
Δελτίο Τύπου ν.2

Περιεχόμενα
Αυτό το δελτίο θα σας ενημερώσει για:

1. Το έργο μας για το βιβλίο συνταγών και την τρέχουσα πρόοδό του,

2. Τέσσερις νόστιμες συνταγές από τους συνεργάτες μας,

3. Τι ετοιμάζουμε στη συνέχεια;

1. Το έργο μας για το Βιβλίο Συνταγών
Οι εταίροι μας έχουν συλλέξει συνταγές από την παραδοσιακή περιφερειακή και
εθνική κουζίνα των χωρών τους. Ακολουθώντας τις οδηγίες των Ηνωμένων
Εθνών για μια βιώσιμη διατροφή, οι συνταγές δίνουν έμφαση σε τρόφιμα και
συστατικά που είναι εποχιακά, μη επεξεργασμένα, βιολογικά, τοπικά
καλλιεργούμενα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά, και
με επιλογές για χορτοφάγους και vegan.

Το βιβλίο με τις συνταγές θα περιλαμβάνει:

- 40 συνταγές από τις χώρες εταίρους, 10 ανά χώρα

- Συνταγές που περιγράφουν επίσης τις παραδόσεις και την πολιτιστική
κληρονομιά των τόπων από τους οποίους προέρχονται,

- Πληροφορίες σχετικά με τη γενική διατροφή και πώς αυτές οι συνταγές και τα
συστατικά που χρησιμοποιούν έχουν θρεπτική αξία,

- Πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και
τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας που συνδέονται με τα τρόφιμα και την
παραγωγή τροφίμων.



2. Τέσσερις νόστιμες συνταγές από τους συνεργάτες
μας
Στις επόμενες σελίδες θα παρουσιάσουμε μια επιλογή συνταγών από τη Λιθουανία,
την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Σκωτία, που συνεισέφεραν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας
στο βιβλίο συνταγών που ετοιμάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος "Αειφορία,
κληρονομιά και υγεία".

Συνταγή 1: Σούπα “Nip Nip”

Μία vegan (αυστηρά χορτοφαγική) σούπα από τη Σκωτία

Σχετικά με τη Συνταγή

Όπως τα καρότα, έτσι και τα παστινάκια κατάγονται από την Ευρασία και τρώγονται
εκεί από την αρχαιότητα. Οι αρχαιολογικές αποδείξεις για την καλλιέργεια του
παστιναριού είναι ακόμη μάλλον περιορισμένες- οι ελληνικές και ρωμαϊκές
λογοτεχνικές πηγές αποτελούν σημαντική πηγή για την πρώιμη χρήση του. Το
παστινάκι έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και ο αυτοκράτορας Τιβέριος δέχθηκε μέρος του
φόρου που κατέβαλε η Γερμανία στη Ρώμη με τη μορφή παστινακίων. Στην
Ευρώπη, το λαχανικό χρησιμοποιήθηκε ως πηγή ζάχαρης πριν από τη διάθεση της
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο και τεύτλα.

Αυτή η συνταγή χρησιμοποιεί ελάχιστα επεξεργασμένα συστατικά, τα οποία είναι πιο
υγιεινά από τις επεξεργασμένες εναλλακτικές λύσεις.
Το παστινάκι είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε
κάλιο με 375 mg ανά 100 γρ. Αρκετές από τις βιταμίνες της ομάδας Β είναι
παρούσες, αλλά τα επίπεδα της βιταμίνης C μειώνονται κατά το μαγείρεμα.
Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις βιταμίνες και τα μέταλλα βρίσκονται κοντά
στη φλούδα, πολλές από αυτές θα χαθούν, εκτός αν η ρίζα καθαριστεί ή μαγειρευτεί
ολόκληρη.

Η κατανάλωση παστινακίων έχει πιθανά οφέλη για την υγεία. Περιέχουν
αντιοξειδωτικά όπως η φαλκαρινόλη, η φαλκαρινδιόλη, η παναξιδιόλη και η
μεθυλο-φαλκαρινδιόλη, τα οποία ενδεχομένως να έχουν αντικαρκινικές,
αντιφλεγμονώδεις και αντιμυκητιασικές ιδιότητες. Οι διαιτητικές ίνες στα παστινάκια
είναι εν μέρει διαλυτές και εν μέρει αδιάλυτες και περιλαμβάνουν κυτταρίνη,
ημικυτταρίνη και λιγνίνη. Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες των παστιναίων
μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και στη μείωση των
επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα.

Τα λαχανικά έχουν μερικά από τα τρόφιμα με τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, ιδίως τα καρότα, τα παστινάκια και τα κρεμμύδια, καθώς μπορούν να
καλλιεργηθούν τοπικά και με βιολογικές τεχνικές.

Υλικά

4 μικρά γογγύλια (όχι μεγαλύτερα από το μέγεθος ενός

μήλο)

10 παστινάκια

1 κρεμμύδι

1 καρότο

4 στελέχη σέλινου

1 φλιτζάνι ζωμό λαχανικών



Μπαχαρικά. Προτείνεται: 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα- 2
κουταλάκι του γλυκού κύμινο, τριμμένο μαύρο πιπέρι (αλλά μπορεί να είναι της επιλογής
σας).

Προετοιμασία

- Καθαρίστε και κόψτε τα γογγύλια και τα παστινάκια σε κύβους.

- Κόβετε σε κύβους το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλινο.

- Σοτάρετε το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλινο σε κύβους σε λάδι μέχρι να

μαλακώσουν.

- Προσθέστε τα γογγύλια και τα παστινάκια και ανακατέψτε μέχρι να

ροδίσουν ελαφρά

- Προσθέστε 1 φλιτζάνι ζωμό λαχανικών και 1 φλιτζάνι νερό

- Αφήστε το να πάρει βράση και σιγοβράστε μέχρι τα γογγύλια και τα

παστινάκια να μαλακώσουν.

- Προσθέστε καρυκεύματα και μπαχαρικά ανάλογα με τη γεύση και

σιγοβράστε άλλα 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.

- Χρησιμοποιήστε ένα μπλέντερ χειρός, έναν πολτοποιητή χειρός ή έναν

μύλο τροφίμων για να πολτοποιήσετε τη σούπα - Επαναφέρετε σε

βρασμό, προσθέτοντας λίγο νερό αν το μείγμα είναι πολύ πηχτό -

Σερβίρετε με ψωμί και καβουρδισμένους ηλιόσπορους και

κολοκυθόσπορους για γαρνιτούρα - Συμβουλή: Ταμπάσκο: Σε μερικούς

αρέσει να προσθέτουν μια πρέζα σάλτσας ταμπάσκο.

Συνταγή 2: Πατάτες με μανιτάρια δάσους

Ένα χορτοφαγικό κύριο πιάτο από τη Λιθουανία

Σχετικά με τη Συνταγή

Η παράδοση της συλλογής μανιταριών είναι ευρέως διαδεδομένη στη Λιθουανία. Από
τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο, οι άνθρωποι ταξιδεύουν συχνά στα δάση για να
αναζητήσουν και να συλλέξουν περίπου 30 διαφορετικά είδη βρώσιμων μανιταριών.
Τα μανιτάρια που συλλέγονται αργότερα χρησιμοποιούνται για κύρια πιάτα, σούπες
και σάλτσες, επίσης μπορούν να κονσερβοποιηθούν, να αποξηρανθούν, να
μαριναριστούν ή να πωληθούν σε υπαίθριες αγορές. Λόγω αυτής της παράδοσης,
πολλά εθνικά λιθουανικά πιάτα είναι καρυκευμένα με μανιτάρια.



Κάθε χρόνο διοργανώνεται στη Λιθουανία ένα πρωτάθλημα συλλογής μανιταριών,
κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες συναγωνίζονται για τον τίτλο του
πρωταθλητή μανιταριών, προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα
πολύτιμα μανιτάρια μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ένα από τα πιο δημοφιλή και πολύτιμα μανιτάρια που βρίσκονται στα λιθουανικά
δάση είναι το boletus, γνωστό και ως "βασιλιάς των μανιταριών".

Αυτή η συνταγή χρησιμοποιείται συχνά στη Λιθουανία για το τραπέζι της παραμονής
των Χριστουγέννων, όταν παραδοσιακά ετοιμάζονται 12 πιάτα χωρίς κρέας για όλη
την οικογένεια και τους συγγενείς.

Υλικά
600 γραμμάρια πατάτες
3 κρεμμύδια
60 γραμμάρια βούτυρο
300 ml ξινή κρέμα
50 γραμμάρια χόρτα
1 κιλό μανιτάρια του δάσους (κατά
προτίμηση εποχιακά)

Προετοιμασία

- Τα πλυμένα και καθαρισμένα μανιτάρια
πρέπει να αποξηραθούν και να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια.

- Τσιγαρίστε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια στο μισό βούτυρο, προσθέστε τα μανιτάρια
και τηγανίστε ανακατεύοντας.

- Καθαρίζετε τις πατάτες, τις κόβετε σε καλαμάκια (ή αλλιώς), τις τηγανίζετε στο
υπόλοιπο βούτυρο μέχρι να ψηθούν σχεδόν, προσθέτετε τα μανιτάρια με τα
κρεμμύδια, πασπαλίζετε με αλάτι, προσθέτετε την κρέμα γάλακτος, ανακατεύετε,
σκεπάζετε και τηγανίζετε.

- Όταν σερβίρετε, πασπαλίζετε με ψιλοκομμένα χόρτα.

Συνταγή 3: Σπανακόρυζο

Ένα αυστηρά χορτοφαγικό κύριο πιάτο από την Ελλάδα

Σχετικά με τη Συνταγή

Το σπανάκι είναι πλούσιο σε σίδηρο, βιταμίνη Α και C. Η προσθήκη λεμονιού στο
πιάτο βοηθά επίσης στην απορρόφηση του σιδήρου. Οι Έλληνες το τρώνε συνήθως
με μια μεγάλη φέτα παραδοσιακό, ολικής άλεσης ψωμί και ελιές ή φέτα. Συμβουλή:
ενώ η φέτα είναι νόστιμη και ταιριάζει καλά με το spanakorizo, το ασβέστιο οδηγεί σε
χαμηλότερη απορρόφηση του σιδήρου.

Το spanakorizo μαγειρεύεται συνήθως με λευκό ρύζι, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα
πλούσιο σε φυτικές ίνες, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει θρεπτικά συστατικά, όπως
βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Το σπανάκι είναι αρκετά ανθεκτικό στις ακραίες θερμοκρασίες. Οι ιδανικές
θερμοκρασίες για την ανάπτυξή του είναι 5 έως 24 βαθμοί Κελσίου. Το σπανάκι
αντέχει στον παγετό και δεν υφίσταται ζημιές μέχρι τους -10 βαθμούς Κελσίου.
Επίσης, δεν απαιτεί πολύ νερό.



Υλικά

1 κιλό φρέσκο και καθαρισμένο (ή
κατεψυγμένο) σπανάκι

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια με τα φύλλα
τους

ψιλοκομμένο

1 πράσο ψιλοκομμένο

3/4 φλιτζανιού ρύζι Καρολίνα

1/2 μάτσο άνηθο

χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Προετοιμασία

- Ζεσταίνετε το μισό από το συνολικό ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και
σοτάρετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το κρεμμύδι και το πράσο για 3-4
λεπτά μέχρι να γίνουν διάφανα.

- Ψιλοκόβετε το σπανάκι και το προσθέτετε στην κατσαρόλα. Συνεχίστε το
σοτάρισμα για 2-3 λεπτά σε δυνατή φωτιά μέχρι να πέσει ο όγκος του.

- Όταν το σπανάκι μαραθεί, προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε, μέχρι
να λαδωθεί καλά.

- Προσθέστε 1 ποτήρι νερό (το σπανάκι και τα λαχανικά θα παράγουν
επίσης αρκετά υγρά).

- Αλατοπιπερώνετε, χαμηλώνετε τη φωτιά και σιγοβράζετε για 15-20 λεπτά.

- Προσθέστε το υπόλοιπο ελαιόλαδο στο τέλος του βρασμού και
πασπαλίστε με τον ψιλοκομμένο άνηθο.

- Στύψτε το λεμόνι και ανακατέψτε.

- Σκεπάζετε την κατσαρόλα με μια πετσέτα και την αφήνετε να σταθεί για
5-10 λεπτά για να απορροφήσει τα υγρά της.

Συνταγή 4: Ζελέ κυδώνι με καρύδια και τυρί
Ένα χορτοφαγικό/vegan επιδόρπιο από την Ισπανία



Σχετικά με τη Συνταγή

Η κυδωνιά είναι ιθαγενής της Δυτικής Ασίας, αλλά καλλιεργείται σε όλη την Ευρασία
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο καρπός δεν τρώγεται ωμός, ακόμη και όταν είναι ώριμος.
Μπορεί να καταναλωθεί μετά από μπλέντινγκ (μαλάκωμα μέσω κατάψυξης και
μερικής σήψης), αλλά παραδοσιακά παρασκευάζεται με μαγείρεμα σε διάφορα πιάτα.
Η ισπανική λέξη για τη μαρμελάδα, mermelada, προέρχεται αρχικά από το marmelo,
την πορτογαλική λέξη για το κυδώνι.

Υλικά

Quinces

Ζάχαρη

Καρύδια

Σκληρό τυρί ή vegan τυρί (προαιρετικά)

Προετοιμασία

• Πλύνετε καλά τα κυδώνια και τοποθετήστε τα σε μια μεγάλη κατσαρόλα.
Καλύψτε τα με νερό και αφήστε τα να βράσουν. Χαμηλώστε σε μέτρια
φωτιά και αφήστε τα να βράσουν για περίπου 40-45 λεπτά, ανάλογα με το
μέγεθος των κυδωνιών.

- Αφαιρέστε τα από τη φωτιά και αφήστε τα να κρυώσουν για να μην καείτε.
Στη συνέχεια, ξεφλουδίστε τα, αφαιρέστε τον πυρήνα και κόψτε τα φρούτα
σε μικρά κομμάτια.

- Ζυγίζετε τα φρούτα που προκύπτουν και υπολογίζετε μια ποσότητα ζάχαρης
ίση με το 80% του βάρους των φρούτων. Έτσι, για παράδειγμα, αν έχετε 1
κιλό φρούτα θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια ζάχαρης.

- Προσθέστε τα φρούτα και τη ζάχαρη σε μια μεγάλη, επίπεδη κατσαρόλα.
Μαγειρέψτε σε χαμηλή-μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη
κουτάλα (ποτέ μεταλλική) για περίπου 10 λεπτά, οπότε η ζάχαρη θα πρέπει
να έχει διαλυθεί πλήρως. Χρησιμοποιήστε ένα μπλέντερ χειρός για να
αποκτήσετε ένα πιο λεπτό μείγμα και στη συνέχεια μαγειρέψτε για περίπου
μία ώρα, ανακατεύοντας περιστασιακά για να μην κολλήσει. Το μείγμα θα
πήξει και θα σκουρύνει όσο περνάει ο χρόνος.

- Όταν το κουτάλι στέκεται από μόνο του, η υφή του είναι σωστή. Μπορείτε να
το χτυπήσετε μια τελευταία φορά για μια πιο λεπτή υφή και, στη συνέχεια,
να το ρίξετε σε μια φόρμα, όπως ένα χαμηλό, ορθογώνιο πλαστικό κουτί.
Σκεπάστε και αφήστε το να κρυώσει και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στο
ψυγείο για περίπου 24 ώρες.

- Το ζελέ κυδώνι σερβίρεται παραδοσιακά ως επιδόρπιο με φέτες σκληρού
τυριού (μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυρί vegan, αν το επιθυμείτε) και
καρύδια.



3. Τι σχεδιάζουμε στη συνέχεια
Θα ετοιμάσουμε όλες τις συνταγές σε εργαστήρια σε κάθε χώρα και αναμένουμε να

έχουμε το βιβλίο έτοιμο στα τέλη Φεβρουαρίου. Θα έχουμε μια συνάντηση στην

Ελλάδα αυτό το Πάσχα για να μιλήσουμε για την εφαρμογή και μια διαδικτυακή

πλατφόρμα στην οποία οι άνθρωποι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση από

οπουδήποτε και η οποία θα περιέχει τις περιπατητικές διαδρομές, το βιβλίο

συνταγών και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Όλες οι συνταγές θα μετατραπούν σε ψηφιακά εργαλεία και θα προστεθούν στη

διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα του έργου και στην εφαρμογή για κινητά, ώστε

να έχουν πρόσβαση σε αυτές περισσότεροι άνθρωποι. Η εφαρμογή θα επιτρέπει

επίσης στους χρήστες να ελέγχουν τις συνταγές σύμφωνα με διάφορες κατηγορίες

(χώρα, εποχιακά τρόφιμα, ωμά τρόφιμα, ειδικές δίαιτες κ.λπ.)

Η συνεχιζόμενη παγκόσμια πανδημία έχει θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το

πόσο σημαντικό είναι να στηριζόμαστε σε τοπικά συστήματα παραγωγής τροφίμων

και αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί για δεκαετίες.

Οι Εταίροι του Έργου

Ιστοσελίδα έργου: https://shh-project.eu/

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν
ενημερωτικό δελτίο και όλο το περιεχόμενό του αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο του συγγραφέα
και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτό.
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