
οι μάγειρες της παράδοσης
Τους αρέσει να πρωτοπορούν, αλλά πάνω απ’ όλα 
σέβονται την ιστορία. Οι παραδοσιακές γεύσεις και τα 
αγνά τοπικά υλικά γίνονται, στα χέρια των καλύτερων 
μaγείρων της Καστοριάς, δημιουργικό παιχνίδι.

Ματούλα Σαββαρίκα-Διακοπούλου
η παραδοσιακή

ID Ο Κοσμάς Καπετανόπουλος, ιδιοκτήτης της Γράδας, 
αφού δούλεψε 10 χρόνια ως chef δημιουργικής, ευρω-
παϊκής και διεθνούς κουζίνας, αποφάσισε να ανοίξει 
το δικό του εστιατόριο και να εφαρμόσει την εμπειρία 
και τις πρωτοποριακές του ιδέες στην Καστοριά.   
STYLE Το μενού έχει βασιστεί σε γεύσεις ευρωπαϊκές, 
από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα. Τα υλικά 
είναι όλα τοπικά, από τον κήπο του chef, που έδωσε το 
καστοριανό στίγμα στην gourmet κουζίνα της Γράδας. 
TOP DISHES Ο σεφ προτείνει για ορεκτικό τα τηγανητά 
φασολάκια και το κατσικίσιο πανέ με σάλτσα βύσσινο 
και σοκολάτα bitter. Από κυρίως πιάτα, το χοιρινό 
εσκαλόπ με πάστα ρόκας και υγρή μοτσαρέλα, το 
χοιρινό καρέ με ξερά σύκα και πουρέ μελιτζάνας, αλλά 
και το φιλέτο λευκού ψαριού με τηγανισμένο ψωμί και 
αφρώδη σάλτσα σαφράν, ενώ από γλυκά, το σουφλέ 
σοκολάτας με κάστανο από τα βουνά της Καστοριάς.

Κοσμάς Καπετανόπουλος  
ο ευρωπαίος

food v tradition

κειμενο ΑννΑ ΠΑΠΑΡιΖοΥ ΦωτογΡΑΦιες ςτελιος ςΠΥΡοΠοΥλος

ID Τέσσερα χρόνια έχει που άνοιξε το Αναντάμ Παπαντάμ με τον άντρα της, για να 
μαγειρεύει για όλο τον κόσμο τις συνταγές της γιαγιάς της. H κυρία Ματούλα βάζει και 
τη δική της δημιουργική πινελιά, όμως μόνο όπου το επιτρέπει η συνταγή! 
STYLE Το μενού είναι χασαποταβέρνας με ένα touch τσιπουράδικου, χωρίς όμως 
να λείπουν οι παραδοσιακές γεύσεις της Καστοριάς.  
TOP DISHES Οι σαρμάδες, το κεμπάπ, το λουκάνικο με πράσο, η τηγανιά και οι τσιγα-
ρίδες που γίνονται από ντόπια κρέατα. Τα φασόλια φούρνου ταιριάζουν ωραία με το 
τσιπουράκι, που το φτιάχνουν στο δικό τους αποστακτήριο. Από της ώρας, το καλύτε-
ρο είναι το συκώτι στη σχάρα, ενώ από ορεκτικά, η μελιτζάνα τουρσί και ο μπάντζος 
σαγανάκι με σάλτσα ντομάτας, μεζές «κλεμμένος» από τη γιαγιά, αλλά και ο σπιτικός 
τραχανάς, με γιαούρτι αντί για φέτα, που του δίνει ωραία, βελούδινη υφή. 
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ID Η κουζίνα του Πασχάλη Ζησι-
άδη είναι μία από τις πιο ευχάρι-
στες προσθήκες στο καστοριανό 
γαστριμαργικό τοπίο τα τελευταία 
δύο χρόνια. Δεν έχει καιρό που 
άνοιξε το Τσιπουράδικον του 
Θωμά (στη φωτογραφία οι δυο 
τους) και οι νόστιμοι μεζέδες του 
έχουν φανατικούς οπαδούς. 
STYLE Από τα λίγα «καθαρά» 
τσιπουράδικα της Καστοριάς, σερ-
βίρει μεζέδες για τσίπουρο, γεύ-
σεις παραδοσιακές, με κλασικές 
συνταγές από όλη την Ελλάδα.
TOP DISHES Οι λαχανοσαρμάδες, 
οι γίγαντες φούρνου, τα μανιτάρια 
σχάρας, ο μπάντζος σαγανάκι, 
το τουρσί μελιτζάνα-πιπεριά. Για 
κρεατοφαγία, το κεμπάπ χοιρινό 
και πρόβειο, το κοκορέτσι, οι σού-
βλες και οι τσιγαρίδες. Για ψάρι, το 
χταπόδι στη σχάρα, η τσιπούρα, το 
φαγκρί και η χιόνα στα κάρβου-
να, η τηγανητή κουτσομούρα, η 
φρέσκια ρέγγα η καπνιστή και το 
καπνιστό σκουμπρί με φάβα.

ID Ο Μανώλης Τσαχτσίρας είναι μάγειρας στο Κελάρι 
τα τελευταία 13 χρόνια. Ξεκίνησε να μαγειρεύει μαζί 
με τον πατέρα του τον Φίλιππο, γνωστό μάγειρα της 
Καστοριάς εδώ και μια 45ετία. Ο Μανώλης «πείραξε» 
λίγο τις συνταγές του πατέρα του, προσθέτοντας μια 
σύγχρονη νότα στην καστοριανή κουζίνα.
STYLE Το μενού παίζει με τις παραδοσιακές τοπικές 
συνταγές, ανακαλύπτοντας συνεχώς νέες τεχνικές 
και δημιουργώντας πρωτότυπες και, ταυτόχρονα, 
κλασικές γεύσεις, με βάση το κρέας.
TOP DISHES Μοσχαρίσια μπριζόλα, μελιτζάνα 
γεμιστή με κοτόπουλο, σαρμάδες, χοιρινό κότσι 
στη γάστρα, φλογέρες με τουλουμοτύρι και λιαστή 
ντομάτα, μανιτάρια γεμιστά με μανιτάρι, τυριά και 
κρέμα γάλακτος. Σπεσιαλιτέ το μπιφτέκι, σε μυστική 
συνταγή του πατέρα, ενώ όλοι συρρέουν εδώ για το 
σπιτικό γαλακτομπούρεκο και την κρέμα καραμελέ. 

Μανώλης Τσαχτσίρας 
ο πρωτοποριακός
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Πασχάλης 
Ζησιάδης 
ο μεζεκλής

Τέτα Πουλιοπούλου η μαμά μαγείρισσα
ID Η κυρία Τέτα αρχιτέκτονας ήθελε να γίνει, αλλά τελικά έγινε καλλιτέχνης της κουζίνας.
Δεν είναι Καστοριανή, αλλά όταν παντρεύτηκε στην Καστοριά, ενθουσιάστηκε από τις τοπι-
κές γεύσεις και εδώ και 9 χρόνια μαγειρεύει «φαγητό της μαμάς» στο εστιατόριο Ντολτσό. 
STYLE Σε ένα παραδοσιακό αρχοντικό της Καστοριάς (πατρικό του συζύγου της), θέλησε να 
αναδείξει την καστοριανή φιλοξενία και τη σπιτική, ελληνική κουζίνα.  
TOP DISHES Χοιρινό με αρμιά, σαρμάδες, χοιρινό με δαμάσκηνο και πράσο ή και κυδώνι, αρ-
νάκι στη γάστρα, κότσι, καστοριανός μπαξές (πιπεριές, κολοκύθια και μελιτζάνες στο φούρνο 
με σάλτσα ντομάτας), ταλιατέλες με λαχανικά, ντόπιοι γίγαντες. Τα γλυκά του κουταλιού είναι 
όλα από τα χεράκια της κυρίας Τέτας, όπως και το άσπρο γλυκό με ζελέ και γιαούρτι. 
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