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Υπάρχει μια ερώτηση για την οποία η απάντηση σας είναι πάντα 
«ναι»; Για μένα είναι το αν μου αρέσει η σοκολάτα – μάλιστα, δεν  
απαντώ απλά καταφατικά όταν μου απευθύνουν αυτό το ερώτη-
μα, αλλά χαμογελώ κιόλας, καθώς δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε 
στιγμή στη ζωή μου που αυτή η σύντροφος από κακάο να έλειπε 
από κοντά μου. Όσοι ανήκετε στο κλαμπ των chocaholics με κα-
ταλαβαίνετε…

Ένας από τους συνδυασμούς που λατρεύω είναι αυτός της σο-
κολάτας μαζί με κάποιο μπαχαρένιο spirit γι αυτό και χάρηκα 
πολύ όταν ανακάλυψα τέσσερις νέες, άκρως εορταστικές και 
ιδιαίτερα νόστιμες προτάσεις. Ο λόγος για τις tailor made σοκο-
λάτες ÉSOPHY, οι οποίες φτιάχτηκαν ειδικά για το METAXA 12 
Stars και το METAXA Private Reserve. Πίσω από αυτή τη δημι-
ουργία υπάρχει μια μικρή ιστορία. Το brand ÉSOPHY ιδρύθηκε 
το 2017 από δύο παθιασμένες chocolatières, τη Σοφία Δενδρι-
νού και την Ευδοκία Λιάκου. Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν με 
τον Metaxa Master Κωνσταντίνο Ράπτη και εντυπωσιάστηκαν 
τόσο πολύ από μια ξενάγηση στο κελάρι που εμπνεύστηκαν 
τέσσερις μοναδικές γεύσεις σοκολάτας με αφορμή τον ξεχωρι-
στό χαρακτήρα των δύο αποσταγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, για 
το METAXA 12 Stars έφτιαξαν μια σοκολάτα με  πορτοκάλι και 
βαλσάμικο κι άλλη μία με κάρδαμο και σύκο, ενώ οι δύο σοκο-

λάτες που προορίζονται να συνδυαστούν με το METAXA Private 
Reserve βασίζονται στα μπαχαρικά του χειμώνα και στο πικά-
ντικο βερίκοκο.

Το δικό μου αγαπημένο ταίριασμα (ιδανικά μετά από ένα πλούσιο 
δείπνο) είναι αυτό που περιλαμβάνει ένα ποτήρι σκέτο METAXA 
Private Reserve και την ÉSOPHY με το πικάντικο βερίκοκο, η 
οποία είναι φτιαγμένη με εκχύλισμα μαύρης σοκολάτας 73% και 
προέρχεται από τρεις διαφορετικές χώρες. Κόψτε ένα κομμάτι 
κι αφήστε τη να λιώσει στο στόμα για να καταλάβετε τι σημαίνει 
σοκολάτα υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, πιείτε μια γουλιά από 
το ποτό σας. Η έντονη, αλλά τέλεια ισορροπημένη και στρογγυ-
λή γεύση της ÉSOPHY είναι πραγματικά απολαυστική, γι αυτό 
και πιστεύω πως θα εντυπωσιαστείτε από το  τολμηρό ντουέτο 
που συνθέτουν οι δυνατές, πικρές νότες και φρέσκιες, φρου-
τώδεις αποχρώσεις της σοκολάτας με τις πιπεράτες νότες του 
METAXA Private Reserve. Αυτό το υπέροχο πάντρεμα μεταξύ 
του πικάντικου και του γλυκού είναι μια εμπειρία που χρωστάτε 
στον εαυτό σας.

Οι συγκεκριμένες tailor made σοκολατένιες δημιουργίες πωλού-
νται σε επιλεγμένες κάβες καθώς και στο κατάστημα της ÉSOPHY, 
Αγίου Τρύφωνος 10, Κηφισιά.


