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FESTIVAL DE GASTRONOMÍA LATINOAMERICANA 2016

Κείμενα: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, 
κιν. 6951614346

MÉXICO

Οι τροφές που επιλέγουν οι άνθρωποι από το φάσμα που τους προσφέρεται στο περιβάλλον 
τους, οι τρόποι με τους οποίους ετοιμάζουν τις τροφές αυτές για κατανάλωση, η σημασία που 

αποδίδουν στην πράξη του φαγητού και οι κώδικες συμπεριφοράς που τη διέπουν, ρίχνουν άπλετο 
φως σε πολλές άλλες πλευρές των κοινωνιών στις οποίες ζουν.

Μéxico σημαίνει σοκολάτα αρωματισμένη με tlilxóchitl -το  λουλούδι της βανίλιας- 
και πιπεριές jalapeños, φλογερές, που ξυπνούν έρωτες! Σημαίνει μουσική της Paquita 

από τις λαϊκές γειτονιές, και αφροδισιακό ποτό Damiana στην Πλατεία Garibaldi. Και είναι 
μπλε νερά που σκορπούν γαλανές πευκοβελόνες και φτερά χρυσοπράσινα από παραδείσια 
πτηνά quetzal και χρυσά κοσμήματα κάτω απ’ τ’ άστρα της piñata -του χάρτινου στολιδιού 

των γενεθλίων. Ινδιάνοι huichol και ηφαίστεια. Μεξικό σημαίνει πλωτοί κήποι και πυραμίδες 
στο δρόμο του Ήλιου και της Σελήνης. Γωνιές με στοχαστικά sombreros κάνουν κατοικία τους 

τη δροσιά και τα καλαμποκοχώραφα στον ορίζοντα…

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ GUACAMOLE:
2 αβοκάντο, 80 γραμ. ντομάτα, 1 κουταλάκι πιπεριά τσίλι, 40 γραμ. κρεμμύδι, ½ κουταλάκι φρέσκο 

κόλιανδρο, αλάτι, μισό λαϊμ ή ένα λεμόνι.
Τρίβουμε την τομάτα, την πιπεριά & το κρεμμύδι & ψιλοκόβουμε τον κόλιανδρο. 

Πολτοποιούμε με ένα πιρούνι το αβοκάντο και προσθέτουμε όλα τα υλικά μαζί με λίγο αλάτι & λεμόνι 
και τα ανακατεύουμε καλά.

Los alimentos que la gente elige de la variedad que se les ofrece en su entorno, las formas 
de preparar estos alimentos para el consumo, la importancia que ellos conceden a la práctica 

de la alimentación y los códigos de conducta que rigen el acto de comer, revelan muchos 
aspectos de las sociedades en las que viven.

México es por excelencia el chocolate con sabor a tlilxóchitl -la flor de la vainilla- y 
los ardientes chiles jalapeños ¡que despiertan el amor! Es la música de Paquita la del barrio 
y Damiana -la bebida afrodisíaca en la Plaza Garibaldi. Y aguas azules que dispersan agujas 
de pino y plumas radiantes de quetzal –el ave paradisíaca- y joyas de oro bajo las estrellas 

de las piñatas cumpleañeras. Indios huicholes y volcanes. México significa jardines flotantes 
y pirámides del Sol y de la Luna. Esquinas con sombreros pensativos que hacen 

de la frescura y de las milpas en el horizonte su casa.

RECETA DE GUACAMOLE:
2 aguacates, 80 gr. de tomate, 1 cucharadita de chile, 40 gr. de cebolla, ½ cucharadita de hojas 

de cilantro fresco, sal, la mitad de una lima o limón.
Rayar el tomate, el chile y la cebolla, y picar el cilantro. Machacar el aguacate con un tenedor 
y añadir todos los ingredientes con un poco de jugo de limón y la sal, y mezclar bien.
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REPÚBLICA DOMINICANA – ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η τροφή αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτισμικής ταυτότητας. Το να τρώμε μαζί είναι ένας τρόπος 
να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ανθρώπινες σχέσεις. Όταν τρώμε οικογενειακά, 

οι πολιτισμικές αξίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Οι μεγαλύτερες θρησκείες του Κόσμου 
αποδίδουν συμβολική σημασία στην τροφή, ενώ το ποτό και το φαγητό συνδέεται 

με τις τελετές μύησης.

Στα 1630, Βρετανοί άποικοι στην Καραϊβική φρόντισαν να έχουμε εμείς σήμερα στις γιορτές 
μας ρούμι! Λίγοι, όμως, γνωρίζουν ότι το καλύτερο σε ποιότητα είναι εκείνο 

από τη Δομινικανή Δημοκρατία.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΗ ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ:

3 μπανάνες «πλάτανο/plátano/plantain»*, αλάτι, λάδι για τηγάνι, μερικές σκ. σκόρδο.
Ξεφλουδιζουμε τις μπανάνες «plátano», τις κόβουμε σε ροδέλες & τις τηγανίζουμε ελαφρά. 

Τις τοποθετούμε σε λεία επιφάνεια, όπου πρώτα έχουμε απλώσει τριμμένο σκόρδο 
& τις πατικώνουμε με ένα εργαλείο της κουζίνας, προσέχοντας μη θρυμματιστούν. 

Τις ξανατηγανίζουμε, μέχρι να ροδίσουν. Αφήνουμε να στραγγίσει το λάδι πάνω σε χαρτί κουζίνας 
& προσθέτουμε αλάτι.

La comida es un ingrediente clave de la identidad cultural. Comiendo juntos es una forma de crear 
y mantener relaciones. Cuando comemos en familia, los valores culturales se transmiten 

de generación en generación. Las principales religiones del mundo atribuyen significados simbólicos 
a la comida y la bebida y las asocian con las ceremonias de iniciación.

En 1630, los colonos británicos en el Caribe procuraron que nosotros tuviéramos –hoy ron 
en nuestras celebraciones. Sin embargo, pocos saben que el ron de mejor calidad 

es el de la República Dominicana.

RECETA DE PLÁTANO FRITO DEL CARIBE

3 plátanos, aceite, algunos dientes de ajo, sal.
Pelar los plátanos, cortarlos en rodajas y freírlos ligeramente. Colocarlos en una superficie lisa, 
con el ajo rallado, y aplastarlos con una herramienta de la cocina, teniendo cuidado que no se 

trituren. Volver a freírlos hasta que queden dorados. Dejar escurrir el aceite sobre papel de cocina y 
añadir sal.

Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, 
κιν. 6951614346

 Η μπανάνα «πλάτανο» (plátano/plantain) είναι μεγαλύτερη από την κανονική, τρώγεται 
μόνο μαγειρεμένη, και βρίσκεται στα λατινοαμερικάνικα καταστήματα της Αθήνας.
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PERÚ

Πριν τη συγκομιδή, οι σύγχρονοι αγρότες των Άνδεων, τελούν σπονδές με τσίτσα (chicha) 
–ένα αλκοολούχο προϊόν ζύμωσης καλαμποκιού- για να θρέψουν με αυτόν τον τρόπο τους θεούς 

τους: την Πατσαμάμα (Pachamama) –τη Μητέρα Γη-, και τα Άπου Ατσατσίλα (Apu Achachila) 
–τα ιερά σύννεφα πάνω από τις κορυφές: για αυτούς, η παράδοση δεν είναι τουριστικό φολκλόρ. 

Οι ιθαγενείς ντύνονται ακόμη και σήμερα με τσ’ούλλιου (ch’ullu) και παίζουν με τόγιος (toyo) και κένας 
(qena) την πεντατονική τους μουσική, που μιμείται τον άνεμο των Άνδεων. Κρατώντας μία υφαντή 

τσάντα, φυσούν στον αέρα τα φύλλα του φυτού κόκα (erythroxylum coca) –με τις παραισθησιογόνες 
ιδιότητες-, έτσι ώστε ο Γουάϊρα (Wayra) –ο θεός του Ανέμου- να τα μεταφέρει ως σπονδή 

στα τέσσερα σημεία της Αυτοκρατορίας των Ίνκας.
Η πατάτα είναι το πιο πολύτιμο δώρο που έκανε το Περού στον «παλαιό Κόσμο». 

Χωρίς αυτήν, δύσκολα φαντάζεται κανείς τον εποικισμό των υψιπέδων και την ανάπτυξη 
μεγάλων πολιτισμών, όπως εκείνον των Ίνκας. Η εμφάνιση της πατάτας από τις Άνδεις 
στην Ευρώπη, είναι μέγιστο ιστορικό γεγονός. Η πατάτα έπαιξε κεφαλαιώδη ρόλο στην 

ανάπτυξη της Ευρώπης, γιατί επέτρεψε την εκβιομηχάνισή της και την άνοδο του 
προλεταριάτου. Επειδή είναι πολύ θρεπτική, αναπτύσσεται γρήγορα, καλλιεργείται εύκολα 

και είναι πολύ φτηνή, επέτρεψε τη δημιουργία μίας γερής και υγιούς εργατικής τάξης, 
απελευθερωμένης από τις επίπονες και χρονοβόρες γεωργικές εργασίες, και κατάλληλης για 

δουλειές στα εργοστάσια. Τρώγοντας, όμως, πατάτες, ο Ευρωπαίος έχασε κάτι από την 
αρχική του φύση· έτσι, ο σημερινός ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν είναι παρά μία 

νοτιοαμερικανική παρέκκλιση από τον προγονικό πολιτισμό. 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ CEVICHE:

300 γρ. ψάρι πέρκα, 1 κρεμμύδι μεγάλο, 6 λεμόνια, κόλιανδρο φρέσκο, 2 πιπεριές καυτερές, τζίντζερ 
(προαιρετικό), 150 γρ. βρασμένο καλαμπόκι, 200 γρ. βραστή πατάτα, αλάτι.

Κόβουμε την πέρκα σε κύβους 2 εκατοστών, στίβουμε τα λεμόνια, προσθέτουμε το κρεμμύδι, τις 
πιπεριές, τον κόλιανδρο & το τζίντζερ ψιλοκομμένα και αφήνουμε στο μείγμα το ωμό ψάρι Χ15 λεπτά. 

Σερβίρουμε πάνω σε μεγάλες φέτες βραστής πατάτας, με γαρνιτούρα βρασμένο καλαμπόκι. 

 
Antes de la cosecha, los agricultores de los Andes hacen libaciones con chicha -una bebida 

alcohólica de maíz- para alimentar de esta manera a sus dioses: Pachamama, la Tierra-Madre, y Apu 
Achachila, las Nubes Sagradas: para ellos, la tradición no es folclore turístico.

Los indígenas todavía se visten con ch'ullu y tocan en toyo y qena su música pentatónica, imitando el 
viento de los Andes. De una bolsa tejida, soplan al aire hojas de coca alucinógena (Erythroxylum 

coca), de modo que Wayra, el dios del Viento las lleve como ofrenda a los cuatro puntos cardinales 
del Imperio Inca.

La patata es el regalo más valioso que hizo el Perú al "Viejo Mundo".
Sin esto, sería difícil imaginarse la colonización del altiplano y el desarrollo de las grandes 

civilizaciones, como la de los incas. La aparición de la papa desde los Andes
en Europa, es el mayor acontecimiento histórico. La patata desempeñó un papel clave en el 
desarrollo de Europa, ya que ha permitido la industrialización y el aumento del proletariado. 

Por ser muy nutritiva, fácil de cultivar, de crecimiento rápido, y muy barata, permitió la 
creación de una clase obrera fuerte y sana, liberada de la labor agrícola, y adecuada para el 

trabajo en las fábricas. Sin embargo, comiendo patatas, los europeos han perdido algo de su 
naturaleza original. Por lo tanto, la cultura europea de hoy se desvía hacia la cultura ancestral 

de América del Sur.
RECETA DE CEVICHE:

300 gr. de pescado perca, 1 cebolla grande, 6 limones, cilantro fresco, 2 chiles, jengibre (opcional) 
150 gr. de maíz cocido, 200 gr. de camote hervido, sal.

Cortar la perca en cubos de 2 cm. Exprimir los limones, añadir la cebolla, los pimientos, el cilantro y 
el jengibre picados. Dejar en este caldo el pescado crudo X15 mins. Servir sobre grandes trozos 

de camote hervido y adornar con maíz hervido.
Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346
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COLOMBIA
Το να γράφουμε Ιστορία της Διατροφής, σημαίνει να γράφουμε την Ιστορία του Ανθρώπου. 

Είναι η ανακάλυψη συμπεριφορών, αντιδράσεων και πίστεων, που γεννιούνται και εξελίσσονται 
μεταλλάσσοντας τις βιολογικές ανάγκες σε πολιτισμικές συνήθειες.

Πολύ λίγα μέρη στην υδρόγειο έχουν τέτοια γεωγραφική ποικιλία, όπως η Νότια Αμερική, 
που περιλαμβάνει σχεδόν κάθε οικολογικό περιβάλλον –από τις καλυμμένες με χιόνι εκτάσεις 

των ηφαιστείων μεγάλου υψομέτρου, μέχρι τις άνυδρες ερήμους και τις ζούγκλες 
με καταρρακτώδεις βροχές. Υπάρχει μία διαδεδομένη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία, 

οι τροπικές περιοχές παρέχουν εύκολη διαβίωση. Αυτό, όμως, είναι ένας παραπλανητικός 
μύθος, γιατί η πυκνότητα της ζωικής αλυσίδας έχει επιφέρει τη σπανιότητα της εδώδιμης 
για τον άνθρωπο χλωρίδας. Επιπλέον, τα γόνιμα εδάφη σπανίζουν, διότι τα ευεργετικά 

μεταλλεύματα και τα ορυκτά εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ AJIACO
1½ κιλό στήθος κοτόπουλου, 16 φλιτζάνια νερό, 1 κιλό πατάτες, ½ κιλό γιούκα (yuca)*, 1 κλαράκι 

κόλιανδρο, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 4 σκ. σκόρδο, 4 φρέσκα καλαμπόκια ολόκληρα, 
1 φλιτζάνι κάπαρη, 1½ φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, 4 αβοκάντο, αλάτι.

Βράζουμε Χ45 λεπτά το κοτόπουλο, τις πατάτες, τη γιούκα, τον κόλιανδρο, το κρεμμύδι & το σκόρδο. 
Βράζουμε το καλαμπόκι ξεχωριστά & το προσθέτουμε στη σούπα. Πριν σερβίρουμε, προσθέτουμε 

κρέμα γάλακτος & κάπαρη & συνοδεύουμε με φέτες αβοκάντο.

 

Escribir la Historia de la Alimentación, significa escribir la Historia de la Humanidad.
Es el descubrimiento de comportamientos, reacciones y creencias, que nacen y evolucionan 

transformando las necesidades biológicas en hábitos culturales.
Muy pocos lugares en el mundo tienen tal diversidad geográfica, como América del Sur,
que incluye casi todos los ambientes ecológicos, desde las zonas cubiertas de nieve de 

los volcanes de gran altitud, hasta los áridos desiertos y las selvas con lluvias torrenciales. 
Existe una percepción generalizada, según la cual, las zonas tropicales proporcionan una vida 
fácil. Pero esto es un mito engañoso, debido al hecho de que la densidad de la cadena animal 
ha llevado a la escasez la flora comestible por los humanos. Por otra parte, los suelos fértiles 

son escasos, debido a que los minerales beneficiosos se agotan rápidamente.

RECETA DE AJIACO
1½ kg de pechuga de pollo, 16 tazas de agua, 1 kg de patatas, ½ kg de yuca, 1 ramita de cilantro, 

3 tallos de cebolla larga, 4 dientes de ajo, 4 mazorcas de maíz fresco, 1 taza de alcaparras, 
1½ taza de crema agria, 4 aguacates, sal.

Hervir el pollo, las patatas, la yuca, el cilantro, la cebolla y el ajo X45 mins. Hervir el maíz 
por separado y añadirlo en la sopa. Antes de servir, agregar la crema y las alcaparras y servir 

con trozos de aguacate.

Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346

 Αυτή η συνταγή είναι λίγο απλοποιημένη, λόγω των δυσεύρετων υλικών της. 
Η γιούκα (yuca) είναι ένα είδος αμυλώδους βολβού, σαν την πατάτα, και τη βρίσκουμε στα 

λατινοαμερικάνικα καταστήματα της Αθήνας.
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ARGENTINA

Το φαγητό και το ποτό έχουν τόσο βαθιά σημασία για την Ανθρωπότητα, ώστε συχνά 
συνδέονται με θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη διατροφή.

Στην Πάμπα (Pampa) -την τεράστια υγρή πεδιάδα της κεντρικής Αργεντινής- το ψήσιμο 
μοσχαρίσιου και αρνίσιου κρέατος υπονοεί γενναιοδωρία και αφθονία, ενώ το βράσιμο 
της τροφής, που συνηθίζεται στην Κεντρική Αμερική, είναι για τους Αργεντινούς δείγμα 

έλλειψης και λιτότητας. Στην Αργεντινή, το ψητό κρέας συμβολίζει την άμεση αφομοίωση 
της ζωτικότητας και της φύσης του ζώου.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΑ:

Ζύμη: 500 γρ. αλεύρι σίτου, αλάτι, 100 γρ. βούτυρο, 250 γρ. νερό.
Γέμιση: 200 γρ. κιμάς, 2 κρεμμύδια, 2 σκ. σκόρδο, 2 αυγά + 1 για άλειμμα, 60 γρ. μαύρες ελιές, 

100 ml. λευκό κρασί, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά σ. φρέσκο μαϊντανό, ½ κουταλιά γλ. κύμινο, 
½ κουταλιά γλ. γλυκιά πιπεριά, (σταφίδες –προαιρετική Xιλιανή παραλλαγή).

Ζυμώνουμε το αλεύρι με το αλάτι, το βούτυρο & μετά, με το νερό. Αφήνουμε σκεπασμένο ½ ώρα 
& επαναλαμβάνουμε. Βράζουμε τα αυγά σφιχτά. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον κιμά 

με το κύμινο, την πιπεριά & το αλατοπίπερο. Ραντίζουμε με το κρασί. Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό 
& τις ελιές, και αφαιρούμε το μείγμα από τη φωτιά. Γεμίζουμε τη ζύμη & ψήνουμε στον φούρνο 

(180º C) Χ½ ώρα.

La comida y la bebida tienen tanta importancia para la Humanidad, que muy a menudo se conectan 
con asuntos que no tienen nada que ver con la alimentación. 

En la Pampa argentina, asar la carne de res y cordero insinúa la generosidad y la abundancia, 
mientras que hervir los alimentos, que es común en América Central, demuestra –según los 
argentinos- la austeridad. En la Argentina, la carne asada simboliza la asimilación directa de 

la vitalidad y la naturaleza animal.

RECETA DE LA EMPANADA CRIOLLA:

Masa: 500 gr. de harina de trigo, sal, 100 gr. de mantequilla, 250 gr. de agua.
Relleno: 200 gr. de carne molida, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 2 huevos + 1 para pincelar, 

60 gr. de olivas negras, 100 ml. de vino blanco, sal, pimienta, 1 cucharada de perejil fresco, 
½ cucharadita de comino, ½ cucharadita de pimento dulce, (pasas –opción chilena).

Amasar la harina c/ la sal, la mantequilla y después, c/ el agua. Dejar reposar X½ hora 
y repetir. Hervir los huevos duros. Sofreír la cebolla, el ajo, la carne molida c/ el comino, 

el pimentón y la sal & pimienta. Verter el vino. Picar el perejil y las olivas, y retirar del fuego. 
Rellenar y hornear  X½ hora (180º C).

Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η βορειοαμερικανική κοινωνία παρουσιάζει ένα ατομικιστικό 

«πρότυπο γεύμα», όπου ο καθένας τρώει από τον προσωπικό του δίσκο στο fast food ή μπροστά 
στην τηλεόραση, ενώ η λατινοαμερικάνικη κουζίνα διαφέρει αισθητά, όντας σπιτική και παραδοσιακή 

–η οποία μας παραπέμπει στις θεμελιώδεις κοινωνικές σχέσεις που δίνουν νόημα στη ζωή μας.

Η Βενεζουέλα –που τ’ όνομά της σημαίνει «Μικρή Βενετία», όπως τη φαντάστηκε 
ο Ιταλός εξερευνητής Αμέρικο Βεσπούκιο (Americo Vespucchio), 

όταν πρωτοαντίκρυσε τη λιμνοθάλασσα του μαρακάιμπο (Maracaibo) 
με τους πασσαλόπηκτους οικισμούς των ιθαγενών-, είναι η πατρίδα της μυστηριώδους φυλής 

των Γιανομάμι (Yanomami), οι οποίοι ζουν ακόμη στη λίθινη εποχή. Τα εκατό τεπούι 
(tepuy) –βραχώδεις σχηματισμοί ύψους 1.000 μέτρων πάνω από τη σαβάνα, φιλοξενούν 

σπάνια ενδημική χλωρίδα και τον ψηλότερο καταρράκτη του κόσμου, 
το Σάλτο Άνχελ (Salto Ángel).

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ PABELLÓN CRIOLLO:
1 κιλό μοσχάρι, 2 πιπεριές κόκκινες γλυκιές, 5 πιπεριές καυτερές, 1 κρεμμύδι, 3 φύλλα πράσινου 

κρεμυδιού, 2 κλαδάκια κόλιανδρο, 1 κλαδάκι μαϊντανό, 8 σκ. σκόρδο, 3 κουταλιές σ. πελτέ ντομάτας, 
1 κουταλ. γλ. κύμινο, 2 κουταλ. αλάτι, μαύρα (ή κόκκινα) φασόλια (όχι μαυρομάτικα), ρύζι, 

½ μπανάνα «πλάτανο» (plátano/plantain).
Αλέθουμε στο μίξερ τις πιπεριές, τα κρεμμύδια, τον κόλιανδρο, το μαϊντανό & το σκόρδο, 

& τα σοτάρουμε με τον πελτέ. Προσθέτουμε το κύμινο, το αλάτι, το κρέας χωρισμένο σε ίνες & λίγο 
νερό, & το μαγειρεύουμε για ½ ώρα. Σερβίρουμε με τα μαύρα φασόλια, το ρύζι (βρασμένα)

και την τηγανιτή μπανάνα «πλάτανο». (Βλ. φυλλάδιο Δομινικανής Δημοκρατίας)

No es casualidad que la sociedad norteamericana presenta una cena individualista, 
donde la gente come de su bandeja personal en los restaurantes de comida rápida o viendo 

la televisión, mientras que la cocina de América Latina varía considerablemente, siendo acogedora 
y tradicional -que nos remite las fundamentales relaciones sociales que dan sentido a nuestra vida.

Venezuela -cuyo nombre significa "pequeña Venecia", como se lo imaginó 
el explorador italiano Americo Vespuccio, cuando vio la laguna de Maracaibo con las 

churuatas de los indígenas-, es el hogar de la misteriosa raza de los Yanomami que todavía 
viven en el período neolítico. Los 100 tepuyes -formaciones rocosas con altura de 1.000 

metros sobre la sabana, albergan la rara flora endémica y forman la cascada de agua más alta 
del mundo, el Salto Ángel.

RECETA DE PABELLÓN CRIOLLO:
1 kg. de carne de res, 2 pimientos rojos y dulces, 5 ají, 1 cebolla, 3 ramos de cebollín, 

2 ramitas de cilantro, 1 ramita de perejil, 8 dientes de ajo, 3 cucharadas de pasta de tomate, 
1 cucharadita de comino, 2 cucharaditas de sal, caraotas, arroz, 1 tajada (plátano frito).

Licuar el pimiento, la cebolla, el cilantro, el perejil y el ajo y sofreír con la pasta de tomate. 
Agregar el comino, la sal, la carne mechada y un poco de agua, y cocer durante ½ hora. 

Se sirve con caraotas, arroz y tajada.

Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346
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NICARAGUA
Κάθε κόκκος καλαμποκιού, κάθε κομματάκι καλαμποκόπιτας «τορτίγια» (tortilla), κάθε γουλιά 

«πινολίγιο» (pinolillo) –του παραδοσιακού ροφήματος από καλαμποκάλευρο- παρέχει αδιάσειστη 
απόδειξη ότι η θρέψη δεν είναι απλώς μία χημική και βιολογική διαδικασία, αλλά μία μορφή άμεσης 

επικοινωνίας με τους θεούς. Είναι το γευστικό κριτήριο του κεντροαμερικανού αγρότη.
Στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, ο άντρας αποκτά κοινωνική αναγνώριση όταν αρχίζει 

να καλλιεργεί το καλαμπόκι, ενώ η γυναίκα καταξιώνεται κοινωνικά μόλις μάθει 
να το μαγειρεύει στα πέντε χρώματά του: κίτρινο, κόκκινο, άσπρο μαύρο και πολύχρωμο –

που αντιστοιχούν και στα είδη της μαγείας. Σήμερα, στη Νικαράγουα, όταν 
οι χωρικοί μαζεύονται τα βράδια στις αυλές των ξύλινων σπιτιών μες τη ζούγκλα, 

και διηγούνται ιστορίες για πολέμους και φαντάσματα στο φως της λάμπας πετρελαίου, 
συνοδεύουν το φαγητό τους, το carne en vaho con maduros (κρέας στον ατμό και τηγανιτή 

μπανάνα), με καλαμποκόπιτες «τορτίγιας» (tortillas), παραδοσιακές και χειροποίητες.
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ TORTILLAS & NACHOS:

Ζυμώνουμε αλεύρι καλαμποκιού* με νερό (λίγο-λίγο), μέχρι να γίνει ενιαίο & πλάθουμε μπαλάκια, 
τα οποία τοποθετούμε ανάμεσα σε 2 κομμάτια πλαστικής σακούλας πάνω στο τραπέζι 

& τα πατικώνουμε με τον εξωτερικό πάτο  ενός τηγανιού, μέχρι να γίνουν λεπτά, σαν χαρτόνι. (Στη 
Νικαράγουα τις πλάθουν μόνο με το χέρι!...) Τα τοποθετούμε έπειτα μέσα στο τηγάνι (με προσοχή, 

να μη θρυμματιστούν), το οποίο έχουμε πρώτα αλείψει με καλαμποκέλαιο & το έχουμε ζεστάνει 
αρκετά. Όταν ροδίσουν & από τις 2 πλευρές, είναι έτοιμες, ως συνοδευτικό του οποιουδήποτε 

φαγητού. Επίσης, μπορούμε να τις κόψουμε σε 4 τριγωνάκια, & να τα τηγανίσουμε σε αρκετό & καυτό 
λάδι με αλάτι, ώστε να φτιάξουμε «νάτσος» (nachos) για dip (guacamole), όπως κάνουν και στο 

Μεξικό (Βλ. αντίστοιχο φυλλάδιο.)

 

Cada grano de maíz, cada pedazo de tortilla, cada trago de  pinolillo -la bebida tradicional de harina 
de maíz- proporciona innegable evidencia de que la nutrición no es simplemente un proceso químico 

y biológico, sino una forma de comunicación directa con los dioses. 
Es el criterio del sabor latinoamericano.

En América Central, el hombre adquiere reconocimiento social cuando comienza
a cultivar el maíz, mientras que la mujer se integra en la sociedad cuando aprende

a cocinarlo en sus cinco colores: amarillo, rojo, blanco, negro y moteado -que corresponden 
también a los tipos de magia. Hoy en día, en Nicaragua, cuando los paisas se reúnen de noche 
en sus casas de madera, en medio de la selva, y cuentan historias sobre guerras y fantasmas 
a la luz de las canfineras de kerosén, acompañan su carne en vaho y maduros con tortillas, 

así como solamente ellos saben hacer, a mano.
RECETA DE TORTILLAS Y NACHOS:

Amasar la harina de maíz con agua (poco a poco), hasta que tenga consistencia, y formar bolitas. 
Colocarlas entre 2 piezas de bolsa plástica y aplastarlas con una sartén hasta que hagan muy finitas. 

(En Nicaragua las palmean.) Colocarlas en la sartén enmantequillada y caliente (con cuidado, 
para no triturarlas). Cuando estén doradas por los 2 lados, sirven para acompañar cualquier comida. 
También, se pueden cortar en 4 triángulos, y se fríen en abundante aceite caliente y sal para hacer 

“nachos” para el guacamole. (Vea folleto de México.).

Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346

 Το αλεύρι καλαμποκιού είναι διαφορετικό από το ελληνικό & βρίσκεται στα 
λατινοαμερικάνικα καταστήματα της Αθήνας.
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PARAGUAY

Ο πολιτισμός καθορίζει τις τροφές και επιβάλλει διαιτητικά ταμπού, τα οποία -όταν παραστεί ανάγκη- 
χρησιμεύουν για να ξεχωρίζουν την κάθε κοινωνία από την έννοια του «΄Αλλου» που ζει στο «Αλλού», 

στο πέρας του χώρου.

«Κανένας άντρας δεν την είχε αγγίξει, όμως ένα παιδί μεγάλωνε στην κοιλιά τής κόρης 
του αρχηγού· το ονόμασαν Μάνι. Λίγες μέρες αφότου είχε γεννηθεί, έτρεχε και μιλούσε. 
Δεν είχε καμία αρρώστια, αλλά μόλις έκλεισε έναν χρόνο είπε: θα πεθάνω. Και πέθανε. 
Πέρασε καιρός, κι ένα περίεργο φυτό φύτρωσε στον τάφο –που η μητέρα του φρόντιζε 

καθημερινά. Κάποια μέρα, η γη όπου αναπαυόταν ο νεκρός Μάνι, άνοιξε! Ο αρχηγός έβαλε 
το χέρι του μέσα και τράβηξε μία μεγάλη ρίζα, όλο σάρκα. Την έξυσε με μία πέτρα, την έλιωσε, 

έβγαλε όλο της το χυμό και τη μαγείρεψε στη φωτιά. Την ονόμασε μανιόκα (manioca), 
που σημαίνει: σπίτι του Μάνι.» [yuca, casava ή casabe.] Οι σούπες στη σύγχρονη 

Λατινική Αμερική είναι γεμάτες από αυτήν την αμυλώδη ρίζα.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ CHIPÁ GUAZÚ:
1 κιλό φρέσκο καλαμπόκι, 200 γρ. κρεμμύδι, 2 κουταλιές γλ. αλάτι, 200 γρ. μαγειρικό λίπος, 3 αυγά, 

250 γρ. λευκό αλμυρό τυρί, 1 φλιτζάνι γάλα.
Αλέθουμε το ωμό καλαμπόκι στο μίξερ. Σοτάρουμε το αλατισμένο κρεμμύδι, στο μαγειρικό λίπος 

& το αφήνουμε να κρυώσει. Χτυπάμε τα αυγά με τα σοταρισμένα κρεμύδια, το θρυμματισμένο τυρί, 
το γάλα & το καλαμπόκι & ψήνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο & αλευρωμένο ταψί στο φούρνο 

Χ1 ώρα σε μέτρια θερμοκρασία.

La cultura determina los alimentos y requiere tabúes dietéticos, que –en caso de necesidad- sirven 
para distinguir todas las sociedades del concepto del “otro” que vive en la “otra parte”, 

al final del espacio.

“Ningún hombre la había tocado, pero un niño crecía en el vientre de la hija del cacique; 
al nacer, fue llamado Mani. Unos días después de su nacimiento, podía correr y hablar. 
No tenía ninguna enfermedad, pero cuando cumplió un año de edad, dijo: voy a morir. 

Y murió. El tiempo pasó, y una planta extraña creció en la tumba que su madre cuidaba todos 
los días. Un día, la tierra donde yacía el difunto Mani, se abrió. El cacique puso la mano 
adentro y sacó una gran raíz carnosa. La rayó con una piedra, la machacó, le sacó todo 

su jugo y la cocinó al fuego. La llamó manioca, que significa: La casa de Mani.” [Yuca, casava 
o casabe.] Hoy, las sopas en América Latina están repletas de esta raíz almidonada.

RECETA DE CHIPÁ GUAZÚ
1 kg. de granos maíz fresco, 200 gr. de cebolla, 2 cucharaditas de sal, 200 gr. de manteca, 

3 huevos, 250 gr. de queso blanco y salado, 1 taza de leche.
Licuar el maíz crudo. Sofreír la cebolla salada en manteca y dejarla enfriar. Batir los huevos 

con las cebollas sofritas, el queso desmenuzado, la leche y el maíz licuado y hornear la mezcla 
en una bandeja, enmantequillada y enharinada X1 hora a temperatura moderada.

Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346
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ΧΙΛΗ - CHILE
Αν και η γεύση παραμένει κάτι το υποκειμενικό, εντυπώνεται από τη γέννηση του ατόμου 

με τη σφραγίδα ενός πολιτισμού. Έχει επισημανθεί ότι οι μετανάστες καταναλωτές εμπίπτουν σε δύο 
κατηγορίες: αυτούς που βλέπουν τη χρυσή εποχή στο παρελθόν της πατρίδας τους και υποστηρίζουν 

την παραδοσιακή κουζίνα, κι εκείνους που οραματίζονται τη χρυσή εποχή στο μέλλον της χώρας 
που τους φιλοξενεί, κι εμπιστεύονται τις επιστημονικά αποδεκτές θρεπτικές ουσίες.

Η Λατινική Αμερική βρίσκεται πέρα από την πρόσβαση του μέσου Ανθρώπου... 
Είναι το «βασίλειο» του μαγικού ρεαλισμού... «Ψωμί του Πάσχα» λέγεται το παραδοσιακό 
γλυκό των... Χριστουγέννων στη Χιλή! Και ο Άη-Βασίλης, λέγεται «Γέρο-Πασχαλινός»... 

Πρόκειται για τις παραξενιές της ισπανικής –αυτής της επιφανειακά εύκολης γλώσσας!...

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΓΛΥΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΛΗ):
1 φλιτζάνι σταφίδα, 1 φλιτζ. αποξηραμένα φρούτα,1 φλιτζ. ρούμι, 1 κιλό αλεύρι, 3 κουταλιές γλ. 
μπέϊκιν πάουντερ, 500 γρ. ζάχαρη μαύρη, 1 κουταλ. γλ. καφέ, 1 κουταλ. γλ. κανέλα, 1 πρέζα 

γαρύφαλλο, 1 πρ. κάρδαμο, 1 πρ. μοσχοκάρυδο, ξύσμα 1 λεμονιού, 500 γρ. βούτυρο, 1 φλιτζ. γάλα, 
6 αυγά, 1 κουταλ. γλ. σόδα, 2 κουταλ. γλ. μέλι, 2 κουταλ. γλ. ξύδι, 1 φλιτζ. καρύδι, 

1 φλιτζ. αμύγδαλο ξεφλουδισμένο.
Μουλιάζουμε σταφίδες & αποξηραμένα φρούτα στο ρούμι Χ1 νύχτα. Αναμειγνύουμε αλεύρι, μπέικιν 
πάουντερ, ζάχαρη, καφέ, κανέλα, γαρύφαλλο, κάρδαμο, μοσχοκάρυδο, ξύσμα λεμονιού, & χτυπάμε 

με βούτυρο & μετά γάλα. Προσθέτουμε 6 κρόκους. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υγρά συστατικά 
& προαιρετικά ½ φλιτζάνι νερό. Με τα ασπράδια φτιάχνουμε μαρέγκα & την προσθέτουμε. 

Προσθέτουμε τη σόδα διαλυμένη σε 3 κουταλ. σ. νερό. Προσθέτουμε μέλι. Όταν το μείγμα γίνει ενιαίο, 
βάζουμε ρούμι, ξύδι, & μετά, καρύδια, αμύγδαλα, σταφίδες & αποξηραμένα φρούτα. Ψήνουμε 

στο φούρνο, σε βουτυρωμένο & αλευρωμένο ταψί, Χ45 λεπτά, 180º C.

Aunque el sabor sigue siendo algo subjetivo, está marcado desde el nacimiento de cada persona 
con el sello de su entorno cultural. Se ha observado que los consumidores emigrantes se dividen 

en dos categorías: los que ven la “edad de oro” en el pasado de su tierra natal y mantienen su cocina 
tradicional, y los que prevén “la edad de oro” en el futuro del país anfitrión de ellos, y confían en 

los nutrientes científicamente apropiados.

América Latina está fuera del alcance de la mano humana… 
Es el “reino” del realismo mágico… “Pan de Pascua” se llama el dulce tradicional… ¡navideño 
de Chile! Y Papá Noel –o Santa Claus- se llama: “Viejo Pascuero” Se trata de las curiosidades 

del español –¡ese idioma superficialmente fácil!...

RECETA DE PAN DE PASCUA CHILENO
1 taza de pasas, 1 taza de fruta confitada, 1 taza de ron, 1 kg de harina, 3 cucharadas de polvo para 
hornear, 500 gr. de azúcar moreno, 1 cucharadita de café, 1 cucharadita de canela, 1 pizca de clavo 

de olor, una pizca de cardamomo, 1 pizca de nuez moscada, la ralladura de 1 limón, 500 gr. 
de mantequilla, 1 taza de leche, 6 huevos, 1 cucharadita de bicarbonato, 2 cucharaditas de miel, 

2 cucharaditas de vinagre, 1 taza de nueces, 1 taza de almendras peladas.
Remojar pasas y frutos confitados en ron X1 noche. Mezclar harina, polvo de hornear, azúcar, café, 
canela, clavo, cardamomo, nuez moscada, ralladura de limón, y batir con mantequilla y añadir leche. 

Añadir 6 yemas. Añadir restantes componentes líquidos y, opcionalmente, ½ taza de agua. 
Con las claras hacer merengue y añadirlo. Añadir bicarbonato disuelto en 3 cucharadas de agua. 

Añadir miel. Cuando la mezcla tenga consistencia, añadir ron y vinagre, y luego, nueces, almendras, 
pasas y frutas confitadas. Hornear en bandeja enmantequillada y enharinada, X45 minutos a 180º C.
Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346
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CUBA
Τα ιδεολογικά κίνητρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των βασικών τροφών και των μεθόδων 

επεξεργασίας τους, επιτρέποντας τη δημιουργία μίας μαγειρικής παράδοσης, που αποτελεί 
πρωτίστως ένδειξη πολιτισμικής αναγνώρισης.

Λέει η αφροκουβανέζικη θρησκευτική μυθολογία, ότι κάποτε ο Ομπαταλά (Obatalá) 
αποφάσισε να παραδώσει τον Κόσμο στον Ορούνλα (Orunla), όμως εκείνος ήταν πολύ νέος 
για μια τόσο σημαντική αποστολή. Μία μέρα, λοιπόν, τον διέταξε να ετοιμάσει το καλύτερο 

γεύμα που μπορούσε να μαγειρέψει. Ο Ορούνλα αγόρασε μία γλώσσα ταύρου. Ο Ομπαταλά, 
ικανοποιημένος από τη γεύση, ρώτησε τον Ορούνλα γιατί η γλώσσα ήταν το καλύτερο 

έδεσμα. Εκείνος του απάντησε ότι η γλώσσα παρέχει το πνεύμα ατσέ (aché), με το οποίο 
εξισορροπούνται τα πάντα, προωθείται η αρετή, εξυψώνονται τα έργα και οι τρόποι 

του Ανθρώπου, ο οποίος με τη σειρά του εξυψώνεται κι αυτός.
Κάποια άλλη μέρα, ο Ομπαταλά ζήτησε απ’ τον Ορούνλα το χειρότερο φαγητό 

που μπορούσε να σκεφτεί. Εκείνος τότε, του προσέφερε και πάλι γλώσσα, εξηγώντας 
του ότι μ’ αυτήν πουλιούνται οι λαοί, συκοφαντούνται οι άνθρωποι, και διαπράττονται 

τα χειρότερα εγκλήματα. Τότε ο Ομπαταλά, μαγεμένος από τη σοφία του Ορούνλα, 
του παρέδωσε τη διακυβέρνηση του Κόσμου.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΟΤΟ MOJITO:
60 ml ρούμι, 1/2 λάϊμ (lime), 2 κουταλάκια του γλυκού μαύρη ζάχαρη, 4 φύλλα δυόσμου, σόδα.

Σε ένα ψηλό ποτήρι του κοκτέιλ πατάμε με το γουδοχέρι το δυόσμο μέσα στο χυμό λάιμ με τη ζάχαρη. 
Γεμίζουμε το ποτήρι με τριμμένο πάγο. Προσθέτουμε το ρούμι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 

τη σόδα και ανακατεύουμε ελαφρά. Γαρνίρουμε με ένα κλαράκι δυόσμο & ½ φέτα λάιμ.

 
Ιέρεια / Sacerdotisa de Yemayá

Los motivos ideológicos juegan un papel importante en la selección de los alimentos básicos 
y sus métodos de elaboración, lo que permite la creación de una tradición culinaria 

que es principalmente una indicación de reconocimiento cultural.
Cuenta la mitología afrocubana que una vez Obatalá decidió ofrecer el universo a Orunla, 

pero él era demasiado joven para una misión tan importante. Un día, por lo tanto, le ordenó 
preparar la mejor comida que se podía cocinar. Orunla compró una lengua de toro. 

Obatalá, satisfecho con el sabor, preguntó a Orunla porqué la lengua era el mejor plato. 
Él respondió que la lengua proporciona el espíritu de Axé, con el que todo el mundo queda 
equilibrado, se promueve la virtud, y se enaltecen las obras del ser humano, quien a su vez 

queda también favorecido.
Otro día, Obatalá solicitó a Orunla la peor comida que podría pensar. Él le ofreció de nuevo 

lengua, explicándole que con esta se venden países y pueblos, se calumnia a la gente, 
y se cometen los peores crímenes. Entonces Obatalá, encantado por la sabiduría de Orunla, 

le entregó el gobierno del mundo.

RECETA DE MOJITO:
60 ml de ron, 1/2 lima, 2 cucharaditas de azúcar moreno 4 hojas de hierbabuena, soda.

En un vaso de cóctel machacar la hierbabuena en el zumo de la lima y el azúcar. Llenar el vaso 
con hielo triturado. Añadir el ron y revolver. Añadir soda y revolver suavemente. 

Decorar con una ramita de menta y ½ rodaja de limón.

Κείμενο: Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού Ηλίας Ταμπουράκης, κιν. 6951614346


