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Ένα πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει
κάθε νέο έτος είναι η αλλαγή και η
προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Πόσο
μάλλον, όταν κανείς
δραστηριοποιείται σε μια συνεχώς
μεταβαλλόμενη βιομηχανία όπως
αυτή της καφεστίασης.

Είναι, λοιπόν, σημαντικό ως
επαγγελματίες σε αυτόν τον χώρο
να αφουγκραστείτε τις νέες
ανάγκες, που προκύπτουν για την
επιχείρησή σας μέσα από τις
διεθνείς τάσεις. Με αυτόν τον
τρόπο, η επιχείρησή σας θα μπορεί
να είναι ανταγωνιστική, καθώς και
να αποκτήσει μια πιο βιώσιμη
νοοτροπία λειτουργίας.

Μία από τις βασικότερες τάσεις
περιλαμβάνει την αύξηση
κατανάλωσης καφέ σε πακέτο, σε
συνδυασμό με τη βιωσιμότητα των
υλικών και των συσκευασιών. 

Σύμφωνα -μάλιστα- με παγκόσμιες
μελέτες, το 2022 η κατανάλωση σε
πακέτο αυξήθηκε, ενώ περισσότερο
από το 50% των καταναλωτών
λαμβάνει υπόψη τη βιώσιμη
συσκευασία κατά την επιλογή του
brand καφέ, που θέλει να
απολαύσει. Τα καταστήματα
καφεστίασης θα πρέπει να θέσουν
σαν προτεραιότητά τους την μείωση
του περιβαλλοντικού τους
αντίκτυπου, χρησιμοποιώντας 
eco-friendly συσκευασίες. 

Η τάση για βιώσιμες -και πιο
φιλικές προς το περιβάλλον-
συσκευασίες είναι σχεδόν σίγουρο
ότι θα επικρατήσει στο νέο έτος.

ΚΑΦΕΣ 
TAKEAWAY
Πώς θα πίνουμε τον καφέ στο χέρι 
το 2023;

EDITORIAL
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Η IF Hellas είναι η πλέον έμπειρη εταιρεία στην 
κατασκευή επίπλων μεταλλικών και αλουμινίου

για κάθε χώρο μαζικής εστίασης. 

Διαθέτοντας τεχνογνωσία και άριστη ποιότητα μπορεί να δώσει 
σχήμα και άποψη στις ιδέες σας αποτυπώνοντας σε μέταλλο και 

αλουμίνιο κάθε σκέψη που θα δώσει την ιδιαίτερη μορφή
που εσείς έχετε φανταστεί για το χώρο σας.

41 χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αυλώνα, Αττική   |   T: +30 22950 98701 - 2   |   F: +30 22950 98704   |   Email: ifhellas@gmail.com
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ΚΑΦΕΣ
Βασικές ποικιλίες κόκκων καφέ

της Έλενας Καραγκούνη

ΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΦΕΣ

Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι
κόκκων καφέ που είναι οι Ara-
bica (Coffee arabica), Robusta
(Coffee caniphora), Liberica
(Coffee liberica) και Excelsa
(Coffee liberica var. Dewevrei).
Γνωρίζουμε όμως τις διαφορο-
ποιήσεις ανάμεσα σε αυτές τις
ποικιλίες; u
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arabica
Η ποικιλία Arabica είναι το πιο
κοινό και σίγουρα το πιο δημο-
φιλές είδος καφέ παγκοσμίως.
Αυτό συμβαίνει επειδή στην
πραγματικότητα έχει μια πιο
γλυκιά, πιο διακριτική γεύση και
ο ίδιος ο καφές τείνει να είναι λι-
γότερο όξινος. Οι κόκκοι Arabica
καλλιεργούνται σε περιοχές με
μεγάλα υψόμετρα πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας, ιδιαί-
τερα σε περιοχές με άφθονες
βροχοπτώσεις. Η Βραζιλία, γνω-
στή για το καταπράσινο τροπικό
δάσος της, είναι ο μεγαλύτερος
εξαγωγέας κόκκων Arabica στον
κόσμο. Τα ίδια τα φυτά είναι αρ-
κετά ευαίσθητα, απαιτούν αρ-
κετό κλάδεμα και προσοχή όσον

αφορά τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Το είδος αυτό είναι
ιδιαίτερα επιρρεπές σε «ασθέ-
νειες», επομένως η καλλιέργεια
σε μεγάλες ποσότητες είναι μια
πρόκληση για τους παραγωγούς
αλλά και τους εμπόρους. Αυτό
αυξάνει σημαντικά το κόστος
του κόκκου στην παγκόσμια
αγορά, αλλά πολλοί καταναλω-
τές καφέ σε όλο τον κόσμο είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν τη δια-
φορά λόγω της υψηλής ποιότη-
τας. Η παραγωγή των arabica
στον κόσμο αντιπροσωπεύει πε-
ρίπου το 60% της παγκόσμιας
παραγωγής. Οι κόκκοι Arabica
είναι γεμάτοι άρωμα και γεύση.
Αυτά τα «φασόλια» ονομάζονται

Arabica λόγω της δημοτικότη-
τας, που είχαν στην Αραβία τον
7ο αιώνα. Πλέον, η ποικιλία ara-
bica αποκτά διαφορετική γεύση
ανάλογα με το πού καλλιεργεί-
ται. Για παράδειγμα, οι κόκκοι
που καλλιεργούνται στην Αιθιο-
πία θα έχουν πιο λουλουδάτη
γεύση, ενώ στην Ινδονησία θα
έχουν πιο γήινη. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η ποιότητα του κόκκου
Arabica μειώνεται όταν σερβίρε-
ται κρύος ο καφές ή με κρέμα.
Ιδανικά πρέπει να σερβίρεται
ζεστός και παρασκευασμένος με
την τεχνική του pour-over ή drip
coffee.

10
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robusta
Όσον αφορά την παγκόσμια πα-
ραγωγή, οι κόκκοι καφέ Robusta
είναι δεύτεροι στη λίστα και οι
πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Η ποικιλία αυτή είναι γνωστή
για το δυνατό, και συχνά
σκληρό, γευστικό της προφίλ. Οι
καφέδες Robusta έχουν εξαιρε-
τικά υψηλά επίπεδα καφεΐνης,
γεγονός που κάνει το φυτό αυτό
πολύ πιο ανθεκτικό από το είδος
Arabica. Αυτό συμβαίνει επειδή
η καφεΐνη δρα ως φυσικό εντο-
μοαπωθητικό, εξαλείφοντας μια
σημαντική απειλή για το δέντρο.
Το είδος του καφέ caniphora

είναι επίσης ιδιαίτερα ανεκτικό
στο περιβάλλον του, επομένως
μπορεί να καλλιεργηθεί σε οποι-
οδήποτε υψόμετρο και κλίμα.
Επίσης, απαιτεί ένα ιδιαίτερα
ζεστό κλίμα όπου οι βροχοπτώ-
σεις είναι συχνές. Οι κόκκοι
καφέ Robusta είναι ο δεύτερος
πιο παραγόμενος κόκκος στον
κόσμο, αντιπροσωπεύοντας πε-
ρίπου το 40% της παγκόσμιας
παραγωγής. Το όνομα Robusta
προέρχεται από το γεγονός ότι
το φασόλι έχει ανοσία σε μια
ποικιλία διαφορετικών ασθε-
νειών και είναι πολύ ανθεκτικό. 
Για μια ολοκληρωμένη γευστική

εμπειρία, ο καφές Robusta πρέ-
πει να απολαμβάνεται καλύτερα
στο πίσω μέρος του ουρανίσκου,
όπου οι πικρές νότες είναι πιο
εμφανείς, γεγονός, που του δίνει
ένα πιο βαρύ σώμα. Οι κόκκοι
Robusta υψηλότερης ποιότητας
έχουν λεία υφή, χαμηλή οξύτητα
και συχνά παρουσιάζουν νότες
σοκολάτας, που συνδέονται με
το γευστικό τους προφίλ. Έχετε
κατά νου ότι πρόκειται για τον
ιδανικό καφέ για τους λάτρεις
της κρέμας και της ζάχαρης!
Μια καλής ποιότητας Robusta
δεν θα χάσει τη γεύση του όταν
προστεθεί γάλα ή ζάχαρη. u

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, 
η Shakespeare Music βραβεύτηκε ως το καλύτερο Web Radio για Επιχειρήσεις.

Light Dance, Old/New Pop, Rock, Indie Rock, Funk, Lounge, RnB, Chill, House, Future Bass, Jazz, Spa, Latin, Soul κλπ.
1000δες τραγούδια που ΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ τους, ανήκουν στη Shakespeare Music.

Απαλλαχτείτε από ΕΔΕΜ, Αυτοδιαχείριση, GEA.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 1000 ευρώ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΩΣ.

www.shakespearemusic.com / www.shakespearemusic.gr
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l iberica
Οι κόκκοι καφέ Liberica είναι
μια σπάνια απόλαυση. Καλλιερ-
γούνται σε πολύ συγκεκριμένα
περιβάλλοντα με συγκεκριμένο
κλίμα με την παραγωγή να είναι
πολύ σπάνια, ώστε οι αγρότες να
αυξήσουν τις δραστηριότητές
τους, για να ικανοποιήσουν την
παγκόσμια αγορά. Όσοι έχουν
δοκιμάσει τον καφέ αυτό, παρο-
μοιάζουν το άρωμα του με
φρούτα και λουλούδια, και περι-
γράφουν τη γεύση του ως «ξυ-
λώδη» και γήινη. Υπήρξε μια
εποχή που ο καφές Liberica ήταν
απίστευτα δημοφιλής. Κοντά
στα τέλη του 19ου αιώνα, μια
ασθένεια των φυτών -που τώρα
είναι γνωστή ως «σκουριά του
καφέ»- είχε εμφανιστεί σε πάνω
από το 90% του παγκόσμιου
αποθέματος Arabica. Επειδή ο

καφές ήταν ένα τόσο τεράστιο
εμπόρευμα, ακόμη και σε εκείνο
το χρονικό σημείο, οι αγρότες
και οι κυβερνητικοί φορείς ξεκί-
νησαν να βρουν τα καταλληλό-
τερα υποκατάστατα. Οι Φιλιπ-
πίνες ήταν οι πρώτες που συγ-
κέντρωσαν και πούλησαν το
φυτό Liberica και ως ο μοναδι-
κός προμηθευτής, είδαν την οι-
κονομία τους να αναπτύσσεται
τρομερά. Σε αυτό το χρονικό ση-
μείο, οι Φιλιππίνες ήταν ένα
έδαφος των ΗΠΑ, αλλά καθώς η
οικονομία τους μεγάλωνε, το
έθνος διακήρυξε την ανεξαρτη-
σία του. Ως αποτέλεσμα, οι
ΗΠΑ επέβαλαν απότομες οικο-
νομικές κυρώσεις και διέκοψαν
τον εφοδιασμό στη χώρα. Αυτό
οδήγησε τελικά στην πτώση του
εμπορίου των κόκκων Liberica

στην παγκόσμια αγορά, καθώς
κανένα άλλο έθνος δεν μπόρεσε
ποτέ να επιταχύνει και να αντα-
ποκριθεί στην παραγωγή. Μόλις
το 1995, η Liberica εμφανίστηκε
ξανά στον κόσμο του καφέ. Οι
οικολόγοι διέσωσαν τα τελευταία
φυτά που είχαν απομείνει, μετα-
φυτεύοντάς τα σε περιοχές καλ-
λιέργειας των Φιλιππίνων, που
ήταν πιο κατάλληλες για να ευ-
δοκιμήσει η Liberica. Οι κόκκοι
Liberica είναι μερικοί από τους
πιο πικρούς κόκκους καφέ με
πολύ έντονη γεύση και καλλιερ-
γούνται, ακόμη και σήμερα, κυ-
ρίως στις Φιλιππίνες. Πρόκειται
για έναν πολύ δυνατό καφέ και
συνηθίζεται να σερβίρεται με ζά-
χαρη για να απαλύνει λίγο τη
γεύση. u
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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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exelsa
Η Excelsa είναι τεχνικά μέλος
της οικογένειας Liberica, αλλά
καθώς το είδος της διαφοροποι-
είται αρκετά, ορισμένα μέλη της
κοινότητας του καφέ εξακολου-
θούν να το θεωρούν ξεχωριστό
είδος. Η Excelsa καλλιεργείται
κυρίως στη Νοτιοανατολική
Ασία και αντιπροσωπεύει μόνο
ένα μικρό κομμάτι της παγκό-
σμιας παραγωγής καφέ, της τά-
ξεως του 7%. Προσφέρει έναν
περίεργο συνδυασμό ανοιχτό-
χρωμων και σκούρων γεύσεων
καβουρδίσματος και συχνά χρη-
σιμοποιείται σε μείγματα για να
δωθεί ώθηση στη γεύση του
καφέ. l
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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

linevitaki_Layout 1  20-Jan-20  5:30 PM  Page 1
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SMOKY COCKTAILS
Τάση που ήρθε για να μείνει

ΤΑΣΕΙΣ / ΠΟΤΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέ-
ψεις για τις τάσεις που αναμένε-
ται να κυριαρχήσουν στα ποτά
το έτος 2023, η καπνιστή γεύση
φαίνεται ότι θα είναι για ακόμη
μία χρονιά πρωταγωνιστής.
Καθώς οι πελάτες αρχίζουν να
γίνονται ολοένα και πιο απαιτη-
τικοί και αναζητούν το κάτι δια-
φορετικό, που θα προκαλέσει
μία έκρηξη στον ουρανίσκο
τους, οι επιχειρηματίες προσπα-
θούν να ανταποκριθούν στις σύγ-
χρονες τάσεις της εποχής.
Ωστόσο, η «καπνιστή» τάση δεν
αποτελεί μία νέα εφεύρεση. Η
γένεσή της χρονολογείται από το
2007, όταν ο Νεοϋορκέζος Eben
Freeman, ιδιοκτήτης μπαρ της
Νέας Υόρκης, επινόησε το
«Waylon», ένα τολμηρό μείγμα
καπνιστής Coca-Cola και bour-
bon. Έκτοτε, άρχισαν να κάνουν

την εμφάνισή τους διάφορα κα-
πνιστά συστατικά για την δημι-
ουργία cocktail, όπως ο
καπνιστός πάγος και το καπνι-
στό αλάτι. Έχοντας ως σύμμαχό
τους την εξέλιξη της τεχνολο-
γίας, οι bartenders ξεκίνησαν να
πειραματίζονται χρησιμοποιώ-
ντας σύγχρονα εργαλεία και εξε-
λιγμένες τεχνικές. Κλασικές και
αγαπημένες συνταγές cocktail,
σαν αυτές των Bloody Mary και
Margarita, ανήκουν στην κατη-
γορία αυτών που έχουν «πειρα-
χτεί» περισσότερο, με διάφορες
εκδοχές τους να φιγουράρουν
στην λίστα των καπνιστών 
–πλέον– cocktail. Αν μη τι άλλο,
ζούμε στην εποχή του εντυπω-
σιασμού και των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης. Και τι πιο
εντυπωσιακό από ένα cocktail,
που σερβίρεται στον πελάτη

«πλημμυρισμένο» από καπνούς.
Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, μία τέ-
τοια εικόνα θα «ανέβει» ως post
ή story στο Instagram ή το Tik-
Tok και θα προκαλέσει το ενδια-
φέρον πολλών ακολούθων,
σκαρφαλώνοντας ψηλά στη
λίστα των viral videos. Ο Aistis
Zidanavicius, μπάρμαν του «The
Deck at Island Gardens» στο
Μαϊάμι, επιβεβαιώνει ότι τα
«smoking shows», που πραγμα-
τοποιούνται κατά τη διαδικασία
παρασκευής ενός καπνιστού
cocktail με τη χρήση διάφορων
συσκευών καπνίσματος, ενθου-
σιάζουν τόσο τους θαμώνες του
μαγαζιού, που δεν σταματούν να
τραβούν βίντεο και φωτογραφίες
και να τα δημοσιεύουν στα social
media. Αυτή η προβολή αποτελεί
την καλύτερη διαφήμιση για ένα
κατάστημα εστίασης.

της Αλεξάνδρας Βουλγαρίδη
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Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η
Lisa Harun, διευθύντρια Μάρκε-
τινγκ της εταιρείας Stünden-
glass, που εξει- δικεύεται στα κιτ
καπνίσματος cocktail, πιστεύει
ακράδαντα πως τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης θα συνεχίσουν
να ανεβάζουν την δημοφιλία των
καπνιστών cocktail, επειδή ο κα-
πνός χαρίζει θέαμα και «που-
λάει». 

Στο σημείο αυτό εγείρονται εύ-
λογα τα εξής ερωτήματα: Η
τάση των smoky cocktails έχει
να προσφέρει στον πελάτη μόνο
ένα καλό φαντασμαγορικό
show; Το γευστικό αποτέλεσμα
του ποτού θα τον «κερδίσει» το
ίδιο; Οι επαγγελματίες του
χώρου δηλώνουν κατηγορημα-
τικά πως τα καπνιστά cocktail
δεν έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα
για να «τραβούν» το μάτι του πε-
λάτη. Το show απλώς συμβαίνει,
λόγω του εφέ που δημιουργεί ο
καπνός. Όσον αφορά στην
γεύση, τονίζουν πως ο καπνός
προσθέτει βάθος και πολυπλο-
κότητα και πως υπάρχουν πολ-
λοί παράγοντες, που παίζουν
ρόλο στο τελικό γευστικό αποτέ-
λεσμα του cocktail. Για την ακρί-
βεια, πρέπει να επισημανθεί πως
η αίσθηση του καπνιστού μπορεί
να αποτυπωθεί περισσότερο ως
μυρωδιά παρά ως γεύση. «Η
θέαση του καπνού και το άρωμα
που αναδύεται προσθέτει αυτή
τη μοναδική τρισδιάστατη εμ-
πειρία στο ποτό», αναφέρει ο

Global Beverage Director του
βραβευμένου Ομίλου εστιατο-
ρίων Zuma, James Shearer. Αυτά
τα αισθητήρια στοιχεία δημι-
ουργούν θέαμα, αλλά το βάθος
της γεύσης, που δημιουργεί ο
καπνός, προσφέρει ουσιαστική
ικανοποίηση. Η επιλογή του
ξύλου καθώς και σημαντικά συ-
στατικά, σαν τα αποξηραμένα
βότανα (θυμάρι,  δενδρολίβανο)
καθίστανται καθοριστικής ση-
μασίας για την γεύση του κα-
πνού. Επίσης ο καπνός βοηθά
στην «εξομάλυνση» των υπόλοι-
πων συστατικών, συμβάλλοντας
στην καλύτερη δυνατή ανάμειξή
τους και αναδεικνύοντας τη συ-
νοχή και την ισορροπία σε ένα
ποτό, υποστηρίζει ο Ravin
Buzzell, μπάρμαν στο Ysidora
στο San Juan Capistrano της Κα-
λιφόρνια. 

Είναι αλήθεια πως η παρασκευή
ενός smoky cocktail δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση και γι’ αυτό το
λόγο απαιτείται εξάσκηση. Τα
πιστόλια καπνού και οι ειδικοί
φυσητήρες αποτελούν εξαιρε-
τικά μοντέρνα εργαλεία για να
εντάξετε στον επαγγελματικό
εξοπλισμό του μπαρ σας. Στην
αρχή, θα ήταν προτιμότερο να
αρχίσετε να πειραματίζεστε με
τις κλασικές συνταγές cocktail,
παρεμβαίνοντας  σ’ αυτές με έξυ-
πνες σύγχρονες τεχνικές διατη-
ρώντας ωστόσο, πάντα το μέτρο.
Να έχετε στο νου σας ότι οι κα-
πνιστές γεύσεις συνδυάζουν τόσο

την γλυκύτητα όσο και την πι-
κράδα με αποτέλεσμα να ταιριά-
ζουν σε ποτά, που έχουν ως βάση
τους τα φρούτα. Ένα ενδιαφέ-
ρον υλικό, που μπορείτε να δοκι-
μάσετε να καπνίσετε, είναι τα
κεράσια. Το κάπνισμά τους θα
οδηγήσει στην δημιουργία μιας
βαθιάς, γλυκιάς γεύσης, κατάλ-
ληλης για ένα πλούσιο σιρόπι
που μπορεί να προστεθεί σε ένα
οινοπνευματώδες ποτό. Η πλει-
οψηφία των bartenders επιλέγει
το ουίσκι ως βάση για ένα καπνι-
στό cocktail, λόγω της ευελιξίας
του αλκοολούχου ποτού. Ακολου-
θώντας την παραδοσιακή συ-
νταγή του Manhattan Cocktail,
δοκιμάστε την smoky εκδοχή
του, προσθέτοντας απλώς καπνό
και θα εκπλαγείτε! Ωστόσο, εάν
το τζιν ή το ρούμι είναι περισσό-
τερο της αρεσκείας σας, μπο-
ρείτε να «πατήσετε» πάνω στα
βασικά βήματα των cocktail Ne-
groni ή Hurricane. 

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύ-
θερη και μην διστάσετε να «παί-
ξετε» για να ανακαλύψετε ποια
καπνιστά coc-ktail σας εκφρά-
ζουν περισσότερο. Ξεφύγετε
από τα συνη- θισμένα και δημι-
ουργήστε το δικό σας Signature
Smoky Cocktail, που θα γίνει το
νέο talk of the town. Τα καπνι-
στά cocktail αποτελούν μία must
επιλογή για την νέα χρονιά και
σε καλούν στον μαγευ(σ)τικό
κόσμο τους! l
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
της Έλενας Καραγκούνη

ΤΑΣΕΙΣ / ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Όπως και να το πεις η εστίαση
αλλάζει και οι καταναλωτές,
πλέον, κάνουν επιλογές με πε-
ρισσότερη ηθική συνείδηση.
Αυτή, φυσικά, δεν είναι μια νέα
τάση για το 2023, αλλά ήδη η
πανδημία και η τρέχουσα κρίση
κόστους ζωής συνέβαλαν στο
πώς σκέφτονται οι καταναλωτές,
και στο τι τρώνε και πίνουν. Στην
πραγματικότητα, τα άτομα που
προσδιορίζονται ως «βίγκαν»
έχουν αυξηθεί κατά 600% τα τε-
λευταία τρία χρόνια. Οδηγοί
αυτής της τάσης είναι οι Millen-
nials, ο μεγαλύτερος εν ζωή ενή-
λικος πληθυσμός. Έχουν συνει-

δητοποιήσει καλύτερα πώς η κα-
τανάλωση κρέατος επηρεάζει το
περιβάλλον και πώς αντιμετωπί-
ζονται τα ζώα κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας. Προκειμένου
να αντιμετωπίσουν αυτήν την αυ-
ξανόμενη τάση, οι εστιάτορες
πρέπει να αρχίσουν να ενημερώ-
νουν τα μενού τους με καινοτό-
μες φυτικές επιλογές για τους
vegan. Το φυτικό κρέας, τα
vegan τυριά και το φυτικό γάλα
είναι μερικές από τις πρώτες
καινοτομίες, που εισήχθησαν σε
αυτόν τον νέο «φυτοφάγο κό-
σμο».

Drink Responsibly         yllybisnopseRknirD

u

Vegan φιλοσοφία
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Η βιωσιμότητα μπορεί να γίνει
εμφανής με πολλούς διαφορετι-
κούς τρόπους. Από αλυσίδες
εστιατορίων γρήγορου φαγητού,
που αισθάνονται την πίεση να
συμπεριλάβουν επιλογές φυτι-
κής προέλευσης και vegan,
μέχρι πολυτελή εστιατόρια, που
αναδημιουργούν τις σπεσιαλιτέ
τους χρησιμοποιώντας φυτικά
συστατικά. Τα εστιατόρια είναι
επίσης πιθανό να συνεχίσουν να
βλέπουν τους πελάτες να ενδια-
φέρονται πραγματικά για την

προέλευση των συστατικών τους
και να είναι πρόθυμοι να πληρώ-
σουν περισσότερα για ηθικά και
βιώσιμα τρόφιμα. Ως φυσικό
επακόλουθο αυτής της νέας αι-
σθητικής και γαστρονομικής εμ-
πειρίας, οι φυτικές πρωτεΐνες θα
συνεχίσουν να κερδίζουν δημοτι-
κότητα. Αναμένεται, επίσης, να
λανσαριστούν νέα φυτικά προ-
ϊόντα κρέατος, αλλά και νέες
καινοτομίες, που να περιλαμβά-
νουν φυτικά θαλασσινά και υπο-
κατάστατα αυγών. l

Βιωσιμότητα στο επίκεντρο
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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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Άδειες Καταστημάτων

Διαγράμματα Ροής

Συστήματα Ποιότητας 
ISO &  HACCP

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Ελέγχων

Ασφάλεια Τροφίμων

Μηνιαία 
Παρακολούθηση 
Λειτουργίας

Απολυμάνσεις & 
Απεντομώσεις

Προγράμματα 
Εκπαίδευσης
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ΚΑΦΕΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ταξίδι με “άρωμα” καφέ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Βαδίζοντας στα χνάρια του Οι-
νοτουρισμού, ο Καφετουρισμός
αναδεικνύεται η νέα μεγάλη τα-
ξιδιωτική τάση της εποχής. Τα
τελευταία χρόνια ο Αγροτουρι-
σμός –με τις ποικίλες μορφές
του– έχει αποκτήσει πιστούς
θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.
Την έννοια του Οινοτουρισμού –
όλοι την έχουμε ακουστά.
Ωστόσο, την έννοια του Καφε-
τουρισμού την γνωρίζετε; 

Ο Καφετουρισμός συνδυάζει τα
ταξίδια με τον αγαπημένο μας
καφέ. Πρόκειται για μία εναλλα-
κτική μορφή τουρισμού, που πε-
ριλαμβάνει την επίσκεψη σε
χώρες, οι οποίες φημίζονται για
την καλλιέργεια και παραγωγή
καφέ, καθώς και τη γευσιγνωσία
διαφόρων ειδών καφέ. Όπως
στον Οινοτουρισμό οι τουρίστες
μπορούν να λάβουν μέρος στην

διαδικασία της συγκομιδής των
σταφυλιών, για να μάθουν τόσο
θεωρητικά όσο και πρακτικά το
αντικείμενο της οινοπαραγωγής,
έτσι και στον Καφετουρισμό, οι
ταξιδιώτες έρχονται σε άμεση
επαφή με τη φύση, συμμετέχον-
τας ενεργά στις δραστηριότητες
της υπαίθρου και αποκτούν μία
πλήρη εικόνα γύρω από την πα-
ραγωγή του καφέ. Φυσικά, ο
όρος «Καφετουρισμός» εμπερι-
κλείει και την απλή κατανάλωση
μιας κούπας καφέ σε έναν δημο-
φιλή προορισμό για την ποικιλία
καφέ του. Για παράδειγμα, όσοι
λατρεύουν τον καφέ αλλά δεν
τους ενδιαφέρει να «οργώσουν»
τις φάρμες μέχρι να καταλήξουν
στο τελικό προϊόν, μπορούν
απλώς να απολαύσουν τον spe-
cialty καφέ τους σε μία παραδο-
σιακή καφετέρια, ακολουθώντας
τις συνήθειες των κατοίκων της

περιοχής. Και στις δύο περιπτώ-
σεις, οι ταξιδιώτες μαθαίνουν τα
μυστικά του καφέ από τους mas-
ter επαγγελματίες του είδους,
γνωρίζοντας παράλληλα και την
πολιτιστική κουλτούρα της κάθε
περιοχής. 

Ο Καφετουρισμός χωρίζεται
στις παρακάτω τρεις βασικές
κατηγορίες:

Α) Φάρμες καφέ
Όσοι επιλέξουν τις διακοπές
τους με βάση τον Καφετουρισμό
είναι σχεδόν βέβαιο πως θα εν-
τάξουν στο πρόγραμμά τους μία
επίσκεψη σε μία φάρμα καλ-
λιέργειας καφέ. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της ολοένα και πιο
δημοφιλής τουριστικής εμπει-
ρίας, οι λάτρεις του καφέ εξε-
ρευνούν το φυσικό πλούτο της
περιοχής, περιηγούνται στο

της Αλεξάνδρας Βουλγαρίδη
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αγρόκτημα και βλέπουν από
κοντά τα φυτά από τα οποία πα-
ράγεται ο καφές. Παίρνουν
ενεργό μέρος σε όλες τις διαδι-
κασίες παραγωγής καφέ, ακο-
λουθώντας πάντα τις συμβουλές
των παραγωγών. Με λίγα λόγια,
μαθαίνουν από πρώτο χέρι πόσο
απαιτητική και δύσκολη είναι η
σωστή συλλογή των καρπών και
η μετέπειτα επεξεργασία τους,
ώστε να φτάσει στο τραπέζι μας
ένας γευστικός specialty καφές.

Β) Γευσιγνωσία καφέ
Αν και οι περιηγήσεις σε φυτείες
καφέ εμπεριέχουν και την δο-
κιμή του τελικού προϊόντος, δη-
λαδή μιας κούπας specialty
καφέ, η γευσιγνωσία καφέ μπο-
ρεί να σταθεί και μόνη της ως
μία κατηγορία Καφετουρισμού.
Σε αντίθεση με τους ντόπιους
παραγωγούς που συνήθως «δου-
λεύουν» ένα είδος καφέ, τα εξει-
δικευμένα καταστήματα καφέ
προσφέρουν την δυνατότητα
γευστικής δοκιμής πολλών και
ιδιαίτερων ποικιλιών καφέ. Έμ-
πειροι baristas αναλύουν τα χα-

ρακτηριστικά και τις γευστικές
νότες κάθε είδους καφέ, χρησι-
μοποιώντας μάλιστα και διαφο-
ρετικές μεθόδους παρασκευής
του κάθε φορά. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν και τα coffee-tasting
events, που πραγματοποιούνται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα
και έχουν ως θέμα τους ένα μο-
νοποικιλιακό (single origin)
καφέ τη φορά, που προέρχεται
από μία συγκεκριμένη γεωγρα-
φική περιοχή. Αν μη τι άλλο, η
γευσιγνωσία αποτελεί μια must
δραστηριότητα σε ένα τέτοιου
είδους ταξίδι.

Γ) Εκδρομές για την κουλτούρα
του καφέ
Σε πολλά μέρη του κόσμου διορ-
γανώνονται ημερήσιες ή και
εβδομαδιαίες εκδρομές με κεν-
τρικό θέμα τον καφέ. Συνήθως,
οι ταξιδιωτικοί οδηγοί οργανώ-
νουν ένα πρόγραμμα, που να πε-
ριλαμβάνει στάσεις σε δημοφιλή
στέκια για καφέ, ώστε να γνωρί-
σουν οι τουρίστες τις καθημερι-
νές συνήθειες των κατοίκων της
περιοχής γύρω από την κατανά-

λωση του πολυαγαπημένου ρο-
φήματος. Με αυτόν τον τρόπο,
οι ταξιδιώτες έρχονται πιο κοντά
στην κουλτούρα του κάθε τόπου
και βιώνουν μία συναρπαστική
περιπέτεια. Γίνεται βέβαια κατα-
νοητό πως οι εκδρομές μπορεί
να διαφέρουν ανάλογα με τον
προορισμό. Για παράδειγμα,
όσοι επισκεφτούν το Τόκιο είναι
σίγουρο πως θα γνωρίσουν την
τέχνη του “3D Latte” μέσω των
τουριστικών εκδρομών, και θα
πειραματιστούν και αυτοί δημι-
ουργώντας το δικό τους σχέδιο.
Καθώς όλο και περισσότεροι άν-
θρωποι ενδιαφέρονται να μά-
θουν για τις διάφορες πτυχές της
παραγωγής του αγαπημένου
τους ροφήματος και να δοκιμά-
σουν διαφορετικά είδη καφέ, η
δημοτικότητα του Καφετουρι-
σμού αναμένεται να παρουσιά-
σει μεγαλύτερη άνοδο μέσα στα
επόμενα χρόνια. 

Παρακάτω θα βρείτε τις χώρες-
σταθμούς στην παραγωγή καφέ
ανά ήπειρο!

Ασία

Αν ψάχνεις για μία ξεχωριστή
εμπειρία στην γευσιγνωσία
καφέ, τότε οι ασιατικές χώρες
σίγουρα θα σε αποζημιώσουν.
Στην Ασία θα έχεις την ευκαι-
ρία να δοκιμάσεις τον ιδιαίτερο
Egg Coffee, με καταγωγή από
το Ανόι του Βιετνάμ, που παρα-
σκευάζεται από κρόκο αυγού
και ζαχαρούχο γάλα. Γευστικό
καφέ θα απολαύσεις και στην
Ινδία, που συνηθίζουν να προ-
σθέτουν μπαχαρικά στους κόκ-
κους καφέ, όπως κάρδαμο,
γαρύφαλλο και κανέλα. Τέλος,
η Ιαπωνία έχει προσδώσει και
αυτή την δικιά της πινελιά στην
κουλτούρα του καφέ με την
τέχνη του “3D Latte”. Μία από
τις πιο δημοφιλείς πόλεις για
τον καφέ της είναι η Αρίτα, με
τις αλυσίδες καφέ Doutor Cof-
fee και Blue Bottle Coffee να
ξεχωρίζουν για τους μονοποικι-
λιακούς καφέδες τους.

Αφρική 

Αν και η Αφρική είναι από τις
κύριες ηπείρους παραγωγής
καφέ, ο Καφετουρισμός εξακο-
λουθεί να αποτελεί κάτι νέο.
Χώρες όπως η Κένυα, η Τανζα-
νία και η Ουγκάντα τώρα αρχί-
ζουν να οργανώνουν θεματικές
εκδρομές και να ξεναγούν τους
τουρίστες σε φυτείες καφέ. Επί-
σης, η Αιθιοπία ως γενέτειρα
του καφέ και με μακρά παρά-
δοση στη παραγωγή του, υπο-
δέχεται θερμά τους ταξιδιώτες,
προσφέροντας περιηγήσεις σε
φάρμες, όπου καλλιεργούνται
τα διάφορα specialty είδη καφέ,
τα οποία φημίζονται για την
πολύπλοκη και φρουτώδη
γεύση τους. Στην πρωτεύουσα
της Αιθιοπίας, Addis Ababa ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν τα μουσεία καφέ, που
προβάλλουν την πλούσια ιστο-
ρία της χώρας στον καφέ.

Ευρώπη

Αν και η παραγωγή καφέ στην
Ευρώπη είναι πολύ περιορι-
σμένη λόγω κλίματος, πολλοί
λάτρεις του καφέ επιλέγουν τις
ευρωπαϊκές χώρες για Καφε-
τουρισμό. Η αιτία; Η γευσιγνω-
σία! Αδιαμφισβήτητα, η Ιταλία
είναι ο κύριος εκπρόσωπος της
Ευρώπης και αποτελεί το no1
προορισμό για όσους επιθυμούν
να μάθουν τα μυστικά της δια-
δικασίας παρασκευής καφέ. 
Η Νάπολη είναι η πατρίδα του
espresso και διαθέτει -σχεδόν
σε κάθε γωνιά της- μικρά καφέ,
που ξεχωρίζουν για το ζεστό πε-
ριβάλλον και το δυνατό καφέ
τους. Από την άλλη, οι πολυά-
ριθμες καφετέριες της Ρώμης
προσφέρουν στον πελάτη τη δυ-
νατότητα να γευτεί μία μεγάλη
ποικιλία ειδών καφέ, όπως cap-
puccino, latte, καθώς και τους
ιδιαίτερους καφέδες της με
γεύση gelato.

u
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Αμερική

Για την Κεντρική και τη Νότια
Αμερική, ο καφετουρισμός δεν
αποτελεί καινούργια τάση. Από
το Ελ Σαλβαδόρ και την Κόστα
Ρίκα έως το Περού και την Ου-
ρουγουάη, οι φάρμες καφέ υπο-
δέχονται τουρίστες εδώ και
δεκαετίες και τους προσφέρουν
μοναδικές περιηγήσεις. Η Βρα-
ζιλία είναι μία από τις κορυ-
φαίες χώρες παραγωγής καφέ,
καθώς η Πολιτεία Minas Gerais
αποτελεί τον μεγαλύτερο παρα-
γωγό καφέ στον κόσμο. Για την
ακρίβεια, η Minas Gerais αντι-
προσωπεύει σχεδόν το 50% της
παραγωγής της χώρας και είναι
μια σημαντική πηγή specialty
καφέ. Στην Βραζιλία καλλιερ-
γείται με μεγάλη επιτυχία, τόσο
η ποικιλία καφέ Arabica, όσο
και η Robusta. Η υψηλή ποι-
ότητα των κόκκων οφείλεται
στον τέλειο συνδυασμό κλίμα-
τος, υψόμετρου, γόνιμου εδά-
φους και καθαρού νερού. Η
Κολομβία φυσικά αντοπροσω-
πεύει το 10% της παγκόσμιας
παραγωγής καφέ και φημίζεται
για τον εύγεστο και αρωματικό
καφέ Arabica. Η πλειοψηφία
του κολομβιανού καφέ καλλιερ-
γείται στο περίφημο “Τρίγωνο
του Καφέ”, δηλαδή στις περιο-
χές Risaralda, Quindio και Cal-
das. Εκεί το μικροκλίμα
επηρεάζεται από τις Κολομβια-
νές Άνδεις, ενώ η θερμοκρασία,
η πλούσια βλάστηση και οι συ-
χνές βροχοπτώσεις εγγυώνται
τις ιδανικές συνθήκες για την
καλλιέργεια του καφέ, αλλά και
για την ποιότητά του. 

Ωκεανία

Η Αυστραλία φιλοξενεί μερικά
από τα καλύτερα coffee shop
στον κόσμο. Χάρη στο μονα-
δικό κλίμα της, οι Αυστραλοί
καλλιεργούν και καβουρδίζουν
μία δική τους ποικιλία καφέ.
Εξαιρετική επιλογή αποτελεί το
crop-to-cup tour από την Tam-
borine Mountain Coffee, που
θα σε «ταξιδέψει» στην κυριολε-
ξία από την παραγωγή στην…
κατανάλωση! l
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ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Η ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με έρευνα της TasteAt-
las, η Μεξικανική κουζίνα κατα-
τάσσεται στην 7η θέση, ανάμεσα
σε 50 κράτη. Το Μεξικό ήταν η
μόνη χώρα της Λατινικής Αμερι-
κής στο top 10 της γαστρονομι-
κής κατάταξης του Ιουνίου, ενώ
στη λίστα κυριάρχησε η Ευρώπη
(Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρου-
μανία και  Γαλλία). Αν πιστεύετε,
όμως, ότι  η μεξικανική κουζίνα
είναι μόνο καλαμπόκι, φασόλια,
νάτσος και μπουρίτο, ξανασκε-
φτείτε το. Με σύγχρονες επιρ-
ροές  και γεύσεις, που παρασύ-
ρονται από τη διεθνή σκηνή,
υπάρχει πάντα κάτι νέο να εξε-
ρευνήσετε σε αυτή τη δυναμική
γαστρονομική εμπειρία. 

Τι κάνει, όμως, το μεξικάνικο
τόσο δημοφιλές παγκοσμίως;
Η μεξικάνικη κουζίνα είναι μια
ξεχωριστή συγχώνευση της
ισπανικής και της αυτόχθονης
μεξικάνικης κουζίνας. Είναι γε-
μάτη ασυνήθιστα συστατικά,
κάτι που την κάνει να μην μοι-
άζει με καμία άλλη κουζίνα σε
ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα,
η UNESCO έχει χαρακτηρίσει
την παραδοσιακή μεξικάνικη
κουζίνα ως άυλο δώρο πολιτιστι-
κής κληρονομιάς προς την αν-
θρωπότητα. Ο μοναδικός συν-
δυασμός μπαχαρικών, γεύσεων
ακόμη και χρωμάτων δημιουρ-
γεί ένα εκπληκτικό πιάτο. Μερι-
κοί από τους λόγους, για τους
οποίους η μεξικανική κουζίνα
είναι τόσο δημοφιλής, είναι η
θρεπτική αξία και η νοστιμιά, οι
πικάντικες γεύσεις, αλλά και τα
εξαιρετικά επιδόρπια. Πιο ανα-
λυτικά, η μεξικάνικη κουζίνα πε-
ριλαμβάνει υγιεινά και φρέσκα
υλικά όπως αβοκάντο, φασόλια,

της Βασιλικής Πούλου
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πιπεριές τσίλι, ντομάτες και
άλλα λαχανικά, καθώς και διά-
φορα είδη κρέατος όπως βο-
οειδή, κοτόπουλο, χοιρινό και
ψάρι, καθώς και κουνέλι και
αρνί, που χρησιμοποιούνται σε
tacos, tamales και σούπες. Οι
Μεξικανοί αναμειγνύουν μια
ποικιλία συστατικών για να φτιά-
ξουν εξαιρετικές σάλτσες ή
ακόμα και ντρέσινγκ για γνήσια
και υγιεινά πιάτα που είναι
πλούσια σε μέταλλα, πρωτεΐνες
και βιταμίνες. Ο κάκτος (Nopal-
itos ) είναι μια από τις πιο διαδε-
δομένες πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούνται σε διάφορες
περιοχές του Μεξικού. Είναι ένα
δημοφιλές λαχανικό, καθώς

είναι χαμηλό σε θερμίδες και
αφθονεί σε φυτικές ίνες, αντιο-
ξειδωτικά, βιταμίνες και μέ-
ταλλα. Τα Nopalitos χρησιμο-
ποιούνται σε σαλάτες, tacos,
ακόμη και ως απλό συνοδευτικό. 
Επίσης, οι περισσότεροι σκέ-
φτονται το μεξικάνικο φαγητό
και αυτομάτως γεύονται πικάντι-
κες πινελιές. Οι πιπεριές τσίλι
είναι ένα κοινό στοιχείο στη με-
ξικάνικη μαγειρική. Υπάρχουν
πολλά διαφορετικά είδη και,
μαζί με το ρύζι, τη σοκολάτα, το
αβοκάντο, τα φασόλια και το
Nopalitos, αποτελούν βασικό
στοιχείο της παραδοσιακής με-
ξικάνικης διατροφής. Τα tacos
είναι το κέντρο της προσοχής
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για τη μεξικάνικη κουζίνα σε
παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο,
όσοι γνωρίζουν καλά τη μεξικα-
νική κουζίνα, έχουν σίγουρα γευ-
τεί τα μοναδικά και απολαυ-
στικά γλυκά της. Η μεξικάνικη
κουζίνα είναι γνωστή για το νό-
στιμο και υψηλής περιεκτικότη-
τας σε αντιοξειδωτικά κακάο
της, με διάφορα γλυκά της να
κλέβουν την παράσταση, όπως
churros, Cornbread και tamales.

Βασική ορολογία μεξικανικών
λιχουδιών
Το μεξικάνικο street food είναι
ένα εκπληκτικό μέρος της μεξι-
κανικής κουλτούρας που δίνει
έμφαση τόσο στη γεύση όσο και
στην παράδοση. Το πιο γνωστό
είδος μεξικάνικου street food
είναι τα tacos, που έχουν υιοθε-
τηθεί παγκοσμίως.

Tacos
Τα tacos είναι το πιο ευρέως δια-
δεδομένο μεξικάνικο street food
σε όλο τον κόσμο.Πρόκειται,
στην πραγματικότητα, για μια
τορτίγια καλαμποκιού ή απλού
αλευριού που περικλύει κάποια
γέμιση. Σύμφωνα, με την μεξι-
κανική παράδοση, τα tacos απο-
τελούν τη φυσική εξέλιξη μιας
πρώιμης πρακτικής, κατά την
οποία οι εργάτες χρησιμοποιού-
σαν, τέτοιου είδους πίτες, για να
μαζεύουν άλλα τρόφιμα με τορ-
τίγια ως σκεύη που δεν χρησιμο-

ποιούνταν. Σήμερα, τα tacos
μπορούν να πάρουν οποιαδή-
ποτε μορφή και οποιαδήποτε γέ-
μιση, κάτι που τα καθιστά ένα
ευέλικτο φαγητό, χωρίς όμως να
αποτελεί κυρίως πιάτο.

Quesadillas 
Οι Quesadillas είναι ένα απλό
πιάτο που αποτελείται από τορ-
τίγιες με τυρί και μπαχαρικά
που διπλώνονται στη μέση και
στη συνέχεια μαγειρεύονται.
Παρασκευάζονται σε ένα ζεστό
σκεύος, που ονομάζεται «comal»

Tostada
Με πολύ απλά λόγια, και όπως
είναι προφανές, μια tostada
είναι μια φρυγανισμένη τορτίγια
καλαμποκιού πάνω στο οποίο
προστίθενται υλικά.

Burritos 
Τα Burritos είναι ένα πολύ γνω-
στό είδος φαγητού που έχει τις
ρίζες του στο Βόρειο Μεξικό.
Μάλιστα, ένα αυθεντικό μεξικά-
νικο burrito είναι αρκετά διαφο-
ρετικό από αυτό ενός αμερι-
κανικού στυλ και συνήθως περιέ-
χει μόνο κάποια είδη γέμισης. Η
γέμιση είναι συνήθως κάποιο
είδος κρέατος  μαζί με ρύζι, λα-
χανικά και φασόλια. Στη συνέ-
χεια, οι γεμίσεις τυλίγονται στην
τορτίγια, μερικές φορές μαγει-
ρεύονται ελαφρά και στη συνέ-
χεια σερβίρονται.

Gordita
Μια Gordita είναι βασικά μια
παχιά τορτίγια, η οποία κατά
την παρασκευή της,  δημιουργεί-
ται με ένα αξιοπρεπές πάχος,
ώστε να μπορεί να φουσκώσει με
τον ατμό όταν μαγειρεύεται.
Έτσι, όταν μαγειρευτεί, θα έχει
φουσκώσει τόσο, ώστε με μια
σχισμή να μπορεί να γεμίσει με
διάφορα υλικά. Μια αυθεντική
μεξικάνικη Gordita φτιάχνεται
από μια ζύμη masa, που είναι γε-
μισμένη με διαφορετικές γεμί-
σεις όπως κοτόπουλο, τυρί και
λαχανικά. Στη συνέχεια, η ζύμη
είτε τηγανίζεται, είτε ψήνεται εκ
νέου. Αυτό δημιουργεί ένα τρα-
γανό ζυμάρι με μια νόστιμη, μα-
γειρεμένη γέμιση το οποίο ο
καταναλωτής μπορεί να βουτή-
ξει στη σάλτσα της επιλογής του.
Ενώ η σύγχρονη μεξικάνικη κου-
ζίνα μπορεί να διαφέρει αρκετά,
από όταν πρωτοδημιουργήθηκε
πριν από εκατοντάδες χρόνια, οι
ρίζες και οι παραδόσεις της εξα-
κολουθούν να «χρησιμοποιού-
νται» έως και σήμερα ως βάση
της μεξικανικής γαστρονομικής
εμπειρίας. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι τορτίγιες. 

Από τα tacos μέχρι τα burritos,
το μεξικάνικο φαγητό σημαίνει
πολλά περισσότερα από απλά
ένα ακόμη φαγητό. Είναι μια
ολοκληρωμένη αισθητικά εμ-
πειρία.l
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Γιατί τα αποφεύγουμε?
της Δήμητρας Δολιανίτη και του Κωνσταντίνου Κωβαίου

MANAGEMENT

Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό
κλάδο όπως αυτόν της εστίασης,
με τον πήχη των προσδοκιών
των επισκεπτών να ανεβαίνει κα-
τακόρυφα, το χτίσιμο ενός ισχυ-
ρού brandname μέσω ενός
επιτυχημένου concept αποτελεί
πλέον μονόδρομο.Τα εστιατόρια
ξενοδοχείων καλούνται να αντα-
γωνιστούν ανεξάρτητα εστιατό-
ρια, με συνέπεια πολλές φορές
να αποτυγχάνουν εις βάρος των
πελατών τους, αφού δεν μπο-
ρούν ή δεν επιθυμούν να ακο-
λουθήσουν τις τάσεις, όπως
αυτές διαμορφώνονται ή να
αφουγκραστούν τι πραγματικά
ζητούν οι επισκέπτες τους. Κάθε

χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες
από κάθε γωνιά του πλανήτη,
επισκέπτονται την Ελλάδα για
τις διακοπές ή την εργασία τους.
Κατά κύριο λόγο, επιλέγουν ένα
ξενοδοχείο ως βάση για τις δρα-
στηριότητες τους, το οποίο ανά-
λογα με την κατηγορία και
κατάταξή του, να μπορεί να τους
προσφέρει επιπλέον παροχές
εκτός από μια απλή διαμονή.
Ένα από τα βασικά "όπλα" στη
φαρέτρα μίας ξενοδοχειακής
μονάδας, είναι το επισιτιστικό
κομμάτι και κατ’ επέκταση το
εστιατόριο ή τα εστιατόριά της.
Τα τελευταία χρόνια, τα ξενοδο-
χεία έχουν επενδύσει σημαντικά

ποσά σε αυτό τον τομέα, προτεί-
νοντας νέες ιδέες όπως rooftop
restaurants, θεματικά εστιατό-
ρια, private dining και πολλά
άλλα, με σκοπό να “κρατήσουν”
τον πελάτη εντός των τειχών
τους. Παρ’όλα αυτά, σε πολλές
περιπτώσεις, οι ένοικοι του ξενο-
δοχείου προτιμούν να δειπνούν
σε κάποιο εστιατόριο της περιο-
χής ή σε κάποιο φημισμένο
χώρο εστίασης αρκετά χιλιόμε-
τρα μακριά. 

Πώς όμως καταφέρνουν τα
εστιατόρια των ξενοδοχείων να
“απομακρύνουν” τον πελάτη
από το κατάλυμα?
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Ας εξετάσουμε 5 λόγους 
που δεν επιλέγονται.

Έλλειψη concept και 
ξεκάθαρης ταυτότητας

Ο πελάτης ενός ξενοδοχείου θα
προτιμήσει να δειπνήσει σε ένα
εστιατόριο με θαλασσινά, σε μια
ταβέρνα ή σε ένα fine dining
εστιατόριο εκτός του ξενοδο-
χείου,  καθώς γνωρίζει εκ των
προτέρων τι θέλει να δοκιμάσει
και που θα βρει αυτό που ανα-
ζητά. Τα ξενοδοχεία, από την
άλλη πλευρά, σε πολλές περι-
πτώσεις, πέφτουν στην παγίδα
της επανάληψης και των τυπο-
ποιημένων μενού. Burgers, πί-
τσες και club sandwiches
υπάρχουν στον κατάλογο σχεδόν
κάθε ξενοδοχείου. Σύμμαχος σε
αυτό η άποψη ότι: “Εφόσον δια-
θέτουμε πελάτες από όλο τον
κόσμο πρέπει να μπορούμε να
τους ικανοποιήσουμε όλους”.
Αυτό είναι πλέον μια ξεπερα-
σμένη αντίληψη αφού εκτός του
ξενοδοχείου υπάρχουν ειδικευ-
μένοι χώροι που προσφέρουν το
κάθε προιόν. Η λύση σ’αυτό
είναι απλή. Ξεκάθαρο concept,
νέες προτάσεις αλλά και ταυτό-
τητα, που θα εκτιμήσουν οι πε-
λάτες του ξενοδοχείου και θα το
επισκεφτούν ξανά και ξανά.

Multitasking στην 
κουζίνα και στο 
εστιατόριο

Σε ένα χώρο εστίασης, βασικό
αντικείμενο απασχόλησης του
προσωπικού, αποτελεί η προ-
ετοιμασία και η σωστή διαχεί-
ριση της εργασίας κατά τη
διάρκεια του service. Σε ένα ξε-
νοδοχείο αυτό είναι περίπλοκο,
καθώς σε πολλές περιπτώσεις το
προσωπικό της σάλας και της
κουζίνας, καλείται να εξυπηρε-
τήσει μεγαλύτερο όγκο εργα-
σιών, καλύπτοντας τις ανάγκες
ενός συνεδρίου, ενός μπαρ ή
εστιατορίου, αλλά και του room
service ταυτόχρονα από το ήδη
υπάρχον προσωπικό. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα, πολλές φορές να
μην μπορεί να λειτουργήσει τί-
ποτα στην εντέλεια, κάτι ιδιαί-
τερα αποτρεπτικό για τον
πελάτη. 

Η άποψη: “Eστιατόριο
ξενοδοχείου; Θα είναι
ακριβό!”

Πόσες φορές έχουμε ακούσει ή
έχουμε και οι ίδιοι σκεφτεί τη
φράση αυτή; Δυστυχώς εδώ και
πολλά χρόνια επικρατεί αυτή η

άποψη και όχι άδικα, καθώς αρ-
κετά ξενοδοχεία έπεσαν στην
παγίδα της υπερκοστολόγησης
σε φαγητό και κρασί. Τα τελευ-
ταία χρόνια όμως, τα εστιατόρια
ξενοδοχείων κάνουν πολλές προ-
σπάθειες στο “χτίσιμο” μίας
καλής σχέσης ποιότητας-τιμής,
αλλά και εκπτώσεων στους πελά-
τες του ξενοδοχείου. Εξίσου ση-
μαντικό όμως είναι να θέτουν ως
στόχο τη δημιουργία σχέσης εμ-
πιστοσύνης μαζί τους, προσφέ-
ροντας κίνητρα στους φιλοξε-
νούμενούς τους, ώστε να γευμα-
τίσουν έστω και μια φορά στο
εστιατόριό τους. 

Ελλιπής σήμανση και
καθοδήγηση από το
προσωπικό

Παραπάνω αναφερθήκαμε στο
θέμα της τιμής. Εκτός αυτού,
όμως, υπάρχει και το ζήτημα της
ελλιπούς σήμανσης (σχετικά με
το αν υπάρχει εστιατόριο εντός
του καταλύματος, καθώς και επι-
πλέον πληροφορίες για το τι
προσφέρει). Φυσικά, εδώ ση-
μαντικό ρόλο παίζει το προσω-
πικό της επιχείρησης και ειδικά
το τμήμα της Υποδοχής, καθώς
είναι συνώνυμο της πρώτης επα-
φής με τον πελάτη. u
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Χρειάζεται να υπάρχει κατάλ-
ληλη ενημέρωση από το προσω-
πικό, ώστε να μπορέσει να
καθοδηγήσει ουσιαστικά τον πε-
λάτη, όχι μόνο για τις ώρες λει-
τουργίας και το concept του
εστιατορίου, αλλά και για να πα-
ρέχει ουσιαστικές πληροφορίες
για την τοποθεσία (πλησίον ιστο-
ρικού μνημείου), τη θέα (βουνό
ή θάλασσα). Επιπλέον, μπορεί
να διατεθεί ενημερωτικό υλικό
στους πελάτες, είτε να γίνει
χρήση ειδικού λογισμικού (ap-
plication) ή ακόμη και προωθη-
τικού υλικού εντός του
ξενοδοχείου (banners, οθόνες
προβολής κ.α). Πολύ σημαντι-
κός παράγοντας για τη σωστή
σήμανση αποτελεί και η ενημε-
ρωμένη ιστοσελίδα του ξενοδο-
χείου με πρόσφατες γαστρο-
νομικές προτάσεις του εστιατο-
ρίου, αλλά και με ανανεωμένο
φωτογραφικό υλικό. 

Προβολή και 
διαφήμιση

Καίριο ζήτημα (και πηγή πολ-
λών προβλημάτων) και χώρος
αντιπαραθέσεων σε αρκετά εστι-
ατόρια ξενοδοχείων, είναι το ζή-
τημα της σωστής και στο-
χευμένης προβολής και διαφήμι-
σης. Στον αντίποδα αυτών, τα
εστιατόρια με σοβαρές επενδύ-
σεις, πλάνο marketing, αλλά και
concept, κατάφεραν να ξεχωρί-
σουν λαμβάνοντας τη μερίδα του
λέοντος μέσω της προώθησής
τους σε διαφημιστικά έντυπα και
διατηρώντας μεγαλύτερο πνεύ-
μα εξωστρέφειας και δυναμικής
ακόμη και στα Social Media. Τα
ξενοδοχεία έχοντας να αντιμετω-
πίσουν τις μεγάλες προμήθειες
στις διαδικτυακές πλατφόρμες
κρατήσεων, έμειναν πίσω σε
αυτόν τον τομέα. 

Το γεγονός αυτό επενεργεί αρ-
νητικά στη φήμη εξαιρετικών
εστιατορίων ξενοδοχείων, με
αποτέλεσμα οι προσπάθειες των
Σεφ και των επιχειρήσεων να
περνάνε απαρατήρητες. 

Αναμφίβολα, θα ήταν κρίμα αν
χιλιάδες επισκέπτες δεν είχαν τη
δυνατότητα να γευματίσουν σε
ένα τέτοιο εστιατόριο, να γνωρί-
σουν τη γαστρονομική του πρό-
ταση, να έρθουν σε επαφή με τα
Ελληνικά προϊόντα και να νιώ-
σουν ότι στο προσωρινό τους
“σπίτι” μπορούν να απολαύσουν
αρκετές γεύσεις και να περάσουν
όμορφα, όπως σε ένα “κανονικό”
εστιατόριο.l
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ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ
Ασφαλές, νόστιμο και ποιοτικό φαγητό, σαν σπιτικό.

Απόστολος Μελούδης, Executive Chef στην εταιρεία Γευσήνους

Γευσήνους 

Η μεγαλύτερη εταιρεία contract
catering στην Ελλάδα. Διαχειρί-
ζεται κυλικεία των μεγαλύτερων
εταιρειών στην χώρα, αναλαμ-
βάνει την σίτιση σε κρατικά και
ιδιωτικά νοσοκομεία, σχολεία,
πανεπιστήμια, supermarkets,
καθώς επίσης προμηθεύει με
έτοιμες σάλτσες, μερικές από τις
μεγαλύτερες αλυσίδες εστίασης
στην αγορά.

Διαθέτει 3 μεγάλες μονάδες πα-
ραγωγής σε όλη την επικράτεια,
με αυτήν του Κρυονερίου, να
είναι η μεγαλύτερη με 8.000 τ.μ.,
(4.500 τ.μ. είναι παραγωγικοί
χώροι, ενώ τα 3.500 αποθηκευτι-
κοί).

Απασχολεί 1.000 εργαζόμενους
σε όλη την Ελλάδα, από τους
οποίους οι 200 εργάζονται στην
κουζίνα.

Κλάδος: Catering

Βασική δραστηριότητα:
Contract catering, καλύπτει επι-
σιτιστικές ανάγκες βιομηχανι-
κών μονάδων, νοσηλευτικών
ιδρυμάτων, στρατιωτικών εγκα-
ταστάσεων, εκπαιδευτικών οργα-
νισμών, supermarkets.

Απόστολος Μελούδης, Executive
Chef στην εταιρεία Γευσήνους:

“Είμαι ο executive chef της εταιρείας
τα τελευταία 9 χρόνια και είμαι υπεύ-
θυνος για τον προγραμματισμό της
παραγωγής, την επίβλεψη της παρα-
γωγικής διαδικασίας, την δημιουργία
του μενού και, γενικά, για όλο το
management της κουζίνας. Εργάζομαι
συνολικά 30 χρόνια σαν μάγειρας,
έχοντας δουλέψει σε ξενοδοχεία,
εστιατόρια, σαν private chef και τα τε-
λευταία 16 από αυτά σαν executive
chef σε caterings.”

Επαναλαμβανόμενα, ποιοτικά
αποτελέσματα στην καθημερινή
παραγωγή.

“Προσπαθούμε να παράγουμε πολύ
νόστιμο και ποιοτικό φαγητό, ακριβώς
όπως το σπιτικό, ασφαλές, αλλά και
απόλυτα προσαρμοσμένο στις διαφο-
ρετικές ανάγκες όλων των πελατών
μας”.

“Η παραγωγή γίνεται στις εγκαταστά-
σεις της εταιρείας, που  κατασκευά-
στηκαν πριν 3 χρόνια. Είναι
υπερσύγχρονες και εξοπλισμένες με
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας,
που μας βοηθούν, ώστε να φέρουμε το
δύσκολο έργο μας εις πέρας. Από τις
εγκαταστάσεις αυτές παράγονται κα-
θημερινά περίπου 80.000 μερίδες, με
τις 35.000 μερίδες να είναι ζεστές,
ενώ οι 45.000 κρύες”.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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“Η RATIONAL κατέχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο εδώ με τους φούρνους
iCombi Pro και τα τηγάνια iVario
Pro, έχοντας 8 από αυτά των 150 λί-
τρων και 2 των 20 λίτρων, τα οποία
παράγουν και το μεγαλύτερο μέρος
του φαγητού μας.

Τα τηγάνια αυτά μας βοηθούν να κά-
νουμε πολλά, διαφορετικά μαγειρέ-
ματα με ένα μόνο μηχάνημα, αφού
λειτουργούν σαν βραστήρας, κατσα-
ρόλα, τηγάνι, φριτέζα, αλλά και μη-
χάνημα sous-vide”.

Tα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά:

“1. H ταχύτητα θέρμανσης, αλλά και
μείωσης της θερμότητας κατά την
διάρκεια του μαγειρέματος, π.χ. με το
iVarioBoost.

2. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του
φαγητού, καθ’ όλη τη διάρκεια του
μαγειρέματος.

3. Ο προγραμματισμός των φάσεων
μαγειρέματος, ακόμα και του νερού
που θα πέσει στο φαγητό.

4. ConnectedCooking, δηλαδή της
σύνδεσης του μηχανήματος μέσω WI-
FI και συμπλήρωσης των συστημάτων
ποιότητας”.

Η πρόκληση:

“H μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίζουμε είναι η
ικανοποίηση των πελατών μας
καλύπτοντας τις καθημερινές
τους ανάγκες στην εργασία”.

Η λύση:

“H εταιρεία RATIONAL κατέχει
πρωταγωνιστικό ρόλο σε
αυτό, με τους φούρνους
iCombi Pro και τα τηγάνια
iVario Pro”.

Όφελος για τον πελάτη:

“Ποικιλία ποιοτικών πιάτων,
η οποία εναλλάσσεται κάθε
μέρα. Φαγητά που μένουν
χαραγμένα στη μνήμη των
πελατών, ακριβώς όπως τα
σπιτικά”.
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FERRARI
Το εστιατόριο Cavallino αποκτά νέα εικόνα
της Βασιλικής Πούλου

Η Ferrari εγκαινιάζει ένα νέο κε-
φάλαιο στο εστιατόριο Cavallino
που δίνει νέα πνοή στην ιστο-
ρική τοποθεσία Via Abetone In-
feriore, απέναντι από την είσοδο
του εργοστασίου Maranello,
χάρη στη συνεργασία μεταξύ του
Massimo Bottura και την αρχιτέ-
κτονα India Mahdavi. Με μια
περαιτέρω έκφραση του πάθους
και της υπεροχής της μάρκας, η
τρατορία συνεχίζει να διατηρεί
τα συναισθήματα, τις επιτυχίες
και τις αναμνήσεις, που σημάδε-
ψαν την ιστορία της Ferrari
μέσα στον χώρο, παραπέμπο-
ντας στην ίδια την προέλευση
της εταιρείας και το ισχυρό,
πρωτοποριακό πνεύμα του
ιδρυτή της, Enzo Ferrari. Το
Cavallino είναι ένα εμβληματικό
ορόσημο της κληρονομιάς της
Ferrari από το 1942, όταν ο

Enzo Ferrari αγόρασε τη γη. Το
1950, άνοιξε επίσημα και για το
ευρύτερο κοινό ως Cavallino
Restaurant. Σε αυτό το εστιατό-
ριο, ο Enzo Ferrari συναντιόταν
με το προσωπικό, τους πελάτες
και τους στενούς φίλους, όπου
του άρεσε να παρακολουθεί το
Grand Prix. Στο παρελθόν, επι-
φανείς επισκέπτες όπως ο πρίγ-
κιπας Bernardo της Ολλανδίας,
η πριγκίπισσα Liliana de Rethy
και ο τρεις φορές παγκόσμιος
πρωταθλητής Jackie Stewart,
καθώς και όλοι οι οδηγοί και οι
μηχανικοί που ήταν τότε μέρος
της ομάδας Ferrari κατά τη
διάρκεια των δεκαετιών, έχουν
καθίσει σε αυτά τα τραπέζια. Η
σύγχρονη επανερμηνεία αυτού
του χώρου επαναφέρει στο προ-
σκήνιο την αυθεντική απλότητα
ενός cult προορισμού που απο-

τελεί μέρος του θρύλου του
Maranello. Το Cavallino αγκα-
λιάζει ένα όραμα φιλοξενίας για
να προσφέρει σε όλους τη δυνα-
τότητα να είναι μέρος του κό-
σμου της Ferrari, να αναπνέουν
την ίδια ατμόσφαιρα και τα ίδια
ιδανικά, που καθοδήγησαν τον
ιδρυτή και όλους όσους συνέβα-
λαν ενεργά στη διαμόρφωση
αυτού του θρύλου για σχεδόν 75
χρόνια. Ομοίως, προσφέρει το
όραμα του Massimo Bottura για
την ιταλική παράδοση ιδωμένη
μέσα από μια σύγχρονη και όχι
νοσταλγική προοπτική. 

Στο Cavallino, υπάρχει ένας
χώρος για ανθρώπους, που μοι-
ράζονται το πάθος τους για την
Ferrari και για την Osteria
Francescana.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Ακόμη και η νέα ιδέα του Cav-
allino συνεχίζει να διατηρεί και
να γιορτάζει το πνεύμα και τα
διακριτικά χαρακτηριστικά της
καταγωγής του. Η μοντενέζικη
ταυτότητα και η αίσθηση του
ανήκειν και της φιλικότητας θα
είναι αισθητή σε κάθε δωμάτιο,
σε κάθε πιάτο και σε κάθε λε-
πτομέρεια ενός καθηλωτικού
έργου, που ενσωματώνει την
ακρίβεια και τη φροντίδα που
επιδεικνύεται από το έργο της
Ferrari, της ομάδας Osteria
Francescana και του στούντιο
India Mahdavi, όλα σε ένα
άνετο και φιλόξενο περιβάλλον.
Στο Cavallino, η παράδοση είναι
το επίκεντρο, η ιστορία και η
ταυτότητα της περιοχής επανε-
ξετάζονται με ένα σύγχρονο
στυλ, ώστε να ενωθούν τα καλύ-
τερα στοιχεία του παρελθόντος,
με τις γεύσεις του παρόντος και
του μέλλοντος. Έτσι το Filetto
alla Rossini γίνεται Cotechino
alla Rossini, στεφανωμένο με
τρούφα και σάλτσα μαύρου κε-
ρασιού Modena, για να γλυκάνει
τον ουρανίσκο. Το gnocco fritto
είναι “αεράτο” και τραγανό, σερ-
βίρεται με μια επιλογή από
αλλα-ντικά Emilian. Το ψωμί
παρα- σκευάζεται από παραδο-
σιακούς κόκκους σιταριού, με
φυσικό τρόπο. Ακόμα και τα

κλασικά τορτελίνια, μαγειρε-
μένα σε ζωμό καπόνι και σερβι-
ρισμένα σε κρέμα Parmigiano
Reggiano, είναι ακόμα πιο νό-
στιμα γιατί παρασκευάζονται ει-
δικά από το Tortellante training
project,  που εκπαιδεύει νέους
ενήλικες με αυτισμό στην τέχνη
της δημιουργίας τους στο χέρι.
Στο παλιό κτίριο της αγροικίας,
με τη νέα κόκκινη πρόσοψή
του, η India Mahdavi έπαιξε με
το παραδοσιακό διακοσμητικό
λεξιλόγιο της ιταλικής τρατο-
ρίας και του αρχιτεκτονικού της
κώδικα, με έπιπλα εμπνευσμένα
από τον κόσμο της Ferrari. Από
την είσοδο, τα δωμάτια του
εστιατορίου συνδέονται μέσω
μιας σειράς από καμάρες, που
προσφέρουν στους χώρους
ρυθμό, δίνοντας ενέργεια μέσω
των προοπτικών, και που καθο-
δηγούν τους επισκέπτες στο τρα-
πέζι τους. Το δάπεδο είναι
καλυμμένο με παραδοσιακά
πλακάκια από τερακότα, που
εναλλάσσο-νται χρωματικά με-
ταξύ καφέ  και ιβουάρ, σε καρό
μοτίβο, σαν καλοσιδερωμένο
τραπεζομάντιλο. Οι τοίχοι είναι
επενδεδυμένοι από ξύλο βελανι-
διάς, ενώ σε αυτούς γέρνουν τα
τραπέζια και οι πλάτες του πάγ-
κου από κίτρινο δέρμα με στρογ-
γυλεμένα και γραφικά σχήματα.

Επίσης, στους τοίχους έχουν το-
ποθετηθεί σπάνιες συλλογές φω-
τογραφιών, αφισών, αναμνη-
στικών, που αποκαλύπτουν το
πνεύμα του τόπου και την ιστο-
ρία πίσω από την απίστευτη βιο-
μηχανία της Ferrari. Ο κήπος,
επανασχεδιασμένος με τη βοή-
θεια του Marco Bay, σχηματίζει
ένα αίθριο, ένα καταφύγιο πρα-
σίνου στη σκιά μιας πέργκολας.
Στο ισόγειο, το Enzo Room, με
την ξύλινη επένδυση από λεύκα,
έχει επίσης αναφορές στην ιστο-
ρία. Ο ιδρυτής καθόταν εδώ,
μπροστά από το τζάκι, παρακο-
λουθώντας τους αγώνες. Στόχος,
της γενικότερης ανάπλασης του
εστιατορίου ήταν η αποκατά-
σταση της νεωτερικότητας της
τρατορίας και η εμφύσιση μιας
νέας ταυτότητας. Η  India Mah-
davi επανεξέτασε την κληρονο-
μιά και το οπτικό λεξιλόγιο της
Ferrari. Χρησιμοποιώντας την
ψηφιοποίηση και τη μεγέθυνση,
το λογότυπο της εταιρείας, το
Prancing Horse, έγινε pixelized
για να δημιουργήσει μια μονα-
δική ταυτότητα για το εστιατό-
ριο, και εφαρμόστηκε σε πολλές
επιφάνειες και υλικά, ακόμη και
στις λευκές δαντελένιες κουρτί-
νες στα παράθυρα, που συναν-
τάμε σε κάθε τρατορία “που
σέβεται τον εαυτό της”.l
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