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ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Παλιές παραδοσιακές
συνταγές, μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας
μας: www.ηχωνεα.gr

Η διατροφή στο
πέρασμα του χρόνου

Ηχω...

Σ

τα παλιά χρόνια η διατροφή μας ήταν πιο πενιχρή
αλλά ήταν πολύ πιο αγνή και υγιεινή. Όταν μια νοικοκυρά έψηνε στο φούρνο ψωμί όλη η γειτονιά το
ήξερε, η μυρωδιά πήγαινε παντού και όλοι το έπαιρναν χαμπάρι. Ήταν από σταροκρίθαρο αλλά και κάτασπρη λιχουδιά. Αχ , αυτή η ευλογημένη γη, πόσα καλά μας δίνει!
Χαιρόμασταν όταν βλέπαμε τις μητέρες μας να ξεφουρνίζουν (κάθε
σπίτι είχε το φούρνο του) άσπρα ψωμιά , αφράτα , μας τα έκοβε σε
κομμάτια και τρέχαμε στα παιχνίδια μας. Δεν ζύμωναν πάντα άσπρο
,ανακάτωναν το σιτάρι με κριθάρι. Οι πιο φτωχές οικογένειες έβαζαν
λίγο καλαμποκάλευρο ή πατάτες βραστές και τούτο για να γίνουν περισσότερα ψωμιά. Έψηναν και πίτες στο φούρνο. Αν τύχαινε και περνούσε

ΜαΓεΙρΕμΑτΑ
Μακαρονάδα με θαλασσινά

Η

μακαρονάδα, φίλες μου, είναι εύκολο πιάτο.
Σου λύνει τα χέρια! Όταν για οποιονδήποτε
λόγο δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις, μια
μακαρονάδα, συνοδευμένη με μια σαλάτα,
σε βγάζει από τη δύσκολη θέση. Γίνεται σε χρόνο μηδέν, χορταίνει, αρέσει σε όλους και το κυριότερο, είναι
από τα αγαπημένα πιάτα των παιδιών . Μερικά δε την

Γράφει η Αντιγόνη Λ. Τσάμη

κάποιος, έστω και ξένος έκοβε και
του έδινε η νοικοκυρά.
Οι φούρνοι σήμερα βγάζουν 300
και άνω ψωμιά στις πόλεις με άλλα
μέσα. Εκείνο το ζυμωτό, το αγνό
ψωμί, ανήκει στα παλιά πλέον χρόνια.
Τα χόρτα του βουνού επίσης ήταν
υγιεινά, νόστιμα, ευωδιαστά. Τώρα
καλλιεργούνται με φυτοφάρμακα γεμάτα καρκινογόνες ουσίες .Τότε
μαζεύαμε τσουκνίδες, ξινήθρες , ραδίκια, μανιτάρια , σμέουρα, βατόμουρα , ξυνόμηλα, αγριοαπίδια, φουντούκια .Γίνονταν υπέροχες οι πίτες…
.!
Τώρα, όχι μόνο είναι ανθυγιεινά τα
περισσότερα φαγητά μα και ψυχολο-

βάλει προηγουμένως σε βαθύ τηγάνι, ρίξτε τα να σοταριστούν. Ανακατέψτε για λίγο και ρίξτε τις ψιλοκομμένες πιπεριές. Σβήστε με κρασί και αφήστε λίγο να
εξατμιστεί το οινόπνευμα. Προσθέστε την ντομάτα, το

προτιμούν περισσότερο και από τις τηγανητές πατάτες!
Μαγειρεύεται με χίλιους δυο τρόπους. Εμείς, τα μακαρόνια το χειμώνα τα τρώγαμε σκέτα, περιχυμένα
με φρέσκο, ροδοκοκκινισμένο κατσικίσιο βούτυρο
και τριμμένη φέτα. Σκέτη απόλαυση! Όταν δε το καλοκαίρι ωρίμαζαν οι ντομάτες στον κήπο μας, χωρίς
πολλά – πολλά με λίγο ελαιόλαδο, ψιλοκομμένη ντο-

γικά δεν ευχαριστιέται κανείς . Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη βλαβερότητα. Προβληματίζει μόνο η αύξηση ποσοστού στις διάφορες ασθένειες . Παλιά δεν υπήρχαν καρκινογόνα σκευάσματα και άλλα
μεταλλαγμένα, αλλά η πρόοδος τα θέλει πολύ διαφορετικά, φέρνει την
άνεση , την ευκολία, τα πάντα να γίνονται πατώντας ένα κουμπί….

μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι. Χαμηλώστε το μάτι
και αφήστε να μαγειρευτούν τα υλικά και να ανταλλάξουν τις γεύσεις και τα αρώματά τους.

Και όμως, είναι πολύ νοσταλγικά τα χρόνια που πέρασαν και η ανάμνησή τους ζει με το να επαναρχόμεθα στα παραδοσιακά φαγητά τουλάχιστον….

Ο ι κ ο ν ο μ ι κκό
ός θάνατος

Ό

σες φορές ψωνίζω από τα λε- Γράφει ο Λάζαρος Αναστ. Μέλλιος και…βάλε… Τι να γίνει; Της εποχής μας κι αυτό…
γόμενα πολυκαταστήματα δηλ.
Κι έτσι….ο οικονομικός μαραελληνικά Σούπερ Μάρκετ, θυμάσμός της Φλώρινας μικραίνει, συρρικνώνεται και πεμαι πάντα τον μικρομπακάλη της γειτονιάς. Τέτοιους
θαίνει και, οι εν Αθήναις σοφοί, δεν προμηνύουν αλλά
είχε κάθε χωριό με τα δικά του.
μαθαίνουν κι επιβιώνουν τον οικονομικό θάνατό της
Και τι δεν είχαν! Μήπως έλειπε κάτι απ’ όσα ήθελε
(Φλώρινας).
και χρειαζόταν η οικογένεια ή η νοικοκυρά; Η απαΚι αν έρθει ώρα για κάποια χρηματοδότηση για κάρίθμηση είναι ματαιοδοξία. Τα είχαν όλα. Σε μικρή ποποιο έργο…τι είχα, τι έχεις… Η Φλώρινα δεν υπάρχει.
σότητα ίσως. Κι αν έλειπε κάτι, την άλλη μέρα
το’φερνε. Το’παιρνες κι έλεγες κι ευχαριστώ που, σήμερα τόσο πολύ μας λείπει! Γιατί άραγε; Η εποχή;
Μεταξύ των άλλων το μπακαλικάκι είχε και τσιπουράκι της στιγμής, τάχα γιομάτο έπρεπε, ενώ ήταν πάντα
λιγότερο στο ποτήρι των 12 ½ δραμιών, πάμφθηνο
και με μεζέ, λίγο αγγουράκι ή τουρσί, ή κάποια ελιά
ίσως, που, ένας μπακάλης, τα κουκούτσια της τα ξανάριχνε στη στοίβα, στο βαρελάκι τους… Κι είναι φυσικό να τα αγοράζουμε πάλι… Δύο πληρωμές, που
λένε…
Ποιος να τα
σκεφτεί
αυτά
τότε! Όλα κυλούσαν ρόδινα…
τότε...
Σήμερα, πας
Είναι ανύπαρκτη, αν όχι παραμελημένη, όπως δήλωσε
στα πολυκατασύγχρονος υπουργός.
στήματα με ενΆνθρωποι
Δεν είναι νέο αυτό. Γιατί έτσι έγινε παλιά με τα Δητολή ή, γιατί επιμαραμένοι
μοτικά διαπύλια. Η Φλώρινα η γεωργική, έπαιρνε λιβάλλεται
να
στις γωνιές της Αριστοτέλους
γότερη επιχορήγηση απ’ το κράτος, απ’ ό,τι οι ορεινοί
ψωνίσεις κάτι, ή
Νομοί. Ο διαπύλιος φόρος δεν υπήρχε.
πουλάνε τη φτώχεια τους.
κάποια και… φεύΤώρα, αν φταίμε κι εμείς, ε!..... ας αναλάβει ο καθέγοντας ψώνισες
νας τις ευθύνες του, αν και όπου υπάρχουν.
και είδη που, ίσως
Πρόσωπα με το χειμώνα
Επιμένω όμως, να ψωνίζουμε τα δικά μας προϊόντα.
έχεις, ή δεν τα
εγκατεστημένο πάνω τους.
Σ’ αυτό είμαι ρατσιστής και με φανατισμό μάλιστα.
χρειάζεσαι, ή τεΓιατί κι εγώ ψωνίζω, από σούπερ, όπως όλοι οι
λικά τα πετάς. Της
Άνθρωποι
δικοί
μας οι συνδημότες, συμπατριώτες και βάλε…
εποχής
κι
αυτό
που είδαν τον ήλιο
ό,τι θέλεις.
φυσικά. Σε τρεν’ ανατέλλει
Γιατί κι αυτό είναι της εποχής μας.
λαίνουν σκλαβώπίσω από βουνά μακρινά.
Όσο για τον οικονομικό θάνατο της Φλώρινας,
νοντάς μας τα
φταίνε περισσότερο άλλοι, που μας ωθούν σ’ αυτόν.
σούπερ.
Σπάνια χαμογελάνε.
Κανείς
μας
Το βλέμμα τους
όμως, δεν προσέαγγίζει
χει την απόδειξη
αραγμένα καράβια
των σούπερ-μάρστο Θερμαϊκό.
κετ, δηλ. σε ποια
Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.) δηΚι όταν αυτά
λώνουν τα έσοδά
κινήσουν,
τους. Όλα τους
θα φύγουν χωρίς αυτούς.
(περίπου;) της
Φλώρινας τα δηΘεσ/νικη, 12/11/06
λώνουν σε άλλες
Γερμ. Θαν.
πόλεις: Αθήνα,
τώρα...
Άργος Ορεστικό

Πλατεία
Αριστοτέλους

ματούλα, σκόρδο και φρέσκο μυρωδάτο δυόσμο,
έφτιαχνε η γιαγιούλα μου μια σάλτσα μμμμ… μοσχομύριζε το σύμπαν! Και από γεύση; Όνειρο!
Για σήμερα, όμως, σας έχω μια πιο σύνθετη μακαρονάδα, πρόταση της φίλης Σοφίας, της Κερκυραίας,
οικοδέσποινας της «Λαδόκολλας». Θα μαγειρέψουμε
μακαρονάδα με θαλασσινά. Επειδή την έχω δοκιμάσει,
και επειδή ό,τι μαγειρεύουν τα μαγικά χεράκια της
Σοφίας είναι αριστούργημα, σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Υλικά
■ 1 πακέτο μακαρόνια της αρεσκείας σας
■ 500 γραμ. Καλαμαράκια
■ 500 γραμ. Γαρίδες χωρίς το κέλυφος
■ 500 γραμ. Μύδια
■ 100 γραμ. καβούρι
■ 2 ντομάτες μεγάλες ώριμες ψιλοκομμένες
■ ½ ποτηριού λευκό κρασί
■ Ένα φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο
■ 3-4 πιπεριές κόκκινες, πράσινες, κίτρινες
ψιλοκομμένες
■ Αλάτι
■ Πιπέρι
■ Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Βάλτε σε μια κατσαρόλα νερό και το αλάτι. Μόλις
αρχίζει να κοχλάζει, ρίξτε τα μακαρόνια ολόκληρα, και
αφήστε να βράσουν όσο μαλακά τα θέλετε. Διαφορετικά, ακολουθείστε τις οδηγίες για το χρόνο βρασμού
που έχει η συσκευασία. Αδειάστε τα στο σουρωτήρι
, ξεπλένετέ τα με κρύο νερό και αφήστε τα να στραγγίξουν. Καθαρίστε τα θαλασσινά. ψιλοκόψτε τα καλαμάρια και αφού ζεσταθεί το ελαιόλαδο που έχετε

Καλή επιτυχία φίλες μου και μέχρι την άλλη Τετάρτη, να θυμάστε ότι μια λέξη είναι αυτή που απελευθερώνει από τους πόνους της ζωής και αυτή
είναι η αγάπη.

