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Ο σεφ που λάτρεψε τα 
χόρτα του βουνού

Σαλάτα γαρίδας με μαυρομάτικα

Υλικά
8 γαρίδες
300 γρ. μαυρομάτικα φασόλια
1 ντομάτα
1 μέτριο κρεμμύδι
λίγος ψιλοκομμένος μαϊντανός
λίγη ματζουράνα
λίγα φύλλα σέλινου
ξύσμα ενός λεμονιού
λίγο ελαιόλαδο
χυμός ενός λεμονιού

Εκτέλεση
Βράζουμε τα μαυρομάτικα στο ζωμό από τα τσόφλια και τα κε
φάλια των γαρίδων που έχουμε καθαρίσει. Σουρώνουμε και 
κρατάμε το ζωμό. Ετοιμάζουμε τη σαλάτα με τα  μαυρομάτικα, 
την ντομάτα κομμένη σε κυβάκια, το μαϊντανό, τη  ματζουρά- ι 
να, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο σε κυβάκια, το λάδι, το λεμόνι και j 
το ξύσμα λεμονιού. Βράζουμε για 10 λεπτά τ ις  γαρίδες στο ζω- | 
μό που έχουν βράσει τα μαυρομάτικα, τις στραγγίζουμε και τ ις 
ανακατεύουμε με τη σαλάτα και το ψιλοκομμένο σέλινο.

* Η συνταγή, είναι από το βιβλίο Το Καλύχερά Μου, εκδ. Καστανιώτη ►

V  χόρ\

νοικοκυρές της Κρήτης, όπου δούλεψε για εν
νέα χρόνια, τον μύησαν στα μυστικά των άγριων 

χόρτων του βουνού. Στη γεύση τους ανακάλυψε τον 
κρυμμένο θησαυρό της ελληνικής παράδοσης, απαρνή- 

θηκε την τρούφα και το φουά γκρα της γαλλικής παράδοσης 
που τον ανέθρεψε, κράτησε την τεχνική της και έφερε στο πιάτο 
της chic εστίασης τη βρούβα και τα αμπελοβλάσταρα με λίγο χο
ντρό αλάτι και ελαιόλαδο. Έ κτότε οι γεύσεις του ταυτίστηκαν 
με τα παντός τύπου ραδίκια αλλά και με την αλμύρα -όπως λέ
με αχινοσαλάτα με ζελέ ούζου, κρίταμα και φύκια-, αφού, κοντά 
στα χόρτα, στην καρδιά του κρύβει μια παράλληλη έφεση στους 
θησαυρούς του βυθού. Αξιος και απλός, πατέρας τεσσάρων παι
διών, ο Γιάννης τρέφει μεγάλη αγάπη για τη διατροφή των παι
διών του μέλλοντος και με τα μαθήματα που παραδίδει εδώ και 
τρία χρόνια φροντίζει να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο της κα
λής -και υγιεινής- κουζίνας. Η Γ ιορτή του, ένα εστιατόριο σαν 
πανηγύρι της ελληνικής υπαίθρου στο δάσος του Χαίδαρίου, 
φέρνει τον γκουρμέ μεζέ στα υποτιμημένα προάστια, ενώ το mo 
κοσμικό Εργαστήρι του στο Σύνταγμα φιλοξενεί τις υψηλές 
εμπνεύσεις του, διοργανώνει σεμινάρια για μικρούς και μεγά
λους, αλλά μαγειρεύει και το απλό σπιτικό φαγητό της κάθε μέ
ρας για το ντελίβερι των εργαζομένων της περιοχής. Με συνερ
γασίες από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Ντουμπάι, ο Γιάννης απο- 
δεικνύεται ο mo αεικίνητος από τους σεφ της γενιάς του, με μια 
καινούρια πάντα ιδέα-άσο στο μανίκι του.
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