Γεφςεισ από το Λαςίκι τθσ Κριτθσ

Όλοι γνωρίηουν ότι θ κρθτικι κουηίνα είναι ζνασ βαςικόσ λόγοσ να επιςκεφκεί κανείσ το
νθςί, οι Λαςικιϊτεσ όμωσ υποςτθρίηουν ότι οι δικζσ τουσ ςυνταγζσ είναι ξεχωριςτζσ και δεν
ζχουν άδικο! Όπου και να πάτε ςτο Λαςίκι αξίηει να δοκιμάςετε τισ ομακιζσ, τουσ
μπουρμπουριςτοφσ "χοχλιοφσ", τα διάφορα άγρια χόρτα με τα οποία φτιάχνονται και
χειροποίθτεσ βρουβρόπιτεσ, τα τοπικά τυριά, όπωσ το “τυρί τθσ Δίκτθσ”, τα χειροποίθτα
ηυμαρικά ς(χ)ιουφιχτά (ι ςκυφομακαροφνεσ), τισ «νεράτεσ» μυηθκρόπιτεσ, τα ςτειακά
καλτςοφνια και τα ξεροτιγανα, μαγειρεμζνα με το ελαιόλαδο τθσ θτείασ, το πιο
πολυβραβευμζνο ςτον κόςμο. Και όλα αυτά με τθν ςυνοδεία τθσ ρακισ. Το Κάτω Χωριό, θ
Βαςιλικι και το Μοναςτθράκι είναι μόνο μερικά από τα γραφικά χωριά του Λαςικίου που
μπορείτε να απολαφςετε το βράδυ ςτθν πλατεία τθ ρακι ςασ μαηί με λαχανοπιτάκια,
ομελζτεσ με άγρια ςπαρράγια, γίδα βραςτι και άλλεσ λιχουδιζσ. Τα κρθτικά πανθγφρια
αλλά και άλλεσ γιορτζσ που διοργανϊνονται κάκε χρόνο ςτο Λαςίκι είναι μια εξαιρετικι
ευκαιρία να δοκιμάςετε τισ τοπικζσ ςυνταγζσ ςε ςυνδυαςμό με άφκονο χορό και κρθτικά
τραγοφδια. Αν βρεκείτε ςτισ Λίμνεσ τον Αφγουςτο τιμιςτε τθν κακιερωμζνθ «Γιορτι τθσ
Ρακισ» που πραγματοποιείται κάκε χρόνο. Δοκιμάςτε παραδοςιακοφσ μεηζδεσ ςτα
"Μαγεροτςικαλιάςματα" ςτθν Κριτςά, ςτα «Παχειναμιώτικα Μαγειρζματα» ςτθν Παχειά
Άμμο και ςτθ Βραδιά αρδζλασ ςτα Φζρμα Ιεράπετρασ. Για κάτι διαφορετικό πθγαίνετε
ςτθν Γιορτι του Φτάηυμου (ψωμιοφ) ςτον Κροφςτα ι ςτθ Γιορτι του Χαρουπιοφ ςτισ Πινζσ
του Αγίου Νικολάου για να δοκιμάςετε λιχουδιζσ φτιαγμζνεσ με τθ «ςοκολάτα τθσ
κατοχισ». Από τον Οκτϊβριο μζχρι και τα μζςα Δεκεμβρίου μθν χάςετε τα «Καηανζματα»,
τθν διαδικαςία τθσ παραγωγισ τθσ ρακισ ςτα «καηάνια» που ςυνοδεφεται πάντα από ζνα
μικρό γλζντι με φαγθτό, τθν Πρωτοχρονιά δοκιμάςτε ανεβατά κουλουράκια,
τθγανοπίταρα και γαλατερά (τα κρθτικά τςουρζκια), ενϊ το καλοκαίρι, αν είςτε τυχεροί
κα παρακολουκιςετε τθν «αναβίωςθ του Παραδοςιακοφ Γάμου». Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ςελίδα http://biopolitics.gr/biowp/biotourism-promotionleader-area-lasithi/

