
KUCHNIA CYPRYJSKA  

1. Charakterystyka 

Kuchnia Cypru swoją specyfikę zawdzięcza wpływom greckim, tureckim jak i orientalnym. 

Potrawy nie są bardzo tłuste ani ostre, jedynie doprawione solą oraz dużą ilością ziół. Tubylcy 

często kolacje zamieniają w prawdziwą ucztę, dlatego ich potrawy są bardzo różnorodne i 

kolorowe. Śniadania są skromne, a lunche lekkie. Na stołach zawsze znajdą się warzywa w 

różnej formie. Od przystawek oraz sałatek z dodatkiem oliwek i papryki po dania obiadowe 

tworzone z bakłażanów, cukinii oraz roślin strączkowych.  Ważnym i popularnym elementem 

jest cypryjski przysmak – ser halloumi oraz mięso zazwyczaj jagnięcina lub wołowina. Podaje 

się również całe sztuki mięsa a rarytasem jest pieczone prosię. Po obfitym posiłku, spożywany 

jest słodki deser na ciepło np. pudding ryżowy lub zimno np. baklava lub kateifi. W 

słodkościach spotkamy smaki aromatycznej róży, cynamonu, wanilii oraz karobu. Cypryjczycy 

to miłośnicy kawy. Ich tradycyjna ‘mała czarna’ niegdyś posiadała wiele legend. Z alkoholi 

spożywane jest lokalne piwo Keo lub długo leżakowane wina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Popularne potrawy 

DOLMADES  

Rodzaj gołąbków, nadziewanych ryżem oraz mięsem jagnięcym lub w wersji wegetariańskiej 

ryżem i innymi dodatkami. Zawijane są w liście winogron co nadaje specyficzny smak oraz mały 

rozmiar. 

MOUSSAKA 

Zapiekanka tworzona z plastrów bakłażana i ziemniaków z warstwą mięsa wołowego lub 

jagnięcego przykryta beszamelem 

 

STIFADO 

Gulasz wołowy duszony z dodatkiem wina, pomidorów, cebuli oraz przypraw takich jak 

oregano, goździki, cynamon.  

 



 

SHEFTALIA I HALLOUMI 

Cypryjskie kiełbaski tworzone przeważnie z mieszaniny mięsa jagnięcego z wieprzowym, 

doprawione pietruszką oraz opiekane na grillu.  

Ser halloumi nie wymaga przyprawiania ani obróbki- często podawany na deskach serów ale 

również grillowany jako przekąska.  

 

BAKLAVA 

Deser posiadający korzenie tureckie, jeden z największych przysmaków na Cyprze. Warstwy 

ciasta filo przełożone orzechami oraz polane syropem miodowym. Bardzo słodki i wyrazisty. 

 



KATEIFI 

Smak bardzo zbliżony do baklavy ze względu na jego powstawanie – są to bardzo cienkie 

nitki ciasta filo zalane słodkim syropem, podawane np. z migdałami lub pistacjami.  

 

ROSE WATER 

Deser ten to połączenie mlecznej galaretki z wodą różaną. Posiada bardzo specyficzny smak 

i aromatyczny zapach róży.  

 

 

 



 

3. Napoje 

KAWA PO CYPRYJSKU 

Jej wyjątkowość zawdzięcza się parzeniu w mosiężnym lub miedzianym tygielku na gorącym 

piasku. Podawana w towarzystwie szklanki wody. Spożywana od wieków nawet przez 

samego Ryszarda Lwie Serce posiada wiele przesadów.  

 

WINO COMMANDARIA 

Alkohol, który zna każdy Cypryjczyk.  Wino uważane za zdrowotne, czasem podawane nawet 

jako lekarstwo dla dzieci. Swoją niepowtarzalność zawdzięcza głównemu składnikowi – 

drzewu chleba świętojańskiego oraz długiemu leżakowaniu.  

 


