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Ny
שורקתוהש׳סטרופ,ליאמריודעת״,״את™״*>

אישאלף300המתאמצת.באנגליתלו

rvrtrשלנו,באיבאתונה.למוותהנאציםהרעיבו

לאעבורנוכיהכוחבכלמולםשהתעקש^י—

בעדראובאישהשלנו,בהרייגעשמישהובחשבוןבא

אבלפה.היהמטבחייםביתבאזרחים.ירוגרמניםחיילים

חורטה,בישלנוחרובים,אכלנומרעב.מתלאאחדאף

ואכלנומהבר,שמלקטיםירוקיםלעליםקוראיםככה

כרתים״.שלהחלזונותעלאיןחלזונות.

העו־לכללשווקסטרופחולםהאלההחלזונותאת

לם.

$TS1$.העולם$TS1$

$DN2$.העולם$DN2$,בהרים,אותםאוסףהואהאי,בניכלכמובקיץ

אתמדמהשבנה,חממהבתוךאותםמגדלהואבחורף

תערובתאותםמאכילהטבע,להםשמציעהגידולבית

השריון.לחיזוקשיש,ואבקתתפוזקליפתתירס,של

חו־השבוריםבקפידה:ממייןהואהאלההחלזונותאת

זרים

$TS1$חוזרים$TS1$

$DN2$חוזרים$DN2$,נארזיםהשלמיםחיים,מחזורשיתחילולטבע

אבללאתונה,וקצתלכרתיםבינתייםונמכרים.יפה

ולצרפת.לאנגליהגםמעטעודאינשאללה,

נסי־דקות40כ־הנמצאתבחווה,צהרייםשעתזו

עה

$TS1$נסיעה$TS1$

$DN2$נסיעה$DN2$השולחןעלהרקליון.שלהתעופהלשדהמדרום

חלזונותחלזונות,ראגוגבינה,חריץסטרופשלבחווה

שלהצאןרועישהולידולחםסלטודאקוס,מוקפצים

ימישלושתאתשפתחההיאמבורכתפשטותיוון.

המסע־זמן,לכמהאחתהוזמנתי.שאליוהאוכלמסע

דן

$TS1$המסעדן$TS1$

$DN2$המסעדן$DN2$גולדנברג,אליאבהשףשלו,והשותףעשתצביקי

יכול־כפי״טעוםשכולליםכאלה,למסעותיוצאים

תך״

$TS1$יכולתך״$TS1$

$DN2$יכולתך״$DN2$אחרובמאפיותבטברנותתריםויעיל.אינטנסיבי

כזו,אחתפוגשיםוכשהםהחך,אתלהםשיתפסומנות

וחוזריםפרטיולפרטישלההמתכוןאתלומדיםהם

בתלשפתחוהיווניתהמסעדהב״גרקו״,אותולממש

האחרון.בדצמבראביב

האלה,השנייםשלהאכילהבקצבלעמודקללא

להז־מלאה,לארוחהבטברנהלהתיישבשמסוגלים

מין

$TS1$להזמין$TS1$

$DN2$להזמין$DN2$בהלהתחילכדיהבאה,לטברנהולעבורקפהכוס

ברברשינייםנותניםהםלביןביןמהתחלה.הכלאת

הגירוס,לפיתויימתמסריםבגריל,עוףטועמיםמאפה,

בשראוכבשבשרגילוחיהמקומי.השווארמהשיפוד

שרוקנה,לחםכיכרחציאולאפהבתוךנוטפיםלבן

בצלפרוסותכמהציזיקי,שלשנייםאוכףמעליהם

שמולידהמוכרתבשמחהלנגוסאפשרועכשיוחי

לבשר.בצקביןהשידוך

ונגליםאוכל,מדריכישנימוביליםהזההצידמסעאת

בולנגוסשצריךמהכלאתלדעתשמיטיביםואליאס,

שיותרלכמהלהגיעברורה:ההוראהוביבשת.האייםעל

מודרני,אוכלובליהמסורתי.מהמטבחביותרמהטוב
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בידייםיששקטכמה

כשהיאמרינהשל

בצקעיגולימרדדת

שיתקפלודקים

לגבינתמסביב

טרייהמיזיסרה

בדבש,מנושקת

לימון.וקליפתסוכר

עלמקפידההיא

ובזריזותהקיפול,

בפרחיםהמגשנמלא

לתנורשנשלחים

ארוכיםשולחנות

שלנוףמולנערכו

לכבודירוקות,גבעות

"שיהיהוכלה.חתן

אומרמתוק",להם

petiלא״אבלגיורג',
meziצריךבאהבה

מרקצתגםשיהיה

ים".שלומלחזיתשל

סירופהואמזיפתי

שםמצומצם,ענבים

יתרלמתיקותנרדף

העצבים.אתלעשתמביאהוא

פורםבאי,הגדולההעירבהרקליון,שנולדונגלים

דרום־צפוןבזיגזג,להתקדםהיאהתוכניתהמפה.את

שבמזרחהיפהפייההעירלחאניה,עדחלילה,וחוזר

פעולה.לקראתמ״פשלברצינותמסבירהואהאי,

שישהאוכלכלאתלהקיףנוכללאימיםבשלושה

למצואאפשראיהשווההאוכלואתלהציע,הזהלאי

במלונותהעוראתלצלותשבאיםהתייריםבחופי

נס־בחופיםבטברנותאותולחפשצריךכלול.הכל

תרים

$TS1$נסתרים$TS1$

$DN2$נסתרים$DN2$קטנותבמרפסותההרים,שבחמוקיובכפרים

הסיבוב.אחרישנגלות

שחורהואלמנהבלבןכלה

מל־וחמנייה,במיהשדותנמתחיםהוואןשלבחלון

ווים

$TS1$מלווים$TS1$

$DN2$מלווים$DN2$מנו־שללטברנההחלזונותמחוותבדרךהעיןאת

ליס.

$TS1$.מנוליס$TS1$

$DN2$.מנוליס$DN2$ישכרתיםבן״לכלבנוף,מצטופפיםזיתיםכרמי

קורנייקיונגלים.אומרמשלו״,זיתעצימאהלפחות

שלו.הזיתשמןבאיכותשנודעבאי,השליטהזןהוא

לה־הזמןאתלוקחיםלאט,שמכשיליםקטניםזיתים

תמלא

$TS1$להתמלא$TS1$

$DN2$להתמלא$DN2$ונהדר.עשירירוקעשבשלבטעם

שנתלהיותשהולכתמעידההעציםעל״הפריחה

בהיסטוריה,גדולידעןאליאס,אומרמעולה״,מסיק

עלאיןאםמדבר,לאהשתיקה.ובאמנותבבוטניקה

עדדלה,כךכלמסיקשנתהיתה2013ש־אומרמה.

מבוססשלהםהמטבחשכלהאי,בניאתשאילצה

חיצוניים.ממקורותאותולקנותהזית,שמןעל

אידה,הרהואפסילוריטיס,מתרומםבחלון

לעננים.עדהעינייםאתלוקחהאי,בהריהגבוה

הנעיםעלושומרזאוסיושבהמושלגת,בפיסגהשם,

במכוניתהכפראתשחוצהבלבןהכלהעלבדרכים,

מושבהממקוםבהשמביטההאלמנה,ועלמקושטת

בעלהנפטרשבומהיוםהכביש.לצדקשכיסאעל

בת־עודתתקשטלאשחורים,בבגדיםמצווההיא

כשיטים,

$TS1$,בתכשיטים$TS1$

$DN2$,בתכשיטים$DN2$בגדשובתלבשלאהשיער,אתתצבעלא

מוקפותוהעינייםהפנים,וחמורותיושבתוהיאים.

זיכרוןשלבדלבהןלמצואוקשהקמטים,מניפת

המ־כשהשיירהשנים,לפניאז,שידעהמהעליצות

קושטת

$TS1$המקושטת$TS1$

$DN2$המקושטת$DN2$ברחובות.לכבודהציפצפה

מצטופפיםמנוליסשלבטברנההאבןקירותעל

רהיטיםעתיקים,נשקכלימצוירות,צלחותאוספים.

לה־שהחלוחפציםהמולתשנה,מאהלפנישגולפו

תאסף

$TS1$להתאסף$TS1$

$DN2$להתאסף$DN2$לראשונה.הטברנהאתפתחשלוסבאאז65ב־

מחייךזוגהאדמה,אתחורשאיכרישניםבצילומים

רובים.קנימולכמריםמעמידיםהנאציםהמצלמה,אל

אנשיםאבלהקירות,עלנגינהכליגםשםהיופעם

לחזורושוכחיםלשירמתחיליםאותם,מורידיםהיו

מחביאהואעכשיואזנמאס,שלמנוליסעדהביתה,

למסיבה.חשקישכשלורקמוציאאותם.

נמלאתשבועשבסופיחמישים,כמעטבתמסעדה

פסטהחורטה,תבשילסועדים.מאותשלעליצות

כבשיםגבינתמגורדתומעליהעזבשרבצירמבושלת

הכוסותלתוךשיימזגמהעללסמוךגםאפשרלגברים.שייכיםהצהרייםיוון,באיי

ויובשובחורףשנאספופראפטריותתבשילקשה,

צלינהדרת,מרירותשבליבופראבצלהחמה,לעונה

מעייםהכותרתוגולתשמנמנה,חזירנקניקייתבקר,

במטבחישהתפתחוהמנותמסוגבטחול.ממולאים

לעשותומיטיביםהעירמבזבזנותהרחוקיםאיכרים,

החיה.חלקיבכלשימוש

סמו־לחייםמתוךשמציצותתכלתעינילמנוליס

קות,

$TS1$,סמוקות$TS1$

$DN2$,סמוקות$DN2$אל־שמחתשלשניםאחריבושנטבעאיפור

כוהול,

$TS1$,אלכוהול$TS1$

$DN2$,אלכוהול$DN2$הכוסות.לתוךשימזוגמהעללסמוךואפשר

השרי.אתמזכירשטעמומחומצן,בייןהתאהבתיאצלו

לתוךענביםמיץשפךשל}כשסבאשקורהמה״זה

עםחבית
יין

אליאס,מסבירלזרוק״,לוחבלשהיהישן

כשעלבחטאשנולדבייןמוצאתאנימהמביןלא

כרתיםבנילתפארת.מקומייםיינותישהשולחן

שמזכירבקוצ׳יפאלי,במיוחדשלהם,בענביםגאים

בליבקלות,שגדלעינבובורלאנה,הסנג׳ובזה,את

מפיקיםושממנובעיות,מרייותרלעשות
חזק,לבןיין

הלבאצליאבלהשולחן.עלשהוגשזהכמוגוף,מלא

בכלהנסיעה,סוףועדיבש,שרישללטעמושייך

המחומצניםאתלחפשאמשיךאניקפה,אוטברנה

אמצא.גםלפעמיםהאלה.

ומ־ונגליס,מכריזאחר״,במקוםנשתההקפה״את

קיים.

$TS1$.ומקיים$TS1$

$DN2$.ומקיים$DN2$בכרתים,להרקליון.הדרךעלכפרבאיזהעוצר

לגב־שייכותהצהריםאחרשעותיוון,אייבכלכמו

רים.

$TS1$.לגברים$TS1$

$DN2$.לגברים$DN2$והגב־מהרחובות,נעלמותהנשיםכישוף,כמו

רים

$TS1$והגברים$TS1$

$DN2$והגברים$DN2$הספר,אצלשיושביםהםהקפה.בתיאתממלאים

אתישיגולאשהצעדיםלאט,לאטבחבורות,מהלכים

השמש.שקיעתאתיזרזולאהדיבור,קצב

והלוואיהישיבה,כךכלונעימההקפה,ליטעים

שיימתחהלוואימקום.לשוםממהריםהיינושלא

עבורערבייםביןבשעתנמתחשהואכמוהזמןלי

אמאמרינה,מחכהבהרקליוןאבליוון.שלהגברים

ירקותלהכיןאיךגולדנברגאתשתלמדונגליס,של

מתוקים.וקלצוניממולאים

אחרוניםתפוזיםבאוויר,עומדיסמיןריחברחוב

בוורוד,בצהוב,צבועיםהבנייניםבעצים,נאחזיםעור

שקטכמהילדים.מספרדףכמונראיםוכתום,כחול

כלשנחבצקמרדדתכשהיאמרינהשלבידייםיש

הדו־המערוך,לתובענותנענההואועכשיוהלילה

רש

$TS1$הדורש$TS1$

$DN2$הדורש$DN2$לגבינתמסביבשיתקפלודקיםבצקעיגוליממנו

לימון.וקליפתסוכרבדבש,מנושקתטרייהמיזיסרה

עלמקפידההבצק,אתצובטתהיאמיומנותבאצבעות

שנשלחיםבפרחיםהמגשנמלאובזריזותהקיפולים,

ומתוק.חםבריחמתבשםוהביתלתנור,

ירקותעםשטוגןבאורזממלאתהיאהירקותאת

לזוקשרשוםלהאיןהשםשלמרותגרוויר,וגבינת

כלומדויקיםעדיניםנפלאים,ממולאיםהשוויצרית.

גולדנברג,אומרזה״,אתיאהבולא״הישראליםכך.

מדי״.שקט״טעם

פחות,קצתשלוהקהלאתמכירשהיההלוואי

יום.כלמאלהלימכיןוהיה

הלוקומדוסשלהאווירבועות

הבו־הבוזוקי,שללנגינהשייכיםכרתיםלילות

קר

$TS1$הבוקר$TS1$

$DN2$הבוקר$DN2$מבוגריםוגבריםנשיםילדים,לאקורדיון.שייך

עצוביםשיריםמנגניםהרקליון,רחובותאתממלאים

שלפסקולמבולגריה,אומרומניהאיתםשהביאו

לשירדלותם,אתלתנותאירופהברחביהנודדים

בכיסם.מצויהשהפרוטהאורחעובריבאוזני

לכרתיםהגיעואירופהאיחודשאחריאומרונגליס

הגברים,שלהראשיםאתבילבלויפות,נשיםהרבה

היוזונות״בתיהמקומיות.שלבלבובהלהבכינטעו

יכלוגבריםהגדולות.ובעריםבכפריםשכיחעסק

לראותיכלואזשעדיפות,נשיםלעצמםלקנות

המשברבאאזאבלמדעתם.יצאווהםבקולנוע,רק

אקור־עםצועניםורקקרסו,עסקיםהרבההכלכלי,

דיונים

$TS1$אקורדיונים$TS1$

$DN2$אקורדיונים$DN2$ברחובות״.נשארו

הרקליון,במרכזהבוקרשיטוטאתאוהבתאני

שמציעהקטן,השוקאתונגליס,שלהסיפוריםאת

שבההחנותאתירקות.שלויופילמזכרתקשקושים

שא־כאלההאי,מכלשלוקטוגבינותלמצואאפשר

פשר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$אתבכרתים.רקשישוכאלהיווןבכללמצוא
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ומתוקחםבריחנמלאהביתקלצוני.מברישיםומרינהאליאסונגלים,

הסועדיםאתלהעירשיודעמהראקיולגימהבראספרגוסארטישוקים,חביתתיוסף.שלבטברנה

המא־ואתבוקרשלקפהשמציעותהקטנותהכיכרות

פיות

$TS1$המאפיות$TS1$

$DN2$המאפיות$DN2$,שיצאחםבצקריחלאווירשמשלחותהקטנות

המקומיות,הסופגניותהלוקומדוסריחאתמהתנור.

ומוטללאצבעבוהןביןשנצבטדלילשמריםבצק

שמצליחותהלוקומרוס,מענגותכמההרותח.לשמן

אותןשהופכותגדולותאווירבועותבתוכןללכוד

במיוחד.לקלות

לו־להסכםיווןחייבתהמפותחתהאפייהתרבותאת

זאן,

$TS1$,לוזאן$TS1$

$DN2$,לוזאן$DN2$הנוצריםעלוכפההעשריםהמאהבתחילתשנחתם

לחזורהצטווהמוסלמיםליוון.לחזורבטורקיהשחיו

נאלצהוהיאאיש,מיליוןחמישהאזחיוביווןלטורקיה.

איתםהביאוה״טורקוונים״מהגרים.מיליוןשנילקלוט

ובורקס.פשטידותבצק,שלשלםעולם

60שכבררת׳ימנמהעירג׳ורג׳שלההוריםכמו

גלגלועלענק,שולחנותעלבצקסדינימותחשנה

אתיוצרהואבועריםפחמיםמעלשמסתובבלוהט

שה־הוריואיתםשהביאואמנותהקראיף,שערות

גיעו

$TS1$שהגיעו$TS1$

$DN2$שהגיעו$DN2$.להרקליוןשבאהקירקור,משפחתאומאיזמיר

ונהדרתקטנהמאפייהוהקימה1922בשנתמאיזמיר

העיר.שלבטבורה

עזבולאכאילושנראיםגבריםהעליונהבקומה

דקיקיםפילועלימותחיםהכושרמכוןאתמעולם

כמ־בשמן,אובחמאהבמקוםברוויוןאותםומושחים

קובל.

$TS1$.כמקובל$TS1$

$DN2$.כמקובל$DN2$מלוחהגבינהבמילויבוגרצ׳המכיניםמהם

ושמנת.סולתשלמתקתקבמילוימאפהאומשגעת,

נקבציםשאליההתחתונה,בקומהמתבצעתהאפייה

במקום,לאכולאוהביתהמאפיםלקנותהעירתושבי

בטוב.ייפתחהחדששהיוםלוודא

גםלוזאן,להסכםהיווניםחייביםבורקסרקלא

העוניבשכונותשפרחההמוסיקההרמבטיקו,את

וגע־כאבשירתובפיראוס.באיזמירהמהגריםשל

גוע,

$TS1$,וגעגוע$TS1$

$DN2$,וגעגוע$DN2$צמחהומהםבשוליים,שהתנגנהותשוקה,מחאה

יוון.תרבותשלהלבלתוך

כשאנחנוהרמבטיקונרעדתונגליםשלבגרון

הנשרים.הראלגבוהלדרום־מזרח,המטפסתבדרך

שעברה,המאהשלהשלושיםבשנותשנכתבשיר

כרתים.שלההריםעללהיקברהמבקשהאישעל

רוצההואשלוהקברולידשלו.והבוזוקיהואלבד.

לבקרשיבואושלחבריםגראס,צמחישנישישתלו

הגע־כלביןלו.וישירושםכשיישבולעשןמהיהיה

גועים

$TS1$הגעגועים$TS1$

$DN2$הגעגועים$DN2$לעשןהגעגועגםהיההמהגריםאיתםשסחבו

שלבטורקיהחוקישהיהוגראס,חשיששלהמתוק

הימים.אותם

חצילעםארנבתעושהמה

מה־צאןעדריההר.עלהמתעקלתהדרךיפהכמה

לכים

$TS1$מהלכים$TS1$

$DN2$מהלכים$DN2$בסביבה,כפראיזהלראותשאפשרבליבנוף

צצהושםפהחוזרים.הםולאןבאומאיפהברורולא

שמיים.לקדושתלהתקרבשביקשהקטנה,כנסייהאיזו

מרווה,תימין,ריחבאווירהרכסים,אתמלטפתרוח

חרציותאלוהים.שלתיבולעשביצרורהבר,מיורן

לספריודעותזהב,לבעםלבנותמקום,בכלפורחות

בשמייםשכזה.מהוללדבשישלכרתיםומאיפהאיך

במשקלכבשהאועזאיזומחפשיםנשריםארבעה

למ־אותןולקחתטפריםבהלנעוץשיוכלומתאים,

עלה,

$TS1$,למעלה$TS1$

$DN2$,למעלה$DN2$הנקיקים.באחדהממוקםלקן

הלובי,היםממולוכשנגלהלהתעקל,מוסיףהכביש

כלויפהקטןכפרקפטניאנה,שלהבתיםגםמתגלים

בריכתעםחלומות,מלוןופופימרקוםהקימושםכך,

קרים,לימיםשמחכהואחהנוףעלהחולשתשחייה

במטבחההרים.צינתאתותחמםהאשבושתבער

מתבשלארטישוקשבהםסירים,מעלגוהרותנשים

גבינתבתנורכבש.בשרעםמתבשלופולפולעם

״תאכלילוחש,ואליאסביצים,עםנאפיתסטקה

בדרךטברנותשתיעורישבלחם,תגעיאלבזהירות,

ערב״.לארוחתאחתועוד

הקטניםבכפריםהטברנותשתינפלאות,היוהן

אתחייבתהראשונהלרת׳ימנו.המובילההדרךלצירי

היאאבלהידיים,ברוכתלאלפיטריהתהילתהכל

ובכרתיםהבעל,הואכיג׳אני״,של״הטברנהנקראת

אפילובישלשלאאפילולבעל,הולךהקרדיטכל

גםצוחקת.היאהאישה״,אתלבחור״ירעאחת.מנה

אדם.לבןמשהומגיעזהעל

הלזו־השולחןעלאלפיטריהשהעלתהמהמכל

נות,

$TS1$,הלזונות$TS1$

$DN2$,הלזונות$DN2$הפהבגבינהאפוייםוחציליםארנבותתבשיל

שלשוניםסוגיםעשרהבחורטה,כבשתבשילזוכר

הגבעות.עלבעצמהליקטהשאותםעלים,

שי־האוכללאלוהיהתפללתיואנישם,וכשישבנו

מציא

$TS1$שימציא$TS1$

$DN2$שימציא$DN2$לאכבראנישטעיםאפילוכימקום,עודלי

טברנתשלהבעליםמיוסף,הטלפוןהגיעיכולה,

והתעצ־מתעכביםאנחנולמההביןשלא״אלקוס״,

בן

$TS1$והתעצבן$TS1$

$DN2$והתעצבן$DN2$מספראתלהקטיןיכולהואאםשאלכשאליאס

לנו.להגישמתכווןשהואהמנות

עדטעים,כךכלוהיהשקיעה,עםאליוהגענו

חביתתהשולחן.עלשעלהמהמכללאכולשהצלחתי

עגבניותעםבקרתבשילבר,ואספרגוסארטישוקים

יוסףיבורךוגבינה.עוףעםמבושלתפסטהוזיתים,

הראקי,ויבוררהידייםתבורכנהביתו,בניויבורכו

להעיריודעלגימותשבכמהכרתים,שלהגראפה

שבמועדים.העייפיםאת

לפנישעדפטרוס,שלבקפהסיימנוהלילהאת

וידיוסולאריתבאנרגיהשהתעסקמהנדסהיהשנה

כוח,בתחנותנמלאהאי2009ב־בעבודה.מלאותהיו

הנו־הרוחהמלטמי,ואתהשמשאתלנצלשביקשו

שבת

$TS1$הנושבת$TS1$

$DN2$הנושבת$DN2$שי־הממשלהלספטמבר.מאיביןצפוןמכיוון

כנעה

$TS1$שיכנעה$TS1$

$DN2$שיכנעה$DN2$העניין,לטובתאדמותלהקצותהתושביםאת

המשבראבלהרווחים,אתיגרפושהםהבטחהתמורת

זו.אתוגםהבטחות,הרבהשברביווןשנוגסהכלכלי

ופטרוםקרס,סולאריתאנרגיהשלהמבטיחהענף

באזורקטנטןמועדוןופתחשלוהבוזוקיאתלקח

רת׳ימנו.שלהמסחרי

יושבהקירולידבשפע,הראקימשהו,לאהאוכל

בידיולשמוע,שרוציםסיפוריםחרושותפניוגבר,

תפתחשהיאכךכלשרצהגברעלשרוהואגיטרה,

אפוףהקטן,בחלללבבה.הקשיחהוהיאהדלתאתלו

לכולם.וכוסיתאוכלמזמינהפופיסיגריות,שלעשן

כפחם.שחורושיערהבשפעאבריהפופי,יפהאישה

השלישיבנהשניםכמהלפנילה.ישילדיםארבעה

המסעדות

Koumos

מהרקליוןדקותו\שר

ו\ללטפסכדימספיקות

שלהזהלמקוםולהגיבההר

חפציםהמונישבומנוליס,

מהאתמספריםהקירות

הררי,מסורתי,מטבחשהיה.

מהברגלםחומרישמשלב

במשקשגדליםאלהעם

לנסותמצויןמקוםהבית.

שלוטובפשוטשרקוטרי

בלגימהאותוולשמחאיכרים,

ייןשל
מחומצן.

Emmanuel Kornaros

Kavrochori Gazi

Prefecture ofHeraklion

יוון(:קידומת)ללאטלי

7823597496 0577674896,

לכםאספרנאותבגילוי

ואנילי,עמדלאשכוחי

כולםשבובערבנרדמתי

אבלשם.לאכולהלכו

מבסוטיםכךכלחזרוהם

ומהמוסיקהמהאוכל

החלטתיאזשם,המתנגנת

הזוהמסעדהאתגםלהכניס

שלי.המומלצותלרשימת

Central square of

Archanes Heraklion

,2903570182טל׳

6628167796>-
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שהציללניתוחנכנסקשה,ממחלהנפטרכמעט

היאשנה,בכלבשנה,פעםמאז,החיים.אתלו

בחיים.שנשארזהאתחוגגת

הראשאתמבשלראקי

רת׳ימנו.שלהעתיקההעירעלמאירהבוקר

18ה־המאהבשלהיבאיששלטוהוונציאנים,

אנחנוומזרקות.ארמונותאחריהםהשאירו

לחאניה.מזרחה,יוצאים

שלהםהעצבאתלשיריודעיםכרתיםאנשי

מתחתן,כשזוגהשמחה.אתלאכולויודעים

שישהטובבכלעמוסשולחןלכבודופותחים

לטברנהוכשהגענובים.אובהריםלהציע,לאי

לאקטןבכפרלונטיס,משפחתשלהמהוללת

נוףמולנערכוארוכיםשולחנותמחאניה,רחוק

וכלה.חתןלכבודירוקות,גבעותשל

משניאחדג׳ורג׳,ליאמרמתוק״,להם״שיהיה

עינייםעםיפהגברבמקום.שמבשליםהאחים

״מתוק,אחר.במקוםנמצאותהןכאילושנרמה

קצתגםשיהיהצריךבאהבהpetimeziלאאבל

סירופהואמזיפתיים״.שלומלחזיתשלמר

יתר.למתיקותנרדףשםמצומצם,ענבים

שהואכמוהאהבהבתיבולמדייקג׳ורג׳אם

שלו.מילהלכללהקשיבצריךבמטבח,מדייק

ממולאדקעלהשהיאפיתה,מארסושםאכלנו

שמןוקצתשוםבצל,בר,שומרטורקי,בתרד

מקו־עזשלפניםחלקיבמחבת,שקוליםזית

מחים

$TS1$מקומחים$TS1$

$DN2$מקומחים$DN2$פילאפו,וגאמורוזמרין,וקצתחומץעם

וכבש.עוףשלבצירשמבושלהחתונות,אורז

להשתמשחשובכבדים,מריחותלהימנעכדי

מסורס.ובכבשזכרממיןבתרנגול

לנוענההזהבכפרשידענוהיבשהלנפלאות

בהא־חבויבחוףדגיםבסעודתערב,בשעתהים

ניה,

$TS1$,בהאניה$TS1$

$DN2$,בהאניה$DN2$יודעיםשמניםשחפיםשםמהנמל,רחוקלא

איזההחוף.אלששוחיםהדגיםשפעתעללספר

היםשבובמקוםלשבתשמציעמקום,שליופי

ים,קיפודישקיעהמולולאכולהחוףאלנושק

מטוגןצלופחעצמו,שלבמיץשבושלתמנון

ולהלךאוזוכוסיתלהריםבחומץ,פלפליםוסלט

חאניה.שלהרציףלאורך

פגשתילבלותשיצאוהצעיריםהמולתבין

הראש.אתלהםבישלשהראקיצעיריםשלושה

בחורמהם,אחדאותישאלנכון?״טורקייה,״את

החו־שעלובירוק,בסגולצבועשיערעםגבוה

לצה

$TS1$החולצה$TS1$

$DN2$החולצה$DN2$בבריסל.מאוהבשהואכתובהיהשלו

מישראל״.״אני

נכון?״זהיוון.עלמתיםשאתם״אומרים

יותר״.הזמן״כל

לפה?״באת״ולמה

לאכול״.בשבילרקלאכול.״בשביל

הרבהבטחלכאן.להגיעטובההכיהסיבה״זו

להשתזף״.מאשריותר

hillaall@gmail.com

משמאל:

למטה:ספאנקופיטה,

קלזונהקרימדו

המתכונים

שלו,מהחופיםמזנקיםשהריםאיכבודך*

כוב־ששרשרתפורייה,בושהאדמה

if

$1ST$בוכif$1ST$

$2ND$בוכif$2ND$יחדאלהוכלחותםבוהטביעהשים

בהר־גדולמגווןשמציעעשירמטבחיצרו

בה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$אייוון;שלהאייםבשארשתמצאומזה

לפני1400ב־שכברלספריודעיםשחרסים

חיטה,שלממלאינהנההספירה
כבשיםיין,

מסעותולכבודהזההאילכבודזית.ושמן

כמהבפניכםמביאהאנינשכחיםבלתיאוכל

שלנובנסיעהצדשגולדנברגמהמתכונים

לה.שקדמוובכאלה

7J/r>/7rrnnp
יחידות(:16)ל־החותרים

30X30בגודלטריפילובצקעלי16

ס״מ

לבןבצלירו׳12

)קשקבל(קפלוטיריגבינתכפות

מגורדת

חמאהכפות

חלמונים

פלפלמלח,

דקות,לפרוסותהבצלאתחותכים

בינוניתאשעלהחמאהעםבסירמטגנים

מהסירומוציאיםזהוב,צבעלקבלתער

וגבינתפלפלמלח,לבצלמוסיפיםלקערה.

עלהפילודףאתמניחיםמגורדת.קשקבל

התערובתמןכפותשלושמניחיםקרש,

ם״מכ־ומשאיריםמשטחיםהעלה,במרכז

ביצהחלמוןטורפיםהצדדים.מכלשוליים

למלבןמקפליםהרף.שוליאתומברישים

מטה.כלפיכשהקיפוליםבתבניתומניחים

אופיםהבצק.מעלביצהחלמוןשובמורחים

אחיד.זהובשהבצקעדמעלות180ב־

ספאנחופיטה

בסיסעלובשמל,תרדעםיווניתבורקספשטידת

לחתוךמומלץלאלב:שימוזית.משמןפילובצק

שיתקרר.להמתיןאלאמיידהמאפהאת

עגולה)לתבניתהחומרים

ס״מ(:35בקוטר

מלחקורט

חמאהגרם100

טחוןמוסקטאגוזקורט

מגורדתכבשיםפטהגרם200

דקוקצוץחלוטתרדגרם250

קצוץשמירגרם100

בשוקלהשיגיווניפילובצקגרם500

גרקובמסעדתאולוינסקי

לב/׳ומל:

חמאהגרם50

קמחכף

חלבכוסות

חמאה.גרם50נמוכהאשעלבמחבתממיסים

אתיוצקיםהיטב.ומערבביםהקמחאתמוסיפים

פוסק,ובלתינמרץערבובכדיותוךבהדרגההחלב

גושים.וללאאחידבמרקםבשמלרוטבשנוצרעד

ערבובבקערתושמירתרדפטה,בשמל,מערבבים

גדולה.

שלושהמברישיםחמאה.במעטתבניתמשמנים

תחתיתעלאותםומניחיםמומסתבחמאהפילורפי

המלית.אתפנימהיוצקיםוערב.בשתיהתבנית

ארבעהוערב,שתישלבמבנהשובמניחים,מעליה

הפילודפישוליאתבחמאה.מוברשיםפילועלי

שצריכההצורהפנים.כלפימגלגליםהמבצבצים

גרם50מעליוצקיםקלאסי.לפאידומהלהתקבל

175ל־מראששחומםבתנורואופיםמומסתחמאה

משחיםשהמאפהעדאודקות45במשךמעלות

לפנישעות4-5לנוחלמאפהלהניחמומלץיפה.

הסכין.עםאותושמפגישים

Kirkor

משפחתשלהמאפייה

הרקליון.במרכזקירקור

Bougatsaבוגצ׳השליופי
בקרם.אובגבינהממולאת

PlatiaLiontaria,Heraklion

5072420182טל׳

Thalori TraditionalVillage

ופופי,מרקוסשלהעדןגן

אחריקצתשנמצאבכפר

Kapetanianaהנשרים.הר

Kofinas,Heraklion

6984996796טל׳

ג׳אנישלהטברנה

שלהטברנהלמעשה,

מזהשליופיאלפסריה.

הגעתם,כבראםותבשילים.

החורטה.עלתוותרואל

המתמחהחנותתמצאו

שלאגרטבעית,בקוסמטיקה

טובההיתהזובכרתים.גדול

בכתובתצורךאיןבמיוחד.

Spiliלעיירההיכנסומדויקת.
שלהטברנהעלותשאלו

לאורךממוקמתהיאג׳אני.

הראשי.הכביש

Alekos

nnziDnיוסףשלהמופלאה

זמן,עםבואומשפחתו.ובני

מזהלאכולותתחילושבו

היהשםמהאוכלהרבהומזה.

אתמסבירממצוין,פחותלא

וההצטיינותההוקרהתעודות

הקירות.שעל

רת׳ימנו,לידArmenoiכפר

מולהראשי,הכבישלצד

אוטובוס.תחנת

58114013828347622796טל׳

Leventis

בטברנהמגישיםנפלאאוכל

שאתהזאת,המשפחתית

ושניהאםמנהליםמטבחה

גלילית,מדברהנוףבניה.

רחבמנעדמציעוהאוכל

במקומותתמצאושלאוטוב,

לחאניה,כשתסעואחרים.

הזה,לכפרבדרךהיכנסו

אחתאתבתוכושמסתיר

בכרתים.טובותהכיהמסעדות

Ano Stalos,Chania,

5518601282טל׳

Thalasino AgeriFish

Tavern

מציעהדגיםטברנותהרבה

קפואהסחורהבתבןחאניה,

הפהאתשצדהבפרוטות,

הזה,במקוםהתיירים.של

יציגונסתר,בחוףשקיעהמול

הטרייההדגהאתבפניכם

בתפריטלבחור.מכםויבקשו

יצורכללידמצויןהמודפס

קפוא.אוטריהואאםמהים

ים,שליופיאוכל,שליופי

קטןמחבואשהואמקום

ונהדה

Vivilaki str.,Tabakaria, 35

Chania

6419397496טל׳ 6311501282,
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מינאלואנטומיצילומים:"סבוסבאישנולדה״חומוס"פאבה.

ממרחיווניחומוס

צהובהאפונהפאבה,

מזטוהיאלסבוסבאישמקורהמנה

שלפניכםהמתכוןאוזו.לצדאהוב

artcooמסערתשלזהעלמתבסס

שבאתונה.

החומרים:

צהובהאפונהגרם500

גסקצוציםבצלים,

גסקצוץסגול,בצל

מלחכף

לרבדיםחתוכהעגבנייה,

זיתשמןכוס

גרוסשחורפלפל

להגשה:

שחוריםזיתים

חריףפלפל

אחדמלימוןמיץ

זיתשמן

אפונתאתבינוניבסירמרתיחים

עגבנייה,מים,ליטר5.1עםהפאבה

אתמסיריםכףבעזרתומלח.בצלים

45מבשלים)מקפים(.שנוצרהקצף

והמרקםנספגוהמיםשרובעדדקות

הזיתשמןאתיוצקיםעדין.קרמי

טחינהבמוטאומזוןבמעבדוטוחנים

לפיומפלפליםממליחיםטועמים,ידני.

הטעם.

עמוקותלצלחותיוצקיםהגשה:

פלפלשחורים,זיתיםמעלומסדרים

יווניזיתשמןוהמוןלימוןמיץחריף,

חמים.מגישיםאיכותי.

כרתיסלט

החותרים
"־

אנשים(:

דקותלרצונותפרוסלבןבצל

לרבעיםחתוכותעגבניות

פרוסירוקפלפל

לעיגוליםפרוסיםמלפפונים

הלבן()מהחלקירוקבצלכפות

מלחםלפחות,ס״מבגודלקרוטוניםחופן

זיתבשמןומטוגניםבידחתוכיםלבן,

מגורדתפטהכפות

לימוןמיץכפות

זיתשמןכפות

יבשאורגנוכפיתחצי

פלפלמלח

לגבינהפרטהסלטמרכיביכלאתמערבבים

ואתהגבינהאתמפזריםהגשה.לקערתומעבירים

זית.שמןבהרבהומתבליםמעל,היבשהאורגנו

ספאנחוריזו

תרד,עםאורזתבשיל

ולימוןמנגולד

לערבבהזמןכלחשובלב:שימו

ללאהמחבתאתלעזובולאהאורזאת

במידתטעמיםלחזקאפשרהשגחה.

הצורך.

סועדים(:)ל־החומרים

גסחתוכיםתרד,עליכוס

גסחתוכיםמנגולד,עליכוס

בתרדלהחליףאפשר

כרשהראש

לקוביותחתוךלבן,בצל

דקלרוחבפרוסותשום,שיני

מלח

ירקותצירמ״ל500

ארבוריואורזגרם200

מלימוןמיץ

קצוץשמירכפות

גרוסשחורפלפל

זיתשמן

לרתיחה.ירקותצירמביאים

בתוךהלבןהבצלאתקלותמטגנים

עדזיתשמןכפותעםגדולסיר

תרדכרשה,מוסיפיםלשקיפות.

נוספותדקותכחמשומטגניםומנגולד

הציראליוצקיםשום.מוסיפיםואז

חוםעלשעהרבעומבשליםהרותח

ומבשליםממליחיםמפלפלים,נמוך,

נמוכה.אשעלנוספתשעהרבע

אורזמטגניםנפרדתבמחבת

ומוסיפיםשמןכפותעםארבוריו

הירקות.עםהירקות,מצירבהדרגה

פעםבכלאחתמצקתמוסיפים

שלרךמרקםלקבלתעדומבשלים

מיץאתומוסיפיםמפלפליםהאורז.

מייד.מגישיםוהשמיר.הלימון

ולהשגיחלערבבחשובספאנקוריזו.

כרתיםש!הגבינות

Graviera

שלהגרויירעםתתבלבלואל

הדמיוןלמתתהשוויצרים,

קצתרקהיאהזוהגבינהבשם.

הפטה.מגבינתפופולריתפחות

הגבינהגלגליהקליפהעל

לבדעדותוערב,שתיחרוצים

כמהמיוצריםביווןשלה.הניקוז

שלוזוGravieraשלסוגים

כבשיםמחלבעשויהכרתים

חמישהלפחותמבשילהוהיא

נגיעהיששלהבטעםחודשים.

קרמלמיןחריכה,שלעדי

אותהלאכולאפשרנעים.

ואפשרשהיא,כמובפרוסות,

פרוסותשלחםסגנקילנשנש

צלייהאוטיגוןשעבתהגבינה

מעלאותהמגרדיםהגריל.על

קדירה.ותבשיליפסטות

Mizithra

מפוסטרת,לאמסורתית,גבינה

כבשיםאועזיםמחלבהמיוצרת

קטום,חרוטבצורתומאופיינת

שבתוכוהגזהצרורלהשנתן

היאטרייהכשהיאהתגבנה.

אתמזכירהומתקתקה,רכה

למילויממנהיפהואיןהריקוטה,

קינוחים.להכנתאובצקים

הופכתהיאמתיישנתכשהיא

וצפופה,לבנהקשה,לגבינה

ונהדרת,מלוחהחמצמצותעם

עליה.תשתגעשלכםשהפסטה

Athotyros

מחלבהמיוצרתמסורתיתגבינה

אתמזכירהעזים.ו/אוכבשים

Mizithraאפשראותהוגם

)רכהטרייהכשהיאלמצוא

מיושנת,כשהיאאוומתקתקה(

שלחביותמזכירשלההריחאז

יין
לגירודמתאימהוהיאשרי

ופסטות.תבשיליםמעל

Kefalotiri

מלוחה,קשה,צהובהגבינה

ו/אוכבשיםמחלבעשויה

אותהלאכולאפשרעזים.חלב

בשמןלטגןאושהיא,כמו

הרבהחם.סגנקישליופיזית

הגבינהאתתמצאופעמים

לאלהדומיםבתפקידיםהזו

והפקורינוהפרמזןשממלאות

האיטלקי.במטבחתמאנו

Staka

המטבחשלהכוכבותאחת

גבינה,ממשלאזוהכרתי.

חלב,קרוםשלרביכהאלא

שבושלהוחמאה,מלחקמח,

נמכרתקטנה.אשעלשעות

ומשמשתהגבינותבחנויות

כמוהטעם,ולבישול.לאפייה

האחותכמומרגישהמרקם,

משולשישלמוצלחתהמאוד

המותכות.הגבינות
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