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Από την περιοχή του Πόντου προέρχεται μια πλούσια 
διατροφική παράδοση, ένα μοντέλο διατροφής που πρόσφερε 
μακροζωία και ποιότητα ζωής στους προγόνους μας. Η πλούσια 
βλάστηση της περιοχής, λόγω εδαφοκλιματολογικών συνθηκών, 
διαμόρφωσε και τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων. Ο 
Στράβων, γνωστός γεωγράφος της αρχαιότητας, χαρακτηρίζει την 
περιοχή «χώρα θαυμάσια στην παραγωγή καρπών και 
προπάντων σιταριού, καθώς και σε κάθε είδος κτηνοτροφίας. Η 
πεδιάδα είναι γεμάτη δροσιά και καταπράσινη… Τα πλούσια 
νερά της περιοχής δεν αφήνουν ξηρασία πουθενά. Ούτε μια φορά 
δεν έχει αναφερθεί ότι έπεσε πείνα σε αυτά τα μέρη». Ο Πόντος 
είναι μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή, με μεγάλη επιφάνεια 
δασικών εκτάσεων , με πολλούς ποταμούς και συχνές 
βροχοπτώσεις.



Η διαμόρφωση του εδάφους με το μεγάλο υψόμετρο και τα πολλά 
παρχάρια (χλοερά οροπέδια σε ψηλά βουνά) οδήγησε στην εκτροφή 
μεγάλων ζώων, των βοοειδών. Οι ταύροι του Αιήτη μαρτυρούν αυτή 
την μακραίωνη σχέση. Στο μικρό ποσοστό καλλιεργήσιμης γης 
καλλιεργούνταν κυρίως δημητριακά, φουντούκια (στην παραλιακή 
ζώνη) και οπωρικά. Μεγάλη ήταν η επάρκεια καλαμποκιού και 
σιταριού κυρίως στην Τραπεζούντα, απ’όπου γινόταν εξαγωγές. 
Πατρίδα της αρχαιότερης ποικιλίας σιταριού είναι η περιοχή νότια 
του Πόντου απ’όπου μέσω των Βαλκανίων έφθασε στην κεντρική και 
βόρεια Ευρώπη. Επίσης η θάλασσα του Ευξείνου Πόντου όπου 
θεωρείται μια από τις πιο ιχθυοπαραγωγικές θάλασσες του κόσμου 
ήταν αρκετή για την προμήθεια ψαριών.





   .ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ



   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

    ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
.ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Χαρακτηριστικά της ποντιακής διατροφής είναι η χρήση 
μικρής ποσότητας κρέατος ως πηγή πρωτεϊνών, καθώς ήταν 
ασύμφορη η κατανάλωση του ίδιου του ζώου σε σύγκριση με 
την αξιοποίηση του γάλακτος από αυτό. Ευρεία είναι η χρήση 
του γάλακτος με τη μορφή όξινων γαλακτοκομικών (γιαούρτι, 
υλιστόν, πασκιτάν, ταν). Τα όξινα γαλακτοκομικά με έρευνες 
αποδεικνύεται ότι συμβάλλουν στην καλή υγεία και στην 
μακροβιότητα. Εναλλακτική μορφή πρωτεΐνης ήταν τα ψάρια 
και από τα πιο γνωστά ο γαύρος (τα χαψία).

 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟIONTA



Επίσης πολύ σημαντική είναι η κατανάλωση δημητριακών. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρασκευή ζυμαρικών ολικής άλεσης ,όπως τα 
κορκότα και τα πλιγούρια (σπασμένα στάρια) και τα προψημένα 
ζυμαρικά όπως το περέκ, το συρόν και το εβριστέν. Τα προψημένα 
ζυμαρικά, τα χρησιμοποιούσαν με σκοπό να ετοιμάσουν γρήγορα και 
εύκολα γεύματα. Ταυτόχρονα όμως ήταν μια ευκολοχώνευτη τροφή με 
πολυάριθμες ωφέλειες στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Τέλος πλούσια πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων ήταν η μεγάλη 
πληθώρα φρούτων, λαχανικών και άγριων χόρτων της περιοχής 
(τσουκνίδες, παπαρούνες  κ.α). Η γνώση των άγριων χόρτων και η 
ευρύτερη χρήση τους ήταν πολύ σημαντική στην διατροφή των 
Ποντίων. Μελέτες έδειξαν ότι τα άγρια χόρτα σε σύγκριση με τα 
καλλιεργήσιμα λαχανικά έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία σε βιταμίνες, 
μέταλλα, φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά συστατικά και ωμέγα 3 λιπαρά 
οξέα.

  ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ



     Το κρέας στην κουζίνα του Πόντου

Μόνο γύρω στις 20 – 30 συνταγές έχουν ως κύριο υλικό το κρέας (μαζί 
με τους κιμάδες) και ακόμα πιο ελάχιστες είναι αυτές που 
χρησιμοποιούν μοσχαρίσιο κρέας: αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες 
συνταγές, έρχονται από την αστική τάξη τον καιρό που ευημερούσε 
στις παραθαλάσσιες πόλεις (από τη Σαμψούντα στη δυτική άκρη 
μέχρι την λαμπερή Τραπεζούντα στην ανατολική άκρη της 
παρευξείνιας ακτής).

Γενικά είναι ελάχιστη η παρουσία του κρέατος στην αγροτική 
ποντιακή κουζίνα: μηδενική του μοσχαρίσιου κρέατος, πολύ λίγη του 
αρνιού και των κατσικιών που υπήρχαν άφθονα, λίγη και του 
χοιρινού, αν και όλες οι οικογένειες εξέτρεφαν γουρούνια – ίσως το 
θρησκευτικό ταμπού της βρώσης χοιρινού κρέατος από τους 
μουσουλμάνους που τους περιέβαλλαν να μην ενθάρρυνε την 
εκτεταμένη εκτροφή τους.  Μικρή είναι και η  παρουσία των 
πουλερικών - τα αβγά όμως περισσεύουν και είναι ιδιαίτερα αγαπητές 
οι ομελέτες, όπως ο «φούστουρον». Πολύ λίγα είναι ακόμα τα πιάτα 
με κυνήγι, αν και ο περιβάλλων χώρος με τα πανύψηλα βουνά και τα 
τεράστια δάση προσφερόταν κατ΄ εξοχήν.



Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης υποστηρίζει: «Από κρέας έτρωγαν λίγο και 
χρησιμοποιούσαν σχεδόν μόνο χοιρινό και κοτόπουλο. Ήταν ιεροσυλία 
να σκοτώσεις βόδι, που σε βοηθούσε στο όργωμα ή αγελάδα που έδινε το 
γάλα. Αρνιά και κατσίκια δεν υπήρχαν πολλά – τα βουνά στον Πόντο 
ήταν πολύ ψηλά για να βόσκουν αυτά τα ζώα. Ο καβουρμάς ήταν ένα 
από τα ελάχιστα αλλαντικά της ποντιακής κουζίνας και φτιαχνόταν και 
αυτός πολύ απλά».



Στον Πόντο, ο κύριος άξονας της καθημερινής 
διατροφής της μεσαίας αστικής αλλά και της αγροτικής 
τάξης ήταν:

Τα καρτόφαι, οι πατάτες δηλαδή.
Ο ταρχανάς (τραχανάς).
Η μακαρίνα (χειροποίητα ζυμαρικά).
Τα βαρένικα.
Τα χαψία (γαύρος).
Τα κοχλία (σαλιγκάρια).
Οι σούπες με όσπρια.                      
Το πλιγούρι.
Ποντιακοί σαρμάδες.
Φασόλια χάντρες με λαχανίδες.
Πλιγούρι με καβουρμά.
Τανωμένος σορβάς.
Χαβίτζ με φουρνικόν αλεύρι
Τσιμούρ.
Τανέα (ποντιακή σούπα).



    Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η παραδοσιακή ποντιακή κουζίνα χρησιμοποιεί απλά συστατικά 
χωρίς μεγάλη επεξεργασία και συνδυάζει με σοφία υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες και λίπη. Ο οργανισμός δεν καταπονείται με 
πολυεπεξεργασμένες τροφές και πρωτόγνωρα συστατικά. Η 
διατροφή αυτή προσφέρεται ως πρόταση ικανή να αντιπαρατεθεί 
στα σύγχρονα διατροφικά προβλήματα, που οδήγησαν σε 
προβλήματα όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και άλλες ασθένειες.



Η λιτότητα μιας κουζίνας «της ανάγκης»

Δωρικό και λιτό λοιπόν το ύφος της ποντιακής κουζίνας όσον αφορά τη σύνθεση των 
φαγητών, έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά των πιάτων της την υψηλή διατροφική αξία 
(που διασφαλίζεται με τα άφθονα γαλακτοκομικά, την προσφορά ενέργειας που δίνουν 
τα δημητριακά και οι θερμίδες από το πανταχού παρόν βούτυρο), την αειφορία, δηλαδή 
τη διατήρηση των πόρων, καθώς τα ζώα δεν σκοτώνονται αλλά εκτρέφονται και την 
εξοικονόμηση χρόνου, δηλαδή την ταχύτητα της προετοιμασίας τους, που 
εξασφαλίζεται με το τηγάνι και την κατσαρόλα.

Λατρεία πραγματική δείχνει η ποντιακή κουζίνα στις σούπες («σουρβά» ή «τσορβά»). 
Μακράν η πιο αγαπημένη σούπα είναι το «Τανωμένον σουρβά» με κορκότο και 
πασκιτάν και από εκεί και πέρα, βρίσκουμε γύρω στις 20 σούπες, σχεδόν όλες με 
δημητριακά και γάλα, με εξαίρεση βεβαίως το ρώσικης προέλευσης μπορτς ή πορτς και 
κάποια ψαρόσουπα στα παράλια. Πολλά είδη ψωμιού και πολλές πίτες και πιτάκια. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των φαγητών μαγειρεύονται στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα 
και πολύ λίγα, κυρίως γλυκά, βγαίνουν από τον φούρνο και είναι γλυκά κυρίως των 
γιορτινών ημερών  (βασιλόπιτα την Πρωτοχρονιά, ο «πουρμάς» που είναι γαμήλιο 
γλυκό) ενώ η ισχνή παρουσία του κρέατος εξαφανίζει σχεδόν τη χρήση της σούβλας και 
της σχάρας από τον κύριο κορμό της ποντιακής κουζίνας.



Φυσικά, η ποντιακή κουζίνα δεν είναι μόνο αυτή που δημιουργήθηκε στην 
ορεινή ενδοχώρα. Ζώντας δίπλα με τους Τούρκους, γειτονεύοντας με την 
Αρμενία και τη Γεωργία και με φυσικό όριο τον Καύκασο, τα μαντί, τα 
πεϊνιρλί και τα πιροσκί, το χοσάφι, το κεσκέκι, ακόμα και τα κεμπάπ και οι 
κρεατόπιτες στα νότια του Πόντου, στην Κασταμονή, εγγράφουν τις 
γαστρονομικές επιρροές τους στην ποντιακή κουζίνα. Τα συχνά ταξίδια στη 
Ρωσία τον καιρό της ευημερίας της αστικής τάξης, στα παράλια αλλά και ως 
πρόσφυγες μετανάστες το 1922 – 1924 και ως εκτοπισθέντες αργότερα επί 
Στάλιν (1937 - 49) από τη Ρωσία προς Κιργκιστάν, Καζακστάν, 
Ουμπζεκιστάν, βάζουν μαζί με τα βάσανά τους και το μπορτς, τα βαρένικα 
και τα πιλμένια στις κατσαρόλες τους.

Λαός χωρίς τόπο απτό, αλλά με τον τόπο του ολοζώντανο στην καρδιά του, 
επομένως και στις μαρμίτες του, οι Πόντιοι κουβάλησαν και τα αρχαία 
ονόματα των πιάτων τους μαζί με τις υπόλοιπες  αποσκευές τους στην 
Ελλάδα και κρατούν την κουζίνα τους εφεδρεία μνήμης και αυθεντικότητας 
προς χάριν όλων μας.



  .ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΩΤΙΑ

 1 γιαούρτι
 4 αυγά
 1/2 φλ. γάλα φρέσκο
 1/3 φλ. σπορέλαιο
 1 φλ. ζάχαρη
 2 βανίλιες (ή ξύσμα 1 πορτοκαλιού)
 2-3 πρέζα/ες αλάτι
 1/2 κ. γ. σόδα μαγειρική
 2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
 Αλεύρι (περίπου 4 φλυτζάνια)



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 Σε ένα μπολ, βάζουμε βάζουμε τα 7 πρώτα υλικά. Αυγά, γιαούρτι, γάλα, σπορέλαιο, 

ζάχαρη, βανίλιες και αλάτι.

 Με μίξερ χειρός ή με σύρμα, χτυπάμε τα υλικά να ενωθούν και να λιώσει καλά η ζάχαρη.

 Κρατάμε 1/2 φλ. αλεύρι στην άκρη και κοσκινίζουμε το υπόλοιπο με το baking powder 
και τη σόδα.

 Ρίχνουμε το αλεύρι στα υγρά υλικά και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να είναι εύπλαστη και 
να μην κολλάει στα χέρια.

 Λίγο λίγο, βουτάμε τα χέρια στο αλεύρι που κρατήσαμε και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να 
μαζευτεί σε μπάλα και να καθαρίσουν τα τοιχώματα του μπολ.

 Πλάθουμε τη ζύμη σε χοντρό ρολό.

 Κόβουμε σε 5 κομμάτια.



 Κάθε κομμάτι το πλάθουμε σε σχήμα σφαιρικό.

 Ακουμπάμε σε ένα φαρδύ αλευρωμένο μπολ.

 Ελαφρά πατάμε τη ζύμη να πλατύνει.

 Αφού τα φτιάξουμε όλα, τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να 
ξεκουραστούν το λιγότερο για 30 λεπτά.













 ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 «ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  Α.Π.Θ. 
ΘΩΜΑ ΣΑΒΒΙΔΗ.

 “ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ»
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ  
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ.

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
 www.efxinospontos.gr
 www.lelevose.gr
 www.e-ptolemeos.gr



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ1 ΚΑΙ Γ2 ΤΟΥ 1ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ  

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

"ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ, 
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ"

 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

ΚΑΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝ
ΚΙΡΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΚΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΙΩΤΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΔΡΑΓΚΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΡΙΑΝΑ


	ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ Μ
	Η Ποντιακή κουζίνα και η διατροφή των Ποντίων στα πλαίσια του π
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ
	ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟIONTA
	ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
	ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
	Το κρέας στην κουζίνα του Πόντου
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
	Η λιτότητα μιας κουζίνας «της ανάγκης»
	Διαφάνεια 17
	ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΩΤΙΑ.
	ΕΚΤΕΛΕΣΗ
	Διαφάνεια 20
	Διαφάνεια 21
	Διαφάνεια 22
	Διαφάνεια 23
	Διαφάνεια 24
	Διαφάνεια 25
	ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Διαφάνεια 27

