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Overoll croissanterie:
Οι νέες γλυκές ιστορίες της πόλης γράφονται στην Πραξιτέλους

Αυτές τις μέρες κάνω ένα άτυπο γκάλοπ μεταξύ των φίλων μου
με ένα και μοναδικό ερώτημα: «τι είναι για εσάς το comfort
food;». Οι απαντήσεις που παίρνω ποικίλλουν, καθώς έχοντας
ως δεδομένο ότι ο όρος αφορά γεύσεις που επιδρούν στο θυμικό του καθένα, προκαλώντας συναισθηματικές αντιδράσεις,
μιλάμε για ένα ευρύτατο πεδίο με μεγάλη ποικιλία φαγητών.
Comfort food, για παράδειγμα είναι η μακαρονάδα ή μια ζεστή
σούπα, αλλά στην ίδια κατηγορία ανήκει και το παγωτό ή το γαλακτομπούρεκο.
Για όλους υπάρχει, λοιπόν, ο «μέσω γεύσης δρόμος» της νοσταλγίας. Ο δικός μου πάντως φέρει ως ανεξίτηλο σημάδι τη μυρωδιά του βουτύρου. Γι αυτό τον λόγο όταν πρωτοάνοιξε, πριν
λίγες μέρες, η croissanterie Overoll στην οδό Πραξιτέλους, στο
κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο στήθηκα στην ουρά από νωρίς το
πρωί, αλλά μετά χαμογελούσα για ώρες. Ο λόγος ήταν το κλασικό βουτυρένιο κρουασάν του που παραπέμπει σε ζεστό, αφράτο
σύννεφο καμωμένο από ζύμη. Ρώτησα και μου είπαν ότι πίσω
από το εγχείρημα βρίσκονται τρεις ζαχαροπλάστες ο Γιάννης Κικίρας, ο Άλκης Ζέρβας και ο Σπύρος Παππάς. Δεν τους γνωρίζω προσωπικά, αλλά τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια αφενός
διότι επέλεξαν να δώσουν σάρκα και οστά στην ιδέα τους μέσα
στην καρδιά του κυκλώνα της πανδημίας κι αφετέρου το τόλμησαν χωρίς να κάνουν καμία έκπτωση στην ποιότητα - πιστέψτε με, αυτό το κρουασάν με τη συγκεκριμένη υφή και γεύση,
με αυτό το ξελιγωτικό άρωμα για να ζυμωθεί και να ψηθεί στο
ανοιχτό εργαστήριο που βλέπεις από τον δρόμο όσο στέκεσαι

υπομονετικά στην ουρά, χρειάζεται πρώτης ποιότητας βούτυρο
και μαστοριά στη ζύμη.
Στο Overoll υπάρχουν κι άλλες εκδοχές σε αριστουργήματα από
σφολιάτα, όπως το κρουασάν με γέμιση πάστας φουντουκιού
και το κολασμένο escargot με σταφίδες, ρούμι και κρέμα ζαχαροπλαστικής, ενώ βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη δική τους εκδοχή σε… σπανακοτυρόπιτα – ναι, πρόκειται για ένα κρουασάν
με τη γέμιση της αγαπημένης πίτας των γιαγιάδων μας. Μαζί με
τις λιχουδιές θα πάρετε στο χέρι τον καφέ, το τσάι ή τον χυμό
σας. Υποσχέθηκα να επιστρέψω για το διπλοψημένο κρουασάν
με γέμιση αμυγδάλου και σας προτρέπω να το επισκεφτείτε κι
εσείς αν μένετε ή βρεθείτε στο κέντρο για δουλειά, τουλάχιστον
για όσο καιρό ετοιμάζουν το delivery. Θα με θυμηθείτε.
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