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Και ψωνίζω εκλεκτά gastro προϊόντα από το A Magic Cabinet

H

μεγάλη μου αδυναμία, προ κορωνοϊού, ήταν να ανακαλύπτω καταστήματα με φίνες, άκρως δελεαστικές,
γαστρονομικές προτάσεις. Μπορούσα να χαθώ με τις
ώρες στα φορτωμένα με λιχουδιές και καλούδια ράφια
τους και να μιλάω εξίσου ατελείωτα και με θέρμη με τους ιδιοκτήτες σχετικά με τις εκλεκτές επιλογές τους. Όμως αυτό το οποίο
με ενθουσίαζε κυρίως ήταν να δοκιμάζω, με ενθουσιασμό μικρού
παιδιού, κάθε παράξενη ντελικατέτσια που μου κινούσε το ενδιαφέρον, καταλήγοντας συχνά στο να ξοδεύω το μεγαλύτερο κομμάτι
του μισθού μου.
Η έρευνά μου φυσικά είχε επεκταθεί και στο διαδίκτυο. Ανάμεσα
στις εταιρείες που είχα ανακαλύψει ήταν η διαδικτυακή πλατφόρμα A Magic Cabinet (www.amagiccabinet.com), η οποία φέρει την
υπογραφή (επομένως και την εγγύηση) της Ευγενίας Χανδρή. Την
επισκέφθηκα ξανά και μάλιστα με ανανεωμένο ενδιαφέρον, καθώς
πλέον οι ηλεκτρονικές αγορές, λόγω των συνθηκών, τείνουν να
γίνουν μονόδρομος. Και δεν απογοητεύτηκα! Μια περιήγηση αρκεί να πείσει κι εσάς ότι εδώ θα βρείτε μερικά από τα πιο εκλεκτά
προϊόντα γαστρονομίας από εξαιρετικούς Έλληνες παραγωγούς
(και όχι μόνο) τα οποία θα φτάσουν σπίτι σας μέσα σε πανέμορφα
πάνινα καλαθάκια.
Υποδεχτείτε την άνοιξη που έρχεται ακάθεκτη με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Σητείας Stories of Greek Origins, παλαιωμένο τσίπουρο Lord Amber, πικάντικη μουστάρδα Elli & Manos, νιφάδες
θαλασσινού αλατιού με κόκκινη πιπεριά Salt Odyssey, καρπάτσιο
τρούφας Hydnon, chutney σύκου με τζίντζερ Koutsogiorgakis, ρίγανη Πάρου Petra Farm, βίδες χωρίς γλουτένη Maggiri, λευκό
βούτυρο αμυγδάλου The Nutlers, παστέλια Anthea's, βιολογικό

θυμαρίσιο μέλι Πάρου Aliprantis, κρέμα μελιού σε λάδι τρούφας
Asterios, «Γλυκοπάντρεμα» μαντολάτο Σύρου Prekas, μαστίχα λικέρ Apalarina, λικέρ πυκραμύγδαλο Kakitsis, γλυκό του κουταλιού
βανίλια με αρόνια, ροζ πιπέρι και μέντα Berryland και εντελώς
αμαρτωλά, αλατισμένα και καραμελωμένα αμύγδαλα σε σοκολάτα γάλακτος Esophy. Κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα
που περιλαμβάνονται στις διάφορες κατηγορίες του site, καθώς το
A Magic Cabinet είναι μια περιήγηση σε έναν κόσμο σύγχρονων
θαυμάτων. Θεωρώ, για παράδειγμα, ξεκάθαρα εκμαυλιστική την
επιλογή από καλάθια ομορφιάς τα οποία περιέχουν ελληνικά προϊόντα από εταιρείες Nature Theories, Euthalia, DrV Cosmetics,
Onoiamata, Physis κ.α.
Είτε για όμορφο δώρο
τις γιορτινές μέρες
του Πάσχα είτε για
να τα απολαύσετε με
τους δικούς σας ανθρώπους, μένοντας
σπίτι, μπορείτε να παραγγείλετε τώρα τα
ανοιξιάτικα καλάθια
του A Magic Cabinet
και να έρθουν σε λίγες
μόνο μέρες στην πόρτα σας! Η αποστολή,
εφόσον ξεπερνά τα
50€, είναι δωρεάν!

