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Nobu Food Festival: ο αυτοκράτορας του sushi,  
Nobu Matsuhisa, έρχεται στην Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 2016 ήταν σημαντικό για μένα. Ανάμεσα στα ευ-
χάριστα που μου είχαν συμβεί ήταν ότι είχα συναντήσει από κο-
ντά για συνέντευξη ένα από τα γαστρονομικά μου ινδάλματα, τον 
Nobu Matsuhisa. Θυμάμαι πως τότε του είχα εξομολογηθεί, κά-
νοντάς τον να χαμογελάσει πλατιά, ότι για μένα ήταν αρχιτέκτο-
νας μιας και κατόρθωσε να δημιουργήσει από το τίποτα μια αυτο-
κρατορία εστιατορίων και ότι ήταν ο άνθρωπος που εξαιτίας του 
πριν από πολλά χρόνια στο Ντουμπάι, κοριτσάκι ακόμη, πείστη-
κα να δοκιμάσω  sushi

Η αλήθεια είναι πως ο Nobu Matsuhisa δεν χρειάζεται ιδιαίτε-
ρες συστάσεις. Ο αυτοκράτορας του sushi έχει συνδεθεί άρρηκτα 
με την ιαπωνική κουζίνα με peruvian επιρροές, πρωτοστατώ-
ντας μάλιστα στη δημιουργία αυτής της παγκόσμιας γαστρονομι-
κής τάσης, ενώ δεν γνωρίζω κάποιον που να έχει δοκιμάσει την 
κουζίνα του και να μην λάτρεψε τον περίφημο black cod (μπα-
καλιάρο) με miso – περιττό να σας αναφέρω από τις επισκέψεις 
μου σε εστιατόρια πόσες έχω δει προσπάθειες να το μιμηθούν, 
χωρίς επιτυχία.

Πάντως, αν κι εσείς είστε θαυμαστές του διάσημου σεφ, σας 
έχω καλά νέα: ο Nobu θα επισκεφθεί τη χώρα μας τον Ιούνιο, με 
αφορμή το Nobu Food Festival, το οποίο θα διεξαχθεί στα εστια-
τόρια Matsuhisa στην Αθήνα και στη Μύκονο. Πιο συγκεκριμέ-
να, στην πόλη μας, οι Matsuhisa Lovers θα έχουν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου, τα φημισμένα πιά-
τα του Nobu στην εμβληματική βεράντα του Matsuhisa Athens, 
απολαμβάνοντας παράλληλα signature cocktails στο ειδυλλια-
κό Umi Bar με τη μαγική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αστέ-
ρα Βουλιαγμένης.

Σειρά παίρνει στη συνέχεια, το κοινό της Μυκόνου που θα απο-

λαύσει τον παγκοσμίου φήμης chef για μία μοναδική γαστρο-
νομική εβδομάδα, από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου, στο Matsuhisa 
Mykonos, μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του πολυτελούς 
Belvedere Hotel. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως το Matsuhisa 
Mykonos  που διανύει τον 19ο χρόνο λειτουργίας του είναι το 
πρώτο open-air Matsuhisa στον κόσμο. Οι τυχεροί επισκέπτες 
θα μυηθούν στα άδυτα της Nobu φιλοσοφίας, απολαμβάνοντας 
την υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία του εστιατορίου, η 
οποία συμπληρώνεται αρμονικά με τη φημισμένη φιλοξενία του 
high-end ξενοδοχείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Nobu Food Festival στην Αθήνα και τη 
Μύκονο, ο chef Nobu θα βρίσκεται στα εστιατόρια για να υποδε-
χτεί τους επισκέπτες και να μοιραστεί μαζί τους τα μυστικά της 
κουζίνας του, ενώ στο menu θα υπάρχουν special dishes με τις 
ιδιαίτερες Nobu style τεχνικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια 
μεγάλη οικογένεια με το Matsuhisa Athens (Four Seasons Astir 
Palace Hotel) και το Matsuhisa Mykonos (Belvedere Hotel) ανή-
κουν και τα εστιατόρια Matsuhisa St. Moritz (Badrutt's Palace 
Hotel), Matsuhisa Porto Cervo (Cala di Volpe Hotel), Matsuhisa 
Munich (Mandarin Oriental Hotel), Matsuhisa Paris (Le Royal 
Monceau–Raffles Hotel), Matsuhisa Limassol (Amara Hotel), 
καθώς και το πιο πρόσφατο Matsuhisa St. Tropez (Château de 
la Messardière), τα οποία επίσης συμμετέχουν στο Nobu Food 
Festival.

I N F O
Για κρατήσεις επικοινωνήστε
Matsuhisa Athens: Απόλλωνος 40 (Four Seasons Astir Palace 
Hotel), Βουλιαγμένη, τηλ. 210-89.60.510 και Matsuhisa Mykonos: 
Belvedere Hotel, Μύκονος, τηλ. 2289-027.362


