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Η 
αλήθεια είναι πως η σχέση μας με το σουβλάκι 
είναι αγαπησιάρικη, εκτός κι αν οι χορτοφαγι-
κές συνήθειες διατροφής το αποτρέπουν.  Το 

σουβλάκι το έχουμε δει σε διάφορες παραλλαγές πέρα 
από το κλασικό, μαριναρισμένο με βότανα και μπαχα-
ρικά, σε κοτόπουλο, σε πίτα, στο πιάτο κλπ. Η αλήθεια 
είναι πως αναβαθμίστηκε για τις ανάγκες της εποχής 
και την ικανότητα των σεφ που θέλησαν να ασχοληθούν 
μαζί του και κατ’ επέκταση με την κυπριακή κουζίνα, 
βάζοντας τη δική τους σφραγίδα σε παραδοσιακές 
γεύσεις. Σε ένα φιλόξενο, μοντέρνο χώρο, στο The 
Shop Souvlaki etc συμβαίνει αυτό ακριβώς. Αρχικά 
γιατί το καλοψημένο φαγητό έχει τη σφραγίδα, του 
πολύ ικανού σεφ Σάββα Σάββα αλλά και για το γεγονός 
πως κάθε τι που θα παραγγείλεις κρύβει γευστικές 
εκπλήξεις που δίνουν στα πιάτα την ιδιαίτερη ταυτότητά 
τους. Οι κυπριακές με τις μοντέρνες πινελιές κρατάνε 
καλές ισορροπίες, ενώ οι πρώτες ύλες, όπως το κρέας 
και τα γαλακτοκομικά ανήκουν σε εταιρία του ιδιοκτήτη, 
κάτι που σημαίνει πως η ποιότητα είναι καλά ελεγμένη. 
Στο εστιατόριο, που βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύ-
ουσας (διαθέτει δικό του χώρο στάθμευσης ακριβώς 
απέναντι) υπάρχει και ξυλόφουρνος. Αυτό θα πει πως 
το κότσι και τα μάγουλα βοδινού που ψήνονται το προη-
γούμενο βράδυ, λιώνουν στο στόμα και καλά κάνεις να 
τα δοκιμάσεις. Όλα - φάγαμε χαλλούμι ψημένο στο νο-
ρό του, φρέσκια σαλάτα, νόστιμα ντιπ (σερβιρισμένα με 
τραγανές τηγανητές λωρίδες πίτας), σεφταλιές κοτό-
πουλου, σουβλάκια - μυρίζουν αρώματα της κυπριακής 
γης. Έκπληξη αποτελούν και οι πραγματικά χαμηλές 
τιμές του. Μια δοκιμή αξίζει. 
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Λευκωσία, 
22777722. Χ. Σκ.

Word of mouth:
The Shop 
Souvlaki eTc

Μένω εντός

cook & connecT
Υπέροχες δοκιμασμένες σπιτικές συντα-
γές θα βρεις στο βιβλίο μαγειρικής «Cook 
& Connect», που έχει δημιουργηθεί από 
τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εκτιμητών 
Ακινήτων RICS. 100% από τα έσοδα της 
έκδοσης θα διατεθούν στο «Ίδρυμα Σοφία 
για τα Παιδιά» που στηρίζει τα φτωχά παι-
διά στην Κένυα και την Κύπρο. Το Ίδρυμα 
κατασκευάζει και εξοπλίζει κουζίνες σε 
ολοήμερα δημοτικά σχολεία στην Κύπρο μέσω του προγράμ-
ματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω». Το βιβλίο πωλείται στο 
www.rics.org/cookconnect στην τιμή των €18. Μ.Μ.

Ένα κουκλίστικο εστιατόριο, έχει ανοίξει εδώ και λίγες βδομάδες η εταιρία catering Chef Nouveau. Στο 
Cook Shop θα έλθεις για μεσημεριανό για να απολαύσεις υπέροχα πιάτα της ευρωπαϊκής κουζίνας, 
φτιαγμένα με τέχνη και πολλή αγάπη. Σαλάτες, όπως αυτή με baby ρόκα, μήλα, πορτοκάλι, καρύδια 
και λιωμένο τυρί camembert σε σάλτσα από μούρα, κρεμώδεις πένες, με λουκάνικο κουμανδαρίας 
που φτιάχνουν οι ίδιοι και νορβηγικό σολομό με σάλτσα μουστάρδας και εστραγκόν, είναι μερικά από 
τα πιάτα που θα δοκιμάσεις αυτή την περίοδο στο Cook Shop. Φεύγοντας πάρε για το σπίτι λιαστές 
ντομάτες, ελιές μαρινάτες, φέτα με βότανα, λουκάνικα, μπέικον, ψωμί κ.ά. που φτιάχνουν οι ίδιοι, ενώ 
υπάρχει και μια επιλογή από πέντε γεύματα που ετοιμάζονται και συσκευάζονται φρέσκα καθημερινά. 
Tip: Μέχρι το Φεβρουάριο σερβίρουν εξαιρετικό ζεστό κρασί με μπαχαρικά. 
Ανοιχτό Δευτ - Παρ, μόνο για μεσημεριανό (το κατάστημα είναι ανοιχτό 9.00 - 18.00) Πινδάρου 6Α, 
Λευκωσία, 99 012 307, www.foodlovers.com.cy Μ.Μ.
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σήμερα περίπου 2000 με-
λίσσια και παράγει εκτός 
από γνήσιο μέλι, βασιλικό 
πολτό, γύρη και πρόπολη.

Σ
το κέντρο της 
Λόφου, στο 
Μαγαζάκι της 

φύσης [99617909, 
99217470], ο Γιώργος 
Έλληνας ασχολείται με 
τη δική του μεγάλη αγά-
πη, τα βότανα. Με το που 
θα διασχίσεις τη γαλάζια 
πόρτα του πετρόχτιστου 
μαγαζιού του, θα σε 
«μεθύσουν» με το άρωμά 
τους τα μπουμπούκια 
άγριας τριανταφυλλιάς, 
οι ανθοί μοσφιλιάς, τα 
άνθη ροδιάς και άλλα 
πολλά βότανα που θα 

δεις κρεμασμένα ανά-
ποδα ή συσκευασμένα 
σε σακούλες επάνω σε 
ξύλινα ράφια- 90 είδη 
στο σύνολό τους. Αφού 
τσεκάρεις τις ετικέτες 
τους, ζήτα να μάθεις 
από τον βοτανολόγο τις 
ιδιότητες του καθενός 

ή να σου σερβίρουν 
ένα οποιοδήποτε τσάι 
της αρεσκείας σου. Στο 
μαγαζάκι μπορείς εκτός 
από τις αγορές σου να 
κάνεις και μια στάση για 
να απολαύσεις ένα ζεστό 
τσάι ή καφέ. 

Tο Μαγαζάκι της φύσης

Από τόυς ςεφ, 
με ΑγΑπη


