
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ

• ΕΛΛΑΔΑ

• Κατά την 1η Ιανουαρίου του 2016, σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , ο αριθμός των 
μόνιμων κατοίκων ανήλθε σε 10.783.748 άτομα, εκ 
των οποίων 5.224.210 άνδρες και 5.559.538 
γυναίκες .

• Η ελληνική κουζίνα φημίζεται ανά τον κόσμο για τη 
γευστικότητα της, την ποικιλία της, αλλά και 
θρεπτικότητά της, αφού η μεσογειακή κουζίνα 
γενικά θεωρείται η πιο υγιεινή απ' όλες. Η βάση της 
ελληνικής κουζίνας είναι το ελαιόλαδο, ψωμί, 
δημητριακά, γαλακτοκομικά, λαχανικά, όσπρια, μέλι 
και ψάρι αλλά και κρέατα όπως κατσίκι, αρνί και 
χοιρινό. Στα ελληνικά φαγητά θα γευθείτε πολλά 
μπαχαρικά και μυρωδικά, που όμως 
χρησιμοποιούνται με μέτρο για να μην καλύπτουν 
τη γεύση των λαχανικών ή των κρεάτων, όπως 
ρίγανη, δυόσμος, σκόρδο, άνηθος, μαϊντανός, 
δαφνόφυλλο, βασιλικός, θυμάρι, κανέλα, 
γαρύφαλλο, δεντρολίβανο, μοσχοκάρυδο και 
κρόκος Κοζάνης. Θα βρείτε επίσης ποικιλία 
κρασιών, λόγω της μεγάλης παραγωγής σταφυλιών 
στην Ελλάδα.



ΙΤΑΛΙΑ

• ΙΤΑΛΙΑ

• O συνολικός πληθυσμός του κράτους είναι, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2016, 60.589.940    
κάτοικοι.

• Οι Ιταλοί απολαμβάνουν το φαγητό και νιώθουν 
περήφανοι για τις τοπικές τους παραδόσεις. Η 
ιταλική κουζίνα είναι μία από τις πιο πλούσιες και 
πιο δημοφιλείς του κόσμου. Οι απαρχές της είναι 
δύσκολο να οριστούν. Μερικές συνταγές, όπως η 
πολέντα, είναι γνωστές από τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Πολλές άλλες είναι ξενόφερτες, είτε από 
τους Έλληνες, είτε από τους Άραβες και, μετά την 
εποχή των μεγάλων εξερευνητών, από όλα τα μέρη 
του κόσμου.

• Η προετοιμασία των ιταλικών φαγητών συνήθως 
είναι αρκετά απλή, αλλά πάντα χρησιμοποιούνται τα 
καλύτερα υλικά. Συχνά γίνεται χρήση κάποιας 
γέμισης. Σύνηθες φαινόμενο είναι και η προσθήκη 
παρμεζάνας στα ζυμαρικά, στις σούπες και τα ψητά. 
Επίσης χρησιμοποιούνται πολλά λαχανικά τα οποία 
συχνά μαγειρεύονται ελαφρά, άλλες φορές με 
σκόρδο και βούτυρο ή λάδι, ή τα αφήνουν πρώτα 
να κρυώσουν και τα σερβίρουν σαν σαλάτα με λάδι 
και χυμό λεμονιού. Τα μυρωδικά όπως ο βασιλικός, 
η μαντζουράνα, η ρίγανη και το δεντρολίβανο, είναι 
βασικά συστατικά για πολλά φαγητά.

• Η φανταστική ιταλική γαστρονομία σχετίζεται άμεσα 
με τη νοοτροπία των Ιταλών, που είναι άνθρωποι 
μερακλήδες, άνθρωποι με πάθος, που τους αρέσει 
να απολαμβάνουν τη ζωή.



ΚΡΟΑΤΙΑ

• ΚΡΟΑΤΙΑ

• Ο πληθυσμός της Κροατίας εκτιμάται 
σε 4.500.000 περίπου πολίτες.

• Η κουζίνα της Κροατίας ποικίλει και 
αντικατοπτρίζει τη γεωγραφία, την 
ιστορία και τον πολιτισμό τής κάθε 
περιοχής. Οι περιοχές βόρεια και νότια 
της Αδριατικής χαρακτηρίζονται από 
μεγάλες διαφορές στις γεύσεις και 
στην προετοιμασία διάφορων 
μεσογειακών πιάτων. Τα μυστικά για το 
ψητό ψάρι και άλλες θαλάσσιες 
λιχουδιές έχουν περάσει από γενιά σε 
γενιά. Στο βόρειο τμήμα της Κροατίας 
η Αυστρο-ουγγρική επιρροή στο 
μαγείρεμα είναι πολύ ορατή. Φυσικά 
δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κρασί το 
οποίο εκτιμάται για τη γεύση του η 
οποία οφείλεται στο ζεστό κλίμα της 
νότιας Κροατίας.



ΒΑΤΙΚΑΝΟ,ΜΑΛΤΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 

ΚΟΣΣΟΒΟ
• ΒΑΤΙΚΑΝΟ

• Το Βατικανό έχει πληθυσμό πάνω από 800 άτομα .Το Βατικανό δεν έχει μόνιμο πληθυσμό εκεί ζουν ο  
Πάπας, οι ηγέτες της Ρωμαϊκής Curia, οι ιερείς, οι μοναχές. Δεν υπάρχουν παραδοσιακά φαγητά, αλλά η 
κλασσική κουζίνα της Ιταλίας.

•

• ΜΑΛΤΑ

• . Η Μάλτα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και είναι η μικρότερη χώρα της Ένωσης 
τόσο σε πληθυσμό (429.344 κάτοικοι σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2014) όσο και σε έκταση 
(316 τ.χλμ.)

• Η Μαλτέζικη κουζίνα είναι κυρίως μεσογειακή και στηρίζεται κυρίως σε προϊόντα που παράγει η ίδια η 
χώρα δηλαδή ντομάτες , μέλι, ελιές και αλλά λαχανικά. Επίσης έχει πολλές επιρροές από Σικελία, Γαλλία, 
Αγγλία και Β.Αφρική.

• ΣΛΟΒΕΝΙΑ

• Η Σλοβενία έχει συνολική έκταση 20.273 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 2.055.692 κατοίκους.

• Κάποια από τα παραδοσιακά εδέσματα, είναι το πιπεράτο λουκάνικο kranjska klobasa             ( χοιρινό, 
μοσχάρι και μπέικον ) ή το Kraski prsut, ένα απίθανο αλλαντικό σαν προσούτο, που αφήνεται να 
αποξηραθεί από το ψυχρό αεράκι bora που φυσάει στα νότια. Το struklji είναι ένα ζυμαρένιο ρολό που 
κόβεται σε στρογγυλές φέτες και στην πιο απλή του μορφή αποτελεί γαρνιτούρα, ενώ θα το βρείτε και σε 
ένα σωρό άλλες εκδοχές, αλμυρές ή γλυκές. Παραδοσιακό φαγητά της Σλοβενίας είναι  οι μοσχαρίσιες 
κοτολέτες (φέτες μοσχαριού βουτηγμένες σε αυγό και φρυγανιά με γέμιση τυριού ή ζαμπόν)

• ΚΟΣΣΟΒΟ

• Το Κόσσοβο έχει έκταση 10.887 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει με το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, 
τη Σερβία και με την ΠΓΔΜ. Ο πληθυσμός του είναι 1.820.631 κάτοικοι, εκ των οποίων το 92% αποτελούν 
Αλβανοί, ενώ το υπόλοιπο 8% αποτελούν Σέρβοι.

• Η παραδοσιακή κουζίνα στο Κόσσοβο είναι μια μίξη αλβανικής, τούρκικης και τυπικής βαλκανικής. 
Παραδοσιακά φαγητά είναι το tave (ζωμός), κρεατικά στη σχάρα, suxhuk (πικάντικο λουκάνικο), sarma 
(κάτι παρόμοιο με τους λαχανοντολμάδες) και φρέσκα τυριά.

http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.wikipedia.gr/wiki/2004
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%93%CE%94%CE%9C


ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Ο πληθυσμός της ΠΓΔΜ ανέρχεται σε 2,071,278 
κατοίκους.

• Η κουζίνα της χώρας είναι επηρεασμένη από 
την ελληνική, την τούρκικη και τη σλαβική και 
ωφελείται από την ποικιλότητα των τοπικών 
πολιτισμών. Ανάμεσα στα περισσότερο 
χρησιμοποιούμενα συστατικά είναι τα κρέατα 
(κυρίως το αρνί), οι πατάτες, οι ελιές, 
το καλαμπόκι, το λάχανο, οι μελιτζάνες, 
οι ντομάτες, οι πιπεριές, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα (γιαούρτι, κρέμα γάλακτος και το τυρί), 
τα καρπούζια, τα κυδώνια, τα δαμάσκηνα και 
τα μήλα, ενώ τα προτιμώμενα μυρωδικά είναι 
η πάπρικα, η δάφνη, η μέντα, η ρίγανη και 
το σκόρδο. Τα πιο εμβληματικά πιάτα της 
εθνικής κουζίνας είναι οι σαλάτες με φέτα (η 
σαλάτα chopska, ή μελιτζανοσαλάτα (пинџур), 
ψητά κρέατα όπως το τσεβάπι, τα γκρατέν, 
όπως ο φασουλοταβάς (tavče gravče) και 
ο μουσακάς. Τέλος, το αϊβάρ, καρύκευμα με 
πρώτη ύλη την πιπεριά, χρησιμοποιείται πολύ. 
Το πιο συνηθισμένο επιδόρπιο είναι 
ο μπακλαβάς, ένα ανατολίτικο γλυκό.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BD%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%80%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%82


ΟΥΚΡΑΝΙΑ

• ΟΥΚΡΑΝΙΑ

• Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2016, ο 
πληθυσμός της χώρας είναι 42.760.500 
κάτοικοι.

• Η εθνική κουζίνα αποτελεί εξίσου 
σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του 
ουκρανικού λαού όπως η γλώσσα, η 
λογοτεχνία και η τέχνη Τα περισσότερα 
πιάτα της Ουκρανίας χαρακτηρίζονται 
από περίπλοκες συνταγές και 
περίπλοκες συνδυαστικές μεθόδους 
παρασκευής τους. Οι σούπες είναι 
κυρίως πιάτα. Στην αρχή υπήρχε το 
ζουμί με βότανα, αργότερα προστέθηκαν 
η μπορς, οι σούπες, το τουρσί και άλλα 
πιάτα που βασίζονται κυρίως σε φυτικό 
υλικό. Τα παντζάρια, πάνω από όλα, είναι 
η βάση της ουκρανικής μπορς. 
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για 
διαφορετικές σαλάτες: με δαμάσκηνα, με 
καρύδια ή ως συστατικό μέρος διαφόρων 
ειδών γαρνιρίσματος. Ειδικά 
προτιμώνται τα παντζάρια που έχουν 
έντονο κόκκινο χρώμα.



ΜΟΛΔΑΒΙΑ

• ΜΟΛΔΑΒΙΑ

• Η συνολική της έκταση είναι 33.843 τ.χλμ. 
και ο πληθυσμός της, σύμφωνα με 
επίσημες εκτιμήσεις του 2017, είναι 
3.550.900 κάτοικοι. 

• Ένα παραδοσιακό φαγητό της 
Μολδαβίας είναι η  Μαμαλίγκα. Η 
μαμαλίγκα είναι ένα κλασικό, οικονομικό 
κι εύκολο φαγητό των Μολδαβών. Είναι 
κάτι παρεμφερές με την Ελληνική 
μπομπότα. . Η μαμαλίγκα κόβεται σε 
φέτες από τη γυναίκα του σπιτιού με 
κλωστή, από κάτω (από τη βάση) προς 
τα πάνω όταν όλοι είναι στο τραπέζι. 
Παίρνουν ένα κομματάκι μικρό από τη 
φέτα τους, το βάζουν στο χέρι, κάνουν με 
τα δάχτυλα μια μικρή τρυπούλα- εσοχή 
στο ψωμί και το βουτούν πρώτα στο 
κρέας και μετά στο τριμμένο τυρί και ... το 
τρώνε. Επίσης τηγανίζουν κάποιο ψάρι 
που ταιριάζει για τηγάνι π.χ. μπαρμπούνι 
σε καλαμποκάλευρο και το συνοδεύουν 
με σκορδαλιά μοζδέι (η μολδαβική 
εκδοχή για τη σκορδαλιά) και τριμμένη 
φέτα.


