
Co warto spróbować / kupić na Zakynthos podzas gdy pierwszy raz odwiedzamy Grecję ? 

Podzielimy odpowiedź na dwie części. Dziś radzimy jakie pamiątki/słodycze/lokalne
produkty warto degustować lub zakupić, a jutro opowiemy o daniach kuchni zakintyjskiej,

które na pewno trzeba spróbować.

Lista must have from Zante specjalnie dla Was

Oliwa z oliwek Extra Virgin (prawdziwa tylko od lokalnego producenta, nie z 
supermarketu, polecamy Lekkas Farm w wiosce Exo Chora)
Niebieskie oko (chroni przed urokami)
Komboloi (antystresowa zabawka Greków)
Mydło z oliwą z oliwek (im brzydszy kolor tym lepsze)
Miód pomarańczowy (najlepiej od pszczelarza, lub lokalnego producenta)
Słodycze: pasteli (sezamki), mandolato (zakintyjski nugat), loukoumi (galaretka z żelatyny
w cukrze pudrze), orzeszki/migdały w miodzie/cukrze, chałwa
Przyprawy: rozmaryn, oregano, bazylia, górska herbata, szałwia, tymianek, laska 
cynamonu
Alkohole: wino, ouzo, bimber (tsipouro) z miodem lub czysty, nalewki takie jak różana, 
cytrynowa, miętowa, korzenna (Lekkas Farm)
Piwa ogólno greckie: Fix, Mamos (najstarsze piwa w Grecji), Mythos, Alfa (każdy 
supermarket)
Piwo lokalne z Zakynthos: Levante Beer (piwiarnia znajduje się przy plaży Xigia)
Sery: kefalotyri, grawiera, ladograwiera, ladotyri, feta, mizithra (fabryka serów Tirokomio 
znajduje się we wsi Loucha)
Prawdziwy jogurt grecki (w supermarkecie spożywczym, najlepszy w glinianej miseczce, 
uwaga na dwa smaki owczy oraz z mleka krowiego)
Loukoumades (małe pączki) i fitoura (smażona w głębokim tłuszczu kostka kaszy mannej
z cynamonem) - najlepiej szukać w stolicy przy kościele Św. Dionizosa, na małych 
straganach, świeżo smażone
Kawa: grecka drobnomielona (najsmaczniejsza ta z papugą) oraz briki czyli przyrząd do 
zaparzania kawy po grecku (w stolicy na ulicy Aleksandro Roma w sklepach 
gospodarstwa domowego)
Wypieki: koulouri, tyropita, spanakopita, bougatsa (w stolicy w piekarniach)
Biżuteria w tym komboskini (w dowolnym tłumaczeniu węzełko-sznurek, bransoletka 
spleciona ręcznie, najlepiej szukać w kościołach)
Maskotka żółwia Caretta Caretta
Rękodzieło: wyroby z gliny/ drewna oliwkowego/ kamienia
Muszelki/kamyki (najlepiej szukać na plaży tych z gotową dziurką, taki gratis od Matki 
Natury) 
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