
Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ 
σε γευσιγνωσία σαμπάνιας.  Αν 
όχι επιδιώξτε το, διότι η ιστορία 
της και ο τρόπος παραγωγής της 

είναι τόσο συναρπαστικά όπως τα αρώ-
ματα και οι  φυσαλίδες της. Εκείνο όμως 
που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει είναι η 
εντελώς θεατράλε εμπειρία του να παρα-
κολουθήσετε κάποιον ειδήμονα να ανοίγει 
ένα μπουκάλι σαμπάνιας με ξίφος.

Σύμφωνα με τον Matthieu Yamoum, 
wine director στο  Baccarat Hotel της 
Νέας Υόρκης, το να ανοίγει σαμπάνιες 
με αυτό τον τρόπο όχι μόνο προκαλεί τον 
ενθουσιασμό των φιλοξενούμενών του, 
αλλά αποτελεί και ένα από τα πιο ινστα-
γκραμικά  party tricks. Αρκεί, φυσικά, να 
μην τα θαλασσώσει κανείς!

Ο Yamoum πάντως φαίνεται να επιμέ-
νει ότι μπορούμε κι εμείς οι απλοί θνητοί 
να τα καταφέρουμε ακολουθώντας τους 

παρακάτω κανόνες κι ας μη διαθέτουμε ξί-
φος- αρκεί μια ανθεκτική, στιβαρή  λεπίδα 
η οποία θα ασκήσει την κατάλληλη τριβή- 
πίεση στον φελλό, στον λαιμό της φιάλης:

1) Η σαμπάνια επιβάλλεται να είναι 
καλά παγωμένη. Το μπουκάλι θα πρέπει 
να έχει μείνει στο ψυγείο τουλάχιστον 3 
ώρες ή βυθισμένο σε σαμπανιέρα με νερό 
και πάγο παραπάνω από μία ώρα, καθώς η 
πίεση στο εσωτερικό του ισούται περίπου 
με την τριπλάσια πίεση από αυτή που έχει 
ένα λάστιχο αυτοκινήτου. Όταν η σαμπά-
νια είναι ζεστή η πίεση στη φιάλη είναι αυ-
ξημένη και το γυαλί πιο μαλακό, άρα πιο 
δύσκολα στο σπάσιμο.

2) Αν δεν διαθέτετε ξίφος, που είμαι 
σίγουρη ότι μάλλον δεν είναι και το πιο 
εύκαιρο κομμάτι του οικιακού σας εξο-
πλισμού, ένα βαρύ μαχαίρι με λαβή την 
οποία μπορείτε να κρατήσετε καλά αρκεί. 
Δε χρειάζεται καν να είναι κοφτερό. Ο 
Yamoum προτείνει, μάλιστα, να το χρησι-
μοποιήσετε με την πίσω πλευρά ώστε να 
μην καταστρέψετε τη λεπίδα.

3) Να θυμάστε ότι μόλις θα αφαιρέσετε 
το αλουμινένιο περιτύλιγμα και το συρμα-
τάκι ο φελλός μπορεί να εκτιναχθεί από 
μόνος του, με κίνδυνο τραυματισμού. Για 
να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο θα πρέ-
πει να πιέζετε τον φελλό  με τον αντίχειρα 
κρατώντας σταθερά τον λαιμό της φιάλης 
με τα υπόλοιπα δάχτυλα.

4) Το επόμενο βήμα είναι να τοποθε-

τήσετε τη λεπίδα στη «ραφή» του μπου-
καλιού κοντά στον λαιμό της φιάλης, εκεί 
που ξεκινά η καμπύλη και να κρατήσετε 
με το ένα χέρι το μπουκάλι από κάτω με 
κλίση 35-45 μοιρών, μακριά από ανθρώ-
πους ή εύθραυστα αντικείμενα.  Κατόπιν 
πρέπει να γλιστρήσετε  τη λεπίδα κατά 
μήκος της ραφής προς το στόμιο σταθερά, 
σβέλτα και με αποφασιστικότητα, χωρίς 
να ασκείτε μεγάλη δύναμη, μέχρι να χτυ-
πήσετε τα χείλη στον λαιμό της φιάλης. Et 
voilà. Μόλις ξιφουλκήσατε ενάντια στην 
πρώτη σας φιάλη.

5) Δική μου συμβουλή, πάντως είναι να 
εξασκηθείτε στο σπίτι (η τύχη του πρωτά-
ρη είναι αστικός μύθος) και να μην έχετε 
πιει πριν! Η διαδικασία φαντάζει εύκολη, 
αλλά αν δε γίνει με καθαρό μυαλό είναι 
επικίνδυνη. Αν διστάζετε (δε θα σας κα-
τηγορήσει κανείς για αυτό), αφεθείτε στην 
πρώτη ευκαιρία που θα σας δοθεί να απο-
λαύσετε αυτό το υπερθέαμα-  στα χέρια 
των ειδικών.

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

Το πιο φαντασμαγορικό άνοιγμα σαμπάνιας 
και πως θα τα καταφέρετε
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