
        να εντυπωσιακά διακο-
          σμημένο ζαχαροπλαστείο, 
με κωνσταντινουπολίτικη allure 
και παριζιάνικα στοιχεία έχει ανοί-
ξει στη γειτονιά του Ψυρρή στην 
Πλατεία Ηρώων. Είναι η Ζου-
μπουρλού, την οποία ανακάλυψα 
σχεδόν τυχαία σε μια κρίση υπο-
γλυκαιμίας που με πέτυχε καθώς 
περπατούσα στο κέντρο, αν και είχα 
ήδη ακούσει αρκετά κολακευτικά σχό-
λια από φίλους, αθεράπευτα ερωτευ-
μένους με τη ζάχαρη.

Το ζαχαροπλαστείο που ισορροπεί 
πετυχημένα μεταξύ Ανατολής και Δύ-
σης μου είπαν ότι είναι δημιούργημα 
του Βασίλη Σταύρου, της Αμίρας Αλ-
λούς (ελπίζω να γράφω σωστά το ό-
νομά της) και τoυ Δημήτρη Ζιάκα, aka 
Όμιλος Καστελόριζο. Η εντυπωσιακή 
σάλα του με το χαλί που σκαρφαλώ-
νει στον τοίχο μιξάρει όμορφα το ορι-
εντάλ στοιχείο με τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα και είναι δουλειά του Πα-
ναγιώτη Φούντα και της Άννας Γεωρ-
γιάδου της Nine Design.

Στο προκείμενο τώρα, τα γλυκά του 
καταλόγου έχει επιμεληθεί ο pastry 
chef Τάσος Ζησόπουλος με βάση τις 
συνταγές του ζαχαροπλάστη μπαμπά 

του, αλλά και τις σύγχρονες τάσεις 
που επικρατούν στον χώρο του γλυ-
κού. Σε γαλλικό ρυθμό κινούνται, λοι-
πόν, η πραλίνα μπαβαρουάζ με κρέμα 
από φρούτα και το λιγωτικό προφιτε-
ρόλ με τραγανά σου σε σώς μπίτερ 
σοκολάτας και σε πιο μοντέρνο ο 
πύργος bueno και η τάρτα σοκολάτας 
με ganache Philadelphia και κρέμα 
Oreo. Προσωπικά όμως προτείνω να 
επιμείνετε στον παραδοσιακό μπα-
κλαβά, στο γαλακτομπούρεκο με 
κρέμα από βουβαλίσιο γάλα, στο 
εκμέκ κανταΐφι και στο απίθανο 
(so posh) βυζαντινό, μια πολίτι-
κη, πληθωρική εκδοχή του ρα-
βανί, με κρέμα αρωματισμένη 
πορτοκάλι - κανέλα.

Όσοι αγαπούν τις αλμυρές γεύ-
σεις, δε θα μείνουν παραπονε-
μένοι: είδα στον κατάλογο, 

αλλά και στον πάγκο ταψάκια 
με χειροποίητες πίτες ημέρας, 
όπως κοτόπιτα, πίτα με ντομά-
τα και φέτα και σπανακόπιτα. 
Το best seller τους, μάλιστα, εί-
ναι η παραδοσιακή πολίτικη 
πίτα gözleme με κιμά και γλυκά 
μπαχάρια που θυμίζει λαχμα-
ντζούν. Υπάρχει και μια λίστα 

με κοκτέιλς ειδικά φτιαγμένα για τη 
Ζουμπουρλού, με επιρροές από ελ-
ληνικά αποστάγματα τα οποία όμως 
δε δοκίμασα. Αφέθηκα σε έναν πα-
ραδοσιακό ελληνικό καφέ, σιγοψη-
μένο στη χόβολη, που ισορρόπησε τη 
γλυκιά «επίθεση» και ξύπνησε το 
μυαλό μου το οποίο ήταν έτοιμο να 
παραδοθεί στην ανατολή αμαχητί.  

Αισχύλου 4, πλατεία Ηρώων,    
Ψυρρή, τηλ. 210-3314854
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