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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

» ΓΩΓΩ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Η μαγειρική είναι υπόθεση καρδιάς
Η γνωοτή food blogger μιλά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
για το βιβλίο της και τα μυστικά των γεύσεων
ρόσφατα έφτασε στα χέρια μου αληθινό βιβλίο μα

Π

Tsita μας διηγείται ιστορίες από τα παιδικά και νεανικά της

γειρικής. Με αληθινές συνταγές που πετυχαίνουν,

χρόνια που την ενέπνευσαν και την οδήγησαν στην κουζίνα

δίχως κρυμμένα υλικά και μυστικά. Δίχως επαγγελ

αφού, όπως και να το κάνουμε, η μαγειρική είναι υπόθεση

ματικούς φακούς, φώτα, φίλτρα και προβολείς. Με την
καρδιάς.
υπο
Η «νόστιμη» συζήτησή μας στον κυριακάτικο ΤΑΧΥ

γραφή της αγαπημένης Mama Tsita. Η Γωγώ Παπαδιονυσίου,

ΔΡΟΜΟ.

ή Mama Tsita όπως είναι γνωστή ως επιτυχημένη food blog
ger και τηλεοπτική μαγείρισσα, μας ανοίγει την κουζίνα της
και μας μαγειρεύει υπέροχες συνταγές με φρέσκα εποχιακά
υλικά, μας αποκαλύπτει μικρά πρακτικά μυστικά και μας δίνει
ιδέες για εύκολες και νόστιμες λύσεις για το καθημερινό τρα
στην ΕΔΕΝΑ ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ
εκπαιδευτικό - συγγραφέα

πέζι. Στις σελίδες του βιβλίου της «Μαγειρεύω εποχές» από
τις εκδόσεις Μεταίχμιο, παράλληλα με τις συνταγές η Mama

«Μαγειρεύω εποχές» ο τίτλος του βιβλίου σας από τις εκ
δόσεις Μεταίχμιο. Διαβάζοντας το διαπιστώνει κανείς πως
έχετε χωρίσει τις συνταγές σας ανάλογα μετιςεποχές. Για

1

ποιο λόγο επιλέξατε αυτόν τον διαχωρισμό;
Οπως γράφω και στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου μου, η
κουζίνα μου δεντα έχει όλα, όλο τονχρόνο. Προτιμώ να μαγειρεύω
όπως ακριβώς η φύση χωρίζει τις εποχές της. Με υλικά που είναι
στον καιρό τους. Εποχικά και υπαίθρια. Δεν μου αρέσει η γεύση της
ντομάτας τον χειμώνα. Δεν έχει τη νοστιμιά της ντομάτας που μεγα
λώνει κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Για τον ίδιο λόγο δεν θα φτιά
ξω γεμιστά ή μελιτζάνες το καταχείμωνο. Κάθε εποχή θέλω να «εκ
μεταλλεύομαι» τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι όντως στην επο
χή τους.
Τι σημαίνει για σας «μαγειρεύω»;
^
Σημαίνει «φροντίζω». Το να μαγειρεύει κάποιος το φανητό του, εί
τε για να το φάει ο ίδιος είτε για να το φάνε αυτοί στους οποίους το
προσφέρει, για μένα σημαίνει φροντίδα.
Περιγράψτε μας το «βασίλειό» σας, την κουζίνα σας.
^
Λόγω της ενασχόλησής μου με τη μαγειρική, πολλοί ίσως να πι
στεύουν πως η κουζίνα μου είναι κάποια τεράστια κουζίνα, πλήρως
εξοπλισμένη και με όλα αυτά τα γκατζετάκια που κυκλοφορούν εκεί
έξω. Δεν είναι όμως έτσι. Η κουζίνα μου είναι σχετικά μικρή, έχει
όμως πάρα πολύ φως κι αυτό ήταν ένα από τα βασικά κριτήρια που
είχα πάντα κάθε φορά που χρειαζόταν να ψάξω για σπίτι. Είναι εξο
πλισμένη με τα βασικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Λόγω χώρου
της λείπουν πάρα πολλά γκατζετάκια, αλλά αυτό δεν με ενοχλεί κα
θόλου γιατί πάρα πολλά από αυτά τα βρίσκω περιττά. Σε αυτήν περ
νάω τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Εκεί μαγειρεύω (φυσικά),
εκεί δουλεύω, εκεί πολλές φορές διαβάζουν τα παιδιά μου, εκεί πί
νω καφέ με τη φίλη μου, εκεί συζητώ, εκεί προβληματίζομαι, εκεί
σκέφτομαι..., όλα τα καθημερινά γίνονται εκεί. Στην καρδιά του σπι
τιού!!!
Ποια είναι η αγαπημένη σας συνταγή;
™
Μου αρέσει το φαγητό. Το απολαμβάνω. Για αυτό τον λόγο δεν
υπάρχει μόνο μία αγαπημένη συνταγή. Οποιαδήποτε συνταγή περιέ
χει καλά υλικά και είναι νόστιμη, είναι αγαπημένη συνταγή.
Υπάρχει οικογενειακή παράδοση στη μαγειρική σας;

™

Υπάρχουν κάποιες συνταγές που η μητέρα μου μας τις έφτιαχνε
σε συγκεκριμένες ημέρες. Για παράδειγμα, τη δεύτερη μέρα του
Πάσχα, μας ετοίμαζε πάντα μια μακαρονάδα με το αρνάκι που πε
ρίσσευε από την προηγούμενη. Αυτό συνέβαινε κάθε Πάσχα, οπότε
για εμάς αποτελούσε μια «παράδοση» που λατρεύαμε. Κάτι που συ
νεχίζω να κάνω κι εγώ.

Υπήρξε για εσάς κάποιος «δάσκαλος»
ίΛ
που σας μύησε στην τέχνη της μαγειρικής;
Δεν νομίζω πως μπορώ να πω πως «μυήθηκα» με κάποιο τρόπο
οτην τέχνη της μαγειρικής. Μενάλωσα στην κουζίνα του μαγαζιού
μας κι η μαγειρική ήταν στην καθημερινότητά μας. Κι εγώ ήμουν αρ
κετά παρατηρητική. Όπως νομίζω κάθε κόρη, έτσι κι εγώ παρατη
ρούσα τη μητέρα μου όταν μαγείρευε κι όταν χρειάστηκε να μείνω
μόνη μου, τη συμβουλευόμουν για συνταγές που ετοίμαζα για πρώ
τη φορά.
Η μαγειρική τελικά είναι «υπόθεση καρδιάς»;
"·
Για κάποιους ανθρώπους δεν είναι. Είναι μια τύπου αγγαρεία που
πρέπει να κάνουν. Για μένα δεν ισχύει αυτό. Η μαγειρική ήταν πάντα
υπόθεση καρδιάς. Όταν έμεινα μόνη μου, θυμάμαι πως ανυπομονούσα να γυρίσω σπίτι μου, από τα μαθήματά μου ή από τη δουλειά
μου και να μπω μέσα στην κουζίνα να μου φτιάξω ένα φαγάκι για να
το απολαύσω, θα μου ήταν πιο εύκολο να παρανγείλω, αλλά δεν το
έβρισκα καθόλου δημιουργικό. Ακόμα και μόνο για μένα, μαγείρευα
με την καρδιά μου. Ακόμα το κάνω. Μαγειρεύω καθημερινά για την
οικογένειά μου και πάντα το κάνω με «καλή καρδιά»!
Πώς προέκυψε το όνομα «Mama Tsita»;
Mama Tsita σημαίνει μαμά στην τσίτα. Ψάχνοντας ένα όνομα για
το blog μου μέσω του οποίου θα επικοινωνούσα τη μαγειρική μου,
κατέληξα σε αυτό γιατί είναι κάτι που μου ταιριάζει απόλυτα. Είμαι
μια μαμά στην τσίτα!
Τι κάνει μια γυναίκα να παρατήσει την ένταση της δουλει
άς της σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία και να αφοσιωθεί
Λ
στο μεγάλωμα των παιδιών της και το μαγείρεμα;
Η δουλειά μου ήταν πάρα πολύ απαιτητική, πολύ ανταγωνιστική
και με δύσκολο ωράριο. Πολλές φορές επέστρεφα σπίτι για να βρω
την κόρη μου να κοιμάται ήδη.
Έχανα αρκετές στιγμές μαζί της και αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ
ψυχολογικά και μου δημιουργούσε ενοχές. Έχοντας μεγαλώσει με
έντονη την «απουσία» της μητέρας μου λόγω της δουλειάς της, δεν
ήθελα να συμβεί το ίδιο και στην κόρη μου. Ήθελα να είμαι εκεί! Για
εκείνη! Μαζί της!
Οταν πήρατε αυτήν την απόφαση, φανταστήκατε ότι κά
ποια στιγμή θα έχετε το δικό σας blog, χιλιάδες followers
και εκπομπή στην τηλεόραση;

^

Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Υπήρξα αρκετά τυχερή. Οι ιστο
ρίες και οι συνταγές από την κουζίνα μου βρήκαν θετική ανταπόκρι
ση από πολλές γυναίκες που έβλεπαν σε μένα κάτι από τη δική τους
ζωή και καθημερινότητα. Γίναμε μια μικρή παρέα στην αρχή που κα
θώς περνούσε ο καιρός όλο και μεγάλωνε.
Ποτέ δεν φαντάστηκα όλα αυτά που ήρθαν. Νιώθω πραγματικά ευ
γνώμων και οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες αυτές τις γυ
ναίκες που με διαβάζουν, με ακολουθούν στα social media, φτιάχνουντις συνταγές μου και μου στέλνουναπίστευτα τρυφερά, φιλικά
κι ευγενικά μηνύματα. Νιώθω πως έχουμε φτιάξει μια υπέροχη πα
ρέα!

Το μυσηκό
κάθε κουζί
νας και όχι
μόνο της δικιάς μου είναι
να μην μπαί
νεις σε αυτή
διεκπεραιωπκά. Να μπαί
νεις με ζεσηί
καρδιά, αγά
πη και καλή
διάθεση. Τότε
μόνο θα πετύχει το φαγητό

Τι σημαίνει να είστε «food blogger»;
Να σας πω κάτι; Δεν νιώθω food blogger, παρόλο που είναι ένας
τίτλος που μπαίνει αρκετές φορές κάτω από το όνομά μου, γιατί πρέ
πει να μπει κάποιος τίτλος. Γνωρίζω food bloggers που κρατούν
επάξια αυτό τον τίτλο. Έχουν γνώσεις που εγώ δεν κατέχω, γνωρί
ζουν τεχνικές, υλικά, τα πάντα γύρω από το φανητό και τους ανθρώ
πους του που εγώ ακόμη μαθαίνω. Επισκέπτονται εστιατόρια, γα
στρονομικές εκδηλώσεις, κάνουν σεμινάρια και όλα αυτά τα υπέρο
χα.
Εγώ νιώθω περισσότερο αυτό που είμαι. Μια μαμά που μαγει
ρεύει η οποία επικοινωνεί τη μαγειρική της μέσω των μέσων κοινω
νικής δικτύωσης.
Αν μπει κανείς στο προφίλ σας στο Facebook, θα δει φω
τογραφίες από μεγάλες παρέες και πλούσια τραπέζια που
κάνετε στον κήπο ή την κουζίνα σας. Είστε από τις γυναίκες
που τους αρέσει να μαγειρεύουν για πολύ κόσμο;
Πάρα πάρα πάρα πολύ!!! Δεν έχω καλύτερο από το να μαζευτούμε
όλοι σπίτι μου και να μαγειρέψω, για να καθίσουμε γύρω από το τρα
πέζι, να φάμε και να γελάσουμε.
Η μαγειρική φέρνει κοντά τους ανθρώπους;
Αν τους φέρνει λέει;!!!! Φέρνει κοντά ολόκληρα έθνη όχι μόνο με
ρικούς ανθρώπους.
θα μας αποκαλύψετε ένα μυστικό της κουζίνας σας;
Το μυστικό κάθε κουζίνας και όχι μόνο της δικιάς μου είναι να μην
μπαίνεις σε αυτή διεκπεραιωτικά. Να μπαίνεις με ζεστή καρδιά,
ανάπη και καλή διάθεση. Τότε μόνο θα πετύχει το φαγητό.
Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλά μαγειρέματα!

Αφιέρωμα στις εκκλησίες
Εντυπωσιακό το ημερολόγιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αφετών
τις εκκλησίες του χωριού είναι
αφιερωμένο το ημερολόγιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αφετών
για το 2020.

Σ

«Το θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκωντου χωριού μας ήτανανέκαθενεξαιρετικά έντονο, με αποτέλεσμα αμέσως με το κτί
σιμο των πρώτων σπιτιών να ιδρύσουν και
τον καθολικό ναό του χωριού μας, τηνεκκλη-

σία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου το
1743. Με την ανάπτυξη του χωριού, μεγεθύνθηκε και ο ναός που ολοκληρώθηκε το
1803, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάγλυ
φη πλάκα στην εξωτερική πλευρά της κόγ
χης του ναού. Αποτελεί δε σήμερα ιστορικό
διατηρητέο μνημείο, ανακηρυχθέν από το
Υπουργείο Πολιτισμού» αναφέρει ο πρό
εδρος του Συλλόγου, Αναστάσιος Μαμούχας.

Επίσης με την πάροδο των χρόνων, κτίστη
καν και τα ξωκλήσια Αγίου Κων/νου, Ζωοδόχου Πηγής, Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αγί
ου Παντελεήμονα, Προφήτη Ηλία, και Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που εξακολουθούν
μέχρι σήμερα να λειτουργούν και να συντη
ρούνται με άοκνο ενδιαφέρον όλων των χω
ριανών.
Ενα δείγμα των προαναφερθέντων περιλαμ
βάνει το φετινό ημερολόγιο του Συλλόγου.

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο ημερολόγιο
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αφετών
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