
Μείγμα για  χειμωνιάτικο ρόφημα: τσάι του 
βουνού με κυνόροδο 

Γλυκά, λικέρ και τσίπουρο 

Εκτός από τη συλλογή βοτάνων, 

παρασκευάζουμε με τον παραδοσιακό 

τρόπο και σε σπιτική κλίμακα: 

Γλυκά του κουταλιού:  δοκιμάστε άγριο 

σύκο, κυδώνι με αμύγδαλο, νερατζολέμονο, 

φυρίκι, νεράτζι , δαμάσκηνο και κεράσι. 

Σπιτικά λικέρ: ρόδι, κράνο, λεμόνι και το 

μοναδικό μας λικέρ απο σαμπούκο. Όλα τα 

λικέρ τα παρασκευάζουμε με σπιτικό τσίπουρο. 

Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο: το τσίπουρο μας 

παρασκευάζεται χωρίς γλυκάνισο. 

Ξύλινα αναμνηστικά: παραδοσιακά 

αναμνηστικά είδη φτιαγμένα από ξύλο οξιάς 

και ζωγραφισμένα στο χέρι. Τα μοναδικα μας 

μπαστούνια πεζοπορίας από ξύλο κρανίας είναι 

η καλύτερη συντροφιά για τα πέτρινα 

καλντερίμια του Ζαγορίου και τα ανηφορικά 

μονοπάτια της χαράδρας. 

Επικοινωνία 

Που θα μας βρείτε 

Θα βρείτε το κατάστημά μας στον Βίκο  

Ζαγορίου, ακριβώς δίπλα από το κεντρικό 

παρατηρητήριο της χαράδρας 

(παρατηρητήριο «Ράχη») και μέσα στην 

αυλή ενός πετρόκτιστου, δίπατου 

ζαγορίσιου σπιτιού. Στον λίγο χρόνο 

λειτουργίας του, το κατάστημά μας έχει ήδη 

γίνει ένας από τους πιο γνωστούς 

προορισμούς στο Ζαγόρι για βότανα, 

χειροποίητα αναμνηστικά και ζαγορίσια 

γλυκά. Αναλαμβάνουμε επίσης αποστολές 

σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Τηλ: 02653042096 /  6976834940 
Email: vikos@mycosmos.gr 
Web: http://vikos.wordpress.com 
 
Διεύθυνση: Βίκος Ζαγορίου Ιωάννινων 
                      Τ.Κ.: 44004 
                       
 
 
 

ΒΟΤΑΝΑ & 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Ράχη 
ΒΙΚΟΣ • ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 



Βότανα και 
παραδοσιακά 
προϊόντα από το 
Ζαγόρι  

Ακολουθώντας τα χνάρια των ονομαστών 

«Βικογιατρών», των ντόπιων εμπειρικών 

θεραπευτών του 18ου αιώνα, συλλέγουμε τα 

βότανά μας από τις ίδιες κορυφές και με τον 

ίδιο σεβασμό στη φύση, συνεχίζοντας μια 

παράδοση αιώνων. Χρησιμοποιώντας 

ντόπια υλικά και παραδοσιακές συνταγές, 

παρασκευάζουμε επίσης γλυκά, λικέρ και 

άλλα τοπικά προϊόντα. 

 

Ο Βίκος είναι ένα από τα 46 χωριά του 

Ζαγορίου, μια από τις  σημαντικότερες ορεινές 

γεωγραφικές και πολιτιστικές ενότητες της 

Ελλάδας. Αποτελεί την φυσική είσοδο στο 

φαράγγι του Βίκου και αγαπημένο προορισμό 

φυσιολατρών από ολόκληρο τον κόσμο. 

Τον 18ο αιώνα οι Βικογιατροί 

έκαναν γνωστά τα βότανα του 

Βίκου σε πολλά μέρη της 

Ευρώπης 

Βίκος – Ζαγόρι: φύση και παράδοση 

Από την χαράδρα του Βίκου συνέλεγαν τα 

βότανά τους οι «Βικογιατροί», πρακτικοί 

Ζαγορίσιοι θεραπευτές, που τον 17ο και 18ο 

αιώνα περιόδευαν στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη. Με τα βότανα που μετέφεραν μαζί 

τους παρασκεύαζαν τα ονομαστά γιατρικά 

τους. Oι Βικογιατροί φρόντιζαν να 

κληροδοτούν τις γνώσεις τους με 

μυστικότητα από γενιά σε γενιά. 

Μοναδικό έδαφος και μικροκλίμα 

Τα βότανα του Βίκου δεν προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον μόνο των ντόπιων εμπειρικών 

θεραπευτών. Πολλές σύγχρονες 

επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν την 

χρήση και τις μοναδικές τους ιδιότητες. Το 

έδαφος της περιοχής και το μικροκλίμα της 

χαράδρας ευνοούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της χλωρίδας του Βίκου. 

Βάλσαμο και ρίγανη στο στάδιο της ξήρανσης 
 

Ενδεικτικά, συλλέγουμε, αποξηραίνουμε και 

σας προσφέρουμε τα εξής βότανα: 

Τσάι του βουνού: έχει τονωτικές και 

αποτοξινωτικές ιδιότητες. Πρόσφατα, 

Γερμανοί ερευνητές συνέδεσαν το ελληνικό 

τσάι του βουνού με την καταπολέμηση του 

Alzheimer. 

Βάλσαμο: βοηθά στην αντιμετώπιση της 

κατάθλιψης· κατάλληλο για ενοχλήσεις του 

στομάχου και του ήπατος. Παράγουμε και 

διαθέτουμε επίσης βαλσαμέλαιο, ιδανικό για 

μώλωπες, τσιμπήματα και εκδορές. 

Σαμπούκο: το αφέψημά του  χρησιμοποιείται 

σε κρυολογήματα, συνάχι, βρογχίτιδα και 

πυρετούς.  

Άγρια μέντα:  έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες, 

ιδανικό ρόφημα για καπνιστές· ανακουφίζει 

από στομαχόπονο. 

Άγρια ρίγανη: τη ρίγανή μας συλλέγουμε στα 

οροπέδια της Τύμφης – εκεί οφείλεται το 

πραγματικά μοναδικό της άρωμα. 

Τίλιο, μελισσόχορτο, τσουκνίδα, 

φασκόμηλο και πολλά άλλα βότανα 

Βικογιατροί 

Η χαράδρα του Βίκου 


