
GEBAKKEN COURGETTES
Kolokithakia tiganita     κολοκυθάκια τηγανητά

3 kleine courgettes, ongeveer 15 cm
1 ei, losgeklopt
25 g zelfrijzend bakmeel
mespunt zout
2 dl water of bier
olie om in te bakken

Snijd dunne courgettes in de lengte in dunne repen (ongeveer 3 mm). 
Als ze dikker zijn, in plakken snijden.
Maak een vloeibaar beslag (iets dikker dan yoghurt) van het ei,  zout, 
zelfrijzend bakmeel en water of bier. Bier rijst net als zelfrijzend bakmeel.
Verwarm de olie, haal de courgette-repen door het beslag, zorg dat de 
hele reep bedekt is. Bak de courgettes lichtbruin in de hete olie.
Serveer warm met wat geraspte kaas. Of laat ze afkoelen en strooi er wat 
geraspte knoflook en azijn over.

In Nederland hebben we het over komkommertijd, in Griekenland gebruiken we voor deze uitdrukking de courgette, die heeft 
geen waarde. Toch gebruiken we in veel gerechten courgettes, die heerlijk smaken. Omdat ze in bijna elke groentetuin te vinden 
zijn, hier nog twee lekkere recepten.

750 g courgettes
 zout en peper
1 ui, fijngesneden
2 à 3 teentjes knoflook, fijngehakt 
of geperst
groene munt en peterselie, fijngehakt
200-250 g fetakaas, verkruimeld
2 eieren
100 g  zelfrijzend bakmeel
of 100 g  bloem en 1 volle theel. bak-
poeder
wat bloem om de kroketten in te rollen
zonnebloem- of maïsolie om 
in te bakken

Rasp de goed gewassen courgettes, strooi er zout over en laat ze een uur 
uitlekken in een zeef.
Vermeng de ui, knoflook, de munt, peterselie en verkruimelde feta.
Klop de eieren los, roer het feta-mengsel erdoor en zelfrijzend bakmeel.
Laat een half uur in de koelkast staan om op te stijven. Mocht het mengsel 
nog te vloeibaar zijn, roer er dan nog wat zelfrijzend bakmeel bij zodat er 
balletjes van gevormd kunnen worden zonder dat ze uit elkaar vallen. 
Doe wat bloem in een diep bord, vorm van het mengsel balletjes of kro-
ketten en wentel ze door de bloem. Verwarm de olie en bak ze aan beide 
kanten lichtbruin. Laat het vet niet te warm worden, zodat de balletjes de 
kans krijgen om gaar te worden maar niet verbranden. Laat ze uitlekken op 
een bord met keukenpapier, serveer de kroketten warm.

COURGETTEKROKETTEN
Kolokithokeftedes     κολοκυθόκεφτέδες
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VEGETARISCHE GEVULDE AUBERGINES 
Melitzanes imam     μελιτζάνες Ιμάμ

Verwarm de oven voor op 180° C.
Snijd de aubergines in de lengte middendoor en maak in het vruchtvlees 
van elke helft wat inkepingen.
Leg de aubergines op een bakplaat en giet op elke helft wat olijfolie. 
Giet een half kopje water op de bakplaat en plaats de oven totdat de 
aubergines in ongeveer 20 minuten zacht zijn geworden. 
Een andere manier is om de helften op elkaar te leggen, in aluminiumfolie 
te verpakken en te bakken in de oven, zonder olie of vet dus!

Verwarm 4 eetepels olijfolie in een koekenpan, voeg ui en knoflook toe, 
bak ze tot ze een beetje glazig worden, voeg de tomaten en pepers of 
paprika’s toe en bak dit ongeveer 10 minuten totdat het een dikke groen-
tesaus is geworden. Voeg witte wijn toe en laat de pan op het vuur tot de 
wijn is verdampt.  Voeg groene munt, peterselie, zout en peper toe.
In sommige streken van Griekenland voegt men ook rozijnen en wat 
kaneel toe.  Wij doen het niet, soms gebruiken we wat meer knoflook of 
strooien op het laatst wat verkruimelde fetakaas op de gevulde aubergines.
Verdeel de groentesaus over de zacht gebakken aubergines en plaats weer 
in de oven gedurende 20 minuten of totdat de aubergines gaar zijn.
Dit gerecht eten we meestal warm maar ook koud als het erg warm weer 
is, erg lekker met brood en een lekkere Griekse salade, en natuurlijk past 
tzaziki of feta uit de oven er goed bij.
Eén van mijn favoriete vegetarische zomergerechten. 

4  aubergines
2 x 4 eetl. olijfolie
2 uien, gehakt
enkele tenen knoflook, geperst of 
fijngehakt
4 tomaten, fijngehakt
4 groene, zoete pepers of verschillen-
de soorten paprika’s, grof gesneden
2 dl droge witte wijn
groene munt en peterselie, gehakte
peper en zout 

Volgens de overlevering een gerecht van onze oosterburen, dat zijn naam dankt aan een imam. Dit was een lekkerbek die zo 
verrukt was van de heerlijke geur van dit gerecht, dat hij flauwviel. Het is niet zeker of hij flauwviel van de heerlijke geur of van 
het knoflookaroma dat dit gerecht verspreidt. 
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Zagori - Epirus

Voor mij begint het nieuwe jaar met de komst van de lente. Er 
ontwaakt van alles uit de winterslaap in het ons omringende 
landschap. Voor mij blijft het een wonder dat we elk jaar op-
nieuw verrast worden door de kracht, schoonheid en wijs-
heid van de natuur.
Met Pasen vieren we de ’anastasi’, dat letterlijk verrijzenis of 
wederopstanding betekent. Voorjaar is dus eigenlijk de we-
deropstanding van de natuur. Kornoelje en amandelbomen 
bloeien, evenals het maarts viooltje, het bloemetje dat een 
streling is voor oog, neus en tong. Ik ken geen ander bloeme-
tje dat lekkerder ruikt en smaakt en er zo lieflijk uitziet. Nog 
even en de pruimen- en kersenbomen bloeien, een voor-
bode van  heerlijk fruit om van te smullen. De vogels zijn 
gearriveerd na een lange vliegreis en hebben geen kalender 
nodig om te weten dat de dagen weer lengen. De lammetjes 
en geitjes huppelen vrolijk rond, jong leven dat zich koestert 
onder de zon, is er een mooier seizoen dan de lente? 

Uitzicht op de kloof vanuit Vikos.

Lente  -  άνοιξη
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FOREL MET ROZEMARIJN
Pestrofa     πέστροφα

Neem per persoon een mooie, verse, 
schoongemaakte regenboog- of zalm-
forel, met of zonder kop en staart.
per visje een takje rozemarijn
grof zeezout
stukjes boter
vellen aluminiumfolie

Verwarm de grill op matig warme temperatuur.
Strooi in de schoongemaakte buikholte van de forel wat zeezout, 
leg er een takje rozemarijn in en vouw de vis weer dicht.
Leg elke vis op een vel aluminiumfolie en leg er een heel klein 
klontje (per vis een halve eetlepel) boter op, vouw nu de folie goed 
dicht rondom de vis zodat er niets uit kan lekken. Herhaal dit met 
elke vis. Leg ze nu op de grill, die niet te warm is opgestookt, en laat 
de vis in de folie ongeveer 10 minuten aan elke kant (tot maximaal 
30 minuten in totaal voor grotere, zwaardere vissen) garen.
Mocht u niet kunnen grillen dan kunt u de vis op dezelfde manier 
in een matig warme oven garen.
Haal de vis daarna direct uit de folie. Meestal blijft de huid van de 
vis aan de folie plakken, haal die er dan voorzichtig af. Serveer direct 
met een lekkere aardappelsalade, wilde spinazie of broccoli.

ROZEMARIJN - Rosmarinus officinalis
Deze altijd groene, anderhalve meter hoge heester uit de familie van de lipbloemigen, heeft lichtpaarse tot bleekblauwe bloemen. 
De hele plant verspreidt een aangename geur, de bloeitijd is van maart tot juli, maar hier bloeit ze in het najaar nog een keer. 
Rozemarijn hoort ook thuis in de Zagori, ze komt in het wild voor maar wordt meestal gekweekt. De bladeren, vers en gedroogd, 
worden als keukenkruid gebruikt en spelen een belangrijke rol in de Griekse keuken.
Rozemarijnthee helpt goed tegen spijsverteringsklachten. Rozemarijnolie wordt uitwendig gebruikt voor massages of in het bad 
wanneer we ons uitgeput voelen. Het heeft een opwekkende werking, dus niet vlak voor het naar bed gaan! De etherische olie 
stimuleert het centraal zenuwstelsel en bevordert een goede doorbloeding van de huid. Het neemt pijn weg bij een verstuiking 
of verrekking, omdat het de bloedcirculatie op gang brengt. Niet gedurende lange tijd in grote doseringen gebruiken en geen 
rozemarijnthee of olie gebruiken tijdens de zwangerschap, omdat deze weeën kunnen opwekken. 

Een lekkere tip voor in bad: breng 50 gram verse rozemarijnbladeren met een eetlepel olijfolie in een liter water aan de kook en 
laat 20 minuten trekken. Zeef het extract en giet dit met een eetlepel rozenwater bij het badwater.
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Schil de appeltjes en haal met een appelboor het klokhuis eruit, 
stop in elk appeltje minstens één pruim en leg ze in een ruime 
pan. Strooi de suiker over de appeltjes en giet er de rode wijn 
over. Steek de kaneelstokjes tussen de appeltjes en doe er de 
kruidnagels bij. Een schilletje van een citroen of sinaasappel is lek-
ker maar niet noodzakelijk.
Breng alles aan de kook en laat op een zacht vuur minstens een 
half uur koken totdat de appels gaar zijn, ze mogen niet stuk 
koken. Neem met een grote lepel of schuimspaan de appels uit 
de pan, doe ze in een schaal en laat de siroop nog even inkoken. 
Er moet wel genoeg overblijven om bij iedere appel een paar 
eetlepels siroop te serveren. Giet de siroop dan warm over de 
appeltjes, laat alles afkoelen of serveer ze warm.

1 kg kleine, zoete appeltjes of 
stoofpeertjes (10 tot 15 stuks)
10 tot 15 gedroogde pruimen
400 g suiker
1 fles rode wijn (geen zoete)
3 à 4 kaneelstokjes
20 kruidnagels
schilletje van citroen of sinaasappel

GEVULDE APPELTJES IN WIJNSAUS 
Milo krasato     μήλο κρασάτοCINNAMOMMUM - Kaneel

Verwijzingen in de bijbel suggereren dat de specerij waardevoller was dan 
goud.
De Romeinse keizer Nero schijnt een jaarvoorraad kaneel bij de begrafenis 
van zijn vrouw te hebben verbrand uit spijt dat hij haar in een woedeaanval 
had gedood.
Kaneel is de bast van een kleine, groenblijvende boom, die al bekend was in 
de verre oudheid en inheems was op Ceylon, dat nu Sri Lanka heet.  
Vierduizend jaar geleden werd kaneel vanuit China geïmporteerd naar Egyp-
te, waar het gebruikt werd voor het balsemen van lichamen.
In 1492 dacht Columbus dat hij kaneel had ontdekt op Cuba, maar dit was 
de West-Indische wilde kaneel. Desondanks was deze ontdekking voldoende 
reden om het eiland te blijven bezetten. 
De beste kaneel komt uit Sri Lanka, deze is het lekkerst.  Tegenwoordig komt 
de meeste kaneel uit China, die is goedkoper, maar van mindere kwaliteit. 
Je herkent de beste kaneel aan de fijne structuur van de bast, het ziet er 
uit als een klein sigaartje. Om kaneelstokjes te maken wordt de binnenste 
bast van de kaneelboom verwijderd. Deze stukjes worden te drogen gelegd, 
waardoor de bast zich oprolt en er een stokje ontstaat.
In de zestiende eeuw vonden de Portugezen wilde kaneel op Ceylon. Toen 
de Nederlanders in 1636 de macht over dit eiland overnamen, begonnen ze 
het te verbouwen. 
Kaneel wordt voornamelijk gebruikt in zoete gerechten, maar ook in wildra-
gouts, punch, likeur en warme wijnen. Er wordt ook genezende kracht aan 
toegewezen, hoest en heesheid worden minder door te gorgelen met kaneel-
likeur. Wie door verkoudheid slecht slaapt, kan melk met kaneel drinken. De 
alternatieve geneeskunde maakt gebruik van kaneelolie om wonden te ge-
nezen. Kaneel zou ook tegen reuma helpen omdat het de doorbloeding be-
vordert. Mensen die vaak last hebben van migraine, kunnen hun slapen met 
een beetje kaneelolie masseren, daardoor zou de pijn na een tijdje zakken.
Het eten van kaneel helpt niet alleen bij het verbeteren van het vermogen 
van het lichaam om bloedsuiker te benutten, de geur van deze zoete specerij 
stimuleert ook de hersenactiviteit! 
Alleen mag kaneel nooit inwendig, dus bijvoorbeeld als thee, olie of likeur 
gebruikt worden tijdens de zwangerschap of als je last hebt van maag of 
darmzweren.
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KASTANJE-CHOCOLAATJES
Sokolates kastana     σοκολατάκια κάστανο

500 g tamme kastanjes
zout
1 vanillestokje of 1 zakje vanillesuiker
125 g pure chocolade 
125 g zachte boter
100 g suiker
2 eetl. cognac
cacaopoeder

Was de kastanjes en kerf ze aan de bovenkant in, breng ze in ruim water 
met wat zout en het vanillestokje aan de kook. Laat ze in 45 minuten gaar 
koken. Even laten afkoelen voordat u ze gaat pellen en ontdoen van het 
bruine velletje. Pureer de kastanjes en doe de puree in een kom. Smelt de 
chocolade au bain-marie tot een dikke crème ontstaat, laat afkoelen tot 
lichaamstemperatuur. 
Klop de zachte boter met suiker romig en roer de iets afgekoelde choco-
lade, cognac en de kastanjepuree erdoor. Giet het mengsel in een ingevette 
vorm (of in een met keukenfolie beklede vorm) en strijk de bovenkant 
glad. Zet de vorm ongeveer een dag in de koelkast om op te stijven. Houd 
de bodem van de vorm even in warm water en stort de taart dan op een 
schaal.
Bestrooi met cacaopoeder en serveer voor de liefhebbers met een toefje 
slagroom. De cake kan ingevroren bewaard worden. 

KASTANJE,  Castanea sativa     
De tamme kastanje is net als de wilde kastanje, goed ingeburgerd in de Zagori. Beide bomen hebben alleen de naam kastanje 
gemeen, maar zijn geen familie van elkaar, ze zijn gemakkelijk uit elkaar te houden. De tamme kastanje heeft langwerpige 
bladeren, glanzend en licht getand, de bloemen staan in trosjes bij elkaar en geven de boom in de zomer een zacht geel-groene 
waas. De bolsters hebben scherpe stekels, maar de vrucht is erg smakelijk. De wilde kastanje heeft grotere gesteelde bladeren 
en grote witte of roze bloemen. De bolsters hebben zachte stekels en deze kastanjes smaken bitter. 
In oktober is het de moeite waard om tamme kastanjes te zoeken, als het flink heeft gewaaid zal de grond bezaaid liggen met 
afgewaaide bolsters die vaak al opengesprongen zijn. Rauw zijn ze lekker, maar er zijn nog veel meer manieren om van de 
tamme kastanje te genieten. Gepoft in hete as of houtskool, maar ook in een droge koekenpan of in de oven gaat het goed. 
Kruis de bast van de kastanje met een scherp mes, zodat ze makkelijker gepeld kunnen worden. Ze zijn goed te gebruiken 
voor taarten en gebak, maar ook voor soep en andere hartige gerechten.

KASTANJETAART 
Kastano tourta     κάστανο τούρτα

150 g  pure chocolade, gesmolten
2 eetl. cognac
300 g  kastanjepuree (schoonge-
maakte gekookte kastanjes uit de 
blender)
250 g mandarijnmarmelade
wat cacao of fijn gemalen walnoten

Smelt de chocolade au bain-marie of in de magnetron. Roer er de cognac, 
kastanjepuree en mandarijnmarmelade door. Zet de massa minstens een uur 
in de koelkast.
Draai met, met koud water gewassen handen, kleine balletjes en rol ze in de 
cacao of fijn gemalen walnoten.
Een heerlijke en ook wel gezonde lekkernij. Probeer ze niet te snel op te 
eten, ze zijn goed afgesloten in de koelkast langere tijd houdbaar.

Zelfgezochte kastanjes en walnoten, zelfgemaakte mandarijnmarmelade, eerlijke chocolade. Een grote traktatie voor jezelf en 
je dierbaren bij een kop thee voor de open haard of een heerlijk cadeau,  een lekkere verrassing voor iemand die het verdient. 
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November     Νοέμβριος

Olijfolie bevat mono-verzadigde vetzuren, die bijdragen 
aan de spijsvertering en een goede botvorming. 
Tijdens de eerste vijf tot zeven jaar ontwikkelt de boom 
zich zonder vruchten te dragen. Daarna groeit hij gestaag 
verder, om na het 20ste jaar volop vruchten te geven. 
Vanaf het 40ste jaar is de boom helemaal ontwikkeld en 
kan tot zijn 100ste overvloedig vruchten opleveren. Dit 
gebeurt niet ieder jaar, er zijn zogenaamde wisseljaren, het 
ene jaar vruchten, het andere jaar rust om weer op krachten 
te komen. 
Het is wel een merkwaardige vrucht, oneetbaar als hij rauw 
is. De olijf moet worden bewerkt met zout of uitgeperst 
om eetbaar te worden. Er zijn verschillende soorten, ma-
ten en kleuren vruchten, sommige worden alleen gebruikt 
voor olie, andere om ingemaakt te worden. Zo hebben ver-
schillende streken ook verschillende soorten. In de provin-
cie Epirus komen alleen rond Arta en Preveza olijfbomen 
voor die vruchten dragen. In de Zagori zijn de winters te 
lang en te koud voor de boom om goed te kunnen over-
leven. 
Olijven worden al in de Bijbel genoemd en geroemd en 
natuurlijk ook in kookboeken en in de geneeskunde. 
Niets van de boom gaat verloren, wie herinnert zich niet 
de ‘frappelia’, een drankje van olijfbladeren uit de blender, 
aangevuld met water. Het zou vele ziektes kunnen ver-
helpen, helaas was het maar van korte duur, niet de ziekte 
maar de hype, er waren geen wetenschappelijke bewijzen 
voor en lekker was ook al niet! 
Van het restproduct, zoals snoeihout, pitten en de minst 
goede olie, wordt zeep en verbrandingsmateriaal gemaakt.

Noémbrios wordt ook wel Sporias (zaaier) genoemd, om-
dat men in november tarwe en andere granen zaait, of Aita-
chiaris naar de heilige Michalis en Gabriel die samen ook wel 
de heiligen Aitachiaris worden genoemd, en hun naamdag 
vieren in november.

Olijfolie
De olijfboom behoort, net als overigens de vlier, de jasmijn 
en de es, tot de olijffamilie Oleaceae en komt in alle landen 
rond de Middellandse Zee voor. 

Volgens de Griekse mythologie streed Pallas Athene met 
Poseidon om de heerschappij over de stad Athene. Degene 
die het meest bruikbare attribuut meebracht zou winnen. 
Pallas Athene bracht een olijfboom mee en won van Posei-
don, die dacht te kunnen winnen met een zoutwaterbron. 
De olijfboom, die symbool staat voor vrede en geluk, komt 
al sinds 600  v. Chr. voor in Griekenland. Samen met plata-
nen behoren olijfbomen tot de oudste bomen ter wereld. 
Zij worden ‘eionovia’ genoemd, dat betekent dat ze eiones 
(duizenden jaren) leven. 
Er bestaat geen andere plant, met uitzondering van de wijn-
stok, waarvan de vruchten zo belangrijk zijn als die van de 
olijfboom. Olijfbomen zijn door de oude Grieken heilig 
verklaard. Homerus roemde de olie van de vruchten ook 
wel als het ‘goddelijke vloeibare goud’. Ook de moderne 
wetenschap heeft de olijfolie herontdekt. Dit vanwege de 
eigenschappen die haar in de loop der eeuwen de status van 
zowel voedingsmiddel, medicijn, als lichaamsverzorging ver-
leende. In de mediterrane landen is het het meest traditio-
nele voedingsmiddel.
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500 g gedroogde witte bonen, een 
nacht geweekt in ruim koud water
2 uien, fijngehakt
3 grote winterwortels, in stukjes ge-
sneden
een stukje knolselderij, bleekselderij 
of bladselderij, fijngesneden
een takje verse tijm en oregano of 
1 theel. gedroogde tijm en oregano
2 tomaten, ontveld en fijngehakt of 
2 eetl. tomatenpuree
voor de liefhebbers een scherp pe-
pertje, gedroogd en gehakt
zout en peper 
paprikapoeder
1 dl olijfolie (of naar behoefte)

Was de geweekte bonen, giet ze af, doe ze weer in de pan met ruim water 
en laat ze een paar minuten koken.
Giet het water af en doe de bonen in een andere pan met kokend water, 
zodat ze meteen weer aan de kook zijn, het water moet drie vingers breed 
boven de bonen staan.
Voeg de uien, wortel, selderij, tijm, oregano, tomaten en eventueel het 
pepertje toe en laat de soep op een heel laag vuur in ongeveer 1 uur gaar 
koken. Doe nu het zout, peper, paprikapoeder en de olie erbij. Pas op dat 
de bonen niet aan de bodem van de pan gekoekt zitten. Let op of er nog 
genoeg vocht in de pan zit, giet er eventueel nog wat gekookt water bij. 
Kook het vervolgens nog ongeveer een half uur en dien het dan heet op.

Dit is het nationale gerecht van Griekenland, zoals de erwtensoep in Nederland. Het wordt vooral in de winter en in de vas-
tentijd gegeten. Geliefd bij soldaten, in het leger worden immers grote hoeveelheden gekookt en hoe meer je ervan maakt 
hoe lekkerder de soep wordt. Deze voedzame soep wordt in Griekenland zonder vlees gegeten, maar met een lekkere 
koolsalade, olijfjes, een stukje fetakaas en brood.

BONENSOEP 
Fasolada     φασολάδα
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December     Δεκέμβριος

maar weinig mensen wonen, heeft elke papas minstens twee 
dorpen om de diensten te verzorgen, Dus is er om de week 
een dienst. Door de week zijn de kerken gesloten. Het kloos-
ter in Ano Pedina, dat door een non bewoond wordt,  is elke 
dag open voor bezichtiging. Het is zeker de moeite waard 
om dit klooster van de Evangelistria te bezoeken. 
Kaarsen en lampjes met olie horen ook bij de kerk, ze sym-
boliseren het licht dat de hele wereld zal verlichten.  Wie-
rook dient als eerbewijs aan alles en iedereen die in de kerk 
aanwezig is, aan God, het Evangelie, de hele heilsgeschiede-
nis en de gelovigen. 
Bijgeloof   
Het Blauwe oog: ‘Opdat je het boze oog niet mag opvan-
gen’. Men draagt een blauw oog omdat blauw de kleur is die 
het boze oog volgens de Grieken op afstand kan houden. 
Geloof en bijgeloof, zo dicht bij elkaar. Zelfs in de wieg, een 
gouden kruisje wordt samen met het blauwe oog in de wieg 
gehangen of op de kleding van de baby gespeld, zodat nie-
mand de baby het boze oog kan geven (matiasma).  
Knoflook: Knoflook heeft een sterk genezende werking, 
dus houdt het kwade ook tegen.
Spugen: (‘ftou’) het liefst drie keer. Met dit spugen wordt het 
‘boze oog’ op afstand gehouden. Horen ze iets onaangenaams 
of wordt er een compliment gegeven, dan gaat dit vaak ge-
paard met spugen, zodat het kwade op afstand zal blijven.
Hoefijzer: Grieken hangen het hoefijzer ondersteboven, dus 
met de opening naar beneden. In Nederland zeggen we juist 
dat het geluk er dan uit valt. 
Zwarte kat: Er zijn nog steeds genoeg mensen die een omweg 
maken als ze een zwarte kat zien, bang dat de kat hun pad zal 
kruisen en ongeluk brengt!
Onder een ladder doorlopen: Onder een ladder doorlopen 
brengt ongeluk, dus doe het niet, loop er met een grote boog 
omheen of neem een andere weg.
Dinsdag de 13de: Een ongeluksdag in Griekenland. Dat komt 
omdat Constantinopel ooit in 1453 op een dinsdag in handen 
viel van de Turken.

Dekembrios (‘deka’ betekent tien), was de tiende maand van 
het jaar, maart de eerste. December wordt ook wel Chris-
touyennaris genoemd omdat Kerstmis ( Xristouyenna) deze 
maand gevierd wordt.

Geloof
De Grieks-orthodoxe kerk wordt de kerk van Griekenland ge-
noemd. Het is geen staatskerk maar neemt vanwege haar his-
torische betekenis een bevoorrechte positie in, kerk en geloof 
spelen een belangrijke rol in het leven van de Grieken. Meer 
dan 90 procent van de Grieken is Grieks-orthodox gedoopt, 
ongeveer één procent is moslim en verder zijn er een klein aan-
tal joden en Rooms-katholieken. Ook is er een kleine groep 
Grieken die het Hellenisme aanhangt, een herleving van de 
Griekse mythologie. 
Toen in 1054 de patriarch van Griekenland het gezag van de 
Rooms-katholieke paus niet langer erkende, ontstond er een 
afscheiding. Een deel van de gelovigen werd Grieks-orthodox. 
Orthodox is een combinatie van twee Griekse woorden, 
orthos en doxa. Orthos betekent recht of correct (heel veel 
woorden beginnen met ortho, zoals orthopedagoog) en doxa 
betekent eredienst of leer. Het woord katholiek is ook een 
Grieks woord dat heelheid betekent. In die zin is de orthodoxe 
kerk katholiek omdat ze het gehele geloof verkondigt en prak-
tiseert. 
De iconen in de kerk zijn met zilver of goud bewerkte of op 
hout geschilderde afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, 
heiligen en taferelen uit het Oude- en Nieuwe Testament. Ico-
nen zijn voor de orthodoxe gelovigen echter meer, ze behoren 
niet tot het gebied van de kunst maar van de theologie. Men 
zegt wel eens dat de orthodoxe kerk twee evangeliën heeft, één 
geschreven en één zichtbaar in de iconen. Het eerbetoon is niet 
voor het beschilderde hout, maar voor de persoon die erop afge-
beeld staat en door de icoon aanwezig gesteld wordt. 
De meeste dorpen van de Zagori hebben meer dan één kerk 
of klooster. Dat betekent overigens niet dat er elke week een 
dienst is in de kerk. In de dorpen van de Zagori, waar nog 

195
Foto: Iconen bij het klooster Agia Paraskevi in Monodendri



150 g honing
150 g basterdsuiker
1 zakje bakpoeder
1 eetl. anijszaadjes
2 dl kokend water
250 g bloem, gezeefd
100 g rozijnen
100 g amandelen
100 g pijnboompitten
100 g gekonfijte sinaasappelschil
100 g chocolade (bitter), in stukjes
boter 
voor de glazuur
75 g chocolade
1 eetl. zonnebloemolie

Verwarm de oven voor op 140° C.
Doe de honing met suiker, bakpoeder en anijszaad in een kom. Schenk hier 
het water op, meng er langzaam, deel voor deel, bloem door en kneed al-
les zorgvuldig door elkaar. Meng er de rozijnen, amandelen, pijnboompitten, 
sinaasappelschilletjes en chocolade door. 
Vet een schaal of springvorm met een doorsnede van ongeveer 24 cm in 
en bestrooi deze met bloem. Doe het deeg over in de vorm en bak het 
ongeveer 45 minuten. Controleer met een satéprikker of het brood gaar 
is. Laat het brood afkoelen. 
Smelt voor een chocoladeglazuur de chocolade au bain-marie (in een kom 
in een pan warm water), roer er de olie door en bestrijk het brood hier-
mee. 

CHOCOLADE
Wat zijn we daar gek op, voor de één bitter, voor de ander liever melk, symbool van liefde en feestelijkheid. 
De Azteken beschouwden chocolademelk als een godendrank. 
Cacaobonen zitten in een peul die opengespleten en daarna gefermenteerd en gedroogd wordt.
Een boom produceert niet meer dan ongeveer een kilo bonen per jaar. De bonen zelf werden in het verleden gebruikt als 
betaalmiddel, letterlijk geld dat aan de bomen groeide.
De Spanjaarden brachten chocolade naar Europa en het product werd de spil in een lange geschiedenis van strijd, wetten, 
tuinbouwontwikkelingen en smokkel. Een tweede soort cacaoboon werd ontdekt in Ecuador en de Amazone-delta. Deze 
soort was eenvoudiger te kweken en wordt nu, naast een kruising met de oorspronkelijke soort, verbouwd in West-Afrika 
en Azië. De Hollanders veroverden Curaçao in 1634 en smokkelden grote ladingen chocolade naar Amsterdam. Smokkel 
en fraude floreerden toen Amsterdam rond het midden van de 17de eeuw het centrum van de cacaohandel werd. Nu is 
chocolade niet meer weg te denken, vooral tijdens  de feestdagen. Het heeft de gave een lichte euforie teweeg te brengen. 
Zo is het godenvoedsel, dat eerst alleen maar verkregen werd van één soort boom in één enkel gebied, een genot voor de 
hele wereld geworden.

CHOCOLADE SINAASAPPELBROOD
Christopsomo  χριστόψωμο

Een oud recept uit Griekenland en Italie, er zitten zoveel noten en vruchten in verwerkt dat het lange tijd houdbaar is en zelfs 
lekkerder als het minimaal 10 dagen te tijd krijgt om te ‘rusten’.
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De siroop
2,5 dl water 
2,5 dl vers sinaasappelsap
250 g suiker
paar stukjes sinaasappel en citroen-
schil (met dunschiller)
De taart of pita
4 à 5 eieren
125 g suiker
1,5 dl maïsolie of zonnebloemolie
1 zakje vanillesuiker
1 eetl. bakpoeder
400 g dikke Griekse yoghurt (mag 
meer zijn)
geraspte sinaasappelschil van 3 à 4 
sinaasappels
400 g filodeeg (dus de hele dunne 
velletjes)

Verwarm de oven voor op 180° - 200° C.
Begin met het maken van de siroop:
Breng het water met sinaasappelsap, suiker en schilletjes aan de kook en 
laat het 5 minuten zachtjes doorkoken. Laat de siroop goed afkoelen. 
Ga verder met de taart:
Vet een bakblik of vuurvaste schaal in van ongeveer 30x35 cm.
Klop de eieren met suiker ongeveer 5 minuten. 
Voeg olie, vanillesuiker, bakpoeder, yoghurt en de geraspte schil toe. 
Leg op elk vel filodeeg een sauslepel van het yoghurtmengsel, rol het vel 
op en leg in het bakblik. Herhaal dit tot alle vellen (ongeveer 10) gevuld 
zijn en naast elkaar liggen. 
Verdeel de rest van het mengsel over de gevulde, opgerolde vellen filo-
deeg. Zet ongeveer 30 minuten in de oven totdat de pita een bruin kleur-
tje heeft gekregen.
Haal de taart uit de oven en giet de koude siroop over de warme pita. Laat 
de siroop een aantal uren of een hele nacht intrekken en geniet daarna van 
dit lekkere Griekse gebakje.

Jaren geleden zag ik bij toeval op de tv het allereerste Griekse kookprogramma, gepresenteerd door de bekende Kyria 
Beffa. Na veelvuldig verzoek zou ze nog een keer het recept van portokalopita behandelen. Dat heb ik toen genoteerd en 
uitgeprobeerd. Daarna heb ik het ik weet niet hoeveel keer gemaakt en het recept doorgegeven aan gasten die van deze 
sinaasappelpie genoten hebben. Gelet op alle complimenten die we hebben gekregen, kan het kookboek niet worden ge-
schreven zonder dit feestelijke recept.

SINAASAPPELTAART
 Portokalopita     πορτοκαλόπιτα
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wildpluk   door Ruth de Ruwe

Het is half mei. Yiannis weet een plek waar veel cantharellen 
groeien en heeft ons voor het avondeten risotto met pad-
denstoelen beloofd. We gaan mee op paddenstoelenjacht. 
Het is toegestaan om voor eigen gebruik uit de natuur te 
plukken, maar voor de verkoop is dit verboden. 
We rijden naar een beboste plek, de weersomstandigheden 
zijn nu goed, warm en vochtig,  dus we zouden wel cantha-
rellen moeten kunnen vinden.
Met een stok worden de bladeren opzij geschoven, dan 
worden de paddenstoelen zichtbaar. Met een speciaal krom 
mesje wordt de goudkleurige lekkernij afgesneden. Nu we 
weten waar we naar zoeken zien we de paddenstoelen op-
eens overal onder de verdorde bladeren uitsteken. De mand 
begint zich al aardig te vullen. Het verbaast Yiannis dat er al 
weer zoveel te vinden zijn na een koude-periode met veel re-
gen. We verlaten het bos en gaan naar een ander plekje waar

ook nog wat wilde aspergescheuten staan. Licht bitter, maar 
overduidelijk met de aspergesmaak die we kennen van de 
gekweekte witte en groene soorten. Dat zal goed smaken 
bij de risotto. We hebben nog een ontmoeting met een paar 
schildpadden, die zie je hier veel, niet alleen in het bos, maar 
ook op de weg. Uitkijken geblazen dus, want ze lijken erg op 
gevallen stenen.

50 51



2 eetl. olijfolie en 3 eetl. boter
6 lente-uitjes, in ringetjes gesneden 
500 g vers eekhoorntjesbrood of 
andere verse paddenstoelen, schoon-
gemaakt en in gelijke plakjes gesneden
of 75 g gedroogde paddenstoelen
2 dl witte wijn
2 l kippen- of groentebouillon
2 à 3 aardappels, geschild en in 
stukken gesneden
1 eetl. vers gesneden tijm
zout en peper naar smaak
evt. 4 eetl. room of volle melk

croutons
2 sneetjes witbrood
25 gr boter
2 eetl. verse peterselie, gesneden

Smoor de lente-uitjes een aantal minuten in de warme olijfolie en boter, 
voeg dan het eekhoorntjesbrood toe en sauteer 7 tot 10 minuten. 
Blus af met witte wijn.
Voeg de warme bouillon, aardappel en tijm toe, laat de soep ongeveer 
een half uur heel zachtjes koken.
Neem de pan van het vuur en pureer de soep met een staafmixer of in 
een keukenmachine. Mocht u geen gepureerde soep willen, dan de aard-
appelen even prakken of fijn roeren.
Schenk de soep terug in de pan, voeg wat zout en peper toe en verwarm 
de soep weer tot het kookpunt alvorens de melk of room toe te voegen. 
Neem hiervoor een beetje soep in een grote soeplepel, schenk hier 
voorzichtig de room of melk in, dan alles terug gieten in de pan. Op deze 
manier gaat de melk of room niet schiften.
Snijd voor verse croutons het brood in blokjes en bak ze goudbruin en 
knapperig in de boter.
Strooi over iedere portie soep wat croutons en peterselie.

PADDENSTOELENSOEP
Manitarosoupa     μανιταρόσουπα

5352



4 grote rijpe tomaten
4 grote groene paprika’s
6 eetl. olijfolie
1 ui, fijngesneden
4 takjes verse gesneden munt of 
2 theel. gedroogde munt
300 g rondkorrelige rijst
zout en peper naar smaak
eventueel een paar aardappels

Verwarm de oven voor op 200º C.
Snijd de kapjes van de tomaten en bewaar ze. Hol ze uit met een lepel, 
zonder de buitenkant te beschadigen. Snijd de kapjes van de paprika’s, 
bewaar ze en haal de zaadlijsten eruit. Zet de tomaten en de paprika’s in 
een bakblik of schaal.
Hak de pulp van de tomaten fijn.
Verwarm 4 eetlepels olie in een pan. Laat eerst de ui in de hete olie kleu-
ren en voeg dan de tomatenpulp en munt toe. Laat dit 5 minuten zachtjes 
stoven. Doe dan de rijst erbij en laat nog een paar minuten zachtjes koken. 
Doe dan zout en peper erbij en haal de pan van het vuur. Lepel het rijst-
mengsel in de tomaten en paprika’s, zodat ze ongeveer voor de helft ge-
vuld zijn. De rijst is nog ongekookt en moet genoeg vocht hebben om gaar 
te worden en te kunnen uitzetten, zodat straks de tomaten mooi gevuld 
zijn, maar niet openbarsten. Doe de kapjes op de tomaten en paprika’s. 
Eventueel kunnen een paar geschilde en in grove stukken gesneden aard-
appelen tussen de tomaten en paprika’s verdeeld worden, strooi hierover 
ook wat zout. Als er nog wat rijstmengsel over is, kan dat ook met wat 
water in het bakblik. Verdeel de rest van de olie erover. Zet het bakblik of 
de schaal ongeveer een uur in de oven. 
De tomaten, paprika’s en aardappelen zijn dan gekleurd, maar niet ver-
brand. Laat dit heerlijke en eerlijke gerecht nog een kwartier tot een half 
uur afkoelen voor het wordt opgediend. 
De Grieken eten het ook graag koud, bijvoorbeeld de volgende dag.

GEVULDE TOMATEN EN PAPRIKA’S 
Gemista     γεμιστά

Gemista betekent gevuld, dit kan van alles zijn, tomaten en paprika’s, andere groenten, wijnbladeren, maar ook zoete ge-
rechten. Gemista is een begrip in Griekenland, het is geen regionaal gerecht, maar in heel Griekenland te vinden. Wat men 
als vulling gebruikt kan nog wel eens verschillen per regio. Rijst is het belangrijkste vulmiddel, soms wordt er gehakt aan 
toegevoegd of naar smaak verschillende kruiden. Hoe dan ook, het blijft een heerlijk Grieks gerecht.
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FETAKAASTAART
Alevropita     αλευρόπιτα

100 g boter, in blokjes
3 eieren
200 g bloem
4 dl water
250 g fetakaas (Dodoni is de lekker-
ste)
eventueel een snufje zout
een groot bakblik

Verwarm de oven voor op 250° C.
Doe de helft van de boter op het bakblik en plaats dit in de oven. 
Klop 2 eieren los en voeg bloem en water toe. Het moet een dun vloei-
baar beslag worden, ongeveer als pannenkoekenbeslag.
Verkruimel de helft van de fetakaas in het beslag, voeg eventueel een beetje 
zout toe, maar voorzichtig, proef hoe zout de fetakaas is. 
Haal het bakblik uit de oven, de boter is nu gesmolten en bruin gekleurd. 
Giet voorzichtig het beslag met de fetakaas in het bakblik. Klop het andere 
ei los en verdeel dat over de pita. Verkruimel de andere helft van de kaas 
en verdeel het met de rest van de boter over de pita.
Bak de pita in ongeveer 30 minuten gaar, hij moet een mooi bruin kleurtje 
krijgen. Eet het als lunch of als knapperig voorgerecht.

Dit is waarschijnlijk de meest traditionele pita van deze streek omdat er geen filodeeg gemaakt hoeft te worden en er boter 
in plaats van olijfolie voor nodig is. In de tijd dat er alleen nog maar ezelpaden waren, was er in deze streek namelijk geen 
olijfolie, alleen maar boter en dat was er genoeg. ‘Alevropita’ betekent letterlijk bloem- of meeltaart. Deze werd vroeger 
gemaakt van de tarwe die men zelf verbouwde, oogstte en maalde. 
Alevropita wordt ook wel ‘tembelopita’ (tembelis betekent luiaard) dus luie-wijventaart genoemd. 
Het is snel gemaakt en we gebruiken water, geen zuivelproducten, om zo het knapperige korstje te krijgen waar iedereen 
zo dol op is. Warme pita’s uit de oven mogen niet worden afgedekt, omdat de bovenkant dan week wordt en het knap-
perige verdwijnt. 
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