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Αυτή είναι μια από τις πιο ωραίες καντίνες του κόσμου 
και κόστισε μόλις 500 ευρώ. Βρίσκεται στην Πορτο-
γαλία και συγκεκριμένα στο Πόρτο και δημιουργή-
θηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο fala atelier. Το 
φως και τα χρώματα ρέουν μέσα από τα ημιδιαφανή 
υλικά και μετατρέπονται σε ένα απαλό σύννεφο που 
"ντύνει" την επιβλητική γεωμετρία της κατασκευής. 

➤ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Η πιο εντυπωσιακή  
καντίνα στον κόσμο!

Μικρά...
& κάυτερά

Design ποτηρια 
Τα ποτήρια CARAT'S χάρη στην πο-
λυγωνική φόρμα τους, στέκονται σε 
οποιαδήποτε από τις πλευρές τους.

(kayiwa.fi.com) 

πρεσσα grill 
H πρέσσα για ψητά διασφαλίζει 

τέλειο ψήσιμο εμποδίζοντας τις ά-
κρες τού μπέικον να διπλώσουν. 

 (williams-sonoma.com)

➤ Ηellmann's professional masterclass

eπαγγελματικά σεμινάρια από 
τη Unilever food solutions
Την έναρξη μίας νέας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων που 
θα στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερ-
δοφορίας των μονάδων εστίασης που προσφέρουν street food, 
εγκαινίασε το 1ο Hellmann’s Professional Masterclass που 
πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις της 
Le Monde. Οι καθηγητές της σχολής, Ιωάννης Πατεστής και 
Γιώργος Κονόμος αναφέρθηκαν σε ζητήματα κοστολόγησης και 
τυποποίησης συνταγών, ενώ ο chef Μιχάλης Ντουνέτας παρου-
σίασε καινοτόμες προτάσεις street food. Εξάλλου, η chef Νένα 
Ισμυρνόγλου επιμελήθηκε το buffet με το οποίο ολοκληρώθη-
κε το masterclass που οργάνωσε η Unilever Food Solutions. 
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1. Ο chef Μιχάλης 
Ντουνέτας παρουσίασε

έξυπνα πιάτα με προϊόντα 
Hellmann’s.

2.3. Μεγάλο ενδιαφέρον
από το ακροατήριο

για τις παρουσιάσεις του 
masterclass.

συσκευη slow cooking
Πρωτοποριακό σκεύος για αργό μαγεί-
ρεμα, με δυνατότητα προγραμματισμού 

παρασκευών έως 22 ώρες. Το slow 
cooking ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο. Αν 

και οικιακού ντιζάιν (και μεγέθους) 
μοιάζει ένας αξιόπιστος βοηθός για πο-

λύ μικρές κουζίνες.
(williams-sonoma.com)  

neWs +More

Η γνωστή ψαροταβέρνα στα δυτικά προάστια φέρει πια 
τη σφραγίδα του Σπύρου και Βαγγέλη Λιάκου, γνω-
στών από το θρυλικό Base Grill. Πρόκειται για μια 
ψαροταβέρνα... παντός καιρού που σερβίρει θάλασ-
σα! Ο Ανέστης Λαζάι μαζί με τα δύο αδέρφια αναλαμ-
βάνει τη σκυτάλη μιας ιστορικής ψαροταβέρνας που 
εδώ και πολλά χρόνια είναι συνώνυμη της ποιότητας.

Οι αδελφοί Λιάκου στο... 
τιμόνι του “tΡΑΒΟΛΤΑ”  


