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Plegma Coffee & Living: Μόλις άνοιξε στο Παγκράτι  
ένα ιδιαίτερο concept store

Ψάχνετε κι εσείς το 
μέρος που θα συν-
δυάζει τον ποιοτικό 
καφέ με τα κορυ-
φαία σε design αντι-
κείμενα για το σπίτι 
και όχι μόνο; Θα το 
βρείτε στο Παγκρά-
τι. Πρόκειται για το 
Plegma Coffee & 
Living, ένα concept 
store με μικροέπι-
πλα, σκεύη σερβι-
ρίσματος, διάφο-
ρα αξεσουάρ για το 
σπίτι, φυτά εσωτερικού χώρου, είδη προσωπικής περιποίησης 
και απίστευτες προτάσεις σε γραφική ύλη που ακολουθούν τις 
επιταγές του σκανδιναβικού στυλ. Στα ράφια του θα βρείτε επί-
σης so posh ταξιδιωτικούς οδηγούς, ψαγμένα περιοδικά για τους 
λάτρεις του σύγχρονου σχεδιασμού, αλλά και φανταστικές χειρο-
ποίητες τσάντες από την Ισπανία, ενώ θα λατρέψετε τον καφέ του.

Ναι, μην έχετε καμιά αμφιβολία: το  Plegma είναι ένα coffee shop 
που καταφέρνει να προσαρμοστεί απόλυτα στη φιλοσοφία που συν-
δυάζει την απόλαυση του καφέ μαζί με την τέχνη και τα ψώνια στον 
ίδιο χώρο, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη τάση στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες και έχει δείξει ωραία δείγματα και στην Αθήνα. Μέσα 
κυριαρχούν τα φυτά εσωτερικού χώρου, οι τόνοι του ανοιχτόχρω-
μου ξύλου και τα μοντέρνα φωτιστικά, ενώ υπάρχει μια σαφής και 
πολύ λειτουργική διάκριση μεταξύ  του café και του καταστήματος με 
τα είδη για το σπίτι. Δημιουργός του, Λήδα Πανταζή, με σπουδές στη 
διακόσμηση, που πάντα ονειρευόταν να δημιουργήσει έναν προορι-
σμό, ο οποίος να συνδυάζει την αισθητική με την οικειότητα της κα-
θημερινότητας και γι αυτό διάλεξε το μποέμ Παγκράτι.

Εδώ, θα βρείτε καφέδες 
της ελληνικής εταιρείας 
Area 51 και πιο συγκεκρι-
μένα δύο single origin. Ο 
πρώτος είναι από τη Βρα-
ζιλία και ταιριάζει σε όσους 
αγαπούν τον εσπρέσο μιας 
και είναι ιδιαίτερα αρμο-
νικός και ισορροπημένος, 
ενώ ο δεύτερος -από την 
Αιθιοπία- έχει πιο έντο-
νο χαρακτήρα και οξύτη-

τα, οπότε θεωρείται ιδανικός για παρασκευές φίλτρου. Υπάρ-
χουν, επίσης, επιλογές σε ντεκαφεινέ και σε εκλεκτά ροφήματα 
– σε αυτό το κομμάτι προτείνουν αυτά της βερολινέζικης φίρμας 
Paper & Tea.

Προς το παρόν, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, δεν μπο-
ρείτε να καθίσετε, αλλά σας προτρέπω θερμά να πάρετε έναν 
καφέ στο χέρι μαζί με κάποια από τις λιχουδιές της βιτρίνας τους. 
Θα βρείτε αλμυρές σφολιάτες, καταπληκτικά ρολάκια με κανέ-
λα, καραμέλα ή σοκολάτα, κέικ αμυγδάλου ή καρότου, μπισκό-
τα, τυροκούλουρα, κολοκυθόπιτες, καθώς και κρύα σάντουιτς, 
όλα χειροποίητα παρακαλώ. Θα σας δώσω κι ένα έξτρα τιπ: κάθε 
Παρασκευή προσφέρουν και ένα διαφορετικό γλυκό που γίνεται 
ανάρπαστο. Ραντεβού, λοιπόν, στο Παγκράτι.

I N F O
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 9.00-19.00, Κυριακή 10.00-
19.00. Τα προϊόντα της συλλογής του μπορεί να τα παραγγείλει 
κανείς και online στο www.plegmashop.gr.
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