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Boerewors

• Μπορεί οι νοτιοαφρικανοί να υπερηφανεύονται στους τουρίστες τους ότι τα 
Boerewors είναι ψητά φίδια, στην πραγματικότητα όμως, είναι απλά μερικά 
ακόμα λουκάνικα. Η αλήθεια είναι πως η παρουσίασή τους (τυλιγμένα σε 
κουβάρι) όσο και το πάχος τους που μοιάζει με το πάχος φιδιού, μπορεί να 
ξεγελάσει τον ανίδεο τουρίστα, αλλά στην πραγματικότητα το κρέας αυτού του 
λουκάνικου είναι συνήθως από μοσχάρι ή χοιρινό μαζί με πολλά τοπικά 
μπαχαρικά. Αν το φάτε ψημένο σε ένα braai (bbq) τότε θα ξετρελαθείτε.



• Biltong

• Είναι το απόλυτο νοτιοαφρικάνικο σνακ. Είναι ένα σκληρό, αρκετά αλατισμένο 
κομμάτι από βοδινό παστό κρέας, καπνισμένο, που σερβίρεται σε μικρά 
κομμάτια-μπουκίτσες. Είναι το ιδανικότερο συνοδευτικό για μια παγωμένη 
μπύρα.

• Pap

• Το pap θυμίζει την πολέντα και τον πουρέ και φτιάχνεται από mielie-meal, ένα 
είδος καλαμποκάλευρου. Αποτελεί το τέλειο συνοδευτικό για ένα 
νοτιοαφρικάνικο γεύμα. Και επιπλέον, είναι πολύ υγιεινό και δυναμωτικό.



• Chakalaka

• Μπορεί το pap από μόνο του να μην είναι τόσο νόστιμο, αλλά η σάλτσα 
Chakalaka μπορεί να του δώσει απίστευτη γεύση. Φτιάχνεται από 
λαχανικά και πικάντικα μπαχαρικά. Δεν τρώγεται ποτέ μόνη της και 
συνοδεύει συνήθως ψωμί, pap ή μαγειρευτά φαγητά και κάρι.



• koeksister

• Οι νοτιοαφρικανοί αγαπούν και τα γλυκά βέβαια. Ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά πιάτα τους είναι και το Koeksister, που μοιάζει με τους 
λουκουμάδες μας σε σχήμα κοτσίδας. Η ζύμη τηγανίζεται και περιχύνεται 
με άφθονο σιρόπι.



• Τα τσαπάτι ή “τσάπο” όπως τα αποκαλούμε χαϊδευτικά στην Κένυα, είναι ένα 
πολύ δημοφιλές ειδός ψωμιού σε πολλά σπίτια στην Ανατολική Αφρική. Έχει τις 
ρίζες του στην Ινδία, όπως πολλά από τα φαγητά μας στην Κένυα. Αυτό οφείλεται 
στον μεγάλο πληθυσμό Ινδών που ζουν στην Κένυα από το 19ο αιώνα και τους 
θεωρούμε συμπατριώτες μας. Αν και μοιράζεται το ίδιο όνομα με ένα άλλο είδος 
πίτας στην Ινδία, η προετοιμασία της ζύμης και το αλεύρι που χρησιμοποιείται το 
κάνουν διαφορετικό. Το ινδικό τσαπάτι φτιάχνεται από ένα συνδυασμό αλευριού 
ολικής άλεσης (atta) και αλευριού για όλες τις χρήσεις, ενώ η εκδοχή της 
Ανατολικής Αφρικής χρησιμοποιεί μονάχα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εδώ 
επίσης χρησιμοποιούμε λάδι, ενώ στην ινδική εκδοχή δε χρησιμοποιείται λάδι 
στη ζύμη. Με αυτό το σκεπτικό, το αφρικανικό τσαπάτι μοιάζει περισσότερο με το 
ινδικό “παράθα”. Αλλά τι σημασία έχει το όνομα; Όπως και να το πεις, πάλι 
νόστιμο θα ‘ναι :)



Côte d'Ivoire Burger. Το Burger της Ακτής 
Ελεφαντοστού 

• Το φαγητό της Ακτής του Ελεφαντοστού έχει πολλά από τα στοιχεία που βρίσκουμε και στις κουζίνες 
άλλων αφρικανικών χωρών. Ίσως η κουζίνα της Côte d'Ivoire να έχει μεγαλύτερη ποικιλία υλικών (άρα και 
φαγητών) και γεύσεων από εκείνες των γειτόνων της.

• Αυτό όμως που κάνει ξεχωριστά αυτά τα burgers είναι η μαγιονέζα “Pili Pili”. Ακόμη και αν δεν είστε από 
τους φανατικούς της μαγιονέζας, ετούτη εδώ έχει όλα τα εχέγγυα να σας κάνει να την αγαπήσετε. 
μπορείτε λοιπόν να τη δοκιμάσετε ανεξάρτητα από τα burgers.

• Η πρωτότυπη συνταγή χρησιμοποιεί και μία πολύ ιδιαίτερη sauce, την “Kedjenou Sauce”, μία σάλτσα 
φτιαγμένη από… φτερούγες κοτόπουλου, που περιέχει ακόμη σκόρδο, ginger αλλά και …μπάμιες!!! (εάν η 
γεύση από αυτές τις τελευταίες δεν σας… ξετρελλαίνει, μπορείτε κάλλιστα να τις αντικαταστήσετε με 
μελιτζάνα). Μαγειρεύεται σε ένα σκεύος που κλείνει ερμητικά, έτσι ώστε να μην επιτρέψει στους ατμούς 
που δημιουργούνται να ξεφύγουν


