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 Mussaká   espécie  de  lasanha de beringela. 
 

                                                      

Os gregos apreciam comer bem e desenvolveram, através dos tempos, uma 
culinária característica encontrada em restaurantes de todo o mundo.  

Graças ao seu clima e à sua posição geográfica, junto ao Mediterrâneo, a 
Grécia tem o privilégio de produzir ingredientes muito saborosos; as frutas e 
verduras amadurecem em todo seu esplendor, sem humidade, com toda a intensidade 
dos aromas, cores e nuances ao paladar! Os tomates são extremamente doces, os 
pepinos muito crocantes, as frutas então...são um capítulo à parte, sendo a Grécia a 
maior exportadora para a Europa de pêssegos, damascos, melões, cerejas e 
melancias. 

A  culinária  grega  baseia-se  em  ingredientes  frescos.   Carne  ou  peixes  
são simplesmente grelhados servidos com ervas ou molho de limão. Carneiro, frango e 
porco  podem  ser  servidos  grelhados  em  bifes  ou  em  espetadas  como  um 
churrasco  “souvláki”, ou ainda cozidos em saborosos molhos.   As  costeletas  de 
carneiro  são  deliciosas.   À  base  de  tomate  com  especiarias,   não  deixe  de  
provar  o “stifado”, cozido  de  carne  ou  polvo,   com  ervas,   tomate,   cebolinhas,   
azeite,   vinagre  e suave sabor de canela. Da culinária tradicional destacam-se, 
ainda, o Mussakás, que é uma  espécie  de  lasanha  de  beringela  e  o  pasticcio,   
com  macarrão,   carne  e  molho bechamel. 
 

O Natal, tal como outras festividades, é época de 
celebração. Nos últimos anos, o peru de natal tornou-se o 
principal prato da ementa natalícia. Tradicionalmente, o prato 
principal da refeição de Natal é o porco assado, com uma 
variedade de sobremesas.    
 Ao longo dos séculos o Natal tem estado intimamente 
ligado à cozinha grega tradicional. Todas as lojas de doces 
decoram as suas montras com grandes quantidades de 
Kourabiedes (Bolinhos de manteiga) e Melomakarona (Bolinhos do 
Ano Novo). Há um odor especial que vem das cozinhas das casas, 
onde as mulheres preparam Kataifi, Baklava, Theeples, 
Christopsomo, o tradicional cordeiro assado com batatas e o Peru 
recheado com castanhas e pinhões. 



 


