Vamma Del Sol ( απόσταγμα του ήλιου )

Πξώηε κέξα ζηε Θεζζαινλίθε θαη πξηλ θαηεθνξίζσ πξνο ηα ΒνξΟηλα, είπα λα πεξάζσ κηα βόιηα από ηελ
Γ.Δ.Θ.
Πεξπαηώληαο ζηνλ ηνκέα ηεο γαζηξνλνκίαο ( ηη πξσηόηππν ! ) ραδεύνληαο δεμά δεξβά, μαθληθά
παξνπζηάδεηαη έλα ρέξη κπξνζηά κνπ, θξαηώληαο έλα θπιιάδην. Σν παίξλσ εληειώο κεραληθά θαη θάλνληαο
ηξία βήκαηα, δηαπηζηώλσ όηη απηό πνπ θξαηνύζα έγξαθε “ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΙΡΟΠΟΙΗΣΑ ΠΟΤΡΑ”. Δίκαη ζρεδόλ
βέβαησο όηη νύηε ε Pirelli δελ κπνξεί λα θξελάξεη έηζη. Γπξλώληαο αληηθξίδσ δύν ρακνγειαζηνύο θπξίνπο
θαη έλαλ θακαξσηό ζπληεξεηή. “πγλώκε, ειιεληθά ρεηξνπνίεηα πνύξα;”.Ρώηεζα, ελώ θνηηνύζα ην
πεξηερόκελν ηνπ ζπληεξεηή πάλσ από ην ηδάκη. Γύν πνηθηιίεο. Corona θαη Petit Corona. Αλνηρηόρξσκα,
κάιινλ claro ζθέθηνκαη αλ δελ κε μεγεινύλ ηα θώηα ηεο έθζεζεο. Κνκςά θαη ιεία ρσξίο πνιιέο πξνεμνρέο
από ηα “λέπξα” ησλ θύιισλ. Καιή δνπιεηά, ζθέθηνκαη. Σηο ζθέςεηο κνπ ηηο δηέθνςαλ νη ππέξνρνη αδειθνί
Κσλζηαληηλίδε ( όπσο πξνέθπςε από ηηο ζπζηάζεηο ).
Ήηαλ γεγνλόο ινηπόλ, κόιηο ζηεθόκνπλ κπξνζηά ζε ειιεληθά ρεηξνπνίεηα πνύξα από ηελ Κξύα Βξύζε
Πέιιαο. Δίδα δύν αλζξώπνπο κε πνιύ κεξάθη θαη πεξίζζηα αγάπε γη’απηό πνπ έθαλαλ. Σα premium πνύξα
πνπ παξάγεη ε νηθνηερλία, είλαη εμ’νινθιήξνπ από ηελ ίδηα πεξηνρή. Από ηνλ ζπόξν κέρξη ην έηνηκν πξνηόλ
πξνο θαηαλάισζε, έρνληαο θαη ηελ πιήξε επνπηεία ζε όια ηα ζηάδηα. Ολνκαζία ; Vamma Del Sol. Σν
απόζηαγκα ηνπ ήιηνπ. Δληππσζηαθό. Αλ ην ζπλδηάζεη θαλεηο θαη κε ηελ ειιεληθή ζεκαία ζην θάησ δεμηά
κέξνο ηνπ θνπηηνύ (ήιηνο=Διιάδα), εληππσζηαθό2. Αθνύ ηειείσζε ε κηθξή, θηιηθή θαη πιεξνθνξεηαθή
θνπβέληα καο θαη αθνύ αγόξαζα έλα θνπηί petit έλαληη 25 επξώ ( ινγηθή ηηκή. Σα Corona είλαη ζηα 30
επξώ, ζε ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκ. έθαζηε) θαη δερόκελνο ελόο Corona δώξν, έθπγα αλππόκνλνο γηα ηελ
δνθηκή.
Καηαιήγνληαο ην βξάδπ ζην ζπίηη, έρεη πιένλ έξζεη ε ώξα ηεο δνθηκήο. Σν πνύξν (corona) είλαη
θαινηπιηγκέλν θαη ην δαρηπιίδη ηνπ αξθεηά ςειά ( ειιεληθόηαην ην πνύξν. Γελ είλαη επνρέο γηα ζπαηάιεο.
Έλα ηξάβεγκα παξαπάλσ έρεη ζεκαζία ). Φέξλνληάο ην ζηε κύηε, ε πξώηε ζθέςε είλαη ειιεληθή
ύπαηζξνο. Όηη αξώκαηα έρνπκε απνηππσκέλα από ηα ειιεληθά ειηνθακέλα αγξνθηήκαηα. ηάρπ, θινηνύο
δέληξσλ, θξέζθηα απαιή ξίγαλε, ήιην θαη νμπγόλν θύζεο. Η εληύπσζε από ην άξσκα, γνεηεπηηθή.

Παηξίδα. ην θόςηκν εύθνιν θαη άκεζν. ην άλακά ηνπ επίζεο. Σξαβώληαο, ν θαπλόο είλαη πινύζηνο,
ειαθξύο θαη απαιόο. Μεζηή γεύζε θαη θαιή επίγεπζε. Σν ηξάβεγκα ; Γηα Oscar. Έλα κπξάβν ζηνλ,ζηελ ή
ζηνπο ζηξίθηεο. Όρη. Πνιπδηάζηαην δελ είλαη.Γελ ςάρλεηο λα βξεηο κπαράξηα, βόηαλα θ.α. Έρεη όκσο έλα
δηθό ηνπ κνλαδηθό ραξαθηήξα πνπ ζνπ ζπκίδεη Διιάδα. Σν θάςηκό ηνπ ζηαζεξό θαη ε ζηάρηε ηνπ
αλνηρηόρξσκε. Γηάξθεηα θαςίκαηνο ελώο θιαζηθνύ corona.
πκπέξαζκα ; Έλα ππέξνρν ειαθξύ πνύξν απνγεπκαηηλήο βόιηαο. Αλ ζπλδηαζηεί απηή λα είλαη ζε έλα
δεληξνθπηεκέλν πάξθν, λνκίδσ ζα είλαη εκπεηξία. Σέιεηα επηινγή θαη γηα αξράξηνπο. Μία ππέξνρε
πξνζπάζεηα από ηνπο αδειθνύο Κσλζηαληηλίδε πνπ εκέλα ηνπιάρηζηνλ κε θέξδηζαλ.
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