
Η Δήμητρα είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες θεές του αρχαίου ελληνικού 
πανθέου. Είναι η θεά της γονιμότητας, η προστάτιδα της γεωργίας και των καλλιεργειών 

γενικότερα, η θεά της βλάστησης και συνήθως απεικονίζεται να κρατάει κάποιο στάχυ ή ένα 
χρυσό δρεπάνι  και σε ορισμένες περιπτώσεις δάδα.

Ανθολογία Ελληνικών Γεύσεων

Παραδοσιακές ελληνικές πίτες
Το σιτάρι είναι από τα πολυτιμότερα προιόντα της ελληνικής γης. Πολλές περιοχές φη-
μίζονται για τη μεγάλη ποικιλία σε ψωμιά και πίτες. Τις παρασκευάζουν συνήθως από 
αλεύρι σιταριού και καλαμποκιού και τις περιβάλλουν με δοξασίες και έθιμα. Όταν αλ-
λάζει η εποχή, αλλάζει και η γέμιση της πίτας. Πλιγουρόπιτα και τραχανόπιτα το χει-
μώνα, σουσαμόπιτα και μανιταρόπιτα το φθινόπωρο, λαχανόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 
κολοκυθόπιτα, γαλατόπιτα κλπ., το καλοκαίρι. 

Χορτόπιτα
 Υλικά
1½ χόρτα ( τσουκνίδα, λάπατο, παζιά, κολοκυθολούλουδα), 1 ματσάκι κρεμμυδάκια 
ψιλοκομμένα, 1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, ¼ τυρί φέτα τριμμένη, 1 φλιτζανάκι ελαι-
όλαδο, αλάτι, πιπέρι.
 Για τη ζύμη: 1 κιλό αλεύρι, νερό όσο πάρει, λίγο αλάτι, σπορέλαιο για το λάδω-
μα των φύλλων.

 Εκτέλεση
Αφού ζυμώσουμε το αλεύρι με το νερό και το αλάτι, χωρίζουμε τη ζύμη σε 11 
μπαλάκια. Τα λαδώνουμε με σπορέλαιο και τα αφήνουμε για τουλάχιστον 30 λε-

πτά να σταθούν πριν ανοίξουμε τα φύλλα. Στη συνέχεια λαδώνουμε τον πάτο 
ενός ταψιού και στρώνουμε τρία φύλλα (τα δύο πρώτα χωρίς να τα λαδώ-

σουμε). Απλώνουμε ομοιόμορφα λίγη γέμιση και τη σκεπάζουμε με δύο 
λαδωμένα φύλλα. Προψήνουμε την πίτα 10 λεπτά περίπου, βγάζουμε 

το ταψί από το φούρνο και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία 
δύο φορές ακόμα (γέμιση, δύο φύλλα, ψήσιμο για 10 λεπτά). Τέ-
λος σκεπάζουμε την πίτα με τα δύο τελευταία φύλλα ραντίζοντάς 
τα με λίγο νερό και λάδι. Ψήνουμε τη χορτόπιτα για 1 ώρα στους 
180°C μέχρι να ροδίσει.
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