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Pougia
‘Pougia’ were pot-herb pies baked in a furnace. They were 

usually made during the winter when the wild greens grow. 
The furnace was made of red soil, water and salt, and was 

square in shape. in order to heat it, it was placed in a chimney; 
Pougia were then put inside and were baked. in more recent 

times a thick mosaic tile was used instead to bake the Pougia.

/ potherb, chervil, roots

Πουγκιά
τα πουγκιά ήταν χορτόπιτες ψημένες στο κλιβάνι. 
τις έφτιαχναν συνήθως το χειμώνα όταν έβγαιναν τα 
αγριόχορτα. το κλιβάνι φτιάχνονταν από κοκκινόχωμα, νερό, 
αλάτι και είχε τετράγωνο σχήμα. το έβαζαν πάνω στην 
τσιμνιά να κάψει και πάνω σε αυτό έψηναν τα πουγκιά. 
στα πρόσφατα χρόνια χρησιμοποιούσαν χοντρό πλακάκι 
που μοιάζει με μωσαϊκό.  

/ χόρτα, μυρώνια, ριζες
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EfTazimo 
Whenever Rhodes’ inhabitants would boil goat’s milk, 
they would scoop the cream from the top and keep it in a cool 
place. after having collected enough of it they would gradually 
boil it. They would separate the ‘xalies’, i.e. the white butter that 
had risen to the top, while at the bottom, ‘popsima’ would build 
up and turn into a brown colour. Considered to be of excellent 
quality, it was used as medicine for sick people.

/ popsima, malt

Εφτάζυμο 

κάθε φορά που οι ροδίτες έβραζαν κατσικίσιο γάλα μάζευαν 
το καϊμάκι που έμενε πάνω και το διατηρούσαν σε δροσερό 
μέρος. Όταν πια είχαν μαζέψει αρκετό το έβαζαν να βράσει 

σιγά σιγά. χώριζαν τις ‘ξαλιές’, δηλαδή το άσπρο βούτυρο 
που ανέβαινε πάνω, και κάτω έμενε το πόψημα το οποίο 

έπαιρνε καστανό χρώμα. το πόψημα θεωρούνταν εξαιρετικής 
ποιότητας και γι’ αυτό το λόγο το έδιναν σε αρρώστους.

/ πόψημα, βυνη
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PiTaRoudia
This is Rhodes’ most representative dish. Each village makes 

‘pitaroudia’ with different vegetables, but all of them use the 
same flavourings. Here, pitaroudia, apart from the traditional 

way, are served with various textures and flavours.

/ cauliflower, chickpea, tomato, apple geranium

Πιτάρουδιά
το πιο αντιπροσωπευτικό φαγητό της ρόδου. κάθε χωριό 
φτιάχνει τα πιταρούδια με διαφορετικά λαχανικά, όμως σε 
όλα χρησιμοποιούν τα ίδια αρωματικά. Εδώ τα πιταρούδια 
εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο σερβίρονται σε διάφορες 
υφές και γεύσεις.

/ κόυνόυπιδι, ρεβιθι, τόματα, ρόδόςταμια
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NerokolokitHa  
Rhodes’ inhabitants in the past discovered a unique way to 
carry water to their fields.
They used to slice the top off a pumpkin, then place gravel 
inside and shook it in order to empty it of its seeds called ‘kuna’
Then to make it waterproof and seal it they used to spread over 
cypress sap.

/ pumpkin, yeast, amaranth, cypress

ΝΕροκολοκυθά 

οι παλιοί κάτοικοι της ρόδου εφηύραν ένα μοναδικό τρόπο 
να μεταφέρουν νερό στα χωράφια τους.

άφαιρούσαν το επάνω μέρος της κολοκύθας, έβαζαν μέσα 
χαλικάκι και το χτυπούσαν για να αδειάσει. οι ‘κούνες’ 

(σπόροι) που είχαν μέσα αποτελούσαν τους ξηρούς καρπούς 
τους. για να στεγανοποιηθεί εσωτερικά την άλειφαν με 

βρασμένο ρετσίνι από κυπαρίσσι.

/ κόλόκυθα, μαγια, αμαρανθός, κυπαριςςι
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STEamEd muSSElS 
a traditional recipe found throughout greece in different 

versions. We use ‘souma’, Rhodes’ most traditional drink to boil 
the mussels. Souma, unlike other distillates, is made from the 

whole grapes of the athiri variety.  

/ mussels, fennel, suma

μυδιά άχΝιστά
μία παραδοσιακή συνταγή που τη βρίσκουμε σε όλη 
την Ελλάδα σε διαφορετικές εκδοχές. για το άχνισμα 
χρησιμοποιούμε το πλέον παραδοσιακό ποτό της ρόδου, 
την σούμα. η σούμα σε αντίθεση με τα άλλα αποστάγματα 
φτιάχνεται από ολόκληρα σταφύλια ποικιλίας άθήρι. 

/ μυδια, μαραθόριζα, ςόυμα
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KaKavia  
Fishermen used to cook ‘kakavia’ (chowder) on the beach by 
digging a small pit in the pebbles, and putting the pot on a fire 
made with small twigs and brushwood. 

/ rockfish, squid, lemon

κάκάβιά 

οι ψαράδες συνήθιζαν να φτιάχνουν την ‘κακαβιά’ στην 
παραλία, σκάβοντας ένα μικρό λάκκο μέσα στα βότσαλα, 

τοποθετώντας την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά που είχαν 
φτιάξει με μικρά ξύλα και φρύγανα.

/ πετρόψαρα, καλαμαρι, λεμόνι
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5 Flavour giapraki
the pinna, a shellfish and the pinnotheres, a small crab support 

each other in the sea and could not live separately. The Pinna 
opens its shell and remains still, waiting for the fish to come. 
The Pinnotheres, which resides within the shell of the Pinna, 

gives a bite as a warning to the Pinna for the approaching prey. 
The Pinna then immediately closes its shell and shares with the 
pinnotheres whatever is left inside. its flavour is divided into six 

different parts: sour, sweet, salty, bitter, umami 
and the charcoal, which is not edible.

/ sweet, sour, salty, bitter, umami

γιάΠράκι σΕ 5 γΕυσΕισ
η πίννα και ο πιννοφύλαξ βοηθούνται αμοιβαίως και δεν θα 
μπορούσαν να ζουν χωρισμένοι. η μεν λοιπόν πίννα είναι 
οστρακόδερμο, ο δε πιννοθήρας μικρός κάβουρας. η πίννα 
αφού ανοίξει το κέλυφος της παραμένει ήσυχη περιμένοντας 
να εισέλθουν τα μέλλοντα ψαράκια, ο δε πιννοθήρας που 
παρίσταται εκεί, όταν κάποιο εισέλθει, δαγκώνει την πίννα σαν 
να την ειδοποιεί για αυτό. η πίννα τότε κλείνει αμέσως τα δύο 
φύλλα του κελύφους της και τρώγουν μαζί ό,τι απέμεινε μέσα.  
η γεύση της χωρίζεται σε έξι διαφορετικά μέρη: το ξινό, το 
γλυκό, το αλμυρό, το πικρό, το umami και το κάρβουνο το οποίο 
δεν τρώγεται.

/ γλυκό, ξινό, αλμυρό, πικρό, umami
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oCToPuS mElo 
the ‘octopus melo’ was sun-dried by fishermen and taken 
aboard their boats, where it was baked.
They always ate it accompanied by boiled yellow peas and raw 
onions, which were crushed by hand or scorched by fire.

/ octopus, yellow peas, onion

χτάΠοδι μΕλο  
το ‘χταπόδι μελό’ το έλιαζαν στον ήλιο και το έπαιρναν οι 

ψαράδες μαζί τους στα καΐκια όπου και το έψηναν. 
το έτρωγαν πάντα με συνοδεία βρασμένου κίτρινου αρακά με 

αρκετά κρεμμύδια ωμά, σπασμένα με το χέρι 
ή καψαλισμένα στη φωτιά.

/ χταπόδι, κιτρινός αρακας, κρεμμυδι
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XerocHimisi JoHN Dory 
‘‘Xerochimisi’ was figuratively called because of the noise the 

onions made as they were thrown over the fish. We have added 
the unique rhodian caper for flavour. What makes this dish 

unique is the salting technique which has been 
used for centuries.

/ purple salsify, rhodian capers, tarama

ΞΕροχυμιση χριστοψάρο 
‘Ξεροχύμιση’ μεταφορικά έλεγαν τον θόρυβο που έκαναν τα 
καυτά κρεμμύδια όταν τα έριχναν πάνω από το ψάρι. 
Εδώ το συνοδεύουμε με την μοναδική ροδίτικη κάπαρη.
άυτό που την κάνει μοναδική είναι η τεχνική που 
χρησιμοποιούν εδώ και αιώνες να την παστώνουν ολόκληρη 
με τον τρυφερό βλαστό της.

/ λαγόχόρτό, ρόδιτικη καπαρη, ταραμας
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SouPioRizo  
Cheese always accompanies Rhodian meals, even with seafood 
such as ‘soupiorizo’. ‘Sinoro’ is a soft cheese which takes its
name from its production, being made towards the end of the 
process, just before it turns to mizithra (a fresh cheese made 
from goats and sheep milk and whey).

/ cuttlefish ink, sinoro, clotted cream

σουΠιορυζο  
η συνοδεία τυριού στο ροδίτικο τραπέζι είναι απαραίτητη 

ακόμη και για φαγητά με θαλασσινά όπως το γνωστό 
‘σουπιόριζο’. το ‘σύνορο’ είναι ένα μαλακό τυρί που οφείλει 

την ονομασία του στο γεγονός ότι παρασκευαζόταν στο όριο 
της διαδικασίας πριν την μυζήθρα.

/ μελανι ςόυπιας, ςυνόρό, καϊμακι
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SalaS 
during harvest and the winnowing process, i.e. cleaning and 

sifting of the wheat, the villagers stayed in the fields. cooking 
and eating there, they used to make ‘salas’ (salad) from the 

available seasonal vegetables. ‘Chairepedi’ is a special brew 
consisting of 19 herbs and is offered, according to tradition, 

on the announcement of a child’s birth. 

/ vegetables, moray eel, chairepedi brew

σάλάσ
σε όλη τη διάρκεια του θερισμού μέχρι το λίχνισμα, δηλαδή 
μέχρι να καθαρίσουν και να κοσκινίσουν το σιτάρι, οι κάτοικοι 
στα χωριά έμεναν στα χωράφια. μαγείρευαν και έτρωγαν 
εκεί. για σαλάτα συνήθως έφτιαχναν το ‘σαλά’ με ότι λαχανικά 
εποχής είχαν. το ‘χαιρεπαίδι’ είναι ένα ιδιαίτερο ρόφημα από 
19 βότανα το οποίο προσφέρεται, βασισμένο στο παλιό έθιμο, 
με την αναγγελία της γέννησης ενός παιδιού.

/ λαχανικα, ςμυνερη, ρόφημα «χαιρεπαιδι»
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vaTi PlaKi 
‘vati’ is a demersal fish, related to the turbot fish which is located 
on Rhodes’ southeast coast. We adopted a very old technique 
used by lindian fishermen who used to remove the skin from 
the fish by throwing hot water on it. ‘plaki’ is a technique used to 
spread vegetables on the fish and then bake it.

/ leek, vegetables, sivrasi

βάτι Πλάκι 

το ‘βατί’ είναι ψάρι του βυθού, συγγενεύει με το καλκάνι και 
το βρίσκουμε στην νοτιοανατολική ροδο. άκολουθούμε μία 

πολύ παλιά τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες της 
λίνδου για να αφαιρέσουν το δέρμα από το ψάρι ρίχνοντάς του 

καυτό νερό. Πλακί ονομάζεται η τεχνική όπου ‘πλακώνουμε’ 
με λαχανικά το ψάρι και έπειτα το ψήνουμε.

/ πραςό, λαχανικα, ςυβραςη
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KavouRmaS 
‘Kavourmas’ literally means roasted in animal fat as a method 

to preserve meat. it was used by the greek ancestors, due to 
the lack of refrigeration. The meat is infused with cumin 

and lemon thyme, traditional to Rhodes.

/ lamb sweet breads, Jerusalem artichoke, anchovy

κάβουρμάσ
‘καβουρμά’ κυριολεκτικά σημαίνει καβουρντισμένο. Είναι μια 
μέθοδος συντήρησης του κρέατος μέσα σε ζωικό λίπος που 
αναγκάστηκαν οι πρόγονοι μας να εφεύρουν αφού δεν είχαν 
ψυγείο. τα αρωματικά που χρησιμοποιούμε στην ρόδο είναι 
μακριά μυρωδιά και λεμονοθύμαρο.

/ γλυκαδια γαλακτός, αγκιναρα ιερόυςαλημ, αντζόυγια
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louRia  
during summer in the villages’ narrow streets, from house to 
house, people used to place string ties on vegetables, then they 
were cut into strips called ‘louria’ (leashes). these were then 
hung outside to dry under the sun. They were soaked in salt 
water, fried and were always accompanied with garlic sauce

/ vegetables, fermentation, black garlic

λουριά  
το καλοκαίρι στα στενά σοκάκια των χωριών, από σπίτι σε 

σπίτι, έδεναν σπάγκους όπου πάνω τους κρεμούσαν λαχανικά 
κομμένα σε λωρίδες, τα λεγόμενα ‘λουριά’ τα οποία και 

αποξήραιναν. τα μούλιαζαν σε θαλασσινό νερό, τα τηγάνιζαν 
με κουρκούτι και τα συνόδευαν πάντα με σκορδαλιά.

/ λαχανικα, ζυμώςη, μαυρό ςκόρδό
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PiSPili 
‘Pispili’ was a quick snack eaten in villages during the work 

break. People used to cut the end off of the ‘zea’ bread, empty 
it and fill it up with cherry tomatoes, olives, feta cheese and 

whatever else they had. zea is a cereal mentioned in ancient 
texts that was cultivated in greek antiquity.

/ tomato, cucumber, feta cheese, 
green bell peppers, zea bread

ΠισΠιλι 
το ‘πισπιλί’ ήταν ένα γρήγορο κολατσιό που έτρωγαν στα 
χωριά ανάμεσα στο διάλειμμα της εργασίας τους. Έκοβαν μια 
γωνιά από χωριάτικο ψωμί ‘ζέας’, την άδειαζαν και έβαζαν 
μέσα ντοματίνια, ελιές, τυρί φέτα και ότι άλλο είχαν. η ζέα 
είναι δημητριακό που αναφέρεται κυρίως σε αρχαία κείμενα 
και καλλιεργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα.

/ τόματα, ξυλαγγόυρό, φετα, αρναόυτια, ζεα
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PETSia  
‘Petsia’ is a unique cold cut found in a few villages in Rhodes. 
in the past, petsia was hung near the chimney and was 
gradually smoked until completely dry. Every Saturday, they 
used to cut a few pieces of it and place the slices in the ‘lopia’. 
lopi is a local variety of dry bean, which according to the soil 
composition and the areas microclimate, is cultivated in dry soil 
and offers particular organic characteristics

/ kattavia beans, potherb, charcoal

ΠΕτσιά 
μοναδικό αλλαντικό που συναντάμε σε λίγα χωριά της ρόδου. 
Παλιά κρεμούσαν τα πετσιά δίπλα στην τσιμνιά και τα άφηναν 

να καπνιστούν σιγά-σιγά μέχρι να στεγνώσουν τελείως. 
κάθε σάββατο έκοβαν μερικά κομμάτια και τα έβαζαν μέσα 

στα λόπια. το ‘λόπι’ είναι ντόπια ποικιλία ξερού φασολιού που 
με τα συστατικά του εδάφους σε συνδυασμό με το μικροκλίμα 

της περιοχής καλλιεργείται σε άνυδρα εδάφη, γεγονός που 
του χαρίζει ιδιαίτερα οργανοληπτικά συστατικά.

/ λόπια, χόρτα, καπνός
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RabbiT STifado 
Koukoumaria’ is a kind of true morel mushroom that grows 

in Rhodes’ central forest. Collecting these edible mushrooms 
was a ritual, passing from father to son, from grandmother to 

grandson, and were even collected by hunters who came across 
them. They were cooked in many ways, but the most common 

one was stew with onions and vinegar.

/ koukoumaria morel, chestnut, parsley root

κουΝΕλι στιφάδο 
τα ‘κουκουμάρια’ είναι ένα είδος μανιταριού μορχέλας που 
φυτρώνουν στα δάση της κεντρικής ρόδου. η συλλογή των 
βρώσιμων μανιταριών γινόταν με τρόπο τελετουργικό, από 
πατέρα σε γιό, από γιαγιά σε εγγονό ή ακόμη και από τους 
κυνηγούς που τα συναντούσαν. τα μαγείρευαν με πολλούς 
τρόπους, ο πιο συνηθισμένος όμως ήταν όπως το στιφάδο 
με αρκετά κρεμμύδια και ξύδι. 

/ κόυκόυμαρια, καςτανό, ριζα μαϊντανόυ
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guinEafoWl 
i have been studying this beautiful tree since my childhood. 
as it happens i have two huge ones in my garden; who knows 
their age. my biggest puzzle was the reason why this tree grows 
in our soil while it is rarely found in other areas of greece. What 
are the conditions that make it grow here in Rhodes and not in 
the rest of greece?

/ gramithia, axialo yoghurt, carrot

φράγκοκοτά  
άπό μικρό παιδί μελετώ αυτό το πανέμορφο δένδρο αφού 

έτυχε στην αυλή του σπιτιού μου να έχω δύο τεράστιες 
γραμυθιές, ποιός ξέρει πόσων ετών. ο μεγάλος μου 

προβληματισμός ήταν γιατί αυτό το δένδρο να φύεται στα 
δικά μας χώματα και να συναντάται από σπανίως έως 

καθόλου στην υπόλοιπη Ελλάδα.  τι είναι αυτό που χρειάζεται 
αυτό το δένδρο που υπάρχει στη ρόδο και δεν υπάρχει 

στις άλλες περιοχές;

/ γραμύθια, αξιαλο, καροτο
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liomadEma
‘liomadema’, the procedure of crop harvesting, would start at 
the beginning of winter. apart from oil, Rhodians also used to 

cure their olives. The liomadema process lasted about two 
months. using a stick, they would shake the tree’s branches so 

that the olives fell to the ground. usually, men were in charge 
of this procedure while women and children would collect the 

olives with their hands given the lack of nets.

/ olive, fig, sesame

λιομάδΕμά
άρχές του χειμώνα ξεκινούσε το ‘λιομάδεμα’, το μάζεμα 
του καρπού. οι ροδίτες εκτός από το λάδι πάστωναν και 
τις ελιές τους. το λιομάδεμα κρατούσε περίπου δύο μήνες. 
με την ‘τέγκλα’ (ραβδί) άρχιζε το ράβδισμα για να πέσουν οι 
ελιές. συνήθως αυτό το έκαναν οι άντρες ενώ οι γυναίκες 
και τα παιδιά μάζευαν με τα χέρια τις ελιές καθώς τότε δεν 
υπήρχαν ελαιόπανα για να στρώσουν. 

/ ελια, ςυκό, ςόυςαμι
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pascHatis 
‘paschatis’ has its origins in the word ‘pascha’ (easter), 
a celebration during which it was cooked.
Rhodian inhabitants used to cover the lamb with mint and dill 
sprigs, and bake it overnight. in a way these herbs protected 
the meat from the oven’s high temperature and infused 
the lamb with unique flavours.

/ lamb, bulgur, eggplant

Πάσχάτησ
ο ‘πασχάτης’ οφείλει την ονομασία του στη λέξη Πάσχα, 

γιορτή στην οποία και τον έφτιαχναν. σκέπαζαν το αρνί με 
κλωνάρια δυόσμου και άνηθου και το έψηναν όλη νύχτα. 

με αυτό τον τρόπο το προστάτευαν από τη θερμοκρασία 
του φούρνου αλλά πετύχαιναν και να αποκτήσει το φαγητό 

ιδιαίτερα αρώματα.

/ αρνι, πλιγόυρι, μελιτζανα
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Kounia
a macabre sweet with thousands of years of history!

“The offering of fruits in memory of the dead is lost in the depths 
of a foggy world’s primal era of romance, in the early stage of 
antiquity, from the epitaph choai and the sacrifices, to the fall 
of the Roman era and the dissemination of burial customs in 

the early Christian era and their preservation to the present day” 
(Demosthenes kehagias). ‘kounia’ consists of boiled wheat with 
pomegranate, herbs and greek coffee with drops of olive oil. it is 

served exactly as it was in the traditionalgreek coffee shops in 
order to reduce the amount of caffeine consumed.

/wheat, pomegranate, greek coffee

κουΝιά
Ένα μακάβριο «γλύκισμα» με ιστορία χιλιάδων χρόνων!
“η προσφορά καρπών στη μνήμη των νεκρών χάνεται στα 
βάθη ενός ομιχλώδους κόσμου αρχέγονης μυθιστορίας, 
αυτόν της πρώιμης αρχαιότητας, από τις επιτάφιες χοές και 
τους εναγισμούς έως την δύση της ρωμαϊκής εποχής και την 
μεταλαμπάδευση των ταφικών εθίμων στη παλαιοχριστιανική 
εποχή και τη διατήρησή τους έως τις μέρες μας” (δημοσθένης 
κεχαγιάς). τα ‘κουνιά’ είναι βρασμένο σιτάρι με ρόδι, μυρωδικά 
και ελληνικό καφέ με σταγόνες ελαιόλαδου όπως σέρβιραν 
παλιά τον καφέ στα καφενεία για τη μείωση της καφεΐνης.

/ ςιταρι, ρόδι, ελληνικός καφες
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rHoDiaN WreatH  
in greece, the may day wreath is considered to be a symbol of 
life, health, good fortune and harvest, and euphoria. a variation 
of the custom can also be found in antiquity in the events held 
in honor of the goddess demeter or dionysus, which were 
meant to commemorate the land’s fertility, nature’s blossom, 
the end of winter and the beginning of summer.
The Rhodian wreath is distinguished by aromas such as 
hibiscus, roses, begonia and jasmine.

/ hibiscus, rose, parsnip

ροδιτικο στΕφάΝι 

στην Ελλάδα το Πρωτομαγιάτικο στεφάνι είναι ένα σύμβολο 
ζωής, υγείας, καλής τύχης, καλής σοδειάς και ευφορίας. 
Παραλλαγή του εθίμου εντοπίζεται και στην αρχαιότητα, 

στις εκδηλώσεις που γίνονταν είτε για τη θεά δήμητρα είτε 
για τον διόνυσο και είχαν σκοπό  να γιορτάσει ο κόσμος τη 
γονιμότητα των αγρών, την άνθιση της φύσης, το οριστικό 

τέλος του χειμώνα και τον ερχομό του καλοκαιριού. 
το ροδίτικο στεφάνι ξεχωρίζει με αρώματα όπως ο ιβίσκος, 

το τριαντάφυλλο, η βεγόνια και το γιασεμί.

/ ιβιςκός, τριανταφυλλα, παςτινακι 
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