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Μια ευωδιαστή χριστουγεννιάτικη 

εικόνα από τη Σκόπελο

Πριν μερικά χρόνια αποφασίσαμε με τους γονείς μου να περάσουμε τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο αγαπημένο μας νησί τη Σκόπελο, από 
όπου κατάγεται η γιαγιά. Μια άλλη Σκόπελος μας περίμενε, χιονισμένη, ήσυχη με 
λίγους ανθρώπους να περπατούν σιγά σιγά στα καντούνια. Οι καμπάνες να χτυπούν 
και να μας καλούν στις εκκλησιές για τη γέννηση του Χριστού. Παντού χαρούμενες 
φωνές παιδιών, μπήκα κι εγώ σε μια ομάδα. Τρίγωνα να χτυπούν, φυσαρμόνικες να 
παίζουν κι εμείς τα παιδιά να ψάλουμε τα κάλαντα. Απίστευτη ατμόσφαιρα! Από 
όπου όμως και αν περνούσαμε μια μοσχοβολιά μου τρυπούσε τη μύτη. Τι είναι αυτό 
που τόσο όμορφα βγαίνει από τα σπίτια και γαργαλάει τα ρουθούνια μου, ρωτώ τους 
φίλους μου. Και όλη με μια φωνή μου απαντούν: βρε Δημήτρη είναι το καθιερωμένο 
φαγητό των γιορτών! Χοιρινό με δαμάσκηνα Σκοπέλου! Πώ! Πώ! Τι λέτε;! Γρήγορα 
να πάρει η μαμά τη συνταγή και να την εκτελέσουμε. Τους ευχαρίστησα και έτρεξα 
στο σπίτι και να τώρα που βρίσκομαι εδώ για να σας την παρουσιάσω. Να μην 
ξεχνάτε ποτέ αγαπητοί μου ότι το κάθε φαγητό που κάνουμε πρέπει να το αγαπάμε 
και να το συντροφεύουμε. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία!



Τα δαμάσκηνα Σκοπέλου

Η Σκόπελος είναι γνωστή και για τα δαμάσκηνα της, 

τα οποία είναι δυο ειδών.

●Το ένα είδος είναι τα λευκά ή αλλιώς “ξινά” που τα 

χρησιμοποιούν για ένα παραδοσιακό γλυκό του 

κουταλιού, το “αυγάτο” (επειδή είναι σαν αυγά).

●Το άλλο είδος είναι τα κόκκινα, τα “αζέν”, με τα 

οποία κάνουν τα γνωστά ξερά δαμάσκηνα Σκοπέλου. 

Η ξήρανση τους γίνεται σε μεγάλους παραδοσιακούς 

ξυλόφουρνους που είναι λίγο μικρότεροι από ένα 

δωμάτιο.



Χοιρινό με δαμάσκηνα 

Σκοπέλου και κάστανα

Παραδοσιακό 
Χριστουγεννιάτικο φαγητό της 
Σκοπέλου

Συνταγή της γιαγιάς μου που 
είναι από την Σκόπελο, την 
οποία και αυτή την έμαθε από 
τη μητέρα της



Συστατικά για 6 μερίδες
Note

1. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκκαλο 1,5 Χγρ.

2. Δαμάσκηνα ξερά Σκοπέλου χωρίς κουκούτσι 250 γρ.

3. Κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα 200 γρ.

4. Κρασί κόκκινο 1 ποτήρι

5. Παρθένο ελαιόλαδο 4 κσ

6. Αλάτι

7. Πιπέρι

8. Μπαχάρι 3 σπυράκια

9. Γαρύφαλλο 3 καρφάκια

10. Κανέλλα μια μύτη στο κουταλάκι

11. Κρεμμύδια ξερά 2 μεσαίοι βολβοί

12. Σκόρδο 1 σκελίδα

13. Νερό 1,5 λίτρο



Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκκαλο

Κρεμμύδι

Σκόρδο

Κανέλα
Γαρύφαλλο
Μπαχάρι

Ξερά δαμάσκηνα Σκοπέλου
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Κρασί Παρθένο
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Μέθοδος παρασκευής
Κόβουμε το κρέας σε μικρά κομμάτια

Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο

Σιγοβράζουμε σε μια κατσαρόλα το κρέας, με τα κρεμμύδια,το σκόρδο, το λάδι
και το νερό μέχρι να μαλακώσει τελείως το κρέας (περίπου 1,5-2 ώρες)

Στη συνέχεια αφαιρούμε το κρέας από την κατσαρόλα και το τοποθετούμε σε ένα πυρέξ,
το σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο να διατηρήσει τη θερμοκρασία του

Μέσα στη κατσαρόλα που υπάρχει το ζουμί προσθέτουμε τα δαμάσκηνα,
τα κάστανα, το κρασί, το μπαχάρι, τα γαρύφαλλα, και λίγο κανέλλα.

Τα βράζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να δέσει και να γίνει μια σαλτσούλα (~ 30 λεπτά)

Όταν δέσει η σάλτσα την περιχύνουμε πάνω από το κρέας
και βάζουμε το πυρέξ σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα

για περίπου 20 λεπτά



Η ώρα της δράσης ...



Διατροφική ανάλυση ανά μερίδα

Είναι πολύ καλή πηγή (>70% της ημερήσια κάλυψης) με φθίνουσα σειρά: 

Θειαμίνης (βιταμίνη Β1), 

Σεληνίου (Se), 

Πυριδοξίνης (βιταμίνη Β6),

Κυανοκοβαλαμίνης (βιταμίνη Β12), 

Φωσφόρου (P), 

Ψευδαργύρου (Zn),

Νιασίνης (βιταμίνη Β3) και 

Καλίου (K)



Καλή όρεξη 

& 

Καλή χρονιά!


