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

Οι δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας 
επιβάλλουν να είμαστε όχι μόνο προσε-
χτικοί και ψύχραιμοι, αλλά και αισιόδοξοι. 
Κάθε πηγή χαράς είναι μια ηλιαχτίδα, η 

οποία σκίζει το γκρίζο μας. Για μένα λοιπόν ήταν αυτο-
νόητο να απευθυνθώ στη Μαίρη Ταλαιπώρου, ένα από 
τα πιο λαμπρά αστέρια της σκηνής του bartending προ-
κειμένου να μας δώσει λίγη από την αστραφτερή της 
ενέργεια, καθώς και δύο απλές συνταγές για cocktails 
για το σπίτι.

Η πρώτη πρότασή της είναι ένα δροσερό cocktail 
με την λεπτότητα και τη φινέτσα που τη διακρίνει. 
Αντιγράφω τα λόγια της:

• Σε ένα ποτήρι τύπου balloon προσθέτω πάγο αρκετό!
• Βάζω περίπου 50 ml από έναν αφρώδη οίνο, 50 ml τζιν και 
γεμίζω το υπόλοιπο του ποτηριού  με Schwepes lemonade ibiscus.
• Για γαρνιτούρα προσθέτω μια φράουλα κομμένη και ένα κλωνάρι 
λεβάντας!

Η δεύτερη πρόταση δεν έχει αλκοόλ, αλλά είναι 
εξίσου ενδιαφέρουσα και γευστική. 
Για αυτή τη Virgin εκδοχή η Μαίρη ορίζει τα εξής:

• Σε ενα ποτήρι flute το οποίο έχουμε βάλει από πριν στο ψυγείο, 
προσθέτω 25ml παγωμένο τσάι φρούτων, 15ml fresh grapefruit 
και γεμίζω με παγωμένη Schweppes orangeade!
• Γαρνίρω με μια φέτα pink grapefruit.

Σε κανονικές συνθήκες θα συναντούσατε τη Μαίρη 
Ταλαιπώρου πίσω από την μπάρα του «Nikkei Peruvian 
Resto Bar Athens» κι εκεί θα σας έκλεβε την καρδιά με 
τις άψογα εκτελεσμένες προτάσεις της, οι οποίες ται-
ριάζουν στην εντέλεια με τα πιάτα του καταλόγου. Να 
προσθέσω, επίσης, ότι η εν λόγω νεράιδα είναι και η 
πρέσβειρα της Schweppesστην Ελληνική αγορά. Μεί-
νετε σπίτι και απολαύστε τις συνταγές της.  Η θετική 
διάθεση που θα σας προ-
καλέσουν θα ομορφύνει 
την καθημερινότητα και 
τις μακριές και απαιτητι-
κές ώρες  όλων μας.
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