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Μαζί /Ensemble- Ένα γαστρονομικό βιβλίο που τιμά την ελληνογαλλική 
φιλία, από τον Στέλιο Παρλιάρο και τον Jean-Marie Hoffmann

Λίγες ημέρες πριν σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με απόλυτο σεβα-
σμό στους υγειονομικούς κανόνες, η Πρεσβεία της Γαλλίας φιλο-
ξένησε την παρουσίαση του βιβλίου μαγειρικής Μαζί/Ensemble 
του Jean-Marie Hoffmann και του Στέλιου Παρλιάρου. 

Το ωραίο αυτό αποτέλεσμα γεννήθηκε χάρη σε μια συνάντηση και 
από τη θερμή φιλία των δύο σεφ, του Γάλλου Jean-Marie, αρχι-
μάγειρα της πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα εδώ και πολ-
λά χρόνια και του Στέλιου, του διάσημου Έλληνα ζαχαροπλάστη. 
Οι δυο τους ετοίμασαν στις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ ένα υπέροχο βιβλίο 
συνταγών με εξήντα γαλλικές και ελληνικές γαστρονομικές ανα-
φορές (τριάντα γλυκές και τριάντα αλμυρές), εικονογραφημένο 
με υπέροχες φωτογραφίες της δουλειάς τους, αλλά και εμβλη-
ματικών στιγμών της δεκαπενταετούς φιλίας τους. Θεωρήστε το 
Μαζί/Ensemble όχι μόνο το επιστέγασμα αυτής της σχέσης, μα 
και την αφορμή για νέα πράγματα, καθώς και οι ίδιοι αυτό ακρι-
βώς πιστεύουν.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους δημοσιογράφοι και κρι-
τικοί γαστρονομίας, που προσήλθαν για να ανακαλύψουν το βι-
βλίο, να γευθούν κάποιες υπέροχες γεύσεις και κυρίως, για να 
δηλώσουν τη φιλία τους προς τον Jean-Marie και το Στέλιο. Επί-
σης, ένας διαγωνισμός στα κοινωνικά δίκτυα επέτρεψε σε είκο-
σι τυχερούς να συμμετάσχουν στην άκρως γιορτινή παρουσίαση.

Προλογίζοντας το βιβλίο, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, 
Patrick Maisonnave, χαιρετίζει τους δυο σεφ « ταλαντούχους 
επαγγελματίες, γενναιόδωρους, ερωτευμένους με τη δουλειά 
τους, που συνεχώς επιδιώκουν την ανανέωση και την κατάκτηση 
της τελειότητας. Και οι δύο αναζητούν το τέλειο συστατικό, εκεί-

I N F O
Το «Μαζί|Ensemble» των Στέλιου Παρλιάρου  και Jean-Marie 
Hoffmann κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΙΑΝΟS.  Τα έσοδα θα 
διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

νη τη μαγική φόρμουλα που είναι μοναδική για κάθε πιάτο και για 
τον καθένα από εμάς. Προσοχή όμως ! Η εκλεκτή γεύση δεν είναι 
αναγκαστικά πολύπλοκη, δυσπρόσιτη και προορισμένη μόνο για 
λίγους. Ο Στέλιος και ο Jean-Marie διακατέχονται κυρίως από το 
πάθος να μοιραστούν και να μεταδώσουν.  Η γαστρονομία συμ-
βάλλει αναμφισβήτητα στην ποιότητα και την ποικιλία των δεσμών 
μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Ας αφήσουμε, λοιπόν, τον Στέλιο και 
τον  Jean-Marie να μπουν στην κουζίνα μας και ελάτε να απολαύ-
σουμε τις συνταγές που μοιράζονται μαζί μας!». Έχει απόλυτο δί-
κιο κι αυτό μπορούν να το αποδείξουν η  αλμυρή βάφλα με κο-
λοκυθάκι, αλλά και το γαλλικό γλυκό Paris Breast με ταχίνι, δύο 
από τις πιο χαρακτηριστικές συνταγές που θα βρείτε στις σελίδες 
αυτού του απολαυστικού βιβλίου.


