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SYZMON KONKOL

Panteleimonas to niewielkie, malownicze 
miasteczko położone na Riwierze Olim-
pijskiej, niezwykle kameralne i spokojne. 
Piękna piaszczysta plaża, czyste, błękitne 
morze, w pobliżu ruiny zamku z okresu wy-
praw krzyżowych. Atrakcyjne połączenie 
gór, morza i typowej śródziemnomorskiej 

atmosfery przyciągają do Panteleimonas rzesze spragnionych 
wypoczynku turystów.

Znajduje się tutaj kilka rodzinnych zakładów piekarskich i cu-
kierniczych, których niezwykle gościnni właściciele zapraszają 
przyjezdnych do zakupów regionalnego pieczywa oraz obserwa-
cji technik produkcji nieznanych w naszym kraju wyrobów.

PIECZYWO na plaży
Właścicielami jednej z niewielkich piekarni jest rodzina Va-

silisa. Przypadkowo, podczas towarzyskiego spotkania z mło-
dym Grekiem okazało się, że mamy wspólną pasję – piekarnic-
two i cukiernictwo. Vasilis wraz z matką i jednym pomocnikiem 
pracują w niewielkiej piekarni. Poza piekarnictwem rodzina 
trudni się również produkcją ciastkarską, prowadząc od kilku-
nastu lat cukiernię w Salonikach. Po wymianie zaledwie kilku 
zdań już byliśmy umówieni na spotkanie w jego zakładzie.

Dzięki zaproszeniu miałem okazję asystować podczas noc-
nej zmiany w piekarni. Jak się okazało, rodzinna fi rma specja-
lizuje się w produkcji tradycyjnych dla tego regionu wyrobów, 
takich jak między innymi: baklavas, byrek, loukoumades, ka-
daifi  i innych greckich specjałów. Wyroby pszenne, rzadziej 
z dodatkiem mąki kukurydzianej i wyroby półgastronomiczne, 
takie jak różnego rodzaju pizze i zapiekane w cieście kiełbaski 
nazywane lucanopitakami, stanowią główną część produkcji. 
Dystrybucja produktów odbywa się zarówno w przyzakłado-
wym sklepie, kawiarence, jak i bezpośrednio na plaży – sprze-
dają je wędrujący między plażowiczami sprzedawcy.

Po zakończonej pracy, o świcie, przy porannej kawie Vasi-
lis zgodził się zdradzić kilka przepisów na wytwarzane w jego 
zakładzie specjały.

Receptury 
z greckiej piekarni
ZAPRASZAM NA WIZYTĘ DO ZAKŁADU 
PIEKARSKIEGO PROWADZONEGO 
PRZEZ MŁODEGO GRECKIEGO 
PIEKARZA VASILISA I JEGO RODZICÓW 
W PANTELEIMONAS W GRECJI
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BAKLAVAS
Baklavas wytwarzane jest na bazie ciasta francuskiego. 

Aby sporządzić wyśmienite baklavas, należy drobno posiekać 
łuskane orzechy i migdały, a ciasto francuskie cienko rozwał-
kować i pokroić na trójkąty, w które należy zawinąć orzechy. 
Syrop, którym zalewa się gotowe już ciastka, przygotowuje 
się, mieszając wszystkie jego składniki i gotując przez 20-30 
min, aż do uzyskania gęstej konsystencji. Gotowe baklavas, 
polane syropem, podaje się jako deser lub dodatek do kawy.

LOUKOUMADES
To ciastko bardzo przypomina małe pączki. Wyrabia się je 

z ciasta drożdżowego, dzieli na małe porcje, zaokrągla i smaży 
w oliwie z oliwek, co nadaje im charakterystyczny smak. Lo-
ukoumades nie są nadziewane i jak większość wyrobów poda-
wane są w bardzo słodkiej zalewie z syropu miodowego. Po wy-
smażeniu i ostudzeniu nabijane są na drewniane szpilki po kilka 
sztuk i jako słodkie szaszłyki sprzedawane na plaży opalającym.

BYREK
Byrek jest poza gyrosem jednym z najbardziej popularnych 

fast foodów w Grecji. Przygotowuje się z długo wyrabiane-
go bardzo cienkiego ciasta, które następnie jest nadziewane 
farszem – mięsnym, warzywnym lub serowym – i podawane 
w formie przypominającej dzielony na niewielkie części nale-
śnik. Byrek może mieć również formę przekładańca sporzą-
dzanego na blasze i dzielonego po wypieczeniu zazwyczaj na 
trójkątne porcje.

KADAIFI
Kadaifi , nazywane również „włosami babci”, wytwa-

rzane są z cienkich nitek ciasta, w które jak w paszteciki 
owijane jest słodkie miodowo-orzechowe nadzienie. Ufor-
mowane wyroby układa się na natłuszczonych blachach 
i wypieka. Po wypieczeniu kadaifi  zalewa się syropem.

GRECKI chleb oliwkowy
Chleb oliwkowy otrzymuje się z luźnego ciasta pszen-

nego prowadzonego na drożdżach z dodatkiem oregano 
i drobno posiekanych oliwek. Wyrobione ciasto poddaje 
się formowaniu na wydłużone lub okrągłe kęsy, układa 
na posmarowanych oliwą blachach i poddaje rozrostowi. 
Po wyrośnięciu kęsy smarowane są oliwą i obsypywane se-
zamem, następnie  nacina się je i wypieka.

Nowe doświadczenia kolejny raz utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że pasja do piekarskiego i cukierniczego 
  fachu pozwala przekraczać 

bariery językowe, kul-
turowe i geografi czne, 
a zamiłowanie do zawo-

du jest wspólne dla 
cukierników i pie-

karzy niezależ-
nie od narodo-
wości. 
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