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Αφιερωμένο στον πατέρα μου και τον Fernand Point,  
δημιουργούς της καλής κουζίνας.

Κάθε πρωί, πηγαίνω στην αγορά και περιπλανιέμαι ανάμεσα στους πάγκους – είναι μια 
λυωνέζικη συνήθεια, την οποία δύσκολα θα απέβαλλα. Αγοράζω μόνος τα υλικά μου, κι 
έτσι ξέρω πια ότι ο ένας καλλιεργητής έχει τους καλύτερους ασκολύμπρους, ο άλλος είναι 
ειδικός στο σπανάκι κι ένας τρίτος έφερε σήμερα υπέροχα κατσικίσια τυριά. Μερικές φορές 
το πρωί δεν ξέρω ακόμα τι πιάτα θα βγάλω για το μεσημεριανό μενού, λες και είναι η αγορά 
που αποφασίζει. Και αυτό είναι που κάνει, κατά τη γνώμη μου, την καλή κουζίνα. Όταν 
συνθέτω τα μενού μου λαμβάνω πάντα υπόψη μου την εποχή. Όταν είναι η εποχή του λαγού, 
ετοιμάζουμε λαγό, την άνοιξη έρχεται το αρνάκι, αργότερα είναι η σειρά των λαχανικών 
νέας εσοδείας.

Παρουσιάζοντας στο κοινό την Λαχταριστή κουζίνα αισθάνομαι την υποχρέωση να εξη-
γήσω τον τίτλο αυτού του βιβλίου: όλες οι συνταγές που θα βρει κανείς εδώ δεν πρόκειται 
να επιτύχουν, απλές ή δύσκολες, αν η νοικοκυρά δεν ξέρει να διαλέξει από την αγορά της 
πόλης ή του χωριού της τα καλύτερα υλικά που θα χρησιμοποιήσει στη σύνθεση των πιάτων 
της. Τολμώ μάλιστα να πω ότι ακόμα κι αν η ετοιμασία ενός εξαίρετου πιάτου δεν στεφθεί, 
από την πρώτη κιόλας φορά, με επιτυχία, η αποτυχία του δεν θα είναι ολοκληρωτική αν οι 
πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν είναι εξαιρετικής ποιότητας. Μια κοινοτοπία, που όμως 
ο κόσμος φαίνεται να ξεχνάει. Τελικώς, για την επιτυχία ενός πιάτου μπορεί να παίζουν 
ασφαλώς ρόλο η συνταγή και η δεξιότητα, η επιλογή όμως των υλικών που γίνεται στην 
αγορά μού φαίνεται εξίσου σημαντική.

Τι όμως βρίσκει σήμερα η νοικοκυρά στην αγορά; Συχνά ακούω, και μάλιστα από πολ-
λούς, ότι δεν υπάρχουν πια καλά προϊόντα. Το 1908 ο συγγραφέας ενός βιβλίου μαγειρικής 
παραπονιόταν ότι δεν υπήρχαν προϊόντα καλής ποιότητας και το 1860 οι Goncourt πίστευαν 
πως το κρέας είχε χάσει τη γεύση του! Θα μου ήταν πολύ εύκολο επίσης να ανατρέξω στο 
18ο αι. και να παραθέσω έναν πλήρη κατάλογο με παράπονα για τη διατροφή. 
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Για μένα, αν και με αυτό που θα πω διακινδυνεύω να σας εκπλήξω, τώρα, το 19761, 
μπορούμε να βρούμε καλύτερα προϊόντα από ποτέ και παντού, χάρη, μεταξύ άλλων, στα 
σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα. Αρκεί να έχουμε το χρόνο να τα εξετάσουμε – με μια λέξη να 
περιπλανηθούμε στην αγορά. Αυτό που μ’ ενοχλεί είναι που οι σύγχρονοί μου χάνουν σιγά 
σιγά την έννοια της αλλαγής των εποχών, την έννοια του τελετουργικού, του εθιμοτυπικού 
που φέρνει μαζί με τις ιδιαιτερότητές της η κάθε εποχή. Θέλουν να φάνε σπαράγγια τα χρι-
στούγεννα, φράουλες την Πρωτοχρονιά, κυνήγι το Πάσχα. Πρέπει πάντα να επαναλαμβάνω 
πως οι καλές ντομάτες τρώγονται τον Αύγουστο, τα καλύτερα κεράσια τον Ιούνιο… και ότι 
το ημερολόγιο επεμβαίνει συνέχεια στην προετοιμασία ενός μενού.

Γι’ αυτόν το λόγο, η νοικοκυρά δεν πρέπει να ανοίξει το βιβλίο μου και να αποφασίσει 
ποια συνταγή θα εκτελέσει. Θα τη συμβούλευα να πάει πρώτα στην αγορά. Εκεί θα δει τι 
υπάρχει, θα το αγοράσει και μετά θα ψάξει στο βιβλίο τη συνταγή για να μαγειρέψει ό,τι 
αγόρασε. Στην περίπτωση, όμως, που φεύγει από το σπίτι με την ιδέα να αγοράσει γλώσσες, 
και δεν αλλάξει γνώμη, ακόμα και όταν δει ωραιότατους μπακαλιάρους στους πάγκους, που 
γυαλίζουν κι έχουν το μάτι ζωηρό, ή ωραιότατα λυθρίνια και γυρίσει στο σπίτι με γλώσσες, 
κατώτερης ποιότητας, τότε –αλίμονο!– η επιτυχία του γεύματός της είναι αμφίβολη.

Η ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Πολλές φορές με κατηγορούν ότι δεν εμφανίζομαι καθημερινά στην περίφημη αγορά, 

με κατηγορούν ότι βρίσκομαι στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή δεν ξέρω κι εγώ 
πού αλλού. Πράγματι, κάνω πολλά ταξίδια, που είναι πάντα πολύ σύντομα: τρεις ημέρες 
εδώ, 48 ώρες κάπου αλλού – σπάνια για πολύ περισσότερο. Κατά την άποψή μου είναι 
πολύ σημαντικό να πηγαίνει κάποιος σε άλλα μέρη ώστε μετά να μπορεί να καταλάβει τι 
δεν πάει καλά στο σπίτι του. Όσο περισσότερο ταξιδεύει κάποιος τόσο βλέπει πως οι άλλοι 
δεν παραμένουν αδρανείς, πως προοδεύουν και η εμπειρία τους μπορεί να ωφελήσει τους 
άλλους. Γι’ αυτό πρέπει κανείς να ταξιδεύει. Έτσι κι αλλιώς, το επάγγελμα του σεφ είναι 
συντεχνιακό2. Για να γίνεις καλός σεφ, πρέπει να κάνεις το γύρο της Γαλλίας πολλές φορές 
και σήμερα αυτός που θέλει να προοδεύσει πρέπει να κάνει το γύρο του κόσμου.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι μια άλλη χώρα, επιστρέφω με πολλές καινούργιες ιδέες. 
Στο χονγκ Κονγκ, για παράδειγμα, αντιλήφθηκα πως ξέρουν πολύ καλά να μαγειρεύουν τα 
λαχανικά, δηλαδή όχι για πολλή ώρα. 

Από εκεί έφερα τον τρόπο ετοιμασίας για τα γλυκομπίζελα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μαγεί-
ρευα τον αρακά σε σιγανή φωτιά με την κατσαρόλα κλειστή, με λαρδί και κρεμμύδι. Διαπί-
στωσα όμως ότι μαγειρεύοντας τα γλυκομπίζελα, όπως τα φασολάκια, σε αλατισμένο νερό, 
το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό και τα γλυκομπίζελα πολύ νόστιμα. Και αν Η λαχταριστή 

1 Σ.τ.μ. Χρονολογία πρώτης έκδοσης του βιβλίου.
2 Σ.τ.μ.: Αναφορά στις παλιές συντεχνίες των μαγείρων, όπου ο μαθητευόμενος για να γίνει συντεχνίτης έπρεπε 

να ταξιδέψει (ταξίδι μύησης).
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κουζίνα  εκφράζει την ανάγκη που αισθάνονται οι συμπατριώτες μου να επιστρέψουν στις πηγές 
της γαστρονομικής μας παράδοσης, δίνει συγχρόνως προοπτικές δείχνοντας τι μπορούμε να 
κάνουμε, παρατηρώντας τι κάνουν οι γείτονές μας και οι άνθρωποι σε πιο μακρινές χώρες.

Η Λαχταριστή κουζίνα  είναι το παλαιό και το νέο.
Δημοσιογράφοι έρχονται να με δουν, πελάτες με ρωτούν… Θέλουν να μάθουν τα πάντα γι’ 

αυτό που ονομάσαμε «Νέα κουζίνα». Η «Νέα κουζίνα» κατά βάθος είναι η πραγματική κουζίνα. 
Πώς όμως μπορούμε να την προσδιορίσουμε ακριβέστερα; Πριν από οτιδήποτε άλλο, αυτό 
που χαρακτηρίζει τη «Νέα κουζίνα» είναι η σημασία που δίνουμε –όπως έχω ήδη πει– στην 
ποιότητα των υλικών. Σ’ αυτόν τον τομέα δεν πρέπει να κάνουμε «εκπτώσεις», αλλά να αναζη-
τούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε κρέας, λαχανικά κ.ά. Είτε πρόκειται για ένα μικρό εστιατόριο 
που συναντά κανείς στο δρόμο του, είτε για εκείνα τα ξεχωριστά, μεγάλα εστιατόρια, είτε όταν 
πρόκειται να διαλέξουμε μπακαλιάρους, είτε σολομό, χρειάζεται να ψάξουμε τους καλύτερους 
μπακαλιάρους, τους καλύτερους σολομούς, που προέρχονται από τον ποταμό Αντούρ, από τη 
Βρετάνη και από την Ιρλανδία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη νοικοκυρά.

Κύριο επίσης χαρακτηριστικό της «Νέας κουζίνας» είναι να αφήνουμε στα υλικά την 
αρχική γεύση τους: να αναδεικνύουμε δηλαδή την πρωτογενή γεύση των προϊόντων. Στην 
παλαιά κουζίνα έδιναν περισσότερη έμφαση στην εμφάνιση παρά στη γεύση. Αντίθετα, στη 
«Νέα κουζίνα» όλα έχουν λόγο ύπαρξης.

Ας πάρουμε παράδειγμα μία από τις «σπεσιαλιτέ Bocuse», λαβράκι σε σφολιάτα με γέμιση 
μους αστακού. Τυλίγετε το λαβράκι με τη ζύμη, που δεν είστε υποχρεωμένοι να φάτε. Ρόλος 
της ζύμης είναι να διαφυλάξει το άρωμα του ψαριού. Επίσης ούτε τη μους είστε υποχρεωμέ-
νοι να φάτε, γιατί ο ρόλος της γέμισης είναι να διατηρήσει την υγρασία στο εσωτερικό του 
ψαριού. χωρίς αυτήν την υγρασία το λαβράκι έχει την τάση να στεγνώνει. Οι υπέρμαχοι της 
«Νέας κουζίνας» υπακούουν σε άλλους κανόνες, που λίγο πολύ έχω ήδη αναφέρει, όπως: δεν 
καταστρώνουν το μενού τους πριν πάνε το πρωί στην αγορά, αλλά πάντα ανάλογα με ό,τι 
θα έχουν βρει. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη της απλοποίησης, στην επιλογή μενού που θα είναι 
πιο ελαφριά. Δεν υπάρχει πια λόγος να χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις βάσεις για σάλτσες, 
να μαρινάρουμε με τις ώρες ή να αφήνουμε να σιτεύει το κυνήγι. 

Ο Fernand Point, που παραμένει ο δάσκαλός μου, ήδη πριν από τον πόλεμο κατήργησε 
όλες αυτές τις σάλτσες, αυτά τα πολύπλοκα και πολύ πλούσια φαγητά, τις γαρνιτούρες, 
που ήταν κανόνας για την κουζίνα του 19ου αιώνα. Αυτή η απλοποίηση στην προετοιμασία 
των φαγητών εντοπίζεται και στους χρόνους μαγειρέματος. Τα ψάρια, όσο περίεργο και 
αν φαίνεται, πρέπει πάντα να σερβίρονται ροζ στη ραχοκοκαλιά. Τα ψάρια μαγειρεύονται 
πάντα παραπάνω από όσο χρειάζεται. Τα φασολάκια πρέπει να μένουν τραγανά και τα 
ζυμαρικά να κρατάνε.

Δεν ξέχασα ένα άλλο αξίωμα του Fernand Point: «Μαγειρεύουμε καλά μόνο όταν μαγει-
ρεύουμε με αγάπη, όταν μάλιστα αυτό που θέλουμε να υπάρχει γύρω από ένα τραπέζι είναι 
η φιλία και η αποδοχή μεταξύ των ανθρώπων», έλεγε. Αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό: 
η νοικοκυρά, όπως και ο μεγάλος μάγειρας, πρέπει να ετοιμάζουν αποκλειστικά φαγητά 
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που αγαπούν να μαγειρεύουν. Όταν μια νοικοκυρά ετοιμάζει κάποιο φαγητό, όπως ψητό 
κοτόπουλο και όταν μάλιστα αυτό προέρχεται από την Μπρες, πρέπει να πιστεύει η ίδια 
ότι κάνει κάτι καλό και να το κάνει με αγάπη.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω: πρέπει να υπάρχει πάντα και ένα 
ποσοστό αυτοσχεδιασμού όταν μαγειρεύουμε.

Ένας μεγάλος διευθυντής ορχήστρας έλεγε πως τη στιγμή της εκτέλεσης ενός σπου-
δαίου έργου μπροστά στο κοινό, όσο καλά και να το είχε δουλέψει ή επαναλάβει και για 
μακρό χρονικό διάστημα, άφηνε μια θέση στη φαντασία, στον αυτοσχεδιασμό. Έτσι και η 
νοικοκυρά, όταν εκτελεί μια συνταγή, δεν πρέπει να την ακολουθεί κατά γράμμα. Μπορεί 
την τελευταία στιγμή να αντικαταστήσει κάποιο υλικό με κάποιο άλλο, έτσι απλά επειδή 
δεν της βρισκόταν στην κουζίνα της. Αν η νοικοκυρά μας αποφασίσει να μαγειρέψει έναν 
κόκορα κρασάτο και της λείπουν τα κρεμμύδια και το λαρδί, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί. 
Στην περίπτωση που ο κόκορας και το κρασί είναι καλής ποιότητας και το φαγητό σωστά 
αλατισμένο, τότε τα κρεμμυδάκια μπορούν να αντικατασταθούν με ασκαλώνια ή πράσα. Σε 
καμία περίπτωση δεν είναι ανάγκη να αισθάνεται σκλάβα του βιβλίου· αντίθετα, πρέπει να 
παίρνει πρωτοβουλίες και –γιατί όχι– να το διακινδυνεύει. Ακόμα και όταν πιστεύει πως 
δεν έχει το χάρισμα, το γεγονός και μόνο ότι δοκιμάζει μια συνταγή, ετοιμάζει ένα φαγητό, 
αποδεικνύει ότι το επιθυμεί. Άρα είναι θεμιτό να επιτρέψει στον εαυτό της μια σχετική 
ελευθερία, κάποιον αυτοσχεδιασμό, με την προϋπόθεση φυσικά να παραμένει στο πνεύμα 
της συνταγής και να ακολουθεί βέβαια τις αναλογίες. 

Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, μερικά από τα χαρακτηριστικά της «Νέας Γαλλικής 
Κουζίνας» και είμαστε περήφανοι όταν μερικοί από εμάς διαδίδουμε τις ανανεωμένες μαγει-
ρικές μας παραδόσεις, είτε στις πτήσεις της εθνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Air 
France, είτε στην Ιαπωνία, στην πόλη Οσάκα, όπου έχω την τιμή να διδάσκω την κουζίνα 
της χώρας μας στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή σχολή της χώρας, τη Shizuotsuji, μπροστά σε 
1.500 μαθητές, σ’ ένα κοινό που περιλαμβάνει δεκατετράχρονους μαθητευόμενους, μέχρι και 
επαγγελματίες 82 ετών που πηγαίνουν σε αυτήν τη σχολή για να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους. Εκεί, πιστεύω ότι και εγώ έμαθα τόσα όσα τους δίδαξα. 

ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Βρίσκω ότι τα γεύματα είναι πάντα υπερβολικά πλούσια. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει 

να σηκωνόμαστε από το τραπέζι έχοντας μια ελαφριά αίσθηση ότι πεινάμε ακόμα. Ένα μόνο 
ζεστό πιάτο, την ώρα του γεύματος, μου φαίνεται αρκετό. Ακόμα και για ένα μεγάλο δείπνο.

Η νοικοκυρά που ετοιμάζει ένα μόνο ζεστό πιάτο, αλλά το φτιάχνει καλά, είναι σίγουρη ότι 
θα ικανοποιήσει τους συνδαιτυμόνες της. Όλα εκείνα τα γεύματα που περιλαμβάνουν ζεστά 
ορεκτικά, ζεστό ψάρι, ζεστό κρέας και ζεστό γλυκό είναι απολύτως θανατηφόρα. Πόσο μάλλον 
που όλα αυτά απαιτούν υπερβολική δουλειά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άσχημο για τους καλεσμέ-
νους από το να βλέπουν την κυρία του σπιτιού εξουθενωμένη ύστερα από μια ολόκληρη μέρα, 
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την οποία πέρασε στην κουζίνα της, στο τέλος να μην έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο 
τραπέζι μαζί τους, καθώς θα είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί τα φαγητά που ετοιμάζει.

Η νοικοκυρά πρέπει να γνωρίζει τα όριά της και να μην ανταγωνίζεται τους επαγγελ-
ματίες μαγείρους. Αν ήθελαν να πάνε σε εστιατόριο, θα πήγαιναν. Η νοικοκυρά πρέπει 
να επιδιώκει ό,τι πιο απλό – και να μην παρουσιάζεται στο τραπέζι μυρίζοντας τηγανίλα. 
Είναι προτιμότερο να σερβίρει ένα σουφλέ με τυρί που ξέρει να το ετοιμάζει τόσο καλά και 
μετά να σερβίρει ένα φουά γκρα, για παράδειγμα. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να διαλέγει 
φαγητά που μπορεί να ετοιμάσει από πριν, ώστε όταν οι καλεσμένοι της καθήσουν στο 
τραπέζι να μπορεί και αυτή να καθήσει μαζί τους. Επιτρέπω στον εαυτό μου να δώσει ακόμα 
μια συμβουλή στις νοικοκυρές: συνεχίστε να κάνετε το φαγητό που ξέρετε να μαγειρεύετε 
καλά. Μάθετε να κάνετε δυο ή τρία φαγητά πολύ καλά και με αυτόν τον τρόπο διατηρήστε 
την επιδεξιότητά σας. Ετοιμάστε ένα υπέροχο σουφλέ με τυρί ή ένα αξέχαστο γκρατέν με 
πατάτες. Αν, επιπλέον, ξέρετε να μαγειρέψετε και κάποιο πουλερικό με κρέμα ή να ψήσετε 
ένα αρνίσιο μπούτι, τότε έχετε κερδίσει το παιχνίδι!

ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
Ο Fernand Point στο βιβλίο του δεν δίνει καμία αναλογία, κανένα βάρος. Πιστεύω 

πως υπερβάλλει! Στο βιβλίο μου οι ποσότητες είναι κατά προσέγγιση. Αν γράφω 100 γρ. 
κρεμμύδια σε μια συνταγή και η νοικοκυρά βάλει 80 γρ. ή 130 γρ., δεν σημαίνει πως θα 
αποτύχει στην εκτέλεση του φαγητού της. Το ίδιο ισχύει και για το αλεύρι όταν πρόκειται 
να ετοιμάσετε μια ζύμη… Όταν γράφω «50 γρ. αλεύρι» δεν έχει και πολύ νόημα. Στην πόλη 
Collonges, εδώ και είκοσι χρόνια, έχουμε τον ίδιο μυλωνά. Ξέρουμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε 
500 γρ. από το δικό του αλεύρι για την ετοιμασία της σφολιάτας – αν όμως, για οποιονδή-
ποτε λόγο, μια μέρα αποταθούμε σε κάποιον άλλο μυλωνά, θα πρέπει να επανεξετάσουμε 
όλες τις συνταγές που περιέχουν αλεύρι. Έτσι κι αλλιώς, κάθε φορά που μαγειρεύουμε 
πρέπει να ξεκινάμε από το μηδέν! Η κάθε νοικοκυρά που θα χρησιμοποιήσει το βιβλίο μου 
δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει κατά λέξη όσα γράφει. Της δίνω τις κατευθυντήριες 
μιας ορισμένης κουζίνας και αυτή, με το δικό της γούστο, τη φαντασία της, την έμπνευσή 
της, θα ετοιμάσει τη δική της κουζίνα.

χρησιμοποιώ πολύ τις συνταγές του Guérot, τις οποίες βρίσκω θαυμάσιες. Ο Alfred Guérot 
πρέπει να θυμίσουμε πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ολοκληρωμένους σεφ του 
πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Συνέβαλε στη σύνθεση όλων των τάσεων του επαγγέλματός 
μας χάρη στις βαθύτατες γνώσεις που είχε αλλά και στο συγγραφικό ταλέντο του. Οι συνταγές 
του είναι οι τελειότερες όλων και σε αυτό το βιβλίο αναφέρω τις περισσότερες. Στην κουζίνα 
δεν επινοούμε τίποτα. Υπάρχουν πάντα οι ίδιες πρώτες ύλες: πουλερικά, κρέατα, λαχανικά 
κ.ά., και υπάρχει η παράδοση στην οποία, σίγουρα, θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το περιθώριο 
καινοτομίας, στο οποίο αναφέρθηκα πιο πάνω. Έτσι όπως εγώ προσαρμόζω, μεταμορφώνω 
τις συνταγές του Guérot, η νοικοκυρά πρέπει να κάνει το ίδιο με τις συμβουλές του Bocuse.
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ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Το μόνο πράγμα που μπορούμε να ακολουθούμε επακριβώς από ένα βιβλίο μαγειρικής 

είναι ίσως ο χρόνος μαγειρέματος. Και πάλι! Αν, για παράδειγμα, μια νοικοκυρά έχει ένα 
φούρνο που η θερμοκρασία του φθάνει τους 180ο C, αλλά η θερμοκρασία που απαιτείται 
είναι 230ο C, τότε θα πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα τους χρόνους της. Η μοναδική πλη-
ροφορία που πραγματικά είναι σίγουρη είναι όταν ο συγγραφέας αναφέρει στο βιβλίο του 
«βάλτε το φαγητό να βράσει για 15 λεπτά της ώρας». Εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

Δεν είμαστε όμως ποτέ σίγουροι για τη θερμοκρασία που επικρατεί μέσα στο φούρνο. 
Όταν βάλουμε ένα μόνο πουλερικό στο φούρνο, αυτό δεν θα ψηθεί με τον ίδιο τρόπο που θα 
ψηθούν τρία πουλερικά μαζί. Βάζοντας συγχρόνως τρία πουλερικά η θερμοκρασία πέφτει. Σε 
γενικές γραμμές, πρέπει να διασφαλίζουμε τη σωστή θερμοκρασία. Αυτό είναι ουσιώδες.

ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ
Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά κάποιον που συνοδεύει όλο το γεύμα του με σαμπάνια: είναι 

απλό και υπέροχο. Είναι πολύ πιο εκλεπτυσμένο όμως να βρει κάποιος το κατάλληλο κρασί για 
να συνοδεύσει κάθε πιάτο. Και εδώ, έχω την άποψη πως η νοικοκυρά δεν πρέπει να φοβάται 
να καινοτομήσει. Μπορούμε άνετα να πιούμε ένα κόκκινο κρασί με τα στρείδια, για μένα δεν 
υπάρχει κάποιο κώλυμα. Επίσης μπορούμε να σερβίρουμε το κυνήγι με ένα riesling, που είναι 
ένα άσπρο κρασί Αλσατίας, αρκετά φρουτώδες και με έντονη γεύση, χρειάζεται όμως μεγάλη 
προσοχή και αν δεν είμαστε σίγουροι για την επιλογή μας, είναι προτιμότερο να ακολουθούμε 
τους παραδοσιακούς κανόνες. Η ποιότητα του κρασιού είναι κεφαλαιώδους σημασίας, γι’ αυτό 
πρέπει να ξέρουμε πού και από ποιον το αγοράζουμε. Πιστεύω πως τα κρασιά των αμπελουργών 
- οινοποιών είναι τα καλύτερα. Από τη στιγμή που το μπουκάλι φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη του 
αμπελώνα στην ετικέτα, είναι σημάδι καλής ποιότητας. Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι υπάρχουν 
και σπουδαίοι οινέμποροι. Προσωπικά, σερβίρω συνήθως τα κρασιά πολύ δροσερά, κυρίως τα 
Beaujolais. Τα κρασιά της Βουργουνδίας τα σερβίρω μεταξύ 10ο C και 12ο C, τα άσπρα κρασιά 
8ο και 10ο C και τα κρασιά από την περιοχή του Μπορντό μεταξύ 15ο C και 16ο C.

Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν πως ένα κρασί είναι σε θερμοκρασία δωματίου όταν το 
βάλουν κοντά στο τζάκι ή το καλοριφέρ, ενώ σημαίνει το ακριβώς αντίθετο: όταν λέμε ότι 
το κρασί έχει θερμοκρασία δωματίου, σημαίνει πως το βάζουμε σε δωμάτιο χωρίς θέρμανση. 
Ένα κρασί έχει το χρόνο να ζεσταθεί στο ποτήρι, όπου και θα το σερβίρετε… 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Έχω πολλές φορές σοκάρει τους συνομιλητές μου λέγοντας πως η παρουσίαση ενός 

πιάτου δεν είναι πολύ σημαντική. Είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε πολύ μακριά από την 
εποχή της μαγειρικής τέχνης των αρχών του αιώνα. Τότε το φαγητό ζητούσε από αυτόν 
που το ετοίμαζε όχι μόνο γνώσεις μαγειρικής αλλά και ταλέντο ζωγράφου ή αρχιτέκτονα. 
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ψάρια, κρέατα, λαχανικά, επιδόρπια έπρεπε να παρουσιάζονται με τη μορφή πυραμίδας, 
κινέζικης παγόδας ή καθεδρικών ναών.

Σήμερα, όταν μια νοικοκυρά σερβίρει ένα πιάτο δεν χρειάζεται να καταβάλλει προσπάθειες 
και να προσπαθεί να μιμηθεί το μάγειρα ενός κέτερινγκ της γειτονιάς, που διακοσμεί την αστα-
κοκαραβίδα για να δείχνει πιο όμορφη στη βιτρίνα του. Αρκεί να την κόψετε στα δύο και να τη 
συνοδεύσετε με ζωμό (κουρ-μπουγιόν). Όταν μάλιστα μαγειρέψετε την αστακοκαραβίδα την 
τελευταία στιγμή και την κόψετε ενόσω ακόμα είναι ζεστή, τότε οι καλεσμένοι σας θα απολαύσουν 
κάτι το θεσπέσιο. Μεγάλη κουζίνα δεν σημαίνει οπωσδήποτε και πολύπλοκη κουζίνα: μπορούμε 
να θεωρήσουμε μεγάλη κουζίνα μια γαλοπούλα βραστή, έναν αστακό μαγειρεμένο την τελευταία 
στιγμή, ή μια σαλάτα που μόλις κόψατε από τον κήπο και αρτύσατε την τελευταία στιγμή.

Ελπίζω να έδωσα, σε αυτές τις λίγες σελίδες της εισαγωγής, τους κυριότερους κανόνες 
της τέχνης της Λαχταριστής κουζίνας. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και 
τις απαραίτητες επεξηγήσεις για την επιτυχία ενός απλού ή πολύπλοκου γεύματος.

Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι αυτό το βιβλίο οφείλει πολλά στον Louis Perrier, τον 
οποίο και ευχαριστώ για την αποτελεσματική βοήθεια που μου προσέφερε. 

Εύχομαι καλή τύχη στις αναγνώστριες και στους αναγνώστες που δεν θα πρέπει να απογοη-
τευτούν αν δεν καταφέρουν με την πρώτη να δημιουργήσουν ένα μαγειρικό αριστούργημα. Είναι 
θείο δώρο να ξέρει να μαγειρεύει κάποιος; Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα. Μερικές 
φορές θα έλεγα πως υπάρχει κάτι σαν πεπρωμένο: για παράδειγμα στην οικογένειά μου βρίσκει 
κανείς μαγείρους επί επτά γενεές. Το 1634, οι πρόγονοί μου ήταν μυλωνάδες στην Collonges, 
και το 1765 ένα μέρος του μύλου μετατράπηκε σε εστιατόριο… Όσο για μένα, ξεκίνησα το 1942 
σε ένα μικρό εστιατόριο στη Λυών, που ανήκε στον Claude Maret. Ήταν πόλεμος, δεν υπήρχε 
τίποτα φαγώσιμο και έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα με τις εμπλοκές της μαύρης αγοράς και με 
τις δυσκολίες να βρούμε τα απαιτούμενα. Αυτό αποδείχτηκε εφόδιο, με βοήθησε πολύ, έτσι 
έμαθα να κάνω σχεδόν τα πάντα σε αυτό το επάγγελμα. Από τότε άλλαξαν οι καιροί, εγώ όμως 
συνεχίζω να μαγειρεύω. Ίσως μια ημέρα, που ελπίζω να μην αργήσει, να αγοράσω ένα σπίτι 
στην περιοχή μου, όπου θα χτίσω μια κουζίνα σύμφωνα με τις ιδέες μου. Θα φτιάξω το φούρνο 
μου, ένα ωραίο ξύλινο τραπέζι και, αν έχω την υγεία μου και το ηθικό μου ακμαίο, θα μαγειρεύω 
καθημερινά τις συνταγές μου για 4-5 άτομα και θα σερβίρω την κουζίνα του Bocuse. Οριακά θα 
επιτρέπεται το νερό, θα απαγορεύεται όμως αυστηρά το κάπνισμα! Έτσι, από ευχαρίστηση και 
μόνο αλλά και εν ονόματι της φιλίας, θα συνεχίσω το έργο μου… Ένας από τους ηθικογράφους 
μας είχε πει πως το τραπέζι είναι ένας βωμός, που πρέπει να στήνεται και να στρώνεται για να 
εξυμνείται η θρησκεία της φιλίας. Η κυρία λοιπόν του σπιτιού δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει αυτό 
το αξίωμα. Όταν μαγειρεύει με χαρά και αγάπη, είναι σίγουρη πως θα πετύχει κάποιο από αυτά 
τα νόστιμα φαγητά, ακολουθώντας τη συνταγή που θα βρει σε αυτό το βιβλίο. 



17

ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Όλα τα φαγητά, είτε είναι απλά είτε δύσκολα, ακολουθούν κάποιους κανόνες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με ακρίβεια, αν θέλουμε να στεφθούν με επιτυχία οι εκτελέσεις, που παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των μενού. Οι κανόνες αυτοί διαφέρουν όσον αφορά τις ετοι-
μασίες, τις προκαταρκτικές ενέργειες, τον τρόπο ψησίματος, το κόψιμο και το σερβίρισμα.

ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
Οι προεργασίες που απαραιτήτως πρέπει να γίνουν πριν από το μαγείρεμα είναι:
—Να αφαιρέσεις τα κόκαλα, να καθαρίσεις, να κόψεις σε κομμάτια, να λαρδώσεις τα κρέ-

ατα ή τα κομμάτια που θέλεις να μαγειρέψεις και να τα διαπεράσεις με μπαστουνάκια λαρδί. 
—Να αδειάσεις, να καθαρίσεις από τα εντόσθια, να καψαλίσεις, το πουλερικό, το κυνήγι 

κ.ά., να δέσεις τις φτερούγες και τα πόδια, να τυλίξεις με φέτες λαρδί, ή να τα γεμίσεις.  
—Να καθαρίσεις, πλύνεις, ζεματίσεις τα λαχανικά.
—Να ετοιμάσεις το ζωμό, τη σάλτσα για το μαγείρεμα.
—Να ετοιμάσεις τα ψάρια, να πλύνεις τα φιλέτα κ.ά.
Καθαρίζω το κρέας σημαίνει ότι του δίνω ωραία εμφάνιση, του αφαιρώ προσεκτικά τα 

νεύρα που είναι ορατά και μαζί τους αφαιρώ και το πλεονάζον πάχος.
Τρυπάω το κρέας, σημαίνει πως εισάγω λεπτά μπαστουνάκια από λαρδί, χρησιμοποιώ-

ντας μια ειδική βελόνα, τη «λαρδοβελόνα», και διαπερνώ χιαστί την επιφάνεια του κομματιού 
που θα μαγειρέψω, σε όσο πυκνές σειρές και όσο το δυνατόν πιο τακτικές. Ο στόχος είναι να 
διαποτίζεται η σάρκα του κρέατος, κατά τη διάρκεια του ψησίματος, καθώς λιώνει το λαρδί. 
Με αυτόν τον τρόπο τρυπάμε το βοδινό φιλέτο, το φρικαντό (fricandeau), τα γκρεναντέν 
(grenadins), τη νεφραμιά κουνελιού ή λαγού κ.ά.

«Λαρδώνω» είναι μια ενέργεια παρόμοια με την προηγούμενη. Καταφεύγουμε σ’ αυτήν 
όταν έχουμε μεγάλα κομμάτια κρέατος που πρόκειται να μαγειρευτούν σε σιγανή φωτιά, 
στο φούρνο. Η διαφοροποίηση από την προηγούμενη μέθοδο αφορά το πάχος του μπέικον 
ή του λαρδιού, που είναι όσο και το πάχος ενός χάρακα, ενώ το μήκος του δεν ξεπερνάει το 
ίδιο το κομμάτι του κρέατος που θέλουμε να τυλίξουμε. Αυτά τα κομμάτια λίπους ή μπέικον 
πρέπει να πασπαλίζονται με μπαχαρικά και να μαρινάρονται περίπου δύο ώρες πριν τα χρη-
σιμοποιήσουμε για να τυλίξουμε το κρέας. Κατόπιν, με τη βοήθεια μιας λαρδοβελόνας, τα 
περνάμε σε όλο το πλάτος του κρέατος και προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά ακολουθώντας 
πάντα τη φορά των ινών του κρέατος. 
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Η ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΠΩΛ ΜΠΟΚΥΣ

Τυλίγω, σημαίνει προστατεύω τα σαρκώδη κομμάτια (στομάχι) ενός πουλερικού, ενός 
θηράματος, με μια λεπτή φέτα λιπαρού και φρέσκου λαρδιού, πάχους 3 με 6 χλστ. Με αυτόν 
τον τρόπο, το κομμάτι που καλύπτεται από τη φέτα δεν ξεραίνεται από την υψηλή θερμο-
κρασία ενόσω διαρκεί το μαγείρεμα ή το ψήσιμο των άσπρων κρεάτων, των πουλερικών. Τα 
κομμάτια αυτά ψήνονται πιο αργά σε σχέση με τα μπούτια, που είναι λιγότερο ευαίσθητα 
και πάντα λίγο σφιχτά.

Ζεματάω: βουτάω κάτι σε νερό που βράζει. Το ζεμάτισμα είναι ένα πρώτο στάδιο μαγει-
ρέματος. Σφίγγει τα εξωτερικά μέρη των κρεάτων, αφαιρεί την αψάδα και την έντονη γεύση 
ορισμένων λαχανικών ή τα κάνει πιο τρυφερά. Πολύ συχνά, μετά το ζεμάτισμα, περνάμε 
τα λαχανικά από κρύο νερό και στη συνέχεια τα στραγγίζουμε. Ζεματάμε τα τρόφιμα που 
θέλουμε να μαγειρέψουμε, βουτώντας τα σε νερό που βράζει ή σε κρύο νερό που ζεσταίνε-
ται, μέχρι αυτό ν’ αρχίσει να κοχλάζει. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στις διάφορες 
συνταγές.

Σημαδεύω, σημαίνει πως ξεχωρίζω και ετοιμάζω πριν από το μαγείρεμα τα υλικά και τα 
αρτύματα που θα χρειαστούν.

Ξεχωρίζω τα φιλέτα, φιλετάρω, σημαίνει ότι αφαιρώ και ξεχωρίζω τα φιλέτα από τη 
ραχοκοκαλιά του ψαριού. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός μαχαιριού με ευλύγιστη 
λάμα.

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Οι τρόποι μαγειρέματος των διαφόρων τροφίμων είναι πέντε: σιγανό μαγείρεμα (μπρεζέ) 

στο φούρνο, αφού πρώτα σοτάρουμε το κρέας, ποσάρισμα, στο τηγάνι, ψήσιμο στο φούρνο 
και ψήσιμο στη σχάρα. Οι τρόποι αυτοί, που διαφέρουν μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την 
προετοιμασία αλλά και ως προς το αποτέλεσμα, προσφέρουν στη γαλλική κουζίνα άπειρες 
δυνατότητες γευστικής δημιουργίας.

Το σιγομαγείρεμα στο φούρνο, αφού πρώτα σοταριστεί το κρέας, αφορά κυρίως μεγάλα 
κομμάτια κρέατος, που σχεδόν πάντα μαρινάρονται προηγουμένως για 5-6 ώρες και κατόπιν 
τυλίγονται με λαρδί. Το κρέας θα πρέπει να στραγγιστεί, να σκουπιστεί και να σοταριστεί σε 
βούτυρο ή άλλο λίπος. Στη συνέχεια το περιχύνουμε με τη μαρινάδα, την οποία συμπληρώ-
νουμε με βοδινό ζωμό ή κάποιον άλλον. Κλείνουμε την κατσαρόλα ερμητικά και συνεχίζουμε 
το μαγείρεμα του κρέατος σε σιγανή φωτιά.

Ποσάρω, σημαίνει ότι μαγειρεύω τα τρόφιμα σε λίγο ή πολύ νερό που μόλις κοχλάζει.
Το μαγείρεμα στο τηγάνι –ή μαγείρεμα σε χαμηλή κατσαρόλα– πρέπει να γίνεται σε 

πολύ σιγανή φωτιά, χωρίς άλλη προσθήκη λίπους ή ζωμού, εκτός από την αρχική ποσότητα 
βούτυρου που χρησιμοποιήθηκε για το σοτάρισμα και τους χυμούς που ελευθερώνονται 
κατά το μαγείρεμα. Μετά το σοτάρισμα το σκεύος παραμένει κλειστό. χρειάζεται όμως να 
περιχύνεται συχνά το φαγητό. Στο τέλος του μαγειρέματος ο συμπυκνωμένος χυμός μοιάζει 
περισσότερο με σιρόπι.
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Το ψήσιμο γίνεται με δύο τρόπους: στο φούρνο και στη σούβλα. Ο δεύτερος τρόπος είναι 
αναμφίβολα καλύτερος από τον πρώτο. Και στις δύο περιπτώσεις η θερμοκρασία συγκεντρώ-
νεται, οι χυμοί εγκλωβίζονται στο εσωτερικό του κομματιού που ψήνουμε, δημιουργείται μια 
ρόδινη εξωτερική μεμβράνη (κρούστα) που φυλακίζει τους χυμούς, οι οποίοι χάρη σε ένα 
αντίθετο φαινόμενο θα διαποτίσουν όλους τους ιστούς όταν απομακρύνουμε το ψητό από 
την εστία θερμότητας. Όσο ψήνεται το κρέας, πρέπει να το αλείφετε συχνά με λίπος, όχι 
όμως με τους χυμούς του που στάζουν στο ταψί.

Το ψήσιμο στη σχάρα υπακούει στους ίδιους μαγειρικούς κανόνες που ισχύουν για το 
ψήσιμο στο φούρνο ή στη σούβλα: προηγείται ελαφρό ψήσιμο και ρόδισμα εξωτερικά του 
κρέατος, που εκτίθεται στην ανοικτή φωτιά, εγκλωβίζονται και συγκεντρώνονται στο εσω-
τερικό οι θρεπτικοί χυμοί. Η τέχνη του ψησίματος έγκειται στη γνώση του συντονισμού της 
έντασης της θερμότητας ψησίματος, στο χρόνο, μεγαλύτερο ή μικρότερο που απαιτείται για 
να αρχίσει το κρέας να ψήνεται / ή για να σχηματιστεί η κρούστα. Εξαρτάται επίσης από 
το μέγεθος και το πάχος του κρέατος που θα τοποθετηθεί στη σχάρα. Τα ψητά γυρίζονται 
μόνο μια φορά, με τη σπάτουλα και όχι με πιρούνι ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο, γιατί με 
το τρύπημα φεύγουν οι χυμοί από το κομμάτι που ψήνεται.

Τα ραγκού, τα σοτέ και τα τηγανητά είναι παράγωγα των πέντε αυτών βασικών τρόπων 
μαγειρέματος. Οι αναγνώστες μας θα βρουν τη θεωρία τους στα κεφάλαια που αφορούν 
αυτούς τους τρόπους μαγειρέματος.

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΨΗΤΩΝ
Βοδινό

Κόντρα φιλέτο: 10-12΄ ανά κιλό.
Φο-φιλέ και φιλέτο: 10-12΄ ανά κιλό.
Μπριζόλες βοδινές: 18΄ ανά κιλό (συν το χρόνο παραμονής στο σβηστό φούρνο 20-30΄ 
πριν τις σερβίρετε).

Πρόβατο / Αρνί
Το μισό πρόβατο (από τη νεφραμιά και κάτω): 15-18΄ ανά κιλό.
Καρέ: 18-25΄ ανά κιλό.
Σπάλα: 18-20΄ ανά κιλό.
Μπούτι: 20-25΄ ανά κιλό.
Νεφραμιά: 18΄ ανά κιλό.

Μοσχάρι
Καρέ: 30΄ ανά κιλό.
Νεφραμιά και μοσχαρίσιο νουά: 35΄ ανά κιλό. 
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Χοιρινό
Καρέ: 25-30΄ ανά κιλό.
Φιλέτο: 30-35΄ ανά κιλό.

Πουλερικά
Παπάκι της Νάντης: 35-40΄ για ένα παπάκι του ενός κιλού.
Παπάκι της Ρουέν: 18-25΄ για ένα μέτριο παπάκι. 
Γαλόπουλο: 50-55΄ για ένα γαλόπουλο 2 κιλών.
Περιστέρι: 20-25΄.
Πουλάδα: 40-50΄ για μια μέτρια πουλάδα.
Κοτόπουλο: 30-35΄ για ένα μέτριο κοτόπουλο.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΑΤΟΥ
Η παρουσίαση του πιάτου αποτελεί την τελευταία μαγειρική ενέργεια που προηγείται 

της απόλαυσης του φαγητού.
Παρουσιάζω σημαίνει τοποθετώ με τέχνη / χάρη το φαγητό που μαγείρεψα στο πιάτο. 

Η παρουσίαση πρέπει να είναι απλή, αλλά κομψή, κυρίως όταν πρόκειται να σερβίρουμε 
ένα ζεστό πιάτο. Παρουσιάζουμε το φαγητό χωρίς να καταστρέψουμε την ποιότητα και τη 
νοστιμιά του. Απόλυτος κανόνας: μη θυσιάζετε την ουσία για την εμφάνιση.

Τα μαχαιροπίρουνα ή άλλα σκεύη από ασήμι, χρυσό ή κρύσταλλο που χρησιμοποιούνται 
στο σερβίρισμα δεν πρέπει να έχουν κανένα ψεγάδι, να είναι αρκετά μεγάλα αλλά όχι υπερ-
βολικά. Το μπορ μιας πιατέλας δεν πρέπει ποτέ να είναι παραφορτωμένο.

Η σωστή παρουσίαση είναι αυτή που απαντά στις ανάγκες του σερβιρίσματος. Γι’ αυτόν 
το λόγο πρέπει να αποφεύγουμε ό,τι μπορεί να βαρύνει ή θα ενοχλήσει το άτομο που κόβει 
και σερβίρει σε σημείο που να το κάνει να φαίνεται αδέξιο.

Η ΚΟΠΗ
Είναι πολύ δύσκολο να κόψει κάποιος ένα κομμάτι κρέας αν δεν έχει τις απαραίτητες 

γνώσεις ανατομίας του ζώου. Γι’ αυτόν το λόγο η άγνοια πρέπει να αναπληρωθεί με την 
παρατήρηση. Όταν πρόκειται για κάποιο κρέας, πρέπει να ψάξουμε πρώτα τη φορά των 
ινών και να κόψουμε τις φέτες κάθετα ως προς τη φορά τους.

Θα παρατηρήσουμε ότι όταν μια φέτα κρέατος είναι σωστά κομμένη, τότε προσφέρεται 
για μάσημα παράλληλα με τις ίνες της. Αντίθετα, όταν το κομμάτι μασιέται κάθετα, ακόμα 
και το πιο τρυφερό κρέας μοιάζει σκληρό.
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ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ, ΜΥΡΩΔΙΚΑ, ΑΡΤΥΜΑΤΑ
Το αλάτισμα: είναι μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη στο μαγείρεμα. Απαιτεί να έχεις 

αίσθηση, «γεύση», ευαισθησία, αρετές που επιτείνονται όταν αυτός που μαγειρεύει δείχνει 
προσήλωση και διαθέτει οξυδέρκεια. 

Μυρωδικά: το ιδιαίτερο άρωμα των μυριστικών που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα 
πρέπει, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, να συγχωνεύεται με το συνολικό άρωμα του πιάτου, 
ανυψώνοντας τη γεύση των φαγητών κατά μία ή περισσότερες κλίμακες. Τα μυρωδικά προ-
έρχονται από αρωματικά φυτά, εκ των οποίων τα κυριότερα και αυτά που χρησιμοποιούνται 
περισσότερο είναι: ο άνηθος, το πιπέρι βετέλιο, η κανέλα, το γαρίφαλο, ο κόλιανδρος, η 
δάφνη, η μουστάρδα, το μοσχοκάρυδο, το πιπέρι, το θυμάρι, το γλυκάνισο, ο αστεροειδής 
γλυκάνισος, ο βασιλικός, το κύμινο, ο μάραθος, ο άρκευθος, το τζίντζερ, το χρένο, το δεν-
δρολίβανο, το φασκόμηλο, η πάπρικα, η ζαφορά, το κάρυ.

Το μυρώνι, το εστραγκόν, ο μαϊντανός, το ξύσμα λεμονιού, πορτοκαλιού, μανταρινιού, 
η βανίλια, το τσάι, η σοκολάτα, ο καφές.

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μυριστικά με μείγματα μπαχαρικών, που είναι πιο 
εύχρηστα. Το μειονέκτημά τους όμως είναι πως δίνουν ένα πιο κοινό άρωμα στα φαγητά.

Ιδού ένα από τα καλύτερα μείγματα μπαχαρικών: 10 γρ. ξερή δάφνη: 10 γρ. ξερό θυμάρι, 
10 γρ. περικάρπιο μοσχοκάρυδου: 20 γρ. μοσχοκάρυδο: 15 γρ. κανέλα: 20 γρ. γαριφαλό-
καρφα: 10 γρ. κόκκινη πιπεριά χωρίς σπόρους, 10 γρ. άσπρο πιπέρι, 10 γρ. δενδρολίβανο, 
10 γρ. βασιλικός.

Τα μυρωδικά πρέπει πρώτα να στεγνώνονται καλά, ύστερα να κοπανίζονται με το γου-
δοχέρι και να περνούν από τρίχινο κόσκινο, ώστε να μετατραπούν σε μια πολύ ψιλή σκόνη. 
Ό,τι απομείνει στο κόσκινο θα πρέπει να σπάσει και να κοπανιστεί πάλι, μέχρι να συγκε-
ντρωθεί όλη η σκόνη που μπορούν να δώσουν. Διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε γυάλινο βάζο που πρέπει να κλείνει ερμητικά και να τοποθετείται σε σκιερό μέρος.

Τα αρτύματα: χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες.
Τα ξινά: ξίδι, χυμός άγουρων σταφυλιών (ή ξινόμηλων), χυμός λεμονιού. 
Τα αψιά: σκόρδο, ασκαλώνιο, πράσινα κρεμμυδάκια, πράσο, σχοινόπρασο, χρένο, ραπα-

νάκι.
Τα γλυκά ή γλυκαντικά: ζάχαρη, μέλι, παντζάρι.
Τα λιπαρά: λάδι, βούτυρο, λίπος ζωικής προέλευσης.
Τα σύνθετα: οι μουστάρδες και τα παράγωγά της, η σάλτσα πικαντίλι, τα αγγουράκια 

τουρσί, τα κρεμμύδια, τα μικροσκοπικά πεπόνια, η κάππαρη, οι πράσινοι σπόροι των καπου-
σίνων (λουλουδιών), οι μικρές πράσινες ντομάτες, το κουνουπίδι τουρσί και ό,τι άλλο μπορεί 
να διατηρηθεί στο ξίδι.
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ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

(Βάρος που αντιστοιχεί σε 1 άτομο) 

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
χέλι 200 γρ. Πεσκανδρίτσα (καθ. βάρος) 250 γρ.
Λαβράκι 350 γρ. Σκουμπρί 200 γρ.
Καλκάνι / Ρόμβος 350 γρ. ψαρόσουπα (ψάρια για) 500 γρ.
Λούτσος / Τουρνάς 300 γρ. Μπακαλιάρος 200 γρ.
Κυπρίνος / Γριβάδι 200 γρ. Μπακαλιάρος παστός 150 γρ.
Τσιπούρα 350 γρ. Μύδια 500 γρ.
Επερλάνος 150 γρ. Σαλάχι 400 γρ.
Οξύρρυγχος 300 γρ. Μπαρμπούνι 250 γρ.
Γωβιοί 200 γρ. Πλατίτσες 200 γρ.
Βατραχοπόδαρα (το κομμάτι) 10 Σαρδέλες 200 γρ.
Ρέγκα 200 γρ. Σολομός 200 γρ.
Αστακοκαραβίδα 400 γρ. Πέστροφα 200 γρ.
Αστακός 400 γρ. Πέστροφα ποταμίσια 200 γρ.
Καραβίδες 400 γρ. Τόνος 200 γρ.
Γλώσσα φιλέτο (2 άτομα) 500 γρ. Γλώσσα τηγανητή 250 γρ.




