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DELICATESSEN
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΚΛΕΨΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ
BLOGGERS

Κυριακή Παππά από το
Αισθήσεων Γεύσεις !

Σπύρος Γεωργιάδης
από το Goenius !

DELICATESSEN
APR. 2021

delicious

ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΠΑ

Οι Έλληνες Οινοποιοί εμφιαλώνουν εξαιρετικά κρασιά με μοναδική
ευφυία. Το Goenius γεννήθηκε με΄σα από την γνωριμία αυτών των
ανθρώπων που δεν θα σε αφήσουν ασυγκίνητο από την πρώτη κι
όλας επαφή. Η αγάπη μας για το κρασί προκύπτει μέσα από την
ιστορία του Οινοποιού που εσωκλείεται σε κάθε φιάλη. Μια ιστορία
που επιθυμούμε να την επικοινωνήσουμε ακριβώς όπως την
βιώνουμε εμείς οι οινόφιλοι. Το ταξίδι στους δρόμους του κρασιού
είναι πολύ μεγάλο και σε καλούμε να το μοιραστούμε μαζί.

Οι γεύσεις εξιτάρουν όλες τις αισθήσεις.
Αυτό το blog δημιουργήθηκε από την αγάπη μου για το καλό φαγητό. Το
φαγητό για μένα δεν είναι ανάγκη, είναι απόλαυση!!! Ψάχνω σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας και του εξωτερικού γεύσεις που απογειώνουν τις αισθήσεις.
Ό,τι είναι αυθεντικό, δημιουργικό, από την ταβέρνα σε κάποιο ορεινό
χωριό μέχρι ένα καλό εστιατόριο με διακρίσεις. Αυτό που μοιραζόμουν ως
τώρα με τους δικούς μου ανθρώπους, θέλησα να το κάνω γνωστό σε όλους
όσοι μοιράζονται το ίδιο πάθος με μένα.

Ακολουθήστε μας στο www.goenius.com

Ακολουθήστε με στο www.aisthiseongefseis.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
& GOENIUS

delicatessen
της Αθήνας
που θα σου
κλέψουν την
καρδιά

Λίγο πολύ μάλλον κι εσύ πρέπει να νιώθεις
ό,τι νιώθουμε κι εμείς σε αυτόν τον εγκλεισμό,
ο οποίος πλέον γράφει πάνω

από 12μηνο

στην ζωή μας.
Θα έχεις αναρωτηθεί αν υπάρχει τρόπος
διαφυγής, να κάνεις ένα ταξίδι κάπου έστω
κοντά και ταυτόχρονα μακριά, ένα ταξίδι που
θα σε γεμίσει χαρά, χρώματα, γεύσεις και
αρώματα, αλλάζοντάς σου την διάθεση.
Η απάντηση από εμάς, είναι απολύτως θετική:
μέσα από ένα ταξίδι "αισθήσεων γεύσεις",
όπως θα σου πει η Κυριακή, παρέα με ευφυείς
επιλογές, όπως θα σε "τσιγκλήσει" ο Σπύρος
μέσα από το "Goenius" (τζήνιους).

Αποφασίσαμε να μοιραστούμε το ταξίδι
αυτό μαζί σας και να ξαναεπισκεφτούμε
τα Delicatessen της καρδιάς μας, τα πέντε
εκ των οποίων βρίσκονται σε αυτό το
αφιέρωμα, ενώ έπονται κι άλλα σύντομα!
Πάμε ;;;
www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

Μας υποδέχεται με ευγένεια,
"έξω καρδιά" και ξεκινάει
χωρίς χάσιμο χρόνου να μας
ξεναγεί στο κατάστημά του,
παρουσιάζοντας τα προϊόντα,
που έχει επιμελώς επιλέξει
από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
& GOENIUS

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Παντοπωλείο Αλεξανδρής,
στην

Ηλιούπολη,

ιστορία,

την

ένα

όνομα

ιστορία

του

Αλεξανδρή η οποία ξεκινά το

με

βαθιά

Αλέξανδρου

1949.

Στην αρχή

δούλεψε στην κεντρική αγορά πουλώντας
ελιές. Στη συνέχεια άνοιξε το δικό του
παντοπωλείο που έγινε πασίγνωστο με το
όνομά του: “ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ”. Στο σημείο που
βρίσκεται

σήμερα,

λειτουργεί από το

στην

Ηλιούπολη,

1969.

Στο τιμόνι της επιχείρησης βρίσκεται πλέον,
ο Ευθύμιος Αλεξανδρής (ο Θύμιος), η
Μας υποδέχεται με ευγένεια - "έξω καρδιά" - και
ξεκινάει χωρίς χάσιμο χρόνου να μας ξεναγεί
στο

κατάστημά

του,

παρουσιάζοντας

τα

προϊόντα, που έχει επιλέξει ο ίδιος από κάθε
γωνιά της Ελλάδας.

μακρύ,

γευστικό,

πολύχρωμο

χώρο

να

έχεις

και

απολύτως

για

αρκετά

Ένας

πολύ

πληθωρικός

ιδιαίτερα

ευγενικός

και

άνθρωπος,

γνώστης

του

Αν δεν τα ξέρεις ακόμα, ετοιμάσου να γνωρίσεις
το Μελίτυρο και την Μαρμελάδα Βατόμουρο
με Ούζο, το μανούρι με τριμμένη πολύσπορη
μπουκιά

σεβαστούν μεγάλοι

με

χαρουπόμελο,

το

Ανδριώτικο με μαστίχα και σουμάκ, την
πιπεράτη Γραβιέρα με τα 4 πιπέρια το ένα
καλύτερο από το άλλο.
Μόλις έχεις αρχίσει να χορταίνεις μόνο από το
θέαμα και ξάφνου μπροστά σου, εμφανίζει ο
Θύμιος μια σπάνια γραβιέρα σπηλιάς από
παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, ένα τυρί
φτιαγμένο από τους μύθους και την παράδοση.

Chef

της χώρας και θα

τον υποδεχτούν με τιμή ως κριτή τυριών σε
μεγάλους διαγωνισμούς όπως τα Special
Awards.

"μπαγκάζια"!

σφακιανή

πόδας και η τρίτη γενιά.

αντικειμένου του όσο λίγοι. Τόσο που θα τον

Ένα απίστευτο ταξίδι γευσιγνωσίας ξεκινάει και
είναι

δεύτερη γενιά ενώ τον ακολουθεί κατά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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You can't

make

everyone

happy!
You are not

aisthiseongefseis.gr

Η αισθητική
παρέμβαση στα
σκαλοπάτια αποτελεί
έμπνευση των
bloggers. Ταιριάζει
όμως πολύ με την
φιλοσοφία του
παντοπωλείου!

goenius.com

Γιατί να
επισκεφτείς
τον Αλεξανδρή
Σίγουρα σε ένα αφιέρωμα δεν μπορείς να
περιγράψεις όλα όσα ο επισκέπτης μπορεί να
απολαύσει από κοντά.
Θα κόψει δυο φέτες ζαμπόν, θα τις διπλώσει
σαν τριαντάφυλλο με ένα άλειμμα τυριού να
εσωκλείεται, θα πασπαλίσει μαγική σκόνη από
κόκκινη πιπεριά και θα στο προσφέρει
λέγοντας: "Δοκίμασε!!!"

Θα μείνεις με γεμάτο στόμα να
"μουγκανίζεις" με μάτια κλειστά για όσο
κρατάει η ανάσα σου, να μην χάσεις
δευτερόλεπτο από αυτή την πρωτόγνωρη
εμπειρία. Μια στιγμή τόσο σημαντική που
κάνει τον χρόνο να σταματάει.
Η ζωή είναι γεμάτη επιλογές, τις οποίες
πιθανόν να μην γνωρίζουμε ότι υπάρχουν,
εκτός, αν έστω και για μία φορά έχεις την
τύχη να βρεθείς δίπλα σε έναν ειδικό,
όπως ο Θύμιος.
Απλά Δοκίμασε!
Η ζωή μετά θα είναι αλλιώς....

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

Γράφει η Κυριακή Παππά στο

Δυο συνδυασμοί που θέλουν δίπλα τους ένα δυνατό
κόκκινο κρασί! Μηλέικο τυρί που θεωρητικά είναι η
κορύφωση της μανούρας. Για την παρασκευή του,
απαιτείται το τυρί να αλείφεται με κατακάθι του λαδιού
(το μούργωμα) και να ωριμάζει στις σπηλιές. Ο
Ευθύμιος Αλεξανδρής το συνδύασε με δύο αλλαντικά.
Το ένα χοιρινός λαιμός από το Sary με πιπέρια,
βότανα και μούχταρο κρασί. Το δεύτερο πρόβειο
προσούτο από το Μουλκιώτη Και τα δύο πολύ
δυνατά αλλαντικά!

Το έκανα το ατόπημα.. αυτό το Μοσχάτο Λήμνου με περίμενε στο
γραφείο τη μέρα που η Αθήνα ήταν κάτασπρη απ’ το χιόνι! Η γιαγιά έλεγε
ότι το χιόνι είναι ευτυχία... Απόψε το συνδύασα με το μπλε τυρί με

και συνεχίζει...

τριαντάφυλλο και cranberry απ’ τη Λομβαρδία που βρήκα στο
Παντοπωλείο του Ευθύμιος Αλεξανδρής. Ταίριαξε πολύ καλά! Τα
εσπεριδοειδή και οι νότες μελιού και σταφίδας ισορρόπησαν την ένταση
του μπλε τυριού που αγαπώ! Δε βλέπω την ώρα να μοιραστώ με φίλους
όλα αυτά!

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

50 Shades
Of Cheese

All you need is love.
But a little cheese
from Alexandris
doesn’t hurt.
UNKNOWN CHEESELOVER

Μια πιατέλα
για να
συνοδεύσει
το κρασί
σας!

Μία μικρή
τίμια κάβα με
επιλογές
κρασιών από
τον Ελληνικό
αμπελώνα θα
ολοκληρώσει
την απόλαυση
στο σπίτι!

ευχαριστούμε από καρδιάς τον κ.
Θύμιο Αλεξανδρή και την οικογένειά
του για την όμορφη ξενάγηση καθώς
και για την συνέντευξη που
παραχώρησε στα blogs ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
ΓΕΥΣΕΙΣ και Goenius!

επισκεφτείτε
τον Αλεξανδρή
Τοποθεσία
Ηρώων Πολυτεχνείου
30 στην Ηλιούπολη
Χάρτης >>
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ. 2109918730
follow:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
& GOENIUS

Ipirotissa
www.ipirotissa.gr

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

το πιο όμορφο από
τα "γλυκά" της
Ηπειρώτισσας
είναι το ξεχωριστό
χαμόγελο του
προσωπικού της !

Από το 1978, η IPIROTISSA έχει εξελιχθεί σε ένα
πολυκατάστημα συνώνυμο με την ποιότητα και την
εξυπηρέτηση.

Στο Market βρήκαμε μια μεγάλη ποικιλία εγχώριων και
εισαγόμενων προϊόντων, που φέρνουν κοντά μας
γεύσεις από όλο τον κόσμο.

Η επιχείρηση αποτελείται από ένα σύγχρονο αρτοποιείο,
μια γαλλική patisserie, ένα minimal και προσεγμένο coffee &
sandwich spot, μια ενημερωμένη κάβα με πολλές επιλογές
σε ετικέτες κρασιών και ποτών, ένα εκλεπτυσμένο deli, ένα
healthy Juice Bar, ένα σύγχρονο sushi bar, καθώς και το
“Market” με gourmet επιλογές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Ανάλογα την εποχή τα επιλεγμένα "seasonal" προϊόντα
είναι μοναδικά, το ένα καλύτερο από το άλλο.

Ίσως, να αποτελεί το πρώτο American Deli της
Ελλάδας.

Στην IPIROTISSA, τα ποιοτικά προϊόντα από κάθε σημείο
της Γης, έρχονται να ταιριάξουν απόλυτα με τις δικές
μας προτιμήσεις και επιθυμίες ως Foodies!
Το πιο όμορφο όμως από όλα τα προϊόντα και τα
"γλυκά" της αποτελεί το ξεχωριστό χαμόγελο του
προσωπικού της.

Ο δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι πάντα πολυσύχναστος. Οι
επιθυμίες των ανθρώπων που περνάνε από εκεί δεν έχει όριο ούτε και
σύνορα.
Αυτό πρέπει να το κατάλαβαν νωρίς οι άνθρωποι της Ηπειρώτισσας και
φρόντισαν να καλύπτουν κάθε επιθυμία και ανάγκη.

Ναι εκεί, "ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ &
ΓΕΥΣΗΣ" γωνία.
Δεν είναι δύσκολο να μην
σε κερδίσει αυτό το

Για εσένα που θέλεις τον καφέ σου, όπως τον θέλεις, για εσένα που
κάνεις ειδική διατροφή με φρέσκα φρούτα, για εσένα (και εμάς) που
μας έπιασε μια λιγούρα ή που ήρθε η ώρα για lunch break. Ή για εσένα
που φεύγεις από το γραφείο και έχεις εκλεκτούς καλεσμένους. Βραδιά
suchi με κρασί ή ένα ιδιαίτερο πλατό με τυριά και αλλαντικά; Δεν θα
σου πει όχι.
Το Suchi Bar, το Deli Bar και η ιδιαίτερα ενήμερη κάβα από ελληνικό και
ξένο αμπελώνα θα σου λύσουν τα χέρια.

μαγαζί με το "ΚΑΛΗΜΕΡΑ".

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

Bao Bans και Sushi

ζεστό ή κρύο φαγητό

μία πρόταση γεύσης
για κάθε ώρα της
ημέρας και για κάθε
ανάγκη ή επιθυμία

εκλεκτά
τυριά και
αλλαντικά
από όλο τον
κόσμο

μοναδικές
επιλογές
κρασιών του
διεθνούς
αμπελώνα

εξειδικευμένη Γαλλική
patisserie που θα σε
παρασύρει σε μια γλυκιά
αποπλάνηση!

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

επισκεφτείτε την
Ηπειρώτισσα:

ευχαριστούμε από καρδιάς την
Marketing Manager της εταιρείας
κα. Χριστίνα Λουκοπούλου για
την όμορφη ξενάγηση καθώς και για
την συνέντευξη που παραχώρησε
στα blogs Αισθήσεων Γεύσεις και
Goenius!

Τοποθεσία
Λ. Ευελπίδων 32,
166 73, Βούλα,
Ελλάδα
Χάρτης >>
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ. 210 8953929
Fax. 210 8996454
info@ipirotissa.gr
Official Web Site
www.ipirotissa.gr

MORE CHEESE PLEASE

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com
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ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1955

Μια Ιστορία
Είναι το φθινόπωρο του 1955 κάτω
στον Πειραιά, στο λιμάνι, εκεί όπου ο
Φώτης

Βασιλόπουλος,

ένας

25χρονος

νέος, τολμά το μεγάλο βήμα, να ξεκινήσει,
δηλαδή,

τη

δική

του

επιχείρηση.

Δουλεύοντας από 8 χρονών παιδί, στο
Ναύπλιο, στο μπακάλικο του Ξυνού και
αργότερα

στην

Αθήνα,

σε

διάφορες

δουλειές, έχει μάθει να παλεύει και να
αντεπεξέρχεται

στις

πιο

δύσκολες

συνθήκες.
Όταν απολύεται από το στρατό, πιάνει
δουλειά σε μια Αποθήκη Μπαχαρικών και
Κιγκαλερίας
ανήκει

στο

στον

Πειραιά.

Θανάση

και

Το

μαγαζί

τον

Αλέξη

Λαμπρόπουλο, 2 συμπατριώτες του από
το ορεινό και άγονο αρκαδικό χωριό, το
Ροεινό. Εκεί μαζί τους ο Φώτης εργάζεται
πολύ και επιμένει να μαθαίνει αλλά και να
ονειρεύεται, από πολύ νωρίς, «κάτι δικό
του». Και σύντομα τα καταφέρνει.
Οδός Φωκίωνος, στο νούμερο 5, ανοίγει
το φθινόπωρο του 1955 τη δική του
αποθήκη ειδών Κιγκαλερίας-Μπαχαρικών.
Αντικείμενό του οι εισαγωγές μπαχαρικών,
σε καρτέλες εκείνη την εποχή και το
εμπόριο φτυαριών, σκεπαρνιών, πόμολων,
σιδηρικών σε όλη την Ελλάδα. Καθώς η
επιχείρηση πάει καλά, ένα δικό του μαγαζί
λιανικής γίνεται γρήγορα ο επόμενος
στόχος.
Η ιστορία συνεχίζεται...

Οι πελάτες μας, οι άνθρωποί
μας, οι προμηθευτές μας και
οι συνεργάτες μας, είναι για
εμάς το Α και το Ω

Το ταξίδι των Αισθήσεων Γεύσεις και Goenius
συνεχίζεται κατηφορίζοντας προς το μεγάλο λιμάνι
μας, στον Πειραιά.
Η Κυριακή επιμένει από την αρχή: "Ο Μανδραγόρας
δεν πρέπει επ' ουδενί να λείπει από την λίστα μας".
Εκτιμάει την διαχρονικότητα, την προσπάθεια, την
υπερπληθώρα προϊόντων σε αρώματα και βότανα,
μπαχάρια και άλλες παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και
την εξαιρετική ποιότητα στο σύνολό της.
Αναζητούμε επίμονα τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Γιώργο.
Μας υποδέχεται με χαμόγελο η υπεύθυνη του
καταστήματος κυρία Βάλια Δαβάκη.
Το κατάστημα λειτουργεί με τον επιτρεπόμενο αριθμό
πελατών λόγω συνθηκών. Άλλες εποχές δεν θα
χωρούσες να μπεις από τους επισκέπτες, Έλληνες και
τουρίστες.
"Ο κύριος Γιώργος;" επιμένουμε να ρωτάμε. Μια
απάντηση που μας βάζει στην θέση μας σαν μικρά
παιδάκια δεν αργεί να έρθει: "Ξέρετε, λείπει εκτός
Αθηνών αναζητώντας και διαλέγοντας ο ίδιος τους
χαλβάδες της Σαρακοστής".

Μας ξεναγεί στον τεράστιο χώρο με υπερηφάνεια ενώ
μας μιλάει και για τα επαγγελματικά ΝΕΑ και σχέδια
της εταιρείας, που παρά την κρίση και τους
περιορισμούς δεν σταματάει να οργανώνει.
Ανάμεσα σε άλλα, στο κατάστημα βρίσκουμε
μπαχαρικά και βότανα σε αφθονία, σπάνια
αλεύρια, κάθε είδους αποξηραμένα φρούτα,
γαλακτοκομικά από μικρές φάρμες στην Ελλάδα
αλλά και παραγωγή ειδικά για το Μανδραγόρα.
Προς μεγάλη μας χαρά ανακαλύπτουμε κάποιες
πολύ αγαπημένες ετικέτες εμφιαλωμένου
κρασιού από τον ελληνικό αμπελώνα να
δεσπόζουν σε μία μικρή κάβα που δείχνει να κάνει τα
πρώτα της βήματα και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές.
Το τμήμα με τα βιολογικά προϊόντα ευεξίας, δείχνει
να έχει ξεχωριστή θέση στην επιχείρηση και στην
καρδιά των ευγενικών υπαλλήλων.
Το πιο βασικό χαρακτηριστικό αυτής της επιχείρησης
δείχνει να είναι ο ανθρωποκεντρικός της χαρακτήρας.
"Οι πελάτες μας, οι άνθρωποί μας, οι
προμηθευτές μας και οι συνεργάτες μας, είναι
για εμάς το Α και το Ω" μας λέει η κα. Βάλια και μας
χαιρετάει ευγενικά!
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Βιολογικά Προϊόντα
Ανακαλύπτουμε

μια

τεράστια

γκάμα

από

εξειδικευμένα είδη που καλύπτουν κάθε ανάγκη
για:
ειδικές

διατροφές

(vegetarian,

vegan,

dukan, keto, gluten free κ.ο.κ.).
συμπληρώματα

διατροφής

για

κάθε

ανάγκη.
προβιοτικά είδη για να φροντίζουμε τον
οργανισμό μας.
φυσικά
καλλυντικά,
Yield: One
12-inch Pizza κρέμες, σαπούνια για
Time: 2 hr 15
ναPrep
φροντίζουμε
καιmin
εξωτερικά το σώμα μας.
Total Time: 2 hr 30 min
υπερτροφές
βιολογικές

και

σπάνιες,

εγκεκριμένες και αυθεντικές.
εδέσματα για κάθε στιγμή της μέρας, από
τα Breakfast Bowls με χαρούπι και μπανάνα ή
acai και φράουλα μέχρι τα δημητριακά χωρίς
γλουτένη.
Τα

δικά

τους

συσκευασμένα

αγνά

δημητριακά σε διάφορες γεύσεις για ένα
υγιεινό, πλούσιο πρωινό.
υγιεινά σνακς, όπως αποξηραμένα φρούτα
εξαιρετικής

ποιότητας

χωρίς

προσθήκη

ζάχαρης.
ενδυνάμωση σε συνδυασμό με διατροφή και
γυμναστική
σοκολάτα

όπως
&

πρωτεΐνες

χαρούπι,

με αρακά,

πρωτεΐνη

ορού

γάλακτος, σόγιας ή καφέ ρυζιού.
Προϊόντα

για

κάθε

είδος

διατροφής,

από

μαγιονέζα και ταλιατέλες με σπανάκι για Dukan
διατροφή, Keto σνακς, μεγάλη γκάμα προϊόντων
χωρίς γλουτένη και προϊόντα χωρίς ζάχαρη,
βιολογικά αλεύρια από καρύδα, φαγόπυρο ή
αμύγδαλο και πολλά πολλά άλλα.

Coming Soon...

Τα ΝΕΑ είναι ακόμα πιο ευχάριστα
και αναζωογονητικά!
πολύ σύντομα ανοίγει το νέο εξειδικευμένο
κατάστημα βιολογικών προϊόντων, μόλις 150 μέτρα
από το υπάρχον κατάστημα!

Μπαχαρικά & Βότανα
Μπαχαρικά, αρωματικά φυτά και βότανα που
σου σπάνε τη μύτη! Φρέσκια κιτρινόριζα
ολόκληρη, αναρίθμητες ποικιλίες τσαγιού για
κάθε γούστο, πράσινα, μαύρα, καπνιστά, με
άνθη, περίεργα και σπάνια - από το πιο
μυρωδάτο χαμομήλι και το ελαφρύ πράσινο
τσάι, μέχρι το Lapsang souchong και το πιο
σπάνιο Dragon’s Tears! Βότανα φρέσκα και
αποξηραμένα για κάθε χρήση (μαγειρική ή και
θεραπευτική) από τις πιο ιδιαίτερες μεριές της
Ελλάδας, το κάθε ένα από το ιδανικό σημείο της
χώρας.

Αιθέρια και φυτικά έλαια έτοιμα για
συγκεκριμένες χρήσεις, αλλά και φτιαγμένα
κομμένα και ραμμένα στα μέτρα μας για την
κάθε μας ανάγκη, όπως το έλαιο τεϊόδεντρου
για ενέργεια και σφριγηλότητα ή μυρωδάτη
λεβάντα για χαλάρωση και ηρεμία.
Πιπέρια μαύρα, λευκά, κόκκινα, ροζ, καυτερά,
πιο καυτερά, τσουρουφλιστά ή και γλυκά και
καπνιστά, αλάτια και ρίγανες και όλα τα καλά,
στην διάθεσή μας μαζί με τις ανεκτίμητες
πληροφορίες που μας έδωσε το έμπειρο
προσωπικό για την ιδανική τους χρήση.

Εξειδικευμένο Παντοπωλείο
Εδώ ανακαλύψαμε τα πιο βασικά προϊόντα για τα ψώνια
μας. Από τραγανά παξιμάδια σε αναρίθμητες παραλλαγές,
φρέσκο ψωμάκι ζυμωτό, τεράστια ποικιλία ελιών, παστών
και dip, γαλακτοκομικά προϊόντα, vegan υποκατάστατα, και
-πραγματικά- τόσα καλούδια που δεν ξέραμε τι να
πρωτοδιαλέξουμε. Τελικά πήραμε και το δωράκι μας
φεύγοντας, για να μην μας πιάσει ο ήλιος του Μάρτη.
www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

Στο μπακάλικo Μανδραγόρας
Bρήκαμε υπέροχα ελληνικά τυριά και αλλαντικά, το Γαΐς τυρί που
σημαίνει ζώνη στα Ποντιακά με 1%-2% αλάτι και χαμηλά λιπαρά και
το περίφημο Μαστέλο, Λουκάνικα με λογιών λογιών μυρωδικά,
αλλά και διαλεχτά είδη του εξωτερικού όπως Πεκορίνο με τρούφα,
ψαρονέφρι με μυρωδικά και μεγάλη ποικιλία γαλακτοκομικών όπως
γάλα

και

γιαούρτι

γαϊδούρας,

βιολογικά

κατσικίσια

Το ήξερες ότι με το τυρί
Γαΐς μπορείς να κάνεις
εκπληκτικό Κιουνεφέ;

γαλακτοκομικά είδη, αλλά και τον δικό τους μύκητα κεφίρ
καλοφροντισμένο καθημερινά για εκείνους που αναζητούν τα

Να την ακούς την Κυριακή

θρεπτικά συστατικά του στην διατροφή τους.

Μαζί με όλα αυτά, φτάσαμε και στα αποστάγματα, ούζα και τσίπουρα
διπλής και τριπλής απόσταξης που "ταιριάζουν γάντι" - όπως λέει
και η Κυριακή - με τα καλούδια του μπακάλικου!
Φυσικά τα όσπρια, τα ρύζια και τα ζυμαρικά δεν λείπουν και κάποια
που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν, όπως ζυμαρικά από αρακά, ιδιαίτερες
πάστες εξ ανατολής με φαγόπυρο και ζυμαρικά χωρίς γλουτένη, αλλά
και έτοιμα μείγματα για ριζότο (με μανιτάρια ή με ντομάτα λιαστή)
και σούπες όπως μανιταρόσουπα.
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Μια τεράστια προθήκη δεσπόζει μπροστά μας
με τους ξηρούς καρπούς και τα αφυδατωμένα
φρούτα και λαχανικά:
Τζίντζερ,
παπάγια,
κάσιους
ωμά,
μακαντέμια και τα καλύτερα αμύγδαλα
και φυστίκια για κριτσάνισμα.
Λατρέψαμε το δικό τους φουντουκοβούτυρο,
φυστικοβούτυρο και αμυγδαλοβούτυρο, όχι
από τα έτοιμα. Ολόφρεσκο να γίνεται
μπροστά σου!

Τα καλύτερα του τόπου και του κόσμου!
Σε όλα τα καταστήματα του ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων αλλά,
το πιο σημαντικό, θα γνωρίσετε την προσήλωσή τους στην ποιότητα. Αυτή η προσήλωση
είναι ο βασικός λόγος που οι πελάτες τους αγοράζουν ξανά και ξανά τα προϊόντα τους.
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ευχαριστούμε από καρδιάς την
υπεύθυνη της εταιρείας κα. Βάλια
Δαβάκη για την όμορφη ξενάγηση
καθώς και για την συνέντευξη που
παραχώρησε στα blogs Αισθήσεων
Γεύσεις και Goenius!
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Μπορείτε να μας βρείτε:
Δημ. Γούναρη 14–16, 18531 Πειραιάς
στο τηλέφωνο : 2104172961
στο email: info@mandragoras.gr
ή στο facebook >>

www.mandragoras.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
& GOENIUS

Provence
THE CHEESE SPECIALIST

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΤΥΡΙΟΥ

Μια υπέροχη
δημιουργία από τον
Γιώργο
Κυριακόπουλο
που δεν
περιγράφεται με
λόγια. Ζητήστε το
δείχνοντας απλώς
την φωτογραφία!

Πλατό τυριών
by Provence

αφιέρωμα
Από την λίστα με τα αγαπημένα Delicatessen της
καρδιάς μας δεν θα μπορούσε να λείπει η Provence, ή
αλλιώς οι ειδικοί των τυριών.
Από το 2006, ο Γιώργος Κυριακόπουλος και η ομάδα
του δίνουν έμφαση αποκλειστικά στην επιλογή και
διάθεση ανωτέρας ποιότητας artisanal* τυριών και
αλλαντικών από μικρούς παραγωγούς της Ευρώπης.
Η συλλογή τους απαρτίζεται από 100 και πλέον
διαφορετικά είδη ανάλογα με την εποχικότητα, τα
οποία προμηθεύονται τακτικά και ακολούθως
διανέμουν σε όλη την Ελλάδα.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για τις προμήθειές τους
βασικοί πελάτες είναι η Γαλλική Πρεσβεία, βραβευμένα
εστιατόρια, διακεκριμένα ξενοδοχεία, δημοφιλή deli &
wine bars και φυσικά εκθέσεις (κυρίως οίνου) εκεί όπου
πήραμε και το πρώτο βάπτισμα και εμείς οι οινόφιλοι
#Cheeselovers.
Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα
στην κορυφή της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τυριών
με τον μέσο όρο να ξεπερνά τα 32,40** κιλά κατ'
έτος με την αντίστοιχη δεύτερη Γαλλία μόλις στα 26,08
κιλά ανά άτομο.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι να ρωτήσουμε όλους εσάς
τους #τυρολάγνους, πόσα από αυτά τα κιλά που
καταναλώνετε είναι ψαγμένα, σπάνια, παλαιωμένα,
κατσικίσια, σκληρά, "βρωμερά", βουτυράτα, με γλυκιές
ή με ξινές νότες, μια συμφωνία ολόκληρη.
Εμείς πάντως, συμβάλαμε ώστε να #διαΤΥΡΙσουμε
την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα, με τον τρόπο μας.
Μην μας ρωτήσετε τι ακριβώς περιέχει αυτό το πλατό
τυριών που σερβιρίστηκε μπροστά μας. Ήταν όλα
τέλεια.
Για λεπτομέρειες ρωτήστε ΕΝΤΟΣ >>
| Σημείωση:
* Artisanal είναι προϊόντα που φτιάχνονται με παραδοσιακές μεθόδους
**Με στοιχεία από Ε.Λ.Ο.ΓΑ.Κ., ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Eurostat. 2015, 2016 κατ’ εκτίμηση.
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CHEESELOVERS
Από τα εκατοντάδες τυριά της ευρωπαϊκής τυροκομίας, το Provence επιλέγει μόνο
από μικρούς παραγωγούς τυριά με μοναδικό κριτήριο την απαράμιλλη ποιότητά
τους. Επιλογές από τυριά με νωπό (μη παστεριωμένο) γάλα, μπλε τυριά με φρούτα,
σκληρά που ωριμάζουν σε δρύινα βαρέλια, σπάνια κατσικίσια και άλλα συνθέτουν
μια ποικιλία εβδομήντα και πλέον τυριών.
Αξεσουάρ Τυριών
Μαχαίρια, μηχάνημα για Τête de Moine, σχιστόλιθοι σερβιρίσματος και διάφορα
αξεσουάρ για το τυρί και το αλλαντικό. Ανακαλύψτε τα εδώ >>

2

MEATLOVERS
San Daniele, Jambon de Bayonne, Jamon Iberico, σαλάμια με τρούφα ή φινόκιο,
μοσχαρίσια αλλαντικά όπως η Cecina και η Bresaola συνθέτουν μια συλλογή
αλλαντικών, που απαρτίζεται τόσο από δημοφιλείς επιλογές όσο και από δυσεύρετα
αλλαντικά μικρών παραγωγών, όπως η Pepita, η Nduja di Spilinga και η Pitina della
Valtramontina. Παστουρμάς και παστράμι οι ιδιαίτερες επιλογές μας από Ελλάδα.

3

FOODLOVERS
Τρούφες, κράκερ, κριτσίνια, chutneys και κρέμες για τυριά, ζυμαρικά και επιλεγμένα
τρόφιμα υψηλής γαστρονομίας.

4

WINELOVERS
Κρασιά επιλεγμένα με διαχωρισμό που διευκολύνει το ταίριασμα με τυριά και όχι
μόνο. Ποικιλίες όπως Riesling, Ασύρτικα, Pinot noir, από επιλεγμένους παραγωγούς
της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών του μεσογειακού νότου για να συνοδεύσουν
κατσικίσια, σκληρά, "βρωμερά" τυριά όπως το munster. Επιλογές μόνο από
καταξιωμένους μικρούς Έλληνες παραγωγούς. Σαμπάνιες και prosecco για τις
γιορτινές διαθέσεις.

HOW CAN ANYONE
GOVERN A NATION
THAT HAS 246
DIFFERENT KINDS
OF CHEESE
Charles de Gaulle
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ONLINEΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η επιχείρηση διαθέτει ένα υπέροχο κατάστημα on-line που θα
μπορέσεις σε απλά βήματα να ενημερωθείς για τα διαθέσιμα
προϊόντα, τις προσφορές ή τις νέες παραλαβές και να ψωνίσεις
ακόμα και αυθημερόν σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο γεύμα, με
παρέα ή χωρίς, ή ακόμα και ένα εταιρικό event.
Ο κρυφός πόθος του Γιώργου και της ομάδας του είναι να
ανακαλύψει το καταναλωτικό κοινό τον υπέροχο κόσμο των τυριών,
χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει μια περιουσία.

Μια δοκιμή 100 ή 200 γρ. από σπάνια και δυσεύρετα
τυριά και αλλαντικά θα προσδώσουν μια ανώτερη
απόλαυση και μια προσιτή πολυτέλεια που θα
εντυπωσιάσει τον ουρανίσκο του οικοδεσπότη καθώς
και των καλεσμένων του.

στόχος μας είναι ο κόσμος να ανακαλύψει τον υπέροχο
προσιτό κόσμο του τυριού χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΒΑ
Ο κόσμος των οινόφιλων γνωρίζει πολύ καλά ότι ΚΡΑΣΙ + ΤΥΡΙ ή/και
αλλαντικό αποτελούν τον απόλυτο συνδυασμό.
Η κάβα της Provence φέρει κάποια βαριά ονόματα κρασιών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό που θα ικανοποιήσουν κάθε γούστο.
Μάλιστα με έναν συνδυασμό και από τα Deli Food προϊόντα μπορεί
κάποιος να φτιάξει ένα γρήγορο, οικονομικό και ολοκληρωμένο
μενού με αυθεντικά προϊόντα.

Τα υλικά που κάνουν την διαφορά στην αυθεντική συνταγή για
CARBONARA, μεταξύ της αυθεντικότητας και του συμβιβασμού, είναι το
γκουαντσιάλε και το Πεκορίνο Ρομάνο.

Cucina di Caruso

Δύο δυσεύρετα υλικά που θα τα βρεις στην πόρτα
σου παραγγέλνοντας οnline από την Provence

#Anakalypse
TonKosmo
TouTyriou
SHOP ON LINE

WWW.PROVENCE.GR

Μην ξεχάσεις να
ζητήσεις τις φοβερές
ιταλικές πίτες με

τα ξεχωριστά
αλλαντικά τους

γλυκάνισο που
συνοδεύουν
απίστευτα τα τυριά.

και φυσικά ένα
κρασί για να τα
συνοδεύσεις από την
ξεχωριστή κάβα τους

Μοναδικά κρασιά για κάθε περίσταση

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Θεοφάνους 12, Αμπελόκηποι,
11523, Ελλάδα
Τηλ: (030) 210 8981435
Email: eshop@provence.gr
Web: provence.gr

ευχαριστούμε από καρδιάς τον κο.
Γιώργο Κυριακόπουλο και την
ομάδα του για την όμορφη ξενάγηση
στον κόσμο του τυριού καθώς και για
την συνέντευξη που παραχώρησε
στα blogs Αισθήσεων Γεύσεις και
Goenius!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
& GOENIUS

New Deli
IN THE CITY

TROUFALOCALDELI.GR
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troufa local deli
Αφιέρωμα Αισθήσεων Γεύσεις & Goenius
Last but not least, για το 1ο μέρος του
αφιερώματός μας, το ΝΕΟ Local Deli του Παλαιού
Φαλήρου είναι γεγονός και έχει το άρωμα, την γεύση
και το όνομα από την Troufa!
Ο Μπάμπης Σαγάνης, ερωτικός μετανάστης από
την Σύρο, βρίσκεται στην Αθήνα και αναζητά την
γνώση σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο που θα τον
οδηγήσει στην συνεχή αναζήτηση, σαν τους
κυνηγούς της τρούφας.
Με ιδιαίτερο μεράκι και αγάπη δημιουργεί ένα
αυθεντικό στολίδι για το Παλαιό Φάληρο,
δηλώνοντας ένα ηχηρό παρόν, παρά τις αντίξοες
συνθήκες της εποχής.
Χωρίς καν να έχει προλάβει να κάνει εγκαίνια,
επιμένει πιστά στο ΝΕΟ του εγχείρημα και αναζητά
για τους πελάτες του κάθε τι ψαγμένο, ιδιαίτερο,
μοναδικό, ξεχωριστό!

Troufa Local Deli
Με γνώμονα την ποιότητα & την πολυετή

Our Story

εμπειρία μας στον χώρο των εκλεκτών
τροφίμων εμπνευστήκαμε την «Τρούφα»,
ένα deli κατάστημα που σας προτείνει μία
νέα γαστρονομική & αγοραστική εμπειρία.
Ένας χώρος μοντέρνας αισθητικής που
καλύπτει

όλες

τις

γευστικές

απαιτήσεις.
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!
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σας

Ο Μπάμπης
Σαγάνης
και η ομάδα του
προτείνουν
τα καλύτερα!

Γαλλικό Comte

Blue Power

Γκοργκοντζόλα

Από τη μία το ώριμο Γαλλικό Comte

Η γεύση αυτού του τυριού, με τις έντονες

Συνοδεύστε το αγαπημένο σας τυρί

οξύτητες, θα σας μείνει αξέχαστη! Ο

με ένα ποτήρι κρασί Πόρτο.

με σκληρή υφή και 24 μήνες ωρίμανση
και από την άλλη το Nostos Roussane
της Οινοποιίας Μανουσάκη
με
πληθωρικό χαρακτήρα και μυρωδιές
από αγιόκλιμα,
πορτοκαλιάς!

γιασεμί

και

άνθη

Μοναδικός, Ανοιξιάτικος συνδυασμός!

καλύτερος τρόπος να το δοκιμάσετε είναι
με

ένα

ποτήρι

Riesling

ξηρό

με

φρουτώδη επίγευση.
Συνδυασμός

γεμάτος

Ο

συνδυασμός

τους

θα

σας

καταπλήξει!!!
δύναμη,

βελούδινη υφή και ισορροπία.

χάρη,

#delifood

#delicatessen

#cheese

#premiumfood #food #foodporn

Troufa
Local
Deli

120 διαφορετικά είδη τυριών
και πάνω από 100 είδη
αλλαντικών, προσεκτικά
διαλεγμένα για την γεύση και
την ποιότητά τους, από μικρές
παραγωγικές μονάδες της
Ελλάδας και του εξωτερικού.

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

Troufa Local Deli
Αχιλλέως 54, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 2109885445
www.troufalocaldeli.gr | Facebook | Instagram

GLUTEN FREE
SNACKS
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΛΥΚΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΜΕΛΙ
ΟΣΠΡΙΑ
ΠΟΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΥΦΑΣ
ΤΥΡΙΑ

ευχαριστούμε από καρδιάς τον κο.
Μπάμπη Σαγάνη και την ομάδα του
για την όμορφη ξενάγηση στον
κόσμο του ολοκαίνουριου Troufa
Local Deli καθώς και για την
συνέντευξη που παραχώρησε στα
blogs Αισθήσεων Γεύσεις και
Goenius!

Troufa Local Deli
Αχιλλέως 54, Παλαιό Φάληρο,
τηλ. 2109885445
www.troufalocaldeli.gr
Facebook | Instagram

www.aisthiseongefseis.gr | www.goenius.com

ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ
& GOENIUS

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

email
Κυριακή Παππά <aisthiseongefseis@gmail.com>
Σπύρος Γεωργιάδης <spyros@goenius.com>

follow us
Aisthisaion Gefseis
Goenius
Aisthisaion Gefseis
Goenius

web
www.aisthiseongefseis.gr
www.goenius.com

αν έχετε να μας προτείνετε
κάποιο από τα Delicatessen
της δικής σας καρδιάς, θα είναι
χαρά μας να το γνωρίσουμε και
να το εντάξουμε στην λίστα
που μόλις ξεκινήσαμε να
δημιουργούμε.
Επίσης, αν είστε ιδιοκτήτης
ενός Delicatessen και πιστεύετε
ότι χάνουμε που δεν σας
έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα,
στείλτε μας ένα προσωπικό
μήνυμα είτε στις σελίδες μας
στα social media είτε στο email
μας και σύντομα θα έρθουμε
να σας γνωρίσουμε από κοντά.
#ΤΥΡΟΥΜΕ τις υποσχέσεις μας!

Τα πνευματικά δικαιώματα των
φωτογραφιών και των κειμένων
ανήκουν
αποκλειστικά
στους
ακόλουθους δημιουργούς τους και
αναδημοσιεύονται μόνο κατόπιν
συναίνεσής τους:
goenius.com,
aisthisaiongefseis.gr
Παντοπωλείο Αλεξανδρής
Ipirotissa.gr
provence.gr
troufalocaldeli.gr
Art Design by canva.com

Το Ταξίδι στον κόσμο των Delicatessen
είναι ατελείωτο, γεμάτο από
Αισθήσεων Γεύσεις και Goenius
συνδυασμούς.

Ανακαλύψτε τα μαζί μας!

Σύντομα κοντά σας το
Μείνετε συντονισμένοι και...

