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Εναλλακτικό
κΕικ 

τσόυρΕκι 
με σοκολάτα

από τη 
Χριστίνα 
λουκά

BE MY CHEF
ΣΤΗΝ ΚΟΥζΙΝΑ 

ΤΟΥ Jamie Oliver 

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 
ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

ΚΑΙ 10 λΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ 
πΑΡΕΙΣ ΤΑ βΟΥΝΑ 

ΤΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

πασχαλινά
τα πιο ωραία

Μέχλέπι και Μαστιχα 
για παραδοσιακα 

ζυΜώΜατα.
το κλασικο αρνι 

ΜαγέιρέΜένο 
αλλιώσ



Πέρασαν μόλις τρία χρόνια από τότε 
που έκανε την εμφάνισή του στην 
πρωτεύουσα και έκτοτε το Qboo 
artisan bakery έχει πλέον εδραιωθεί 
για τα καλά στην καρδιά μας. Ο άλλοτε 
μικρός φούρνος που αγαπήσαμε για 
τα μοναδικά και εύγευστα γερμανικά 
αρτοποιήματά του, μεγάλωσε και 
προσφέρει ένα καλόγουστο χώρο 
ευρωπαϊκής αισθητικής στον οποίο 
μπορείτε να απολαύστε τον καφέ 
σας συνδυάζοντάς τον φυσικά με τις 
γευστικές προτάσεις που θα βρείτε 
στο μενού του. Δοκίμαστε bagel με 
βούτυρο ή τυρί κρέμα, με καπνιστό 
σολομό και τυρί κρέμα και το ιδιαίτερο 
Red Goat με σπιτικό pesto rosso 
(πέστο λιαστής ντομάτας), μαλακό 
κατσικίσιο τυρί και pesto βασιλικού 
ή το κατεξοχήν γερμανικό Buffalo 
Pretzel που σερβίρεται με μοτσαρέλα 
μπάφαλο, φρέσκια ντομάτα και pesto 
βασιλικού. Για πρόγευμα ιδανική 
επιλογή αποτελεί το τοστ από ψωμί 
Ζέα και οργανικά αβγά ομελέτα. Όλα 
φέρουν την υπογραφή του Γερμανού 
ιδιοκτήτη, στόχος του οποίου είναι 

να μοιραστεί με το κυπριακό κοινό τις 
γεύσεις, αλμυρές και γλυκές, με τις 
οποίες μεγάλωσε ο ίδιος. Ανοιχτό από 
νωρίς το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, 
το Qboo σας προσκαλεί για να πάρετε 
μια αντιπροσωπευτική γεύση γνήσιων 
γερμανικών αρτοκατασκευασμάτων, 
είτε επί τόπου, είτε για το σπίτι. Κ.Ε 
Προδρόμου 51, Λευκωσία, 
Τηλ. 22270477

ΆρωμΆ ΓερμΆνίΆς 
ςτη ΛευκωςίΆ

StarbuckS, πΆντου
Ναι είναι παντού! Τα Strabucks, που ξεκίνησαν από το Seattle 
των ΗΠΑ το 1971, σήμερα έχουν εξαπλωθεί σε 50 χώρες. 
Η Κύπρος υποδέχτηκε το πρώτο Starbucks το Δεκέμβριο 
του 2003. Δώδεκα χρόνια μετά, το 10ο κατάστημα της 
αμερικανικής αλυσίδας άνοιξε και στην Έγκωμη και έχει ήδη 
προκαλέσει ενθουσιασμό με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του 
ύφος και σχεδιασμό, που συνδυάζει αρμονικά διαφορετικά 
βιομηχανικά υλικά - μέταλλο, ξύλο, μπετόν & πλέξιγκλας. 
Ανοικτό από τις 6.30 το πρωί μέχρι και τις 12:00 το βράδυ, με 
lounge ατμόσφαιρα, άνετα τραπέζια, ποιοτική μουσική και 
δωρεάν Wi-Fi, είναι ιδανικός χώρος για χαλαρές συναντήσεις 
με φίλους, για ένα πέρασμα μετά τη δουλειά, για ομαδικό 
διάβασμα ή ακόμα και για επαγγελματικές συναντήσεις. Το 
νέο κατάστημα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη ενός νέου, 
δυναμικού κύκλου στην πορεία της Starbucks® στην Κύπρο, 
μέρος της οποίας αποτελεί και η υιοθέτηση του προγράμματος 
επιβράβευσης ‘My Starbucks Rewards™’, όπου μέσω της 
prepaid κάρτας δίνει την ευκαιρία στους χρήστες της να 
κερδίσουν δώρα και άλλα προνόμια όλο το χρόνο. Ι.Σ 
Πορφυρίου Δίκαιου 16, Έγκωμη, Λευκωσία, 
Τηλ. 22 466462

τερΆςτίΆ επίτυχίΆ σημείωσε το σεμινάριο «Naturalite» της 
Gastronomy Essentials που ήταν βασισμένο στο μενού το οποίο 
σχεδίασε ο διεθνούς φήμης Alain Ducasse. Για πρώτη φορά 
παγκοσμίως, το δεξί του χέρι, ο Mark Guillain Williams, απoκάλυψε 
μυστικά, τεχνικές και μεθόδους που εφαρμόζονται στο κορυφαίο 
εστιατόριο “Alain Ducasse au Plaza Athénée” στο Παρίσι. Χορηγοί 
επικοινωνίας Ο Φιλελεύθερος, η Cyprus Weekly και το Taste. 
Περισσότερα στο επόμενο τεύχος…

Στην ανάδειξη της κυπριακής κουζίνας ως μέρους της μεσογειακής διατροφής εστιάζει το 
Mount Athos Area KOUZINA 2016, οι δραστηριότητες του οποίου συνιστούν πλέον τη 
μεγαλύτερη σε διάρκεια γαστρονομική διοργάνωση της μεσογειακής λεκάνης. Όπως κάθε 
χρόνο – από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 15 Ιουνίου – η καρδιά της ελληνικής γαστρονομικής 
παράδοσης χτυπά στην προαθωνική χερσόνησο. Το φεστιβάλ είναι χωρισμένο σε 5 εβδομαδιαίες 
θεματικές ενότητες. Στην αρχαιοελληνική κουζίνα, στη θαλασσινή, στη μοναστηριακή, στη 
μικρασιατική / ποντιακή και στη μεσογειακή κουζίνα, η οποία είναι αφιερωμένη στην Κύπρο. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί φέτος, που συμπληρώνονται 2.400 χρόνια από τη γέννηση του 
Σταγειρίτη φιλόσοφου Αριστοτέλη, στο θεματικό τουριστικό πρόγραμμα με τίτλο «οι δρόμοι 
του Αριστοτελικού Μελιού».  Ακόμη, για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στοχευμένο wine 
trip, το οποίο θα εστιάζει στην τοπική παραγωγή οίνου και τσίπουρου, αλλά και στην παραγωγή 
αθωνικού οίνου, μια χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 1.000 χρόνια ρωσικής παρουσίας 
στο Άγιο Όρος. Περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.
mountathosarea.org/?post_type=tribe_events. Επίσης, μπορείτε να βρείτε γαστρονομικά 
πακέτα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Την κυπριακή αποστολή απαρτίζουν ο σεφ Χρίστος 
Χριστοδούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας Άννα Κοσμά καθώς και 
δημοσιογράφοι. Το Taste θα είναι εκεί για να σας μεταφέρει μια πλούσια εμπειρία γευσιγνωσίας 
και να σας ξεναγήσει στους πολιτιστικούς θησαυρούς της περιοχής!

η κυπρίΆκη κουζίνΆ τΆξίδευεί ςτη χΆΛκίδίκη
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