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iCombi Pro. iVario Pro. 

Ξαφνικά, γίνονται 
δυνατά πολλά 
περισσότερα.

Μαζί, καλύπτουν πάνω από το 90% όλων 
των συμβατικών εφαρμογών μαγειρέματος, 
εξοικονομούν έως και 70% στο ενεργειακό 
κόστος, απαιτούν 30% λιγότερο χώρο και 
επιτρέπουν έως και 25% λιγότερη χρήση 
πρώτων υλών. Είναι πραγματικά πολύ 
περισσότερες οι επιλογές στα ξενοδοχεία.

Εμπνευσμένο εκ νέου. Αναγεννημένο.

Εγγραφείτε τώρα και 
ζήστε περισσότερα.
rational-online.com

RATIONAL Live
online
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FRYING OIL 5 LT Grocer’s
Η φριτέζα βρήκε το λάδι της!

Ένα ειδικό μείγμα ελαίων με μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής. Ιδανικό για βαθύ τηγάνισμα, 

αποδίδει χρυσοκίτρινη τραγανή κρούστα 
και δεν αφρίζει! Εύκολο στη 

χρήση με τη συσκευασία των 5 LT! 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ Grocer’s
Αυτά είναι τα διαλεχτά μανιτάρια της 
Grocer's για …πολυτέλεια στη γεύση!

Λευκά, άριστης ποιότητας, τεμαχισμένα, 
αποστειρωμένα και συσκευασμένα 
σε άλμη. Ιδανική επιλογή για τον 

επαγγελματία της εστίασης.

Για δημιουργίες που κερδίζουν!



ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 28-30% 
& ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ

 ΤΟΜΑΤΕΣ Grocer’s 
Premium προϊόντα υψηλής απόδοσης 

από 100% ελληνικές φρέσκες, ώριμες 
τομάτες! Ο τοματοπολτός διπλής 

συμπύκνωσης και οι ψιλοκομμένες 
αποφλοιωμένες τομάτες σε ελαφρά 

συμπυκνωμένο χυμό τομάτας Grocer's, θα 
δώσουν τέλεια γεύση, ωραίο χρώμα και 

έντονο άρωμα στις κόκκινες σάλτσες σας.

ΗΛΙΕΛΑΙΟ Grocer’s 
Για τραγανό και νόστιμο αποτέλεσμα! 

Ένα άριστης ποιότητας ηλιέλαιο, που χαρίζει 
εξαιρετική μορφή και γεύση στα τηγανισμένα 

προϊόντα. Είναι άοσμο κι έχει αντοχή στις 
υψηλές θερμοκρασίες.  Προσφέρει άριστη σχέση 
ποιότητας / τιμής και συσκευάζεται σε πρακτικές 

φιάλες PET 10 λίτρων, 5 λίτρων και 1 λίτρου.

ΓΑΛΑ UHT ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ Grocer’s

Η εταιρεία Grocer’s στηρίζοντας έμπρακτα και 
με συνέπεια τον επαγγελματία του foodservice, 
εμπλουτίζει διαρκώς τη γκάμα των προϊόντων 
της! Νέα άφιξη δύο προϊόντα γάλακτος UHT με 
3,5% και 1,5% λιπαρά σε συσκευασία 1 λίτρου. 

Εξαιρετικής ποιότητας, μακράς διαρκείας, 
παράγουν πλούσια κρέμα και είναι απαραίτητα για 

κάθε ρόφημα και κάθε γευστική δημιουργία!

Grocer's IKE: 77ο km Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, ΤΚ 322 00, ΘΗΒΑ, 
ΤΗΛ.: 22620 71800, 22620 71999, FAX: 22620 72078, info@grocers.gr, www.grocers.gr
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#MINDFOOD
Φαγητό για το μυαλό και την ψυχή

της Έλενας Καραγκούνη

Το Mindfood είναι μία νέα τάση
στα εστιατορικά μενού, που γνώ-
ρισε ιδιαίτερη άνθηση στην
εποχή της πανδημίας, καθώς η
ψυχολογία των καταλωτών είναι
σαφώς πιο πεσμένη και η αναζή-
τηση θετικών εμπειριών, έγινε
ακόμη πιο αναγκαία. Ουσια-
στικά, πρόκειται για μία πιο “φι-
λοσοφημένη”αντιμετώπιση ενός
εστιατορικού πιάτου. Το φα-
γητό, δηλαδή, δεν αντιμετωπίζε-
ται απλώς ως μία λύση για ένα
πεινασμένο στομάχι, αλλά απο-

τελεί μία άκρως συναισθηματική
εμπειρία. Η τάση του #mind-
food υπογραμμίζει το συναισθη-
ματικό ρόλο, που παίζει το

φαγητό στην καθημερινή μας
ζωή. Τα εστιατόρια αρχίζουν να
επηρεάζουν τη διάθεση των πε-
λατών τους  με τα πιάτα τους,
προσφέροντας γεύσεις, που αν-
ταποκρίνονται στις συναισθημα-
τικές τους ανάγκες ανά πάσα
στιγμή. Έτσι, στο επίκεντρο των
εστιατορίων βλέπουμε από πα-
ραδοσιακές γαστρονομικές πο-
λυτέλειες, που ικανοποιούν τις
επιθυμίες των πελατών, μέχρι
πιάτα, που αντικατοπτρίζουν τη
σκέψη και τη διάθεσή τους. l

MARKETING

Βυ ζ α ν τ ι ο υ   4 7 ,  Μ έ γ α ρ α    -     τ η λ :  2 2 9 6 0 8 1 6 7 8    -   w w w . f o o d e v e n t s . g r   -  i n s t a g r a m :  @ f o o d e v e n t s 4 7   -  f b :   f o o d e v e n t s

c a t e r i n g ο ι κ ο τ ε χ ν ί α

> b u f f e t  f i n g e r  f o o d  σ ε  π ρ ο α υ λ ι ο  ε κ κ λ η σ ί α ς  ,  κ ή π ο υ ς    > π α ι δ ι κ ά  p a r t y    > ε γ κ α ί ν ι α    > ε τ α ι ρ ι κ ά  e v e n t s    >  l u n c h  b o x  γ ι α   ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς

>  κ α τ ε ψ υ γ μ έ ν α  m i n i  b u r g e r s  -  π ί τ ε ς   -  f i n g e r f o o d    >  κ ε λ υ φω τ ό  φ υσ τ ί κ ι  πα ρ α γω γ ή ς   μ α ς  φ υσ ι κ ό -ψη μ έ ν ο  -  ψ ί χ α  >  π ί κ λ ε ς  -  τ ο υ ρ σ ι ά  -  c h u t n e y s



Innovative solutions, inspired by ice
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#SUSTAINABLEFOOD
Η τάση της βιώσιμης διατροφής

του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

Σε μια οικονομία που πλήττεται
από τα απόβλητα, τη ρύπανση
και την εκτεταμένη περιβαλλον-
τική ζημιά, οι ηθικές προσεγγί-
σεις στο μαγείρεμα και στα
τρόφιμα γίνονται όλο και πιο δη-
μοφιλείς. Αντιμέτωποι με κατα-
ναλωτές με μεγάλη κοινωνική
συνείδηση, οι σεφ ανοίγουν
τώρα τις κουζίνες τους και είναι
ακόμη πιο διαφανείς σχετικά με
την προέλευση των προϊόντων
τους. Το νέο μότο είναι: “Μει-
ώστε, ανακυκλώστε, επαναχρη-
σιμοποιήστε”. Οι καταναλωτές
πραγματοποιούν πραγματικές
αλλαγές στη βιομηχανία, καθώς

οι απαιτήσεις για τρόφιμα πιο
βιώσιμα, βιολογικά, πιο υγιεινά
και ηθικά έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή. Ειδικά στην εποχή της
πανδημίας, οι καταναλωτές θέ-
λουν να παραμείνουν σε φόρμα

και να είναι υγιείς, για να ξεπε-
ράσουν αυτήν την περίοδο,
χωρίς να αρρωστήσουν, και
γι’αυτό αποζητούν ποιοτικές
τροφές. Η κοινωνική ευαισθητο-
ποίηση προς μία πιο βιώσιμη φι-
λοσοφία ζωής, έχει αλλάξει
δραστικά τις προτεραιότητες
των ανθρώπων, ακόμη και όταν
πρόκειται για τα τρόφιμα. Η
γνώση προέρχεται κυρίως από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
που διαδραματίζουν τεράστιο
ρόλο στη διαμόρφωση των από-
ψεων των ανθρώπων, επηρεά-
ζοντας ακόμη και το χώρο της
εστίασης. l

MANAGEMENT
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ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
Συνέντευξη: Λουκάς Παπαγγελής, Μικροζυθοποϊός*

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της μικρο-
ζυθοποιϊας έναντι της ζυθοποιϊας με
μαζικότερη παραγωγή;

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μι-
κροζυθοποιϊας είναι το προϊόν. Οι
μπίρες μας είναι απαστερίωτες και τις
περισσότερες φορές αφιλτράριστες,
με αποτέλεσμα να έχουν πιο γεμάτη
γεύση και πλούσιο άρωμα. Αυτή η δια-
φορά στην παραγωγική διαδικασία
καθιστά το προϊόν μας πιο ευαίσθητο
και χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση
στην αποθήκευση και τη διανομή,
αλλά αξίζει τον κόπο. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που
πιστεύεις ότι συνιστούν μία ποιοτική
μπίρα;

Από το όνομα και την ετικέτα μέχρι το
άρωμα, την γεύση και την επίγευση,

όλα παίζουν σημαντικό ρόλο και συν-
θέτουν το μωσαϊκό αρωμάτων και γεύ-
σεων, που ονομάζουμε craft μπίρα.
Όπως γράφουμε και στο site μας, η
παραγωγή ποιοτικής μπίρας είναι 35%
πάθος, 15% τέχνη και 50% επιστήμη.

Ποια η διαδικασία της δημιουργίας
μίας μπίρας μικροζυθοποιϊας;

Για εμάς η αρχή είναι η έμπνευση. Με
την “One-eyed Jack” πρώτα ήρθε η
συνταγή. Θέλαμε να φτιάξουμε μια
ιδιαίτερη lager, εμπνευσμένη από τη
συνταγή όπως ήταν πριν την ποτοαπα-
γόρευση. Είχαμε την μπίρα και μας
πήρε 6 μήνες να βρούμε το όνομα. Αν-
τίθετα, με την “Ψυχή του Πάρτι” θέ-
λαμε να συνεργαστούμε με τον
δημιουργό του αγαπημένου μας κόμικ,
τα Κουραφέλκυθρα και είχαμε από
την αρχή το όνομα και την ετικέτα,

καθώς ο κύριος Κλιάφας, η Ψυχή του
Πάρτι, είναι από τους παλαιότερους
χαρακτήρες του κόμικ. Η μπίρα ήρθε
μετά, ύστερα από πολλές δοκιμές με
διαφορετικές συνταγές... 

(*)  Ο Λουκάς Παπαγγελής, μηχανικός
τηλεπικοινωνιών, και η γυναίκα του Μυρ-
σίνη, διδακτορική ερευνήτρια στην επικοι-
νωνία, είναι συνιδιοκτητές της Midnight
Circus. Ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους με
την μπίρα το 2013 ως Home Brewers. Το
χόμπι εξελίχθηκε σε πάθος και πολύ σύν-
τομα η επαγγελματική ενασχόληση ήταν
αναπόφευκτη.  Το 2018 ξεκίνησαν την Mid-
night Circus, φτιάχνοντας την πρώτη παρ-
τίδα της lager “One-eyed Jack” στην Αθήνα
στην μικροζυθοποιϊα Noctua και την Red
Ale “Queen of Hearts”, στην Λακωνική ζυ-
θοποιία. Στην συνέχεια ξεκίνησε συνεργα-
σία με την μικροζυθοποιϊα Χίου και πλέον
όλες οι μπίρες παράγονται εκεί.l

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Προνομιακές Τιμές Χονδρικής 
για Ξενοδοχεία, Bar & Επαγγελματίες Εστίασης
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ΤΣΑΙ
Και όμως το τσάι έχει προσωπικότητα!

της Έλενας Καραγκούνη

Το τσάι φυσικά και έχει προσω-
πικότητα, η οποία μάλιστα απο-
τελείται από 5 βασικά στοιχεία:
Αυτά είναι το χρώμα, το άρωμα,
η γεύση, η ένταση και η υφή.

Το τσάι είναι ένα από τα δημο-
φιλέστερα ροφήματα στον κό-
σμο (δεύτερο μετά το νερό και
τρίτο μετά τον καφέ), και έχει ξε-
χωρίσει για τις ευεργετικές του
ιδιότητες, ενώ είναι ένα από τα
ροφήματα, που καταναλώνεται
πολύ, τόσο κρύο, όσο και ζεστό.
Τα πιο διαδεδομένα είδη τσα-
γιού στην Ελλάδα είναι το λευκό,
το πράσινο, το μαύρο, αλλά και

το τσάι βοτάνων. Συγκεκριμένα,
το τσάι βοτάνων (αφεψήματα)
παρασκευάζεται από βότανα,

αρωματικά φυτά, ρίζες, μπαχα-
ρικά και φρούτα, που τοποθε-
τούνται σε ζεστό νερό και
αφήνονται για λίγο, ώσπου να
απελευθερώσουν χρώμα και
άρωμα. Αναμφίβολα, η πλούσια
και ιδιαίτερη ελληνική χλωρίδα
προσφέρει πολλά φυτά, που γί-
νονται εξαιρετικά ροφήματα. Το
τσάι του βουνού, το φασκόμηλο,
η μέντα και το χαμομήλι σί-
γουρα δεν πρέπει να λείπουν
από κανέναν κατάλογο καταστή-
ματος. Διαθέτουν υπέροχη γεύση
και πολλές αντιοξειδωτικές ιδιό-
τητες, ενώ έχουν μία διαχρονική
και αναλλοίωτη αξία.l

ΤΑΣΕΙΣ

Σε µοντέρνα συσκευασία teabags (εµβαπτιζόµενων φακέλων) 
για εύκολη χρήση παντού, χωρίς περιορισµούς. 

“Παραδοσιακό”, “Πράσινο” και “Αρωµατικό”

T. 2810824850
www.dictamus.gr

Μονοποικιλιακά ροφήµατα κρητικών βοτάνων & τρία µοναδικά blends Karteraki  ®
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Ο Covid-19 έχει αλλάξει τη ζωή
των καταναλωτών, ακόμη και ως
προς την κατανάλωση καφέ.
Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο
πλήρης αντίκτυπος του Covid-
19, αλλά μέχρι το τέλος του 2021
αναμένουμε ότι η αύξηση των
ροφημάτων και του καφέ θα ξε-
περάσει τον αριθμό του 2019.
Σήμερα, όλο και περισσότερα
σπίτια έχουν αναβαθμίσει τον
καφέ, που πίνουν στο σπίτι. Οι
οικιακοί καταναλωτές δεν αντι-
μετωπίζουν πλέον τον καφέ στο
σπίτι, ως μία γρήγορη λύση, ή
ακόμη και μία φτηνή λύση,
καθώς διατίθενται να αγορά-
σουν ακόμη και πιο ακριβές
ποικιλίες καφέ, για να βρουν το
τέλειo άρωμα και την τέλεια
γεύση. Όλο και καλύτερες καφε-
τιέρες παρευλάνουν στους πάγ-
κους στις κουζίνες μας,
καλύπτοντας όλο το φάσμα του

καφέ. Καφετιέρες γαλλικού
καφέ, εσπρέσσο, με εξαρτήματα
για την παρασκευή freddo ή
αφρόγαλα, έχουν μετατρέψει τον
«καφέ στο σπίτι» σε Τέχνη και
έχουν διαμορφώσει ένα εντελώς
διαφορετικό καταναλωτικό
κοινό. Ο μέσος καταναλωτής
καφέ έχει δοκιμάσει διαφορετι-
κές ποικιλίες καφέ, καθώς και
τόσους καφέδες με γεύσεις, ήδη
από την άνεση του σπιτιού του,
που όταν πάει στην καφετέρια
αναμένει το τέλειο. Δεν θέλει ένα
απλό καφέ, γιατί αυτό το έχει
ήδη σπίτι και δεν ικανοποιείται
τόσο εύκολα, όσο παλαιότερα. Η
δοκιμή ενός νέου χαρμανιού
στην καφετέρια που συχνάζει, ή
ενός διαφορετικά παρασκευα-
σμένου καφέ σε μία νεά καφετέ-
ρια που ανακάλυψε, αποτελεί
για αυτόν ιεροτελεστία, και όχι
απλά μία συνήθεια. Ακόμη και

οι καταναλωτές, που πάντα ήξε-
ραν ακριβώς αυτό που θέλουν
και δεν αλλάζουν ποτέ την πα-
ραγγελία τους στην καφετέρια,
είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν
τον αγαπημένο τους καφέ με νέο
χαρμάνι ή μία νέα γεύση, για να
δουν τι τους ταιριάζει καλύτερα.
Κάποτε ο καταναλωτής δεν είχε
ιδέα τι ποικιλία δοκίμαζε, ενώ
σήμερα επιδιώκει να μάθει όχι
μόνο ποικιλία, αλλά και χώρα
προέλευσης, ένταση καβουρδί-
σματος, επίγευση και πολλά
άλλα... Αυτή η αλλαγή στάσης
των καταναλωτών του καφέ, δια-
μορφώνει και μία νέα αγορά,
στην οποία οι επαγγελματίες του
καφέ πρέπει συνεχώς να ανα-
βαθμίζουν το προϊόν τους και να
προσφέρουν όλο και καλύτερα
προϊόντα και υπηρεσίες, για να
βγουν κερδισμένοι στη νέα τάξη
πραγμάτων.

ΚΑΦΕΣ & COVID-19
Το ρόφημα που μετατράπηκε σε Τέχνη
της Στεφανίας Στρατή

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχα-
νία καφέ έχει αλλάξει δραστικά
για διάφορους λόγους. Ως man-
ager ή ιδιοκτήτης καταστημάτων
καφεστίασης ή ως προμηθευτής
προϊόντων καφέ, είναι σημαν-
τικό να παρακολουθείτε τις νέες
τάσεις του καφέ, ώστε να μπο-
ρείτε να αξιοποιήσετε οτιδήποτε
νέο και δημοφιλές. Αναμφίβολα, 
η βιομηχανία καφέ είναι πολύ-
τιμη και επεκτείνεται. Ωστόσο,
με τον Covid-19, η παγκόσμια
βιομηχανία καφέ έχει δει νέες
τάσεις να εμφανίζονται.

1. Έτοιμος για κατανάλωση
καφές = Έτοιμος να αναπτυχ-
θεί. Ο έτοιμος για κατανάλωση
καφές είναι ένα από τα ταχύτερα
αναπτυσσόμενα τμήματα της

αγοράς στην Ευρώπη, σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προ-
ώθησης των Εισαγωγών από
αναπτυσσόμενες χώρες (CBI).
Μάλιστα, ο καφές RTD (ready to
drink) θεωρείται ότι είναι μια
πιο υγιεινή εναλλακτική λύση
από τα ζαχαρούχα αναψυκτικά.

2. Οι specialty καφέδες γίνον-
ται ολοένα και πιο ξεχωριστοί.
Σύμφωνα με το CBI, ενώ οι πε-
ρισσότεροι καταναλωτές εξακο-
λουθούν να αγοράζουν μείγματα
καφέ, υπάρχει αυξανόμενη ζή-
τηση (παρ’ολο που μπορεί να κο-
στίζει και περισσότερο) για καφέ
υψηλής ποιότητας. Ευθυγραμμι-
σμένο με τις εκθέσεις σχετικά με
τους κοινωνικά συνειδητούς κα-
ταναλωτές, που αναζητούν μια

αυθεντική εμπειρία, το CBI ση-
μείωσε επίσης ότι οι καταναλω-
τές θα πληρώσουν για καφέ με
μια “καλή ιστορία”, που σχετίζε-
ται με την περιβαλλοντική και
κοινωνική συνείδηση. Ωστόσο,
δεν υπάρχει ακόμη κοινός ορι-
σμός για τον specialty καφέ. Οι
σχετικές επιχειρήσεις που επιθυ-
μούν να αξιοποιήσουν αυτήν την
αγορά θα ήταν καλό να επικεν-
τρωθούν σε μάρκες που βασίζον-
ται σε ποτά υψηλής ποιότητας
με ισχυρές οικολογικές ρίζες.

3. Ανάπτυξη στην αγορά εξο-
πλισμού παρασκευής καφέ
“ενός φλιτζανιού”. Η εγχώρια
παρασκευή αλλάζει και οι κατα-
ναλωτές επιλέγουν νέο εξοπλι-
σμό ως απάντηση. 

Οι τάσεις της 
Βιομηχανίας Καφέ για το 2021

u
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Στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές είναι
24% λιγότερο πιθανό να επιλέ-
ξουν παραδοσιακές μηχανές
καφέ από ό,τι το 2015 (ευρή-
ματα NCA USA).  Οι κάψουλες
αποτελούν τον κύριο παράγοντα
αυτής της αλλαγής. Η παγκό-
σμια αγορά αυτών των μηχανών,
αναμένεται να διπλασιαστεί σχε-
δόν έως το 2025 - από 15,23 δι-
σεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
(2017) σε 29,2 δισεκατομμύρια
δολάρια.

4. Ανάπτυξη αγροτουρισμού
στη βιομηχανία καφέ. Η καλ-
λιέργεια, η πώληση και η παρα-
σκευή καφέ ενδέχεται να μην
είναι το μοναδικό μέλλον της
αγοράς καφέ, καθώς ο αγροτου-
ρισμός φαίνεται να είναι μια
ολοένα και πιο βιώσιμη αγορά
για όσους δραστηριοποιούνται
στη βιομηχανία - παρά τις τρέ-
χουσες επιπτώσεις του Covid. Ως
επί το πλείστον, αυτή η τάση
επηρεάζει τους καλλιεργητές
καφέ. Οι καλλιεργητές στις
χώρες εξαγωγής μπορεί να προ-
σπαθούν να προσελκύσουν του-
ρίστες, ειδικά μετά το επι-
τυχημένο παράδειγμα της οινο-
ποιίας.

5. Καφές για “σταθερούς πελά-
τες”. Μία αναπτυσσόμενη βιο-
μηχανία είναι το μοντέλο
συνδρομής καφέ, όπου οι προ-
μηθευτές στέλνουν τον καφέ
στους καταναλωτές απευθείας
στην πόρτα τους. Ενώ αυτή η
ιδέα υπάρχει εδώ και μερικά
χρόνια, το lockdown του Covid-
19 την έφερε στο προσκήνιο
καθώς οι καταναλωτές θέλουν να
πάρουν τον καφέ τους, παρά το
γεγονός ότι έχουν κολλήσει στο
σπίτι. Μένει να δούμε πώς αυτή
η τάση θα εξελιχθεί, καθώς προ-
χωράμε προς έναν κόσμο μετά
τον Covid-19.

6. Στο επίκεντρο η βιωσιμό-
τητα. Οι νέοι θέλουν τον καφέ
τους εν κινήσει και σε ένα ελκυ-
στικό πακέτο. Καθώς το ενδια-
φέρον για τον καφέ αυξάνεται,

το ίδιο θα αυξάνει και η ζήτηση
για περιβαλλοντική και κοινω-
νική δικαιοσύνη στη βιομηχανία
καφέ.l



JACOBS DOUWE EGBERTS
Λ. Κηφισιάς 44, Κτίριο Β, Μαρούσι, 151 25 | Τ: (+30) 211 1056800
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Αποκλειστική διάθεση (εκτός Κρήτης & Δωδεκανήσων): FOODRINCO SA
Λεύκης 132, Κρυονέρι Αττικής, 145 68 | Τ: (+30) 216 4000200
www.foodrinco.gr
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Ο αξία του βιολογικού καφέ

Ο βιολογικός ή οργανικός
καφές, που γίνεται όλο και πιο
δημοφιλής παγκοσμίως, καλ-
λιεργείται και παράγεται χωρίς
τη χρήση συνθετικών λιπασμά-
των ή χημικών ουσιών, όπως ορι-
σμένα πρόσθετα ή φυτο-
φάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Αν-
τιθέτως, υποβάλλεται σε επεξερ-
γασία με οργανικά λιπάσματα
(όπως πολτό καφέ ή λίπασμα)
και οργανικά φυτοφάρμακα. Σε
αντίθεση με τον μη οργανικό
καφέ, οι περισσότεροι βιολογι-
κοί καφέδες καλλιεργούνται στη
σκιά των καταπράσινων δασών.
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι
δασικές εκμεταλλεύσεις καφέ
διατηρούν τη γονιμότητα του
εδάφους, διατηρούν τα περιφε-
ρειακά οικοσυστήματα ζωντανά
και χειρίζονται καλύτερα τα
ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα,
καθιστώντας τα πιο ασφαλή
επένδυση για τους αγρότες. Το
75% της παγκόσμιας παραγωγής
βιολογικού καφέ προέρχεται

από τη Λατινική Αμερική. Επιλέ-
γοντας βιολογικό καφέ, υποστη-
ρίζετε το περιβάλλον, βιώσιμες
μεθόδους καλλιέργειας και απο-
φεύγετε την περιττή έκθεση σε
φυτοφάρμακα.

Η σημασία του Fairtrade 
εμπορίου καφέ

Ο Fairtrade coffee είναι ο καφές,
που προέρχεται από συνεταιρι-
σμούς Fairtrade, που φέρνουν
κοντά μικρούς καλλιεργητές, για
να μοιραστούν τη γνώση και την
αφοσίωση για την καλλιέργεια
του καφέ υπό τη σκιά των τοπι-
κών δέντρων, σε αρμονία με το
περιβάλλον. Σε όλο τον κόσμο,
25 εκατομμύρια μικροκαλλιερ-
γητές παράγουν το 70-80% του
παγκόσμιου καφέ, που είναι και
ένας από τους λόγους για τους
οποίους το Fairtrade εμπόριο
επικεντρώνει τις προσπάθειές
του σε μικρές οργανώσεις παρα-
γωγών, που οφείλουν από μεριάς
τους να τηρούν εργατικά και πε-
ριβαντολλογικά κριτήρια. Παρά

τη δημοτικότητα του προϊόντος
τους, οι καλλιεργητές του καφέ
αντιμετωπίζουν μια σειρά από
προκλήσεις τις οποίες το Fair-
trade εμπόριο προσπαθεί να αν-
τιμετωπίσει. Επειδή είναι χρη-
ματιστηριακό είδος, και μάλιστα
Νο2 μετά το πετρέλαιο, η παγ-
κόσμια τιμή του καφέ είναι εξαι-
ρετικά ασταθής. Το Fairtrade
εμπόριο στοχεύει μεταξύ άλλων
να δώσει στους αγρότες σταθε-
ρότητα σε αυτό το απρόβλεπτο
περιβάλλον, καθώς είναι εξαρ-
χής ορισμένη η ελάχιστη τιμή
πώλησης, η οποία τους προστα-
τεύει από ξαφνικές πτώσεις
τιμών. Ο βιολογικός καφές μάλι-
στα κοστολογείται περισσότερο.
Οι καλλιεργητές καφέ λαμβά-
νουν επίσης ένα επιπλέον χρη-
ματικό ποσό, που πληρώνεται
επιπλέον της τιμής πώλησης του
καφέ, και δίνεται στους αγρότες,
για να επενδύουν στη βελτίωση
της παραγωγής ή της ποιότητας
των προϊόντων τους ή για να
αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια
για το μέλλον τους. l

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Ποιος είναι ο Bio και Fairtrade καφές;
της Έλενας Καραγκούνη

ΤΑΣΕΙΣ
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Η εταιρεία Coffee Planet με
εξειδίκευση 14 και πλέον ετών
στην αγορά των πιστοποιημένων
βιολογικών προϊόντων, αφουγ-
κράστηκε εκ των πρώτων το
ρεύμα της συλλογικής αφύπνι-
σης για το σεβασμό προς το πε-
ριβάλλον και την ανερχόμενη
τάση για τα βιολογικά προϊόντα,
παρουσιάζοντας στην Ελληνική
αγορά ένα πρωτοποριακό con-
cept, το brand Puro που καλύ-
πτει πλήρως τις ανάγκες τόσο
της αγοράς της καφεστίασης
(HoReCa) και του Retail, όσο και
την ανάγκη παρασκευής ποιοτι-
κών ροφημάτων στο εργασιακό
περιβάλλον των επιχειρήσεων
(Office Coffee System). 

Το concept του καφέ Puro Fair-
trade δημιουργήθηκε το 2005
και κινείται σε άξονα απόλυτα
εναρμονισμένο με τις σύγχρονες
καταναλωτικές ανάγκες και την
πράσινη φιλοσοφία, συνεισφέ-
ροντας στην ανάπτυξη ενός ευ-
ρύτερου κοινωνικού έργου και
χαράσσοντας με το δικό του μο-
ναδικό τρόπο, το “μονοπάτι του
καλού καφέ”. Αυτό που κάνει το
brand Puro να ξεχωρίζει είναι η

ολοκληρωμένη προϊοντική της
γκάμα σε espresso, καφέ φίλ-
τρου, τσάι και λοιπά συνοδευ-
τικά, βιολογικής καλλιέργειας
και πιστοποιημένα από το διε-
θνή οργανισμό Fairtrade. Από
την δημιουργία της, η Puro ήταν
από τους πρώτους παγκοσμίως -
στο χώρο του καφέ-, που ανα-
γνώρισε την αναγκαιότητα του
Fairtrade, σε όλη την γκάμα των
προϊόντων της, και με περηφά-
νεια και αποφασιστικότητα
φροντίζει να αγοράζει όλους
τους κόκκους καφέ υπεύθυνα και
πιστοποιημένα Fairtrade. Μάλι-
στα, η Puro είναι το 73ο μέλος
του συνεταιρισμού Cocrebistol
στην Ονδούρα. 

Η διαδρομή του καφέ από την
φυτεία στο φλυτζάνι είναι ένα
όμορφο ταξίδι, που όμως απε-
λευθερώνει άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα.  Έτσι, από τις αρχές του
2016, ο καφές της Puro έγινε Ba-
lanced CO2ffee, διασφαλίζοντας
ότι ο άνθρακας, που παράγεται
από την καλλιέργεια, την επε-
ξεργασία, την μεταφορά και το
καβούρδισμά του, αντισταθμίζε-
ται μέσω του προγράμματος

REDD+, μια πρωτοβουλία των
Ηνωμένων Εθνών. Όλες αυτές οι
δράσεις έχουν ως στόχο την προ-
στασία του τοπικού κλίματος,
των πηγών νερού, του οικοσυ-
στήματος και άρα της φυσικής
ισορροπίας και τη στήριξη των
τοπικών κοινοτήτων. 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Cof-
fee Business Awards 2020, η
εταιρεία Coffee Planet βραβεύ-
τηκε με την τιμητική διάκριση
«Top Coffee Bio Brand» για το
brand Puro, επισφραγίζοντας
έτσι με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την καθιέρωση του brand
Puro ως συνώνυμο του βιολογι-
κού καφέ σε μια εποχή, που η
έννοια της βιολογικής καλλιέρ-
γειας έχει ιδιαίτερη αξία. Στην
ίδια διοργάνωση η εταιρεία απέ-
σπασε, επίσης, 3 χρυσά βραβεία,
στις κατηγορίες «Top Coffee Im-
porter Bio Brand», «Top ESG
Coffee Importer» και «Top Cof-
fee Importer in After Sales»
καθώς και 2 ασημένια βραβεία
στις κατηγορίες «Top Athens
Coffee Importer» και «Top Cof-
fee Importer Brand. l

PURO COFFEE
Ποιος είναι ο βιολογικός καφές Puro Fairtrade? 
της Έλενας Καραγκούνη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Το αρχιτεκτονικό γραφείο K-
STUDIO ανέλαβε το 2019 τη
σχεδίαση του εστιατορίου Helios
που βρίσκεται στο FOUR SEA-
SONS ASTIR PALACE HOTEL
στη Βουλιαγμένη. Το έργο βρί-
σκεται στην περιοχή της πισίνας
του ξενοδοχείου Ναυσικά, με
τμήμα του να εκτείνεται μπρο-
στά από το μέτωπο του κτιρίου
του ξενοδοχείου, παράλληλα
στην πισίνα, και με θέα στη θά-
λασσα, ενώ το υπόλοιπο τοποθε-
τείται εγκάρσια σε αυτό, σε
σχήμα Γ, περιβάλλοντας τη
γωνία της πισίνας κοντά στο θα-
λάσσιο μέτωπο. Το πρώτο
τμήμα, πλησιέστερο στο ξενοδο-

χείο, είναι το εστιατόριο και
μπαρ, για τα οποία ζητήθηκε να
σχεδιαστεί ένας υπόστεγος χώ-
ρος για 180 κουβέρ, κατανεμη-
μένα σε ζώνες καθιστικών, low
dining και standard dining. Η
Four Seasons προόριζε αυτό το
μέρος, τόσο για χώρο χαλάρω-
σης, όσο και για bar-restaurant.
Για την ταυτότητα του χώρου,
δημιουργήθηκε μια συνέχεια της
μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής
του υπάρχοντος κτιρίου του ξε-
νοδοχείου, μιας εμβληματικής
αρχιτεκτονικής, με ισχυρό το
στοιχείο του ορθογωνικού κανά-
βου. Αξιοποιήθηκε αυτός ο κά-
ναβος ως οδηγός, για να υπο-

διαιρεθεί ο χώρος και να επε-
κταθεί μέσα στο κτίριο, τοποθε-
τώντας ένα στέγαστρο από πάνω
του, για να δημιουργηθεί ένας
χώρος ελεύθερων ροών γύρω
από την πισίνα, αποφεύγοντας
το συναγωνισμό με το κτίριο από
πίσω. Η λευκή αλουμινένια
πέργκολα σέβεται τον κάναβο
και συμμορφώνεται στο γραμ-
μικό, ορθοκανονικό χαρακτήρα
του υφιστάμενου κτιρίου. Το
αλουμίνιο επιτρέπει στην πέργ-
κολα να ανταποκριθεί στις υλι-
κές καταπονήσεις του παρα-
θαλάσσιου κλίματος, αλλά την
κάνει και οπτικά σημαντικά πιο
ελαφριά από το κτίριο, σαν ένα

HELIOS
Το ηλιόλουστο Εστιατόριο του Four Seasons Astir Palace Beach Resort

K-STUDIO

HOTEL PROJECT



σκίτσο μπροστά του. Αυτή η
πέργκολα μετασχηματίστηκε
γρήγορα σε μια σειρά από επι-
μέρους πέργκολες, με διαφορε-
τικά ύψη, που επιτρέπουν τη
διαφοροποίηση μεταξύ τους και
δημιουργούν ευκαιρίες για μι-
κρότερες ομαδοποιημένες ζώνες
από κάτω τους. Θεωρήθηκαν
δύο πυρήνες: ένας για τη μπάρα
του εστιατορίου και ένας για τη
μπάρα των ποτών. Αυτοί οι δύο
πόλοι έλξης έχουν διαφορετι-
κούς τύπους καθισμάτων εκατέ-
ρωθέν, και μια ελεύθερη ροή

κυκλοφορίας και οπτικών συνδέ-
σεων μεταξύ τους, εκθέτοντας
την περίτεχνη παρασκευή και
παρουσίαση των πιάτων και
ποτών με την υπογραφή της
Four Seasons. Το δάπεδο υποδι-
αιρεί τον κάναβο της πέργκολας
διά του δύο, δημιουργώντας μι-
κρότερες περιοχές σε ποικίλα
ύψη, επιτρέποντας συνθήκες οι-
κειότητας μέσα στο γενικό
άνοιγμα. Ετσι, ενώ η πέργκολα
ενοποιεί το χώρο, το δάπεδο τον
διασπά. Μια σειρά από κουρτί-
νες διαμορφώνουν εφήμερα

όρια μεταξύ των ζωνών, προσθέ-
τουν μια παιχνιδιάρικη κίνηση
στο χώρο και μια ήπια αίσθηση
ιδιωτικότητας. Στο cocktail bar
και τις γύρω ζώνες καθιστικού,
το δάπεδο σπάει και διαχέεται
στην παραλία μπροστά, σχημα-
τίζοντας μικρές περιοχές χαλα-
ρών καθιστικών με fire pits, για
ακόμα πιο αυθόρμητες συναντή-
σεις. Εξαιρετική προσοχή δό-
θηκε στην ενσωμάτωση των
προϋπάρχοντων δέντρων και
βράχων, εγκαθιστώντας το κτί-
ριο ομαλά στο χώρο. u



Η πέργκολα πλέκεται γύρω και
μεταξύ των δέντρων, και τα επι-
τρέπει να αναδυθούν από μέσα
της σε «στιγμιότυπα συρραφής».
Η γενική εντύπωση είναι μίας

κομψής λευκής κατασκευής, που
αποτίει φόρο τιμής στο σχεδια-
σμό, στο χαρακτήρα και στο
ήθος του γειτονικού κτιρίου, επε-
κτείνοντας τη φορμαλιστική του

αρχιτεκτονική σε ένα χώρο πιο
διαγραμματικό, γεμάτο με φως
και κίνηση. l26
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Η ιδέα μιας τυπικής παραδοσια-
κής ταβέρνας στο Λονδίνο και η
“αισθητική της παμπ” ήταν η
προϋπόθεση για τη δημιουργία
του Fogon, στη Σαουδική Αρα-
βία. Τα χρώματα, που κυριαρ-
χούν στην πρόσοψη του Fogon
είναι το πορτοκαλί, το κόκκινο
“του τούβλου” και το μαύρο. Η
διπλή μαύρη σιδερένια πόρτα,
δίνει την αίσθηση ότι ο επισκέ-
πτης πρόκειται να εισχωρήσει σε
ένα μυστηριώδη xώρο. Εσωτε-
ρικά, τα χρώματα είναι πιο ήπια.
Κυριαρχεί το ξύλο, το τούβλο
και, φυσικά, το μαύρο μάρμαρο
και δέρμα. Τα έπιπλα ακολου-

θούν τις κλασικές παραδοσιακές
γραμμές σε μαύρο χρώμα, ενώ
χρυσές λεπτομέρειες προσθέ-
τουν φως. Στην οροφή υπάρχουν
κατασκευές, που μοιάζουν με
παραδοσιακές ροζέτες, ενώ ταυ-
τόχρονα οι εμφανείς σωληνώσεις
δίνουν ένα πιο βιομηχανικό
στυλ. Σε αυτόν τον χώρο, συν-
δυάζονται με άψογο τρόπο το
βιομηχανικό design με την πα-
ράδοση των παμπ του Λονδίνου,
προσφέροντας ταυτόχρονα και
ένα πιο εκλεπτυσμένο χώρο. Από
το ταβάνι προς το δάπεδο, το
σύνθετο σύστημα των τούβλων
σβήνει για να γίνει ένας "εναέ-

ριος" τοίχος, με ανοιχτούς αρ-
μούς διασταυρωμένους με βιδω-
τές ράβδους. Αυτό έδωσε μια
αιθέρια σύνθεση, που επιτρέπει
στο design να δημιουργήσει μια
διαφορετική αισθητική στην
παμπ. Μια πρόταση με μη γραμ-
μικό τρόπο εφαρμογής προστί-
θεται στην αρχική πρόταση μιας
παραδοσιακής ταβέρνας. Βα-
σική αναφορά σε όλους του χώ-
ρους είναι, φυσικά, το “κλασικό
ποτήρι” των βρετανικών παμπ.
Αυτό το σύστημα γυάλινων κατα-
σκευών συνοδεύει ολόκληρο το
εσωτερικό. l

FOGON
Η λονδρέζικη παμπ… αλλιώς
της Έλενας Καραγκούνη

PUB PROJECT



Η πιο πλήρης σειρά μηχανών πάγου MXG της SCOTSMAN
Η εταιρεία μας ’’Linevitaki ice’’, η οποία εξειδικεύεται τα τελευταία 21 χρόνια στο τομέα 
του πάγου/παγομηχανών, είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των παγομηχανών Scotsman 
ice systems στην Ελλάδα. Μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων είμαστε σε θέση να 
ικανοποιήσουμε κάθε σας ανάγκη. Η πολυετή εμπειρία μας στον τομέα των παγομηχανών, 
σε συνδυασμό με την τεχνολογική υπεροχή της Scotsman συνθέτουν μια από της πιο 
δυναμικές συνεργασίες στην Ευρώπη. Η εξειδίκευση μας και η ενασχόληση της εταιρείας 
μας αποκλειστικά και μόνο στον τομέα των παγομηχανών είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό 
πλεονέκτημα της εταιρείας μας. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή, μας κάνει πιο ευέλικτους, 
πιο αμέσους και πάντα πιο ενημερωμένους για όλες τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των 
παγομηχανών από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας . 

Gourmet Ice  
Goes Extreme

Αττάλειας 39-41 & Θείρων, Νίκαια
Τηλ.: 210 5610711, Fax: 2105617485

email:info@scotsman-ice.gr

www.scotsman-ice.gr

Gourmet Ice
Goes Extreme

Η πιο πλήρης σειρά μηχανών πάγου από την Scotsman
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Ένα εντυπωσιακό εστιατόριο-
μπαρ, στο Buenos Aires στην
Αργεντινή  απορρίπτει την τελει-
ότητα ως χαρακτηριστικό του in-
terior design και προσθέτει σε
αυτό σπασμένα πιάτα και ποτή-
ρια. Και το όνομα αυτού:
Mamba Bar. Το design είχε ως
αφετηρία μια διαταραγμένη γα-
στρονομική ιδέα. Η σχεδιαστική
ομάδα συνειδητοποίησε ότι οι
ανάγκες του συγκεκριμένου
χώρου ήταν να εντείνει τις αι-
σθήσεις, το συνδυασμό των γεύ-
σεων, τις μυρωδιές, που
ταξιδεύουν τον νου και τις εικό-

νες που σαγηνεύουν. Η ιδέα
ήταν, επομένως,  να προωθηθεί
η γαστρονομική πρόταση, που
υλοποιήθηκε μέσω ενός ονειρι-
κού και υπονοούμενου τοπίου,
που συνοδεύει τη μεγάλη γα-
στρονομική πρόκληση, στην
οποία οι επισκέπτες καλούνται
να συμμετέχουν.Όπως συμβαί-
νει και στη γαστρονομία, όπου
ο ιδιαίτερος συνδυασμός δεν
πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη
γεύση, έτσι και η αισθητική του
χώρου πρέπει να διαφοροποι-
ηθεί και να σπάσει κάποια στε-
γανά, χωρίς, όμως, να χάσει τη

συνοχή του. Επομένως, στο πε-
ριβάλλον και την αρχιτεκτονική
του, η σύντηξη στοιχείων πρέπει
να μεταφραστεί σε αρμονία. Για
το λόγο αυτό, η ιδέα ήταν να
προωθηθεί ένα μεγάλο και μο-
ναδικό κομμάτι ικανό να συνδέ-
σει ολόκληρο το έργο, το οποίο
είναι επίσης πλήρως λειτουργικό
στις ανάγκες του εστιατορίου.
Περιέχει σχεδόν όλες τις λει-
τουργίες χρήσης -όπως τα καθί-
σματα, την περιοχή DJ, την
περιοχή υποδοχής και τη σκηνο-
γραφία της βιτρίνας του- όλα
μέσα από ένα τοπίο αφηρημέ-

MAMBA
Στηλιτεύοντας την τελειότητα στο design
της Βασιλικής Πούλου

DESIGN



νων μορφών, εμπνευσμένων από
τις κλίμακες ενός μεγάλου
ασπόνδυλου, που κατασκευάζον-
ται από σίδερο και καλύπτονται
από τριγωνικές σανίδες MDF
βαμμένες σε μαρμάρινο οξείδιο.
Μια επιλογή, που στοχεύει να
σηματοδοτήσει μια σαφή σύγ-
χρονη αισθητική γραμμή, δημι-
ουργώντας ταυτόχρονα και έναν
επιβλητικό χώρο. Ο χώρος   χα-
ρακτηρίζεται από μοναδικά εν-
νοιολογικά στοιχεία στη βιτρίνα

του, εκτός από δύο άλλες γωνίες,
που αντιπροσωπεύονται από
αχρησιμοποίητα σπασμένα πιά-
τα,  που προσφέρουν μια καλλι-
τεχνική εικόνα. Όλο αυτό
προσθέτει ερεθίσματα για την
φαντασία των επισκεπτών του.
Το εστιατόριο, επίσης, διαθέτει
μια υπέροχη βιτρίνα με μια πολύ
επιβλητική καλλιτεχνική πρό-
ταση. Πρόκειται για ένα είδος
πέπλου, που καλύπτει την πρό-
σοψη, περιορίζοντας την ορατό-

τητα του εστιατορίου από έξω.
Μοιάζει με μια «κουρτίνα» που
κρέμεται από την οροφή και
στην οποία καταλήγουν σπα-
σμένα πιάτα και ποτήρια, στο-
χεύοντας να στηλιτεύσει την
τελειότητα και να σαγηνεύσει
τον επισκέπτη. Η παρουσία της
βλάστησης είναι μέρος μιας
ισορροπίας των χρωματικών
τόνων. Στην πίσω αυλή, το κατα-
πράσινο τοπίο προσφέρει ένα
περιβάλλον σε εξωτερικό χώρο- u
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για όσους προτιμούν να απολαύ-
σουν μια άλλη ατμόσφαιρα. Το
υλικό, που κυριαρχεί παντού
είναι το ξύλο και το δέρμα. Το
δάπεδο, τα έπιπλα, οι κατα-
σκευές της οροφής είναι κατα-
σκευασμένα από ξύλο. Τα

καθίσματα καλύπτονται από
δερμάτινες ταπετσαρίες σε γήι-
νες αποχρώσεις, ώστε να συμβα-
δίζουν με τα υπόλοιπα υλικά. Τα
χρώματα είναι σκούρα, και κυ-
ρίως αποχρώσεις του καφέ. Ο
φωτισμός απαλός και θερμός,

ολοκληρώνεται από ένα εντυπω-
σιακό led φωτιστικό που ανα-
γράφει το όνομα του εστι-
ατορίου, Mamba, σε κόκκινη
απόχρωση. l
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Το καφέ του Κιέβου, The CAKE,
άνοιξε τις πόρτες του το 2014. Ο
συνολικός σχεδιασμός του
χώρου, που αποτελείται κυρίως
από χειροποίητα στοιχεία, πραγ-
ματοποιήθηκε σε μόλις τέσσερις
μήνες. Η ρουστίκ ξύλινη, ψηλή
και ανάγλυφη επιφάνεια -με λε-
πτές καρέκλες μπαρ με μεταλ-
λικά καθίσματα- γειτονεύουν με
το βελούδινο ύφασμα στους άνε-
τους καναπέδες. Ο χώρος συμ-
πληρώνεται από τα γυάλινα
στοιχεία και τις εξωτερικές σω-
ληνώσεις στην οροφή. Πρόκει-
ται για έναν συνδυασμό παραδο-
σιακών υλικών, όπως το ξύλο και
τα ανάγλυφα σχέδια, με αστικά

και βιομηχανικού στυλ στοιχεία
διακόσμησης. Τα ξύλινα έπιπλα,
μάλιστα, έχουν ιδιαίτερες γεω-
μετρικές μορφές με ξεκάθαρες
επιρροές από την art deco αι-
σθητική, ενώ ολοκληρώνονται με
μεταλλικά στοιχεία και βελού-
δινο ύφασμα σε αριστοκρατικές
αποχρώσεις. Η ασπρόμαυρη
χρωματική παλέτα κυριαρχεί
στους εσωτερικούς χώρους, ώστε
τα χρώματα από τα εντυπω-
σιακά γλυκά να ξεχωρίζουν και
να γίνονται πιο έντονα εμφανή,
μιας και είναι οι πρωταγωνιστές
την συνολικής εμπειρίας. Για τον
ίδιο λόγο, ο χώρος στον οποίο οι
επισκέπτες απολαμβάνουν το

γλυκό τους, συνδέεται με την
κουζίνα μέσω ενός γυάλινου δια-
φανή τοίχου. Με αυτόν τον
τρόπο οι επισκέπτες θα μπορούν
να απολαμβάνουν την εικόνα
των ζαχαροπλαστών, που δημι-
ουργούν μοναδικές γεύσεις, με
μοναδική εμφάνιση. Το δάπεδο
θυμίζει μωσαϊκό, αλλά έχει δη-
μιουργηθεί από άσπρα και
μαύρα  εξάγωνα πλακάκια, που
δίνουν την εικόνα μιας κυψέλης.
Οι τοίχοι είναι, επίσης, σε
άσπρα, μαύρα και γκρι χρώ-
ματα, ενώ ανάγλυφα πάνω τους
σχηματίζεται η φράση «The
CAKE». l

CAKE
The CAKE: Άσπρο, μαύρο και χρώματα με γλυκιά γεύση
της Έλενας Καραγκούνη

Στο ανοιχτόχρωμο και «αθόρυβο»
φόντο του εσωτερικού χώρου, ένα
γυαλιστερό ροζ γλυπτό προκαλεί μια
εξαιρετικά έντονη αντίθεση - ακριβώς
όπως μια πανέμορφη τούρτα σερβιρι-
σμένη σε λευκή πιατέλα!  Το γλυπτό
αυτό αναγράφει «The CAKE» και
βρίσκεται στην είσοδο, ώστε να κα-
λωσορίζει τους πελάτες στον χώρο... 

CAFE PROJECT
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H ομάδα του interior design
επηρεασμένη από την αισθητική
της ταινίας Pulp Fiction του
Tarantino σχεδίασε το μπαρ του
Buenos Aires, με μότο το "girl
power", αλλά και μία γαλαξιακή
αισθητική. Στη μπάρα αντικρίζει
κανείς -κατά μήκος της- ένα τε-
ράστιο ασπρόμαυρο pop art
poster από αφίσες ταινιών. Η
μπάρα φωτίζεται με κρυφούς led
φωτισμούς, σε neon μοβ χρώμα,
ενώ πάνω από αυτή υπάρχει,
επίσης σε led, το logo “Malita”,

σε neon φούξια χρώμα. Ο γενι-
κότερος φωτισμός είναι χαμηλός
και δημιουργεί αντιθέσεις με τα
μοβ και φούξια χρώματα. Στην
οροφή υπάρχει μια μικρή και
διακριτική σειρά από φωτιστικά,
η οποία διαχέει το φως και ολο-
κληρώνει την οροφή με τα εμ-
φανή τούβλα. Όλες οι αναφορές
πηγάζουν από έναν συνδυασμό
της pop art και της art deco, οι
οποίες ολοκληρώνονται από μι-
κρές πινελιές βιομηχανικού de-
sign. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα αποτελούν τα έπιπλα:
στην πλειοψηφία τους είναι με-
ταλλικά, με καμπύλες μορφές,
ενώ κάποια καλύπτονται από
μπορντό βελούδο. Το Malita
αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια
μοναδική μεταφορά της ταινίας,
που άφησε εποχή, ενώ συνδυάζει
με τον πλέον ιδανικό τρόπο δια-
φορετικά στυλ design. Όλα τα
χαρακτηριστικά βρίσκονται σε
απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους
και τίποτα δεν υπερκαλύπτει το
άλλο. l

MALITA
Το Pulp Fiction, η pop art και τα neon γίνονται ένα!

της Έλενας Καραγκούνη

BAR PROJECT



Email:  teoeurogas@gmail.com

Ε��αστε στο υγρα�ριο 25 χρ�νια!
Τοποθ�τηση δεξα�εν�ν υγραερ�ου
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"Με Ασφ�λεια και Οικονο��α" 
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Φανταστείτε ένα ασιατικό εστια-
τόριο μέσα σε ένα εργοτάξιο σε
οποιοδήποτε παρεκκλήσι. Φαν-
ταστείτε να περπατάτε κάτω από
την κεντρική πύλη αντικρίζοντας
μια αλλαγή στο κτίριο στην υπο-
στήριξη των μεταλλικών στηλών
και των τόξων στον χώρο. Φαν-
ταστείτε το θαμπό βιτρό στις
πλευρές του κτιρίου να διαχέει
το φως του ήλιου και φαντα-
στείτε τοιχογραφίες ζωγραφι-
σμένες στο χέρι να ολοκλη-
ρώνουν τους τοίχους. Όλα αυτά
δεν είναι απλά μια φανταστική
εικόνα. Μπορείτε να τα αντικρί-
σετε μπροστά σας περπατώντας
μέσα στο Misu (που σημαίνει
Θεία Λειουργία), ένα ιδιαίτερο
ασιατικό εστιατόριο, στην καρ-

διά της Ινδίας. Στο Misu μπο-
ρείτε να δείτε τη σύγχρονη ερ-
μηνεία ενός εστιατορίου μέσα
σε μια εκκλησία με κλασικά και
αποικιακά δυτικά στοιχεία, που
συναντούν ωραία και μινιμαλι-
στικά ιαπωνικά σχήματα. Ο έμ-
μεσος φωτισμός φωτίζει απαλά
τις καμάρες και τους τοίχους με
ζωγραφική στο χέρι για να δημι-
ουργήσει μια οικεία ατμόσφαιρα
τη νύχτα. Το αποικοδομημένο,
σχεδόν κυβιστικό πορτρέτο ενός
κοριτσιού λειτουργεί ως το κεν-
τρικό σημείο στο οποίο οδηγούν
οι καμάρες. Κατά τη διάρκεια
της ημέρας, η αφηρημένη ει-
κόνα στο πίσω μέρος της μπά-
ρας ξεπερνά την περιοχή και
γίνεται το επίκεντρο μιας φρέ-

σκιας ατμόσφαιρας. Λόγω της
σκόπιμης ημιτελούς όψης και
της ατμφόσφαιρας, που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, οι προσκεκλημέ-
νοι αισθάνονται την ανάγκη να
επιστρέψουν για να δουν την
πρόοδο. Το Misu είναι ένας συν-
δυασμός έννοιας και υλικών, μια
υπέροχη και συνεχής εξέλιξη.
Όταν η ομάδα του interior de-
sign, FADD Studio, είδε για
πρώτη φορά την τοποθεσία, ένα
παλιό κτίριο με καμάρες, συνει-
δητοποίησε αμέσως ότι έπρεπε
να χρησιμοποιήσει και κάποια
από τα δομικά υπολείμματα. Δε-
δομένου ότι ήταν το δεύτερο
Misu που δημιουργούσε, στόχος
ήταν, επίσης, να έχει συνοχή με
το πρώτο, ώστε να συμβαδίζει με

MISU
Η επανερμηνεία του ασιατικού εστιατορίου ξεκινά από το Interior design
της Έλενας Καραγκούνη

RESTAURANT PROJECT



τις αξίες του brand.Έτσι, σε όλη
τη σχεδιαστική διαδικασία ακο-
λουθούνταν ορισμένοι βασικοί
κανόνες. Θα επανέρχονταν όλες
οι βαθιές αποχρώσεις του μπλε,
του πράσινου, του κίτρινου και
του πορφυρού. Θα χρησιμοποι-
ούνταν χαλκός με ποικιλία τεχνι-
κών και εφαρμογών, όπως είχε
και το πρώτο εστιατόριο Misu σε
αφθονία. Ο υπόλοιπος χώρος,
στην πλειοψηφία του, θα ήταν
τόσο κενός, όσο ένας καμβάς. Ο
σχεδιασμός του κτιρίου βοήθησε
να γίνει αντιληπτό ότι αυτός ο
χώρος, όπως και ο πρώτος, θα

χωριζόταν από ένα κεντρικό πέ-
ρασμα. Θα υπήρχε ένα αρκετά
μεγάλο βήμα προς τα πάνω και
αυτή η περιοχή θα είχε χαμηλό-
τερη οροφή. Πολλές φορές, κυ-
ριαρχεί η αντίληψη ότι ένα
ασιατικό εστιατόριο ακολουθεί
πιστά και ένα αμιγώς ασιατικό
design. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι
τέτοιο. Το interior design ακο-
λουθεί μια αφαιρετική τεχνική
και απομακρύνεται από τα κλα-
σικά μορφώματα. Συνδυάζει την
ασιατική κουλτούρα, τον μινιμα-
λισμό και το vintage design. Η
αφαίρεση χαρακτηρίζεται από

γραμμές και σχήματα, απορρί-
πτει τα κλασικά μπαμπού, τα ζα-
χαροκάλαμα και άλλα χα-
ρακτηριστικά, όπως η φύση και
τα ασιατικά μονογράμματα.
Όταν βλέπετε ένα ασιατικό
εστιατόριο, συνήθως μπορείτε
να το εντοπίσετε από πολύ μα-
κριά. Στο Misu, όμως, αυτό δια-
φέρει. Χρησιμοποιήθηκαν στοι-
χεία του κτιρίου, που θυμίζουν
ρωμαϊκή εκκλησία, όπως τα
βιτρό, η τοιχογραφία και άλλα,
για να δημιουργηθεί μια αντιθε-
τική αισθητική για το συγκεκρι-
μένο ασιατικό εστιατόριο. u

Photo credits: Gokul Rao Kadam  
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Ο χαλκός χρησιμοποιείται τόσο
στα έπιπλα τα οποία ακολου-
θούν vintage γραμμές, όσο και
στην οροφή. Έχουν δημιουργη-
θεί εντυπωσιακές κατασκευές
που αναπαριστούν τις «εκκλη-
σιαστικές» καμάρες και δίνουν
μια μυστηριακή ατμόσφαιρα

στο χώρο. Ο σχεδιασμός, εδώ,
βρίσκεται σε συνεχή κατάσταση
ροής, εξερεύνησης και εξέλιξης
μέσα και έξω από νέες ιδέες και
τάσεις. Αφορά επίσης την επανε-
ξέταση παλαιότερων τάσεων,
που είχαν καθοριστεί πριν από
δεκαετίες και την επανερμηνεία

τους με φρέσκο και σύγχρονο
τρόπο.  Στόχος, επομένως, ήταν
η δημιουργία ενός μοναδικού
στιλ  design, που θα προχωρήσει
πέρα από αυτό που γνωρί-
ζουμε... l

Γιατί κάποιος να καβουρδί-
ζει τον καφέ στον χώρο του; 

Η Tropical Cafe πριν από μερικά
χρόνια μπήκε δυναμικά στο χώρο
του καφέ, μαθαίνοντας στον κόσμο
και κυρίως στους ιδιοκτήτες Cafe, τη
διαδικασία του καβουρδίσματος και
το πώς μπορούν να το πετύχουν
μέσα στον χώρο τους. Διαθέτοντας
πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας στη
μαζική -στην Ελλάδα- παραγωγή

μηχανημάτων εστίασης και όχι
μόνο, εισήγαγε στην αγορά την
πρώτη πλήρως αυτόματη μηχανή
καβουρδίσματος καφέ. Έως το διά-
στημα εκείνο, η διαδικασία του κα-
βουρδίσματος απαιτούσε ειδικά
σχεδιασμένους χώρους, με εξειδι-
κευμένες εγκαταστάσεις και καταρ-
τισμένο προσωπικό. Η Tropical
Cafe, όμως, το άλλαξε αυτό. Με τη
μηχανή καβουρδίσματος TR-1000,
δεν χρειάζεται τίποτα από τα παρα-
πάνω. Δημιούργησε μία νέα μόδα
όπου τα καταστήματα καβουρδίζουν
τον καφέ μέσα στο μαγαζί τους.
Είναι μικρή στο μέγεθος, δεν χρει-
άζεται άδεια εγκατάστασης, και
αφού είναι πλήρως αυτόματη, δεν
χρειάζεται εξειδικευμένο προσω-
πικό. 

Τι σημαίνει πλήρως αυτόματη; 
Σημαίνει ότι ο καφές καβουρδίζεται
χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη πα-
ρέμβαση. Συγκεκριμένα, ανοίγουμε
τη μηχανή, επιλέγουμε το επιθυμητό
προφίλ καβουρδίσματος και αρχίζει
η προθέρμανση. Όταν ολοκληρω-
θεί, το μηχάνημα μας ειδοποιεί και
ρίχνουμε τον καφέ στην υποδοχή.
Από κει και πέρα όλα γίνονται αυτό-
ματα. Ο καφές καβουρδίζεται και

όταν η διαδικασία τελειώσει, βγαίνει
από τον θάλαμο, πέφτει στο ταψί
και, τέλος, αρχίζει η διαδικασία
ψύξης του. 

Η μηχανή καβουρδίσματος παρα-
πέμπει τον πελάτη σε κάτι παραδο-
σιακό και διαφορετικό και βλέ-
ποντάς το δημιουργείται ενδιαφέρον
γύρω από όλη τη διαδικασία. Στη
συνέχεια, όταν ο καφές καβουρδίζε-
ται, αναδύεται στο χώρο μια ευχάρι-
στη μυρωδιά. Ο καφές είναι πάντα
φρέσκος και εσείς ψήνετε όση ποσό-
τητα επιθυμείτε. 

Τέλος, το κόστος του ωμού καφέ
είναι σημαντικά μικρότερο από
αυτό του καβουρδισμένου και έτσι ο
κάθε επιχειρηματίας έχει μεγαλύ-
τερο κέρδος. Μετά την επιτυχία της
2κιλης TR-1000 και ύστερα από
απαίτηση πελατών μας, είμαστε
στην ευχάριστη θέση να σας παρου-
σιάσουμε την νέα μας 5κιλη αυτό-
ματη μηχανή καβουρδίσματος
TR-5000, για μεγαλύτερη ποσότητα
καβουρδίσματος, έως 5 κιλά καφέ
(80kg/8ωρο). Περισσότερες πληροφο-
ρίες: www.tropicalcoffee.gr l

 

 

  
  

   
   

 
 

  
 

  
  

 
 

 
  

 

 

   
 

 

 
  

 
  

 
   

 
  

 
 

  
 

    
 

    
   

 

Market



In-House Roasting
Το μέλλον του καφέ είναι εδώ...

και η Tropical Café σε φέρνει κοντά του

· Οι μοναδικές με 120 αυτόματα
προγράμματα καβουρδίσματος 
καφέ που  λειτουργεί χωρίς χειριστή

·Ι δανικό για καφετέριες, 
καφεκοπτεία, φούρνους κ.α.

·Έ να κατάστημα γεμάτο μυρωδιά 
φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ

·  TR-1000 : καβουρδίζει 
  250g-2kg (32kg/8ωρο)

  TR-3000 : καβουρδίζει 
  250g-3kg (42kg/8ωρο)

  TR-5000 : καβουρδίζει 
  250g-5kg (80kg/8ωρο)

·Προσιτά προγράμματα
χρησιδανεισμού ή αγοράς

  
Βρείτε στο E-Shop τα νεα προιόντα 
της εταιρίας μας ( μηχανές καφέ, tamper,
μοναδικές ποικιλίες καφέ από όλο τον κόσμο κ.α.)

Ελλάδα
Tropical Café, Νικολάκου 3

10442 - Αθήνα
τηλ: 210 51 29 707 

info@tropicalcafe.gr
www.tropicalcoffee.gr

Γερμανία
Café Amaro - Tropical Café

Mannheim
τηλ: +49(0)621 1229666 

info@cafeamaro-tropical.de
www.cafeamaro-tropical.de

@tropicalcafe2018

@tropicalcafe2018
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