
οδηγοσ
diningπαραδοση 

από σαρμάδες ως 
χοιρινό με αρμιά, 
δοκιμάστε τα όλα. 

gourmet
πειραγμένες τοπικές 
συνταγές αλλά και 
πιάτα με φαντασία. 

ψαρι
Φρέσκο από τη λίμνη 
- θα το απολαύσετε 
και μάλιστα με θέα.

μεζεδεσ
συνοδεύουν ιδανικά 
το τοπικό τσίπουρο 
και το κρασάκι.
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Στα εστιατόρια και τις ταβέρνες της Καστοριάς θα 
δοκιμάσετε ντόπιες νοστιμιές, μαγειρεμένες από 
νοικοκυρές που θα σας μυήσουν στα μυστικά της κα-
στοριανής γαστρονομίας με τον πιο ευχάριστο τρόπο. 
Γεύσεις Καστοριάς γεμάτες παράδοση, βασισμένες 
σε οικογενειακές συνταγές με ιστορία χρόνων, που 
θα σας συνεπάρουν. Γεύσεις που, ευτυχώς, δεν είναι 
μυστικό το οποίο δεν φεύγει από τα σύνορα, γι’ αυτό 
μη διστάσετε να ζητήσετε συνταγές και οδηγίες!
Δοκιμάστε οπωσδήποτε σαρμάδες (γεμιστά λαχανό-
φυλλα), χοιρινό με αρμιά (λάχανο τουρσί), κεφτεδάκια 
με σάλτσα μακάλο (από ντομάτα, αλεύρι και σκόρδο), 
πεντανόστιμο χοιρινό κότσι, κρέας στο φούρνο με 
βύσσινο και δαμάσκηνο, αλλά και ψάρια κατευθείαν 
από τη λίμνη που ταιριάζουν όμορφα με μια πικάντι-
κη καστοριανή σαλάτα και ένα ποτηράκι μακεδονίτι-
κο κόκκινο κρασί! Οι χειροποίητες πίτες με κρεμμυ-
δάκι ή φέτα και πράσο είναι η απόλυτη καστοριανή 
εμπειρία, παρέα με ένα μπουγιουρντί μελιτζάνας που 
–σε συνδυασμό με ένα καραφάκι σπιτικό τσίπουρο– 
θα σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα άλλα…

Από τα τσιπουράδικα με τα ντόπια μεζεδάκια τους 
και τις ψαροταβέρνες που βγάζουν τραπεζάκια δίπλα 
στο νερό και σερβίρουν λιμνήσια ψάρια με περίεργα 
ονόματα, μέχρι τα gourmet εστιατόρια της παραλίας, 
αλλά και τις πετρόχτιστες ταβέρνες με τα παραδοσια-
κά τοπικά πιάτα και τις καστοριανές πίτες, όπου και να 
πάτε, ό, τι και να δοκιμάσετε, είναι σίγουρο ότι στην 
Καστοριά θα φάτε υπέροχα!
Οι Καστοριανοί από τα παλιά τα χρόνια πήγαιναν για 
φαγητό στη Χλόη, μια περιοχή της Βόρειας Παραλίας, 
έξω από το κέντρο της πόλης, στο δρόμο για Σιδηρο-
χώρι. Σε αυτή την ήσυχη γειτονιά υπάρχουν ακόμη 
οικογενειακές ταβέρνες με πολύ καλό φαγητό, που 
οι Καστοριανοί επισκέπτονται κατά κόρον κυρίως τα 
σαββατοκύριακα. Οι ντόπιοι θα σας προτείνουν σίγου-
ρα τον Παράδεισο στη Λεωφόρο Γουναράδων για μια 
καστοριανή εμπειρία απόλυτης κρεατοφαγίας. 
Πλέον, τα φαγάδικα είναι κυρίως συγκεντρωμέ-
να στα πιο τουριστικά μέρη –μέσα στην πόλη της 
Καστοριάς– και, φυσικά, στις δύο παραλίες. Η Νότια 
Παραλία, από την οδό Ορεστιάδος μέχρι την Παναγιά 

Με σεβασμό στην ιστορία τους, οι Καστοριανοί έχουν διατηρήσει παραδόσεις 
πολλών γενεών στην κουζίνα τους. Κάντε ένα ταξίδι στο χρόνο, δοκιμάζοντας 
τοπικούς μεζέδες σε παραδοσιακά αρχοντικά ή γευτείτε λιμνήσια ψάρια σε 
ζεστές ταβερνούλες δίπλα στη λίμνη.

στο πιάτο σας

κειμενο αννα παπαριζοΥ
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τη Μαυριώτισσα, έχει αρκετά γρα-
φικά ταβερνάκια με θέα τη λίμνη, 
αλλά και ψαροταβέρνες, όπως το 
Ouzotherapy, κρυμμένο ανάμε-
σα στα μπαράκια της Λεωφόρου 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Βόρεια 
Παραλία θα βρείτε από ψαροτα-
βέρνες πάνω στη λίμνη, όπως Τα 
Κύματα στην περιοχή Ψαράδικα, 
μέχρι πετρόχτιστες ταβέρνες, όπως 
το Μπεκρί Μεζέ και το Κράτερ-
γο, αλλά και κομψά εστιατόρια, 
όπως το Πέραν και η Γράδα της 
Λεωφόρου Νίκης. Δεν λείπουν, 
φυσικά, τσιπουράδικα κρυμμέ-
να σε γωνιές της πόλης, όπως το 
κλασικό Τσιπουράδικο του Θωμά, 
αλλά και ταβέρνες στεγασμένες σε 
αρχοντικά, όπως το Ντολτσό στην 

πλατεία της ομώνυμης περιοχής, 
με παραδοσιακές γεύσεις και καλό 
καστοριανό κρασί για γευστικές 
εμπειρίες μακεδονικής προέλευ-
σης. Ο γαστρονομικός χάρτης της 
πόλης τα έχει όλα και οι καστορι-
ανές νοστιμιές είναι μοιρασμένες 
εξίσου στη Νότια και τη Βόρεια 
Παραλία. 
Αν, όμως, θέλετε να δοκιμάσετε 
αγνές, χωριάτικες λιχουδιές και 
την αυθεντική γεύση Καστοριάς, 
θα βγείτε από την πόλη. Τόσο τα 
προάστια της Καστοριάς, όπως 
το Νταηλάκι, όσο και χωριά πιο 
απομακρυσμένα από την πόλη, 
όπως το Άργος Ορεστικό, είναι 
εδώ και δεκαετίες προορισμοί 
για φαγητό και διασκέδαση μες 

στη φύση, και οι Καστοριανοί 
δείχνουν να τιμούν δεόντως τις 
ταβέρνες τους. Οι Αμπελόκηποι 
είναι γεμάτοι ταβερνάκια, όπως το 
Αθήρι και ο Μπαρμπαγιάννης, 
ενώ η Μάσα Σούρα στο Νταηλάκι 
και το Αναντάμ Παπαντάμ στο 
Βογατσικό θα σας ενθουσιάσουν 
με τη φιλοξενία, τη ζεστασιά και 
τις υπέροχες, βουνίσιες γεύσεις 
τους. Μη διστάσετε να αναζητήσε-
τε γραφικά, ζεστά ταβερνάκια και 
στα χωριά του Γράμμου, όπου –από 
το Νεστόριο μέχρι το Επταχώ-
ρι– Καστοριανές μαγείρισσες θα 
σας σερβίρουν γεύσεις Καστοριάς, 
νόστιμα φαγητά φτιαγμένα με 
ντόπια υλικά και έξτρα μεράκι. 
Το bonus είναι σίγουρα το Baton 
Chalet στο χιονοδρομικό του 
Βιτσίου. Ύστερα από μία ημέρα σκι, 
μια ζεστή μανιταρόσουπα ή μια 
νόστιμη φασολάδα από φασόλια 
Καστοριάς είναι ό, τι πρέπει!

Mέσα στην Καστοριά
Ντολτσό Σε ένα πετρόχτιστο, πλή-
ρως ανακαινισμένο αρχοντικό του 
1860, ακριβώς πάνω στην πλατεία 
Ντολτσό, στεγάζεται το ομώνυμο 
εστιατόριο. Στέκι των ντόπιων 
εδώ και χρόνια, είναι σίγουρα μία 
από τις πιο δημοφιλείς επιλογές 
για φαγητό στην Καστοριά. Στο 
Ντολτσό θα δοκιμάσετε γεύσεις 
της τοπικής κουζίνας, φαγητά με 
ιστορία που χάνεται στο παρελθόν 
της Καστοριάς. Ξεκινήστε με την 
πικάντικη σαλάτα και μια χειρο-
ποίητη καστοριανή πίτα (μόνο τα 
σαββατοκύριακα) που θα συνο-
δεύσουν υπέροχα το κρασί σας. 
Συνεχίστε με διάφορα μαγειρευτά 
σε καστοριανές συνταγές, όπως 
κεφτεδάκια με μακάλο (τοπική 
σάλτσα), σαρμάδες, χοιρινό με δα-
μάσκηνο και ζουμερό κότσι. Εδώ 
δεν λείπουν τα κρεατικά σχάρας, 
το κυνήγι, αλλά και τα νηστίσιμα. 
Συνοδεύστε τις γεύσεις του Ντολ-
τσό με τοπικό κρασί και τελειώστε 
αυτό το υπέροχο καστοριανό γεύμα 
με ένα ζεστό σουφλέ σοκολάτας, 
μια πουτίγκα ή ένα παραδοσιακό 
γλυκό κουταλιού, όπως συκαλάκι 
ή γλυκό κολοκύθι. 
Στέκι της Παρέας (τo) Στην είσοδο 
της πόλης βρίσκεται αυτός ο προ-
σεγμένος χώρος, διακοσμημένος 
με γούστο και μεράκι από τους 
φιλόξενους ιδιοκτήτες του. Ό, τι 
φάτε εδώ, είναι μια απολαυστική 
εμπειρία με άρωμα Καστοριάς, και 

01. Μάσα Σούρα
02. Το Τσιπουράδικον 
του Θωμά
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η κομψή αυτή ταβέρνα θα γίνει 
στέκι και της δικής σας παρέας. 
Ξεκινήστε δοκιμάζοντας ευφά-
νταστα ορεκτικά και καστοριανές 
λιχουδιές, όπως τη φέτα με μέλι 
ή φιστίκια Αιγίνης, τον τηγανητό 
μπάντζο (τοπικό σκληρό τυρί) ή 
διάφορα μανιτάρια από τα βουνά 
της Καστοριάς, συνοδεία σπιτικού 
κρασιού και πράσινης σαλάτας 
με ρόκα, σπανάκι, φιστίκια, 
μπαλσάμικο και ρόδι. Συνεχίστε 
με γεύσεις παραδοσιακές, όπως 
γουρουνόπουλο στη γάστρα, κότσι 
χοιρινό που λιώνει στο στόμα, πε-
ντανόστιμο ψαρονέφρι με σάλτσα 
δαμάσκηνο, αρνάκι με σάλτσα 
μανιταριού, μάγουλα (η σπεσιαλι-
τέ του μαγαζιού) ή μοσχαράκι με 
μελιτζάνα και ό, τι άλλο ζητάει η 
όρεξή σας. Ιδανικό για μεγάλες 
συντροφιές και οικογενειακές 
συναντήσεις.
Τσιπουράδικο του Θωμά (το) 
Ένας όμορφος, ζεστός χώρος με 
άψογη και φιλική εξυπηρέτη-
ση, και διακόσμηση με βάση το 
σκούρο ξύλο, δρύινα βαρέλια και 
έπιπλα αντίκες θα σας ταξιδέψει 
πολλά χρόνια πριν. Απολαύστε 
γνήσιο τσίπουρο που ρέει καθαρό, 
παγωμένο, διπλοβρασμένο, και 
μεζέδες όπως ακριβώς τους έκανε 
η γιαγιά – να τρώει η μάνα και του 
παιδιού της να μη δίνει! Συνοδέψ-
τε το τσιπουράκι σας με τοπικούς 
σαρμάδες, γίγαντες στο φούρνο, 
καπνιστό σκουμπρί, πιπεριά τουρ-
σί γεμιστή με λάχανο και καρότα, 
και νοστιμότατο μπουγιουρντί με-
λιτζάνας. Όλων των ειδών τα γλυκά 
του κουταλιού είναι κερασμένα 
από τον Θωμά σε αυτό το παρεΐ-
στικο στέκι που μαζεύει κεφάτο 

νεαρόκοσμο, αλλά και θαμώνες-
τσιπουράδες. Εδώ, τις Κυριακές 
θα ακούσετε ζωντανή ρεμπέτικη 
μουσική – για όσους αντέχουν.

Mπροστά στη λίμνη
Al Sur Μοναδικές γεύσεις από 
την Ιβηρική χερσόνησο, αλλά και 
πειραγμένες συνταγές από την 
τοπική κουζίνα, σε έναν όμορφο 
χώρο, όπου η ποιότητα παίζει τον 
πρώτο ρόλο. Ο σεφ προτείνει να 
ξεκινήσετε με τηγανητή φέτα με 
φρούτα του δάσους και, όσο για 
το κυρίως πιάτο, το χοιρινό με 
δαμάσκηνο θεωρείται εμπειρία. 
Η ισπανική παέγια είναι βέβαια η 
σπεσιαλιτέ, καθώς και άλλες ισπα-
νικές λιχουδιές, σε ένα εστιατόριο 
που προτιμούν για την έξοδό τους 
πολλοί Καστοριανοί.
Αντέτι Στη γειτονιά Απόζαρι της 
Βόρειας Παραλίας, ανάμεσα στα 
μεγαλόπρεπα αρχοντικά, κρύβεται 
το ζεστό τσιπουράδικο του κ. Κώ-
στα Θώμου. Φτιάχνει το δικό του 
τσίπουρο, που θα το συνοδεύσετε 
με ντόπιες νοστιμιές και το καλύ-
τερο κυνήγι. Ο κ. Κώστας θα σας 
προτείνει τα βουνίσια μανιτάρια 
και θα σας τρατάρει λαχταριστούς 
κρασομεζέδες.
Γράδα Στην ησυχία της Βόρειας 
Παραλίας, αυτός ο γουστόζικος μι-
κρός χώρος έχει υπέροχη θέα στη 
λίμνη και στην πλαγιά της Χλόης. 
Η διακόσμησή του θυμίζει γαλ-
λικά bistrot και αγγλικές pub και 
είναι πραγματικά για φωτογραφία. 
Το φιλικό προσωπικό του θα σας 
σερβίρει πρωτότυπες, ευρωπαϊκές 
και μεσογειακές γεύσεις, ελαφρώς 
πειραγμένες και σίγουρα gourmet. 
Άλλωστε, σας προϊδεάζει και ο 

01. Πέραν
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01παραδοσιακά προϊόντα
πλούσια η φύση της, πλούσια και 
η παραγωγή της καστοριάς, και τα 
προϊόντα της είναι το ένα καλύτερο 
από τ’ άλλο. Τα καστοριανά μήλα 
είναι γνωστά ανά το πανελλήνιο 
για το χρώμα τους και τη γλυκύτητά 
τους, ενώ τα μανιτάρια του νομού 
εξάγονται σε όλη την ελλάδα. πρώτα 
απ’ όλα, όμως, ο νομός φημίζεται για 
τα φασόλια του, που καλλιεργούνται 
σχεδόν σε κάθε γωνιά του. δοκιμά-
στε τα σε σαλάτα, στο πήλινο, στο 
φούρνο ή σε σούπα και συνοδεύστε 
τα με μανιτάρια, ψητά ή τηγανητά, δι-
αλεγμένα ένα ένα από ανήλιες, υγρές 
πλαγιές του γράμμου και του Βιτσίου. 
Τα ίδια βουνά είναι γεμάτα καστανιές 
και καρυδιές. η μαρμελάδα κάστανο 
και το γλυκό καρύδι είναι λιχουδιές 
που οπωσδήποτε θα δοκιμάσετε κατά 
τη διαμονή σας εδώ και οι καστανάδες 
όλο το χειμώνα θα σας τρατάρουν 
ζεστά κάστανα στους πεζόδρομους 
της καστοριάς. δεν είναι, όμως, 
μόνο τα βουνά της που γεμίζουν το 
καστοριανό τραπέζι. στη λίμνη της 
καστοριάς υπάρχει μεγάλη ποικι-
λία ψαριών, όπως το γριβάδι και η 
τούρνα, που κάνουν καταπληκτικούς 
ψαρομεζέδες. συνοδέψτε κάθε γεύμα 
σας με καστοριανά κόκκινα κρασιά, 
από τους γενναιόδωρους τοπικούς 
αμπελώνες, και περάστε έντονα 
βράδια στα τσιπουράδικα της πόλης, 
που την εποχή του τσίπουρου είναι 
πάντα γεμάτα κόσμο. Ωραίος μεζές 
για το τσιπουράκι είναι ο μπάντζος, 
ένα καστοριανό αλμυρό τυρί, ό, τι 
πρέπει για σαγανάκι. και κεφαλοτύρι 
βγάζει η καστοριά αλλά και φέτα, 
που μάλιστα κάνει ωραίο μεζέ με το 
μέλι καστοριάς – από τα πιο ωραία 
της ελλάδας. 
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στό και σαλάτες από θαλασσινά, σε 
μια προβλήτα πάνω στο νερό, με 
υπέροχη θέα στη Βόρεια Παραλία. 
Λίθος Σε ένα ανακαινισμένο αρχο-
ντικό με μεγαλόπρεπη αυλή στην 
παραλία του Ντολτσό, στεγάζεται ο 
Λίθος, ένα εκλεπτυσμένο εστιατό-
ριο με τις πιο εκλεκτές παραδοσια-
κές γεύσεις. Δοκιμάστε κοτόπουλο 
με πιπεριές και μανιτάρια, τηγανιά 
χοιρινή κρασάτη και, φυσικά, 
μην παραλείψετε τους καστορια-
νούς σαρμάδες. Η θέα στη Νότια 
Παραλία είναι εκπληκτική από τον 
Λίθο, γι’ αυτό επιδιώξτε να κάτσετε 
σε τραπέζι δίπλα σε παράθυρο, 
και αν ο καιρός το επιτρέπει, στη 
μεγάλη αυλή. Τις Παρασκευές και 
τα Σάββατα, ο Λίθος έχει μουσικές 
βραδιές. 
Μπεκρί Μεζέ Με υπέροχη θέα στη 
λίμνη, αυτό το παραδοσιακό μεζε-
δοπωλείο στη Βόρεια Παραλία θα 
σας προσφέρει τις πιο ευχάριστες 
γευστικές εμπειρίες. Ξεκινήστε, 
φυσικά, με το ομώνυμο πιάτο και 
συνεχίστε δοκιμάζοντας παρα-

δοσιακές καστοριανές λιχουδιές, 
όπως κεφτέδες με μακάλο, φασό-
λια Καστοριάς, χειροποίητες πίτες 
και πρασοτηγανιά. Προσφέρονται 
χειροποίητα λικέρ και γλυκά 
κουταλιού, καθώς και σπιτικό 
τσίπουρο. 
Οuzotherapy Αν η θεραπευτική 
αύρα της λίμνης δεν είναι αρκετή, 
συνεχίστε τη θεραπεία σας με 
ουζάκι στη Νότια Παραλία, με 
θέα την Ορεστιάδα, σε ένα ουζερί 
στα χρώματα του Αιγαίου, όπου 
θα αισθανθείτε σαν να είστε σε 
νησί. Συνοδεύστε το ουζάκι σας 
με πεντανόστιμους ψαρομεζέδες, 
σκουμπρί καπνιστό, σολομό με 
μους τυριών, πέστροφα, αλλά και 
κρεατικά, όπως μοσχαράκι με 
μπαλσάμικο ή τηγανιά χοιρινή 
χωριάτικη. Και για να τελειώσε-
τε γλυκά την ουζοθεραπεία σας, 
γευτείτε το καστοριανό σαραγλί με 
παγωτό ή το υπέροχο προφιτερόλ. 
Πέραν Σε ένα ευρύχωρο γωνιακό 
εστιατόριο, διακοσμημένο καλό-
γουστα με ανατολίτικες πινελιές 
και με πανοραμική θέα στην 
ήσυχη Βόρεια Παραλία της Κα-
στοριάς και στα απέναντι βουνά, 
βρίσκεται το Πέραν, ένα από τα πιο 
γνωστά εστιατόρια της Καστοριάς. 
Το παλιό Casablanca, δημοφιλές 
εστιατόριο μέσα στο καστοριανό 
γαστριμαργικό τοπίο, εμπλούτισε 
πρόσφατα το μενού του αποκτώ-

01. Γράδα
02. Αναντάμ 
Παπαντάμ 
03. Good Bite
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χώρος. Μη διστάσετε να δοκιμάσε-
τε ταρτάρ καπνιστής μελιτζάνας με 
ψητό χοιρινό και τσίλι, συνεχίστε 
με ένα bon filet με καραμελωμένα 
κρεμμύδια και αχλάδια ποσέ σε 
σάλτσα φραμπουάζ, και τελειώστε 
αυτό το γεύμα-εμπειρία δοκιμάζο-
ντας τηγανητό παγωτό, καθώς και 
άλλα, υπέροχα γλυκά από φρέσκα 
υλικά της Καστοριάς. 
Κράτεργο Στη Βόρεια Παραλία 
θα βρείτε αυτό το ζεστό χώρο, με 
θέα τη λίμνη. Το Κράτεργο είναι 
στεγασμένο στο κτίριο των παλιών 
φυλακών, σε ένα πετρόχτιστο 
χώρο ο οποίος γεμίζει με κόσμο 
που θέλει να απολαύσει τσιπουρά-
κι με πρωτότυπους μεζέδες-τελευ-
ταίες επιθυμίες, όπως το σαγανάκι 
με μελιτζάνα και τυριά. 
Κύματα (τα) Λειτουργεί από 
το 1953 και ξεχωρίζει για τους 
νόστιμους ψαρομεζέδες του, τα 
λιμνήσια ψάρια του (γριβάδι, πρι-
κιά, γουλιανός και τούρνα) και την 
άψογη εξυπηρέτηση. Δοκιμάστε 
γαρίδες σαγανάκι, καλαμάρι γεμι-
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ντας έναν αέρα από... την Πόλη. 
Το Πέραν πρόσθεσε στις ήδη 
υπέροχες γεύσεις του νόστιμους 
πολίτικους μεζέδες, αλλά και πιάτα 
με πειραγμένες καστοριανές και 
παραδοσιακές ελληνικές συντα-
γές, διατηρώντας, όμως, τη γνωστή 
ζεστή του ατμόσφαιρα, που πλέον 
θα σας ταξιδεύει γευστικά μέχρι 
την Κωνσταντινούπολη. 

Στα πέριξ
Γαϊτάνης Στο ήσυχο Δισπηλιό, 
όχι πολύ μακριά από το κέντρο 
της Καστοριάς, βρίσκεται αυτή 
η γραφική ψαροταβέρνα, όπου 
οι γεύσεις είναι παλιές, αλλά τα 
υλικά φρέσκα. Τα ψάρια έρχονται 
στο πιάτο σας κατευθείαν από τα 
νερά του Ιονίου, και οι πρωτότυποι 
ψαρομεζέδες ταιριάζουν απόλυτα 
με το κρασί από την κάβα. 
Μάσα Σούρα Στο Νταηλάκι, λίγο 
έξω από την Καστοριά, βρίσκεται 
αυτός ο μεγάλος, εντυπωσιακός 
χώρος, όπου το ξύλο υπερισχύει 
και εναρμονίζεται απόλυτα με τη 
φύση γύρω από τη Μάσα Σούρα. 
Σε αυτή την επαρχιακή ταβέρ-
να θα ακούσετε μουσικές κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο, και θα 
δοκιμάσετε αναπάντεχες γεύσεις, 
με επιρροές από όλη την Ευρώπη. 
Ξεκινήστε με μανιτάρια με λευκή 

σάλτσα, την πρωτότυπη πατάτα 
στο πήλινο ή τη γεμιστή μελιτζά-
να. Γευτείτε, στη συνέχεια, φιλέτο 
χοιρινό γεμιστό με τυριά και μυστι-
κή σος του σεφ, σπέσιαλ σουβλάκι 
διαφορετικό από τ’ άλλα, αλλά και 
κρεατικά, συνοδευμένα με σάλ-
τσες γερμανικές και όχι μόνο. Μη 
φύγετε αν δεν δοκιμάσετε τα υπέ-
ροχα γλυκά της Μάσα Σούρα, την 
πανακότα, το εξωτικό ινδοκάρυδο 
και τον κορμό, όλα φτιαγμένα με 
φρέσκα, τοπικά υλικά. 
Μαυριώτισσα Όταν κάνετε το 
μικρό γύρο της λίμνης, δίπλα στη 
Mονή της Παναγιάς της Μαυρι-
ώτισσας θα βρείτε την ομώνυμη 
παραδοσιακή ταβέρνα. Η Μαυρι-
ώτισσα βρίσκεται ακριβώς πάνω 
στη λίμνη Ορεστιάδα, μέσα στο 
μαγευτικό, καταπράσινο τοπίο της 
χερσονήσου της Καστοριάς. Εδώ, 
ενώ θα δοκιμάζετε παραδοσιακά 
ορεκτικά και νόστιμα μαγειρευτά 
πιάτα, καθώς και φρέσκα κρέατα 
της ώρας, μπορείτε να αγναντεύ-
ετε τους λιμναίους οικισμούς απέ-
ναντι και τις αντανακλάσεις των 
βουνών στα νερά της λίμνης.
Παράδεισος Σε αυτή την παρα-
δοσιακή, οικογενειακή ταβέρνα 
στην ήσυχη Χλόη, θα γευτείτε 
παραδοσιακές καστοριανές 
γεύσεις, φτιαγμένες με αγνά 

προϊόντα. Δοκιμάστε κρεατικά της 
ώρας, αλλά και σούβλες, κεμπάπ 
χοιρινό, κοτόπουλο ή ακόμα και 
πρόβειο, καθώς και χοιρινό κότσι 
ή την προσωπική σπεσιαλιτέ του 
μάγειρα, που είναι τα κρεατίνια 
(χοιρινό φιλετάκι). 

Έξω από την πόλη
1896 Στην εξοχή του κάμπου της 
Καστοριάς, μέσα στο Άργος Ορε-
στικό, θα βρείτε αυτό τον όμορφο 
χώρο, μέσα στα έλατα. Το φιλικό 
του προσωπικό θα σας προτείνει 
μπουγιουρντί για αρχή, ενώ για 
τη συνέχεια δοκιμάστε κότσι στη 
γάστρα, αλλά και σαρμάδες. Συνο-
δέψτε το φαγητό σας με κρασί από 
τη μεγάλη κάβα. 
Αθήρι Στους Αμπελόκηπους 
Καστοριάς θα βρείτε παραδοσιακά 
ταβερνάκια για όλα τα γούστα. 
Στο Αθήρι γευτείτε συνταγές από 
όλη τη Μακεδονία. Σπεσιαλιτέ 
είναι σίγουρα το χοιρινό κότσι στη 
γάστρα, ενώ προτείνονται και το 
αρνίσιο σουβλάκι, οι πρασοκε-
φτέδες, τα σουτζουκάκια και οι 
καστοριανοί σαρμάδες. Ρωτήστε 
για το πιάτο ημέρας, που συνήθως 
είναι μαγειρευτό. 
Αμμουδάρα Στην όμορφη Αμ-
μουδάρα, στο χώρο ενός παλιού, 
γραφικού καφενείου, δοκιμάστε 
νόστιμα μαγειρευτά, φρέσκα 
ψαρικά και καστοριανές λιχουδιές. 
Φημισμένη ταβέρνα, για όσους 
εκτιμούν το εκλεκτό καστοριανό 
φαγητό, φτιαγμένο από αγνά, πα-
ραδοσιακά υλικά, και με μεράκι.  
Αναντάμ Παπαντάμ Η κυρία Μα-
τούλα μαγειρεύει συνταγές της γι-
αγιάς της σε αυτή την παραδοσια-
κή ταβέρνα στο Βογατσικό και σας 
κάνει να αισθάνεστε σαν στο σπίτι 
σας. Θα σας προτείνει το σπεντζο-
φάι με πράσο και κρεμμύδι, τα 
καστοριανά φασόλια φούρνου, την 
τηγανιά την παραδοσιακή ή τη 
μελιτζάνα γεμιστή με τουρσί, μαζί 
με μια σαλάτα λάχανο με γλυκό 
πιπέρι ή μπούκοβο. Θα συνεχίσετε 
με μοσχάρι στιφάδο, χοιρινό με 
ξινολάχανο και σαρμάδες ή τη 
σπεσιαλιτέ γλυκόξινο μοσχαρά-
κι με κάστανο, δαμάσκηνο και 
κυδώνι, μια συνταγή που χάνεται 
στα βάθη του χρόνου. Δεν λείπει 
ο πατσάς και ο τραχανάς, αλλά και 
το κοκορέτσι ή το σπιτικό κεμπάπ, 
όλα φτιαγμένα με αγνά υλικά, και 
όλα από τα χεράκια της κυρίας 
Ματούλας.

01. Ντολτσό
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Στο καστοριανό τραπέζι θα δείτε 
όλη την παράδοση του νομού να 
ξεδιπλώνεται μπροστά σας. Από το 
σαρακοστιανό γριβάδι ταβά, μέχρι 
το πασχαλινό αρνί με σπανάκι και 
την μπέτσκα καπαμά, και από τα εδέ-
σματα του τρύγου, το πετιμέζι και τη 
μουστόπιτα, μέχρι τη γαλατόπιτα της 
πεντηκοστής και τη χριστουγεννιά-
τικη σούπα, οι γεύσεις της Καστο-
ριάς έχουν τη δική τους ιστορία. Τα 
παραδοσιακά εδέσματα θα σας εντυ-
πωσιάσουν με τα περίεργα ονόματά 
τους, παλιά όσο και οι συνταγές, 
αλλά κυρίως με τη νοστιμιά τους. 
Οι σαρμάδες και το καρκαλέτσο, το 
σερνένι και η αρμιά, το αρνάκι με 
μαντανόζη, το κοτόπουλο μασκό, τα 
πόπαρα, η μακαρίνα και η βαρένικα, 
η πισία και το σινί μαντί, αλλά και τα 
τοπικά γλυκά, η ωτία, οι λαλαγγίτες, 
το ισλί, οι σάλιαροι, το σαραγλί και 
η ασλαμά είναι λέξεις παράξενες με 

γεύση μοναδική. Στην Καστοριά, μη 
χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε 
και γνωστές γεύσεις, όπως φασολά-
δα και γίγαντες ψητούς από φασόλια 
Καστοριάς, το βασικό εξαγωγικό 
προϊόν του νομού. Εμπειρία είναι, 
φυσικά, τα κρεατικά με τις νόστιμες 
σάλτσες, όπως η κότα με αμύγδα-
λα ή κυδώνια, το αρνί με αντίδια, 
το στιφάδο με δαμάσκηνα ή τα 
κεφτεδάκια με σάλτσα μακάλο, που 
όλα συνοδεύονται ευχάριστα με μία 
πικάντικη καστοριανή σαλάτα ή με 
σαλάτα ελέφαντες. Εδώ, τα ντόπια 
κρέατα μαγειρεύονται με διάφορους 
τρόπους, δημιουργώντας γεύσεις 
διαφορετικές, αλλά ελληνικές. 
Δοκιμάστε αρνάκι με αντίδια ή με 
χυλοπίτες, προβατίνα στα κάρβουνα 
και κεφτέδες γιαχνί, συνοδεία ενός 
τοπικού κόκκινου οίνου, σε ένα 
ζεστό ταβερνάκι με θέα τη λίμνη και 
αφήστε το κρύο έξω από την πόρτα. 
Όσο είστε στην Καστοριά, μην 
παραλείψετε να γευτείτε παραδο-
σιακές πίτες, που τις φτιάχνουν στα 
χωριά εδώ και χρόνια. Πρασόπιτα, 
κρεμμυδόπιτα Νεστορίου ή αλμυρή 
κολοκυθόπιτα με τυρί, αρμιόπιτα 
και μαζνίκ (τραχανόπιτα με τυρί), 
κλωστόπιτα, γαλατόπιτα αλμυρή, 

κρεατόπιτα με κιμά, τζιγερόπιτα και 
πίτα με κρέας και κρεμμύδια είναι 
λίγες μόνο από τις πεντανόστιμες 
πίτες που ψήνουν οι Καστοριανές 
μαγείρισσες. Τα παραδοσιακά πιάτα 
που θα βρείτε σε κάθε εστιατόριο με 
καστοριανή κουζίνα είναι γεύσεις 
must. Μη διστάσετε, λοιπόν, να 
δοκιμάσετε ντομάτες τουρσί, σαρμά-
δες, τηγανιά, τσιγαρίδες, πρασοκε-
φτέδες και κυνήγι με κάστανα, αλλά 
και κότσι ή ψαρονέφρι με δαμάσκη-
νο. Στα παραλιακά εστιατόρια, τόσο 
στην πόλη όσο και στους παραλίμνι-
ους οικισμούς, σερβίρονται επίσης 
λιμνήσια ψάρια. Πέστροφες, πρικιά 
και τούρνα, αλλά και γουλιανός πλα-
κί στο φούρνο, γριβάδι ταβάς ή σού-
πα, αλμυρός μπακαλιάρος με πράσα 
και δαμάσκηνα, καθώς και νόστιμοι 
ψαρομεζέδες που ταιριάζουν πολύ 
με το καστοριανό τσίπουρο ή ένα πο-
τήρι ουζάκι! Και επειδή καλό γεύμα 
χωρίς γλυκό δεν γίνεται, μη χάσετε 
την ευκαιρία να δοκιμάσετε ένα 
καστοριανό γλυκάκι. Η νυφιάτικη 
ρυζόπιτα, τα σουτζούκια γλυκό, η 
βεγγέρα, τα ψητά κυδώνια, η πίτα 
μπλάγκα, η γλυκιά τραχανόπιτα και 
η γιαουρτόπιτα θα δώσουν το πιο 
γλυκό τέλος στο γεύμα σας.

τοπικές γεύσεις

Σφηνάκι-γιατρικό 
Στο Τσιπουράδικον του Θωμά 
σερβίρουν ένα παλιό καστοριανό 
γιατροσόφι. Ποντς λέγεται και 
είναι σφηνάκι-γιατρειά για το 
κρυολόγημα και το βήχα, με βάση 
το τσίπουρο. Βράζεται στο μπρίκι 
και, όπως το ρακόμελο, περιέχει 
επίσης μέλι, αλλά και μπούκοβο 
και μία πρέζα μαύρο πιπέρι. Πίνε-
ται καυτό –όσο πιο ζεστό, τόσο το 
καλύτερο– και είναι δυνατό ποτό 
και άμεση λύση για το κρύωμα. 
Δεν θα το βρείτε στο μενού, μιας 
και είναι κοινό μυστικό μετα-
ξύ των ντόπιων τσιπουράδων. 
Ζητήστε το από τον Θωμά και θα 
αισθανθείτε καλύτερα μέχρι να 
πείτε… σφηνάκι!

Μυρωδιές, χρώματα και πειρασμοί για 
τον ουρανίσκο, σε παραδοσιακά πιάτα 
που δεν πρέπει να χάσετε! 

Πιείτε το τσιπουράκι 
σας συνοδεία μεζέδων 
όπως μελιτζάνα 
γεμιστή με τουρσί. 

Νόστιμες τσιγαρίδες
Την περίοδο των Χριστουγέν-
νων αρχίζει η «γουρουνοχα-
ρά», το έθιμο σύμφωνα με το 
οποίο σφάζεται ο χοίρος της 
χρονιάς και από το κρέας του 
φτιάχνονται διάφορες λιχουδιές 
όπως οι τσιγαρίδες. Το έθιμο 
το ακολουθεί όποιος θέλει στο 
σπίτι του και είναι παράδοση να 
κερνάει τους περαστικούς. Όπως 
αναφέρει η κ. Έφη Γρηγοριάδου 
στο βιβλίο της «Με το απλόχερο 
της γιαγιάς» (εκδ. Ιδεογραφί-
ες), τα υλικά που χρειάζεται 
κάποιος είναι 8 κιλά χοιρινό 
παστό (στήθος-λαιμός, αναλογία 
80% λίπος, 20% κρέας) και μία 
χούφτα χοντρό αλάτι. Βράζουμε 
το κρέας σε μερίδες και μόλις 
πάρει βράση το αφήνουμε να 
σιγοβράσει για 4 ώρες. Στο 
βρασμό αρχίζει να βγαίνει λίπος 
από το κρέας, ενώ αργότερα 
εξατμίζονται όλα τα υγρά και το 
κρέας τσιγαρίζεται. Βάζουμε το 
χοντρό αλάτι και ανακατεύουμε 
συνεχώς μέχρι το κρέας να μη 
βγάζει καθόλου λίπος.  

01. Πιείτε το καυτό 
και διώξτε το κρύωμα.
02.Ανακατεύοντας τις 
νόστιμες τσιγαρίδες 
κατά το βράσιμο. 
03. Μέρος της διαδικα-
σίας για την ετοιμασία 
της τσιγαρίδας. 
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