
       ο 2018 η Κυψέλη υποδέχτηκε 
με μεγάλη χαρά το άνοιγμα της 
Δημοτικής Αγοράς, η οποία 
αποτελεί την πρώτη αγορά 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
στην Αθήνα. Από τότε οι κάτοικοι 
της περιοχής, αλλά και όλοι οι 
επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα 
να ανακαλύψουν εκεί νέα προϊό-
ντα, ωραίες ιδέες  για δώρα, 
λουλούδια, παιχνίδια, ρούχα, 
αλλά και εκλεκτά τρόφιμα, ενώ 
κάθε αγορά τους είχε παράλληλα 
θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και 
περιβαλλοντική συνείδηση. Το 
πείραμα πέτυχε και το εγχείρημα 
αγκαλιάστηκε με την εκτίμηση 
που του άξιζε, ενώ στο ενδιάμεσο 
στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης 
έτρεξαν διάφορα εξαιρετικά 
πετυχημένα events, ανάμεσά τους 
και οι μηνιαίες πρωτοβουλίες για 
Pop Up Brunch.

Ακριβώς λόγω της μεγάλης του 
επιτυχίας  και αποδοχής οι 
υπεύθυνοι της Δημοτικής Αγοράς, 

αποφάσισαν ότι ήρθε ο καιρός  
αυτός ο γευστικός θεσμός να 
επιστρέψει. Έτσι, την Κυριακή 19 
Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί 
το 1ο Pop Up Brunch της χρονιάς, 
εντελώς ανανεωμένο με καινού-
ριες γευστικές προτάσεις που θα 
περιλαμβάνουν burgers, tacos και 
vegan γλυκά, καθώς  και απολαυ-

στικές μουσικές.

Η Κυψελιώτικη εκδοχή των 
καθιερωμένων food markets 
ετοιμάζεται να συναντήσει 
γνωστά εστιατόρια και επιδέξιους 
chefs, καντίνες και μάγειρες, που 
ετοιμάζουν πυρετωδώς νέα street 
food bites ειδικά για την εκδήλω-
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ση. Όσοι έχουν ξαναπάει στο 
καθιερωμένο πλέον μηνιαίο 
Κυριακάτικο ραντεβού, αλλά και 
όλοι όσοι αγαπούν  το καλό 
φαγητό, θα συναντηθούν στο 
μεγάλο «food court» της Αγοράς, 
σε μια μέρα γεμάτη κέφι, κόσμο, 
μουσική και εμπνευσμένες 
δημιουργίες,  που θα έχουν τα 
πάντα, μέχρι και μακροβιοτικά 
πιάτα, καφέ, ζεστό κρασί και 

γενικά  γεύσεις για όλα τα γούστα.

Τα street brunch πιάτα για τον 
Ιανουάριο υπογραφούν το El 
Burro Tacos con Tequila, το 
Yazhou, το One Project, οι Guerilla 
Chef μαζί με τον The Cookie Dude 
και το Mentaleaty, ενώ τις γλυκές 
γεύσεις φέρνουν το ιταλικό 
Signora Athens και η Eri Bakes 
Vegan παρέα με δύο κυψελιώτικα 
στέκια, το SCRY καφέ και την Πίτα 

της Κολχίδας. Το brunch θα 
ντύσουν για άλλη μια φορά οι 
«πικάντικοι» ήχοι του Pepper 
Radio 96.6, ενώ οι πληροφορίες 
μου λένε ότι θα υπάρξει  ένα live 
μουσικό δρώμενο-έκπληξη, μόνο 
για τολμηρούς επισκέπτες.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης 
(από τις 11 π.μ. ως τις 5.30 μ.μ.)

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3210146
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