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ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ 

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΠΙΑΤΑ ME ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΗ... ΦΑΒΑ! 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 
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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 

ΣΤΑ ΝΗΜΑΤΑ... 
ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ! 
∆ιάσηµη στην πατρίδα µας αλλά και αε πολλές χώρες 

του κόσµου για το βιβλίο της το «Νησί», 
η Βικτόρια Χίσλοπ επανέρχεται µε. ένα 

¦"•^^ εξίσου συναρπαστικό µυθιστόρηµα, 

η ιστορία του οποίου εκτυλίσσεται 
στη Θεσσαλονίκη για να επικυρώσει 

την πραγµατικά µεγάλη 
της αγάπη για την Ελλάδα. 

οννίντιυξη στη Μιφία Καλοποΰλοη 
φωτογµίίψΰν. Κωνσταντίνος Κ<ιφίρη<; 

η 

της αγάοννίφωτο 

¦γνξαναουνάνιηοα µι α<ροµµή την παρουσίαση στη χώρα pac, 
Λτου νέου της βιβλίου «To νήµα», που για να το γράψει µελέτησε ^^¦κ>λύ 

καιρό την ιστορία της Θεσσαλονίκης του 20ού αιώνα. ^Π(κ5κειται 
για µια κπυρία <.τγάπης µεταξύ δύο οτνθρώττων που 

ζουν (jti] θεσσαλονίκη, ξεκινώντας αττό τη µεγάλη πυρκ(τγιά 
του 1917και βιώνοντας όλες τις µεταµορφώσεις που ακολουθούν 

ra ιστορικά γεγονότα, περνώντας από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, την Η' Παγκόσµιο Πόλεµο, τον Εµφύλιο και τις 
εξορίες. ∆ηλώνε i < n u ρίφρα< rra άτι «γιτπά τη χώρα µας. «Ταυτίζοµαι 

µε τους Ελληνες και την ελληνική ιστορία. Αισθάνοµαι 
απέραντη ευχαρίστηση 0TaV βρίσκοµαι ιδώ και ανακαλύπτω 
τον περίπλοκο αυτό ι όπο», µου i ίττι. 
Οσο δι για τη αχ*'ση i ης µε τη µαγειρική, διαβάστε την ατιολαυστική 

ιης απάντηση, από την οποία δι v Αε inn το φλεγµατικό 
βρ» τανικό χιούµορ, αλλά και τι Οα ήθελε να ήταν το... 

τελευταίο της γεύµα πριν πεθάνει" 
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ΦΑΒΑ 
Είναι µία ενστικτώδης συνταγή, που είµαι σίγουρη ότι ήδη 
την ξε'ρετε. ∆εν παίρνει πολλή ώρα να ετοιµαστεί και θέλει 

ακόµη λιγότερη για να τη µοιραστεί κανείς µε τους 
φίλους και την οικογε'νεια. Και βέβαια, δεν χρειάζεται να 
πω ότι εννοείται πως την απολαµβάνεις µε ένα ποτήρι 
λευκό παγωµένο κρασί και ότι βουτάς... στον λάκκο της 
µε µπαστουνάκια καρότο, σέλερι, αγγούρι και φρυγανισµε'νο 

ψωµί. 

ΠΩΣ ΤΗ ΦΤΙΑΧΝΩ 
Βράζω τη φάβα για µισή ώρα µαζί µε λίγο αλάτι, πιπέρι 
και µερικά φύλλα δάφνης. Την αποσύρω από τη φωτιά, 
αφαιρώ τα φύλλα δάφνης και την αφήνω να κρυώσει. 
Στη συνέχεια, την πολτοποιώ στο multi. Αν θέλουµε, βάζουµε 

και λίγο λιωµένο σκόρδο. Μου αρέσει να την αραιώνω 
µε ελάχιστο ξίδι από λευκό κρασί. Σερβίρουµε µε 

όσο λάδι θέλουµε, ψιλοκοµµένο κρεµµύδι και, αν θέλουµε, 
λίγη ρίγανη. ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ! Είναι 
τόσο απλή και θρεπτική! Γιατί 
να επιθυµεί κάποιος καπνιστό 

σολοµό και αστακό για 
το τελευταίο γεύµα της 
ζωής του; Θα πέθαινα / 
ευτυχής µετά από ένα 
τέτοιο φαγητό... 

Ποια είναι η σχέση σου µε την κουζίνα; 
Αµφιλεγόµενη. Και µη νοµίζεις ότι είναι µια σύντοµη απάντηση. 

Οταν ήµουν στην εφηβεία, έµενα δίπλα (χπό ένα 
διάσηµο εστιατόριο µε υψηλή γαλλική κουζίνα στη νοτιά 
Αγγλία. Ιδιοκτήτης; Η µητέρα µου µε έναν πολύ ταλαντούχο 
και λαµπερό Γάλλο. Την εποχή εκείνη δούλευα στην κουζίνα 
τα Σαββατοκύριακα και όταν µπήκα στο Πανεπιστήµιο, την 
περίοδο των διακοπών. Τότε ήταν που ο Μισέλ µε έµαθε 
να µ(χγειρεύο). Οπότε, είχα την τύχη να έχω έναν από τους 
καλύτερους σεφ της Αγγλίας ως δάσκαλο µου! 
Στη συνέχεια, µετά τα 20 µου, όταν και απέκτησα το πρώτο 

µου διαµέρισµα στο Λονδίνο και δούλευα στη διαφήµιση, 
συνήθιζα vex κάνω µεγάλα πάρτι µε δείπνα τεσσάρων πιάτων 

και µάλιστα πολύ δύσκολα και φιλόδοξα. Ολοι έλεγαν 
ότι µαγείρευα καταπληκτικά· Ηταν η εποχή που ήταν της 
µόδας τα περίπλοκα µενού και εγώ ήξερα να τα φτιάχνω. 
Αργότερα στα 30 και (rra 40 µου, µε σύζυγο και δύο παίδια, 
µαγείρευα δυο φορές την ηµέρα, κάθε µέρα. Εντάξει ήταν, τα 
κατάφερνα! Υπολογίζα) ότι πρέπει να έχω µαγειρέψει τουλάχιστον 

15.000 γεύµατα! Κι ύστερα µου θέτουν ερωτήσεις... 
για το (χν αγαπώ τη µαγειρική- λες και πρόκειται για καµιά 
δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο µου! Ωραία, µάλλον 
µου αρέσει, αλλά υπάρχουν κιχι εκατοµµύρια άλλα πράγµατα 

που προτιµώ να κάνα), όπως το διάβασµα, το γράψιµο, 
να παρακολουθώ ταινίες, να πήγαινα) σε συναυλίες ή σε εστιατόρια, 

να παιζα) τένις ή να µαθαίνω ελληνικά... 
Τελικά, (χυτή είναι η σχέση µου µε την κουζίνα - είναι µία 
σχέση αγάπης και µίσους. Και κάτι ακόµη που πιστεύω βαθιά 

µέσα µου και α)ς κανόνα στη ζωή µου: το φαγητό δεν 
πρέπει να παίρνει περισσότερη ώρα να ετοιµαστεί από όσο 
παίρνει για να φαγωθεί! Ετσι, δεν επιλέγω να χάνω πέντε 
ώρες για την προετοιµασία ενός φαγητού που θα καταναλωθεί 

σε µισή ώρα! Εχω κι άλλα συναρπαστικά πράγµατα 
να κάνω! 

Σου αρέσει η ελληνική κουζίνα; Ποιες είναι οι αγαπηµένες 
σου γεύσεις ατιό την ελληνική γαστρονοµία; 
Η ελληνική κουζίνα! ΤΗ ΛΑΤΡΕΥΩ. Και πιστεύω ότι κι εκείνης 

της... αρέσω. Οποτε είµαι στην Ελλάδα -και κυρίως στην 
Κρήτη- αισθάνοµαι πιο υγιής. Τρώω περισσότερο λαχανικά, 
όπως τα γεµιστά κολυκυθολούλουδα, τηγανητές µελιτζάνες, 

παντζάρια µε γιαούρτι, λαδερά φασολάκια, σπανακόπιτα, 
σαλάτες µε χαλούµι και φουντούκια... Η λίστα µπορεί 

πρ<χγµατικά να είναι ατέλειωτη. 

Ποια είναι η αγαπηµένη σου συνταγή; 
To περασµένο καλοκαίρι, ήµαστε µια ολόκληρη παρέα στην 
Ελλάδα και καθώς κάποια µέρα καθόµασταν γύρω από ένα 
τραπέζι (οι περισσότεροι ήταν Αγγλοι), πιάσαµε µια συζήτηση 

για το ποιο θα θέλαµε να ήταν το τελευταίο µας 
γεύµα. Οι περισσότεροι άρχισαν να απαντούν κάτι σαν «το 
ωραιότερο φιλέτο µε φουά γκρα», «καπνιστός σολοµός Kid 

αστακός». Εγώ όµως, απάντησα «φάβα», κάτι που φάνηκε 
σε. όλους πολύ παράξενο. Τι να κάνω, όµως, είναι η οτγαπηµένη 

µου γεύση και την τρώω σχεδόν καθηµερινά όταν είµαι 
στην Κρήτη. Αλλά µετά από αυτή τη συζήτηση... όταν την 
παράγγελνα) στο εστιατόριο, οι φίλοι µου ανησυχούν! 
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