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CATERING
Γιατί συμφέρει τα εστιατόρια να προσφέρουν catering

του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

Μέσω του catering ακόμη περισ-
σότερα άτομα θα δοκιμάσουν το
μενού σας και θα γνωρίσουν το
εστιατόριο σας. Φτάνετε δηλαδή
σε μεγαλύτερο κοινό, το οποίο
μπορεί στη συνέχεια να ενταχθεί
και στο πελατολόγιο του εστιατο-
ρίου σας. Με το Catering μπο-
ρείτε να αυξήσετε τις πηγές
εσόδων του εστιατορίου σας, και
-το πιο σημαντικό είναι- ότι
καθώς πρόκειται για υπηρεσία
που πληρώνεται μερικώς προκα-
ταβολικά [για την αγορά προμη-
θειών κλπ.], θα έχετε περισ-
σότερη ρευστότητα. Επίσης, σε
αντίθεση με τη λειτουργία του

εστιατορίου σας, στις εκδηλώ-
σεις δεν θα έχετε να νοιαστείτε
για τίποτα άλλο, εκτός του cater-
ing, καθώς όλα τα υπόλοιπα θα
είναι ευθύνη του διοργανωτή της
εκδήλωσης. 

Μπορεί αυτή η νέα υπηρεσία να
ξεκινάει από το εστιατόριο σας,
όμως εάν θέλετε να πετύχει, θα
πρέπει να την προμοτάρετε ξε-
χωριστά, π.χ. στις σελίδες σας
στα social media, στην ιστοσε-
λίδα σας και στα email newslet-
ter σας. Όσο περισσότεροι το
μάθουν, τόσα περισσότερα και
τα κέρδη σας!l

FASTER & HEALTHIER

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ZUMEX | T. 210 5243014 |  WWW.DOMESTICA.GR

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
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Οι περισσότεροι πελάτες των καταστημά- 
των καφεστίασης χρησιμοποιούν πλέον τα 
κινητά τους τηλέφωνα καθημερινά. Ανα- 
ζητούν πληροφορίες online και σχεδιά- 
ζουν τις εξόδους τους από το κινητό τους. 

Χρησιμοποιείστε το eazy.plus μενού για να 
παρέχετε τον κατάλογό σας ηλεκτρονικά σε 
μέρη όπως το Google maps και την σελίδα 
σας στο Facebook.

Γίνετε περισσότερο φιλικοί προς το Vegan 
και Vegetarian κοινό δείχνοντας ξεκάθαρα 
τις διαθέσιμες επιλογές, online. 

Κάνετε αλλαγές άμεσα με το mobile friendly 
διαχειριστικό μας περιβάλλον. Αλλάξτε τιμές 
εύκολα, προσθέστε και αφαιρέστε προϊόντα 
μέσα σε λίγα λεπτά. Χωρίς PDF και upload 
αρχείων.

Μάθετε περισσότερα

https://eazy.plus

Σε λίγα λεπτά μπορείτε να δημι- 
ουργήσετε ένα εντελώς δωρεάν, 
σύγχρονο ηλεκτρονικό μενού.

Με τα χρώματα και τη φωτογρα- 
φία που εσείς επιλέγετε για να 
αναδείξετε την επιχείρησή σας. 

Χρησιμοποιήστε το QR code σας 
άμεσα από το κινητό. 
Χωρίς εφαρμογή, χωρίς κόπο. 



10

ΡΟΔΙ
Κόκκινο και τυχερό

της Στεφανίας Στρατή

Τα ρόδια είναι από τα πιο νό-
στιμα και ευεργετικά για την
υγεία φρούτα, που επιλέγουν
πολλοί επαγγελματίες, είτε στην
γαστρονομία, είτε στην τέχνη
του ποτού. Η ροδιά, ή διαφορε-
τικά «Πουνική η ροιά» ή Ροιά η
κοινή, είναι ένα φυτό του γένους
πουνική (Punica). Το φυτό της
ροδιάς καλλιεργείται κυρίως για
τους καρπούς, από τους οποίους
παρασκευάζονται ποτά ή σιρό-
πια, π.χ. γρεναδίνη (το ισπανικό
της όνομα είναι «γρανάδα»),
αναψυκτικά ή λικέρ, ή ακόμα
και καλλυντικά. Η καλλιέργεια
των ροδιών πραγματοποιείται σε
ολόκληρο τον κόσμο και ευδοκι-

μεί κυρίως σε θερμές περιοχές,
νησιά και πεδιάδες. Ωστόσο,
ιστορικά φαίνεται η καταγωγή
της να είναι από την Περσία. Το
φυτό είναι ένας θάμνος, φυλλο-
βόλος και ακανθώδης, που μπο-
ρεί να φτάσει σε ύψος το 1 με 1,5
μέτρο. Σπανιότερα φτάνει σε με-
γέθη ενός μικρού δέντρου χωρίς
όμως να ξεπερνά ποτέ τα 5
μέτρα. Οι ροδιές διαχωρίζονται
σε επιμέρους κατηγορίες ανά-
λογα, φυσικά, με το είδος και την
ποιότητα του καρπού τους. Οι
κυριότερες κατηγορίες είναι οι
οξύκαρπες, που προσφέρουν
ξινά ρόδια, και οι γλυκόκαρπες,
που δημιουργούν πιο γλυκούς

καρπούς. Τα ρόδια ωριμάζουν
κατά τη διάρκεια του φθινοπώ-
ρου και η συγκομιδή, στις περισ-
σότερες περιοχές, ξεκινά πριν
τις βροχές. Οι καρποί αυτοί απο-
θηκεύονται για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε ξηρό περιβάλλον,
ενώ θεωρείται ένα κατά κόρον
εορταστικό φρούτο. Την Πρωτο-
χρονιά, μάλιστα, είναι αυτό που
θα «καθορίσει» την τύχη του σπι-
τιού για το επόμενο έτος. Επί-
σης, σε πολλές περιοχές στην
Ελλάδα την πρακτική σπασίμα-
τος ροδιού την ακολουθούν και
στους γάμους ως σύμβολο καλο-
τυχίας. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Διατροφική Αξία

Ρόδι ή αλλιώς κόκκινος θησαυ-
ρός ή ο -κατά τον Ιπποκράτη-
θαυματουργός καρπός, θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί και ως
βασιλιάς της διατροφής μιας και
διαθέτει και “στέμμα”.  Όσους
σπόρους έχει ένα ρόδι τόσα θα
μπορούσαν να είναι και τα
οφέλη του. Η διατροφική αξία
ενός ροδιού είναι μεγάλη καθώς,
ένα μέσο ρόδι, περίπου 280γρ.,
προσφέρει 234 θερμίδες, μόλις
3,3γρ. πρωτεΐνης, 52,73γρ. υδα-
τανθράκων και θρεπτικά στοι-
χεία όπως: ασβέστιο, σίδηρο,
μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, νά-
τριο, ψευδάργυρο και βιταμίνες
C, E και K.

Διαχείριση και Αποθήκευση

Τα ρόδια, είτε ξινά, είτε γλυκά /
ημίγλυκα απαιτούν συγκεκριμέ-
νες πρακτικές διαχείρισης, ενώ
προσφέρουν εξίσου σημαντικά

θρεπτικά συστατικά. Ανεξάρ-
τητα, λοιπόν, από τη γεύση των
ροδιών, κατά την επιλογή και
αγορά, θα πρέπει να επιλέξετε
εκείνα που είναι βαρύτερα  με
γυαλισμένη και σφιχτή φλούδα.
Φυσικά, τα ρόδια που έχουν
χάσει την «σφριγηλότητά» τους
είναι ασφαλή να καταναλωθούν,
ωστόσο έχουν αρχίσει να χάνουν
μερικά θρεπτικά συστατικά. Η
διαδικασία καθαρίσματος των
ροδιών είναι χρονοβόρα, χωρίς
ωστόσο δυσκολία. Μπορείτε να
ξεκινήσετε από το μέρος του κο-
τσανιού, κόβοντάς το κυκλικά
και στη συνέχεια να χαράξετε
μερικά σημεία προς την κάτω
μεριά του φρούτου. Είναι ακρι-
βώς η ίδια διαδικασία με το να
καθαρίζετε ένα πορτοκάλι.Όσον
αφορά στην αποθήκευση των
καρπών αυτών υπάρχουν αρκε-
τές εναλλακτικές. Τα ρόδια μπο-
ρείτε να τα διατηρήσετε για
πολλές ημέρες σε σκοτεινό μέ-
ρος και εκτός ψυγείου. Αν χρο-

νικά επιθυμείτε περισσότερη
διάρκεια ζωής, μπορείτε να τα
αποθηκεύσετε στο χαμηλότερο
σημείο του ψυγείου σας. Εναλ-
λακτικά, μπορείτε να τοποθετή-
σετε το εσωτερικό των φρούτων
στην κατάψυξη, κατά προτίμηση
σε σκεύος, που κλείνει αεροστε-
γώς. Πέρα από την απλή τους
αποθήκευση, ως επαγγελματίες
της εστίασης, μπορείτε να εκμε-
ταλλευτείτε τους καρπούς αυτούς
παίρνοντας το χυμό τους, είτε
στύβοντας, είτε συνθλίβοντας το
ρόδι. Ο χυμός αυτός μπορεί να
δημιουργήσει σάλτσες, αναψυ-
κτικά, σιρόπια, λικέρ και ποτά.

Το ρόδι με την ιδιαίτερή του
γεύση, δεν θα μπορούσε να μεί-
νει ανεκμετάλλευτο από τους
σεφ και από τους bartenders,
καθώς είναι ένα φρούτο που
συνδυάζεται εύκολα με άλλα
υλικά.l

ΡΟΔΙ_CBR  01-Dec-21  4:45 PM  Page 2
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Λικέρ ρόδι

Υλικά
- 2 ποτήρια από το εσωτερικό
των ροδιών
(ξινά και όχι γλυκά ρόδια)
- 2 ποτήρια ζάχαρη
- 2 ποτήρια τσίπουρο
- 1 ξύλο κανέλας

Εκτέλεση

- Καθαρίζετε τα ρόδια και τα το-
ποθετείτε σε μια κατσαρόλα.
Στη συνέχεια, ρίχνετε τη ζάχαρη,
το τσίπουρο και την κανέλα.

- Βράζετε τα υλικά ακριβώς για
2 λεπτά, ώστε να πετύχετε ένα
έντονο και όμορφο κόκκινο
χρώμα. Σβήνετε την εστία και
αφήνετε την κατσαρόλα να πα-
ραμείνει  εκεί, σκεπασμένη με το
καπάκι της για 24 ώρες.

- Την επόμενη μέρα σουρώνετε
το μίγμα και αποθηκεύετε το
λικέρ σε γυάλινα μπουκάλια,
ώστε να παραμείνει αναλλοίωτη
η γεύση.

Tip1: Σε περίπτωση που τα
υλικά βράσουν περισσότερο, η
γεύση δεν αλλάζει, ωστόσο το
χρώμα θα σκουρύνει αρκετά.
Tip2: Εναλλακτικά, αντί για
τσίπουρο μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε και άλλα αποστάγ-
ματα, όπως τσικουδιά ή βότκα.
Επιλέγετε το είδος του αλκοόλ,
που επιθυμείτε, ανάλογα με την
ένταση που επιθυμείτε να έχει το
λικέρ σας.
Tip3: Πέραν της κανέλας, μπο-
ρείτε να προσθέσετε και γαρύ-
φαλλο ή άλλα αρωματικά όπως
αρμπαρόριζα. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, προσέξτε πολύ την πο-
σότητά τους, ώστε να μην
καλύπτουν την γεύση του ρο-
διού.l

ΣΥΝΤΑΓΗ

ΡΟΔΙ_CBR  01-Dec-21  4:45 PM  Page 3

Επαρχιακή οδός Ψαχνά-Καθενοί, Τριάδα Ευβοίας
Τηλέφωνο: 22280.96460, mail: sales@pytheas.gr, web: www.pytheas.gr



JACOBS DOUWE EGBERTS
Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι 

Τ: 2111056800 
jdeprofessional.gr

FOODRINCO SA
Αποκλειστική διάθεση (εκτός Κρήτης & Δωδεκανήσων)

Λεύκης 132, Κρυονέρι Αττικής 
Τ: 2164000200 

foodrinco.gr
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ΤΣΑΙ
Είμαστε ό,τι πίνουμε!

της Έλενας Καραγκούνη

Σήμερα, οι άνθρωποι συνειδητο-
ποιούν περισσότερο τι κατανα-
λώνουν και πώς αυτό επηρεάζει
την υγεία και την ευημερία τους,

και λόγω αυτής της εξέλιξης ση-
μαντικές τάσεις αναδύονται και
στον τομέα του τσαγιού. Αναλυ-
τικότερα, η τελευταία τάση στη
διατροφή εστιάζει έντονα στην
ιδέα ότι αυτό, που καταναλώ-
νουμε, έχει άμεση επίδραση στο
σώμα μας και στις λειτουργίες
του. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο συστατικά με πρόσθετα
οφέλη, όπως η ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος, της
ενέργειας και της χαλάρωσης,
έχουν ιδιαίτερη ζήτηση τα τελευ-
ταία χρόνια. Αυτή η τάση έχει
στρέψει τους καταλανωτές στο
τσάι βοτάνων και όλο και πιο ιδι-

αίτερα βότανα παρευλάνουν στα
φλιτζάνια μας, κυρίως τις ημέ-
ρες που η θερμοκρασία τείνει να
πέφτει. Το Χαμομήλι, το φασκό-
μηλο, η λουίζα, η μέντα και το
τσάι του βουνού είναι μόνο κά-
ποιες από τις πιο δημοφιλείς φυ-
σικές επιλογές αφεψημάτων.
Άλλα συστατικά που συναντών-
ται όλο και περισσότερο στον
τομέα των αφεψημάτων είναι οι
υπερτροφές, όπως το Ιπποφαές
και τα goji ή acai berries, που θε-
ωρούνται ευεργετικά λόγω της
υψηλής τους περιεκτικότητας σε
θρεπτικά συστατικά.l

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  ®

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

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

www.dictamus.gr
T. 2810824850

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

www.dictamus.gr
T. 2810824850

ΤΑΣΕΙΣ / ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
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TAKE OUT
Η αλλάγη που έφερε η πανδημία στον κλάδο των εστιατορίων  

του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

Η πανδημία αναμφίβολα άλλαξε
τα δεδομένα στην εστίαση. Μία
από τις αλλαγές που ήρθε για να
μείνει είναι η αύξηση του take
out φαγητού. Τα εστιατόρια όλο
και περισσότερο εξελίσσουν τις
υπηρεσίες delivery / take away
που πρόσφέρουν. Αυτό δεν είναι
κάτι καινούργιο καθώς υπήρχε
και προ της πανδημίας, ωστόσο
από εκεί που αποτελούσε ένα
μικρό μέρος της λειτουργίας
τους, πλέον αποτελεί μία πολύ
σημαντική -έως και εξίσου ση-
μαντική- λειτουργία με το γεύμα
στο εσωτερικό του εστιατορίου.
Οι νέες αυτές συνθήκες έχουν

αλλάξει πολύ τα δεδομένα, αφού
πλέον τα εστιατόρια έχουν ανοί-
ξει το κοινό τους, και δεν αντα-
γωνίζονται μόνο τα εστιατόρια
της γειτονιάς τους, αλλά ξεπερ-
νούν τα μέχρι τώρα όρια και
διεκδικούν πολύ μεγαλύτερο
κοινό. Με την υιοθέτηση του
εκτός έδρας φαγητού, προκύπτει
μία διευρυμένη εμβέλεια νέων
πελατών, και μάλιστα σε περισ-
σότερες ημέρες της εβδομάδας.
Το κοινό δεν περιορίζεται στις
παρασκευές και στα σάββατα,
αλλά αναζητά ενδιαφέρουσες
γευστικές προτάσεις ακόμη και
ένα βραδάκι μετά τη δουλειά.l

ΤΑΣΕΙΣ / ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
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ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
Αλλάζοντας τη στρατηγική της επιχείρησής σας μετά τον Covid-19

της Έλενας Καραγκούνη

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, καφε-
τέριες, επιχειρήσεις παροχής
τροφίμων και εστιατόρια αναγ-
κάστηκαν για κάποια διαστή-
ματα να κλείσουν τις πόρτες τους
και να σταματήσουν να εξυπηρε-
τούν πελάτες. Αλλά καθώς ανοί-
γουν ξανά, είναι σαφές ότι ο
τομέας της εστίασης μετά την
πανδημία είναι ένα διαφορετικό
τοπίο. 

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να
προσαρμοστούν στη νέα κατά-
σταση και να αλλάξουν τη στρα-
τηγική τους για τον καφέ, για να
κερδίσουν πάλι τους πελάτες; 

1) ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΦΕΣ: Αλλάξτε τον και επι-
κεντρωθείτε στη συνέπεια

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
αντικατάσταση ή «φρεσκάρι-
σμα» παλαιών προϊόντων που
προσφέρετε εδώ και χρόνια ή
νέες προσθήκες στο μενού. Μι-
λήστε με τον προμηθευτή σας
για να μάθετε αν έχει νέους κα-
φέδες. Η προσφορά μιας ευρύ-
τερης γκάμας καφέ μπορεί να
σας βοηθήσει, να ξανακερδίσετε
τους πελάτες σας. Η συνέπεια

είναι επίσης σημαντική. Οι πε-
λάτες θέλουν να γνωρίζουν ότι ο
καφές που πίνουν θα συνεχίσει
να είναι εξίσου καλός κάθε
φορά, που τον δοκιμάζουν.
Μετά την πανδημία, η αντίληψη
των πελατών για την ποιότητα
έχει αλλάξει, ιδίως γιατί οι πελά-
τες πλέον ακόμη και στο σπίτι
τους αναζητούν τον καλό καφέ.
Η διασφάλιση της ποιότητας
είναι ζωτικής σημασίας, για να
εξασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας
θα συνεχίσουν να επιστρέφουν.
Η συνεργασία με έναν προμη-
θευτή, που είναι γνωστός για την
παροχή σταθερής ποιότητας, θα

MARKETING
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σας βοηθήσει να διαφοροποι-
ήσετε την επωνυμία σας και να
κερδίσετε μερίδιο αγοράς.

2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
& ΑΛΛΑΓΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Συντηρήστε ή
αλλάξτε τις συσκευές σας

Όσο καλός και αν είναι ο καφές
σας, δεν θα έχει σημασία αν δεν
έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Οι κατεστραμμένες, βρώμικες ή
κακοσυντηρημένες μηχανές εσπ-
ρέσο μπορούν να αλλάξουν το
αποτέλεσμα στο φλιτζάνι καφέ,
που σερβίρετε και να σας εμπο-
δίσουν να προσφέρετε τις καλύ-
τερες δυνατές γεύσεις στους
πελάτες σας. Οι μηχανές εσπ-
ρέσο θα πρέπει να καθαρίζονται
τακτικά σε βάθος για να απο-
φευχθούν οι εναποθέσεις ασβε-
στίου, η υπερθέρμανση ή άλλες
δυσλειτουργίες. Εάν οι εγκατα-
στάσεις σας είναι κλειστές για

μεγάλο χρονικό διάστημα, βε-
βαιωθείτε ότι έχετε αφιερώσει
επαρκή χρόνο, για να καθαρί-
σετε τον εξοπλισμό σας πριν
ανοίξετε ξανά. Ωστόσο, είναι
επίσης σημαντικό να αναγνωρί-
σουμε ότι η συντήρηση δεν είναι
μία λύση που λειτουργεί για
πάντα. Όταν ο εξοπλισμός φτά-
σει δυστυχώς στο τέλος της διάρ-
κειας ζωής του, θα πρέπει να
αντικατασταθεί.

3) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Εκπαιδεύστε
τους νέους και ενημερώστε
τους παλιούς

Η τακτική εκπαίδευση του προ-
σωπικού [ακόμη και αν δεν έχει
προσληφθεί πρόσφατα] είναι
απαραίτητη για να διασφαλίσετε
ότι θα προσφέρει πάντα το ίδιο
ποιοτικό αποτέλεσμα. Είτε μία
καραντίνα κράτησε το προσω-

πικό μακριά από το χώρο της
εργασίας (και άρα χρειάζεται να
θυμηθεί κάποια πράγματα), είτε
λόγω της πανδημίας πρέπει να
εντάξει στην εργασία του νέους
κάνονες υγιεινής και ασφάλειας,
είναι σημαντικό να αφιερώνετε
επαρκή χρόνο στην εκπαίδευση
του προσωπικού. Είναι σημαν-
τικό σε αυτό το πλαίσιο να
ακούτε και το προσωπικό σας. Η
επαναλειτουργία εν μέσω παν-
δημίας είναι πιθανό να είναι μια
αγχωτική εμπειρία για όλους.
Καθιστώντας τα νέα σας συστή-
ματα ξεκάθαρα και επιτρέπον-
τας στο προσωπικό να εκφράσει
τους προβληματισμούς και τις
δυσκολίες του, μπορείτε να βε-
βαιωθείτε ότι το προσωπικό σας
είναι όσο το δυνατόν πιο προ-
ετοιμασμένο για τις νέες συνθή-
κες.

Η προετοιμασία είναι το κλειδί!l
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού στην COVID εποχή

της Έλενας Καραγκούνη

Από όλες τις βιομηχανίες που
επηρεάστηκαν αρνητικά από
την πανδημία COVID-19, η βιο-
μηχανία εστιατορίων είναι από
αυτές που έχουν πληγεί περισσό-
τερο. Οι καραντίνες και οι ανα-
ταράξεις στην εφοδιαστική
αλυσίδα, αποτέλεσαν τροχοπέδη

για την εύρυθμη λειτουργία των
επιχειρήσεων εστίασης. Όχι
μόνο εμφανίστηκαν προβλή-
ματα με τη διαθεσιμότητα των
τροφίμων, αλλά προέκυψαν και
πιθανά ζητήματα με την ασφά-
λεια των τροφίμων. Με κλειστά 
(για κάποια διαστήματα) τα ερ-
γοστάσια, το εργατικό δυναμικό
απομακρυσμένο, τους ποιοτι-
κούς ελέγχους μειωμένους και
τις αναταράξεις στις αλυσίδες
εφοδιασμού, ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος να παραβλεφθεί ένα προϊόν
που είναι ελαττωματικό ή και
επικίνδυνο. Τα εστιατόρια σε
όλο τον κόσμο έπρεπε να προ-

σαρμοστούν στις νέες αλλαγές,
υιοθετώντας νέους τρόπους δια-
χείρισης μέσα σε λίγες μόλις
εβδομάδες, ώστε να διασφαλί-
σουν την ποιότητα των προϊόν-
των τους, μία ιδιαίτερα απαι-
τητική πρόκληση. Οι f&b man-
agers των εστιατορίων για να
διασφαλίσουν την ασφάλεια των
τροφίμων τους, αναζητούν νέες
τακτικές, ενώ στρέφονται και σε
νέες τεχνολογικές λύσεις, ώστε
να παρακολουθούν την ακριβή
προέλευση των τροφίμων τους,
και να γνωρίζουν σε πραγματικό
χρόνο εάν κάποιο τρόφιμο δεν
είναι πλέον κατάλληλο.l

Βουτσά 12, Νέα Ιωνία

211 406 16 30 

info@ShopSupport.gr 

www.ShopSupport.gr 

Εξειδικευμένη Εμπειρία και Γνώση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων 

& Λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
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BARTENDER
Top συμβουλές για bartenders που… ξεχωρίζουν

της Ιωάννας Θεοδώρου

Το να φτιάχνεις και να σερβίρεις τα
ποτά σε ένα μπαρ είναι μία δουλειά
που έρχεται με συγκεκριμένες ευθύνες
και υποχρεώσεις:

Ο σωστός bartender πρέπει να
ξέρει τουλάχιστον πώς να φτιά-
χνει τα βασικά ποτά και κοκτέιλ,
τι γεύση έχουν, αλλά και να μπο-
ρεί να προτείνει στον πελάτη κά-
ποιο ποτό ανάλογα με το
αγαπημένο του ποτό, τη διάθεσή
του ή την περίσταση. Ο σωστός
bartender είναι παρατηρητικός
και ξέρει τι θέλει ο πελάτης πριν
καν το ζητήσει. Προσφέρει
πάντα ένα ποτήρι νερό, το οποίο
ξαναγεμίζει όταν τελειώσει, ανα-
νεώνει τον πάγο και, αν δει ότι το
ποτό του πελάτη τελείωσε, ρω-
τάει αν θέλει άλλο ένα. Θα μπο-
ρούσε να προτείνει ακόμη και

κάποιο άλλο ποτό, ίσως παρό-
μοιο με αυτό που δοκίμασε ο πε-
λάτης. Ο  σωστός  bartender
καλό είναι να γνωρίζει  τους τα-
κτικούς πελάτες και να είναι
πάντα διαθέσιμος να γνωρίσει
και τους νέους πελάτες. Φιλικό-
τητα, αμεσότητα, χιούμορ και,
φυσικά, η διάθεση να ακούσει τα
παράπονα του πελάτη του, είναι
επικοινωνιακά χαρίσματα, που
πρέπει να διαθέτει. Γιατί, κακά
τα ψέματα, πέρα από ποτά, ο
bartender κάνει και δημόσιες
σχέσεις για το μαγαζί και πρέπει
να ξέρει πότε πρέπει να κεράσει
ένα σφηνάκι.l

Drink Responsibly         yllybisnopseRknirD

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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PREMIUM FLAVOUR
Κλασική ή αρωµατική

σκούρα, γάλακτος ή λευκή
πικάντικη ή ελαφριά

κρύα ή ζεστή
µε ή χωρίς ζάχαρη...

παραµένει πάντα premium! 
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VEGAN
Ποια είναι τα καλύτερα -μη γαλακτοκομικά- γάλατα για τον καφέ!

της Στεφανίας Στρατή

Για να ικανοποιήσετε όλους τους
πελάτες σας είναι σημαντικό να
προσφέρετε ένα πολυποίκιλο
μενού καφέδων για όλα τα γού-
στα. Το μενού μπορεί να περι-

λαμβάνει διαφορετικά είδη κα-
φέδων, όπως espresso, γαλλικός
ή ελληνικός αλλά και διαφορετι-
κές ποικιλίες καφέ, με specialty
ή μονοποικιλιακά χαρμάνια,
καθώς και decaf επιλογές. Πέρα
όμως από την ποικιλία στον
καφέ, έχει σημασία και η ποικι-
λία στα συνοδευτικά του καφέ.
Πλέον οι περισσότερες καφετέ-
ριες προσφέρουν τις βασικές
επιλογές στα γλυκαντικά συστα-
τικά (λευκή / καστανή  ζάχαρη
και ζαχαρίνη), ωστόσο είναι εξί-
σουν σημαντική η δυνατότητα
επιλογής γάλακτος. Ορισμένοι
θαμώνες μπορεί να έχουν δια-

τροφικούς περιορισμούς ή αλ-
λεργίες στα γαλακτοκομικά που
τους εμποδίζουν να απολαύσουν
ένα cappuccino ή ένα καφέ latte.
Εάν θέλετε να προσφέρετε επι-
λογές σε πελάτες με δυσανεξία
στη λακτόζη ή πελάτες με vegan
διατροφή, είναι σημαντικό να
γνωρίζετε ποιο είδος εναλλακτι-
κού γάλακτος είναι καλύτερο
στον καφέ. Πρέπει να έχετε
υπόψη σας ότι μία εναλλακτική
λύση γάλακτος επηρεάζει τη
γεύση ή την υφή του καφέ,
καθώς και την «ελαστικότητα»
του καφέ, δηλαδή την ικανότητα
παραγωγής αφρού.
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Στη Lombardini θα βρείτε μοναδικής 
ποιότητας καφέ, αλλά και τεχνογνωσία 
γύρω από την επιστήμη του καλού καφέ, 
ώστε να ικανοποιηθεί και ο ποιο 
απαιτητικός ουρανίσκος. 

Lombardini

CONTACT US

u

ΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΦΕΣ
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1. Γάλα βρώμης
Το γάλα βρώμης έχει γίνει ένα
από τα πιο δημοφιλή μη γαλα-
κτοκομικά γάλατα για χρήση σε
ροφήματα καφέ. Είναι φτιαγ-
μένο από συνδυασμό βρώμης,
νερού και κάποιων ελαίων για
γαλακτωματοποίηση. Το αποτέ-
λεσμα είναι ένα εκπληκτικά γε-
μάτο σώμα, που συναγωνίζεται
το πλήρες γαλακτοκομικό γάλα.
Το γάλα βρώμης -καθώς έχει
υψηλή περιεκτικότητα σε φυτι-
κές ίνες- απευθύνεται κυρίως σε
πελάτες, που προσέχουν την
υγεία τους, επειδή περιέχει σχε-
τικά λίγα λιπαρά χωρίς να θυ-
σιάζει την πρωτεΐνη. Το γάλα
βρώμης έχει κρεμώδη γεύση,
που μοιάζει με το πλήρες γαλα-
κτοκομικό γάλα, για αυτό και
ταιριάζει στον καφέ latte. Το
γάλα βρώμης παράγει μεγαλύτε-
ρες φυσαλίδες στον αφρό -από
το γαλακτοκομικό- λόγω της χα-
μηλότερης περιεκτικότητάς του
σε πρωτεΐνη. Το γάλα βρώμης
μπορεί επίσης να χρειαστεί πε-
ρισσότερο χρόνο για να αφρίσει
και να ατμίσει από το αγελαδινό
γάλα. 

2. Γάλα καρύδας
Η παχιά, κρεμώδης υφή του γά-
λακτος καρύδας είναι μία επίσης
αγαπημένη εναλλακτική λύση
για όσους πίνουν καφέ. Το γάλα
καρύδας έχει υψηλή περιεκτικό-
τητα σε λιπαρά και έχει μια πιο
λεπτή γεύση καρύδας, σε σχέση
με άλλα προϊόντα καρύδας,
όπως είναι η τριμμένη καρύδα.
Σε ένα latte ή cappuccino θα
προσθέσει λίγη γλυκύτητα, ενώ
στα ροφήματα καφέ που περιέ-
χουν σιρόπια ή άλλα αρώματα, η
ελαφριά γεύση καρύδας καλύ-
πτεται. Το γάλα καρύδας δημι-
ουργεί λιγότερο πυκνό αφρό με
μεγαλύτερες φυσαλίδες από το
γαλακτοκομικό γάλα.

3. Γάλα σόγιας
Το γάλα σόγιας είναι εύκολα
προσβάσιμο και η σχετικά προ-

σιτή τιμή του το καθιστά ελκυ-
στική επιλογή για πολλές επιχει-
ρήσεις. Τα γάλατα σόγιας χωρίς
συντηρητικά μπορεί να είναι πιο
επιρρεπή στο διαχωρισμό στον
καφέ, για αυτό κατά την παρα-
σκευή του καφέ, καλό θα ήταν
να δοκιμάσετε να ρίξετε ζεστό
γάλα σόγιας στο φλιτζάνι και να
προσθέσετε αργά τον καφέ. Το
γάλα σόγιας έχει λεία, κρεμώδη
υφή με σχετικά ουδέτερη γεύση.
Οι έμπειροι baristas μπορούν να
παρά- γουν αφρό παρόμοιο με
αυτόν του γαλακτοκομικού γάλα-
κτος όταν χρησιμοποιούν γάλα
σόγιας.

4. Γάλα αμυγδάλου
Το γάλα αμυγδάλου είναι ένα
από τα πιο δημοφιλή γάλατα
ξηρών καρπών στην αγορά μη
γαλακτοκομικών. Κυκλοφορεί
σε διάφορες γεύσεις και πολλοί
κατασκευαστές παράγουν ποικι-
λίες με ζάχαρη ή χωρίς. Ωστόσο,
όσον αφορά στον καφέ, το γάλα
αμυγδάλου δεν έχει τόσο καλή
απόδοση όσο κάποια άλλα μη
γαλακτοκομικά γάλατα. Δυστυ-
χώς, το γάλα αμυγδάλου μπορεί
να πήξει στον καφέ. Για να κα-
ταπολεμήσετε την πήξη, αποφύ-
γετε να ρίχνετε κρύο γάλα
αμυγδάλου σε πολύ ζεστό καφέ.
Η αντίδρασή του με την οξύτητα
του καφέ σας μπορεί να διαφέ-
ρει μεταξύ των τύπων καβουρδί-
σματος καφέ και των επωνυμιών,
γι' αυτό φροντίστε να δοκιμά-
σετε πολλές επιλογές, εάν θέλετε
να κάνετε το γάλα αμυγδάλου
βασικό στο μενού των ροφημά-
των σας. Το γάλα αμυγδάλου
έχει μια γεύση ξηρών καρπών,
που μερικές φορές μπορεί να
έχει πικρή γεύση. Οι πελάτες
σας μπορεί να προτιμούν ζαχα-
ρούχο γάλα αμυγδάλου στον
καφέ για πιο απαλή γεύση. Μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε έναν με-
ταξένιο αφρό με γάλα αμυγ-
δάλου, αλλά αυτό το μη γαλα-
κτοκομικό γάλα τείνει να διαχω-
ρίζεται όταν θερμαίνεται. l
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ΟΙΝΟΣ 
Πώς η πανδημία έφερε στο προσκήνιο νέες τάσεις στη βιομηχανία του οίνου;

της Έλενας Καραγκούνη

Όπως οι περισσότερες βιομηχανίες σε
όλο τον κόσμο, η βιομηχανία κρασιού
έχει υποστεί σημαντικές διαταραχές
από την πανδημία του COVID-19.

Καθώς οι καταναλωτές περιορί-
ζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις
και περνούν περισσότερο χρόνο
στο σπίτι, έχουν σημειωθεί τερά-
στιες αυξήσεις στη ζήτηση για
αγορά κρασιού, τόσο στη χον-
δρική όσο και στη λιανική, και
μάλιστα οι καταναλωτές ξο-
δεύουν περισσότερα χρήματα
ανά μπουκάλι από ό,τι έκαναν

πριν επικρατήσει ο COVID. Πιο
συγκεκριμένα, το κλείσιμο των
εστιατορίων και μπαρ το 2020
οδήγησε σε άνοδο 66% στις λια-
νικές πωλήσεις κρασιού, ενώ οι
διαδικτυακές πωλήσεις εκτοξεύ-
τηκαν στα ύψη, αυξημένες κατά
225%, ένα επίπεδο που δεν έχει
ξαναδεί ποτέ η αγορά. Αυτή η
αύξηση της ζήτησης δεν ίσχυε
πάντα στη βιομηχανία κρασιού.
Στην πραγματικότητα, η βιομη-
χανία κρασιού ανά τον κόσμο
για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε
συνεχή πτώση στις πωλήσεις, γε-

γονός που οφειλόταν, ως επί το
πλείστον, στη νέα γενιά και στις
επιθυμίες της. 

Ποιες είναι λοιπόν οι τάσεις
που επηρεάζουν την βιομη-
χανία του κρασιού, εν μέσω
της πανδημίας Covid-19;

ΤΑΣΕΙΣ / ΠΟΤΑ
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Κρασί χαμηλό 
σε αλκοόλη ή 
χωρίς αλκοόλη

Η τάση των χαμηλών σε αλ-
κοόλη και μη αλκοολούχων
ποτών επεκτείνεται και βελτιώ-
νεται. Το 2020, τα μη αλκοο-
λούχα ποτά αυξήθηκαν κατά
33% περίπου, με τη μπύρα και
τον μηλίτη να αποτελούν το με-
γαλύτερο μερίδιο των πωλή-
σεων. Την επόμενη πενταετία,
προβλέπεται ότι οι πωλήσεις μη
αλκοολούχων ποτών θα αυξη-
θούν κατά 31%. Ωστόσο, ενώ τα
συγκεκριμένα ποτά αποκτούν
όλο και περισσότερη δημοφιλία,
το -μη αλκοολούχο ή το χαμηλό
σε αλκοόλη- κρασί, δεν αποκτά
τους ίδιους οπαδούς, και  αποτε-
λεί ένα μικρό ποσοστό των πω-
λήσεων, ωστόσο, αναμένεται να
σημειώσει περαιτέρω αύξηση
όσο διαρκεί η πανδημία, αλλά
και αφού ολοκληρωθεί. Οι κατα-
ναλωτές έχουν ανάγκη να δια-
σκεδάσουν και όλη αυτή η

επιθυμία έφερε στο προσκήνιο
την ανάγκη της κατανάλωσης
του αγαπημένου ποτού, χωρίς
όμως τις ανεπιθύμητες επιδρά-
σεις της αλκοόλης.

Βιωσιμότητα

Με την επικράτηση του ιού
Covid-19, ήρθαν στο προσκήνιο
νέες τάσεις και νέες αξίες όπως
η βιωσιμότητα. Πλέον, οι κατα-
ναλωτές αλλά και οι επιχειρή-
σεις ενδιαφέρονται περισσότερο
από ποτέ για την κλιματική αλ-
λαγή και τις βιώσιμες πρακτικές.
Επομένως, η παραγωγή, η καλ-
λιέργεια, η συγκομιδή και η πώ-
ληση κρασιού είναι συνεχώς σε
πρώτο πλάνο, καθώς οι κατανα-
λωτές ενδιαφέρονται να μάθουν
κατά πόσο αυτές οι πρακτικές
ακολουθούν τις αξίες της βιωσι-
μότητας. Έτσι, αναμένεται ότι
θα δούμε ακόμη περισσότερους
οινοπαραγωγούς να κάνουν με-
γάλα βήματα, για να μειώσουν
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
τους, μειώνοντας τα απόβλητα,

μειώνοντας τη χρήση νερού και
βελτιώνοντας την αποτελεσματι-
κότητα των εργασιών τους από
το 2021 και μετά. Παράλληλα με
την αυξανόμενη εστίαση στις πε-
ριβαλλοντικές ανησυχίες και την
έννοια της βιωσιμότητας, η παν-
δημία έχει επιταχύνει την
εστίαση των πελατών στην υγεία
και την ευημερία τους και, κατά
συνέπεια, ενδιαφέρονται περισ-
σότερο να μάθουν τι περιέχει το
κρασί που πίνουν. Σε συνδυα-
σμό, λοιπόν, με τη βιωσιμότητα,
αυτά τα ζητήματα έχουν λειτουρ-
γήσει ως βασικοί μοχλοί του φυ-
σικού, φιλικού προς τους vegan,
βιολογικού κινήματος του κρα-
σιού. Ενώ αυτοί οι τύποι κρα-
σιών αντιπροσωπεύουν μόνο ένα
μικρό ποσοστό  της παγκόσμιας
κατανάλωσης κρασιού, εξακο-
λουθεί να υπάρχει τεράστια δυ-
ναμική για την αγορά στο
μέλλον, ειδικότερα σε χώρες,
όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η
Αυστραλία. 

u
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Οι καταναλωτές δείχνουν ενδια-
φέρον για τις μεθόδους και πρα-
κτικές καλλιέργειας των οινο-
ποιείων, και για αυτό επιλέγουν
και να ακολουθούν οινοποιεία
στα social media.

Νέες συσκευασίες  
Κρασιού

Μια άλλη βασική τάση που δια-
μορφώνει τη βιομηχανία κρα-
σιού είναι η εμφάνιση διαφο-
ρετικών συσκευασιών κρασιού.
Για παράδειγμα, η αγορά πλέον
γεμίζει με κρασί σε κουτάκια,
σακουλάκια, τενεκεδάκια και
άλλες μορφές χωρίς γυαλί. Αυτή
η τάση έχει επιταχυνθεί σε με-
γάλο βαθμό λόγω των αλλαγών
στα μοτίβα αγορών και κατανά-
λωσης ποτών λόγω της πανδη-
μίας. Με αυξημένη ανησυχία για

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
τα οινοποιεία στρέφονται σε
εναλλακτικές συσκευασίες κατα-
σκευασμένες από βιοδιασπώ-
μενα υλικά, όπως ανακυκλωμένο
χαρτόνι αντί για φελιζόλ. Οι
εταιρείες αειφόρων συσκευα-
σιών αναπτύσσουν, συνεχώς,
εναλλακτικές συσκευασίες, όπως
μπουκάλια κρασιού κατασκευα-
σμένα από ανακυκλωμένο χαρ-
τόνι με αποτύπωμα άνθρακα έως
και έξι φορές χαμηλότερο από
αυτό ενός γυάλινου μπουκαλιού
και αποτύπωμα νερού τουλάχι-
στον τέσσερις φορές χαμηλό-
τερο από αυτό του γυαλιού. Αν
και δεν είναι κατάλληλη για κρα-
σιά που διατηρούνται περισσό-
τερο από ένα χρόνο, μια τέτοια
(φιλική προς το περιβάλλον) συ-
σκευασία προσφέρει τη δυνατό-
τητα για ευρεία χρήση, που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε ση-

μαντικές αλλαγές. Βέβαια, ακό-
μα και αν η πανδημία δεν είχε
εμφανιστεί ποτέ, είναι πιθανό
ότι οι κατασκευαστές κονσερβο-
ποιημένων κρασιών θα είχαν
προσανατολιστεί προς τις εναλ-
λακτικές συσκευασίες, ίσως με
λίγο αργότερους ρυθμούς.
Πέραν των εναλλακτικών συ-
σκευασιών, και καθώς τα εστια-
τόρια αρχίζουν να ανοίγουν
ξανά, και μεγαλύτερες ομάδες
ανθρώπων αρχίζουν να δειπνούν
ξανά μαζί, τα μεγαλύτερα μπου-
κάλια θα επιστρέψουν. Ήρθε η
ώρα να επανέλθουν τα μπουκά-
λια magnum (1,5 λίτρο) και τα
jeroboam (3 λίτρα), ανάλογα με
το μέγεθος της κάθε παρέας!l

WINE_CBR  30-Nov-21  12:36 PM  Page 3



www.menus.gr

Η Νο 1 εταιρεία στη δηµιουργία

& κατασκευή Menu

Στην θέση αυτή µας έφεραν µικρές λεπτοµέρειες κατασκευής, 

που ενισχύουν την αντοχή στον χρόνο ενός καταλόγου µενού.

Ζήτησέ µας λεπτοµέρειες ή επισκέψου το site.

Ζολώτα 7, 163 41 Ηλιούπολη | Τ. 210 99 55 868, 210 99 55 059 | E. sales@menus.gr
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ASPA
Το υπόσκαφο εστιατόριο της Σαντορίνης

της Αγγελικής Αμπελιώτη 
Αρχιτεκτονικό Γραφείο: Smart Interiors

Άσπα είναι το όνομα της τέφρας
που δημιουργήθηκε από την αρ-
χαία ηφαιστειακή έκρηξη στη
Σαντορίνη, μια λέξη που ακόμα
επιβιώνει στη καθομιλουμένη
γλώσσα του νησιού. Η τέφρα
αυτή δημιούργησε εκπληκτικές
επιφάνειες και σπάνια πετρώ-
ματα στο νησί, τα οποία ενέ-
πνευσαν το όραμα που γέννησε

το Aspa Restaurant. Το εστιατό-
ριο βρίσκεται εντός του Maregio
Suites στην Οία της Σαντορίνης.
Το Aspa restaurant είναι υπό-
σκαφο, προσδίδοντας αίσθηση
βάθους στο χώρο, παραπέμπο-
ντας στην χαρακτηριστική αρχι-
τεκτονική των Κυκλάδων. Τα
χρώματα και τα υλικά που επι-
λέχθηκαν φέρουν θερμές απο-

χρώσεις της τερακότας. Βασικό
υλικό που χρησιμοποιήθηκε
είναι το μασίφ ξύλο και η βιεννέ-
ζικη ψάθα. Στην είσοδο συνα-
ντάμε το φιλόξενο καθιστικό και
το μπαρ με τη μεγάλη ποικιλία
από δροσιστικά cocktails. Στο
κέντρο υπάρχουν δύο μεγάλα
μοναστηριακού τύπου τραπέζια
και στο πίσω μέρος του εστιατο- u

ΝΕΕΣΑΦΙΞΕΙΣ
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ρίου, κατασκευάστηκε ένα υπε-
ρυψωμένο επίπεδο όπου βρίσκε-
ται ο κτιστός καναπές και μια
εντυ- πωσιακή κατασκευή από
βιεννέζικη ψάθα στη πλάτη του
καναπέ. Οι γαστρονομικές συν-
θέσεις που προσφέρει ο chef του
εστιατορίου ξεπερνούν κάθε
προσδοκία. Τα πιάτα πιστά στην
φιλοσοφία της μεσογειακής δια-

τροφής, με τοπικά και εποχιακά
υλικά του νησιού, τολμούν σύγ-
χρονες πινελιές, απογειώνοντας
την εμπειρία της φιλοξενίας για
τους επισκέπτες. Μέσα στον εν-
τυπωσιακό υπόσκαφο χώρο, δη-
μιουργήθηκε μια “σπηλιά” όπου
βρίσκεται η κάβα με τα κρασιά.
Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να
θαυμάσουν μια ξεχωριστή συλ-

λογή κρασιών από τις εξαιρετι-
κές ποικιλίες των σταφυλιών της
Σαντορίνης. Το Aspa Restaurant
εγγυάται μια μοναδική εμπειρία
φιλοξενίας, σε ένα χώρο ειδικά
διαμορφωμένο, που ανταποκρί-
νεται στο εκλεπτυσμένο γούστο
κάθε επισκέπτη...l34
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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
22
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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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Μια επανάσταση «μπλε διατρο-
φής» φαίνεται, σύμφωνα με
νέες έρευνες, ότι θα μπορούσε
να θρέφει τον παγκόσμιο πλη-
θυσμό,  χωρίς να καταστρέφει
περιβαλλοντικά τον πλανήτη.
Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται
όλο και πιο προφανές ότι το
πράσινο χρώμα στη διατροφή
εξασθενεί και στη θέση του έρ-
χεται το μπλε.

Τι σημαίνει 
-όμως- μπλε  
διατροφή;
«Μπλε» φαγητό θεωρείται οτιδή-
ποτε σχετίζεται με το νερό, είτε
έχει συλλεχθεί από αυτό, είτε
έχει καλλιεργηθεί σε αυτό.
Πέντε νέες μελέτες που διεξήχ-
θησαν από το Blue Food Assess-

ment (BFA) δείχνουν ότι οι υδά-
τινες πηγές θα μπορούσαν να
μας βοηθήσουν να αντιμετωπί-
σουμε την κλιματική αλλαγή και
τον υποσιτισμό. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα
μπλε τρόφιμα συνεπάγονται μια
καλύτερη διατροφή, ενώ η ζή-
τηση τέτοιων προϊόντων αναμέ-
νεται να διπλασιαστεί έως το
2050. 

ΜΠΛΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Μήπως το μπλε είναι το χρώμα που θα χαρακτηρίσει τη γαστρονομία στο μέλλον;

της Βασιλικής Πούλου

ΤΑΣΕΙΣ / ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
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Αυτή η αυξανόμενη ζήτηση θα
οδηγήσει  σε περισσότερη υδα-
τοκαλλιέργεια και γεωργία, αφή-
νοντας πίσω τεχνικές όπως η
παραδοσιακή αλιεία. Τα στοι-
χεία των ερευνών αποκαλύπτουν
ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμες
πρακτικές, αλλά και σε τεχνικές
-που βελτιστοποιούν την αλιεία-
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
αύξηση της κατανάλωσης με ρι-
ζικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο
πρόβλημα του υποσιτισμού.

Όλη αυτή η τάση στην παγκό-
σμια γαστρονομία χαρακτηρίζε-
ται ως Μπλε Επανάσταση και
αναφέρεται κυρίως στη σημαν-
τική αύξηση και εντατικοποίηση
της παγκόσμιας παραγωγής
υδατοκαλλιέργειας. Μάλιστα, η
Μπλε Επανάσταση και η κυ-
ριαρχία της υδατοκαλλιέργειας
αναμένεται έως το 2030 να αυξη-
θούν κατά 30% περίπου.

Μια σημαντική πληροφορία,
επιπλέον, είναι ότι από το 2000
έως  σήμερα, η υδατοκαλλιέρ-
γεια ήταν ο ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενος τομέας παραγωγής
τροφίμων, με αύξηση τουλάχι-
στον 5,8% ετησίως.

Τι είναι η 
υδατοκαλλιέρ-
γεια;

Η υδατοκαλλιέργεια είναι η
ελεγχόμενη καλλιέργεια  υδρό-
βιων οργανισμών όπως ψάρια,
οστρακοειδή, μαλάκια, φύκια
και υδρόβια φυτά. Η υδατοκαλ-
λιέργεια περιλαμβάνει την καλ-
λιέργεια γλυκού νερού και
αλμυρού νερού υπό ελεγχόμενες
ή ημι-φυσικές συνθήκες και
μπορεί να αντιπαραβληθεί με
την εμπορική αλιεία, που είναι η
συγκομιδή άγριων ψαριών, ή την
απλή γεωργία.

Τι είναι η 
υδροπονική
καλλιέργεια;
Σε συνδυασμό με τον όρο της
υδατοκαλλιέργειας, αντίστοιχης
σημασίας είναι και η υδροπο-
νική καλλιέργεια ή αλλιώς υδρο-
πονία. Η υδροπονία είναι μία

τεχνική καλλιέργειας φυτών εκ-
τός εδάφους ή πιο απλά με την
απουσία χώματος. Τα θρεπτικά
συσταστικά που συνήθως προ-
σφέρει το έδαφος στην ανά-
πτυξη ενός φυτού, προσφέρονται
σε αυτό με εναλλακτικούς τρό-
πους όπως τα διάφορα θρεπτικά
διαλύματα. 

Η τεχνική της υδροπονίας δίνει
τη δυνατότητα μεγαλύτερου
ελέγχου των συνθηκών ανάπτυ-

u
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ξης ενός φυτού, ρύθμισης ενός
ολοκληρωμένου θρεπτικού προ-
γράμματος, της θερμοκρασίας
και της υγρασίας του περιβάλ-
λοντα χώρου. Επιπλέον οφέλη
αυτής της τεχνικής υδατοκαλ-
λιέργειας φυτών είναι ότι με την
απουσία του εδάφους, απουσιά-
ζουν παθογόνοι μικροοργανι-
σμοί και ζιζάνια, που προκαλούν
προβλήματα στις σοδειές της
παραδοσιακής γεωργίας, συμ-
βάλλοντας επίσης και στην μη-
δενική χρήση φυτοφαρμάκων
και άλλων υλικών, βλαβερών για
την ανθρώπινη υγεία και το πε-
ριβάλλον.

Μπλε 
επανάσταση
και πολιτική
Τα μπλε τρόφιμα φαίνεται πως
απασχολούν ιδιαίτερα και τις

πολιτικές αρχές παγκοσμίως.
Συγκεκριμένα, έλαβε χώρα η
πρώτη Σύνοδος Κορυφής των
Ηνωμένων εθνών για τα συστή-
ματα τροφίμων (UNFSS) τον
περασμένο Σεπτέμβριο, με
στόχο να πυροδοτήσει έναν
παγκόσμιο διάλογο και μετα-
σχηματισμό των συστημάτων
παραγωγής τροφίμων. Η Σύνο-
δος κορυφής παρουσίασε μια
βασική ευκαιρία για βελτίωση
της διατροφής, της ασφάλειας
των τροφίμων, καθώς και της
επίτευξης στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης έως το 2030. Μάλι-
στα, ειδική μνεία έγινε για τα
μπλε τρόφιμα, και συγκεκρι-
μένα στον αυξανόμενο ρόλο
των τροφίμων υδατοκαλλιέρ-
γειας στην οικοδόμηση υγιών,
ισότιμων και βιώσιμων συστη-
μάτων τροφίμων. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες
που έλαβαν μέρος στη Σύνοδο,
τα μπλε τρόφιμα είναι αυτά που
θα αναδιαμορφώσουν την δια-

τροφή παγκοσμίως, θα επανα-
προσδιορίσουν την ασφάλεια
και θα αποτελέσουν τη βάση για
την παγκόσμια διαβίωση, την οι-
κονομία και τον πολιτισμό. 

Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, 22
κράτη μέλη και μια σειρά οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολι-
τών, ακαδημαϊκά ιδρύματα,
παραγωγοί μπλε τροφίμων και
ομάδες καταναλωτών επιβεβαί-
ωσαν το ενδιαφέρον τους να δη-
μιουργήσουν από κοινού έναν
συνασπισμό για την προώθηση
των μπλε τροφίμων. Τα μπλε,
βιώσιμα, τρόφιμα δεν θα αυξή-
σουν, απλώς, την προσφορά θρε-
πτικών τροφίμων αλλά θα
συμβάλλουν και στην ανθεκτικό-
τητα των κοινωνιών, στην απα-
σχόληση νέων εργαζομένων χω-
ρίς διακρίσεις καθώς και στην
αντιμετώπιση του υποσιτισμού
και της φτώχειας παγκοσμίως.

u
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Μπλε 
Επανάσταση
και Εστιατόρια

Παγκοσμίως τα εστιατόρια φαί-
νεται πως αρχίζουν και υιοθε-
τούν την μπλε τάση, προ-
χωρώντας στην υιοθέτηση  της
«in-house» υδατοκαλλιέργειας,
και κυρίως στην υδροπονία.

Υψηλές προσδοκίες δημιουρ-
γούνται στους ιδιοκτήτες εστια-
τορίων παγκοσμίως χάρη στην
υδροπονία επειδή απαιτεί λιγό-
τερο χώρο σε σύγκριση με την
παραδοσιακή και βιολογική πα-
ραγωγή τροφίμων. Τα εστιατό-

ρια προσεγγίζουν τη γαστρονο-
μία, πλέον, με περισσότερη εν-
συναίσθηση για το περιβάλλον
και την υγεία των καταναλωτών.
Επιθυμούν να παράγουν «βιολο-
γικά» προϊόντα, ώστε να γνωρί-
ζουν ότι τα υλικά που χρη-
σιμοποιούν στα πιάτα τους έχουν
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συ-
στατικά, δεν έχουν φυτοφάρ-
μακα και έχουν παραχθεί με
φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο. Η υδροπονία και η υδα-
τοκαλλιέργεια, λοιπόν, απαιτούν
λιγότερους ενεργειακούς πό-
ρους, όπως η μεταφορά των
προϊόντων, γεγονός που συμβάλ-
λει επίσης στη μείωση του απο-
τυπώματος άνθρακα. Επιπλέον,
δεν απαιτεί τη χρήση μεγάλων
ποσοτήτων νερού και φυτοφαρ-
μάκων και δεν εξαρτάται από

την εποχικότητα. Όλα αυτά
είναι λόγοι που οδηγούν τους τα-
γούς της παγκόσμιας γαστρονο-
μίας να υιοθετούν «μπλε»
πρακτικές. Μάλιστα πολλά
εστιατόρια, τόσο στο εξωτερικό
όσο και στην Ελλάδα, δημιουρ-
γούν «τοίχους» υδροπονίας εντός
των εστιατορίων τους. Ως εκ τού-
του, η Μπλε επανάσταση επανα-
προσδιορίζει σε βάθος την
γαστρονομική εμπειρία, αφού τα
εστιατόρια υιοθετούν ως βασική
πρακτική την δημιουργία ενός
οικολογικού περιβάλλοντος, που
θα έχει τη δική του συγκομιδή
από τα υδροπονικά του αγρο-
κτήματα, ενώ θα μαγειρεύουν
υγιεινά γεύματα, με οφέλη για
τους επισκέπτες, αλλά και για τη
φύση.l

Εστιατόριο Proveleggios, Αθήνα
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Γρήγορος

Ζεστό φαγητό στη στιγμή! 

 Έως 20x φορές ταχύτερος από άλλες μεθόδους μαγειρέματος.

Δεν πιάνει χώρο 
Μόλις 36 cm μήκος. Χωράει και σε πάγκο βάθους 60 cm.

Τοποθετείται παντού
Δεν χρειάζεται φούσκα. Μονοφασικός με κατανάλωση μόλις 0.67kWh  
σε standby. Όλο το menu σε εικονίδια για πανεύκολη χρήση για όλους.

Ευέλικτη χρήση
Μια συσκευή για το μαγείρεμα, φρυγάνισμα, ψήσιμο και αναθέρμανση  
φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων. Αθόρυβο, σχεδιασμένο για  
τοποθέτηση στο χώρο του service.

Τοστ με  
ζαμπόν τυρί 

50sec

Φιλέτο  
σολομού

55sec

Πίτσα 
κατεψυγμένη 

προ-ψημένη 
105sec

Wedges 

210sec
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Το Crazy Pianos είναι αδιαμφι-
σβήτητα ένα διαφορετικό bar.
Αντί ενός DJ, δύο κόκκινα πιάνο
υπάρχουν στο χώρο για να δια-
σκεδάσουν τους επισκέπτες στο
δείπνο και στα ποτά τους. Η
αναδημιουργία του γνωστού
κλαμπ μουσικής Crazy Pianos
αποτέλεσε την αφετηρία μιας
νέας ιστορίας για τον χώρο. Το
νέο interior design θα έπρεπε να
προωθεί τη νέα εμπορική στρα-
τηγική της επιχείρησης, στο-

χεύοντας σε ένα περισσότερο
απαιτητικό κοινό, από ότι σε ένα
ευρύτερο ηλικιακό πεδίο. Όλες
οι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν,
ωστόσο, χωρίς να χαθεί η ουσία
του αρχικού concept:  η διασκε-
δαστική και ανέμελη ατμόσφαι-
ρα, που καταφέρνει να ξεσηκώ-
σει τον κόσμο στην πίστα χορού.
Οι οδηγίες  προς το αρχιτεκτο-
νικό  γραφείο  ήταν ξεκάθαρες:
“ένας τρελός, διαφορετικός και
σέξι χώρος”. Το αρχιτεκτονικό

studio “el equipo creativo” αντα-
ποκρίθηκε με ένα σχέδιο πλού-
σιο σε γωνίες γεμάτες «υπονο-
ούμενα» και τρελές ιστορίες. Δη-
μιουργήθηκε  μια ατμόσφαιρα
που προσκαλεί τους επισκέπτες
να παρασυρθούν και να χάσουν
το μυαλό τους. Άλλωστε, ένας
από τους στόχους του έργου ήταν
η δημιουργία καινοτόμων εμπει-
ριών και αλληλεπιδράσεων. 

CRAZY PIANOS 
Αδιαμφισβήτητα ένα διαφορετικό bar
της Έλενας Καραγκούνη

u

DESIGN / BAR
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Η διάταξη είναι οργανωμένη
από σαφώς διαφοροποιημένες
περιοχές που περιβάλλουν το
ενεργειακό κέντρο του χώρου,
που είναι τα πιάνα, πάνω σε μια
μικρή σκηνή. Κάθε περιοχή έχει
σχεδιαστεί ως μια νέα σκηνο-
γραφία μέσα στην ίδια ταινία,
ξεκινώντας από το «Ticket Car-
rousel» και καταλήγοντας στο
«Art Gallery» ή το «VIP Cages».
Οικεία ή κοινωνική, άνετη ή
ενεργητική, κάθε πελάτης θα
βρει την ιδανική γωνιά για εκεί-
νον,  ανάλογα με τη διάθεσή
του. Ελαφρώς ανυψωμένες πλατ-
φόρμες εξασφαλίζουν ότι όλες οι
περιοχές έχουν ορατότητα προς
τη σκηνή, ενώ τα οργανικά τους
σχήματα ρέουν και  καλούν τους
πελάτες να κινούνται και να κοι-
νωνικοποιούνται. Ταυτόχρονα,
καθώς η νύχτα κυλά, τα τραπέ-
ζια γύρω από τα πιάνο εξαφανί-
ζονται, μετατρέποντας αυτή την
περιοχή σε μια ζωντανή πίστα
χορού. Η ομάδα των designers
αποφάσισε να ορίσει τα δύο

μπαρ ως δύο ενεργειακούς πό-
λους που εξισορροπούνται με τα
πιάνο. Με μια συναρπαστική και
διαφοροποιημένη προσωπικό-
τητα, το σχέδιο εκπλήσσει τους
πελάτες, ενώ τους καλεί για αλ-
ληλεπίδραση. Σχεδιασμένο με
σκάλες στα δύο άκρα του, το
"Catwalk Bar" έχει, κυριολε-
κτικά, μετατραπεί σε ένα ανυ-
ψωμένο επίπεδο. Στην απέναντι
πλευρά, το "Blow Bar", ένα
μικρό και οικείο κυκλικό μπαρ
προσκαλεί τους πελάτες (με τη
σέξι εμφάνιση και την εορτα-
στική ατμόσφαιρα) να πλησιά-
σουν, να πιουν και να συνο-
μιλήσουν. Τα οργανικά σχέδια
στους τοίχους και στα πατώ-
ματα, τα χαλιά, και οι καμπυλω-
τές πλατφόρμες, βοηθούν να
δημιουργηθεί μια ροή στον
χώρο σε συνδυασμό με μια ρο-
μαντική αίσθηση κήπου. Πα-
ράλληλα, πολύχρωμα κομμάτια
επίπλων και συμβολικά αντικεί-
μενα με σουρεαλιστικό  περιεχό-
μενο αφήνουν τον επισκέπτη να

παίξει και να παρασυρθεί. Τα
χρώματα που κυριαρχούν στον
χώρο είναι σκούρα. Κυρίως κόκ-
κινες, πράσινες, μπλε και μωβ
αποχρώσεις βρίσκονται σε μεγα-
λύτερες επιφάνειες. Το πάτωμα
είναι πλήρως καλυμμένο με χαλί
στο οποίο αποτυπώνονται φύλλα
από τροπικά φυτά. Το ίδιο μο-
τίβο απλώνεται και σε έναν
τοίχο, ενώ άλλοι από τους υπό-
λοιπους τοίχους διακοσμούνται
από ταπετσαρίες και posters της
pop art, και άλλοι είναι μονό-
χρωμοι με υπερβολικά πολλούς
πίνακες. Στον χώρο, όπου ο τοί-
χος είναι «ασφυκτικά» γεμάτος
από πίνακες ζωγραφικής, η
οροφή συνάδει με αυτό το
πνεύμα διακόσμησης, και είναι
και αυτή γεμάτη με αντίστοιχες
κορνίζες. Τα καθίσματα, άλλοτε
κόκκινα και άλλοτε πορτοκαλί,
στο πίσω μέρος της πλάτης δια-
κοσμούνται και αυτά με φωτο-
γραφίες pop art, και συνδυ-
άζονται με κοίλους καναπέδες
γύρω από στρογγυλά τραπέζια. u

Έχοντας αυτό κατά νου, 

το αρχιτεκτονικό γραφείο 

EL EQUIPO CREATIVO 

σχεδίασε το μπαρ ως μια 

κινηματογραφική αλληλουχία

μιας σουρεαλιστικής ταινίας, η

οποία γίνεται αντιληπτή 

σταδιακά καθώς κάποιος 

εισέρχεται στον χώρο. 
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Η MASTER FROST Α.Β.Ε.Ε. είμαστε μια αμιγώς ελληνική εταιρεία κατασκευής παγομηχανών και αποθηκών πάγου στην 
Ελλάδα με ρίζες από το 1965. Με πρωτοπόρες ιδέες ανοίξαμε νέους δρόμους στον χώρο της ψύξης και κατορθώσαμε 
να κατακτήσουμε κυρίαρχη θέση στην αγορά των παγομηχανών παγκοσμίως. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες καινοτόμες 
τεχνολογίες, έχοντας μια ευρεία γκάμα παγομηχανών ψεκασμού και ανάδευσης για όλα τα είδη πάγου (τρύπα, 
συμπαγές, τρίμμα) με παραγωγή από 18 κιλά ημερησίως έως 20 τόνους ημερησίως, καλύπτοντας έτσι κάθε ανάγκη για 
πάγο. Συμμετέχουμε σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις ανά τον κόσμο έχοντας έτσι τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με 
τους πελάτες μας και να γίνουμε αποδέκτες της αποδοχής και της αναγνώρισής τους. Επιθυμούμε δυνατές και 
σταθερες συνεργασίες εμπιστοσύνης με όλους τους πελάτες μας και είμαστε ανοιχτοί σε επισκέψεις για να δείτε από 
κοντά τα προϊόντα και τις εγκαταστάσεις μας.  

Με εκτίμηση,
Τμήμα Πωλήσεων

Master Frost A.B.E.E.

Οι παγομηχανές ψεκασμού 
της MASTER FROST από 

25kg/24h έως 20tn/24h.

Παγομηχανές παγοτρίμματος 
για την ασφαλή αποθήκευση 
και μεταφορά των ψαριών, 
για εμφανίσιμα cocktail, 
βιτρίνες θαλασσινών και 
salad bars. Από 250kg/24h 
έως 550kg/24h

Η εταιρεία μας είναι 
εμπνευστής της ιδέας του 
παγοποιείου στην σημερινή 
του μορφή τόσο στην 
Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

MASTER FROST A.B.E.E. ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ • 3ο ΧΛΜ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ • ΛΑΜΙΑ • Τ:22310-24955/36294 • F:22310-36295 • www.masterfrostice.gr • masterfrost@otenet.gr 

Από 500kg/24h έως
20.000kg/24h

S - M - L

Ο μοναδικός τρόπος 
λειτουργίας της Master Frost 
που σας εξοικονομεί 35% 
κατανάλωση ρεύματος ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνει την 

*Σε όλα τα παγάκια το μέγεθος ρυθμίζεται στην ίδια παγομηχανή

Επαγγελματικές παγομηχανές 
για χώρους μαζικής εστίασης 
που παράγουν ημερησίως 

από 35kg έως 180kg.
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Μια εικόνα που σίγουρα παρα-
πέμπει σε άλλη εποχή. Οι χρυ-
σές λεπτομέρειες που υπάρχουν
στα τραπέζια, στις κορνίζες, στις
κολώνες ή στα μπαρ, δίνουν μια
πολυτελή όψη στην ατμόσφαιρα.
Τα υπερυψωμένα επίπεδα δαπέ-
δου, καλύπτονται από διαφορε-
τικό υλικό (και όχι χαλιά),
συνήθως παρκέ  σε ανοιχτές και
σκούρες αποχρώσεις. Το ιδιαί-
τερο design, φυσικά, χαρακτηρί-
ζει όλους τους χώρους, ακόμα
και το χώρο της τουαλέτας.
Στους δύο διαφορετικούς χώ-
ρους για τουαλέτα, άνδρες και
γυναίκες, μπαίνουν από μια με-
γάλη κλειδαρότρυπα, στο πάνω

μέρος της οποίας υπάρχει μια
φωτεινή ένδειξη led, boys και
girls, σε μωβ και κόκκινο χρώμα
αντίστοιχα. Στο εσωτερικό τους,
η οροφή και το δάπεδο είναι
μαύρα, ενώ τα χρώματα και τα
σχέδια στους τοίχους διαφέρουν.
Στις γυναικείες τουαλέτες κυ-
ριαρχεί μια απόχρωση του κόκ-
κινου και στις πόρτες υπάρχει
ένα τεράστιο έργο της pop art.
Από την άλλη, στις ανδρικές
τουαλέτες κυριαρχεί το μωβ
χρώμα σε συνδυασμό με ασπρό-
μαυρα σχέδια, που προσομοι-
άζουν στα έργα της optical art.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο κα-
θρέφτης και οι νιπτήρες έχουν

σχήμα σύννεφου. Το Crazy Pia-
nos Club, στο Den Haag της Ολ-
λανδίας, είναι ένας μοναδικός
συνδυασμός πολλών στυλ design
και αισθητικών. Διαπνέεται από
μια ερωτική vintage αισθητική,
η οποία όμως, χαρακτηρίζεται
από στοιχεία art deco, pop art
και optical art. Η «τρέλα» των
δύο κόκκινων πιάνο μεταφέρε-
ται σε όλο το χώρο, όχι μόνο
ηχητικά αλλά και οπτικά. Πρό-
κειται για ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα, όπου το μουσικό
concept ενός μαγαζιού γίνεται η
αφετηρία για μια διαφορετική
οπτική (και όχι μόνο) εμπειρία.l
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Τρόποι Συνεργασίας

1.
Αγορά

Εξοπλισμού
Μηχανή καβουρδίσματος, 

Μηχανή Espresso, 
Μύλοι κ.λπ.

2.
Χρησιδανεισμός

Εξοπλισμού
Μηχανή καβουρδίσματος, 

Μηχανή Espresso, 
Μύλοι κ.λπ.

3.
Καβουρδισμένος

καφές
Διάλεξε από τα

χαρμάνια μας ή τους
μονοποικιλιακούς καφέδες

4.
Personal Label

Δημιουργούμε το δικό 
σου χαρμάνι και το 

καβουρδίζουμε για σένα. 
Παραδίδεται σε κόκκους, 

ή κομμένος ή σε κάψουλες
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BARVY
Όταν η Γαστρονομία συναντά την Τέχνη

της Στεφανίας Στρατή

Το BARVY μετατρέπει το παρα-
δοσιακό εστιατόριο σε ένα χώρο
τέχνης. Ο χώρος του εστιατορίου
είναι και χώρος έκθεσης έργων
τέχνης από σύγχρονους καλλιτέ-
χνες της Ουκρανίας. Το εστιατό-
ριο είναι ένα μέρος όπου
μπορούν να συναντηθούν απολύ-
τως διαφορετικοί άνθρωποι.
Μπορεί να είναι εργαζόμενοι,
που επισκέπτονται τον χώρο για
επαγγελματικά γεύματα τις κα-
θημερινές ή άτομα που ενδιαφέ-

ρονται για τη σύγχρονη ζωγρα-
φική ή ακόμη και οικογένειες με
παιδιά, καθώς το εστιατόριο πε-
ριλαμβάνει παιδικό δωμάτιο και
διαλέξεις σχετικά με τη σύγ-
χρονη τέχνη για παιδιά. Το
Barvy απεικονίζεται όχι μόνο ως
κατάστημα εστίασης, αλλά και
ως τόπος συνάντησης για καλλι-
τέχνες. Ήταν σημαντικό να δια-
τηρηθούν οι μέγιστες δυνατές
ελεύθερες επιφάνειες στους τοί-
χους για εκθέσεις έργων. Όλη η

σχεδίαση του εστιατορίου, απο-
τελείται από έργα τέχνης με λει-
τουργική ή αποκλειστικά αισθη-
τική αξία. Το ξύλο κυριαρχεί
στη δόμηση και στα έπιπλα, ενώ
ο φωτισμός  ολοκληρώνει την
παιχνιδιάρικη καλλιτεχνική διά-
θεση των χώρων. Η τέχνη της
γαστρονομίας συναντά την τέχνη
της ζωγραφικής και το αποτέλε-
σμα είναι μία έκρηξη γεύσεων
και χρωμάτων.l

DESIGN / RESTAURANT
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Περιοδικό
Hotel Design
Magazine and
Guide

Περιοδικό για την
Κατασκευή, την
Ανακαίνιση, τη
Διακόσμηση και
τον Εξοπλισμό
Ξενοδοχείων!

Παρουσιάσεις
Ξενοδοχείων στην
Ελλάδα και στο
Εξωτερικό, Τάσεις
στο Ξενοδοχειακό
Design, Νέα
προϊόντα και
υπηρεσίες για
ξενοδοχεία.

Επόμενο τεύχος:
Άνοιξη/Καλοκαίρι
2022, Τεύχος 30

ONLINE ΕΚΔΟΣΕΙΣ

www.HotelDesign.gr
www.HotelMag.gr
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