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Празници с вино и храна 

- през май е 

„Драмоиногнозия“ в 

Драма, а през 

септември „На 

Хармана“ в Харманли и 

„Кулинарното 

наследство на Тракия“ в 

Ивайловград. Повече за 

традициите на хляба 

може да научите в 

Ксанти. Там е големият 

съботен пазар, а старата 

столица на тютюна е 

добре да се посети по 

време на Карнавала 

преди Сирни Заговезни. 

Подобен празник има и в 

Златоград, а в началото 

на февруари там се 

организира 

Трифониада. Кукери и 

бабугери има през 

зимата, а театър и кино 

през лятото.  Наличието 

на море, планини, стари 

търговски пътища и 

хилядолетен опит са 

създали комбинация от 

вкусове и усещане за 

пищност. Добре се 

комбинират с вино 

млечните деликатеси 

ахчак (Сакар) и козе 

сирене (Самотраки), 

тавалъците с месо 

(Сакар), баниците със 

зелении (Източни 

Родопи), риба от Марица 

и Егейския бряг (кефал, 

барбун или лаврак). 

Агнешкото месо е на 

особена почит сред 

всички местни общности 

- приготвено на чеверме, 

на пара върху лозови 

пръчки или с ориз и 

дреболии на фурна. За 

десерт има различни 

сладки изкушения - 

саралия, реване, 

кадаиф, ашуре, малеби. 

There is the big Saturday 

market there and the old 

capital of tobacco is well 

worth a visit during the 

Carnival before Sirni 

Zagovezni (The Day of 

Forgiveness). Such a 

celebration is also held in 

Zlatograd, and in early 

February there is 

organized Triphonade. 

The Koukeri and 

Babugeri rituals take 

place in winter, and 

theater and cinema 

festivals in summer.  

The presence of sea, 

mountains, old trade 

routes and thousands of 

years of experience on 

making wine and food of 

unique taste have 

created a combination 

of tastes and a sense of 

opulence. The dairy 

delicacies of Akhchak 

(Sakar), the goat cheese 

(Samratraki), the oven 

roasted meat (Sakar), 

spinach pastries (Eastern 

Rhodopes), mullet, 

goatfish or sea bass from 

the Maritsa River and the 

Aegean Sea, all go 

down well combined 

with wine. Lamb has 

always been highly 

appreciated by all local 

communities – spit roast 

whole lamb, steamed on 

vine sticks or the oven 

cooked rice and lamb 

liver. For dessert, there 

are different sweet 

temptations to taste such 

as baklava, revane 

(sponge cake with syrup 

qaddaif,  ashure, 

Muhallebi, among many 

others.

Το μήνα Μάιο διοργανώνεται στην πόλη 
της Δράμας το φεστιβάλ 
«Δραμοινογνωσία» ενώ το Σεπτέμβριο 
στην πόλη του Χάρμανλι (Harmanli) 
λαμβάνει χώρα το φεστιβάλ «Χαρμάνη», 
και στο Ιβάιλοβγκραντ (Ivaylovgrad) η 
«Θρακική μαγειρική κληρονομιά». 
Στοιχεία που συνδέονται με την 
παραδοσιακή αρτοπαρασκευή μπορεί 
να βρει κάποιος στην Ξάνθη. Εκεί 
πραγματοποιείται κάθε Σάββατο και το 
μεγάλο «παζάρι» (λαϊκή αγορά) της 
πόλης ενώ αξίζει κανείς να επισκεφθεί 
την παλιά πρωτεύουσα του καπνού και 
κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού 
(Απόκριες) την Κυριακή πριν από την 
«Καθαρά Δευτέρα». Παρόμοιου 
χαρακτήρα (με διαφορετική έκταση) 
γιορτή πραγματοποιείται και στο 
Ζλατογκράντ από την άλλη πλευρά των 
συνόρων, ενώ ο Φεβρουάριος 
χαρακτηρίζεται από τις εκδηλώσεις που 
συνοδεύουν τον Άγιο Τρύφωνα και τα 
τελετουργικά που συνδέονται με το 
αμπέλι και την παραγωγή οίνου. Τα 
έθιμα «μωμόγεροι» και «μπαμπούγεροι» 
λαμβάνουν χώρα τον χειμώνα, ενώ 
πλειάδα θεατρικών και μουσικών 
παραστάσεων διοργανώνονται κατά το 
καλοκαίρι. Η θάλασσα και τα βουνά της 
ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με 
το πνεύμα των παλιών εμπορικών οδών 
και τις χιλιετίες εμπειρίας στην 
παραγωγή οίνου και μοναδικών 
εδεσμάτων, συνθέτουν ένα μωσαϊκό 
γεύσεων προσδίδοντας μια αίσθηση 
απαράμιλλου πλούτου. Το κρασί 
συνοδεύουν ιδανικά τα γαλακτοκομικά 
της περιοχής από τις δυο πλευρές των 
συνόρων, όπως η σπεσιαλιτέ Akhchak 
(περιοχή Sakar), το κατσικίσιο τυρί (της 
Σαμοθράκης), το ψητό φούρνου με 
κρέας (περιοχή Sakar), οι χορτόπιτες 
(ανατολική Ροδόπη), αλλά και τα 
κεφάλια, μπαρμπούνια και λαβράκια 
του ποταμού Έβρου και του Αιγαίου 
πελάγους. Το αρνίσιο κρέας κατείχε 
πάντα ιδιαίτερη θέση στις τοπικές 
κοινότητες - στη σούβλα ή στον ατμό, 
πάνω σε κληματόβεργες ή με πιλάφι και 
συκωταριά στο φούρνο. Για επιδόρπιο 
υπάρχουν αναρίθμητοι διάφοροι γλυκοί 
πειρασμοί, όπως μεταξύ μπακλαβάς, 
ρεβανί (σιροπιαστό κέικ), κανταΐφι, 
ασουρέ κα ιμαλεμπί.
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