
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ



ΤΖΑΜΑΙΚΑ

• Jerk Chicken
To jerk πάει μπροστά από κάθε τύπο κρέατος στη Τζαμάικα και είναι ο τρόπος που 
ουσιαστικά μαρινάρουνε το κρέας. Το κοτόπουλο, όμως, φαίνεται πως είναι το 
αγαπημένο τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι ντόπια καρυκεύματα, όπως 
πιπεριές scotch bonnet, πιπέρι pimento, κανέλα, μοσχοκάρυδο στα οποία τρίβουν 
στο κρέας προκειμένου να πάρει το άρωμά τους και στη συνέχεια το ψήνουν για 
αρκετή ώρα.



• Callaloo
Φυλλώδες λαχανικό που κατάγεται από τη Λατινική 
Αμερική, είναι θρεπτικό Ένας από τους πιο διαδεδομένους 
τρόπους να το δοκιμάσει κανείς είναι μέσα στην 
παραδοσιακή σούπα πιπεριά



• Plantains
Οι μπανάνες Αντιλλών, σε αντίθεση με τη μαλακή μπανάνα, 
χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα και δεν τρώγονται ωμές όπως 
ξέρουμε με τις υπόλοιπες μπανάνες. Χρειάζονται μαγείρεμα και 
σερβίρονται σαν συνοδευτικό σε πικάντικα πιάτα, ενώ συχνά 
τηγανίζονται και με την προσθήκη βουτύρου, αλατιού και πιπεριάς 
μοιάζουν με μια εξωτική έκδοση γλυκοπατάτας.



• Chicken foot soup
Πόδια κοτόπουλου σε σούπα με κολοκύθα, 
καρότα, πατάτες, γλυκοπατάτες και το 
τροπικό λαχανικό chayote



ΚΟΥΒΑ

• Paella
Περιεχει ζαμπόν , κοτόπουλο , μύδια , τσορίζο , γαρίδες , χτένια και αστάκο



• Croquettes

Τηγανητές μπάλες τυρίου με κομμάτια ζαμπόν



ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

• Dulce de leche
Ένας από τους γευστικούς θησαυρούς της έρχεται από το 
συμπυκνωμένο γάλα και είναι το dulce de leche. Σε 
ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «μαρμελάδα γάλακτος», 
πρόκειται για μια κολλώδη καραμέλα που συναντάται σε 
πολλά γλυκά της χώρας.



• Carbonada
Φτιάχνεται από κρέας, πατάτες (γλυκές και λευκές), 
καλαμπόκι, καρότα, πιπεριές, μπέικον και στη συνέχεια 
ολοκληρώνεται με φρούτα, από αποξηραμένα βερίκοκα 
και σταφίδες μέχρι ροδάκινα, αχλάδια και πράσινα 
σταφύλια. Η γέμιση μπαίνει μέσα σε μια κολοκύθα και 
τοποθετείται στη σχάρα. Μπορούν να βρεθούν διάφορες 
παραλλαγές της carbonada, μέχρι και μέσα σε empanadas



• Empanadas
Οι empanadas είναι καλά τηγανητές ή ψητές πίτες με γλυκιά ή 
αλμυρή γέμιση, ανάλογα με την περιοχή. Οι γλυκιές empanadas
είναι συνήθως γεμάτες με μαρμελάδα κυδώνι, πάστα 
γλυκοπατάτας ή dulce de leche και στη συνέχεια πασπαλίζονται με 
κανέλα, ζάχαρη ή γλυκές σταφίδες. Οι αλμυρές empanadas
τυλίγουν βραστό καρυκευμένο κιμά, κοτόπουλο, κρέας κατσίκας, 
τυρί και λαχανικά, με τις ενδείξεις πάνω στη ζύμη να ταυτοποιούν
τι ακριβώς υπάρχει μέσα. Οι empanadas είναι δημοφιλείς στην 
εργατική τάξη.



ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

• Sopa negra
Σούπα μαυρων φασολιών με καλαμπόκι



ΜΕΞΙΚΟ

• Burrito
Το αυθεντικό burrito είναι μικρό και λεπτό με ένα ή δύο συστατικά στη 

γέμιση της τυλιγμένης τορτίγιας, τα οποία είναι συνήθως κρέας ή ψάρι, 
πατάτες, ρύζι φασόλια, τυρί asadero (μεξικάνικο τυρί) και chile relleno
(γεμιστή πιπεριά).



• Guacamole
Φτιάχνεται από λιωμένα αβοκάντο, κρεμμύδια, 
ντομάτες, χυμό λεμονιού, πιπεριές τσίλι και μερικές 
φορές μία ή δύο σκελίδες σκόρδο



• Enchiladas
Tortillas από καλαμπόκι ή αλεύρι γεμίζονται με 
θαλασσινά, φασόλια, λαχανικά, κρέας, τυρί ή όλα τα 
παραπάνω μαζί και μετατρέπονται σε enchiladas όταν 
τους περιχύνουν σάλτσα τσίλι



ΒΡΑΖΙΛΙΑ

• Churrasco
Το διάσημο βραζιλιάνικο BBQ με τα διαφόρων λογιών κρέατα. Στις 
churrascarias οι σερβιτόροι κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια κρατώντας 
μεγάλες σούβλες με διαφορετικά κρέατα και κόβουν όσο και όποτε 
θέλετε στο πιάτο σας. Τα κρέατα που προσφέρουν είναι χοιρινό, 
κοτόπουλο, κατσίκι και λουκάνικα.



• Feijoada

Μαύρα φασόλια κατσαρόλας, μαγειρεμένα με 
διαφορετικά είδη κρέατος και λουκάνικα


