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Oυράνια και επίγεια τρυ�ή
Bυ�αντινών τρ
ύ�ες, �
υά γκρα, γάρ
ς και η αγγελική �ασ
λάδα

Aριστερά: Πάσ	α, Συμπ�σι� πίστεως: Πίετε ε� αυτ�ύ πάντες. Δεύτε τ�υ καιν�ύ της αμπέλ�υ γεννήματ�ς κ�ινωνήσωμεν. Kαι � Xρυσ�στ�μ�ς γαστρ�ν�μικά
μεγαλ�θυμ�ς: τρυ�ήσαντες πάντες, γεμάτ� τ� τραπέ�ι, π�λλά τα κρέατα, κανείς ας μη �ύγει πεινασμέν�ς. H Aνάσταση εν�π�ιεί γη και �υραν�, θεία και επί-
γεια ευ�ρ�σύνη και η τρυ�ή των !υ�αντινών π�τηρίων τ� μαρτυρεί (Π�τήρι� τ�υ αυτ�κράτ�ρα Pωμαν�ύ 959–963, Kωνσταντιν�ύπ�λη, Bενετία). Δε�ιά: K��ί-
νι (κάνιστρ�) με ψωμιά και 	ύτρα στην �π�ία ψήν�νται κρέατα. T� !ι!λικ� επεισ�δι� της κλήσης τ�υ Γεδεών απ� τ� Θε� και της κατάκαυσης των τρ��ών απ�
τ�ν άγγελ� εικ�νί�εται κατά τρ�π� π�υ συγγενεύει με την περιγρα�ή της αγγελικής �ασ�λάδας. H 	ύτρα είναι τ�π�θετημένη πάνω σε τετράπ�δ� μετάλλι-
ν� πυρ�στάτη (13�ς αι., λεπτ�μέρεια μικρ�γρα�ίας Oκτατεύ	�υ, M�νή Bατ�παιδί�υ).

T�υ Hλία Aναγνωστάκη

ΣYKΩTA ήπατα �ηνών λιπαρά και μεγάλα. Hδη απ�
την αρ�αι�τητα ε�αρμ���νταν διά��ρ�ι τρ�π�ι για
την πά�υνση των �ηνών με σκ�π� την απ�κτηση με-
γάλων και λιπαρών ηπάτων. Oι �ήνες ε�αναγκά��-
νταν να πίν�υν �ρ� γάλακτ�ς ή μελίκρατ� και να
τρώνε επί είκ�σι μέρες �ρεγμένα δημητριακά αλλά
κυρίως �ερά σύκα (ε� �ύ και συκωτ�ν ήπαρ π�υ έδω-
σε τη λέ�η συκώτι). Aπ�κτάται έτσι ένα απαλ� και
λευκ� συκώτι π�υ α��ύ α�αιρεθεί τ�π�θετείται σε
πλατύ αγγεί� γεμάτ� με �λιαρ� νερ� τ� �π�ί� αλλάσ-
σεται δύ� και τρεις ��ρές. Aυτ� τ� είδ�ς τ�υ foie
gras μαρτυρείται κυρίως στα πρωτ��υ�αντινά �ρ�-
νια. O Σιθ τ�ν 11� αι. ανα�έρεται μ�ν� στις θεραπευ-
τικές ιδι�τητες τ�υ λίπ�υς, της γλώσσας και των �ρ-
�εων των �ηνών στα δε κ�μνήνεια �ρ�νια και ε�ής η
�ήνα απ�τελ�ύσε τ� αγαπημέν� πτην� των περίτε-
�νων μ�ν�θυλεύσεων ή μ�ν�θυλευτών, δηλαδή των
παραγεμισμένων �ώων με μεγάλα πτηνά, �πως η �ή-
να, π�υ ήταν γεμισμένα με τη σειρά τ�υς με μικρ�τε-
ρα, �πως περιστέρια, κ�τσύ�ια κ.λπ.

Yδν�ν είναι είδ�ς υπ�γει�υ μανιταρι�ύ, γνωστ�
στα νε�ελληνικά ιδιώματα ως ύταν�ν ή ύτιν�ν. Oι �υ-
�αντιν�ί τ� θεωρ�ύσαν ��λ��, καθώς δε ανασκάπτε-
ται συνήθως απ� τ�υς ��ίρ�υς στα νε�ελληνικά κα-
λείται και ��ιρ�ψωμ� ή ��ιρ���ταν�. Πρ�κειται για
τις γνωστές και πανάκρι�ες στ�υς διεθνείς καλ��α-
γάδες γαλλικές truffes. Tα ύδνα τρώγ�νταν ωμά,
�ραστά  ή ψημένα. Tα απέστελαν ως ακρι�� δώρ� και
� Mι�αήλ Ψελλ�ς (11� αι.) τα θεωρεί σπ�υδαί� έδε-
σμα και τα περιγρά�ει σε επιστ�λή τ�υ. Aκ�μη και
στ�υς �ρ�ν�υς μας θεωρείται «α�εντικ�ν μαγέρε-
μα». Mιαν έψησιν μας παραδίδει � Σιθ πάντα στ�ν
11� αι. «Πρέπει πριν απ� τ� μαγείρεμα (πρ� της εψή-
σεως) για να τα καθαρίσ�υμε να τα πλέν�υμε π�λλές
ώρες μέσα σε νερ�. Mετά τα �ρά��υμε (έψειν) σε νε-
ρ� π�υ έ��υμε ρί�ει αλάτι, ρίγανη και πήγαν�. Mετά
τ� �ράσιμ� (μετά την έψησιν) τ� αρτύ�με με λάδι,
θρ�ύμπα, πιπέρι και γάρ�».

O γάρ�ς ή τ� γάρ�ν, λικ�υάμεν ή α�δώμι�ν απ�τε-
λ�ύσε την κατ’ ε���ήν σάλτσα ή περί�υμα των Bυ�α-

ντινών. Γνωστ�ς ήδη απ� την ύστερη αρ�αι�τητα
�ρησιμ�π�ιείται ακ�μη ευρύτερα κατά τ�υς �υ�αντι-
ν�ύς �ρ�ν�υς. Πρ�κειται για παρασκεύασμα με �άση
τα εντ�σθια των ψαριών ή και �λ�κληρα ψάρια μικρά
(αθερίνες, λεπτές τρίγλιες) ή μεγάλα (σκ�υμπριά, σα-
�ρίδια). A��ύ τα τ�π�θετ�ύσαν σε σκεύ�ς με ά�θ�-
ν� αλάτι (και κατά περίπτωση ρίγανη) τα σκέπα�αν
και τα ε�έθεταν στ�ν ήλι� δυ� ή τρεις μήνες ανακα-
τεύ�ντάς τα συ�νά. T� πα�ύρευστ� υγρ� π�υ παίρ-
νανε έπειτα απ� τ� σ�ύρωμα ήταν � γάρ�ς π�υ αραι-
ων�ταν με νερ� (υδρ�γαρ�ς), κρασί (�ιν�γαρ�ς), �ύ-
δι (��ύγαρ�ς) και λάδι (ελαι�γαρ�ς ή γαρέλαι�ν). Στα
�υ�αντινά τραπέ�ια υπήρ�ε τ� γαράρι�ν ή γαρερ�ν,
δ��εί� π�υ περιεί�ε τ� γάρ�ν με τ� �π�ί� περί�υναν
τα διά��ρα �αγητά.

Σαρακ�στιανή διατρ��ή και μαγειρείες (Mεγάλη
Tεσσαρακ�στή στη M�νή Στ�υδί�υ, Kωνσταντιν�ύ-
π�λη, 9�ς αι.). Xαρακτηριστικά: Φαγητ� μία ��ρά την
ημέρα. 'ηρ��αγία (τίπ�τε τ� �λωρ�, ��ρτα ή �πωρι-
κά), �σπρια �ωρίς λάδι, �στρακ�δερμα, αν�στεα (μα-
λάκια, σαλιγκάρια;) και ταρύ�ια (τ�υρσιά). Kρασί μ�ν�
Σά��ατ� και Kυριακή και τρία π�τήρια τ�υ Eυαγγελι-
σμ�ύ. Πιθανή ε�αίρεση ελά�ιστ� κρασί τη Mεγάλη
E�δ�μάδα ως τ�νωτικ� λ�γω της κ�πώσεως των α-
γρυπνιών. Ψάρια και λάδι π�τέ �λη τη Σαρακ�στή,
μ�ν� τ�υ Eυαγγελισμ�ύ και τ� Σά��ατ� και Kυριακή
των Bαΐων. Διατρ��ικά μ�ντέλα. 1. Tην πρώτη και τέ-
ταρτη ε�δ�μάδα της Σαρακ�στής: Φά�α ε�εστ�ν, αλ-
μαία �ωρίς ελαί�υ, �ηρά σύκα (ισ�άδες), δαμάσκηνα,
κάστανα και απίε�θα (�ραστά απίδια). Πίνεται δε εύ-
κρατ�ν, τ� γνωστ� μεταγενέστερα ως κυμιν�θερμ�ν
ή κυμιν�θέρμιν. 2. Tις υπ�λ�ιπες ε�δ�μάδες της Σα-
ρακ�στής: K�κκ�υς ε�εστ�ύς, αλμαία εις τα σκ�υτέλ-
λια, μαγειρεία �σπρι�ν μετά καρύ�υ τριπτ�ύ. Kαθ�-
λ�υ �ηρά σύκα ή �πωρικά. Πίνεται και πάλι εύκρατ�ν.
Aπ� τα �σπρια μ�ν� για την Mεγάλη Πέμπτη δίνεται η
διευκρίνιση μαγειρεία �σπρι�ν μετά καρύ�υ τριπτ�ύ
και �εστά κ�υκία, δηλαδή �ραστά κ�υκιά.

H �ασ�λάδα των αγγέλων. H μαγειρεία �σπρι�ν με-
τά καρύ�υ τριπτ�ύ πιθαν�τατα είναι αυτή π�υ περι-
γρά�εται παρακάτω ως �ασ�λάδα των αγγέλων. 

Πάντως δεν γίνεται σα�ές αν τ� μ�σ��κάρυδ�

μπαίνει �ταν η μαγειρεία είναι μ�ν� άνευ ελαί�υ ή
και μετά ελαί�υ, καθώς μνημ�νεύεται τη Σαρακ�στή.
«Mια π�λύ κρύα μέρα της Σαρακ�στής, λίγ� πριν αρ-
�ίσει η θεία λειτ�υργία, � Eπι�άνι�ς, �ωρίς τη ��ή-
θεια των υπηρετών τ�υ, έψιεν �σπρι�ν τ� λεγ�μεν�ν
�ρ��άσ�υλ�ν, �ά��ντας τη �ύτρα πάνω στα κάρ��υ-
να π�υ εί�ε μέσα στ�ν κ�ιτώνα τ�υ να �εσταθεί. Kαι
�πως καθ�ταν και �εσταιν�ταν ψήν�ντας τ� �αγητ�,
κτύπησε τ� σήμαντρ� για τη λειτ�υργία, κι αυτ�ς ση-
κώθηκε και πήγε �ωρίς να α�ήσει κάπ�ι�ν στην επι-
μέλεια τ�υ εψήματ�ς. Kι εκεί στην εκκλησία με αθέ-
μιτ�υς λ�γισμ�ύς τ�ν π�λεμ�ύσε � επικατάρατ�ς
δαίμ�νας: «Mια ε�δ�μάδα �λ�κληρη �ύτε έ�αγες
�ύτε ήπιες και τώρα π�υ μ�λις ν�ιάστηκες για την ευ-
τελή σ�υ τρ��ήν την παράτησες και έ�υγες. Aντε,
λ�ιπ�ν, �γες και πήγαινε να δεις αν μυρί�ει τσίκνα,
μήπως κάηκε τ� �αγητ� σ�υ». O Eπι�άνι�ς �μως
σταυρ�κ�πήθηκε και παρέμεινε ώς την απ�λυση. Γυ-
ρί��ντας στ� σπίτι τ�υ �ρήκε τ�υς υπηρέτες τ�υ να
παρα�ενεύ�νται �λ�ι τ�υς και να αναρωτι�ύνται απ�
π�ύ �γαίνει αυτή η ωραι�τατη και ασύγκριτη ευρω-
διά. Mπήκε λ�ιπ�ν � Eπι�άνι�ς στ�ν κ�ιτώνα τ�υ και
είδε τη �ύτρα πάντα πάνω απ� αναμμένα κάρ��υνα
κι έναν πανύψηλ� κι �μ�ρ�� νέ�, με πρ�σωπ� πι� λα-
μπερ� απ� τ�ν ήλι� και με ανασκ�υμπωμέν� τ� δε�ί
τ�υ �έρι, να την ανακατεύει. Kαι � γλυκ�ς εκείν�ς
μάγειρ�ς, α��ύ γεύτηκε λίγ� απ� τ� μαγείρεμα (� η-
δύς εκείν�ς μάγειρ�ς απ�γευσάμεν�ς τ�υ �ωμ�ύ)
για να δ�κιμάσει αν ήταν ν�στιμα ψημέν�, έ�γαλε α-
π� τ�ν κ�λπ� τ�υ ένα σακ�υλάκι και με τα τρία τ�υ
δάκτυλα έρι�ε άρτυμα στη �ύτρα κι έπειτα �ανακάλυ-
ψε τ� ανασκ�υμπωμέν� �έρι τ�υ. Bλέπ�ντας δε τ�ν
Eπι�άνι� τ�υ �αμ�γέλασε κι αμέσως απέκτησε �τε-
ρά κι ε�α�ανίσθηκε (...) Kι � Eπιτά�ι�ς με συντετριμ-
μένη καρδιά πήγε να δ�κιμάσει τι είδ�υς έψημα τ�υ
εί�ε παρασκευάσει (...�π�ί�ν αυτώ � �ανείς τ� έψη-
μα κατασκεύασεν). Kαι τ� ’�ρε να ’�ει τέτ�ια ευωδιά,
π�υ δεν μπ�ρεί κανείς πάνω στη γη να συναντήσει.
Πήρε λ�ιπ�ν απ� τ� �σπρι� και έ�αγε. Kαι γέμισε α-
π� άπειρη γλυκύτητα και μετατράπηκαν αμέσως σε
μια κατάσταση ένθεης διάθεσης �λες τ�υ �ι αισθή-
σεις». (Bί�ς Aνδρέα Σαλ�ύ, 8�υ – 10�υ αι.)


