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Από τον Βασίλη Σαμούρκα | By Vassilis samourkas

Κάθε γεύση είναι ο πολιτισμός και η ταυ-
τότητα ενός τόπου. Αποτελεί το εισιτήριο 
για ένα μαγευτικό ταξίδι σε μέρη μακρινά 
κι εποχές βγαλμένες μέσα από την ιστο-
ρία και τις παραδόσεις. Αλμυρά ή γλυκά, 
τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα μας 
υπόσχονται μοναδικές γαστρονομικές 
εμπειρίες. Απολαύστε τις με εκείνους που 
αγαπάτε, εδώ ή στην χώρα σας.

every taste is the culture and the identity 
of a place. It is the passport for a magical 
journey to faraway places and times 
deriving form history and traditions. 
Whether salty or sweet, our traditional 
Greek products can promise us unique 
gastronomical experiences. enjoy them 
with your beloved people, here or in your 
country. 
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Με ιστορία 158 ετών, η τέταρτη γενιά της οικογένειας Τρικαλινού 
φέρνει το μοναδικό της αυγοτάραχο στην κουζίνα των κορυφαί-
ων εστιατορίων. Λαμβάνοντας θέση ανάμεσα στα 30 πιο υγιεινά 
προϊόντα του πλανήτη, αποτελεί ένα προϊόν χαμηλής αλατότη-
τας και βελούδινης γεύσης. Κάθε βήμα της παραγωγικής διαδι-
κασίας ελέγχεται διαρκώς με βιολογικές και χημικές εξετάσεις, 
καθιστώντας το αυγοτάραχο Τρικαλινού το μοναδικό αυγοτάρα-
χο όπου ο καταναλωτής ξεχωρίζει τα αυγά του ψαριού στο στό-
μα. Θα το βρείτε στο «Παντοπωλείο Μεσογειακής Διατροφής» 
(Σοφοκλέους 1, Αθήνα) και σε αρκετά ντελικατέσεν όπως τα 
«Dégustation» (Κουμπάρη 5, Αθήνα) και La maison du fromage 
(Καψάλη 10, Κολωνάκι). (http://trikalinos.gr)

ΑυγοτΑρΑχο τρικΑλινος
avgotaraho (Grey Mullet Bottarga) Trikalinos 

With a history of 158 years, the fourth generation of the Trikalinos 
family has been bringing the unique avgotaraho in the cuisine 
of top restaurants. It has won a position among the 30 healthiest 
products on the planet and is a product of low salinity and with 
a velvet taste. every step of the production process is constantly 
controlled through chemical and organic tests, making the Tri-
kalinos avgotaraho the only one in which the consumer can 
feel the fish eggs in his mouth. You can find it at the "Mediter-
ranean Diet Grocery" shop (1 Sophokleous street, Athens) and 
in several delicatessen store such as "Dégustation" (5 Koumpari 
Street, Athens) and La maison du fromage (10Kapsali street, 
Kolonaki). (http://trikalinos.gr/el)
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Ήταν πριν από 120 ολό-
κληρα χρόνια όταν η οικο-
γένεια Σαρήμπογια έφερνε 
στην περιοχή της Δράμας 
τη συνταγή για παραδοσι-
ακό «καραμανλίδικο» πα-

στουρμά. Σήμερα, η τέταρτη γενιά ακολου-
θεί τις οδηγίες του παππού, καθιστώντας τα μοναδικά αυτά αλλαντικά ως τους 
πλέον εκλεκτούς και ξεχωριστούς μεζέδες στο τραπέζι μας. Από μοσχάρια 
ελευθέρας βοσκής της περιοχής των Σερρών, και κάτω από διαρκή επιστημο-
νικό έλεγχο, ο Κώστας Σαρήμπογιας διευθύνει μια υπερσύγχρονη μονάδα κα-
θετοποιημένης παραγωγής που ακολουθεί κατά γράμμα την «ιεροτελεστία» 
της ωρίμανσης του κρέατος, για να προσφέρει στον καταναλωτή τον ιδανικό 
παστουρμά. Μην παραλείψετε να γευτείτε το μοναδικό σουτζούκι, αλλά και 
να «πειραματιστείτε» με τα εξαίσια αλλαντικά sary. Θα τα βρείτε σε αρκετά 
ντελικατέσεν, όπως τα «Αραπιάν» (Ευριπίδου 41, Αθήνα) και «Μπαταγιάννης» 
(Σωκράτους 22, Αθήνα). (http://www.sary.gr)

ΠΑςτουρμΑς Sary 
Pastourma sary 

It was 120 years ago that the saribogia family 
brought in the area of Drama the recipe for the 
traditional "karamanlidiko" pastourma. Today, the 
fourth generation follows the instructions of the 
grandfather, making these unique products the 
most exclusive, special tapas on our tables. It is 
made from free-range beef from the region of 
serres under the constant scientific control of Ko-
stas saribogias, who manages a state-of-the-art 
vertical production unit, which follows the "ritual" 
for the maturation of the meat by the book, in or-
der to offer consumers the ideal pastourma. Do try 
the unique soutzouki as well as other exquisite sary 
products you can find them in many delicatessens, 
such as "arapian" (41 Evripidou street, Athens) 
and "Batagiannis" (22 Sokratous street, Athens). 
(http://www.sary.gr)
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ΒουΒΑλιςιο 
κρέΑς μΠορΑ 
Η φιλόδοξη προσπάθεια της οικογένειας Μπόρα 
πριν από 13 χρόνια εξελίχθηκε σήμερα σε μια 
από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στο καθημε-
ρινό μας τραπέζι. Ο Ζέλιος Μπόρας συνέστησε 
στο κοινό το πλέον θρεπτικό, άπαχο και πλούσιο 
σε θρεπτικά στοιχεία βουβαλίσιο κρέας δικής 
του παραγωγής από αυτόχθονους πληθυσμούς 
ελληνικών βουβαλιών, τα οποία ζουν εδώ και 
χιλιάδες χρόνια σε ένα μοναδικό και προστατευ-
όμενο μικρο-περιβάλλον στη Λιβαδιά Σερρών. 
Ξεχωριστή θέση έχει ο καβουρμάς· ένα μοναδι-
κό αλλαντικό βασισμένο στην παραδοσιακή το-
πική συνταγή, χωρίς πρόσθετα ή συντηρητικά κι 
εντελώς άπαχο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
το καπνιστό φιλέτο βουβαλιού, τα μοναδικά λου-
κάνικα με εξαίσιες προσμίξεις και τα ξεχωριστά 
κεμπάπ. Θα τα βρείτε στο κατάστημα «Miran» 
(Ευρυπίδου 45, Αθήνα) και σε άλλα εκλεκτά ση-
μεία πώλησης. (http://www.mporas.gr)

Buffalo Μeat Boras 

The ambitious efforts of the Boras family 13 
years ago have nowadays developed into one 
of the most distinct dishes of everyday cuisine. 
Zelios Boras introduced the public to the highly 
nutritious, fat-free and rich in nutrients buffalo 
meat of his own production form indigenous 
Greek buffaloes, which have been living for 
thousands of years in a unique protected small 
environment in Livadia, serres. Kavourmas 
holds a special position: it is a unique delicates-
sen based on the local traditional recipe, addi-
tive and preservative-free and completely fat-
free. Do try the smoked buffalo fillet, the unique 
sausages with the exceptional blends and the 
unique kempaps. You can find them at «Miran» 
(45 Evripidou Street, Athens) and in other deli-
catessen stores. (http://www.mporas.gr)

•
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κΑΠνιςτο χέλι γέιτονΑς  
smoked Εel Geitonas 

It is a delicatessen that the Baltic people adore and which Vagge-
lis Geitonas has been developing in his own ways for centuries. 
"What matters is the raw material" says the fish farmer who in-
troduced a unique production process in 1989. The eels grow in 
a fully controlled environment and remain in cold water for ten 
days before they are smoked. This is a process seen only here 
and which adds unique taste stability under constant quality 
controls. The female eel, which is bigger, has a fattier taste while 
the male is drier and the smoke aroma is more intense. Besides 
most exclusive seafood restaurants, they can also be found in 
the delicatessen "ΑΒ Vasilopouloi" (3 Paparigopoulou street, 
Athens) and "Balaskas" (56 Α. Panagouli street, Glyfada) etc. 
(http://www.eelgeitonas.com/gr)

Μια λιχουδιά όπου οι λαοί των χωρών της Βαλτικής λατρεύουν 
εδώ κι αιώνες, εξελίσσει με τον δικό του τρόπο ο Βαγγέλης Γείτο-
νας. «Σημασία έχει η πρώτη ύλη», περιγράφει ο ιχθυοπαραγωγός 
που το 1989 συνέστησε έναν μοναδικό τρόπο παραγωγής. Τα χέ-
λια μεγαλώνουν σε ένα απολύτως ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ 
πριν καπνιστούν παραμένουν για δέκα μέρες σε κρύο νερό. Μία 
διαδικασία που δεν συναντάμε πουθενά αλλού και η οποία προσ-
δίδει μοναδική γευστική σταθερότητα κάτω από διαρκείς ποιοτι-
κούς ελέγχους. Το θηλυκό χέλι, το οποίο είναι και μεγαλύτερο, έχει 
πιο λιπαρή γεύση, ενώ το αρσενικό είναι πιο στεγνό με εντονότερο 
το άρωμα του καπνού. Εκτός από τα περισσότερα εστιατόρια με 
εκλεκτά θαλασσινά, θα τα βρείτε στο ντελικατέσεν του «ΑΒ Βασι-
λόπουλοι» (Παπαρηγοπούλου 3, Αθήνα), στο «Μπαλάσκας» (Α. Πα-

ναγούλη 56 Γλυφάδα) και αλλού. (http://www.eelgeitonas.com/gr)
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Tsipouro Babajim
anestis Babajimopoulos brings a unique or-
ganic tsipouro in our glasses, for which as, he 
himself says, "you can tell the difference the 
next day"! Being an organic product of pomace 
cultivation, where diseases are fought against 
with exclusively natural and harmless materials, 
the Babajim tsipouro is a spirit of unique aromas 
and an "intoxicating" flavor. The careful process-
ing of the pomace stores its freshness and prop-
erties in every single fruit, while its double dis-
tillation and dilution with dematerialized water 
achieves a unique blend that literally "strokes" 
our palates. This exceptionally pure tsipouro 
with or without anise can be found in exclusive 
liquor store in athens and the suburbs. 

Ο Ανέστης Μπαμπατζιμόπου-
λος φέρνει στο ποτήρι μας 
ένα μοναδικό βιολογικό 
τσίπουρο, το οποίο, όπως 
ο ίδιος λέει, «την επόμενη 
μέρα καταλαβαίνεις τη δι-
αφορά»! Όντας ένα προϊόν 
βιολογικής καλλιέργειας 
στέμφυλου όπου η αντιμε-
τώπιση των ασθενειών κα-
ταπολεμάται αποκλειστικά 
με φυσικά κι ακίνδυνα υλικά, 
το τσίπουρο Μπαμπατζίμ 

συνιστά ένα απόσταγμα μο-
ναδικών αρωμάτων και «μεθυστικής» γεύσης. 
Η προσεγμένη επεξεργασία των στεμφύλων 
αποθηκεύει στον κάθε καρπό όλη τη φρεσκά-
δα και τις ιδιότητές του, ενώ η διπλή από-
σταξή του και η αραίωσή του με απιονισμέ-
νο νερό, επιτυγχάνει μια μοναδική πρόσμιξη 
όπου κυριολεκτικά «χαϊδεύει» τον ουρανίσκο 
μας. Το εξαιρετικά καθαρό αυτό τσίπουρο, με 
γλυκάνισο ή χωρίς, θα το βρείτε σε εκλεκτές 
κάβες στην Αθήνα και τα προάστια.

τςιΠουρο μΠΑμΠΑτζιμ

•

ΑθήνΑ: Πανεπιστημίου 10, Tηλ: 210 363 23 52 • ΓλυφΑδΑ: Πλατεία Εσπερίδων και Κύπρου 70, Tηλ: 210 894 71 69
Αthens: 10 Panepistimiou Ave., Tel: 210 363 23 52 • Glyfada: Esperidon Square & 70 Kyprou, Tel: 210 894 71 69

Με αξίες που αντλούν τις ρίζες τους από το 
1889, συνεχίζουμε την παράδοσή μας στο 
εύγευστο ψωμί και η τεχνογνωσία πέντε 
γενιών μας εμπνέει να δημιουργούμε τα 
γευστικότατα πιάτα του menu μας.
Το PAUL καλλιεργεί τις απολαύσεις της 
‘’τέχνης του Γαλλικού ευζήν’’ προτείνοντας 
την ποιότητα στο ψωμί και, παράλληλα, 
σερβίροντας παραδοσιακά γεύματα, 
εμπνευσμένα από αιώνες καλής κουζίνας 
και ζαχαροπλαστικής: tartine, croque-
monsieur, τάρτες αλμυρές και γλυκιές, 
πιάτα απλά και σύνθετα και μια υπέροχη 
ποικιλία από “δημιουργικές” σαλάτες.
Τα πιάτα παρασκευάζονται όλα στο 
κατάστημα μας, έναν χώρο αυθεντικό και 
ζεστό, που προσφέρεται για μια τέλεια 
απόδραση για πρωινό και μεσημεριανό 
γεύμα ή για μια γλυκιά απόλαυση. 

Our roots stretch back to 1889 and  
true to the values established by the 
founders of our business we are con-
tinuing the tradition with delicious 
bread. Five generations of know-how 
have inspired us to create tasty dishes 
for our menus.
PAUL is all about promoting the art of 
the French good life serving up qual-
ity bread alongside traditional dishes 
inspired by centuries of good cooking 
and patisserie: tartines, croques-mon-
sieur, quiches and tarts, ordinary and 
complex dishes, and a delightful range 
of ‘inspired’ salads.
All dishes are made in-store, in cosy, 
authentic surroundings, which are an 
ideal place to escape to for breakfast, 
lunch or a something sweet as a treat. 

 
Σύντομα,  

νέο κατάστημα  
και στην Κηφισιά, 

Λεβίδου 4.
New brand store,  

coming soon, at Kifissia,  
4 Levidou st.
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μέλι VaSiliSSa - Stayia Farm 
Vasilissa Honey - stayia farm 

Ένα μέλι 24 καρατίων μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως. Το 
μέλι Vasilissa (Queen) συνδυάζει το μοναδικό βιολογικό θυμαρί-
σιο μέλι Ευβοίας με τον βρώσιμο χρυσό. Είναι αποτέλεσμα της 
πρωτότυπης επιλογής του Γιάννη Καρυπίδη και της Σταυρού-
λας Θεοδώρου να συστήσουν στην παγκόσμια αγορά αυτήν 
την ξεχωριστή και πολυτελή μίξη. Η αντιοξειδωτική δράση του 
χρυσού «παντρεύεται» με τα μεθυστικά αρώματα του θυμαρί-
σιου μελιού μέσα σε μια πολυτελή συσκευασία που μάγεψε τα 
μεγαλύτερα ντελικατέσεν του πλανήτη. Η διαδικασία παραγωγής 

It is a 24-karat honey, unique in its kind interna-
tionally. The Vasilissa honey (Queen) combines 
the unique thyme honey of evia with edible gold 
flakes. It is the result of the original decision of 
john Karypidis and stavroula Theodorou to intro-
duce the international market to this special and 
luxurious blend. The antioxidant properties of 
gold are combined with the excellent aromas of 
thyme honey in a luxurious package that has fas-
cinated the greatest delicatessen on the planet. 
The production process, from the bee to the final 
product is under the absolute control of the two 
founders of stayia farm, who also recommend 
many other magical combinations, such as wild 
forest honey with large tears mastic of chios and 
vanilla as well as with red hot chili pepper. You 
can find them in almost all international airports 
and many store such as "Nora’s Deli" (11 Anag-
nostopoulou street, Athens) and "Dégustation" 
(5 Koumpari street), as well as in most european 
capitals. (http://www.stayiafarm.com)

από τη μέλισσα έως και το τελικό προϊόν είναι υπό τον απόλυτο 
έλεγχο των δύο ιδρυτών της stayia farm, οι οποίοι συστήνουν 
πολλούς ακόμη μαγευτικούς συνδυασμούς, όπως μέλι άγριου 
δάσους με μαστίχα Χίου και βανίλια, αλλά και μέλι με καυτερή 
πιπεριά. Θα τα βρείτε σε όλα σχεδόν τα διεθνή αεροδρόμια, 
αλλά και σε αρκετά καταστήματα όπως το «Nora’s Deli» (Ανα-

γνωστοπούλου 11, Αθήνα) και τα «Dégustation» (Κουμπάρη 5, 

Αθήνα), καθώς και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.  
(http://www.stayiafarm.com)
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Τα «μαύρα» ή «γλυκά» Σκοπέλου, όπως τα ονομάζουν στο νησί, 
αποτελούν μοναδική ποικιλία παγκοσμίως. Τα γνωρίζουμε κι ως 
agen Σκοπέλου, τα μοναδικά φυσικά γλυκίσματα που συνοδεύ-
ουν κάθε μας στιγμή. Ο Αθανάσιος Γρυπιώτης ακολουθεί την 
παραδοσιακή μέθοδο αποξήρανσης, μια ιδιαίτερη και προσε-
κτική διαδικασία, κατά την οποία οι καρποί λιάζονται για τρεις 
με τέσσερις ημέρες και μετά τοποθετούνται σταδιακά σε ξυλό-
φουρνους, αφού προηγηθούν μαλάξεις με το χέρι σε κάθε έναν 
μέχρις ότου επιτευχθεί η τελειότητα του τελικού προϊόντος. Οι 
βιολογικές καλλιέργειες στο μοναδικό μικρο-περιβάλλον του 
νησιού της Σκοπέλου δίνουν ιδιαίτερη γεύση σε αυτό το ξε-
χωριστό φρούτο. Θα το βρείτε σε αρκετά καταστήματα, όπως 
στα «Ελληνικά Καλούδια» (Χατζηχρήστου 8, Αθήνα) και «Ξηροί 
Καρποί Ματσούκας» (Καραγεώργη Σερβίας 3, Αθήνα).

Plums form skopelos, Grypiotis 

The «dark» or «sweet» plums form skopelos as they call them 
on the island are a unique variety internationally. They are also 
known as agen form skopelos, the unique natural sweets that 
accompany every moment of our lives. athanasios Grypiotis 
follows the traditional method and the careful process during 
which the fruit stays under the sun for three or four days and are 
then placed in a wood cook stove gradually, after having been 
hand massaged one by one until the final product is perfected. 
organic cultivations in the unique micro- environment of the 
island of skopelos give this unique fruit a special flavor. You 
can find them in numerous stores, such as "ellinika Kaloudia" 
(8 Hatzihristou Street, Athens) and "Matsoukas Nuts" (3 Kara-
georgi Servias street, Athens).

ΔΑμΑςκηνΑ ςκοΠέλου 
γρυΠιώτη 
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figs of Kimi 

"Hidden" in the three valleys with the three rivers in 
Kimi, evia, the figs of the region are a unique variety 
internationally. Growing in a protected micro-climate, 
the dried figs of Kimi are a product of constant controls 
and care. These special fruits, which the local people 
call "askades" are much bigger and fuller than the rest 
of their kind, while their thin skin adds a sweet taste 
and at the same time a special one, preserving its 
unique nutrients. The drying process is not performed 
on the tree as is commonly the case, but the fruits are 
slightly cut one by one and stay under the sun until 
dehydrated. They have no preservatives and as Thana-
sis Papaioannou, the manager of the local cooperative 
association describes "every fruit goes through the hu-
man hand at least 34 times in order to achieve the per-
fect result so that only the perfect ones reach consum-
ers". You can find them in delicatessen stores, such as 
Dégustation (5 Koumpari street, Athens) and ΑΒ Vasi-
lopouloi (3 Paparigopoulou street, Athens). (http://
www.figkimi.gr/index.html)

ςυκΑ κυμης
«Κρυμμένα» ανάμεσα σε τρεις κοιλάδες με τρία ποτάμια στην 
Κύμη Ευβοίας, τα σύκα της περιοχής αποτελούν μοναδική 
ποικιλία παγκοσμίως. Μεγαλώνοντας σε ένα προστατευμένο 
μικροκλίμα, τα αποξηραμένα σύκα Κύμης είναι προϊόν διαρ-
κών ελέγχων και φροντίδας. Τα ξεχωριστά αυτά φρούτα όπου 
οι ντόπιοι ονομάζουν «Ασκάδες», είναι πολύ μεγαλύτερα και 
με περισσότερη σάρκα από τα υπόλοιπα του είδους τους, 
ενώ η πολύ λεπτή τους φλούδα προσδίδει μια γεύση γλυκιά 
και συνάμα ξεχωριστή, διατηρώντας παράλληλα τα μοναδι-
κά θρεπτικά της συστατικά. Η διαδικασία αποξήρανσης δεν 
πραγματοποιείται στο δέντρο, όπως συμβαίνει σε αντίστοι-
χες περιπτώσεις, αλλά οι καρποί χαράσσονται στο χέρι ένας-
ένας και παραμένουν στον ήλιο μέχρις ότου αφυδατωθούν. 
Δεν περιέχουν συντηρητικά και, όπως περιγράφει ο διευθυ-
ντής του τοπικού συνεταιρισμού, Θανάσης Παπαϊωάννου, 
«κάθε καρπός περνά τουλάχιστον 34 φορές από ανθρώπινο 
χέρι ούτως ώστε να επιτευχθεί ένα ιδανικό αποτέλεσμα και 
να φτάσουν στον καταναλωτή μόνο οι τελειότεροι». Θα τα 
βρείτε σε εκλεκτά καταστήματα όπως τα Dégustation (Κου-
μπάρη 5, Αθήνα) και ΑΒ Βασιλόπουλου (Παπαρηγοπούλου 
3, Αθήνα). (http://www.figkimi.gr/index.html)
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ο Νίκος Γαβρίλης, «η παραδοσιακή παρασκευή του χαλβά είναι 
τέχνη. Ο χαλβάς σου μιλάει και περιμένει να λάβεις τα μηνύματά 
του». Τον ζυμωμένο στο χέρι Χαλβά Δραπετσώνας, σκέτο ή με 
ιδιαίτερες προσμίξεις όπως σοκολάτα, ξηροί καρποί και αποξη-
ραμένα φρούτα, θα τον βρείτε σε αρκετά καταστήματα, όπως 
στο ντελικατέσεν του «ΑΒ Βασιλόπουλοι» (Παπαρηγοπούλου 3, 

Αθήνα) και το Υποκατάστημα της εταιρείας στον Πειραιά (Πραξι-

τέλους 155). (http://halvas-drapetsonas.gr/halva/)

Χαλβας Δραπετςώνας ΚοςμίΔη - Γαβρίλη 
Halva from Drapetsona Kosmidis - Gavrilis 

Όταν σκεφτόμαστε χαλβά, το μυαλό μας δεν πάει πουθενά αλ-
λού παρά μόνο στον χειροποίητο Χαλβά Δραπετσώνας. Το εργα-
στήριο που άνοιξε στην προσφυγική αυτή περιοχή κοντά στον 
Πειραιά το 1924 από Έλληνες της Σμύρνης, συνέστησε μια παρα-
δοσιακή και γεμάτη ιστορία συνταγή. Ο χαλβάς είναι ένα «ζωντα-
νό» προϊόν από αλεσμένο σησάμι (ταχίνι) και ζάχαρη, πλούσιο σε 
θρεπτικά στοιχεία με μοναδικά πλεονεκτήματα για τον ανθρώπι-
νο οργανισμό. Μπορεί να ακούγεται κάτι απλό, αλλά όπως λέει 

When we think of halva, we can think of nothing else but the 
hand-made Halva from Drapetsona. The workshop that was 
opened in this refugee area near Piraeus in 1924 by Greeks form 
Smyrna, introduced a traditional and historical recipe. Halva is 
a "live" product form ground sesame (tahini) and sugar, rich in 
nutrients and with unique benefits for the human body. It may 
sound simple but as Nikos Gavrilis says: "the traditional manufac-
ture of halva is an art. Halva talks to you and expects you to get 
its messages". This hand made halva, plain or with special blends 
such as chocolate, nuts and dried fruits ca be found in many 
stores, such as the delicatessen store "ΑΒ Vasilopouloi" (3 Papari-
gopoulou street, Athens) and the company’s branch in Piraeus 
(155 Praxitelous street). (http://halvas-drapetsonas.gr/halva/)
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Όλοι οι γονείς ψάχνουν ένα γλύκισμα ή σνακ για τα παιδιά 
τους το οποίο να έχει υπέροχη γεύση αλλά να «υστερεί» σε 
πρόσθετα και συντηρητικά. Η απάντηση στο «πρόβλημά» 
τους είναι το χειροποίητο Παστέλι Μανωλάκου. Εκλεκτό θυ-
μαρίσιο μέλι αλλά και μυρωδάτο μέλι ανθέων «συναντά» το 
θρεπτικό και γεμάτο ενέργεια σησάμι, ακολουθώντας μια 
πανάρχαιη συνταγή που κρατά από την εποχή των Ομηρι-
κών Επών. Η παραδοσιακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1902 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια της τέταρτης γενιάς της 
οικογένειας Μανωλάκου, παρασκευάζοντας «με το χέρι πάνω 
στον μαρμάρινο παραδοσιακό πάγκο του παππού Ηλία», ένα 
θρεπτικό και εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, το οποίο συνδυ-
άζεται με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Θα το 
βρείτε σε ξεχωριστά καταστήματα όπως στο Ξηροί Καρποί 
Ματσούκας (Καραγεώργη Σερβίας 3, Αθήνα). (http://www.
pasteli-manolakos.gr/index.htm)

All parents are looking for a snack for their kids which can 
combine a delicious taste with a preservative and additive free 
consistency. The answer to their problem is the hand made 
Pasteli Manolakos. Excellent thyme or aromatic flower honey 
meet with the nutritious full-of-energy sesame, in an ancient 
recipe that dates back to Homer. The traditional company that 
was founded in 1902 in now in the hands of the fourth genera-
tion of the Manolakos family and manufactures a nutritious and 
fine quality product combined with nuts and dried fruits "using 
their hands on the traditional marble work bench of Grandpa 
Elias". You can find it in special stores such as Matsoukas Nuts 
(3 Karageorgi Servias Street, Athens). (http://www.pasteli-
manolakos.gr/index.htm)

παςτελί μανώλαΚου
Pasteli Manolakos 

Χάρητος 42, 106 76 Κολωνάκι, Tηλ: 210 72 41 777 
42 Charitos St., 106 76, Kolonaki, Tel: +30 210 72 41 777
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