
Μικρασιατική  κουζι να: 
Δυο συνταγέ ς απο  τή Σμυ ρνή 

Οι Μικρασιάτες ζούσαν κυριολεκτικά σε ένα σταυροδρόμι της γεύσης. Ήταν  κληρονόμοι όχι 

μόνο της μακρινής αρχαίας και βυζαντινής παράδοσης, αλλά και των θησαυρών της Ανατολής, 

των μπαχαρικών, του εξωτισμού, του κοσμοπολίτικου πνεύματος. Δεν είναι τυχαίο που η ίδια 

η μικρασιατική κουζίνα ενώνει τόσες πολλές και διάφορες παραδόσεις, αστικές και μη. 

Αφομοίωσε αμέτρητες επιρροές κι έτσι μπόρεσε μεγαλόπρεπα να διαδοθεί και να 

εξαπλωθεί. 

Με τον ερχομό των προσφύγων στην Ελλάδα άλλαξε το καθεστώς της μαγειρικής μας. Φαγητά 

τα οποία σήμερα είναι μέρος της καθημερινής μας διατροφής, όπως ο μουσακάς, το τζατζίκι 

τα σουτζουκάκια, μέχρι πιο εξωτικά φαγητά όπως τα μαντί και το καϊμάκι εγκαταστάθηκαν 

μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ακόμα και η τοπική κουζίνα επηρεάστηκε από την 

κουζίνα των Μικρασιατών, ξεκινώντας από τη γνωστή μπουγάτσα των Χανίων μέχρι τον 

πατσά της Θεσσαλονίκης. Δυο, σχεδόν τρεις γενιές μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα 

ίχνη της κουζίνας της είναι ακόμα αισθητά στον εθνική μας κουζίνα.   

Ας δούμε δύο χαρακτηριστικές μικρασιάτικες συνταγές: 

 

Σουτζουκάκια Σμυρναίικα 

 

 

Για τα σουτζουκάκια 

 

2-3 φέτες ψωμί μουσκεμένες 

½ κιλό κιμά μοσχαρίσιο 

2 σκελίδες σκόρδο 

2 κουταλάκια κύμινο 

½ κουτάλι του γλυκού αλάτι 

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι 

μαύρο 

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα 

 

 Για τη σάλτσα 

½ χάρτινη συσκευασία σάλτσα ντομάτας 

1 κουταλιά της σούπας ντοματοπελτέ 

1 κουταλάκι γλυκού ζάχαρη 

Εκτέλεση 

Αφού βάλουμε τα υλικά σε μια λεκάνη πλάθουμε  τα σουτζουκάκια. 

Τα τηγανίζουμε σε λίγο ελαιόλαδο και αφού πάρουν χρώμα τα βγάζουμε. Σε ένα τηγάνι με 

λίγο ελαιόλαδο, ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας, το ντοματοπελτέ και τη ζάχαρη, μόλις χάσει 

τα υγρά του ρίχνουμε λίγο νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σε πέντε λεπτά το σβήνουμε.  

 

Μαντί 

 Για τη ζύμη 



2φλ. αλεύρι σκληρό 

 2 αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου) 

1/2κ.γλ. αλάτι 

 λίγες σταγόνες νερό 

 Για τη γέμιση 

300γραμ. κιμά 

 2 μικρά κόκκινα κρεμμύδια (ψιλοκομμένα) 

1σκ. σκόρδο (ψιλοκομμένη) 

 2 κ.σ. πολύ ψιλοκομμένος μαϊντανό 

 1½ λίτρο ζωμό βοδινού (ή νερό) 

 αλάτι 

 πιπέρι 

 Για το σερβίρισμα 

 3 κ.σ. βούτυρο γάλακτος 

1/2κ.γλ. πάπρικα 

 1/2 κ.γλ μπούκοβο 

 1/2 κ.γλ αποξ. δυόσμο 

 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό χτυπημένο να αφρατέψει (σε θερμοκρασία δωματίου) 

 λίγο αλάτι 

Εκτέλεση 

Για το  μικρασιάτικο μαντί με κιμά και γιαούρτι, φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη. Σε ένα μπολ 

βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα αυγά χτυπημένα και λίγες 

σταγόνες νερό. Με μία ξύλινη κουτάλα ανακατεύουμε να σχηματιστεί ζύμη. 

Ζυμώνουμε για λίγο τη ζύμη στον πάγκο, πασπαλίζοντας αλεύρι αν κολλάει στα χέρια. 

Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί σκεπασμένη για 30′. 

Χωρίζουμε την ζύμη σε 3 μέρη και ανοίγουμε λεπτό φύλλο πασπαλίζοντας αλεύρι τον πάγκο. 

Αν έχετε μηχανή ζυμαρικών είναι πιο εύκολο γιατί η ζύμη είναι λίγο σφιχτή και στο χέρι θα 

σας δυσκολεύει στο άνοιγμα. 

Χαράζουμε με ροδάκι ζύμης ή κοφτερό μαχαίρι το φύλλο σε μικρά τετράγωνα κομμάτια. 

Ακουμπάμε λίγη γέμιση περίπου 1/2 κ.γλ. κιμά σε κάθε κομμάτι ζύμης. 

Τσιμπάμε τις άκρες του φύλλου σχηματίζοντας μικρά τετράγωνα μαντί. 

 

Σε αυτό το στάδιο, μπορούν να συντηρηθούν στην κατάψυξη και κάθε φορά που χρειάζεστε, 

μπορείτε να βγάζετε την επιθυμητή ποσότητα και όπως είναι παγωμένα να τα ρίχνετε σε 

αλατισμένο νερό που βράζει. 

Για τη γέμιση με κιμά 

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τον κιμά, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, το σκόρδο, το αλάτι, το 

πιπέρι και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ζυμώνουμε καλά. Γεμίζουμε κάθε κομμάτι ζύμης με 

λίγη από τη γέμιση. Βρέχουμε λίγο με τα δάχτυλα τις άκρες των φύλλων, για να κολλήσουν 

καλά οι ενώσεις. Τσιμπάμε και κλείνουμε το μαντί, ανάλογα με το σχήμα που θέλουμε να του 

δώσουμε. Τα αραδιάζουμε σε δίσκο αλευρωμένο. 

Αφού τα τελειώσουμε όλα, τα βράζουμε σε αλατισμένο ζωμό για λίγα λεπτά. Όσο βράζουν, 

ετοιμάζουμε το βούτυρο. Το βάζουμε σε τηγάνι και προσθέτουμε τα μπαχαρικά και το δυόσμο. 

Αφήνουμε να κάψει καλά. 

Ωστόσο βγάζουμε τα μαντί, τα οποία δεν χρειάζονται πάνω από μερικά λεπτά βράσιμο, όπως 

και όλα τα φρέσκα ζυμαρικά. Όταν τα μαντί ανέβουν στην επιφάνεια, είναι έτοιμα. Τα 

βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα από το νερό και τα σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα. Ανακατεύουμε 



το γιαούρτι με το αλάτι, να αφρατέψει, και το μοιράζουμε στα πιάτα. Περιχύνουμε τα ζεστά 

μαντί με το αρωματικό καυτό βούτυρο που παίρνει ελαφρά κόκκινο χρώμα από την πάπρικα 

και το μπούκοβο. Τα σερβίρουμε αμέσως. 

Μυστικά για σπιτικά μαντί 

-Κόβουμε τη ζύμη σε μικρά τετράγωνα ή στρογγυλά κομμάτια, ανάλογα με το σχήμα που 

θέλουμε να δώσουμε στα μαντί μας. Αν τα κόψουμε τετράγωνα, τα κλείνουμε σε μαντηλάτο 

σχήμα τσιμπώντας τις 4 γωνίες αφού βρέξουμε με λίγο νερό τις άκρες. Αν τα κόψουμε 

στρογγυλά, τα κλείνουμε σαν τορτελίνια. 

-Βρέχουμε και τσιμπάμε τα μαντί με τα δάχτυλα για να είμαστε σίγουροι ότι θα σφραγίσουμε 

τη γέμιση και δεν θα ανοίξουν στο μαγείρεμα. 

-Παραδοσιακά το μαντί γίνεται με ψιλοκομμένο κιμά από αρνί. 

 

Στη 

Σμύρνη:  

● στους αρραβώνες, στους γάμους και στα βαφτίσια κερνούσαν: αμυγδαλωτά μαζί με τη 

σουμάδα (αναψυκτικό από πολτοποιημένα αμύγδαλα, ζάχαρη και νερό). 

● Χριστούγεννα: Γλυκό των Χριστουγέννων ήταν τα σεκέρ λουκούμια (οι κουραμπιέδες) σε 

σχήμα S και τα φοινίκια.  Το  χριστουγεννιάτικο τραπέζι με σούπα από βραστό. 

Μαγείρευαν το γουρουνόπουλο περιχυμένο με χυμό από νεράντζι. Τις γιορτινές μέρες που 

ακολουθούσαν, έφτιαχναν μπουρέκι διάνου, τζιγεροσαρμάδες, σουρά. 

● Πρωτοχρονιά: ετοίμαζαν συνήθως κόκορα κοκκινιστό στην κατσαρόλα, μπακλαβάδες, 

σμυρναίικη βασιλόπιτα από σκληρή ζύμη, διακοσμημένη με τον δικέφαλο αετό, 

στολισμένο στα μάτια με καρεφίλια (γαρίφαλα).  

● Απόκριες: Γλυκό ήταν τα αυγοκαλάμαρα, που θύμιζαν τις δίπλες. Της Τυρινής μαγείρευαν 

τυρόπιτες και γαλακτομπούρεκα. Την Καθαρά Δευτέρα ταχινόπιτα και η χαβιαροσαλάτα, 

ο ζερντές, ρύζι βρασμένο στο νερό με ζάχαρη και κρόκο (σαφράνι), ή το χοσάφι, από ξερά 

βερίκοκα, δαμάσκηνα, σταφίδες, ξύσμα πορτοκαλιού και λίγη ζάχαρη ή πετιμέζι. 



● Για το Πάσχα οι νοικοκυρές ζύμωναν επτάζυμα και τσουρέκια. Το πασχαλινό αρνί είχε 

γέμιση από ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρια. Στη Μικρά Ασία το σουβλιστό αρνί δεν 

εθεωρείτο επιμελημένο γιορτινό φαγητό. 

● Τα γλυκά του κουταλιού – καθαρά ελληνική συνήθεια– ήταν ευρύτατα διαδεδομένα στη 

Σμύρνη και στην Ιωνία, όπως και τα σπιτικά σιροπιαστά γλυκά, μπακλαβάς, κανταΐφι, 

σεκέρ παρέ, σαμουσάς, εκμέκ, σαραϊλί.  

1. https://www.argiro.gr/recipe/mikrasiatika-manti/ 

2. https://www.gastronomos.gr/apopseis/oi-geystikes-paradoseis-tis-ionias/56916/ 

3. https://www.tanea.gr/2002/09/13/lifearts/culture/edesmata-me-arwma-mikrasias/ 

4. https://kwloxaneio.gr/soutzoukakia-smyrnika-ryzi/ 

 

Ιντζίδου Αγγελική Β2 
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