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Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα της παιδικής μας 
ηλικίας ήταν το απαγορευτικό στο παγωτό τον χειμώνα. Ακόμη 
θυμάμαι την μητέρα μου να με κοιτάζει σαν να είχε δει εξωγήινο 
όταν της έλεγα πως χριστουγεννιάτικα, αντί για μελομακάρονα 
και κουραμπιέδες, εγώ είχα επιθυμήσει μια μπάλα από παρφέ 
κρέμα – σαν να την ενημέρωνα ότι ο ήλιος θα έδυε την επόμενη 
από την ανατολή. Φυσικά, η απάντηση της ήταν συγκεκριμένη: 
«θα κρυώσει ο λαιμός σου». Έχω, μάλιστα, βάσιμες υποψίες ότι 
κι η δική σας το ίδιο απαντούσε, καθώς σε κάποια θέματα, όπως 
το παγωτό και η ζακέτα, οι μαμάδες μας συνωμοτούν σε παγκό-
σμιο επίπεδο, κρατώντας ενιαία στάση! Γι αυτόν ακριβώς τον 
λόγο κάθε φορά που τρώω παγωτό τους κρύους μήνες αισθά-
νομαι ότι κάνω μια μικρή επανάσταση.

Πλέον, σύντροφό μου σε αυτόν τον «αγώνα» έχω την Kayak. 
Πριν λίγο καιρό, η συγκεκριμένη εταιρεία, αφουγκραζόμενη 
την ανάγκη του κοινού να γεύεται λατρεμένες γεύσεις παγωτού 
εν μέσω πανδημίας, εγκαινίασε ένα φανταστικό e-shop, μέσω 
του οποίου, με λίγα clicks, ότι ονειρευόμαστε έρχεται στην πόρ-
τα μας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο 
www.kayak.gr/eshop, να παραγγείλετε και να αφεθείτε στο πιο 
απολαυστικό γλυκό ταξίδι.

Προσωπικά δική μου αγαπημένη είναι η πολυβραβευμένη σο-
κολάτα Βελγίου με choco chips, αλλά εξίσου δυνατά στη συ-
νείδησή μου παίζει και η απαλή βανίλια Μαδαγασκάρης. Δο-
κιμάστε, επίσης, την ιδιαίτερη αλμυρή καραμέλα βουτύρου με 
καβουρδισμένα αμύγδαλα και μην αντισταθείτε στη γοητεία που 
ασκεί το εκμαυλιστικό παγωτό τσουρέκι με πραλίνα. Κι επειδή η 
ζωή χρειάζεται ποικιλία, πείτε ναι με ενθουσιασμό  στο πλούσιο 
παγωτό φιστίκι και στη φίνα μαστίχα με ροζ πιπέρι.

Αν παρόλα αυτά δεν αρκείστε στα παραπάνω, είμαι σίγουρη 

ότι ψάχνοντας ανάμεσα στα εξωτικά σορμπέ, αλλά και στις απί-
στευτες εκδοχές του παγωτού σοκολάτα, θα ανακαλύψετε τον 
συνδυασμό που μιλάει απευθείας στην ψυχή σας.  Εξυπακού-
εται, ότι υπάρχουν παγωτά χωρίς γλουτένη και vegan. Στο site 
θα βρείτε, παγωτά των 500ml οικογενειακές συσκευασίες των 
τριών κιλών, αλλά και mini cups, ενώ αν θέλετε να κάνετε δώρο 
σε έναν φίλο υπάρχουν πληθωρικά σοκολατένια κέικ, πύργους 
red velvet και τούρτες. Τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις δώ-
σετε και τηλεφωνικά στο 210-66.28.464. Θα φτάσουν σε εσάς την 
επόμενη κιόλας μέρα, σε ειδική συσκευασία, με όλα τα πρωτό-
κολλα ασφαλείας να τηρούνται απαρέγκλιτα (παραδόσεις εντός 
της Αττικής, δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των € 30).


