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«Grab a Spoon» by Zuccherino: Το καλοκαιρινό σύνθημα  
των φανατικών φίλων του παγωτού

Στα μέσα της δεκαετίας του 80 άνοιξε στην Αθήνα το πρώτο ζαχαρο-
πλαστείο Zuccherino. Έκτοτε άνοιξαν άλλα τρία κι όλα μαζί εδώ και 
35 χρόνια παραμένουν το σταθερό μας ραντεβού για γλυκά υψη-
λής ποιότητας. Φέτος, τα Zuccherino υποδέχονται το καλοκαίρι με 
την καμπάνια «Grab a spoon» αφιερωμένη στην εμπειρία που λέ-
γεται αυθεντικό, χειροποίητο παγωτό (ο εθισμός μου από τότε που 
θυμάμαι τον εαυτό μου).

Μετά από μία παρατεταμένη περίοδο απόστασης που βιώσαμε όλοι,  
οι άνθρωποι του Zuccherino αποφάσισαν να γιορτάσουν την επάνο-
δό μας σε ό,τι αφήσαμε στη μέση, με τον πιο απολαυστικό και ταυτό-
χρονα πιο γνώριμο τρόπο: αρπάζοντας ένα κουτάλι και βυθίζοντάς 
το σε μια μπάλα παγωτού! Είναι σαν να  πιάνουμε το νήμα από την 
αρχή και να προχωρούμε σε ό,τι μας κάνει να νιώθουμε χαρούμε-
νοι, αισιόδοξοι, σε ό,τι μας πλημμυρίζει συναισθήματα και μνήμες.

Φυσικά, μιλάμε πάντα για αυθεντικό gelato, χωρίς συντηρητικά, 
χρωστικές και περιττές θερμίδες. Όλες οι γεύσεις φτιάχνονται απο-
κλειστικά με ελληνικό φρέσκο γάλα και πρώτες ύλες υψηλής ποι-
ότητας στα εργαστήρια των καταστημάτων, τηρώντας πιστά όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης σε όλα τα στάδια πα-
ραγωγής και εξυπηρέτησης.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εντυπωσιαστείτε από την ποικι-
λία: δροσιστικά sorbetto από φρέσκα φρούτα εποχής, καραμελω-
μένη σοκολάτα γάλακτος με αλμυρή καραμέλα, βανίλια Μαδαγα-
σκάρης με choco brownies, παραδοσιακό καϊμάκι με χειροποίητο 

γλυκό κουταλιού βύσσινο, Death by Chocolate, Blue Monster και 
Zuccherino Cream είναι μερικές μόνο από τις γεύσεις παγωτού 
που θα βρει κανείς στα καταστήματα Zuccherino, καθώς είναι κάτι 
περισσότερο από ένα γλυκό: είναι σύμβολο χαράς, ανεμελιάς, εί-
ναι το σήμα κατατεθέν του καλοκαιριού που μόλις ξεκινά. Το μόνο 
δίλημμα είναι «κυπελάκι ή χωνάκι», μια ερώτηση η οποία παρα-
πέμπει σε παρέες, γέλια, βόλτες και όμορφες στιγμές που ειδικά 
φέτος τις έχουμε όλοι ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.

Η φαντασία και η αγάπη που έχουν οι άνθρωποι των Zuccherino 
φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια και επιβεβαιώνεται σε κάθε γεύ-
ση. Μένοντας, μάλιστα, πιστοί στην άποψη ότι η απόλαυση είναι για 
όλους, εκτός των παραδοσιακών γεύσεων σε παγωτά και γλυκά, 
παρασκευάζουν και μια μεγάλη ποικιλία γλυκών και παγωτών χω-
ρίς γλουτένη, αλλά και με 0% ζάχαρη. Έτσι θα βρείτε σίγουρα αυτό 
που επιθυμείτε ακόμα και αν ακολουθείτε μια ειδική διατροφή χω-
ρίς γλουτένη, γάλα ή ζάχαρη.
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