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Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
          από βουβαλίσια μπιφτέκια  
του Κόσμου στις Σέρρες!

 σερβίρισμα

Κυριακή 24/5 2o Συνέδριο Γαστρονομίας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ο Νομός Σερρών, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί 
τον κατεξοχήν δίαυλο επικοινωνίας της Ελλάδας με την Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Σερρών 
προσπαθεί να έχει ενεργή παρουσία στις πρωτοβουλίες που 
προάγουν την επιχειρηματική συνεργασία στις χώρες της Ν.Α. 
Ευρώπης και ιδιαίτερα των πρόσφατα ενταγμένων ή υπό ένταξη 
στην Ε.Ε. χωρών.
   Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών που προωθούνται πρω-
ταρχική θέση κατέχει η διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Γαστρο-
νομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην πόλη των Σερρών και η 
καθιέρωσή του ως μόνιμου θεσμού. Σκοπός του Συνεδρίου είναι 
η προβολή του Νομού Σερρών και των επιχειρήσεών του μέσω 
της ιδιαίτερης τοπικής γαστρονομίας και η αύξηση της εξωστρέ-
φειας και της επισκεψιμότητας.
     Με την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
και την συνδρομή του Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου (ΟΠΕ) 
και της πρωτοβουλίας «Kerasma» θα γίνει παρουσίαση και 
προβολή των επιχειρήσεων των κλάδων Τροφίμων και Ποτών 
σε εμπορικούς αντιπρόσωπους, εκπροσώπους δικτύων διανομής 
και διαμορφωτές της κοινής γνώμης της Ν.Α. Ευρώπης (Επιχειρη-
ματίες, Δημοσιογράφοι, Γευσιγνώστες, κλπ). Επίσης θα πραγμα-
τοποιηθεί ζωντανή επίδειξη μαγειρικής από Έλληνες και Ξένους 
Chefs με σκοπό να προβληθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες 
χρήσης των Ελληνικών προϊόντων



Με την κριτική συμμετοχή των Ελλήνων και ξένων Αρχιμαγείρων, οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι του Ν. Σερρών θα διαγωνιστούν και θα αναδείξουν τοπικές παραδοσι-
ακές συνταγές με πινελιές σύγχρονης δημιουργικής παρουσίασης. Οι επισκέπτες 
θα έχουν την τύχη να γευθούν πρωτότυπες συνταγές με τοπικά προϊόντα και να 
έλθουν σε επαφή με τις γαστρονομικές δυνατότητες της Σερραϊκής κουζίνας και 
ζαχαροπλαστικής..

Επιχειρηματικές συναντήσεις 10.00 – 16.00
Με την συνδρομή του ΟΠΕ και της πρωτοβουλίας «Kerasma» θα γίνει παρουσίαση 
και προβολή των σημαντικότερων Επιχειρήσεων, των κλάδων Τροφίμων και Ποτών, 
σε εμπορικούς αντιπρόσωπους, εκπροσώπους δικτύων διανομής και διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης της Ν.Α. Ευρώπης. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση 
επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών, καθώς και 
συνεδρίες με τα Επιμελητήρια των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης και της Ελλάδας

Ημερίδα: “Επιχειρηματικότητα της Αγροδιατροφικής Βιομηχανίας” 
19.00 – 20.30
Ομιλητές :
Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορ. Ελλάδος 
Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. 
Αθανάσιος Τσαυτάρης, Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας ΕΚΕΤΑ 

Φεστιβάλ Γαστρονομίας Ν.Α. Ευρώπης,  21.00 – 23.00
 Με την συμμετοχή όλων των Αρχιμαγείρων και του «Kerasma», θα παρουσιαστούν 
ζωντανά Ελληνικές και Διεθνείς γαστρονομικές γεύσεις σε Ελληνικές παραδοσιακές 
συνταγές. Οι Ελληνικές γευστικές συνταγές θα προσφερθούν στους Ξένους και Έλληνες 
επισκέπτες, συμβάλλοντας στην καθιέρωση ενός θεσμού που τιμά το χώρο της Ελληνι-
κής γαστρονομίας. 
 
Επίσημοι προσκεκλημένοι οι Chefs της διασημότερης σχολής Γαστρονομίας του Κό-
σμου “Ecole Ritz-Escoffier”, του Παρισιού.

Ρεκόρ Guinness - Γιορτή Βουβαλιού
Με τη συνεργασία του συλλόγου Εστιατόρων, των Βουβαλοτρόφων της 
περιοχής, των Αρχιμαγείρων και του «Kerasma», θα πραγματοποιειθεί 
το μεγαλύτερο σερβίρισμα από βουβαλίσια μπιφτέκια στον Κόσμο, 
από κρέας Βουβαλιού, με σκοπό να καταγραφεί στα ρεκόρ του Βιβλί-
ου Guinness. 

Παρασκευή  
22/5/2009    
19.00 – 23.00

Σάββατο 
23/5/2009    
10.00 – 23.00

Κυριακή 
24/5/2009    
10.00 – 14.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σε ειδικές εγκαταστάσεις περιμετρικά των χώρων της 
εκδήλωσης, θα επιδεικνύεται στους επισκέπτες ο τρόπος 
παρασκευής της Μπουγάτσας, και του Ακανέ, καθώς 
και άλλων Ελληνικών προϊόντων, ενώ θα λειτουργεί 
και έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από τα 
επιμελητήρια. Με αυτό τον τρόπο το κοινό θα έχει τη 
δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, 
να επικοινωνήσει απευθείας με τους παραγωγούς και να 
στηρίξει την τελική επιλογή του προϊόντος βασιζόμενος 
στη «γνώση της γεύσης».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσκληθούν να 
καταθέσουν τη δική τους συνεισφορά στη γαστρονο-
μική αξιοποίηση των Ελληνικών προϊόντων, διάφοροι 
φορείς του επισιτισμού όπως Αρχιμάγειροι, Ιατροί, 
Διαιτολόγοι, Συγγραφείς και Ερευνητές της Γαστρονομί-
ας, Λαογράφοι, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Καλλιτέχνες, 
καθώς και ‘Έλληνες και ξένοι Δημοσιογράφοι για την 
καταγραφή του γεγονότος.
Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρχει περίπτερο για την 
προβολή των σημαντικότερων τόπων τουριστικού ενδι-
αφέροντος του Ν. Σερρών και της Ελλάδας. 
Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από παράλληλες εκδη-
λώσεις πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, 
θεάματα και δράσεις για όλες τις ηλικίες επισκεπτών. 

Μυρσίνη Λαμπράκη 
Δημήτρης Σταρόβας

Παρουσιάζουν οι
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Οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν 
ζωντανά από το Internet  

www.buffaloserres.gr



Η περιοχή της Κερκίνης εκτός από της εναλλασσόμενες 
φυσικές παραστάσεις και το ανεκτίμητης αξίας περιβαλ-
λοντικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει, τα τελευταία 
χρόνια γίνεται γνωστή και για το υπέροχο, χωρίς καμιά 
αμφιβολία, κρέας του βουβαλιού. Η ετυμολογία τις 
λέξης βου-βα-λι προέρχεται από το βου (βους, βοηδή) , 
βα-μπα (βάλτος, μπατάκι, λασπόνερο) λι (τοπικός προσ-

διορισμός). Ένα είδος που η παρουσία του στον Ελλαδικό χώρο χάνε-
τε στα βάθη των αιώνων ( Ηρόδοτος, Αριστοτέλης , Αριστοφάνης), σε 
αντίθεση με όσους υποστηρίζουν ότι τα έφερε αποκλειστικά και μόνο 
ο Ξέρξης κατά την διάρκεια της εκστρατείας του στην Ελλάδα. Τα κο-
πάδια των βουβαλιών μεγαλώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον, ένα 
περιβάλλον που τους προσφέρει απλόχερα η λίμνη της Κερκίνης, στη 
«σκιά» του όρου Μπέλλες, συνεισφέροντας στην λειτουργία αυτού 
του καταπληκτικού οικοσυστήματος. Συνολικά στην περιοχή υπάρ-
χουν 1500 βουβάλια , ενώ πανελλαδικά ο αριθμός τους δεν ξεπερνά 
τις 2000. Παλιότερα τα βουβάλια αποτελούσαν το «σήμα κατατεθέν» 
της Κερκίνης, μέχρι το 1982 , οπότε τελειοποιήθηκε το δεύτερο φράγ-
μα της λίμνης στο Λιθότοπο. Η στάθμη της Κερκίνης ανέβηκε 5 μέτρα 
κατακλύζοντας και καταστρέφοντας πανέμορφα βοσκοτόπια. Ο αριθ-
μός των βουβαλιών, από 20.000 που ήταν στην δεκαετία του 70 στην 
περιοχή, έφτασε στα 320 στα μέσα του 80. (Πριν από 10 χρόνια η Ε.Ε. 

επιδότησε ειδικό πρόγραμμα για την διαφύ-
λαξη και την ανάπτυξη των βουβαλιών στην 
Ελλάδα ειδικά με την σπουδαία μελέτη του 
καθηγητή του ΑΠΘ, Αντρέα Γεωργούδη.) Το 

βουβάλι μπορεί να ζήσει ως και 30 χρόνια, 
καταναλώνει ημερησίως περίπου 30 κιλά 
τροφής είτε βόσκοντας είτε τρώγοντας 
καλαμπόκι κι άχυρα. 
Γεννά ανάλογα με τις συνθήκες μια 
φορά το χρόνο και η κύηση διαρκεί 10 
μήνες (η γέννα γίνεται χωρίς τη βοή-
θεια κτηνιάτρου), σε 2 χρόνια ενηλι-
κιώνεται και ζευγαρώνει. Σε αυτή την 
ηλικία το βάρους του κυμαίνεται απο 
180-220 κιλά και μπορεί να φτάσει τα 
700 σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 
εν αντιθέσει με τις παλιές εποχές όπου 
τα βοσκοτόπια ήταν πλούσια και το 

βάρος του άγγιζε τον ένα τόνο. 
Τα βουβάλια είναι ζώα ανθεκτικά στις 

ασθένειες, είναι υδρόβια και τους αρέσει 
να βουτούν στα νερά ποταμών και λιμνών. 

Ζουν σε λασπώδη μέρη, κυλιούνται μέσα 
στη λάσπη για να προφυλαχθούν από τα 
ενοχλητικά έντομα και τις ζεστές ακτίνες του 
Ήλιου. Μόλις τελειώσουν την βοσκή και 
είναι έτοιμα να επιστρέψουν, τότε βουτούν 
μέσα στο νερό και ξεπλένονται. Είναι ένα 
πανέξυπνο ζώο, αντιλαμβάνεται άμεσα μια 
ξένη παρουσία στο χώρο του και συμφιλιώ-
νεται πολύ γρήγορα με τον άνθρωπο αρκεί 
ο τελευταίος να γνωρίσει και να σεβαστεί την 
προσωπικότητα του ζώου. 

Τα Βουβάλια
       της Κερκίνης

Η

Το κρέας του βουβαλιού έχει τα χαμηλότερα λιπαρά και χοληστε-
ρόλη καθώς και αυξημένες τιμές σιδήρου σε σύγκριση με τα άλλα 
κρέατα , στοιχεία που φανερώνουν την υψηλή διατροφική αξία του. 
Οι τρόποι μαγειρέματος πολλοί (γάστρα, κοκκινιστό, στιφάδο, κ.α.) 
με πλήθος παραδοσιακών συνταγών όπως και η παρασκευή του 
σε σουτζουκάκι, λουκάνικο και ειδικά καβουρμάς κατατάσσουν το 
βουβάλι σε ένα από τα καλύτερα εδέσματα. Οι τρόποι που μπορεί 
να σερβιριστεί ο καβουρμάς ποικίλουν ανάλογα τις προτιμήσεις του 
καθενός όπως κρύος, τηγανιτός με αυγά, μπουγιουρντί και μπορεί 
να συνδυαστεί άψογα αναλόγως την περίπτωση με τσίπουρο και 
κόκκινο κρασί δυνατό στην γεύση.



Πικάτα βουβαλιού  
με λεμόνι και φασκόμηλο

1 kgr τράνς βουβαλιού κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες, 1 μπουκάλι μπύ-
ρα, 4 κουταλιές μουστάρδα, 4 σκελίδες σκόρδο, 1 κρόκο αυγού 
1 λεμόνι (ξύσμα και χυμό), 1 ματσάκι φρέσκο φασκόμηλο ζεματισμένο, 2 
φύλλα δάφνης, λίγο σπορέλαιο και λίγο σουσαμέλαιο, λίγο αλεύρι και 
μια κουταλιά corn flour, λίγη ζάχαρη, ίνες σαφράν, αλάτι, πιπέρι ή μια 
καυτερή πιπερίτσα ψιλοκομμένη χωρίς τα σπόρια της 

Μαρινάρουμε τις φέτες του κρέατος σε ξύσμα από το λεμόνι, τα φύλα του 
φασκόμηλου (5 φύλλα για κάθε φέτα κρέατος), τη μπύρα, το σαφράν, 
το σκόρδο, τα λάδια, τη δάφνη αλάτι και πιπέρι/πιπερίτσα. Πρέπει τα 
υγρά να καλύπτουν το κρέας, το οποίο αφήνουμε στη μαρινάδα για 12-
24 ώρες. Φτιάχνουμε κουρκούτι παίρνοντας υγρό από τη μαρινάδα στο 
οποίο προσθέτουμε λίγο αλεύρι, το corn flour, τον κρόκο και μια πρέζα 
ζάχαρη. Βάζουμε πάνω σε κάθε φέτα κρέατος 4-5 φύλλα φασκόμηλο, το 
περνάμε στο κουρκούτι (ή αν προτιμάμε απλά σε αλεύρι) και τηγανίζουμε 
σε σπορέλαιο μέχρι να ροδίσει. Σερβίρουμε με μακαρόνια και σάλτσα 
ντομάτας ή με άσπρη σάλτσα αρωματισμένη με λεμόνι 

Καβουρμάς με βινεγκρέτ μανταρίνι  
και σαλάτα με ταμπουλέ ή βραστό στάρι

Για τη βινεγκρέτ: 500 ml σπορέλαιο, 400 ml χυμό και λίγο ξύσμα μανταρινιού, 
50 ml χυμό λεμονιού, 3 κρόκους αυγών, 1 κουταλιά μουστάρδα, λίγο ζεστό 
νερό, αλάτι 
Για τη σαλάτα: μουλιασμένο κους κους ή βρασμένο στάρι (είναι πιο 
υγιεινό), ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι ξερό, δυόσμο, μαϊντανό, σταφίδες  
χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι.

Για τη βινεγκρέτ: 
Ρίχνουμε στο μπλέντερ τους κρόκους, τη μουστάρδα και το αλάτι. Αρχίζουμε να 
χτυπάμε προσθέτοντας λίγο λίγο σπορέλαιο και χυμό μανταρινιού και λεμονιού. 
Στο τέλος προσθέτουμε το ξύσμα μανταρινιού. 

Για τη σαλάτα: 
Βάζουμε σε μπολ το βρασμένο στάρι και ψιλοκόβουμε ντομάτα, πιπεριά, 
κρεμμύδι, δυόσμο, μαϊντανό. Προσθέτουμε σταφίδες, ραντίζουμε με λεμόνι, 
αλατο-πιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη βινεγκρέτ σε πιάτο, 
βάζουμε από πάνω φέτες καβουρμά και δίπλα τη σαλάτα με το στάρι. 

Συνταγές
με βουβαλίσιο κρέας

Σοφρίτο μυρωνάτο με μοσχολέμονο  
(για ρύζι ή ζυμαρικά)

1,5 kgr. αντρεκότ βουβαλιού ή steak από trans ή φέτες από κόντρα 
χωρίς κόκαλο, 4 μοσχολέμονα , 3 σκελίδες σκόρδο και σκόνη 
σκόρδου, 4 ματσάκια μυρώνια, 2 ματσάκια τσάιβς (σχοινόπρασο) 
, 1 ματσάκι σέλινο, 2 καρότα, ελαιόλαδο, ξύδι από καλό κρασί, 
λίγο αλεύρι. Προαιρετικά: σταφίδες, δαμάσκηνα, ξερά βερίκοκα, 
ψιλοκομμένα (που όλα ταιριάζουν με τη δυνατή γεύση του 
βουβαλίσιου κρέατος) 

Κόβουμε το κρέας σε φέτες. Το στρώνουμε σε μάρμαρο, το 
πουδράρουμε με αλάτι, πιπέρι, σκόνη σκόρδου, ξύσμα λεμονιού 
και τέλος αλεύρι. Γυρίζουμε τις φέτες από την άλλη πλευρά και 
επαναλαμβάνουμε τα ίδια, πιέζοντας καλά με το χέρι μας για να 
κολλήσει το αλεύρι. Περνάμε τις φέτες από τηγάνι με ελαιόλαδο και 
σβήνουμε με το ξύδι, μέσα στο οποίο έχουμε ψιλοκόψει το σκόρδο.  
Προσθέτουμε το χυμό και τη φλούδα από τα μοσχολέμονα, το σέλινο 
ψιλοκομμένο, τα καρότα σε κύβους, τα μυρώνια και το σχοινόπρασο 
ψιλοκομμένα (μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μυρώνια και το 
σχοινόπρασο με μπόλικο μαϊντανό). Εδώ, μπορούμε αν θέλουμε 
να προσθέσουμε τις σταφίδες, τα δαμάσκηνα και τα ξερά βερίκοκα. 
Προσθέτουμε λίγο υγρό και βράζουμε σε σιγανή φωτιά για τρία 
τέταρτα με μία ώρα. Στο τέλος δυναμώνουμε για λίγο τη φωτιά για να 
δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε με ρύζι ή μακαρόνια ή άλλο ζυμαρικό της 
αρεσκείας μας. 

Βουβαλίσια κοιλιά γεμιστή  
με τσάτνεϊ από κυδώνια και σέλινο

1 κοιλιά με το λίπος της, σκόρδο ψιλοκομμένο, πράσινες πιπεριές 
ψιλοκομμένες και σοταρισμένες, κρασί, αλάτι, πιπέρι, για το τσάτνεϊ 
κυδώνια (αν χρησιμοποιήσουμε γλυκό του κουταλιού δεν θα 
προσθέσουμε ζάχαρη) ,μήλα κομμένα σε κύβους, αχλάδι κομμένο σε 
κύβους, 1 πιπεριά καυτερή, ψιλοκομμένη, ζάχαρη (αν έχουμε φρέσκα 
κυδώνια κομμένα σε κύβους), γρεναδίνη, σκόρδο πολτοποιημένο 
τζίντζερ (πιπερόριζα πολτοποιημένη), χυμό λεμονιού, βουβαλίσιο 
βούτυρο 

Ετοιμάζουμε το τσάτνεϊ, σοτάροντας στο βούτυρο τα κυδώνια, τα μήλα και το αχλάδι (αν χρησιμοποιούμε 
γλυκό κυδώνι προσέχουμε να το στραγγίσουμε από το πολύ σιρόπι), την καυτερή πιπεριά, προσθέτουμε 
τη ζάχαρη (αν έχουμε φρέσκα κυδώνια). Ανακατεύουμε πότε πότε μέχρι να ροδίσουν. Προσθέτουμε τη 
γρεναδίνη, το σκόρδο το τζίντζερ, το χυμό λεμονιού και λίγο νερό και αφήνουμε να βράσουν μέχρι να πιούν 
όλα τα υγρά. Ανοίγουμε την κοιλιά, με το λίπος της, σε φέτες, την αλατίζουμε και τη γεμίζουμε με πλούσια 
στρώση από το τσάτνεϊ. Προσθέτουμε το σκόρδο και τις πιπεριές. Τυλίγουμε σε ρολό τις φέτες, τις δένουμε 
και ψήνουμε σε σιγανό φούρνο (160°), για 4 ώρες, σε σκεπασμένο ταψί ή γάστρα, όπου έχουμε προσθέσει 
λίγο κρασί για να μην κολλήσει το κρέας, προσέχοντας να μην εξατμιστούν τελείως τα υγρά (αλλά και να μην 
κολυμπάει σε αυτά). Ξεσκεπάζουμε μόλις ετοιμαστεί, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 180ο και ψήνουμε 
μέχρι να ροδίσει το κρέας. (Μπορούμε να έχουμε ρολά γεμισμένα, τυλιγμένα ωμά ή βρασμένα σε vacuum για 
τεσσερσήμισι ή εξήμισι ώρες, ανάλογα με το πάχος του κρέατος). 



Ο Νομός Σερρών παράγει πολλά και άριστα γεωργικά προϊόντα, καθώς η 
γεωργία είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομικής δραστηρι-
ότητας και η έκταση της γεωργικής γης καλύπτει το 40% της συνολικής του 
έκτασης. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα είναι το σκληρό σιτάρι, το βαμβά-
κι, το καλαμπόκι, το ρύζι, τα ζαχαρότευτλα και ο καπνός, τα οποία επεξεργά-
ζονται τοπικές μεταποιητικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη της περιοχής.

• ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ
Η ιστορία της μπουγάτσας η μπογάτσας χάνεται στα βάθη των αιώνων.  Πατρίδα 
της είναι η Κωνσταντινούπολη, φημισμένη για τις πίτες της και τα γλυκά της από 
την εποχή του Βυζαντίου. Ετυμολογικά σημαίνει γλυκιά πίτα και ήρθε στην Ελ-
λάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Το μυστικό της είναι το τέλειο φύλλο 
για το οποίο απαιτείται αλεύρι, λάδι και φυτικό βούτυρο άριστης  ποιότητας. Το 
φύλλο της μπουγάτσας ανοίγεται στο χέρι και απαιτεί μαστοριά και μεράκι. 

• ΑΛΕΥΡΙ – ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Παράγονται από δημητριακά που καλλιεργούνται, στον εύφορο σερραϊκό 
κάμπο. Γνωστά για την άριστη ποιότητά τους,  αλεύρια, σιμιγδάλια και παραδο-
σιακά ζυμαρικά έχουν κατακτήσει το καταναλωτικό κοινό, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Η αλευροβιομηχανίες και σιμιγδαλοβιομηχανίες του Νομού Σερρών 
συγκαταλέγονται στις κορυφαίες εταιρίες του χώρου.

• ΖΑΧΑΡΗ
Το εργοστάσιο ζάχαρης των  Σερρών ιδρύθηκε το 1963 και είναι το τρίτο τα 
Ελλάδας. Η παραγωγή της προέρχεται από την επεξεργασία τεύτλων όπως και 
στα υπόλοιπα εργοστάσια της χώρας.  
Περίπου 5-6.000 αγρότες συνεισφέρουν καλλιεργώντας κατά μέσο όρο 15 
στρέμματα. Η βιομηχανία ζάχαρης φροντίζει για την ποιότητα και την επάρκεια 
των καλλιεργειών ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του 
αγροτικού εισοδήματος. 

• ΒΑΜΒΑΚΙ
Το βαμβάκι είναι η κύρια παραγωγή για 10.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
στο Νομό. Καλλιεργούνται συνήθως πρώιμα και μεσοπρώιμα βαμβάκια, που 
προσαρμόζονται καλύτερα στο γεωγραφικό πλάτος και στο μικροκλίμα της 
περιοχής.

• ΡΥΖΙ
Στο Νομό Σερρών καλλιεργούνται περίπου 50.000 στρέμματα ρύζι, που 
αντιστοιχούν στο 1/5 της πανελλαδικής καλλιέργειας και παράγονται περίπου 
25.000 τόνοι ρυζιού ετησίως. Το ρύζι των Σερρών θεωρείται το πλέον εύγευστο 
λόγω του ότι φύεται μέσα στην εύφορη πεδιάδα του ποταμού Στρυμώνα και όχι 
στις εκβολές του.

• ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Στην Άνω Βρόντου η καλλιέργεια της πατάτας ξεκίνησε γύρω στα 1920, μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα καλλιεργούνται περίπου 3.500 στρέμματα 
με ετήσια παραγωγή πάνω από 10.000 τόνους. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται 
είναι η «Σπούντα», η «Άγρια» και, σε μικρότερη έκταση, η «Λιζέτα». Η ονομαστή 
γεύση της πατάτας Άνω Βρόντους, οφείλεται στις ιδιαίτερες κλιματολογικές και 
εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής.

• ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στο Νομό Σερρών λειτουργούν βιοτεχνίες και βιομηχανίες που παρασκευάζουν 
φρέσκο παστεριωμένο γάλα, παραδοσιακό πρόβειο και αγελαδινό γιαούρτι και 
άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα (βούτυρο, ξινόγαλα κ.ά.), που ξεχωρίζουν για τη 
γεύση και την ποιότητα τους

• ΝΤΟΜΑΤΑ - ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 
   ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ ΤΟΜΑΤΑΚΙ
Ο τοματοπολτός είναι από τα βασικά βιομηχανικά προϊόντα του Νομού Σερρών. 
Στον σερραϊκό κάμπο καλλιεργούνται πολλά στρέμματα βιομηχανικής τομά-
τας και οι δύο μεγάλες μονάδες παραγωγής τοματοπολτού που υπάρχουν 
επεξεργάζονται ετησίως χιλιάδες τόνους βιομηχανικής τομάτας, παράγοντας 
τοματοπολτό και αποφλοιωμένο τοματάκι αρίστης ποιότητας. Ο Νομός Σερρών 
παράγει ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού τοματοπολτού που παράγεται 
στην Ελλάδα και εξάγεται στις χώρες της Ε.Ε., της Ανατ. Ευρώπης, της Ασίας κ.α.

• ΟΥΖΟ-ΚΡΑΣΙ
Η ποτοποιία με την παραγωγή ούζου εμφανίζεται στις Σέρρες γύρω στα τέλη 
του 19ου αιώνα και η παράδοση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ούζο παράγε-
ται με τον παραδοσιακό τρόπο από καθαρά ελληνικές πρώτες ύλες (ελληνικό 
οινόπνευμα, σπόροι αρωματικών φυτών όπως γλυκάνισο, μοσχοκάρυδο 
κ.ά.) στοιχεία που εγγυώνται την άριστη ποιότητά, το πλούσιο άρωμα και τη 
μοναδική του γεύση. Eπίσης στην περιοχή των Σερρών υπάρχουν επισκέψιμα 
οινοποιεία και αμπελώνες.

• ΑΚΑΝΕΣ «ΛΑΪΛΙΑ»
Ο Ακανές Λαϊλιά Σερρών, με ιστορία 300 ετών παρασκευάζεται από ζαχαροπλά-
στες των Σερρών εδώ και πολλά χρόνια με πολύ μεράκι και αγνά υλικά, σύμ-
φωνα πάντα με τον παραδοσιακό τρόπο. Είναι ένα γλυκό με εξαιρετική γεύση 
και ποιότητα, γνωστό σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

• ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ
Η σπιρουλίνα, ένα κυανοπράσινο μικροσκοπικό φύκι έχει αποδειχθεί ότι είναι 
πηγή συγκέντρωσης πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, μεταλλικών αλάτων και 
λιπαρών ουσιών που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό. Κύριο ακόμη πλεο-
νέκτημα της είναι ότι οι βιταμίνες και τα άλατα που περιέχει είναι 100% φυτικά 
και δεν περιέχουν τοξικά κατάλοιπα. .Σήμερα καλλιεργείται από τρεις μόνο πα-
ραγωγούς σε όλο τον κόσμο, από τους οποίους οι δύο βρίσκονται στη Νιγρίτα 
Σερρών. Η σπιρουλίνα (Spirulina) μπορεί να δώσει περισσότερη ενέργεια στον 
οργανισμό να ενισχύσει την άμυνά του, να προσφέρει καλύτερη απόδοση στη 
δουλειά, στα αθλήματα και στη μελέτη. Επίσης είναι ιδανική για την απώλεια 
βάρους.

• ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ) ΣΕΡΡΩΝ
Στα αλλαντοποιεία της Ηράκλειας (Τζουμαγιάς) Σερρών παρασκευάζονται εδώ 
και πολλά χρόνια με παραδοσιακό τρόπο τα περίφημα «Λουκάνικα Τζουμαγι-
άς» που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γεύση και νοστιμιά τους και είναι γνωστά 
σ’ όλη την Ελλάδα.

Τοπικάπροϊόντα



Η Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος, το Επιμελητήριο 
Σερρών, η Νομαρχία Σερρών και η Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών, 
στα πλαίσια της εκδήλωσης «Συνέδριο Γαστρονομίας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις Σέρρες 22-24 Μαΐου» 
με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνουν τον 2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΣΕΡΡΑΪΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009, ο οποίος θα διεξαχθεί 
την Παρασκευή 22 Μαίου 2009, στο 

Ξενοδοχείο ΕΛΠΙΔΑ Resort στη κοιλάδα των Αγίων 
Αναργύρων. Οι ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων και του 
διαγωνισμού Γαστρονομίας είναι από 19:00. έως 22:30.

Το Chef`s Club ως εμπνευστής  αυτού του διαγωνισμού 
νοιώθει τεράστια ευθύνη απέναντι σε όλους εσάς που 
συμβάλλετε στην ανάδειξη  των τοπικών προϊόντων και 
στην καθιέρωση ενός θεσμού  που τιμά το χώρο της  
Ελληνικής γαστρονομίας. Παράλληλα δε,  προβάλλει τα 
υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα του Νομού Σερρών 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ο 2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΡΡΑΪΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009, 
σχεδιάσθηκε εξ` ολοκλήρου από τα μέλη της επιτροπής 
Διαγωνισμών & Εκδηλώσεων του Πανελληνίου 
Κέντρου Γαστρονομίας που ίδρυσε το Chef`s Club. 
Πιστεύεται ότι τις εκδηλώσεις «Συνέδριο Γαστρονομίας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στις Σέρρες 22-24 Μαΐου  θα 
τις παρακολουθήσουν πλέον των 3.000 επισκεπτών από 
όλη την περιφέρεια, οι οποίοι θα οδηγηθούν στα μονοπάτια 
των γεύσεων και θα διαπιστώσουν την μοναδικότητα που 
προσφέρουν τα προϊόντα του Νομού Σερρών

Γαστρονομικές εκδηλώσεις    
                   Νομού Σερρών 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ 
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ 
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΟΣΠΡΙΑ 
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ 
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΒΟΥΒΑΛΙ – ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟ     
    ΚΑΒΟΥΡΜΑ 
6. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΛΥΚΟΥ 
7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜE ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Ο  2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΝΟΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ  2009  απευθύνεται στους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους και τους Συλλόγους Γυναικών 
του Νομού Σερρών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται 
στη γραμματεία μισή ώρα πριν την έναρξη της 
κατηγορίας που συμμετέχουν. 
2.  Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν 
εις διπλούν και εκτυπωμένες τις συνταγές  του θέματος 
που  θα παρουσιάσουν. 
3. Τα σκεύη στα οποία θα παρουσιασθούν 
οι παρασκευές είναι ελεύθερη επιλογή των  
διαγωνιζομένων.  
4. Όλες οι παρασκευές θα ετοιμασθούν σε διπλές 
ποσότητες. Ένα πιάτο για γευστική δοκιμή από την 
κριτική επιτροπή και ένα πιάτο για παρουσίαση και 
φωτογράφηση. 
5. Όλες οι παρασκευές πρέπει είναι μαγειρεμένες από 
τοπικά Σερραϊκά προϊόντα.  
6. Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι ντυμένοι με τις τοπικές 
παραδοσιακές φορεσιές τους.

ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ  ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ

• Χρυσό   βραβείο 
   συνοδευόμενο και από αντίστοιχο χρυσό μετάλλιο

• Αργυρό  βραβείο 
  συνοδευόμενο και από αντίστοιχο αργυρό μετάλλιο

• Χάλκινο βραβείο 
  συνοδευόμενο και από αντίστοιχο χάλκινο μετάλλιο

• Δίπλωμα συμμετοχής  

Η

Aθανάσιος Σκούρας 
Ο Σερραίος Σεφ 

του Προέδρου της Δημοκρατίας



Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
www.visitgreece.gr

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 

Μεραρχίας 36, ΤΚ 62 110 Σέρρες 

Τηλ. 23210 83375 & 23210 83450 • Fax 23210 83375  

• e-mail: tourismos@naserron.gr • www.naserron.gr

Σέρρες

Όπου και αν πάτε οι Σέρρες θα σας μαγέψουν. Στην Κερκίνη με τα σπάνια είδη 
πουλιών, στο Δέλτα του Στρυμόνα, στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Στην πόλη των 
Σερρών με τα πανέμορφα νεοκλασικά. Στην αρχαία Αμφίπολη με το λιοντάρι της. 
Στο Σιδηρόκαστρο, στο Άγκιστρο και στα Θερμά με τα ιαματικά νερά τους.
Εδώ θα γευτείτε πεντανόστιμη κουζίνα, θα νοιώσετε την αρχέγονη ρίζα των το-
πικών εθίμων. Η ομορφιά της φύσης αλλά και οι άνθρωποι με το χαμόγελο και 
την ευγένεια τους θα σας προσφέρουν ένα ταξίδι αξέχαστο …γιατί στις Σέρρες, η 
ομορφιά είναι στη φύση μας.

είναι στη Φύση μας
Η ομορφιά



XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
www.visitgreece.gr

Υπουργείο Αγροτικής  
Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


