
       εν ξέρω πολλούς που 
          μπορούν να αντισταθούν 
στη γοητεία ενός καλοφτιαγμέ-
νου, βαθυκόκκινου Negroni. Στα-
τιστικά μιλώντας, τα τελευταία 
πέντε χρόνια είναι το δεύτερο 
πιο ευπώλητο κοκτέιλ στον κό-
σμο, σύμφωνα τουλάχιστον με 
την ετήσια έκθεση Drinks 
International, ενώ στο 
Instagram, το hashtag του έχει 
κάνει πάνω από μισό εκατομμύ-
ριο posts.

Αξίζει να σας πω ακόμα λίγα 
πράγματα για αυτό:

• Το Negroni έχει συμπληρώσει 
τα 100 χρόνια ζωής. Κατά πά-
σα πιθανότητα το iconic 
cocktail πρωτοπαρουσιάστη-
κε στην Ιταλία περίπου το 
1900. Ο θρύλος λέει ότι ο κό-
μης Camillo Negroni ζήτησε 
από τον bartender Fosco 
Scarselli του Caffè Casoni, να ενι-
σχύσει λίγο το Americano το 
οποίο διάλεγε συνήθως. Κι αυτός 
είπε αντίο στη σόδα βάζοντας gin 
και αντί για φλούδα λεμονιού, 
για γαρνιτούρα, διάλεξε μια 
φλούδα πορτοκαλιού.

• Η γοητεία του οφείλεται, ανάμε-
σα στα άλλα και στην απλότητα 
της συνταγής του. Αποτελείται 
από τρία υλικά: gin, κόκκινο 
vermouth και Campari. Ακολου-
θώντας κανείς τον χρυσό κανόνα 
παρασκευής του (1/3  από κάθε 
συστατικό) μπορεί να το φτιάξει 
εύκολα και στο σπίτι.

• Η ποιότητα του gin που θα χρησι-
μοποιηθεί μπορεί να κάνει τερά-
στια διαφορά. Δεν μιλάμε τόσο 
για τη σύστασή του spirit, αλλά 
περισσότερο για αυτό που ονο-
μάζουμε quality of production. 
Αυτός ο παράγοντας επηρεάζει 
καθοριστικά τον βοτανικό χαρα-

κτήρα του gin και επομένως τη 
συνολική του εικόνα. Για να κα-
ταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, 
να υπενθυμίσω ότι η παρουσία 
του καλείται να δουλέψει 
ως γέφυρα, ως 
ειρηνευτικός πρέ-
σβης μεταξύ της 
πίκρας του 
Campari και της 
γλυκύτητας του 
vermouth.

• Στην αγορά κυκλο-
φορούν αρκετά 
κόκκινα bitter 
aperitifs. Λυπάμαι, 
μπορείτε να παίξε-
τε με διάφορα gins 
και είδη vermouth, 
αλλά το κλασικό 
Negroni περιέχει 
μόνο Campari.

• To καλοκαίρι που 
μας πέρασε το 

περιοδικό Time Out δημο-
σίευσε τη λίστα ποτών του 
για το 2019, έναν ολοκλη-
ρωμένο οδηγό για τα καλύ-
τερα μπαρ στον πλανήτη 
(τριάντα έξι κοκτέιλ, είκοσι 
επτά πόλεις, δεκαοχτώ χώ-
ρες). Στην κορυφή αυτής 
της λίστας βρέθηκε το 
Aegean Negroni του The 
Clumsies, μια απίθανη πα-
ραλλαγή στις  μπλε αποχρώ-
σεις του Αιγαίου.

• Ο Orson Welles πέρα από το 
ότι έγραψε για το Negroni το 
1947 στην εφημερίδα 
Coshocton Tribune, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι «Τα bitter 
κάνουν καλό στο συκώτι, το gin 
κάνει κακό, άρα στο Negroni 
βρίσκουμε την απόλυτη ισορ-
ροπία». Δε βρίσκω τον λόγο να 
μην τον ακούσετε.

• Τα bars που αγαπώ για τo 
Negroni τους είναι το Οdori 
(Σκουλενίου 2, πλατεία Κλαυθμώ-
νος) και το Barreldier (Βουλής 7, 
Στοά Μπολάνη).

Δ
Ας μιλήσουμε για κοκτέιλς-Negroni

By Γιώτα Παναγιώτου

T H E  T R E N D L E T T E R

1
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