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ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΤΗΝ ΤΟΣΚΆΝΗ

Εδώ και τριάντα χρόνια, η Ξένια Λαιμού βελτιώνει με λεπτές πινελιές την Casetta, 
μια αγροικία κοντά στη Φλωρεντία, όπου απολαμβάνει όσο τίποτα την επαφή 

με τη γη. Είναι ένας προσωπικός παράδεισος, τον οποίο ανοίγει σε επιλεγμένους 
επισκέπτες, για να μοιραστεί μαζί τους τις ομορφιές και τα μυστικά του τόπου 

που αποτέλεσε τη δεύτερη πατρίδα της.
Από τον Πάρη Κορμαρή Φωτογραφίες: Con Poulos, www.conpoulos.com

ο να αφηνεις πιςω ςου μια πόλη σαν 
τη Φλωρεντία θα ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολο, αν οι διαδρομές στην Τοσκάνη 
δεν σε αποζημίωναν πλουσιοπάροχα με 
την ομορφιά τους. Η απόσταση προς την 
Casetta είναι περίπου μισή ώρα οδήγη-

σης και σε ένα σημείο συμβαίνει κάτι «ταχυδακτυλουργι-
κό»: καθώς το αυτοκίνητο στρίβει από τον κεντρικό δρόμο 
για να προσεγγίσει τον τελικό προορισμό, είναι σαν να βυθί-
ζεται σε ένα τούνελ που σχηματίζουν πυκνόφυλλα δέντρα. 
Όταν αναδύεται, έχεις την αίσθηση πως βρίσκεσαι σε ένα 
μέρος αυτοτελές, όπου η φύση θέτει τα όρια και όλα είναι 
χάρμα οφθαλμών. Μια σειρά κυπαρίσσια με υποδέχτηκαν 
στον πρότυπο ξενώνα αγροτουρισμού που έχει δημιουρ-
γήσει η Ξένια Λαιμού. Λίγα λεπτά νωρίτερα, η ίδια με εί-
χε ειδοποιήσει από το κινητό της ότι θα καθυστερούσε να 
φτάσει, γιατί η μέρα ήταν αφιερωμένη στη συγκομιδή της 
ελιάς, με τα μικροαπρόοπτα που μπορεί να συνεπάγεται το 

Τ

Τρία κυπαρίσσια συνθέτουν το 
σύμβολο της Casetta. Εκτός 
από την ειδυλλιακή φύση, οι 

επισκέπτες της απολαμβάνουν 
την τοπική γαστρονομία.
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μάζεμα του καρπού και η άμεση μεταφορά του στο ελαιο-
τριβείο. Είχε πια σουρουπώσει όταν ήρθε, απλή, εγκάρδια 
και ακμαία, λες και επέστρεφε από εκδρομή. Τα μάτια της 
έλαμπαν με μια ευχαρίστηση που άρχισα να καταλαβαίνω 
από πού πήγαζε μόλις αναφέρθηκε στο λάδι της ημέρας. 
«Θέλεις να το δοκιμάσεις;» με ρώτησε, και δεν υπήρχε 
περίπτωση να αρνηθώ. Φρυγάνισε μερικές μπρουσκέτες, 
έτριψε πάνω μια σκελίδα σκόρδο και έριξε το αγουρέλαιο, 
αφού πρώτα θαυμάσαμε το γαλακτερό πράσινο χρώμα του. 
«Όταν πρωτοήρθα στην Casetta το 1987, την είδα σαν ένα 
ιδεατό σκίτσο μιας τοσκανικής αγροικίας του 18ου αιώνα», 
μου λέει σήμερα. «Έκτοτε, μπορεί κανείς να παρομοιάσει τη 
δουλειά μου με εκείνη ενός ζωγράφου που τελειοποιεί διαρ-
κώς το έργο του, προσθέτοντας νέα χρώματα, βαθαίνοντας 
την προοπτική και δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες. Η 
Casetta αλλάζει και ωριμάζει μαζί μου, σαν αναπόσπαστο 
κομμάτι της πορείας μου». Το «μικρό σπίτι», όπως σημαίνει 
στα ιταλικά το όνομα του μέρους, περιήλθε στην κατοχή της 
αναπάντεχα. «Ήμουν μια νεαρή ενθουσιώδης φοιτήτρια, 
με περιορισμένους πόρους και λίγες αγροτικές γνώσεις, 
που ήθελε απλώς να μοιραστεί την εμπειρία της λιτής ζωής 
στην εξοχή με ορισμένους φίλους. Ωστόσο, κάποια στιγμή 
συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι αυτή η όμορφη αγροικία και 
η παρθένα γη που την περιβάλλει θα γίνονταν έργο ζωής. 
Αφού ξεπέρασα σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια, κατά-
φερα τελικά να τη μετατρέψω σε ένα σπίτι όπου θα μπορούσα 
να υποδεχτώ μέχρι 12 φιλοξενούμενους». 
Στα 450 στρέμματα της συνολικής έκτασης υπάρχουν διά-
φορες ποικιλίες ελαιόδεντρων βιολογικής καλλιέργειας, από 
τα οποία παράγεται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που 
είχα το προνόμιο να δοκιμάσω. Ένα μέρος του διατίθεται σε 
επιλεγμένους καταναλωτές μέσα και γύρω από τη Φλωρε-
ντία και σε exclusive ξενοδοχειακές μονάδες στο εξωτερι-
κό. Η εύφορη γη δίνει επίσης ζαρζαβατικά και φρούτα από 
τα οποία φτιάχνονται σπιτικές μαρμελάδες, ό,τι πρέπει για 
πρωινό με φρέσκο ζυμωτό ψωμί. «Είμαστε περήφανοι που 
παράγουμε σχετικά μικρές ποσότητες προϊόντων εξαιρετικής 
ποιότητας, συνεχίζοντας να εφαρμόζουμε με σεβασμό πα-
ραδοσιακές τοπικές γεωργικές μεθόδους», λέει η Ξένια. «Η 
γη για μένα είναι πηγή απέραντης χαράς και ικανοποίησης. 
Η φυσική επαφή μαζί της με συνδέει με τις αμέτρητες γενιές 
των ανθρώπων της Μεσογείου που δημιούργησαν αυτό το 
θαύμα που ονομάζουμε τοπίο της Τοσκάνης». 

ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Η ζωή στην Casetta χωρίζεται σε δύο περιόδους: την του-
ριστική, από το τέλος της άνοιξης μέχρι τις αρχές του φθι-
νοπώρου, και την αγροτική, τους υπόλοιπους μήνες του 
χρόνου. «Ευτυχώς το μεγάλο μέρος των αγροτικών εργα-
σιών πρέπει να γίνει εκτός της τουριστικής περιόδου, οπότε 
τον υπόλοιπο καιρό αφοσιώνομαι στους επισκέπτες μου», 
εξηγεί η Ξένια. «Τον χειμώνα εστιάζω την προσοχή και τις 
προσπάθειές μου στις καλλιέργειες, ώστε να διασφαλίσω 
ότι τα περισσότερα από 1.200 ελαιόδεντρα, τα οπωροφό-
ρα και η αρόσιμη γη θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να 
αντέξουν το κρύο και να υποδεχτούν την άνοιξη όσο πιο 

«Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΓΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ 
ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΑΥ-
ΜΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ».

Η πισίνα της Casetta 
είναι φτιαγμένη από 

σκουρόχρωμη πέτρα, 
για να εναρμονίζεται με 

το τοπίο. Τα καλοκαιρινά 
δείπνα στην πρότυπη αυτή 

μονάδα αγροτουρισμού 
έχουν τον χαρακτήρα 

οικογενειακής γιορτής.



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 12 ΑΤΟΜΑ

•3 κιλά καρέ μοσχαριού •1 κ.σ. φρεσκοτριμμένο 
αλάτι  •Μαύρο πιπέρι•16 φύλλα φασκόμηλου

•4 κλωνάρια δεντρολίβανο •8 κλωνάρια θυμάρι
•1 μικρό ματσάκι μαϊντανό •3 φύλλα δάφνης

•4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες •Ελαιόλαδο
Αφαιρέστε το περιττό λίπος από το κρέας, τρίψτε το 
με το αλάτι, τυλίξτε το με μία πλαστική μεμβράνη και 

αφήστε το όλη τη νύχτα στο ψυγείο.
Την επομένη, αφαιρέστε τη μεμβράνη, αλείψτε 
παντού το κρέας με ελαιόλαδο, πασπαλίστε το 
με πιπέρι και ρίξτε παντού τα φρέσκα μυρωδικά. 

Τοποθετήστε το σε προθερμασμένο φούρνο στους 
200°C και ψήστε το ωσότου η θερμοκρασία του 
κρέατος φτάσει στους 57°C. Βγάλτε το από το 

φούρνο και αφήστε για 20 λεπτά πριν το κόψετε.

Patate all’ aglio e rosmarino
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 8 ΑΤΟΜΑ

•1,5 κιλό πατάτες ξεφλουδισμένες •4 κλωνάρια 
φρέσκο δεντρολίβανο •4 σκελίδες σκόρδο 

ολόκληρες, ξεφλουδισμένες •100 ml ελαιόλαδο
•1 κ.σ. αλάτι

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C. 
Κόψτε τις πατάτες σε ακανόνιστα σχήματα και σε 
κύβους περίπου 5 εκ. Ρίξτε τις σε νερό που βράζει 
και αφήστε για 4-5 λεπτά. Στραγγίξτε τις και βάλτε 
τις ξανά στην κατσαρόλα. Σκεπάστε την κατσαρόλα 
με το καπάκι και ανακινήστε την έντονα, 5-6 φορές. 

Τοποθετήστε τις πατάτες σε ρηχό ταψί, αρκετά 
μεγάλο για να απλωθούν. Ρίξτε από πάνω το 
ελαιόλαδο, το αλάτι, το δεντρολίβανο και το 

σκόρδο. Ανακατέψτε καλά ώστε να πάνε τα υλικά 
παντού. Ψήστε για 60-90 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν 

οι άκρες.

112  | Γ Υ Ν Α Ι Κ Α  |  M H N A Σ  2 0 1 ? Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 7  |  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α  |  113

at home.
στωικά γίνεται, ώστε να δώσουν γενναία συγκομιδή το φθινόπωρο. Μια 
μονάδα αγροτουρισμού είναι εξ ορισμού ένα μέρος όπου ο κόσμος μπο-
ρεί να βιώσει τον τρόπο ζωής στην περιοχή και τον μοναδικό συνδυασμό 
φύσης, ιστορίας, μακραίωνου πολιτισμού και παραδόσεων. Εγώ βέβαια 
αντιμετωπίζω την Casetta ως έναν πολύ ιδιαίτερο εκπρόσωπο του είδους, 
που αντανακλά την προσωπική μου αντίληψη για το ιδεώδες μιας φιλοξε-
νίας η οποία βασίζεται στη διακριτική φροντίδα για κάθε λεπτομέρεια της 
παραμονής των επισκεπτών εδώ και για οτιδήποτε τους περιβάλλει. Θέλω 
να τους προσφέρω ένα απλό όσο και πολυτελές δεύτερο σπίτι, όπου το 
καθετί είναι προσεκτικά επιλεγμένο: από τα εξαιρετικής ποιότητας ιταλικά 
λευκά είδη, που φτιάχνονται κατά παραγγελία για την Casetta από την 
αγαπημένη μου φίλη Patrizia Anichini (www.anichinipatrizia.com), μέχρι 
τα έπιπλα αντίκες από την Τοσκάνη, τη γραφική πισίνα με την υπέροχη 
θέα και τις τοπικές σπεσιαλιτέ που δημιουργεί για ειδικές περιστάσεις ο 
διεθνώς αναγνωρισμένος chef Jeff Thickman (www.allegroconcuoco.it). 
Όλα αυτά μου προσφέρουν μεγάλη ικανοποίηση και μια αίσθηση πλη-
ρότητας. Μια τυπική μου μέρα κατά την τουριστική περίοδο ξεκινά πολύ 
πριν από την ανατολή του ήλιου και τελειώνει με τους φιλοξενούμενούς 
μου να απολαμβάνουν τις τελευταίες γουλιές ενός καλού Chianti από 
αμπελώνες της περιοχής».
Η θέση της ίδιας μέσα στον πίνακα που φιλοτεχνεί προδίδει μια ανυπό-
κριτη ταπεινότητα απέναντι στο μεγαλείο της φύσης και της ιστορίας: «Η 
Casetta είναι ταυτόχρονα το σπίτι μου και μία βιολογική φάρμα. Ενώ απο-
λαμβάνω να κάνω κατά καιρούς αλλαγές και βελτιώσεις σ’ αυτό το οίκημα 
που τόσο αγαπάω, θέλω επίσης να εξασφαλίζω στους επισκέπτες μου τις 
πιο σύγχρονες ανέσεις και επιδιώκω να τους προσφέρω νέες εμπειρίες, 
αφού πολλοί έρχονται κάθε χρόνο. Για κάθε τροποποίηση ή βελτίωση 
που επιχειρώ, έχω κατά νου ότι η Casetta ήταν ζωτικό μέρος του τοπίου 
της Τοσκάνης πολύ πριν έρθω εγώ, κι ελπίζω με την απαιτούμενη αγάπη, 
φροντίδα και προσοχή να διασφαλίσω ότι θα συνεχίσει να ευημερεί και 
να είναι πηγή χαράς για τις επόμενες γενιές».
Δεν μπορώ κλείνοντας να μην τη ρωτήσω για την ελληνική καταγωγή 
της. «Το ότι είμαι Ελληνίδα αισθάνομαι ότι με έχει διαμορφώσει ως ά-
τομο και ότι αυτή η μοναδική κληρονομιά, η ιστορία και η αγάπη για τη 
ζωή μού έχουν δώσει τις συντεταγμένες βάσει των οποίων πορεύομαι στις 
καθημερινές μου δραστηριότητες και επιδιώξεις. Ίσως δεν είναι τυχαίο 
ότι επέλεξα να ζω στη γενέτειρα της Αναγέννησης. Όχι πολύ μακριά από 
την Casetta, πριν από πέντε αιώνες και βάλε η Πλατωνική Ακαδημία της 
Φλωρεντίας, με την αγαστή καθοδήγηση των Μεδίκων και σπουδαίων 
Βυζαντινολόγων της εποχής, συνέβαλε στο να συστήσει εκ νέου στον κό-
σμο της Δύσης τη σκέψη και τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας σε όλο 
τους το μεγαλείο. Οπότε είναι ιδανικό μέρος για μια περήφανη Ελληνίδα 
που αγαπάει την πατρίδα της!» 
–www.casetta.net

ΓΕΎΜΑ AL FRESCO
Τρεις συνταγές του 
Jeff Thickman που 

έχουν απολαύσει οι 
φιλοξενούμενοι στην Casetta. 

Η Ξένια Λαιμού μυεί τους καλεσμένους της στα 
μυστικά της Τοσκάνης και δημιουργεί ιδανικές 

προϋποθέσεις για να γνωρίσουν την κουλτούρα της.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 8 ΑΤΟΜΑ

ΚΡΕΠΕΣ
•3 μεγάλα αυγά •250 ml γάλα •40 γρ. βούτυρο 

λιωμένο •90 γρ. κορν φλάουρ •1/4 κ.γ. αλάτι
•2 κ.γ. ζάχαρη

Βάλτε τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται σε 
ένα μπλέντερ και χτυπήστε τα σε υψηλή ταχύτητα 
για δέκα δευτερόλεπτα. Ετοιμάστε τις κρέπες σε 
αντικολλητικό τηγάνι διαμέτρου περίπου 20 εκ. 

ΡΑΓΟΎ ΜΠΟΛΟΝΕΖ
•30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια porcini 

(προαιρετικά) •1 κρεμμύδι •1 κλωνάρι σέλερι 
•1 μεγάλο καρότο •3 κ.σ. ελαιόλαδο •800 γρ. 
άπαχο μοσχαρίσιο κιμά •350 ml λευκό κρασί 
•1 φύλλο δάφνης •Μαύρο πιπέρι •1/2 κ.γ. 

μοσχοκάρυδο •1/4 κ.γ. τριμμένο γαρίφαλο •1 κ.γ. 
κανέλα •250 ml ζωμό από μοσχάρι ή κοτόπουλο 

•125 ml γάλα •750 γρ. ντομάτα κονκασέ •250 γρ. 
τυρί stracchino (εναλλακτικά taleggio, μασκαρπόνε 

ή cream cheese) •30 γρ. βούτυρο λιωμένο 
•40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

Αν βάλετε μανιτάρια, μουλιάστε τα σε ζεστό νερό 
–ίσα ίσα να τα καλύπτει– για 20 λεπτά. Στραγγίξτε 

τα και φυλάξτε το νερό. Ψιλοκόψτε τα λαχανικά και 
σοτάρετε με το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά μέχρι 
να μαλακώσουν. Προσθέστε τον κιμά, ανεβάστε 
τη φωτιά σε μέτρια προς δυνατή και μαγειρέψτε 

τον μέχρι να πάρει χρώμα και να αρχίσει να 
κολλάει στον πάτο της κατσαρόλας. Ρίξτε το κρασί 

και ανακατέψτε καλά ξύνοντας τον πάτο για να 
ομογενοποιηθεί με τα υγρά από το κρέας. Καθώς 
εξατμίζεται το κρασί, προσθέστε τη δάφνη και τα 
μπαχαρικά. Αφήστε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά 

μέχρι να εξατμιστεί τελείως το κρασί. Προσθέστε το 
γάλα και αφήστε να σιγοβράσει μέχρι να εξατμιστεί 

και αυτό. Βάλτε το υγρό από τα μανιτάρια και το 
ζωμό και συνεχίστε το βράσιμο. Ρίξτε τις ντομάτες, 
ανακατέψτε, και αφήστε το μείγμα να μαγειρευτεί 

σε χαμηλή φωτιά χωρίς καπάκι, μέχρι 
να δέσει η σάλτσα (θα χρειαστούν 1 έως 4 ώρες). 

Βάλτε σε κάθε κρέπα περίπου τρεις κουταλιές 
της σούπας ραγού και από επάνω ένα κομμάτι 

stracchino. Τραβήξτε τις άκρες από τις κρέπες προς 
τα πάνω δημιουργώντας πουγκάκια. Τοποθετήστε 
τις σε βουτυρωμένο ταψί, περιχύστε με το λιωμένο 
βούτυρο και ρίξτε την τριμμένη παρμεζάνα. Ψήστε 

στους 175°C για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να 
χρυσίσουν. Σερβίρετε αμέσως.

Carré di vitello 
alle erbe aromatiche

ΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΖΎΜΙ ΓΙΑ ΤΗ SCHIACCIATA
•20 γρ. νωπή μαγιά (ή ένα φακελάκι ξηρή μαγιά) 

•50 γρ. ζάχαρη •240 ml ζεστό νερό •2 αυγά
•250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

SCHIACCIATA
•250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

•50 γρ. ζάχαρη •1 κ.γ. αλάτι
•100 γρ. ζεστό ανάλατο βούτυρο

ΓΑΡΝΙΤΟΎΡΑ ΜΕ ΣΤΑΦΎΛΙΑ
•1 κιλό ώριμα μαύρα σταφύλια canaiolo 

•50 γρ. ζάχαρη •1 κ.σ. ελαιόλαδο

Για να φτιάξετε το προζύμι, ανακατέψτε τη μαγιά και 
τη ζάχαρη σε νερό και αφήστε το μείγμα να κάτσει 

για δέκα περίπου λεπτά, μέχρι να εμφανιστούν 
μικρές φυσαλίδες στην επιφάνεια. Προσθέστε τα 
αυγά και ρίξτε σιγά σιγά το αλεύρι. Σκεπάστε το 

με μία πλαστική μεμβράνη και αφήστε το να κάτσει 
για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθούν 

φουσκάλες. 
Στη συνέχεια, ρίξτε το αλεύρι, τη ζάχαρη και το 
αλάτι στο προζύμι και ανακατέψτε. Προσθέστε 
το μισό από το βούτυρο και ζυμώστε μέχρι να 

μαλακώσει. Βάλτε και το υπόλοιπο βούτυρο και 
συνεχίστε το ζύμωμα για περίπου 10 λεπτά. Η ζύμη 

θα γίνει μαλακή και κολλώδης.
Βάλτε τη ζύμη σε ένα λαδωμένο μπολ και γυρίστε 

τη ώστε όλη η επιφάνεια να καλυφθεί από ένα 
λεπτό στρώμα λαδιού. Σκεπάστε τη και αφήστε 

τη να φουσκώσει για περίπου 1 ½ ώρα, μέχρι να 
διπλασιαστεί σε όγκο. Εναλλακτικά, αφήστε τη να 

φουσκώσει για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
και στη συνέχεια στο ψυγείο όλη τη νύχτα.

Ανοίξτε μισή από τη ζύμη με τα δάχτυλα, για να 
χωρέσει σε ένα ελαφρώς λαδωμένο ταψί 40 x 28 
εκ. Ίσως χρειαστεί να αφήσετε τη ζύμη να κάτσει 

για λίγα λεπτά προκειμένου να προσαρμοστεί στο 
μέγεθος του ταψιού. Ρίξτε τα μισά από τα σταφύλια 

πάνω από τη ζύμη και πασπαλίστε με 25 γρ. από 
τη ζάχαρη. Ανοίξτε με τον ίδιο τρόπο το άλλο μισό 
της ζύμης για να καλύψετε τα σταφύλια. Γαρνίρετε 
με τα σταφύλια που έχουν μείνει και πασπαλίστε με 
την υπόλοιπη ζάχαρη. Σκεπάστε με μια πετσέτα και 
αφήστε το μείγμα να φουσκώσει λίγο για περίπου 

μία ώρα. Ραντίστε με το ελαιόλαδο και ψήστε στους 
200°C για 15 λεπτά. Χαμηλώστε τη θερμοκρασία 

στους 180°C και ψήστε για άλλα 10-15 λεπτά.

Fregnacce maremmane Schiacciata con l’uva

Απόδοση: Φανή Παπαγεωργίου


