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Μπισδερµέδες, Ψωµαγειριά, Λιόπιτα, Ρεβύθια κοκκινιστά φούρνου,
Γιαουρτλαµάς, Γίδα µε κουρκούτι, Μακαρόνια χαχλούδια µε καβουρµά,
Γιαπράκια µε µπακαλιάρο παστό, Χτένια και σωλήνες γεµιστές, Σουπιές µε
κουτσνάδες, Μπακαλιάρος µε πράσα, Αµυγδαλόπιτα, Γιαουρτόπιτα, Μαµαλίδα,
Πασπαλάς, Μπαλεζές, Ψυρούκι, Θάσιο, Ποτό τσέρρυ βύσσινο, Ριτσέλι,
Τζιτζιρίδια,Χυλοπίτες,Πετιµέζι.
Αυτά είναι µερικά από τα Ορεκτικά, τα Λαδερά, τα Κρέατα, τα Ψαρικά, τα
Γλυκά και τα παρασκευάσµατα που µπορεί να βρει κάποιος στο νέο βιβλίο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικών Λέσβου «Άγιος Ραφαήλ», που κυκλοφορεί
µε τον τίτλο «Βασιλικά Μαγειρέµατα. Βασιλ’τσιώτ’κα φαγιά». Την επιµέλεια
της έκδοσης είχε ο Θεόφιλος Πατσάς, ενώ στη συλλογή των συνταγών
βοήθησε η Μαρία Γρηγορά.
«Τα φαγητά που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο τα καθιέρωσε ο
χρόνος και η ζωή στο χωριό µας. Φτωχός ο τόπος µας, λίγα τα
προϊόντα, λάδι, γάλα, αλεύρι, κρασί. Μ’ αυτά µπόρεσαν να
επιβιώσουν οι παππούδες µας, οι γονείς µας και οι περισσότεροι από
εµάς. ∆ε φτάνει, όµως, να τρώει κανείς για να χορτάσει την πείνα
του, αναζητά τη γεύση, τη νοστιµιά και την ποιότητα. Και η
Βασιλικιώτισσα νοικοκυρά έδινε τη δική της µάχη καθηµερινά κατά
των επαναλήψεων στον επιούσιο, φτιάχνοντας νοστιµιές µε το
τίποτα, µε τα υλικά της οικιακής παραγωγής. Σε µια εποχή που η
διατροφή έχει τυποποιηθεί µε υλικά αµφιβόλου προέλευσης, η
συγκέντρωση των σπιτικών φαγητών του χωριού µας δεν αποτελεί
µία απλή καταγραφή των γαστριµαργικών θησαυρών µας που πάνε
να λησµονηθούν και να χαθούν στο χρόνο, αλλά και µία ευκαιρία
επιστροφής στην ελληνική κουζίνα και παράδοση, δηµιούργηµα
εµπειρίας αιώνων, που αξιοποιεί τα γνήσια προϊόντα της Ελληνικής
γης», γράφει στον πρόλογο του ο Θεόφιλος Πατσάς.
Σε κάθε συνταγή δίδονται αναλυτικά τα υλικά και η εκτέλεση.
Επιλογικά γράφει ο Γιώργος Αλβανός «Βασιλ’τσώτ’κα φαγιά, µι Βασιλ’τσώτ’κα
λόγια» και σε παράρτηµα, ένα απόσπασµα από το βιβλίο του Γιώργου
Αλβανού «Το χωριό µου Βασιλικά Λέσβου», καθώς και αρκετές φωτογραφίες
από το όµορφο αυτό χωριό του νησιού µας.

