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Проектите преку Еразмус
овозможуваат мобилности за
учениците и наставниците за да ги
подобрат своите вештини во
професијата, но и да развиваат
компетенции преку различните
иновативни содржини.

Оваа брошура е дел од проектот
„Обука за готварство и угостителство“
што се реализираше во грчкиот град
Метаморфозис, Република Грција.
Како продукт таа претставува одлично
четиво за љубителите на
кулинарските специјалитети, но и
доволен доказ дека придобивките од
обуките се трајна вредност во
навиките на учесниците.

Благодарноста ја должиме на
обучувачите г. Теодор Алексиоу и 
г. Константинос Геродимос, но и на
одлично релизираните обуки преку
грчкиот партнер „Турист бизнис“.

Скромност во јадењето и деловното
работење не постои, затоа не бидете
скромни зграпчете ја брошурата и
направете го секој рецепт реалност во
денот.

Нелсон Мендела ќе каже дека
„учењето е најмоќното оружје за да го

промените светот“, и навистина,
промените се случуваат доколку
настојуваме во секојдневието да

внесеме новини кои ќе го разбудат
вниманието на другите. 

 
Годините зад нас се искуство за

годините пред нас. Она што го учиме
денес е придобивка која е дел од
нашата желба за да ја изградиме

личноста во релација на
современието.

 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија

како добар следбеник на својата
основна задача – едуцирање и
образување на младиот човек,

години за ред успешно спроведува
проекти преку Еразмус-програмата.

Тони Аврамов
в.д. директор

СОУ „Јосиф Јосифовски“
Гевгелија



ЅАЅИКИ

Потребни состојки:
 

краставица
лук
сол

копар
бел пипер

маслиново масло
павлака

 
 

 Се лупи краставицата, се ренда, се става
сол;
 Се исцедува водата од краставицата и се
промешува со останатите состојки (лукот
треба да биде ситно исецкан);
 Се промешува, се става да се излади, па
потоа се сервира и се послужува.

Начин на подготовка:
1.

2.

3.



ГРЧКА
САЛАТА

 

Потребни состојки:
 

домати
краставици

фета сирење
кромид

зелена пиперка
сол

маслиново масло
оригано

 Се мијат доматите и краставиците.
 Доматите и краставиците се сецкаат на
коцки, а пиперките на тенки кругови;
Кромидот се сецка на полукругови. Фета
сирењето се сецка на коцки и се става во
маслиново масло со оригано;
Доматите, краставиците, кромидот,
пиперките и фета сирењето (извадено од
маслото и ориганото) се ставаат во длабок
сад;
 Се додава маслиново масло и сол и се
промешува. 
 Се сервира во длабока чинија за салата, а
за декорација се ставаат маслинки.

Начин на подготовка:
1.
2.

3.

4.

5.



ПАСТИЦИО

 

Во тава се редат: шпагети,
кашкавал, филот, кашкавал.
Се прелива бешамел сосот и
се става кашкавал.
Се пече во загреана рерна
околу 15-20 мин. на 180-200
степени целзусови.
 

Ф И Л
м е л е н о  м е с о

к р о м и д
л у к

ц и м е т
д о м а т е н  с о с
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б р а ш н о
м л е к о
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ј а ј ц а
п у т е р

Потребни состојки:

 Во една тава се става
кромид и малку масло да
се запржи. 
 Се додава мелено месо,
лук, цимет и црн пипер.
 Кога ќе се запржи месото
се додава доматен сос и
се динстува додека
смесата не згусне.

Фил: 
1.

2.

3.

Во голем сад се раствора
млекото во прав и густин со
малку млеко. 
 Во една тава се става путер и
брашно да се запржат и
полека се додава смесата
додека не згусне.

Бешамел сос: 
1.

2.

Начин на подготовка: 
   Се варат шпагетите и се исцедуваат.



ГРЧКА ПИТА

ТЕСТО
 

500 гр брашно
250 мл вода
50 мл зејтин

10 мл оцет
1 лажичка сол

 

 Во длабок сад се става брашно,
сол, вода, зејтин и оцет;
 Се меси тестото се додека не
почне да се одлепува од садот и
од раката;
 Се остава да одмори;
Во меѓувреме се прави бешамел
сосот. Се остава 5 мин да се
излади а после тоа постепено се
додаваат:  2 јајца;
 Се сукаат две кори;
 Врз корите се прелива бешамел
сосот;
 Се сукаат уште три кори кои се
ставаат над сосот.
 Помеѓу секоја кора се напрскува
со маслиново масло. 
 Се пече во загреана рерна околу
40-50 минути на 200 степени
целзусови.

Начин на подготовка:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

БЕШАМЕЛ СОС

брашно
путер
морско оревче
500 гр мешано сирење
1 кг фета сирење
2 јајца



ГРЧКА ПИТА
СО СПАНАЌ

ТЕСТО              ДРУГО

брашно           спанаќ
вода                 кашкавал
зејтин              сол
оцет                 црн пипер
сол                   зејтин

 Во длабок сад се става брашно, сол, вода,
зејтин и оцет; 
 Се меси тестото сè додека не почне да се
одлепува од садот и од раката;
 Се остава да одмори;
 Спанаќот се бланжира и се става во друг
голем и длабок сад;
 Потоа се додава кашкавал, сирење, сол, црн
пипер и зејтин;
Се сукаат две кори и се става спанаќот. 
 Се сукаат уште три кори кои се ставаат над
спанаќот;
 Помеѓу секоја кора се напрскува со
маслиново масло. 
 Се пече во загреана рерна околу 40-50мин
на 180-200 степени целзусови; 
 Кога е готова се сече на коцки и се сервира
по желба

Начин на подготовка:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.



ТАРАТОР
 

павлака
краставици

лук
сол

копар

МУСТРАФА СОС
 

сенф
мајонез
павлака

сол

ДРУГО

гиро пита
гиро месо
помфрит
домата
црвен кромид

 Се зема гиро пита и се премачкува со
таратор и мустрафа сос; 
 Се става домата, кромид, месото и на
крај се додава помфритот;
Се завиткува во хартија. 

Начин на подготовка:
1.

2.

3.

ГИРО



ШПАГЕТИ 
СО РАКЧИЊА И ДОМАТЕН СОС

Потребни состојки:
 

250 г ракчиња
1 пакување шпагети

2+2 лажици маслиново
масло

3 чешниња лук
800 мл сецкани или

пасирани домати
200 мл бело вино

2 лажици путер
сол и бибер

 

Загрејте 2 лажици маслиново масло во големо тавче на
среден оган.
 Додајте го лукот, промештајте и гответе 2 минути. 
 Додадете ги конзервите домати и белото вино. 
 Доведете го сосот до тивко вриење и гответе 10 минути.
Кога сосот ќе згусне, додајте го путерот и зачинете со сол и
бибер.
 Наполнете големо тенџере со малку насолена вода,
почекајте да зоврие.
 Додадете ги шпагетите и повторно донесете ја водата до
континуирано вриење. Варете ги шпагетите без капак,
промешувајте од време на време. Гответе ги околу 9
минути. Исцедете ги убаво и ставете ги на страна.
 Зачинете ги ракчињата со сол и бибер по вкус. 
 Загрејте ги останатите 2 лажици маслиново масло во
средно тавче на среден до јак оган.
 Додадете ги ракчињата и гответе додека не добијат розова
боја однадвор и повеќе не се проѕирни во средината.
Гответе ги околу 5 минути. 
 Промешајте ги ракчињата во сосот, а потоа додадете ги во
шпагетите пред да послужите. И сервирајте ги по желба.

Начин на подготовка:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.



Потребни состојки:

500 гр лигњи
1 јајце
1 лажица млеко
150 гр брашно
½ лажичка сол

 Најпрво исчистете ги лигњите, измијте ги и
избришете ги со хартиена салфетка за да ја
впиете влагата;
 Потоа исечете ги на прстени;
 Во сад изматете го јајцето со една лажица
млеко;
 Во голем сад измешајте го брашното со ½
лажичка сол;
 Валкајте ги лигњите во јајцето, па во брашното;
 Загрејте подлабока тава со масло на рингла на
среден оган;
 Пржете ги околу 2 минути во загреаното масло,
по неколку парчиња одеднаш, додека да
добијат златно-жолта боја;
 Вадете ги од маслото во сад обложен со
хартиена салфетка за да се впива вишокот
масло;
 Сервирајте ги топлите лигњи со лимон.

Начин на подготовка:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ПОХОВАНИ
ЛИГЊИ

 



Потребни состојки:
 

киноа зрна (2 чаши)
пченка (4)

млад кромид (4)
мед (1 супена лажица)

свеж сок од лимон (2 супени
лажици)

рендана кора од лимон (1 супена
лажица)

несолен путер(50 грама)
сол (1/2 кафена лажица)

пипер (1/4 кафена лажица)
 

 Пченката 5 минути варете ја во поголемо
количество вода во тенџере покриено со
капак (може да се користи и пченка од
конзерва);
 Во друг сад измешајте ги ренданата кора
и сокот од лимон, растопениот путер,
медот, солта и пиперот;
 Киноата ставете ја во тенџере со ладна
солена вода и сварете ја според
упатствата;
 Во сад за послужување ставете ја
сварената киноа, пченката, сечканиот млад
кромид и преливот за салата и измешајте;
 Зачинете по вкус со уште сол и пипер.

Начин на подготовка:

1.

2.

3.

4.

5.

САЛАТА ОД КИНОА,
МЛАД КРОМИД И

ПЧЕНКА



 Рибата се остава да се исцади; 
 По некое време се ставаат врз хартија за да ја
извадиме сета вода од рибата;
 Во една мала тава се става колиандер,
камински прав, копар и магдонос ситно
исецкани. Се оставаат во релна да се исушат; 
 Потоа оваа мешавина се става врз рибата и
се пече на скара;
 На крај се сервира по желба.

Начин на подготовка:

1.
2.

3.

4.

5.

Потребни состојки:
 

ајкула
колијандер

камински прав
копар

магдонос

АЈКУЛА



 Се оставаат наутот, гравот и леќата да се варат
сите во различни тенџериња;
 Откако ќе се сварат се оставаат да се изладат;
 Се зачинуваат јагнешките котлети со сол и
маслиново масло;
 Се пасира наутот се става сол и маслиново
масло;
 Се додава леќата и таа се пасира заедно со
наутот;
 Повторно се додава сол и маслиново масло и
на крај се додава гравот и се повторува истата
постапка;
 Се пасира сè додека не стане кремаста смеса; 
 Откако јагнешките котлети отстојат во сол и
масло се печат на скара;
 Откако ќе се испечат се сервираат со сос од
калинка и зрна од калинка.

Начин на подготовка:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Потребни состојки:
 

јагнешки котлети
грав
леќа
наут

маслиново масло
сол 

 

ЈАГНЕШКИ
КОТЛЕТИ



Потребни состојки:
 

1кг свинско месо
црвен пипер

црн пипер 
мајчина душичка

дуњи
суви сливи

вода
лимон

 

 Се зачинува месото и се
запржува; 
 Во една тава се ставаат сувите
сливи и одзгора се става
месото;
Се става малку вода и
мрснотија од запрженото месо;
 Дуњите се сецкаат и се ставаат
во лимон и вода за да не
потемнеат;
 Се пече под вршник околу 25
минути;
 Се додаваат дуњите и се пече
додека месото не се испече; 
 Се  сервира по желба.

Начин на подготовка:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СВИНСКО МЕСО
ПОД ВРШНИК



Потребни состојки:
 

400 грама кори за пита;
4 јајца;

100 грама шеќер;
400 грама јогурт;

250 мл масло;
4 големи лажици рендана кора

од портокал;
кафена лажичка екстракт од

ванила;
20 грама прашок за пециво

 

Сите кори за питата треба рачно да ги иситните на ситни парчиња, не поголеми од 1 до 2
см; 
Во еден сад изматете ги јајцата со шеќерот и постепено додавајте шеќер;
Кога добро ќе ги изматите, додадете во смесата и јогурт, како и маслото;
Додадете ги и останатите намирници: портокаловата кора, прашокот за пециво, екстрактот
од ванила и рачно мешајте за добро да се соедини;
Сосема на крајот додадете ги и иситнетите кори, и уште еднаш убаво измешајте;
Претурете го колачот и печете во рерна на 180 степени околу 45 минути.;

Во еден сад ставете сок од портокал, вода и шеќер и оставете да зоврие;
Варете на слаба температура уште околу 3 минути, па додадете ги крукчињата од портокал.
Сирупот претурете го рамномерно преку колачот кога колачот малку ќе се олади. 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Шербет:
1.
2.
3.

Шербет:
 

300 грама шеќер; 
250 мл сок од цеден портокал; 

500 мл вода; 
1 портокал исечен на кругови.

ПОРТОКОЛАДА
ПИТА



Потребни состојки:
 

10 јајца
1кг шеќер

блага павлака
500гр брашно

500гр какао
по вкус карамел или

eурокрем
 

 Се матат јајцата и постепено се додава
шеќерот, благата павлака, брашното и
какаото;
 Смесата се става во голема тава и се
пече околу 35 мин. на 180-200 степени
целзусови;
 Откако ќе се испече се остава да се
излади;
 Се додава карамел или еурокрем;
 Се сервира по желба.   

Начин на подготовка:

1.

2.

3.

4.
5.

ЧОКОЛАДЕН
ГРЧКИ КОЛАЧ

 



Потребни состојки:

ТЕСТО              ФИЛ
брашно            сливи
вода                  смокви
сол                    дуња
оцет                  шеќер
масло               црвено вино
маргарин        морско оревче
                           фастаци

Прво се прави сируп од сливите, смоквите и
дуњата, а потоа се оставаат да се исушат;
Откако ќе се исушат се оставаат цела ноќ во
црвено вино и вода;
 Се замесува тестото; 
Потоа врз тестото се става маргарин и се
превиткува, се сука малку и се повторува тоа
неколку пати;
Се дели на две топки и се сука тенко кората;
 Се става првата кора во тава се премачкува со
масло;
Сливите, смоквите и дуњата се цадат и се
додава во нив морско оревче и фастаци;
Овој фил се става врз првата кора и врз нив се
става втората кора;
Се пече околу 35 мин на 180-200 степени
целзусови..

Начин на подготовка:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

АНТИЧКА 
БАКЛАВА



Потребни состојки:
 

Црно брашно
Сол 

Вода
Мед 

Калинка
Сирење

Масло

Се замесува течна смеса со црното
брашно, сол и вода;
Во загреана длабока маснотија се
пржат;
 Откако ќе се испржат по три парчиња
се сервираат со мед сирење и калинка.

Начин на подготовка:
1.

2.

3.

   

ГРЧКИ
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Erasmus + Projects enable mobilities for
students and teachers in order to
improve their skills on professional level
and to develop competences within the
numerous innovative topics.
 
This brochure is part of the project:
“Hospitality and cooking training”
completed in the Greek town
Metamorphosis, Greece. As a product, it
is an excellent book for culinary
specialities admirers, but also a proof
that trainings have lasting value in
participants’ habits.

We owe a debt of gratitude to the
trainers Mr.  Theodore Alexiou  and  Mr.
Kostas Gerodisimos and to our Greek
partner “Tourist Business” for the
excellent organized trainings. 

There is no modesty when it comes to
food and business, so do not be modest,
grab the brochure and turn every recipe
into reality.

Nelson Mandela has rightly said that
“Education is the most powerful

weapon which you can use to change
the world “ and definitely the changes

happen when we strive to introduce in
everyday life innovations that will

awaken the attention of others.
 

Years behind us are experience for the
years ahead us. What we are learning

today is a benefit that is part of our
ambition to develop a personality in

relation to modernity.
 

Josif Josifovski Secondary School in
Gevgelija as a good follower of its main

purpose of educating young people,
has successfully completed for many

years projects within the Erasmus
Program. 

Mr. Toni Avramov 
Acting on the behalf of Principal

Josif Josifovski Secondary School 
Gevgelija

 



TZATZIKI

Ingredients:
 

cucumber
garlic

salt
dill

white pepper
olive oil

sour cream
 
 
 

Instructions:
1.    Grate the peeled cucumber and sprinkle it
with salt.
2.    Drain extra water from the cucumber, add
the other ingredients and stir. (Garlic should be
finely chopped)
3.    Stir until smooth and refrigerate it before
serving. 



GREEK
SALAD

Ingredients:
 

tomatoes
cucumbers
feta cheese

onion
green pepper

salt
olive oil

oregano
 

Instructions:
1.    Wash the tomatoes and cucumbers.
2.    Dice tomatoes and cucumbers. Slice
peppers thinly into rings. Slice thinly onions and
separate the slices into semicircles. Cut feta
cheese into cubes and marinate it in olive oil
and oregano. 
3.    Add the tomatoes, cucumbers, onions,
peppers and feta cheese (extracted from the oil
and oregano) in a deep bowl. 
4.    Add olive oil and salt and stir all ingredients. 
5.    Serve in a deep salad bowl and decorate
with olives.



PASTITSIO

 

Then arrange the layers as follows:
spaghetti, yellow cheese, meat
sauce filling, yellow cheese. Pour
the béchamel sauce and add
yellow cheese. Bake in a
preheated oven for about 15-20
minutes at 180-200°C.

 

 M e a t  s a u c e  f i l l i n g :
          

          m i n c e d  m e a t                
o n i o n
g a r l i c

c i n n a m o n
t o m a t o  s a u c e

s a l t
b l a c k  p e p p e r

B é c h a m e l  S a u c e :
           
c o r n  s t a r c h                    
f l o u r  
m i l k
p o w d e r e d  m i l k              

O t h e r :
b o i l e d  s p a g h e t t i
g r a t e d  y e l l o w  c h e e s e
e g g s
b u t t e r

Meat sauce filling:
1. Heat oil in a skillet and add
the sliced onion to saute. 
 2. Add the minced meat,
garlic, cinnamon and black
pepper.  
3.When the meat is sauted,
add tomato sauce and simmer
until the mixture thickens. 

Béchamel sauce:
1. In a large bowl, dissolve the
powdered milk and cornstarch with a
little milk. 
2.Melt the butter in a saucepan, add
flour and saute. Slowly pour the milk
powder and cornstarch mixture, stir
until the mixture thickens.

Instructions:
Boil and drain the spaghetti.



GREEK PIE
 

Ingredients:

Dough                                                  
500g flour                                             
250ml water                                         
50ml oil                                               
10ml vinegаr                                
1 tsp of salt                                   

 
 

Instructions:

1.Add the flour, salt, water, oil and
vinegar in a deep bowl. 
2.Knead the dough until it starts to
stretch without breaking from the pan
and the hand.
3.Let the dough rest.
4.Meanwhile, make the béchamel
sauce. When removed from heat, let it
cool for 5 minutes and add gradually 2
eggs.
5.Stretch two sheets of phyllo dough.
6.Spoon the sauce over sheets of phyllo
dough. 
7.Stretch three more sheets of phyllo
dough over the sauce.
8.Brush each sheet of phyllo dough
with oil. 
9.Bake in a preheated oven for about 
40-50 minutes at 200°C. 

Béchamel sauce

flour
butter
nutmeg
500g mixed cheese
1kg feta cheese
2 eggs



GREEK 
SPINACH PIE

 

Ingredients:
 

Dough:
            
flour                 
water               
oil                    
vinegar             
salt               
                  

Instructions:

1.Add the flour, salt, water, oil and vinegar in a
deep bowl. 
2. Knead the dough until it starts to stretch
without breaking from the pan and the hand. 
3.Let the dough rest.
4.The spinach is blanched and placed in another
large and deep bowl.
5. Then, add the yellow cheese, white cheese, salt,
black pepper and oil.
6. Stretch two sheets of phyllo dough and spread
spinach.
7.  Stretch three more sheets of phyllo dough over
the spinach.
8. Brush each sheet of phyllo dough with oil.  
9. Bake in a preheated oven for about 40-50
minutes at 180-200 °C. 
10.When it is ready, cut it into cubes and serve as
desired.

Other:

spinach
yellow cheese
salt
black pepper
oil



Ingredients:
 

Tzatziki sauce               
sour cream                                                
cucumbers                                             
garlic                                                     
salt                                                                       
dill                                                                                

 

Creamy mustard sauce
    

mustard
mayonnaise

                       sour cream                        
salt

Other

gyro pie
gyro meat
French fries
tomato
red onion

Instructions:
1.Spread tzatziki sauce and creamy mustard
sauce onto gyro pie  . 
2.Add tomato, onion, meat and French fries
at last. 
3.Wrap the gyro in paper.  

GYRO



SPAGHETTI WITH SHRIMPS 
AND TOMATO SAUCEIngredients:

 
250g shrimps

1 package of spaghetti
2 + 2 tbsp of olive oil

3 cloves garlic
800ml chopped or mashed

tomatoes
200ml white wine

2 tbsp butter
salt and pepper

 
 

Instructions:
1.Heat 2 tbsp of olive oil in a large skillet over medium heat. 
2.Add the garlic, stir and cook for 2 minutes. 
3.Add the canned tomatoes and white wine. 
4.Simmer the sauce and cook 10 minutes. When the sauce
thickens, add  butter and season with salt and pepper.
5.Fill a large saucepan with a little salted water, until it begins to
steam and bubble. 
6.Add the spaghetti and bring the water back to a continuous
boil. Cook the spaghetti without a lid, stirring occasionally. Cook
9 minutes. Drain well the spaghetti and set them aside. 
7.Season the shrimps with salt and pepper. 
8.Heat the remaining 2 tbsp of olive oil in a medium skillet over
medium to high heat. 
9.Add the shrimps and cookabout 5 minutes until they are pink
outside and no longer transculent or grey in the middle. 
10.  Stir the shrimps into the sauce, then add them to the
spaghetti before serving. Serve as desired.



Ingredients:

500 g squids
1 egg
1 tbsp milk
150g flour
½ tsp salt 
 

Instructions:
1.Heat 2 tbsp of olive oil in a large skillet over medium
heat. 
2.Add the garlic, stir and cook for 2 minutes. 
3.Add the canned tomatoes and white wine. 
4.Simmer the sauce and cook 10 minutes. When the sauce
thickens, add butter and season with salt and pepper.
5.Fill a large saucepan with a little salted water, until it
begins to steam and bubble. 
6.Add the spaghetti and bring the water back to a
continuous boil. Cook the spaghetti without a lid, stirring
occasionally. Cook 9 minutes. Drain well the spaghetti
and set them aside. 
7.Season the shrimps with salt and pepper. 
8.Heat the remaining 2 tbsp of olive oil in a medium
skillet over medium to high heat. 
9.Add the shrimps and cookabout 5 minutes until they
are pink outside and no longer transculent or grey in the
middle. 
10.  Stir the shrimps into the sauce, then add them to the
spaghetti before serving. Serve as desired.

FRIED
SQUID



Ingredients:
 

2 cups quinoa beans 
4 maizes 

4 scallions 
1 tablespoon honey 

2 tablespoons fresh lemon juice 
1 tablespoon grated lemon zest

50 g unsalted butter 
1/2 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 
 
 

Instructions:

1.    Bring a large pot of water  to a boil and add
the maizes. Cover the pot with a lid and cook
about 5 minutes. (canned corn can also be used) 
2.    Prepare the dressing by whisking the
grated lemon zest and lemon juice, melted
butter, honey, salt and pepper in a large bowl.
3.    Cook the quinoa in a pot of boiling salted
water per the package directions.
4.    Add the quinoa, corn kernels and chopped
scallions onto the bowl with the dressing and
toss until it's evenly coated. 
5.    Season with salt and pepper.

QUINOA SALAD 
WITH SCALLIONS 

AND CORN 



Instructions:

1.Let the fish drain. 
2.After a while, place it on paper towel so excess
water is absorbed.
3.Add the finely chopped coriander, dill, parsley and
cumin powder onto a small baking pan. Dry them in
the oven. 
4.Then, pour the mix of dried herbs over the shark
and grill it. 
5. Finally, serve it as desired. 

Ingredients:
 

shark
coriander

fireplace powder
dill

parsley
 

SHARK    
 RECIPE



IInstructions:
1.    Cook chickpeas, beans and lentils in different
pots with boiling water. 
2.     When cooked, let them cool. 
3.    Season the lamb chops with salt and olive oil. 
4.    Mash the chickpeas, add salt and olive oil.
5.    Add the lentils and mash them together with the
chickpeas.
6.     Add salt and olive oil again, and finally add the
beans and repeat the same procedure. 
7.    Mash until the mixture of chickpeas, lentils and
beans becomes smooth and creamy. 
8.    Let lamb chops rest in salt and olive oil before
grilling them.
9.    Serve grilled lamb chops with pomegranate
sauce and pomegranate seeds.

Ingredients:
 

lamb chops
beans

lens
chickpeas

olive oil
salt

 
 

LAMB CHOPS



Ingredients:
 

1 kg pork meat
red pepper 

black pepper
thyme

quinces
prunes

water
lemon

 
 
 

      Instructions: 

1.    Season the meat with salt and
pepper. Then, place meat into a hot pan
with oil and cook until brown. 
2.    Add prunes into a pan and place the
meat on top.
3.    Add water and fat from the fried
meat. 
4.    Chop finely the quinces and place
them in lemon and water. This will stop
any discoloration.   
5.    Cook in a traditional “gastra“ oven
for about 25 minutes.
6.    Add the quinces and cook the pork
meat thoroughly until the meat has a
springy firm texture.
7.     Serve as desired.

PORK MEAT COOKED IN
TRADITIONAL „GASTRA“ OVEN

 



Ingredients:
 

400 g phyllo dough
4 eggs

100g sugar
400g yoghurt

250ml oil
4 tbsp orange zest
1 tsp vanilla extract
20g baking powder

 
Instructions:
1.Cut all of the phyllo into 1 / 2 cm pieces.
2. In a mixing bowl whisk the eggs and sugar. Add the sugar gradually.
3. Until lightly foamy, add the yoghurt and oil in the mixture. 
4. Add in the mixture the orange zest, baking powder, vanilla extract. Blend with a hand whisk well
until the ingredients combine and the mixture is smooth. 
5. Аt the end, stir in handfuls of the phyllo pieces at a time while stirring well with a spoon.
6. Spread the batter in the pan and bake 45 minutes at 180 ° C. 

Syrup:
1.In a cooking pot add fresh orange juice , water and sugar and bring to a boil over high heat.
2.Then, reduce heat and cook at low heat around 3 minutes and add the sliced oranges. 
3.Let the pie cool and then pour evenly the syrup over the pie.

Syrup:
300 g sugar

250ml fresh orange juice 
500 ml water

1 sliced orange
.

PORTOKALOPITA
- GREEK ORANGE
PIE WITH SYRUP 

 



Ingredients:
 

10 eggs
1kg sugar

sweetened sour cream
500 g flour

500g cacao
caramel or sweetened

hazelnut cocoa spread (by
desire)

 
 

Instructions:

1.Whisk the eggs and gradually add the sugar,
sweetened sour cream, flour and cocoa.
2.Place the mixture in a pan and bake in
preheated oven at 180-200°C for 35 minutes. 
3.Set aside to cool after baking.
4.    Add caramel or sweetened hazelnut cocoa
spread.
5.Serve it as desired.  
 

 
CHOCOLATE

GREEK PIE



Ingredients:
 

black flour
salt

water
honey

pomegranate
cheese

oil
 

Instructions:

1.Knead a liquid mixture with black flour, salt
and water.
2.Preheat the oil before deep frying. 
3.When fried, three pieces are served with
honey, cheese and pomegranate.
   

GREEK MINI 
 BREAD ROLLS



Instructions: 

1.    First, make a syrup from plums, figs and
quinces – Then, let them dry. 
2.    Soak dried fruits in red wine and water
overnight.
3.    Knead the dough. 
4.    Then add margarine on the dough. Fold
and stretch the dough several times.
5.    Divide into two pieces and shape each into
a ball and stretch the dough as thin as
possible. 
6.    Set the first phyllo sheet into pan and
brush it with oil. 
7.    Drain the plums, figs and quince. Add
nutmeg and pistachio. 
8.    Add the filling on the first phyllo sheet and
add the second phyllo sheet. 
9.    Bake in preheated oven at 180-200°C for
35 minutes. 

ANTIC BAKLAVA

Ingredients: 

Phyllo dough:
 
flour
water
salt
vinegar
оil
margarine

Filling: 

plums
figs
quince
sugar
red wine
nutmeg
pistachio


