
Κινϋζικη κουζύνα 







 H παραδοςιακό κινϋζικη κουζύνα διαφϋρει 
ανϊλογα με την περιοχό (Νότια Kύνα, Σανγκϊη, 
Σετςουϊν κλπ.). H κουζύνα τησ κϊθε περιοχόσ ϋχει 
τα δικϊ τησ χαρακτηριςτικϊ, αλλϊ γενικϊ για την 
κινϋζικη κουζύνα ιςχύουν οριςμϋνοι βαςικού 
κανόνεσ:  
 

 

 
 

 



 H προετοιμαςύα των υλικών εύναι το ςημαντικότερο 
ςτϊδιο ςτο μαγεύρεμα. 

 Το μαγεύρεμα εύναι ςυνόθωσ πολύ ςύντομο. 

 Tα υλικϊ κόβονται ςε μικρϊ κομμϊτια για να μπορούν να 
ψόνονται γρόγορα. 

 Tα λαχανικϊ, τα θαλαςςινϊ και το ρύζι εύναι από τα πιο 
διαδεδομϋνα υλικϊ ςτην κινϋζικη κουζύνα. 

 Tο ευρύτερα διαδεδομϋνο ςκεύοσ ςτην κινϋζικη κουζύνα 
εύναι το γουόκ, ϋνα ςκεύοσ με ςτρογγυλό βϊςη και κούλεσ 
πλευρϋσ, που εύναι ιδανικό για τηγϊνιςμα. 



Γουόκ 
 Το γουόκ εύναι ϋνα κούλο ςκεύοσ που μοιϊζει με 

τηγϊνι. Αν και η χρόςη του εύναι ςυνηθιςμϋνη 
ιδιαύτερα ςτην Κινϋζικη κουζύνα, τελευταύα ϋχει 
επικρατόςει και ςτισ κουζύνεσ των δυτικών χωρών. 

 Έχει τη δυνατότητα να τηγανύζει ομοιόμορφα, 
γρόγορα, αλλϊ το ςημαντικότερο, με λύγο λύποσ 
(βούτυρο ό λϊδι) , εύτε εύναι λαχανικό εύτε εύναι 
κρϋασ. 

 Η κύρια διαφορϊ με το τηγϊνι εύναι ότι δεν μπορεύ 
να λειτουργόςει ςε μϊτι. 



Ρύζι 
 
Το ρύζι εύναι το πιο ςυνηθιςμϋνο φαγητό των Κινϋζων. 
Συνόθωσ μαγειρεύεται μαζύ με αρακϊ, με ομελϋτα ό με 
λαχανικϊ. 
 
 
 
 
Άλλα ςυνηθιςμϋνα φαγητϊ ό ςυνοδευτικϊ: 



Η ςάλτςα ςόγιασ παρϊγεται από τη ζύμωςη ςόγιασ* μαζύ με 
ψητούσ κόκκουσ δημητριακών, νερού και αλατιού. 
 
Η Σϊλτςα ςόγιασ ϋχει μια ευδιϊκριτη βαςικό γεύςη λόγω των 
φυςικών όξινων ςυςτατικών όπωσ το γλουταμινικό νϊτριο**. 

ΣΟΓΙΑ 



*= Οι Κινϋζοι χρηςιμοποιούν τη ςόγια εδώ και 
χιλιϊδεσ χρόνια ωσ μύα ϊριςτη πηγό πρωτεώνών 
όπωσ και για τα θρεπτικϊ οφϋλη που 
προςφϋρει. Υπϊρχουν χιλιϊδεσ ποικιλύεσ, με πιο 
ςυνηθιςμϋνη αυτόν που μασ δύνει τον καρπό 
του κύτρινου φαςολιού ςόγιασ , που εύναι η 
ποικιλύα που χρηςιμοποιούμε ςτα προώόντα 
μασ. 
**= Στην Ευρωπαώκό Ένωςη, το όξινο 
γλουταμινικό νϊτριο εύναι ταξινομημϋνο ωσ 
πρόςθετο τροφύμων και μοιϊζει με το αλϊτι 

 

ΛΕΞΙΚΟ 



Λίγα λόγια για τα Νοφντλς 

 Τα νούντλσ πρωτοεμφανύςτηκαν ςτη Βόρεια Κύνα την 
περύοδο τησ δυναςτεύασ του Χαν (206 π.Χ - 220 π.Χ), την 
εποχό που οι Κινϋζοι μϊθαιναν τεχνικϋσ για την μαζικό 
παραγωγό αλευριού. 

 Εύναι ιδιαύτερο φαγητό για τουσ Κινϋζουσ λόγω του 
ςχόματόσ τουσ. Επειδό εύναι μακριϊ και λεπτϊ 
ςυμβολύζουν τη μακροζωύα, γι' αυτό εύναι ταμπού να 
ςπϊςετε τα νούντλσ πριν το μαγεύρεμα. Σερβύρονται ςυχνϊ 
ςε γενϋθλια και την Πρωτοχρονιϊ 



 Η    αρωματικό πϊπια (香酥鴨 xiang1 su1 ya1) 
εύναι  μια μορφό κινϋζικησ πϊπια που εύναι 
πϊρα πολύ διαδεδομϋνη ςτο Ηνωμϋνο 
Βαςύλειο. 

 Εύναι μαριναριςμϋνη  με μπαχαρικϊ, μετϊ την 
ψόνουμε ςτον ατμό μϋχρι να μαλακώςει  και 
τϋλοσ το τηγανύζουμε μϋχρι να αποκτόςει 
τραγανό κρούςτα.  

 





 Οι Κινϋζοι τρώνε μόνο με ξυλϊκια και μικρϊ μπολ. 

 

 Μια βαςικό αρχό τησ κινϋζικησ κουζύνασ εύναι να 
χρηςιμοποιούνται ελϊχιςτα ςκεύη. 

 

 





γλυκόξινο κοτόπουλο 
Νουντλσ 















Νουντλσ 



Τι χρειαζόμαςτε: 
1 πακϋτο noodles 
(κινϋζικα  
ζυμαρικϊ) 
3-4 καρότα βραςμϋνα 
2 κούπεσ καλαμπόκι 
1 κόκκινη πιπεριϊ μεγϊλη 
1 κρεμμύδι μεγαλούτςικο 
ό 3-4 φρϋςκα κρεμμυδϊκια 
1 1/2 φλιτζϊνι μανιτϊρια 
φετούλεσ 
4 κ.ς. ςόγια  
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Βρϊζουμε ςε αλατιςμϋνο νερό τα 
noodles ςύμφωνα με τισ οδηγιϋσ τησ 
ςυςκευαςύασ (κατϊ τη γνώμη μου 
θϋλουν λιγότερο βρϊςιμο 1-2 λεπτϊ) 
προςθϋτοντασ 2 ςταγόνεσ λϊδι για 
να μη κολλόςουν και ςουρώνουμε. 
Σε αντικολλητικό ςκεύοσ με 
ελϊχιςτο λϊδι τςιγαρύζουμε το 
κρεμμύδι μϋχρι να ξανθύνει, 
προςθϋτω καρότα, πιπεριϊ, 
μανιτϊρια και τα φϋρνουμε μιϊ-δυό 
βόλτεσ. 
Προςθϋτω τα noodles ανακατεύω 
καλϊ να ενωθούν με τα λαχανικϊ, 
τελευταύα προςθϋτω τη ςόγια και 
ανακατεύω. 
Σερβύρονται ζεςτϊ. 




