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

Δεδομένων των συνθηκών, 
όπως αυτές έχουν διαμορ-
φωθεί, λόγω της επιδημίας 
COVID-19 τις τελευταίες 

ημέρες, το να σας προτείνω μέρη 
στα οποία θα συγχρωτίζεστε με πολύ 
κόσμο είναι τουλάχιστον άκομψο και 
παράτολμο. Παρόλα αυτά επειδή 
η ζωή δε σταματά και κυρίως διότι 
αρκετοί από εμάς είμαστε υποχρεω-
μένοι να βρισκόμαστε στις δουλειές 
μας, έχω να προτείνω  δύο εξαιρετι-
κά, λιλιπούτεια café προκειμένου να 
πάρετε take away το αγαπημένο σας 
ρόφημα.

Το πρώτο 
από αυτά έχει 
την έδρα του 
στο Παγκράτι 
και ακούει στο 
όνομα  Ο.kokkos 
(Σπύρου Μερ-
κούρη 25, τηλ. 
210-72.36.758). 
Πρόκειται για 
έναν καλαί-
σθητο χώρο με 

industrial αισθητική και κυρίαρχα δι-
ακοσμητικά χαρακτηριστικά  το ξύλο, 
το μέταλλο και τα μαύρα πλακάκια 

της μπάρας. Πίσω από αυτό το πρό-
τζεκτ βρίσκονται  ο Σπύρος Λάππας  
(το 2015 και το 2016 βγήκε δεύτερος 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γευ-
σιγνωσίας Καφέ «Cup Tasters») και 
η αδερφή του Βάσια. Εδώ, προσπα-
θούν να τιμούν καθημερινά το ρεύμα 
του speciality coffee, προσφέροντας 
καλοφτιαγμένους καφέδες με ιδιαίτε-
ρα γευστικά και αρωματικά χαρακτη-
ριστικά. Για αυτό τον λόγο, άλλωστε, 
έχουν επιλέξει να συνεργάζονται με 
την εταιρεία Area 51 Coffee Roaster. 
Συνήθως, τα πρωινά έξω από το κα-
τάστημα περιμένουν πολλοί φανατι-
κοί του καφέ, αλλά η εξυπηρέτηση εί-
ναι φιλική και γρήγορη. Εννοείται ότι 
μπορείτε να αγοράσετε προμήθειες  
και για το σπίτι, ειδικά αν σας αρέσει 
η ιδέα του home barista.

Δεύτερο café και εντελώς καινού-
ριο είναι το Crop.Ermou  (Φωκίω-
νος 8, στη συμβολή της  με την 
Ερμού, Σύνταγμα) που μετρά συνο-
λική έκταση όλη κι όλη 4 τ.μ. Πρό-
κειται για το μικρό (στην κυριολεξία) 
αδερφάκι του Crop του Ηρακλείου 
(ναι, για την Κρήτη μιλάμε), το οποίο 
βρίσκεται μέσα στο κατάστημα- ναό 
του μπάσκετ Slam Dunk. Οι επιλο-

γές που προ-
σφέρουν είναι  
δύο single origin 
καφέδες από την 
Αιθιοπία και τη 
Βραζιλία, καθώς 
και ένα blend με το 
όνομα NBA -αυτό 
χρησιμοποιούν και 
ως καφέ ροής. Το 
εν λόγω χαρμάνι 
αποτελείται από 
κόκκους με προέ-
λευση τη Νικαράγουα, τη Βραζιλία 
και την Αφρική. Είναι ισορροπημένο, 
χωρίς έντονες οξύτητες και διαθέτει 
αρώματα τόσο εσπεριδοειδών όσο 
και κακάου και ξηρών καρπών. Αν 
σας αρέσει ο cappuccino, αλλά έχε-
τε «τσακωθεί» με τη λακτόζη, έχουν 
φροντίσει να προμηθευτούν γάλα 
αμυγδάλου, καρύδας και σόγιας.
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