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Η τρέλα του 
χριστουγεννιάτικου 

γεύµατος! 
\ v µε ρωτήσει κάποιος πώς 

£λ περνάω τη µέρα των Χρι- 

αρυγέννων, n απάντηση 
είναι αττίη: Μαγειρεύοντας! Αλλά 

είναι n µόνη µέρα του χρόνου 
που συµβαίνει αυτό... 

Ενα µενού που είναι πάντα 
το ίδιο και δεν αλλάζει ποτέ, µα 
ποτέ, στην Αγγλία είναι το χριστουγεννιάτικο 

γεύµα. Σε όλη 
τη χώρα ακριβώς στις 3 το µεσηµέρι 

όλοι κάθονται γύρω 
από ένα τραπέζι για να γευτούν 
ακριβώς τα ίδια πράγµατα. Μερικές 

φορές ίσως και λίγο αργότερα, Ανάλογα 
µε το πότε εµφανίζεται 

n βασίλισσα στην τηλεόραση 
για να βγάλει τον ετήσιο 

λόγο της. 
Για τις πε-ρισσόΐδρες οικογένειες 

αποτελεί... τελετουργικό, 
γΐ' αυτό θα δείτε πολλούς να φορούν 

χάρτινες κορόνες κατά τη 
διάρκεια του γεύµατος. ∆εν µε 
πιστεύετε; Απλά κρυφοκοιτάξτε 
µέσα από οποιοδήποτε παράθυρο 

TU µέρα των Χριστουγέννων 
και θα το διαπιστώσετε, όπως 
επίσης ότι το παραδοσιακό γεύµα 

είναι αποτέλεσµα ΠΟΛΛΩΝ 
ωρών µαγειρέµατος. 

ΣΙ ε περίπου µία εβδοµάδα, 
10 εκατοµµύρια γαλοπούίλες 

θα σφαγιαστούν στη 
Μεγάλη Βρετανία για να καταναλωθούν 

την 25η ∆εκεµβρίου 
µαζί ρε πατάτες, καρότα, κόκκινο 

λάχανο, ψητή παστινάκη, 
µπιζέλια, µικρά λουκάνικα, µπέ- 

Η χορτοφάγος συγγραφέας ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
διηγείται µια παραδοσιακή ιστορία εορταστικού 

τραπεζιού από το δικό της... νησί, τη Μεγάλη Βρετανία 

ικον και γέµιση από τριµµένη 
φρυγανιά και µία παχιά, λευκή 
κρεµώδη σάλτσα από ψωµί. Τελευταία 

και καταϊδρωµένα έρχονται 
τα λαχανάκια Βρυξελλών, 

τα µικροκαµωµένα αυτά λάχανα 
στο µέγεθος καρυδιου, τόσο 

βαρετά όσο το µέρος από όπου 
πήραν το όνοµά τους. 

Στοιβάζουµε αυτές τις δέκα 

διαφορετικές γεύβεις σε ένα 
πιάτο ρε τη µία και µετά το καλύπτουµε 

µε µία παχιά σάλτσα, 
το γνωστό γκρέιβ), φτιαγµένο 
ano τους χυµούς non 
βγάζουν τα εντόσθια 
της πάπιας. 

Παναγία µου, 
ακούγεται απαίσιο, 
αλλά για µία φορά 

Η Βικτόρια Χισλοπ έβαλε τη Σπιναλόγκα στο χάρτη της παγκόσµιας βιβλιογραφίας, 
καθώς «To Νησί» έγινε best seller σε 27 χώρες µε τουλάχιστον 

δύο εκατοµµύρια πωλήσεις. Ζει στο Κε ντ της Αγγλίας µαζί µε το σύζυγο 
της και τα δύο παιδιά της, αν και περνά ένα µεγάλο µέρος της ζωής της στι 1 i 

το χρόνο αυτά είναι που τρώµε. 
Σδπ συνέχεια όλοι κοιµούνται 
µπροστά στην τηλεόραση. 

Τι κάνω εγώ; Καταρρέω από 
την εξάντληση και την επόµενη 

µέρα γίνοµαι και πάλι 
χορτοφάγος...».- * 

Victoria 

Hislop 

i ff 
χωρο µας, και όηΛωνει ποΛυ χαρούµενη που πΛεον µπορεί να µίΛα εΛΛηνικά. 

Μικρή ήθελε να γίνει επαγγελµατίας τενίστρια, αλλά τελικά την κέρδισε 
η δηµοσιογραφία και στη συνέχεια η πεζογραφία. To τελευταίο της µυθιστόρηµα, 

«To Νήµα», κυκλοφορεί ano τις εκδόσεις ∆ιόπτρα. 
http://www.victoriahislop.com 
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