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ΚΡΑΣΙ  

2 



ΚΡΑΣΙ 
Κύπρια Ἔπη 

Οἶνον ἄριστον (άριστο κρασί) 

 

Φακῆ  

τὸν ἐκ Τυρρηνίας οἶνον (το κρασί από την 
Τυρρηνία) 

 

Από άγνωστο έργο 

νᾶμα μελισσῶν (γλυκό σα μέλι νάμα για τους 
μεθυσμένους) 
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ΨΩΜΙ  
Κνιδία 

ἀταβυρίτης ἄρτος (είδος ψωμιού 
που λεγόταν «αταβυρίτης» 

 

Βακχίς 

φάκινον ἄρτον (ψωμί από φακές) 

 

Βακχίδος μνηστῆρες 

Ἐρέτριαν λευκάλφιτον (Ερέτρια 
με τα κρίθινα ψωμιά) 
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http://www.kasarolla.com/2009/12/pswmi-kai-magikes-idiothtes-kyriarho-sthn-kypriakh-koyzina.html


ΨΩΜΙ  
Βακχίδος μνηστῆρες 

κόγχον (ψωμί από φακές) 

Πήλινο ομοίωμα σκηνής οργώματος από τους Βουνούς 5 



ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ   

Βακχίδος μνηστῆρες  

Πλακουντοποιόν Σάμον (σαμιώτικες πίττες) 

   Πρόκειται για πίττες που περιλαμβάνουν 
πολλά αρτύματα (γάλα, μέλι, αμύγδαλα, 
νάπυ, τυρί κλπ.) και γι’ αυτό θεωρούνται 
προϊόν πολυτελείας. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Symposium_scene_Nicias_Painter_MAN.jpg


ΚΡΕΑΣ  

Φακῆ  

κρεανομοῦμαι (μοιράζω το κρέας) 

 

οἶνον σὺν ὀπτῷ (κρασί με κρέας 
οφτό) 
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ΓΟΥΡΟΥΝΙΣΙΑ ΜΗΤΡΑ   
 Ἱππόλυτος 

Μήτρα καλλίκαρπος (βραστή γουρουνήσια μήτρα) 

 

 Φυσιολόγος  

Μήτρας ὑείας τόμος ὀξάλμην έχων (κομμάτι βραστής  
γουρουνίσιας μήτρας σε αλατόξιδο) 

 

 Σῖλφαι  

Σώπατρος περὶ τῆς ἐκβολάδος μήτρας φησίν 

 

Μήτρας ὑείας τόμον πηγανῖτην εἰς χολήν (κομμάτι βραστής 
γουρουνίσιας μήτρας σε χυμό απήγανου) 
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ΚΑΡΥΚΕΣ  

Βακχίδος μνηστῆρες  

καὶ τῶν Λυδίων καρυκκῶν (και οι 
καρύκες οι Λυδικές) 

καρύκ(κ)η: τροφή με αίμα και 
πλούσια καρυκεύματα 
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ΨΑΡΙΑ  

Από άγνωστο έργο 

ἐν μέσαισιν ἰχθύων φοραῖς (στο μέσο 
διπλοσερβιρίσματος ψαριών) 

 

 

Ὀρέστης 

σαπρόν σίλουρον (σάπιο σίλουρον) 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Fish_plate_Louvre_K588.jpg


  
ΨΑΡΙΑ  

Μυστάκου θητίον 

ἀντακαῖον ἡμίνηρον ἡδονή  
(μουρούνα, 
μισοαλατισμένη ηδονή) 

 

μενδήσιος ἀκρόπαστος 
ὀπτός κέφαλος  

(αλατισμένος ψημένος 
κέφαλος της Μένδης) 

 

 

11 



ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ  

Εὐβουλοθεόμβροτος τελλίνης 
μέγας μελωιδός ἦχος 

 (μιας τελλίνης μεγάλος 
μελωδικός ήχος) 
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ΤΡΑΓΗΜΑΤΑ(ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ)   

Πύλαι 

κνηκοπύρους ἡδονὰς 
τραγημάτων (ερυθροκίτρινα 
ηδονικά τραγήματα) 
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ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ  
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 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΣΕ ΦΑΓΗΤΟ 

Πύλαι 

ἀναρίθμου μήκωνος κοπὰς  

(κοπανίσματα αναρίθμητης παπαρούνας) 
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ΠΗΓΑΝΙΤΗΣ  

 Σίλφες  

Μήτρας ὑείας τόμον πηγανῖτην εἰς χολήν (κομμάτι 
βραστής γουρουνήσιας μήτρας σε χυμό απήγανου) 
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ  (   ΚΙΝΑΡΑ ) 

Από άγνωστο έργο 

κινάραν ὠνόμασε Σώπατρος ὁ Πάφιος 
(αγκινάρα) 
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ΟΣΠΡΙΑ     ΦΑΚΗ   

Φακῆ (έργο Σωπάτρου) 

 

Νέκυια (Σώπατρος) 

τῇ φακῇ μύρον (το μύρο 
στη φακή) 

 

Περὶ παροιμιῶν  
(Κλέαρχος 
Περιπατητικός) 

τῇ φακῇ μύρον (το μύρο 
στη φακή) 
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ΚΟΓΧΟΣ  

Βακχίδος μνηστῆρες  τὸν 
κόγχον   

(τον πηκτό ζωμό από όσπρια) 
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ΞΙΔΙ  
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ΞΙΔΙ  

Φακῆ  

ὀξίδ’ ἀργυρᾶν ἔχει (έχει ασημένια 
φιάλη ξιδιού) 

 

Φυσιολόγος  

δηξίθυμον ὀξάλμην (καφτερό 
αλατόξιδο) 
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 Η εργασία μας είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα 

www.pi.ac.cy/.../gastronomia_kai_fytologia.pdf 
  

 


