είναι το γλυκό καρπούζι. Επίσης, όλα τα 
νοικοκυριά προσφέρουν οπωσδήποτε δίπλες σε γιορτές, αρραβώνες, γάμους αφού όπως χαρακτηριστικά 
λέγεται στη Μεσσηνία με τις δίπλες διπλώνονται οι χαρές...

Καλλιρόη

χορτόπιτα, μπατζίνα, ορεινή πέστροφα Ασπροποτάμου τηγανισμένη σε κατσικίσιο βούτυρο με κουρκούτι 
καλαμποκάλευρου, γουρουνόπουλο.
(Νοτιοδυτικά του Νομού Τρικάλων, στο δασικό σύμπλεγμα του Ασπροποτάμου)

Καμμένα Βούρλα

λουκουμάδες, τραχανάς, χυλοπίτες

Καρδίτσα

τα ωραία λουκάνικα και τις πίτες της, ιδίως την μπατζίνα, ένα είδος τυρόπιτας χωρίς φύλλο.

Καρπενήσι

προσούτο Στρεμένου, πορκέτα, σαλάμι αέρος, ψητά κρέατα

Κέρκυρα

λικέρ κουμ κουάτ, παστιτσάδα, μπουρδέτο, σοφρίτο, σαβούρο, τσιλίχουρδα, μπουρντούνια, νούμπουλο 
(αλλαντικό πιπεράτο), τσιτσιμπύρα (Gingerale), καπνιστά σαλάμια 

Κέρος

κατσικάκι Κέρου

Κεφαλλονιά

Κρεατόπιτα με τράγιο κρέας και ξεχωριστό φύλλο. Το περίφημο κρασί της ρομπόλα, τις μάντολες και το 
παστοκύδωνο. 

Κοκοπλεύρι Χασίων

πρασόπιτες, τσίπουρο, φασόλια 

Κομοτηνή

τα πιπεράτα στραγάλια και το σουτζούκ λουκούμ

Κόνιτσα

αλευρόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μπατσάρα, γλυκά του κουταλιού (καρπουζάκι, καρυδάκι, κερασάκι)

Κορινθία



βοσίβα (μπακλαβάς με σταφίδες)

Κόρινθος

σταφίδα, γαρδούμπες ριγανάτες, χοιρινά σουβλάκια στον Ισθμό

Κουφονήσι

αστακός

Κρήτη

ανθότυρο, γραβιέρα, ξινομυζήθρα, ρακί, τσικουδιά, ντάκος ή κουκουβάγια (παξιμάδι με ντομάτα, φέτα, 
ρίγανη, κρεμμύδι τριμμένο, γαμοπίλαφο (πιλάφι βρασμένο σε ζωμό αρνιού), στάκα με αυγό, ανθόγαλα, 
χορτόπιτες, κρεατικά, ψαρικά, κρασί, λάδι, νερό, απάκι (χοιρινό κρέας), ομαθιές (αλλαντικό με γλυκιά 
γεύση), καλιτσουνάκια (σε διάφορες παραλλαγές αλλά πάντα φτιαγμένα στο φούρνο σε διάφορα σχήματα 
με ζυμάρι και φρέσκια κρητικιά γλυκιά μυζήθρα).
Διάσημα είναι τα ντολμαδάκια με φρέσκα (όταν είναι στην εποχή) αμπελόφυλλα ή σπιτικά παστά (εκτός 
εποχής), με κιμά ή "χορτοφαγικά" (γιαλαντζί) ή με κολοκυθανθούς (όταν μπορεί κανείς να τους προμηθευτεί
"όπως πρέπει" -ανοικτούς-), ψημένα στην κατσαρόλα, με μπόλικο Κρητικό Φοδελιανό λεμόνι. (Προτιμήσετε
από τον πάτο της κατσαρόλας που έχουν μαλακώσει περισσότερο)
Χόντρο με χοχλιούς (χοντραλεσμένο σιτάρι με σαλιγκάρια). Με φρέσκια ντομάτα και τριμένα λαχανικά. 
(Φυσικά όταν οι χοχλιοί είναι κατάλληλοι προς βρώσιν). Αν είναι σωστά ψημένο (ζουμερό), είναι "όνειρο" 
Χοχλιούς μπουμπουριστούς (σαλιγκάρια τηγανιτά με ξύδι και αλεύρι), μυζηθρόπιτες (τηγανιτές πίτες με 
παραδοσιακή ξυνή μυζήθρα) 

Κύθηρα

όστρακα, υπέροχο θυμαρίσιο μέλι, παξιμάδια λαδιού, νερού και γλυκάνισου, παραδοσιακό Άρτο (τον οποίο 
προσφέρουμε στην εκκλησία αντί το καθιερωμένο πρόσφορο) ή απλό άρτο γλυκάνισου με ζάχαρη άχνη 
(ζυμωμένο με θυμαρίσιο μέλι και κανέλα και στολισμένο με σουσάμι), γλυκό πάστα μήλο (σιροπιαστό κέικ 
με αμύγδαλα και γλάσο από βανίλια) 

Κύμη Ευβοίας

εξαιρετικός μπακλαβάς από καρύδι ή αμύγδαλο και ξερά σύκα. Έχουν παράδοση στο γλυκό κουταλιού σύκο
και τα αμυγδαλωτά. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή και ένα ιδιαίτερο γλυκό που αξίζει να το δοκιμάσετε 
όταν την επισκευθείτε.
Επίσης, θα βρείτε σε όλα τα ζαχαλοπλασεία του χωριού εργολάβους. 

Κυπαρίσσι (Σπάρτη)

(χωριό 124 χλμ. από την Σπάρτη). Εξαιρετικό λάδι, θυμαρίσιο μέλι, μυζήθρα

Λακωνία

πορτοκάλια, σαμουσά (σπέσιαλ μπακλαβάς), μπαρδουνιώτικο (κόκορας κοκκινιστός με κρεμμυδάκια και 
ανάλαφρη μυρωδιά κανέλας και γαρύφαλλου), σύγλινο ή παστό Μάνης, γίδα βραστή του Πάρνωνα, ρίγανη, 
τσάι, μέλι, ελαιόλαδο και μυζήθρα Ταϋγέτου 

Λαμία

αρνί σούβλας, κοκορέτσι, τραχανά, χυλοπίτες, πίτες με χωριάτικο φύλλο και βάση το γάλα (γαλατόπιτα), το 
τυρί (στριφτή) ή τα χορταρικά και ιδίως το σπανάκι (λαχανόπιτα), κουραμπιέδες 



Λάρισα

μεγάλα σάντουιτς με γύρο/κοτόπουλο, κεμπάπ, τσίπουρο και συνοδευτικοί μεζέδες, μιλφέιγ και χαλβά 
σαπουνέ. 

Λειβαδιά

σουβλάκια καλαμάκια, αρνί σούβλας, κοκορέτσι ...

Λευκάδα

σαλάμι αέρος, φακές εγκλουβής, μαντολάτα, μέλι, σουμάδα, μαριδόπιτα, Ροζολι (παλιό λικέρ με βάση την 
κανέλλα και το πορτοκάλι), αβγοτάραχο, μαντολάτα, παστέλια, μαντόλες 

Λεωνίδειο

καγιανάς (ομελέτα), φαγητά με μελιτζάνες

Λήμνος

καλαθάκι (τυρί), τυρί μελίπαστο, λευκά και κόκκινα κρασιά, μύδια, παραδοσιακό γλυκό Σαμσάδες 
(χειροποίητο φύλλο με γέμιση σουσάμι καβουρντισμένο με σιρόπι α λα πετιμέζι), Πετνό με τα φλωμάρια 
(αλανιάρης κόκκορας με χωριάτικες χυλοπίτες) 

Λιτόχωρο

Ρέγγες (\"γιορτή ρέγγας\" κάθε Αύγουστο), τσίπουρο, προφιτερόλ (ζαχαροπλαστείο \"Λιάγκας\" -επίσης 
κάνει πολύ καλό εκμέκ κανταΐφι και παγωτά...)
Επίσης, την Καθαρή Δευτέρα στο Λιτόχωρο στην περιοχή \"ξηροκάμπι\", ο Δήμος Λιτοχώρου οργανώνει τα
κούλουμα. Προσφέρει φασολάδα, που την μαγειρεύουν οι μάγειροι της 24ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας σε 
μαγειρείο εκστρατείας που στήνεται επί τόπου και σας την σερβίρουν ζεστή-καυτή απευθείας από το καζάνι.
Επίσης προσφέρεται χαλβάς, τουρσί, ελιές, λαγάνα, ρετσίνα χύμα. Υπάρχουν συγκροτήματα παραδοσιακής 
μουσικής, φυσική πίστα για χορό και φυσικά χιλιάδες χαρταετοί στον ουρανό (το χιλιάδες δεν είναι σχήμα 
λόγου).

Λουτράκι

γλυκά κουταλιού, λουκουμάδες, νερό

Μαγγανιακό (Μεσσηνίας)

μοναδικά λαλαγγόψωμα (ή λαλαγγοψώματα) 

Μάνη

αρωματικό θυμαρίσιο μέλι, γουρούνια, λουκάνικα, τσιγαρίδες (κομμάτια χοιρινού έτοιμα για τηγάνι), 
εκλεκτό ελαιόλαδο, φρέσκα ψάρια, μαγειρευτά, πίτες, ψητά, πηχτή από γουρουνοκεφαλές, καλτσούνια, 
χόντρα (πλιγούρι γλυκό με σιρόπι και αρωματικά), σύγλινο (αλλαντικό), καγιανάς (παστό με αβγά)

Μαντινεία

ΟΠΑΠ Μαντινείας - λευκό ξηρό κρασί που παράγεται από την αρωματική ποικιλία μοσχοφίλερο στην 
περιοχή της αρχαίας Μαντινείας

Μαρώνεια (Κομοτηνή)



(35 χλμ. από την Κομοτηνή). Καλό κρασί

Μεγάλο Χωριό (Ευρυτανία)

γαλκτομπούρεκο του Καρβέλη, τραχανάς, χυλοπίτες, τυροκομικά, γλυκό καρυδάκι, κάστανα 

Μεγανήσι

ψαρικά, αστακός

Μεσολόγγι

αυγοτάραχο, πετάλια (ψάρια κέφαλοι ανοιγμένα, αλατισμένα στεγνωμένα στον ήλιο και ψητά στα 
κάρβουνα). Χέλια ψητά φτιαγμένα με τον πιο πάνω τρόπο, καθώς και ψητά ολόκληρα, παστά, σπάροι και 
τσιπούρες, μπουργέτο (σκορπιοί στη κατσαρόλα με μπόλικο κρεμμύδι και λεμόνι), γλυκά όπως η ρεβανί (και
όχι ραβανί), χαλβά με αλεύρι και κατιμάρι

Μέτσοβο

τυριά (Μετσοβόνε, μετσοβέλα, βλαχοτύρι, γραβιέρα, ...), κρασί ΚΑΤΩΓΙ, αλλαντικά, βούτυρο, γιαούρτι, 
τραχανά, χυλοπίτες

Μήλος

κουφέτο (γλυκό κουταλιού με μέλι και κολοκύθι), πιταράκια (τυροπιτάκια με ντόπιο τυρί)

Μικρό Κουφονήσι

ψαρικά, αρνί, κατσίκι

Μονεμβασιά

μπαρπούνια, αμυγδαλωτά

Μύκονος

κοπανιστή, τυροβολιά, λουκάνικα, λούζες, μελόπιτα, κρεμμυδόπιτα

Μυτιλήνη

Λαδοτύρι, ούζο (Μίνι, Πλωμάρι, Βαρβαγιάννη ...), κουκιά, σαρδέλες Καλλονής, λάδι

Νάξος

γραβιέρα, πατάτες, λικέρ κίτρου, παραδοσιακό τυρί Αρσενικό 

Νάουσα

ντομάτα λιαστή. Μέλι με κόρες, ριτσέλι (γλυκά του κουταλιού). Γκαβόψαρα (παστή μελιτζάνα, ουζομεζές 
για τηγάνισμα που παρασκευάζεται από το τοπικό εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων "η συνταγή της 
γιαγιάς"), ταρτόρι (ουζομεζές) , γκαϊγκανάς 

Νέα Καρβάλη (Καβάλα)



κουραμπιέδες, κατά προτίμηση Ιωσηφίδη. Είναι φτιαγμένοι με την παραδοσιακή συνταγή της μητέρας του 
κ. Ιωσηφίδη από την Καρβάλη της Μ. Ασίας και είναι τίγκα στο αμύγδαλο. 

Νεμέα

ΟΠΑΠ Νεμέας- βαθυκόκκινο ξηρό κρασί που παράγεται από την ποικιλία αγιωργίτικο στον κάμπο της 
Νεμέας

Νεραϊδοχώρι

λουκάνικα, κυνήγι.
(Νοτιοδυτικά του Νομού Τρικάλων)

Νευροκόπι (Δράμας)

πατάτες

Νίσυρος

σουμάδα, μαγειρευτά, ρεβυθοκεφτέδες (πιτιά)

Ορεστιάδα

κρεατικά: αγριογούρουνο, ζαρκάδι, ελάφι, φασιανό, λαγό στιφάδο

Παρνασσός

λουκάνικα, κρεατικά, γίδα, φασολάδα, τραχανάς, χυλοπίτες

Πάρος

ξινομυζήθρα, καροτόπιτα, γούνες (ψαρομεζές Α΄κατηγορίας, γίνεται από σκουμπρί ή κολιούς λιαστά με 
αλάτι πιπέρι και ρίγανη και τρώγονται ψητοί και με συνοδεία της σούμας, του Παριανού τσίπουρου) 

Πάτρα

μαυροδάφνη, ΟΠΑΠ Πάτρα -λευκό ξηρό κρασί που παράγεται στο Παναχαϊκό όρος, τεντούρα (λικέρ από 
κανέλα, χωνευτικό), τσιπούρες αυγολέμονο, λουκούμια. Ακόμη, θα βρείτε χοντροπήγουλη (πασίγνωστη εκεί
τοματόσουπα που παρασκευάζεται με χονδρό φιδέ). Χονδρός φιδές διατίθεται από τις εταιρίες ζυμαρικών 
(κυρίως MISKO) σχεδόν αποκλειστικά στα S/M της Πάτρας με την ονομασία \"φιδές χονδρός πήγουλη\". 
Στην Αθήνα και αλλού δεν βρίσκεται το προϊόν. Στην περιοχή καταναλώνονται ευρύτατα οι επτανησιακές 
και πελοποννησιακές νοστιμιές από σαβόρο και μπουργέτο μέχρι αβγά καγιανά και τουτουμάκια 
(χυλοπίτες). Επίσης, η σκορδαλιά (αλιάδα) έχει μεγάλη πέραση και μαγειρεύεται σε όλες τις εθνικές και 
άλλες γιορτές. 

Παύλια

(Νομός Αρκαδίας, κοντά στη Στεμνίτσα). Πολλά αμπέλια και καλό κρασί.

Πελοπόννησος

λάδι, ελιές, βατικιώτικα κρεμμύδια, θυμαρίσιο μέλι, αργίτικα πεπόνια, πορτοκάλια Λακωνίας, κρασιά 
(ΟΠΑΠ Πάτρας, ΟΠΑΠ Νεμέας, ΟΠΑΠ Μαντινείας), τυρί σφέλα, κορινθιακή σταφίδα, καγιανάς 
(ομελέτα), γλυκά κουταλιού



Περτούλι

φασολάδα, αγριογούρουνο, κυνήγι, λουκάνικα, πίτες (πρασόπιτα, τυρόπιτα), μοσχάρι στάμνας, μανιτάρια, 
γίδα βραστή.
(Νοτιοδυτικά του Νομού Τρικάλων)

Πήλιο

γλυκά κουταλιού, μέλι, τσίπουρο, τσιτσίραβλα, σπετσοφάι, μαγειρευτά, όστρακα, νερό, γαλοτύρι, 
φασολάδα, χωριάτικο λουκάνικο 

Πρέβεζα

φημίζεται για τη σαρδελα την οποία ψήνουν στα κάρβουνα με χοντρό αλάτι και λεμόνι(από εκεί και οι 
Πρεβαζάνοι λέγονται σαρδελάδες), και για τα πολλά ουζερί, μεζεδοπωλέια και ταβέρνες με πολλούς 
ψαρομεζέδες και όχι μόνο

Πρέσπα

λιμνίσια ψάρια (γριβάδι, ηλιόψαρα, μπράνες, τσιρόνι), φασολάδα, κορυφαίο τσίπουρο

Προυσός (Ευρυτανία)

αλλαντικά τύπου Πάρμας Στρεμμένου π.χ. λουκάνικα, μπέικον, σαλάμι αέρος, προσούτο

Ράχη Πιερίας

Κεράσια

Ραψάνη (Όλυμπος)

Η Ραψάνη είναι ένα χωριό στον Κάτω Όλυμπο ιδιαίτερα γνωστή για το κρασί της (υπάρχει κρασί από τον 
Τσάνταλη με το όνομα αυτό που διατίθεαι σε λοόκληρη την Ελλάδα). Το Σεπτέμβριο μάλιστα γίνεται γιορτή
κρασιού στη Ραψάνη, όπου διατίθεται άφθονο κρασί καθώς και χειροποίητες παραδοσιακές πίτες από τις 
γυναίκες του χωριού.

Ρόδος

αγορά ποτών (tax free), διάφορα τυριά όπως τυρομύζηθρο (λίγο πιο σκληρό από το ανθότυρο), ξυλότυρο 
(για μακαρόνια από κατσικίσιο γάλα), λευκό τυρί άλμης, ανθότυρο, φέτα, γραβιέρα, μελεκούνια (παστέλια), 
μέλι, μοσχοπούγκια (αμυγδαλωτά), μουσταλευριά, σούμα, αλισφακιά, κοριαντολίνο

Σαμοθράκη

χασλαμά (σαν τετράγνωνο μελομακάρονο) με παγωτό, πράουστο (γλυκό κουταλιού, κάτι ανάμεσα σε 
κορόμηλο και δαμάσκηνο), καϊσί (γλυκό κουταλιού βερίκοκο), κατσίκι (ελεύθερης βοσκής), τζιεροσαρμά

Σάμος

ωραίο Μοσχάτο κρασί και για το ούζο. 

Σαντορίνη

κρασί (Βισάντο), ντοματοκεφτέδες, απόχτι (αλλαντικό), φάβα



Σέρρες

Ακανέδες: είναι λουκούμια με φρέσκο βούτυρο και αμύγδαλο. Όταν είναι φρέσκα - φρέσκα, λιώνουν στο 
στόμα σαν βούτυρο 

Σητεία

Η Σητεία φημίζεται διεθνώς για 3 γαστρονομικά προϊόντα. 

 Το απίστευτα ελαφρύ και γευστικό της ελαιόλαδο (1ο διεθνές βραβείο 2002)
 Τα οινοπνευματώδη ποτά της με ιδιαίτερη έμφαση στη ρακί "ΒΑΡΒΑΚΙ" (ελαφριά και γλυκόπιοτα)
 Τους λουκουμάδες του "ΜΙΤΣΑΚΑΚΗ". Βουτηγμένοι στο μέλι τραγανοί και απολαυστικοί. Μακράν

οι καλύτεροι (Βέβαια δεν είναι και τόσο "διεθνώς" φημισμένοι αλλά άμα περασετε από εκεί, 
δοκιμάστε τους)

Σίφνος

ρεβύθια, μαστέλο (κατσικάκι με άνιθο και κρασί), κεραμικά οικιακής χρήσης, σκεύη για μαγείρεμα 
(τσουκάλια) και κανάτες

Σκόπελος

στριφτή τυρόπιτα, γλυκό αμυγδαλωτό (πάστα ασπρισμένου αμύγδαλου σε βαζάκι), γλυκό του κουταλιού 
δαμάσκηνο, ροφός στιφάδο (σπεσιαλιτέ στα περισσότερα μαγαζιά). Θρυλικό είναι το γεμιστό - μαγειρευτό 
κοτόπουλο στο Τέρψις στο Στάφυλο, μόνο που χρειάζεται να κλείσεις τραπέζι μερικές μέρες πριν... 

Σκύρος

φρέσκο ψάρι, αστακός, κατσίκι, τηγανόψωμο, φάβα, μέλι, παραδοσιακές πίτες, ξυρή μυζήθρα, \"ξυνοτύρι\" 
(ταιριάζει υπέροχα με γεμιστά, γενικά με λαδερά φαγητά). Έχει μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά και τα 
περισσότερα είναι ντόπια βλέπετε οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη 
καλλιέργια της γης.
Η τοπική κουζίνα είναι ελαφριά με ιδιαίτερη προτίμηση στα όσπρια. Όταν γίνεται γάμος, γιορτάζει όλο το 
νησί και οι πιατέλες με τους λουκουμάδες είναι για όλο τον κόσμο.
Σαν νησί έχει υπέροχες παραλίες και πολλά ψάρια, είναι ιδιαίτερα εύκολο για κάποιον που ξέρει να βρεί 
μέρη για ψάρεμα αστακών. Η φάβα είναι ένα προϊόν που καλλιεργείται στην Σκύρο από την αρχαιότητα έως
τις μέρες μας.

Σπάρτη

μπαρδουνιώτικος μεζές (χωριάτικο κοτόπουλο κοκκινιστό, χυλωμένο, μαζί με κομμάτια τυρί και ελιές), 
λουκάνικα (με ξύσμα πορτοκαλιού), υπέροχες δίπλες (γλυκό), πορτοκάλια, καγιανάς, λάδι, μέλι, γιαούρτι, 
μελομακάρονα, μουσταλευριά, μανούρι. 

Σύμη

ψάρια, οστρακοειδή, γαριδάκι Σύμης (πολύ μικρού μεγέθους γαρίδα τηγανητή), γαελόπιτες (πιταρίδια από 
γαέλα "είδος αθερίνας"), γλιφόνι, σάψιχο, λικέρ φραγκοσυκιάς

Σύρος

λουκούμια, χαλβαδόπιτα, τυρί Σαν Mιχάλη, τομάτες λιαστές, κάπαρη, στραπατσάδα, γεμιστό φρέσκο 
καλαμάρι στά κάρβουνα με μία καταπληκτική σάλτσα από μουστάρδα (φοβερός κρασομεζές) 

Ταύγετος



πέστροφες

Τζούρτζια Τρικάλων

Χορτόπιτα, γαλατόπιτα, πισνίτα, πλαστό, κόντρε, κοκορέτσι, κεμπάπ

Τήνος

χαλβαδόπιτα, λυχναράκια (γλυκάρμυρο γλύκισμα), λουκάνικο χοιρινό, λού(ντ)ζα (αλλαντικό κρασάτο), 
γραβιέρα, σίσιρα, κοπανιστή, φραγκόσυκα 

Τρίπολη

αρνόπιτα, τριπολιτσιώτικος μεζές (συκωταριά μαζί με ψιλοκομμένα έντερα), σπληνάντερο, κόκκορας 
κοκκινιστός με χυλοπίτες 

Τύρναβος

τυριά, τσίπουρο, κρασί 

Ύδρα

τα αμυγδαλωτά της (αχλαδάκια, καλτσούνια, ζαχαρομπακλαβάς), τα ψάρια της, τα ντόπια κατσίκια της 
καθώς και το τυρί που παράγουν κάποιοι βοσκοί

Φάρσαλα

χαλβάς

Φιλιατρά

ξινάδα (αρνί ψημένο στην κατσαρόλα, αυγοκομμένο με μπόλικο λεμόνι μέσα στην πυκνή σάλτσα του)

Φλώρινα

κόκκινες πιπεριές, ωραίες χορτόπιτες 

Φολέγανδρος

σουρωτό (λευκό,μαλακό τυρί), ματσάτα (χειροποίητα ζυμαρικά που σερβίρονται με κόκορα ή κουνέλι) 

Φούρνοι

μέλι θυμαρίσιο, ψαρικά

Χαλκίδα

25 Ιουλίου πανηγύρι Αγίας Παρασκευής για γουρουνόπουλο

Χανιά

πηχτόγαλο, γαμοπίλαφο, κουνέλι στιφάδο, σύγκλινα, στάκα, γραβιέρα 

Χίος



μαστίχα, γλυκά κουταλιού, σούμα, ούζο, κρασί (εξ ου και οι οινούσες), φοινίκια, κουρκουμπίνια, τυρί 
μαστέλο, ξυλάγκουρα

Πρέσπα

λιμνίσια ψάρια (γριβάδι, ηλιόψαρα, μπράνες, τσιρόνι), φασολάδα, κορυφαίο τσίπουρο

Προυσός (Ευρυτανία)

αλλαντικά τύπου Πάρμας Στρεμμένου π.χ. λουκάνικα, μπέικον, σαλάμι αέρος, προσούτο

Ράχη Πιερίας

Κεράσια

Ραψάνη (Όλυμπος)

Η Ραψάνη είναι ένα χωριό στον Κάτω Όλυμπο ιδιαίτερα γνωστή για το κρασί της (υπάρχει κρασί από τον 
Τσάνταλη με το όνομα αυτό που διατίθεαι σε λοόκληρη την Ελλάδα). Το Σεπτέμβριο μάλιστα γίνεται γιορτή
κρασιού στη Ραψάνη, όπου διατίθεται άφθονο κρασί καθώς και χειροποίητες παραδοσιακές πίτες από τις 
γυναίκες του χωριού.

Ρόδος

αγορά ποτών (tax free), διάφορα τυριά όπως τυρομύζηθρο (λίγο πιο σκληρό από το ανθότυρο), ξυλότυρο 
(για μακαρόνια από κατσικίσιο γάλα), λευκό τυρί άλμης, ανθότυρο, φέτα, γραβιέρα, μελεκούνια (παστέλια), 
μέλι, μοσχοπούγκια (αμυγδαλωτά), μουσταλευριά, σούμα, αλισφακιά, κοριαντολίνο

Σαμοθράκη

χασλαμά (σαν τετράγνωνο μελομακάρονο) με παγωτό, πράουστο (γλυκό κουταλιού, κάτι ανάμεσα σε 
κορόμηλο και δαμάσκηνο), καϊσί (γλυκό κουταλιού βερίκοκο), κατσίκι (ελεύθερης βοσκής), τζιεροσαρμά

Σάμος

ωραίο Μοσχάτο κρασί και για το ούζο. 

Σαντορίνη

κρασί (Βισάντο), ντοματοκεφτέδες, απόχτι (αλλαντικό), φάβα

Σέρρες

Ακανέδες: είναι λουκούμια με φρέσκο βούτυρο και αμύγδαλο. Όταν είναι φρέσκα - φρέσκα, λιώνουν στο 
στόμα σαν βούτυρο 

Σητεία

Η Σητεία φημίζεται διεθνώς για 3 γαστρονομικά προϊόντα. 

 Το απίστευτα ελαφρύ και γευστικό της ελαιόλαδο (1ο διεθνές βραβείο 2002)
 Τα οινοπνευματώδη ποτά της με ιδιαίτερη έμφαση στη ρακί "ΒΑΡΒΑΚΙ" (ελαφριά και γλυκόπιοτα)
 Τους λουκουμάδες του "ΜΙΤΣΑΚΑΚΗ". Βουτηγμένοι στο μέλι τραγανοί και απολαυστικοί. Μακράν

οι καλύτεροι (Βέβαια δεν είναι και τόσο "διεθνώς" φημισμένοι αλλά άμα περασετε από εκεί, 
δοκιμάστε τους)



Σίφνος

ρεβύθια, μαστέλο (κατσικάκι με άνιθο και κρασί), κεραμικά οικιακής χρήσης, σκεύη για μαγείρεμα 
(τσουκάλια) και κανάτες

Σκόπελος

στριφτή τυρόπιτα, γλυκό αμυγδαλωτό (πάστα ασπρισμένου αμύγδαλου σε βαζάκι), γλυκό του κουταλιού 
δαμάσκηνο, ροφός στιφάδο (σπεσιαλιτέ στα περισσότερα μαγαζιά). Θρυλικό είναι το γεμιστό - μαγειρευτό 
κοτόπουλο στο Τέρψις στο Στάφυλο, μόνο που χρειάζεται να κλείσεις τραπέζι μερικές μέρες πριν... 

Σκύρος

φρέσκο ψάρι, αστακός, κατσίκι, τηγανόψωμο, φάβα, μέλι, παραδοσιακές πίτες, ξυρή μυζήθρα, \"ξυνοτύρι\" 
(ταιριάζει υπέροχα με γεμιστά, γενικά με λαδερά φαγητά). Έχει μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά και τα 
περισσότερα είναι ντόπια βλέπετε οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη 
καλλιέργια της γης.
Η τοπική κουζίνα είναι ελαφριά με ιδιαίτερη προτίμηση στα όσπρια. Όταν γίνεται γάμος, γιορτάζει όλο το 
νησί και οι πιατέλες με τους λουκουμάδες είναι για όλο τον κόσμο.
Σαν νησί έχει υπέροχες παραλίες και πολλά ψάρια, είναι ιδιαίτερα εύκολο για κάποιον που ξέρει να βρεί 
μέρη για ψάρεμα αστακών. Η φάβα είναι ένα προϊόν που καλλιεργείται στην Σκύρο από την αρχαιότητα έως
τις μέρες μας.

Σπάρτη

μπαρδουνιώτικος μεζές (χωριάτικο κοτόπουλο κοκκινιστό, χυλωμένο, μαζί με κομμάτια τυρί και ελιές), 
λουκάνικα (με ξύσμα πορτοκαλιού), υπέροχες δίπλες (γλυκό), πορτοκάλια, καγιανάς, λάδι, μέλι, γιαούρτι, 
μελομακάρονα, μουσταλευριά, μανούρι. 

Σύμη

ψάρια, οστρακοειδή, γαριδάκι Σύμης (πολύ μικρού μεγέθους γαρίδα τηγανητή), γαελόπιτες (πιταρίδια από 
γαέλα "είδος αθερίνας"), γλιφόνι, σάψιχο, λικέρ φραγκοσυκιάς

Σύρος

λουκούμια, χαλβαδόπιτα, τυρί Σαν Mιχάλη, τομάτες λιαστές, κάπαρη, στραπατσάδα, γεμιστό φρέσκο 
καλαμάρι στά κάρβουνα με μία καταπληκτική σάλτσα από μουστάρδα (φοβερός κρασομεζές) 

Ταύγετος

πέστροφες

Τζούρτζια Τρικάλων

Χορτόπιτα, γαλατόπιτα, πισνίτα, πλαστό, κόντρε, κοκορέτσι, κεμπάπ

Τήνος

χαλβαδόπιτα, λυχναράκια (γλυκάρμυρο γλύκισμα), λουκάνικο χοιρινό, λού(ντ)ζα (αλλαντικό κρασάτο), 
γραβιέρα, σίσιρα, κοπανιστή, φραγκόσυκα 

Τρίπολη



αρνόπιτα, τριπολιτσιώτικος μεζές (συκωταριά μαζί με ψιλοκομμένα έντερα), σπληνάντερο, κόκκορας 
κοκκινιστός με χυλοπίτες 

Τύρναβος

τυριά, τσίπουρο, κρασί 

Ύδρα

τα αμυγδαλωτά της (αχλαδάκια, καλτσούνια, ζαχαρομπακλαβάς), τα ψάρια της, τα ντόπια κατσίκια της 
καθώς και το τυρί που παράγουν κάποιοι βοσκοί

Φάρσαλα

χαλβάς

Φιλιατρά

ξινάδα (αρνί ψημένο στην κατσαρόλα, αυγοκομμένο με μπόλικο λεμόνι μέσα στην πυκνή σάλτσα του)

Φλώρινα

κόκκινες πιπεριές, ωραίες χορτόπιτες 

Φολέγανδρος

σουρωτό (λευκό,μαλακό τυρί), ματσάτα (χειροποίητα ζυμαρικά που σερβίρονται με κόκορα ή κουνέλι) 

Φούρνοι

μέλι θυμαρίσιο, ψαρικά

Χαλκίδα

25 Ιουλίου πανηγύρι Αγίας Παρασκευής για γουρουνόπουλο

Χανιά

πηχτόγαλο, γαμοπίλαφο, κουνέλι στιφάδο, σύγκλινα, στάκα, γραβιέρα 

Χίος

μαστίχα, γλυκά κουταλιού, σούμα, ούζο, κρασί (εξ ου και οι οινούσες), φοινίκια, κουρκουμπίνια, τυρί 
μαστέλο, ξυλάγκουρα

πηγή: greekcook
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