GRÉCIA - GREECE - Grèce
Em grego: Ελλάδα

A bandeira

É um país localizado
no sul da Europa.

Grécia no mundo

As ilhas gregas

O que deves saber sobre a Grécia:
Grécia (em grego: Ελλάδα; oficialmente República Helénica e historicamente
conhecida como Hélade (em grego: Ἑλλάς; romaniz.: Hellás).
- De onde vem esse nome Hélade?
Os povos que ali habitavam julgavam-se naturais/ nativos, descendentes de
Heleno, filho de Deucalião. Esse tinha sido um homem que havia conseguido
escapar do dilúvio provocado pelo pai dos deuses, Cronos. Os gregos também
eram, portanto, chamados de helenos.

- Atenas é a capital e a maior cidade do país.
- Grego é a língua oficial, mas nos pontos turístico e não só, também falam o
inglês.
- Tem fronteiras terrestres com:
a Albânia a noroeste;

Tem fronteiras marítimas com:
Mar Egeu a leste;

a Macedónia do Norte;

Mar Jónico a oeste;

a Bulgária ao norte;

Mar Mediterrâneo a sul.

a Turquia no nordeste.

- A bandeira e o seu significado:
Em relação ao significado das componentes da bandeira, a cruz branca
representa a Igreja Ortodoxa Grega (religião tradicional da Grécia) e as nove
listras simbolizam as nove sílabas da expressão “Liberdade ou Morte”, em
grego.
Vamos às cores: o azul simboliza o mar e o céu, e o branco, as ondas do mar
e as nuvens do céu.
- O país é composto por regiões, também conhecidas por “periferias”, que são
divisões administrativas. Cada região tem a sua capital, tal como em Portugal
(ex: Minho – Braga). TAREFA: Repara no quadro a seguir e verifica se sabias
que estas capitais, das quais, certamente, já ouviste falar, pertencem todas à
Grécia!

n.º

Região

Capital

1

Ática

Atenas

2

Grécia Central

Lâmia

3

Macedônia Central

Salonica

4

Creta

Heraclião

5

Macedônia Oriental e Trácia

Comotini

6

Epiro

Janina

7

Ilhas Jônicas

Corfu

8

Egeu Setentrional

9

Peloponeso

10

Egeu Meridional

11

Tessália

Lárissa

12

Grécia Ocidental

Patras

13

Macedônia Ocidental

Cozani

Mitilene, na ilha de Lesbos
Trípoli
Hermópolis, na ilha de Siro

A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental.
Este país é considerado o berço de toda a civilização ocidental, porque foi
justamente na Grécia que nasceu a democracia, a filosofia ocidental, os jogos
olímpicos, as ciências políticas, a historiografia, a literatura ocidental, as artes
cênicas ocidentais (tragédia e comédia) e a base dos grandes princípios
científicos e matemáticos.
Em suma, foi daqui esta sabedoria se espalhou para todo mundo ocidental.
Um dos vestígios mais importantes da civilização grega é o Parthenon.

O que é o Parthenon?

Foi um templo dedicado
à deusa grega Atena Partenon.

O templo não tinha fins religiosos,
pois não tem qualquer altar.

Acrópole de Atenas

O nome Partenon originou da
palavra grega "παρθενών" (parthenon),
que significa "quarto de mulher solteira"
numa casa e no caso do Partenon
parecia referir-se, inicialmente, a uma das
salas em particular do templo

Esta é a estátua da deusa grega
ATENA PARTENON, dentro do templo.
Deusa das estratégias de batalha,
civilização, sabedoria, artes,
justiça, habilidade, inspiração,
força e matemática

A estátua tem 12 metros de altura e é
toda revestida a ouro e marfim.

O famoso Monte Olimpo é o ponto mais alto do país, e
fica na região da Macedônia.
Na antiguidade, era neste monte que os 12 deuses
moravam.

TAREFA:

Investiga no GOOGLE sobre o “Monte
Olimpos”, verás que é interessante, pois os gregos
acreditavam em muitos deuses: o deus do mar, da guerra,
…

Curiosidade: Jogos Olímpicos
Uma curiosidade: os Jogos Olímpicos foram criados em homenagem aos
deuses, e daí o nome “Olímpicos” derivar de Olimpo. A primeira edição
ocorreu na cidade de Olímpia, em 776 a.C. É, portanto, muito antiga. Essa
competição perdura até os dias atuais e é realizada de quatro em quatro
anos.

A Acróploe
Embora haja muitas acrópoles na Grécia, a mais famosa é a de Atenas. Esta,
em geral, diferencia-se das outras pelo facto de ser conhecida como “A
Acrópole”. O que é uma ACRÓPOLE?
É a parte da cidade construída nas partes mais altas do relevo da região.
A posição tem tanto valor simbólico (elevar e enobrecer os valores humanos)
como estratégico, pois dali podia ser melhor defendida. Era na acrópole das
diversas cidades que se construíam as estruturas mais nobres, tais como
os templos. Também era conhecida como lugar sagrado. Assim, esses templos
estavam localizados na acrópole, devido a este ser o ponto mais alto da cidade,
o que tornaria difícil o acesso e, por sua vez, dificultaria os inimigos a chegar lá.
A Acrópole de Atenas ficou famosa pela construção do Partenon, sumptuoso
templo em honra à deusa Atena. Como já tinha sido supramencionado.

Templo Erecteion, este foi
igualmente construído na
acrópole e era consagrado
a Atena e a Posídon, deus do
mar.

ATENAS

As famosas ilhas gregas
O litoral grego é recheado de ilhas. São cerca de 6.000 ilhas e ilhotas
espalhadas através dos mares Egeu e Jónico, contudo, apenas 227 são
habitadas. As mais famosas fazem parte das Cíclades, entre elas Mykonos,
Ios e Santorini.

Hoje, Mykonos é uma ilha bastante moderna. Muitas celebridades têm residências
na região e podem ser vistas com frequência nas lindas casinhas brancas da ilha ou
almoçando e jantando em tavernas.
Atualmente, Mykonos é a ilha mais badalada da Grécia, viva e cheia de jovens, beach
clubs e muitas festas incríveis são feitas na região!

IOS
(Vida semelhante a Mykonos)

Santorini

Já deves ter visto fotos com casinhas brancas em cima de uma falésia, com um
mar azul turquesa ao fundo? Pois é, isso é Santorini.

A famosa cor azul
Pois é, há uma crença muito importante por detrás da escolha desta cor! Muitas
estruturas gregas, como móveis, janelas, portas e cúpulas de igrejas são
pintadas de azul-turquesa, especialmente nas ilhas Cíclades. Essa cor é usada
por causa de uma antiga crença de que esse tom de azul mantém o mal
afastado. Eles chamaram a cor kyanos, que deu origem às palavras “ciano” e
“cianeto”.

Grutas Impressionantes na Grécia A Grécia possui mais ou menos
7.000 cavernas, totalizando 24 mil quilômetros de galerias subterrâneas?

A Grécia tem montanhas gigantescas e desfiladeiros íngremes, penhascos e
territórios rochosos, que acolhem praias de areias finas e florestas sempre
verdes. Mas aqui vais ver um fenômeno diferente. Por baixo, terás a
oportunidade de passear pelas cavernas mais incríveis da Grécia.
Esculpidas nas pedras, elas revelam a beleza subterrânea deste lindo país.

A Gruta Melissani

A Gruta Melissani é provavelmente uma das mais famosas de todas. Localizada na ilha
de Cefalônia, é uma caverna totalmente desenvolvida que se estende por 3,5
quilômetros de extensão. As rochas dissolveram-se e formaram este lugar excecional
na Terra. O lago é acessível de barco e a experiência é verdadeiramente mística. Tons
de azul e verde são espelhados na superfície do mar. Do topo da caverna, os raios do sol
tocam a paisagem suavemente e criam cores tão encantadoras que irão surpreender-te.

As Cavernas Azuis de Zaquintos
Estas são igualmente cavernas de tirar o fôlego na Grécia. Essas formações geológicas
únicas foram moldadas após milhares de anos. Existem várias cavernas disponíveis para
mergulho e exploração. Mas o que é verdade na maioria delas é a incrível beleza das
águas cor de esmeralda. Mar cristalino, convida-te a mergulhar e descobrir todos os
tesouros escondidos.

A Caverna Azul

A Caverna Azul de Kastelorizo é simplesmente de cair o queixo! Ela assemelha-se à
Gruta Azul que fica em Capri, mas mantem a sua beleza única. O azul cintilante
caracteriza a paisagem inteira, e esse azul perfeito retratado na caverna parece quase
irreal. Esta é de longe a atração mais celebrada na pequena ilha de Kastelorizo.

A Caverna de Ideon Andron
A Caverna de Ideon Andron é supostamente o local de nascimento de Zeus, Rei dos
Deuses. Ela está localizada na ilha de Creta, no Monte Ida (ou Psiloritis). É uma das
maiores atrações da região, tendo servido como santuário por muito tempo. Encontrada
a uma altitude de quase 1.500 metros acima do nível do mar, é um local natural
imponente. As escavações trouxeram à luz muitas descobertas de grande valor histórico,
já que na antiguidade os peregrinos mostravam o seu respeito por Zeus através de
presentes de alto valor oferecidos no local.
A Caverna Alistrati

A Caverna Alistrati é definitivamente uma das melhores cavernas da Grécia.
Localizada na Macedônia, a caverna tem mais de 25.000 metros quadrados de
superfície explorada. Estalagmites e estalactites criam formas incrivelmente bonitas
dentro da caverna e às vezes chegam a 18 metros de comprimento! As visitas guiadas
levam cerca de uma hora para serem concluídas: os visitantes admiram as suas formas
mágicas subterrâneas no norte da Grécia.

A Caverna Papanikolis
A Caverna Papanikolis conclui a lista das cavernas superiores na Grécia. Ela está
localizada na ilha de Lefkada e costumava ser o refúgio de um submarino, na Segunda
Guerra Mundial. Mais especificamente, esta maravilhosa caverna é encontrada em
Meganisi, uma das ilhas menores, a pouca distância de Lefkada. Em frente à aldeia de
Nidri e à sua praia surpreendente, esta é definitivamente uma experiência a não perder!

TAREFA: Investiga esta localidade ao ver estes

vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=0SGSSH4MHtE&ab_channel=RobertPolasekRobertPolasek
https://www.youtube.com/watch?v=mila7BQ5yog&ab_channel=TravelFunTravelFun

O estreito de Corinto
A região de Peloponeso está separada da Grécia continental por um canal,
o qual se chama “Canal de Corinto”.

Este liga o golfo de Corinto ao mar
Egeu. Ele passa pelo istmo de
Corinto, e separa a península do
Peloponeso da parte principal da
Grécia, o que torna Peloponeso
efetivamente numa ilha. O canal
possui 6,3 km de comprimento, e foi
construído entre 1881 e 1893

O canal é atravessado por uma linha ferroviária, uma estrada e uma autoestrada, a uma altura de cerca de 45 metros.
Uma ponte usada apenas para a travessia de pedestres é o melhor mirante para
admirar a vista e assistir à passagem das embarcações. Para quem gosta de
aventura, algumas agências proporcionam um salto de bungee jumping.

O canal economiza aos barcos uma volta de 700 Km em volta do Peloponeso;
contudo, é muito estreito para grandes navios cargueiros, pois a largura é de 24
metros na parte superior e de 21 metros de largura na parte inferior, isso porque
as suas paredes estão cortadas verticalmente em um ângulo de 80 graus.

O canal possui 21 metros de largura e 8 metros de profundidade

COMIDA e BEBIDAS
Amor pelo azeite
O país é o maior
consumidor per capita
de azeite do mundo,
consumindo 21 quilos por
ano. É muito comum ver
em restaurantes vidros e
mais vidros de azeite, e
ele
combina
com
praticamente todas as
comidas servidas. Em
um ano, na Grécia, são
produzidas 2,5 milhões
de
toneladas
de
azeitonas.

MEZE é o nom grego para aperitivos
Dependendo da região do país, os mezes variam consideravelmente.
Normalmente são azeitonas, tipos de queijos, linguiças e carnes, peixes,
moussaka e polvo, na parte mais próxima do mar.

CURIOSIDADE: sabias que FETA quer dizer Queijo Branco?

Uma das saladas mais conhecidas chama-se “Salada Grega”:
Salada Grega: Tomate, pepino, queijo feta temperado com orégano e azeite.

CURIOSIDADE:

Para os vegetarianos, a Grécia é um paraíso. Em todos os
restaurantes encontrarás uma grande variedade de legumes frescos e saladas como
feijão verde, quiabo, ervilhas, corta, rabanete, beringela, abobrinha e muito mais, todos
regados com bastante azeite e acompanhado por pães!!
A comida grega mais famosa na Grécia, na verdade é uma sanduíche que se
chama Gyros Pita.

Gyros Pita: Sanduíche mais
famoso da Grécia feito com
carne de porco, salada,
iogurte zaziki enrolado no pão
tipo pita.

além dos pratos tradicionais, como
os tomates recheados, mousaká,
folhas de uvas recheadas, bolinho
de carne (keftedes),
guisado, stifado, kalamaris, lagosta,
camarão, peixe assado e a famosa
salada grega.

Kebab: Carne moída
de carneiro no palito.

Gemista: Tomate ou
pimentão recheado
com carne moída e
arroz

Pastitsio é uma espécie de lasanha feita com macarrão, carne picada,
molho de tomate e molho béchamel.

SOUVLAKI
Souvlaki é o termo geral para espetadas (de carne, peixe, marisco,
legumes, etc.) grelhadas no carvão

Papoutsakia: Beringela recheada com queijo e temperos no forno.
Imam bayildi : É beringela recheada com tomate, cebola, alho e salsa, e
depois assada no forno. O recheio pode também incluir carne picada, pão
ralado e outros ingredientes.

KOKKINISTO
Carne estufada em molho de tomate.

MOUSSAKA

Moussakas: Beringela com carne moída e molho branco no forno. Uma
espécie de empadão feito com carne picada, batata cozida, beringelas e
tomate, com uma “tampa” de molho branco, tudo isto cozinhado depois
no forno, tradicionalmente em tachinhos ou pequenos pratos de barro.

CARNEIRO ASSADO

O prato mais
tradicional
da
Páscoa ortodoxa
grega.
No
sábado,
as
famílias
preparam
o
carneiro para ser
assado no dia
seguinte.
É
preparado com
suco de limão,
ervas,
sal
e
especiarias,
e
dependendo da
região pode ser assado inteiro ou em partes. É maravilhoso e
normalmente é servido com um arroz de canela, também típico.

FAVA

Não, esta não tem nada a ver com a nossa fava. A fava grega não é
um feijão, mas sim um purê feito com um tipo de ervilha amarela
temperada com cebola, cozido e servido com azeite. Normalmente
é servido como aperitivo ou mesmo como acompanhamento, o qual
deve ser servido quente. No entanto, o gosto não tem nada a ver
com as ervilhas verdes.
MASSA COM FRUTOS DO MAR
Claro que esse prato existe praticamente em todo lugar do mundo,
mas não dá para
não o provar na
Grécia, onde é
servido
com
bastantes frutos
do
mar,
com
grandes pedaços
de lagosta, lula,
etc. Maravilhoso.

CURIOSIDADE: As sobremesas, os deliciosos doces gregos são quase
todos feitos com calda de mel:

Baklavas: Doce feito com amêndoas, pistaches, massa folheada e calda de
mel,

Galaktoboureko: Doce feito com massa folhada coberto com uma calda
de mel, recheado de um creme de baunilha temperado com cravos e
canela.

Xalvas: Doce feito com semolina e calda.

XEROTIGANA:

Em Astypalea podes descobrir esta gostosura. O nome é
estranho, mas esse delicado e delicioso doce, feito com uma massa sequinha
em formato de um cinnamon roll e servido com mel em cima é um pecado!

Serve-te de uma bebida ao som de “Yamas”, o
mesmo que “à tua saúde”.
Os gregos têm por hábito beber durante as refeições.
O kafenion é o estabelecimento grego equivalente ao bar ou café
europeu. Serve-se nesses locais cafés com tortinhas de mel ou um copo de
uma das bebidas preferidas dos gregos, o ouzo.
Um aperitivo muito famoso e tradicional é Ouzo (ou Uzo) que é
sempre acompanhado de alguma comida: queijos, como o Feta, e
azeitonas são servidos em pequenas porções.
Originário da Grécia, Ouzo (ou Uzo) é um licor a base de anis produzido a
partir da fermentação da casca de uva e de graduação alcoólica alta, muito
parecido com o Arak. Ervas e especiarias são adicionadas à mistura para
melhorar o sabor, e cada fabricante mantém a sua receita bem guardada.
A bebida é apreciada fria e servida em copos pequenos com pedras de gelo
ou até mesmo misturada com uma pequena quantidade de água. O Ouzo
quando em contato com a água sofre uma reação e a sua coloração é
alterada, ficando num tom branco leitoso.
Diz-se que o anis relaxa e diminui a pressão arterial, ajuda a absorção do
ferro e regula a digestão.

Mastika/ Mastic Liquor ou Mastiha: semelhante ao Ouzo, feita à base
de resina, alcaçuz e especiarias, pode ser servida com digestivo
acompanhando frutas secas.

Retsina: Pode-se chamar de vinho Grego. É o vinho mais
conhecido e bebido sobretudo no verão. Branco ou rosado, tem
um sabor inconfundível, muito peculiar. Recebe adição de resina
de uma espécie de pinheiro em sua fermentação, o que lhe
confere tais características. Segundo o connaisseur Hugh
Johnson, o processo data de muitos séculos: Traços de resina de
pinheiro foram encontrados em ânforas gregas da Antiguidade.
É consumida com gelo, água gaseificada, tornando-se uma
bebida refrescante para se beber em jarras no verão.

Frappe é o café mais
consumido. Gelado e batido
numa espécie de batedeira
fica cremoso. A autoria do
café Frappé pertence à
Grécia e a receita foi criada
em 1957 e o seu objetivo
inicial era agradar às
crianças,
que
tradicionalmente
não
gostavam do sabor do café,
preferindo chocolate.

Sumo de laranja- Esquece tudo
aquilo que aprendeste sobre
sumo de laranja. A sua cor, o seu
aroma e o seu sabor são
inesquecíveis!

Cerveja –Algumas marcas por
aqui são bem conhecidas e
apreciadas: Fix, Mythos e
Vergina.
Ah e que tal pedir uma cerveja
em
grego?
“- Mia
Bira
parakaló.” (uma cerveja por
favor).

Tsipouro é uma bebida alcoólica tradicional grega e está entre as mais
fortes, com um percentual que varia de 36 a 45 graus. Por volta do século
14, Tsipouro nasceu na Montanha Sagrada de Athos. Os monges
aperfeiçoaram religiosamente o método convencional de vinificação, até
criarem o Tsipouro, fermentando e destilando a casca e o sumo da
uva. Porém, na sua versão com sabor de anis, a adição de água ou gelo o
tornará mais semelhante ao Ouzo, outro destilado muito apreciado.
O Tsipouro com anis é
servido com aperitivos,
conhecidos como meze.

GENTE FAMOSA

Jennifer Aniston
Filha do ator grego John
Aniston e da atriz norteamericana
Nancy
Dow,
Jennifer Aniston alcançou a
fama com seu papel de
Rachel Green em Friends .
Seu pai nasceu Giannis
Anastasakis em Atenas,
Grécia e anglicizou seu nome quando sua família se mudou para os EUA.
Aniston estrelou muitos filmes de Hollywood, incluindo Marley e Me , Ao
longo da carreira Polly , Chefes Horríveis e Bruce Todo Poderoso .

Tina Fey
Produtora executiva, roteirista e estrela da série
de comédia 30 Rock , Elizabeth Stamatina “Tina”
Fey é uma premiada atriz de televisão e cinema.
Sua mãe, Zenobia “Jeanne” (née Xenakes) nasceu
em Piraeus, Atenas e migrou para os EUA ainda
jovem. Sua avó materna é de Laconia,
Peloponeso. Fey ganhou dois Globos de Ouro, um
Emmy, quatro SAG Awards e um People's Choice
Award. Ela esteve envolvida em muitos projetos,
incluindo Saturday Night Live, Date Night e Mean
Girls.

Christian Alexander
Christian Alexander (nascido
Christian Ivanov Ivanov, a 14 de
abril de 1990, em Atenas), é
um ator grego, mais conhecido por
seu papel como Kiefer Bauer na
novela americana General Hospital.

CURIOSIDADES SOBRE OS GREGOS – AS CRENÇAS
Olho grego…ou turco?
Até os dias de hoje existe uma batalha
cultural relacionada a quem pertence a
origem do conhecido olho azul – se é da
Turquia ou da Grécia. Por isso, muitas
pessoas apenas o chamam de Olho do
Oriente. O adorno é um talismã contra a inveja e o mau-olhado, e
também é conhecido como um símbolo da sorte, contra energias
negativas.
.

O Pão
O alimento mais básico também é
um dos mais importantes
Para os gregos o pão é considerado como um dom de
Deus. As pessoas mais velhas fazem o sinal da cruz antes de cortar o pão,
abençoando-o dessa forma.

“piase kókino” - Um povo pacífico
A fim de evitar uma briga, os gregos têm um costume um pouco diferente
do nosso. Quando duas pessoas dizem a mesma coisa ao mesmo tempo,
imediatamente dizem “piase kókino” um para o outro e ambos têm de
tocar em algo vermelho à sua volta – e pronto, a briga está terminada!

O amor e a maçã
Na Grécia Antiga, como forma de declarar seu amor, os apaixonados tinham
por hábito atirar maçãs contra as suas paixões românticas. Existem até
quadros renascentistas que retratam cenas como essa!

Os primeiros astrónomos
Na lista de curiosidades da Grécia também
temos o fa to de que a teoria de que os
planetas do sistema solar giram ao redor do
Sol foi proposta, pela primeira, vez no século
3 a.C. por um matemático e astrónomo
grego chamado Aristarco de Samos.

Para afastar o mal
Uma maneira de afugentar o mal e de se auto proteger de energias más é
soltar uma lufada de ar pela boca, com os lábios franzidos, simulando uma
cuspidela.
Quando um grego vê uma pessoa querida, é muito comum os dois cuspirem
em si mesmo como um rápido “ritual de proteção”.
Para nós, isso é falta de educação, mas na Grécia é uma questão de atitude.

O CASAMENTO - Cerimónia ortodoxa
Na Grécia, a maioria da população é ortodoxa e, segundo a esta religião, o
casamento representa um Sacramento. A cerimónia é da responsabilidade
do padrinho de casamento e do sacerdote, iniciando-se geralmente fora
da igreja. Aqui, são colocadas duas coroas brancas na cabeça dos noivos,

presas por uma fita. Mais tarde, durante a cerimónia, os noivos vão
trocá-las por 3 vezes nas suas cabeças – um gesto que, à semelhança da
troca de alianças de casamento, simboliza o compromisso e união eterna.

O look da noiva
Sabemos que o corte império dos vestido de noiva
simples foi
inspirado
na
Grécia,
mais
concretamente no imaginário das deusas do
Olimpo. Deste modo, é comum que as noivas do
país optem por um vestido deste estilo, assim como
por maquilhagem simples e clean. Quanto
ao bouquet, é comum que as noivas gregas
incluam ervas aromáticas - como tomilho,
manjericão ou hortelã pimenta - na sua
composição.

Celebrando a natureza
A decoração do ambiente é também ela repleta de detalhes orgânicos e
naturais. Ramos de oliveira enfeitam frequentemente os espaços, a par
dos célebres olhos gregos. As cores claras continuam a ser predominantes
neste campo e, o azul, o branco e o verde claro assumem-se como tons
de eleição num casamento tradicional.

Um copo de água mítico!
Há algo em que os filmes e séries americanas não nos enganaram: os
casamentos gregos são autênticas
festas! Celebrações repletas de vida,
muita dança e comida apetitosa são
características desta nacionalidade.
Tradicionalmente, os noivos quebram
pratos como simbologia ao desapego
dos bens materiais, ou uma romã, caso
queiram ter uma família extensa.
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Danças imperdíveis
Um momento clássico numa celebração grega é a dança Kalamatiano –
também conhecida por dança do lenço. Trata-se de um momento único
antes de dar os presentes de casamento, no qual o casal dança unido por
um lenço e convida gradualmente os convidados a juntarem-se ao baile,
cada um segurando uma ponta do lenço.

Os sabores mais tradicionais
Pensamos em frutos secos, azeite, mel
e baklava porque a verdade é que se há algo em
que os Gregos são célebres, é na culinária.
Tradicionalmente é feito à base de mel,
sementes de gergelim e marmelos.
Depois há ainda os pratos de cordeiro e
peixe fresco. Quanto às bebidas, é
comum que se sirvam boas doses
de ouzo, a bebida oficial da
Grécia, metaxa, uma espécie de
conhaque grego, e licor mastic.
Como presente de casamento, os gregos
costumam oferecer bolsinhas com
amêndoas revestidas a
açúcar, apelidadas de koufeta.
Segundo as lendas locais, se uma
convidada colocar a sua bolsinha de
amêndoas debaixo da almofada, ela
sonhará com o homem com quem subirá ao altar...

