αγνή σπιτική γεύση

από το κτήμα ...στο τραπέζι σας!

Νάουσα, 1991...
...ο Φίλιππος και η Έλσα Διαμάντη αποφασίζουν να κλείσουν
σ’ ένα βαζάκι όλες αυτές τις γεύσεις και τ’ αρώματα,
με τα οποία πλημμυρίζουν οι γειτονιές της Νάουσας όλον
τον χρόνο: γλυκό σύκο τον Μάιο, μαρμελάδα ροδάκινο τον Ιούλιο,
σάλτσα ντομάτας τον Σεπτέμβριο...
Περνώντας ώρες ατελείωτες δίπλα στις χρυσοχέρες γειτόνισσες,
ανταλλάσσοντας γνώμες και συμβουλές με έμπειρες Ναουσαίες
μαγείρισσες, αντλώντας έμπνευση από τη γιαγιά Μαρίκα,
γεννήθηκαν τα πρώτα παραδοσιακά προϊόντα από
το Κτήμα Διαμάντη με φρούτα από τα χωράφια της οικογένειας!
Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, το Κτήμα Διαμάντη δημιουργεί
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, με απόλυτο σεβασμό στην
παράδοση, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές,
μένοντας όμως πάντα πιστό στις πατροπαράδοτες συνταγές,
χωρίς τη χρήση συντηρητικών, χρωστικών ουσιών
και τεχνητών αρωμάτων.
Το Κτήμα Διαμάντη είναι μια σύγχρονη και ταχέως
εξελισσόμενη επιχείρηση, που παντρεύει το παρόν με το παρελθόν
στις υψηλού γαστρονομικού ενδιαφέροντος δημιουργίες,
καλώντας σας να γευτείτε τα προϊόντα της...

από το κτήμα ...στο τραπέζι σας!
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αμπελόφυλλα

Αμπελόφυλλα από Ξινόμαυρο
Προέρχονται από την ξακουστή ποικιλία
«Ξινόμαυρο Ναούσης (Π.Ο.Π)», από την οποία
παράγεται το πιο δημοφιλές κρασί της Ελλάδας!
Είναι πεντανόστιμα, πολύ τρυφερά και αποτελούν
το διασημότερο προϊόν μας.
Συσκευάζονται σε βάζα των 500 γρ (καθαρό,
στραγγισμένο βάρος) και είναι έτοιμα για χρήση.
Συστατικά:
αμπελόφυλλα, νερό, αλάτι Μεσολογγίου.

Αμπελόφυλλα από Σουλτανίνα
Τρυφερά αμπελόφυλλα από την πασίγνωστη
ποικιλία «Σουλτανίνα». Είναι εξίσου νόστιμα με
τα αμπελόφυλλα από Ξινόμαυρο, με ελαφρώς πιο
ήπια γεύση και πιο λεία υφή.
Συσκευάζονται σε βάζα των 500 γρ (καθαρό,
στραγγισμένο βάρος) και είναι έτοιμα για χρήση.
Συστατικά:
αμπελόφυλλα, νερό, αλάτι Μεσολογγίου, κιτρικό οξύ
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σάλτσες

Σάλτσα τομάτας
Όλη η μυρωδιά και η γεύση της φρέσκιας
ντομάτας, μέσα σ’ ένα βάζο! Παρασκευάζεται από ώριμες, ελληνικές ντομάτες από
τον μακεδονικό κάμπο και τις πλαγιές του
Βερμίου. Ακολουθείται όλη η παραδοσιακή διαδικασία και το αποτέλεσμα είναι η
εξαιρετικής ποιότητας πυκνή σάλτσα μας,
που αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό κάθε
σας συνταγής.
Συστατικά: φρέσκιες ντομάτες, αλάτι Μεσολογγίου.

Σάλτσα τομάτας με μυρωδικά
Όλα τα αρώματα της Μεσογείου κλεισμένα
σ’ ένα βάζο! Η καλύτερη επιλογή για πίτσες, μακαρονάδες, κοκκινιστά και λαδερά
πιάτα. Είναι έτοιμη για χρήση και θα σας
λύσει τα χέρια, καθώς δεν χρειάζεται καμία
προσθήκη για να νοστιμίσει τα φαγητά σας!

Συστατικά: φρέσκιες ντομάτες, κρεμμύδι, έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη, βασιλικός, θυμάρι,
αλάτι Μεσολογγίου.
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Πικάντικη πιπερόσαλτσα
Η γνωστή κι αγαπημένη πιπερόσαλτσα σε
πιο πικάντικη εκδοχή, χάρη στην προσθήκη
της καυτερής πιπεριάς (τσίλι).
Συστατικά: ντομάτες, πιπεριές Φλωρίνης, καρότα,
κρεμμύδια, σκόρδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη,
βασιλικός, θυμάρι, αλάτι Μεσολογγίου, πιπέρι Καγιέν,
καυτερή πιπεριά (τσίλι).

Σπιτική πιπερόσαλτσα
Η αγαπημένη σάλτσα που απογειώνει κάθε
σας δημιουργία, δίνοντας μια πιο …πιπεράτη νότα λόγω της πιπεριάς Φλωρίνης!
Συστατικά: ντομάτες, πιπεριές Φλωρίνης, καρότα,
κρεμμύδια, σκόρδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη,
βασιλικός, θυμάρι, αλάτι Μεσολογγίου, πιπέρι Καγιέν.
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Πάστα πιπεριάς
Δίνει μια διαφορετική νότα στην κουζίνα
σας! Αποτελείται από 100% παστεριωμένο, πολτό πιπεριάς Φλωρίνης και ταιριάζει
τέλεια με όσπρια και άλλα παραδοσιακά
φαγητά.
Συστατικά: πιπεριές Φλωρίνης, αλάτι Μεσολογγίου.

Πάπρικα
Η πεντανόστιμη πάπρικα είναι ένα ντιπ
αλεσμένης πιπεριάς Φλωρίνης, ψημένης
στα κάρβουνα! Πολύ ξεχωριστή , συνοδεύει
ιδανικά ψητά κρέατα και πιατέλες ορεκτικών.
Συστατικά: ψητή πιπεριά Φλωρίνης, ελαιόλαδο, αλάτι.
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γκαβόψαρα

Γκαβόψαρα
Όχι, δεν είναι ψάρια, όσο κι αν θυμίζουν γαύρο τηγανιτό!
Τα γκαβόψαρα είναι ένας τοπικός,
παραδοσιακός τσιπουρομεζές της Νάουσας που μόνο το Κτήμα Διαμάντη
έχει καταφέρει να τυποποιήσει χωρίς
να χαθεί τίποτα από την ξεχωριστή του
γεύση!
Παστές μελιτζάνες, κομμένες σε λεπτές
λωρίδες οι οποίες αφού ξαλμυριστούν,
αλευρωθούν και τηγανιστούν θα σας
εκπλήξουν με τη νοστιμιά τους και την
ομοιότητά τους στην όψη με τηγανιτό
ψαράκι.
Όσοι πρωτογνωρίζουν τα γκαβόψαρα,
ενθουσιάζονται τόσο με την ευκολία παρασκευής τους, όσο και με τη μοναδική
τους γεύση που δεν θυμίζει κανέναν από
τους συνηθισμένους μεζέδες!
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχουν
γίνει εκτενή αφιερώματα σε γνωστές
ιστοσελίδες και περιοδικά γαστρονομίας
και πλέον συγκαταλέγονται στα καλύτερα συνοδευτικά για τσίπουρο και ούζο
της Ελλάδας.
Δοκιμάστε τα και θα γίνουν τα αγαπημένα σας!
Συστατικά: Μελιτζάνες, σπόροι σιναπιού, αλάτι, νερό,
αμπελόφυλλα.
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τουρσιά
& λιαστά
12

Τουρσί
Το ανάμεικτο τουρσί αποτελείται από
λάχανο, πιπεριές, καρότο και σέλινο σε
ξύδι και αλάτι. Πέρα από εξαιρετικό
μεζεδάκι, μπορείτε και να το καταναλώσετε ως σαλάτα και ταιριάζει πολύ με
όσπρια.
Συστατικά: Λάχανο, πιπεριές, καρότο, σέλινο, ξύδι.

Τουρσί γεμιστό
Πιπεριές γεμιστές με λαχανικά τουρσί
(λάχανο, καρότο, σέλινο). Υπέροχο μεζεδάκι, συνοδεύει ιδανικά το τσίπουρο.
Είναι έτοιμο για κατανάλωση και θα το
λατρέψετε!
Συστατικά: Πιπεριές, λάχανο, καρότο, σέλινο, ξύδι.
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Μπαχοβίτικα πιπεράκια
Τα πιπεράκια αυτά, παράγονται στο
χωριό Μπάχοβο της Αλμωπίας κι έχουν
χαρακτηριστικό σχήμα και υπέροχη
γεύση. Για τους λάτρεις των καυτερών
γεύσεων, υπάρχουν και στην πικάντικη
εκδοχή τους.
Συστατικά: Μπαχοβίτικα πιπεράκια, λάχανο,
καρότο, σέλινο, ξύδι.

Μπαχοβίτικα πιπεράκια πικάντικα
Για τους τολμηρούς μας φίλους, που προτιμούν
τις πικάντικες γεύσεις, προτείνουμε τα πικάντικα
μπαχοβίτικα πιπεράκια τουρσί, τα οποία παράγονται στο χωριό Μπάχοβο της Αλμωπίας κι έχουν
χαρακτηριστικό σχήμα και υπέροχη γεύση.

Συστατικά: Μπαχοβίτικα πιπεράκια, καυτερή
πιπεριά, λάχανο, καρότο, σέλινο, ξύδι.
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Πιπεριές Φλωρίνης
Κατακόκκινες, λαχταριστές, πεντανόστιμες πιπεριές Φλωρίνης έτοιμες
για χρήση. Απλώς ανοίγετε το βάζο κι
απολαμβάνετε τις πιπεριές αυτές με τη
χαρακτηριστική γλυκιά γεύση.

Συστατικά: Πιπεριές Φλωρίνης

Λιαστά ντοματάκια
και λιαστές πιπεριές
Εξαιρετικός μεζές για το τσίπουρο και
ιδανικά για το μαγείρεμα (φασολάδες
κ.λπ.)
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κομπόστες

Ροδάκινο
Η κομπόστα με ροδάκινα Ναούσης είναι ένα από
τα πιο περιζήτητα προϊόντα της Ημαθίας!
Το ολοζώντανο χρώμα της, το υπέροχο άρωμα και
η μοναδική της γεύση θα σας πείσουν πως δεν
ανήκει τυχαία στην κορυφή των προτιμήσεων.

Βερίκοκο
Το αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο, μας δίνει
μια από τις πιο εύγευστες κομπόστες! Υπέροχο
επιδόρπιο που μπορείτε να απολαύσετε είτε σκέτο,
είτε σε τάρτα!
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Αγριοκέρασο
Κατακόκκινα, τραγανά αγριοκέρασα από το Ροδοχώρι της Νάουσας σε μορφή κομπόστας. Η γεύση
του Ιούνη, κλεισμένη σ’ ένα βάζο!

Κοκτέιλ φρούτων
Υπέροχα κυβάκια καλοκαιρινών φρούτων
(ροδάκινο, βερίκοκο, αχλάδι, σταφύλι), στην
πιο νόστιμη φρουτοσαλάτα που έχετε γευτεί!
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Δαμάσκηνο
Μία γεύση που θυμίζει τις γιαγιάδες μας και τα
παιδικά μας χρόνια. Κομμάτια από μελιτζάνες
και κολοκύθες σιγοβράζουν με το πετιμέζι και μας
δίνουν ένα σπάνιο προϊόν που αρέσει σε όλους τους
νοσταλγούς των γεύσεων!

Κουσάφι
Αγαπημένη παραδοσιακή κομπόστα με
φρέσκα φρούτα, σταφίδες, ξερά δαμάσκηνα
και σύκα, κανέλα και γαρίφαλο.
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μαρμελάδες

Οι μαρμελάδες μας είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και διαφέρουν
από τις κοινές μαρμελάδες, καθώς παρασκευάζονται με τον τρόπο
που μας έχουν μάθει οι παλιές νοικοκυρές εδώ και πολλά χρόνια.
Τόσο οι παραδοσιακές μαρμελάδες, που όλοι μας έχουμε
γευτεί στα σπίτια μας, όσο και οι νεότερες με προσθήκη διαφόρων
μπαχαρικών ή πιο ιδιαίτερων φρούτων, έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: είναι αγνές χωρίς καμία προσθήκη χρωστικών
ουσιών, τεχνητών αρωμάτων και συντηρητικών.
Συστατικά: Φρέσκα φρούτα (60%), ζάχαρη,
χυμός λεμονιού.

Μαρμελάδα ροδάκινο
Είναι η πιο γνωστή μαρμελάδα μας, καθώς παρασκευάζεται από το πασίγνωστο ροδάκινο Ναούσης.
Η κλασσική της γεύση και το χαρακτηριστικό
της άρωμα, δικαίως την κατατάσσουν στις πρώτες
θέσεις των προτιμήσεων σας.

Μαρμελάδα βερίκοκο
Η λαχταριστή μαρμελάδα βερίκοκο παρασκευάζεται από το νόστιμο καλοκαιρινό φρούτο και αποτελεί αγαπημένη σας επιλογή καθώς αρέσει τόσο
πολύ στα παιδιά όσο και στους μεγάλους.
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Μαρμελάδα δαμάσκηνο
Μία υπέροχη επιλογή για όσους δε θέλουν τα
συνηθισμένα, είναι η μαρμελάδα δαμάσκηνο.
Σκουρόχρωμη, πεντανόστιμη και με ευεργετικές
ιδιότητες για τη καλή λειτουργία του οργανισμού
σας. Θα τη λατρέψετε!

Μαρμελάδα μήλο, ρόδι
Μια ιδιαίτερη μαρμελάδα με κομμάτια μήλου και
χυμό ροδιού έχει κατακτήσει τις καρδιές σας και
η όλο κι αυξανόμενή της ζήτηση μας δείχνει πόσο
πολύ αρέσουν οι καινοτόμοι γευστικοί συνδυασμοί
που προτείνουμε!

Μαρμελάδα μήλο, κανέλα, αρώνια
Μοναδική γευστική εμπειρία, έτοιμη να
ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό
ουρανίσκο! Ο κλασσικός συνδυασμός του μήλου με
την κανέλα, απογειώνεται γευστικά με την
προσθήκη της ελαφρώς στυφής αρώνιας!
Δοκιμάστε την και σίγουρα θα σας κερδίσει!
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Μαρμελάδα φράουλα
Η αγαπημένη όλων των παιδιών, αλλά και των μεγάλων! Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις καθώς
η γεύση της είναι ασυναγώνιστη και η ποιότητά της
εξαιρετική. Κανένας δεν μπορεί να της αντισταθεί!

Μαρμελάδα αγριοκέρασο
Τα υπέροχα ορεινά κεράσια του Βερμίου, τα
βαθυκόκκινα αγριοκέρασα, γίνονται πεντανόστιμη
μαρμελάδα που μπορείτε να την απολαύσετε είτε
κλασσικά ως άλειμμα στο ψωμί είτε ως γέμιση σε
τάρτες και γλυκά.

Μαρμελάδα ακτινίδιο
Εξωτική γλυκόξινη γεύση με υπέροχο
πράσινο χρώμα. Αν αγαπάτε τα ακτινίδια
θα την λατρέψετε!
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Μαρμελάδα ντοματάκι με τζίντζερ
Ιδιαίτερη, γλυκιά αλλά και πικάντικη ταυτόχρονα,
συνοδεύει ιδανικά πιατέλες ορεκτικών. Ταιριάζει
τέλεια με τηγανιτά τυριά και σαγανάκια! Δοκιμάστε την και σε burgers.

Μαρμελάδα ρετσέλι (σύκου)
Ο τόσο γευστικός τρόπος που είχαν βρει οι γιαγιάδες μας για να αξιοποιήσουν τα ώριμα σύκα του
Αυγούστου, είναι αυτή η μαρμελάδα που είναι τόσο
νόστιμη που είναι αδύνατον να κλείσεις το βαζάκι
χωρίς να την τελειώσεις.

Μαρμελάδα εσπέρια
Ο εκρηκτικός συνδυασμός των εσπεριδοειδών
(πορτοκάλι, λεμόνι, γκρέιπφρουτ, παργαμόντο) με
ελάχιστη ζάχαρη, δημιουργούν μια διαφορετική
μαρμελάδα για τους λάτρεις των πιο όξινων γεύσεων. Ιδανική για όσους θέλουν τη μαρμελάδα, αλλά
όχι τη γλύκα!
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Μαρμελάδα φρούτα του δάσους
Ο μοναδικός συνδυασμός του μύρτιλου (blueberry),
φραγκοστάφυλου (raspberry), βατόμουρου
(blackberry) και σμέουρου (cranberry) θα σας
καταπλήξει!

Μαρμελάδα σμέουρο
Μία γευστική πρόταση για εκείνους που
αγαπούν την αυθεντική γεύση του σμέουρου
(cranberry).

Μαρμελάδα φραγκοστάφυλο
Για τους φανατικούς του φραγκοστάφυλου
(raspberry) που θέλουν τη γεύση του
να ξεχωρίζει!
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γλυκά
του κουταλιού

Τα γλυκά του κουταλιού αποτελούν το σήμα κατατεθέν
σε κάθε ελληνικό, παραδοσιακό σπίτι! Ποιος άραγε δεν έχει
συνδυάσει την επίσκεψη στο σπίτι της γιαγιάς του με το κέρασμα
του γλυκού του κουταλιού στο χαρακτηριστικό πιατάκι;
Όλοι μας συμφωνούμε πως ο ελληνικός καφές ταιριάζει ιδανικά
με γλυκό του κουταλιού! Ο καθένας μας έχει διαφορετικές
προτιμήσεις καθώς όλα σχεδόν τα φρούτα γίνονται υπέροχα γλυκά!
Το Κτήμα Διαμάντη έχοντας μάθει τα μυστικά τους,
σας τα προσφέρει στην παραδοσιακή τους μορφή.
Όποιο κι αν είναι το αγαπημένο σας, είμαστε σίγουροι πως
θα σας ξυπνήσουμε τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις!
Τα συστατικά τους είναι: φρούτα, ζάχαρη, λεμόνι, βότανα
(σε ορισμένα γλυκά, π.χ. αρμπαρόριζα στο γλυκό κολοκύθα κ.α.),
μπαχαρικά (π.χ. γαρίφαλο στο γλυκό σύκο κ.α.).
Ακολουθείται δηλαδή 100% η σπιτική τους παρασκευή.

Γλυκό σύκο
Κάθε Μάιο, οι παλιές νοικοκυρές
περίμεναν να βγουν τα πρώτα σύκα για να
παρασκευάσουν το γλυκό «συκαλάκι» με το
χαρακτηριστικό βαθυπράσινο χρώμα και το
άρωμα του γαρίφαλου. Σεβόμενοι την παράδοση, σας προσφέρουμε το συκαλάκι, όπως
ακριβώς το μάθαμε από τις γιαγιάδες μας!
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Γλυκό βύσσινο
Η καλύτερη παρέα του παγωτού καϊμάκι
ή του στραγγιστού γιαουρτιού! Απολαύστε
το με βανίλια «υποβρύχιο», ή διαλυμένο
σε παγωμένο νερό (η βυσσινάδα των
παιδικών μας χρόνων) και θα νιώσετε
γλυκιά νοσταλγία!

Γλυκό σταφύλι
Χρυσοπράσινες, γλυκές ρώγες σταφυλιού,
από την πασίγνωστη ποικιλία «σουλτανίνα»
μας δίνουν ένα αγαπημένο γλυκό που όλοι
αγαπάμε!

Γλυκό βερίκοκο
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Τα λόγια είναι περιττά για το «γλυκό των
αρραβώνων»! Το γλυκό βερίκοκο είναι το
πιο αρχοντικό γλυκό που το έκρυβαν οι νοικοκυρές και το φυλούσαν μόνο για επίσημες
επισκέψεις. Απαιτεί μεγάλη μαεστρία και
δεξιότητα στην παρασκευή του. Λόγω της
μικρής του εποχικότητας, αλλά και της
μεγάλης ζήτησης, δεν είναι διαθέσιμο καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.

Γλυκό δαμάσκηνο
Ολόκληρα δαμάσκηνα, με λευκό αμύγδαλο
στη θέση του πυρήνα. Ένα λιγότερο γνωστό
γλυκό, που με το πέρασμα του χρόνου
όμως, αποκτάει την αναγνώριση που του
αξίζει! Δικαίως, καθώς είναι πεντανόστιμο,
ευπαρουσίαστο και πολύ ξεχωριστό. Λόγω
εποχικότητας, δεν είναι διαθέσιμο καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

Γλυκό κάστανο
Το λατρεμένο μας κάστανο, σε μορφή
γλυκού! Είναι υπέροχο και ταιριάζει τέλεια
σε κέικ, τούρτες αλλά και σε χειμώνιατικα
πιάτα με αγριογούρουνο, χοιρινό κτλ. Ο
καλύτερος τρόπος να γευτούμε το κάστανο
όλους του μήνες του χρόνου!

Γλυκό κεράσι
Ένα από τα πιο δημοφιλή γλυκά της
Μακεδονίας! Τα τραγανά μαυροκέρασα της
Πέλλας και της Ημαθίας σ’ ένα γλυκό που
αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.
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Γλυκό κολοκύθα
Οι μεγάλες, κάτασπρες κολοκύθες του χειμώνα μας δίνουν ένα από τα πιο νόστιμα
και ξεχωριστά γλυκά! Εάν δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα, μην καθυστερείτε καθώς
θα σας εκπλήξει με την πλούσια γεύση του, το χρυσοκίτρινο χρώμα του, την τραγανή
υφή του αλλά και το σχήμα του, καθώς διατίθεται είτε σε μορφή «μπίλιας», είτε σε
«αρίδα».

Γλυκό κυδώνι
Το χειμωνιάτικο αυτό φρούτο, χρησιμοποιείται ευρύτατα στη ναουσαίικη κουζίνα και
μας δίνει ένα λατρεμένο γλυκό. Περασμένο
από χοντρό τρίφτη και με τη συνοδεία λευκού αμύγδαλου, είναι έτοιμο να σας χαρίσει
μια νοσταλγική γευστική εμπειρία!
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Γλυκό ντοματάκι
Κι όμως, το καλοκαιρινό ντοματάκι δε
χρησιμοποιείται μόνο στις υπέροχες σάλτσες
μας. Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε με τη γλυκιά του εκδοχή καθώς το γλυκό ντοματάκι
αποτελεί για πολύ κόσμο το αγαπημένο
του γλυκό του κουταλιού καθώς δε θυμίζει
τίποτα από τα συνηθισμένα ! Ξεχωρίστε κι
εσείς επιλέγοντάς το κι εντυπωσιάστε τους
καλεσμένους σας.

Γλυκό καρύδι
Ο βασιλιάς των γλυκών. Εκεί που
φαινόταν παλιά η μαεστρία κάθε
ικανής νοικοκυράς μιας και οι
απαιτήσεις παρασκευής αυτού του γλυκού
είναι μεγάλες. Ιδιαιτέρως αγαπητό
στους «μερακλήδες» των γλυκών.

Γλυκό καρπούζι
Άλλο ένα ιδιαίτερο γλυκό, πολύ λίγο
γνωστό που κερδίζει ολοένα και
περισσότερους φίλους. Λόγω της
εποχικότητάς του δεν είναι διαθέσιμο
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
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Γλυκό περγαμόντο
Το περγαμόντο είναι ένα εσπεριδοειδές που
δεν τρώγεται ωμό, καθώς είναι στυφό και
πολύ ξινό. Μόλις όμως «παντρευτεί» με τη
ζάχαρη και σιγοβράσει μαζί της, δημιουργεί
ένα από τα πιο νόστιμα κι ευωδιαστά γλυκά!
Καταπλήξτε τους καλεσμένους σας, κερνώντας τους περγαμόντο καθώς είναι περιζήτητο, πολύ αρχοντικό κι ευπαρουσίαστο!

Γλυκό νεράντζι
Η νεραντζιά είναι ένα οπωροφόρο που το
έχουμε συνηθίσει ως καλλωπιστικό σε πλατείες και πεζοδρόμια. Γνωρίζετε όμως ότι το
νεράντζι μας δίνει ένα νοστιμότατο γλυκό;
Είμαστε σίγουροι ότι θα το ερωτευτείτε για
την ιδιαίτερη γεύση του, το πλούσιο άρωμά
του και το ζωηρό χρώμα του!

Γλυκό πορτοκάλι
Ο βασιλιάς των εσπεριδοειδών, το τόσο
υγιεινό πορτοκάλι, μας δίνει ένα ξεχωριστό
γλυκό με χαρακτηριστική γλυκόξινη γεύση.
Διατίθεται είτε σε φέτες με εσωτερικό του,
είτε σε «καρούλια» από τη φλούδα του.
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Γλυκό μανταρίνι
Κι όμως, το καλοκαιρινό ντοματάκι δε χρησιμοποιείται μόνο
στις υπέροχες σάλτσες μας.
Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε με
τη γλυκιά του εκδοχή καθώς το
γλυκό ντοματάκι αποτελεί για
πολύ κόσμο το αγαπημένο του
γλυκό του κουταλιού καθώς δε
θυμίζει τίποτα από τα συνηθισμένα ! Ξεχωρίστε κι εσείς
επιλέγοντάς το κι εντυπωσιάστε
τους καλεσμένους σας.

...άλλα γλυκά κουταλιού
Το Κτήμα Διαμάντη παράγει μία μεγάλη σειρά γλυκών
τα οποία όμως είναι εποχιακά και μπορεί να μην είναι διαθέσιμα
όλον τον χρόνο. Εκτός από τα γλυκά που παρουσιάζονται μπορείτε
ακόμη να βρείτε: τριαντάφυλλο, φιρίκι, λεμόνι, μελιτζανάκι, φράουλα
κ.ά. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε
για τη διαθεσιμότητά τους.
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παραδοσιακά
της Νάουσας
34

Σύκο ρετσέλι
Είναι ένα γλυκό του κουταλιού που παρασκευάζεται από τα ώριμα αυγουστιάτικα,
μελωμένα σύκα. Μεθυστική γεύση και
νοσταλγικό άρωμα, που δύσκολα μπορεί
κάποιος να περιοριστεί σε ένα μόνο κομμάτι.
Ιδανικό για να το δοκιμάσετε το σκέτο ή να
συνοδέψετε φέτα, γιαούρτι ή κίτρινα τυριά.

Πετιμέζι
Το πετιμέζι είναι ένα σπάνιο κι εξαιρετικής ποιότητας
προϊόν που παράγεται από τον μούστο των σταφυλιών
ποικιλίας «ξινόμαυρο». Ο μούστος (χυμός σταφυλιών)
παρασκευάζεται αμέσως μετά τον τρύγο, αλλά πριν
ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής του κρασιού. Αφού
σιγοβράσει ο μούστος για πολλές ώρες, μας δίνει το
υπέροχο και πολύ γλυκό πετιμέζι, που χρησιμοποιείται
σε πολλά γλυκά (μουσταλευριά κ.τ.λ.) , σε μαρινάρισμα κρέατος, σαν ντρέσινγκ σε σαλάτες κ.ά.

Πετιμέζι με κόρες
Μία γεύση που θυμίζει τις γιαγιάδες μας
και τα παιδικά μας χρόνια.
Κομμάτια από μελιτζάνες
και κολοκύθες σιγοβράζουν
με το πετιμέζι και μας
δίνουν ένα σπάνιο προϊόν
που αρέσει σε όλους
τους νοσταλγούς των
γεύσεων!
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