
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΑ)

Συνταγή της γιαγιάς Μαίρης από τη 
Λάρισα



ΥΛΙΚΑ
✔ 1 κιλό κρέας μοσχάρι άπαχο κομμένο σε μικρά

κυβάκια, κατά προτίμηση κιλότο
✔ 2-3 μέτρια ξερά κρεμμύδια
✔ 1,5 κούπα του τσαγιού (250ml) ρύζι γλασσέ
✔ 2,5 κούπες νερό
✔ 1/2 κούπα (100-125 ml) ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
✔ 1 κιλό φύλλα κρούστας (πρέπει να περιέχει 24

λεπτά φύλλα)
✔ Αλάτι
✔ Πιπέρι



ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΜΙΓΜΑ ΓΕΜΙΣΗΣ
Ρίχνουμε το λάδι στην κατσαρόλα και μόλις έχει
ζεσταθεί ρίχνουμε προσεκτικά τα κομματάκια του
κρέατος. Μόλις πάρει κρούστα από τη μια μεριά τα
γυρίζουμε. Ρίχνουμε λίγη ποσότητα νερού και
ξαφρίζουμε με την κουτάλα προσεκτικά το κρέας.
Αμέσως μετά ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια
που τα έχουμε κόψει στο multi και προσθέτουμε λίγο
νερό.
Βράζουμε το κρέας για περίπου 1,5 ώρα σε χαμηλή
φωτιά, προσθέτοντας αλάτι και πιπέρι. Βγάζουμε το
κρέας, προσθέτουμε το ρύζι και 2,5 κούπες νερό και
στο τέλος προσθέτουμε το κρέας.



ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Σε ένα στρογγυλό μεγάλο ταψί που το έχουμε αλείψει με
ελαιόλαδο τοποθετούμε προσεκτικά τα 12 φύλλα
κρούστας αλείφοντας με το πινέλο ανάμεσα σε κάθε
φύλλο με λίγο λάδι. Προσθέτουμε όλο το μίγμα
προσεκτικά να πάει παντού ομοιόμορφα.
ΕΔΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΑΨΙΟΥ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΚΡΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ.
Σκεπάζουμε το μίγμα με τα υπόλοιπα 12 φύλλα κρούστας.
Αλείφουμε με λάδι κι λίγο νερό το τελευταίο φύλλο για να
είναι τραγανό και χαράζουμε με ένα μαχαίρι έναν μικρό
κύκλο στη μέση. Προσοχή! Δεν χαράζουμε τα υπόλοιπα
κομμάτια, αυτά θα τα κόψουμε μετά το ψήσιμο, ανάλογα
με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους
170-175 βαθμούς Κελσίου για 45-60 λεπτά αναλόγως με
τον φούρνο μας, μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί η
πίτα μας ομοιόμορφα.
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΚΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΡΩΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΩΣ ΚΥΡΙΟ
ΠΙΑΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΝΟ ΣΑΛΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ!



ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ

Στη Θεσσαλία έφτιαχναν πάντα κρεατόπιτα με σπιτικά λεπτά φύλλα. Κάποιοι την κάνουν με αρνί ή χοιρινό,
εμείς με μοσχάρι. Έβαζαν μέσα ένα κέρμα, αλλά και κλήμα, τριφύλλι, καλαμπόκι, σιτάρι, φασόλι και άχυρο σύμβολα
της κύριας ασχολίας των μελών της οικογένειας. Π.χ. ο αμπελουργός έβαζε μικρό κομμάτι από κλίμα, ο γεωργός
σιτάρι ή άχυρο κ.λ.π. Ο μπαμπάς της γιαγιάς μου ήταν γεωργός και βάζανε συνήθως σιτάρι.
Το μεσημέρι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο πατέρας ή ο μεγαλύτερος της οικογένειας έκοβε την πίτα με
τελετουργικό τρόπο. Μερίδιο είχαν όλα τα μέλη, κατά σειρά ηλικίας, καθώς και οι ξενιτεμένοι, οι φιλοξενούμενοι, το
σπίτι. Κόβανε πρώτο το κομμάτι του Χριστού και της Παναγίας, δεύτερο του Αγίου Βασιλείου, τρίτο του φτωχού,
μετά των χωραφιών και της σοδειάς και ακολουθούσαν τα μέλη της οικογένειας. Ο πατέρας σταύρωνε και γύριζε την
πίτα πάνω στο τραπέζι, τρεις φορές, ώστε το τυχερό του καθενός να έρθει μπροστά του. Όταν έπαιρνε το κομμάτι
του το παιδί φιλούσε το χέρι του γονέα. Το κέρμα έφερνε λεφτά, το κλήμα κρασιά, το τριφύλλι πρόβατα, το σιτάρι
καλή σοδειά κ.ο.κ. Επίσης πίστευαν ότι ανάλογα με το είδος του φυτού που έβρισκε το κάθε μέλος της οικογένειας
θα έπρεπε να μεριμνά ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια κατά την διάρκεια της νέας χρονιάς! Η βασιλόπιτα
στη Θεσσαλία είναι συνήθως κρεατόπιτα με κρέας και ρύζι ή κιμαδόπιτα με τραχανά. Αυτή κάνει η αδελφή της
γιαγιάς μου.

Η οικογένεια της μητέρας μου από τη Λάρισα έκανε πάντα την κρεατόπιτα με ρύζι και αυτή ακολουθούμε κάθε χρόνο
κι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Όταν η γιαγιά μου είναι στη Θεσσαλονίκη την κάνει πάντα η ίδια!
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