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IQ SHOES, ΠΑΠΟΎΤΣΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΎΣ
Το αγαπημένο μας ηλεκτρονικό κατάστημα
παπουτσιών έχει συλλέξει τα καλύτερα
παπούτσια για κάθε περίσταση. Χειμωνιάτικες γόβες για το γραφείο και το ρεβεγιόν,
in fashion over the knee μπότες, casual
παπούτσια για εκείνον και εκείνη, ανδρικά
bike και ορειβατικά, μποτάκια, αλλά και
χειμωνιάτικες παντόφλες. Και φυσικά μια
υπέροχη e-βιτρίνα με παιδικά παπούτσια.
Επίσης, στο www.iqshoes.gr διαθέτουν τις
πιο in τσάντες, σακίδια, τσαντάκια και φακέλους του χειμώνα. Τηλ.: 210 4926001

FENDI FANTASTIC ΓΎΑΛΙΑ ΗΛΙΟΎ
Ο οίκος Fendi παρουσιάζει τα γυαλιά ηλίου Fendi Fantastic για την Ανδρική Συλλογή
Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017-2018. Ποπ αποχρώσεις και τολμηρές φόρμες χαρακτηρίζουν τα νέα γυαλιά ηλίου του οίκου, επαναπροσδιορίζοντας τη διάθεση της κολεξιόν Fendi με φόρμες εμπνευσμένες από τα γυαλιά αεροπόρου της δεκαετίας του ’80,
φωτισμένες από διάφανα προστατευτικά σε έντονους χρωματικούς συνδυασμούς.
Διατίθενται στους εξής συνδυασμούς: άχρωμο διάφανο με κίτρινη γέφυρα/διάφανες
πράσινες πλευρικές λεπτομέρειες/γκρι φακούς, μπλε με γυαλιστερή κόκκινη γέφυρα/διάφανες γαλάζιες πλευρικές λεπτομέρειες/μπλε καθρεπτέ φακούς, γκρι με μπλε
γέφυρα/πορτοκαλί πλευρικές λεπτομέρειες/πράσινους φακούς, πράσινο με ροζ
γέφυρα/διάφανες κόκκινες πλευρικές λεπτομέρειες/μπλε φακούς. Στα καταστήματα
Fendi και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ SWAROVSKI
Ευκολοφόρετες και πολυδιάστατες, οι συλλογές της Swarovski αποτελούν την ιδανική
πρόταση για δώρο τα φετινά Χριστούγεννα. Το νόημα της φετινής καμπάνιας ενώνει
όλους τους ανθρώπους κάτω από το σύνθημα
#brillianceforall που συμβολίζει πως κάτω από
τη λάμψη της Swarovski ερχόμαστε πιο κοντά
και δείχνουμε τα συναισθήματά μας. Στόχος της
καμπάνιας, όπως υπογραμμίζει και η πρέσβειρα Karlie Kloss, είναι: «Να βρούμε τρόπους
να τιμήσουμε τους ανθρώπους που είναι
σημαντικοί για εμάς».

HAPE ΞΎΛΙΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΎ ΜΟΎΣΕΙΟΎ ΜΠΕΝΑΚΗ
Στο Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη αλλά και στο e-shop του
(www.benakishop.gr) μπορεί κανείς να βρει το γούρι του 2018 σε ασημένια
βερσιόν και πολλές άλλες δημιουργίες.

Ζωγραφίστε, παίξτε ή σχεδιάστε
με κιμωλία. Χρησιμοποιήστε
χρώματα και μπογιές για να μάθουν τα παιδιά τα ονόματα των
νέων αποχρώσεων. Μπορείτε
να ρυθμίσετε το ύψος του πίνακα όπου εσείς επιθυμείτε.
Περιλαμβάνει: 3 δοχεία χρωμάτων, διπλής όψης καβαλέτο
με μαυροπίνακα και μαγνητικό
πίνακα και ρολό χαρτί. €69,99
Καταστήματα Μουστάκας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΝΕΎΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ «ΧΡΗΜΑ. ΣΎΜΒΟΛΑ ΑΠΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΤΟ CYCLADIC SHOP
Με αφορμή την έκθεση «Χρήμα. Σύμβολα απτά στην αρχαία
Ελλάδα», που συνδιοργανώνουν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank,
σύγχρονοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνέονται από τα αρχαία
νομίσματα, τα αγγεία και τα γλυπτά της έκθεσης και δημιουργούν αποκλειστικά για το Cycladic Shop μια νέα συλλογή
αντικειμένων. Αγαπήσαμε το στρογγυλό κουτί με δελφίνι: Το
δελφίνι συνδέεται με την έννοια της ψυχής και συμβολίζει
τη δύναμη. Στην αρχαιότητα το θεωρούσαν τον βασιλιά των
θαλασσών και ήταν σύμβολο του Δελφινίου Απόλλωνα και
του Ποσειδώνα. Αποτελεί αγαπημένο θέμα εικονογράφησης
αρχαίων αγγείων και νομισμάτων, συχνά συνδυασμένο με
θεϊκές μορφές. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου
Δούκα 4, τηλ. 210 7228321-3, cycladic.gr

ZOLOTAS

ΔΕΙΝΟΣΑΎΡΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ
Με το απόλυτο κουτί δραστηριοτήτων «Δεινόσαυροι» (εκδόσεις Ψυχογιός) οι μικροί μας φίλοι
γίνονται οι πλέον ειδικοί σε θέματα δεινοσαύρων.
Μέσα θα βρείτε δύο φοβερούς σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ, που πρέπει να συναρμολογηθούν,
καθώς και ένα βιβλίο γεμάτο διασκεδαστικές πληροφορίες και δραστηριότητες για ατελείωτες ώρες
προϊστορικού παιχνιδιού. Το κουτί συνοδεύουν δύο
φανταστικές μινιατούρες δεινοσαύρων με ρόδες.

MYTHIC OIL
Σετ για χοντρά μαλλιά (Σαμπουάν 250 ml
& Μάσκα 200 ml).

HAPE ΞΎΛΙΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Ενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό κινητήρα και παρακολουθήστε το τρένο και τα
βαγόνια του που ταξιδεύουν χαρούμενα! Καθώς η
αμαξοστοιχία ολοκληρώνει την κυκλική διαδρομή,
ένας μαγνητικός γερανός
περιμένει να φορτώσει και
να ξεφορτώσει το φορτίο
του. €29,99
Καταστήματα Μουστάκας.

SAMSONITE

Κέικ μανταρίνι με γλάσο σοκολάτας
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΚΕΎΗ/ΣΎΣΚΕΎΕΣ:
μίξερ ή μίξερ χειρός, φόρμα για κέικ,
μπολ, μικρή κατσαρόλα ή μπρίκι
ΧΡΌΝΌΣ ΠΡΌΕΤΌΙΜΑΣΙΑΣ: 20 λεπτά
ΧΡΌΝΌΣ ΨΗΣΙΜΑΤΌΣ: 1 ώρα
ΧΡΌΝΌΣ ΑΝΑΜΌΝΗΣ: 30 λεπτά
ΜΕΡΙΔΕΣ: 8-10
ΒΑΘΜΌΣ ΔΎΣΚΌΛΙΑΣ: Μέτριο
ΎΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΌ ΚΕΙΚ:
• 500 γρ. Φαρίν Απ
• 250 γρ. βούτυρο αγελαδινό,
σε θερμοκρασία δωματίου
• 300 γρ. ζάχαρη
• ξύσμα από 2 μανταρίνια
• 4 αυγά
• 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 60 ml χυμό μανταρίνι
• 200 ml γάλα
ΎΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΌ ΓΛΑΣΌ ΣΌΚΌΛΑΤΑΣ:
• 200 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη
• 150 ml κρέμα γάλακτος
ΑΛΛΑ ΎΛΙΚΑ:
1 κ.σ. ξύσμα μανταρινιού
για το στόλισμα

1. Χτυπάμε το βούτυρο με μίξερ ή μίξερ χειρός, σε μπολ, για 1-2 λεπτά μέχρι να γίνει αφράτο και μαλακό.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε για άλλο 1 λεπτό.
2. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, χτυπώντας με το μίξερ μετά από το καθένα. Συνεχίζουμε με τη βανίλια, το
ξύσμα και το χυμό μανταρινιών. Χτυπάμε για 30’’ μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
3. Με το μίξερ να λειτουργεί στη χαμηλότερη ταχύτητα, προσθέτουμε το Φαρίν απ και το γάλα εναλλάξ, ξεκινώντας και τελειώνοντας με το αλεύρι.
4. Ρίχνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα για κέικ.
5. Ψήνουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 °C, για 1 ώρα. Το αφήνουμε εκτός φούρνου για
10-15 λεπτά, ξεφορμάρουμε και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Ετοιμάζουμε το γλάσο σοκολάτας. Βάζουμε την κουβερτούρα σε ανοξείδωτο μπολ.
7. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε μπρίκι ή μικρή κατσαρόλα και λίγο πριν βράσει την αποσύρουμε και
τη ρίχνουμε πάνω στην κουβερτούρα.
8. Περιμένουμε 30’’ και ανακατεύουμε απαλά το περιεχόμενο του μπολ, μέχρι να έχουμε λείο σοκολατένιο
μείγμα.
9. Περιχύνουμε το κέικ με το γλάσο.
10. Πασπαλίζουμε το γλάσο με ξύσμα μανταρινιού και το αφήνουμε να κρυώσει.
CREDITS:
Συνταγή & Food Styling: Madame Ginger, Φωτογραφία: Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Production manager: Άννα Χαλικιά
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MAX VOLUME ΜΑΣΚΑΡΑ
Η Max Volume μάσκαρα
της ελληνικής εταιρείας ΜD
Professionnel επιτυγχάνει όγκο,
μήκος και καμπυλότητα, χαρίζοντας ένα έντονο και σαγηνευτικό
βλέμμα. Το ειδικό βουρτσάκι που
διαθέτει, σε συνδυασμό με την
πλούσια, κρεμώδη υφή, δείχνει
τις βλεφαρίδες απίστευτα πυκνές
και έντονες, προσδίδοντας ένα
εξαιρετικά έντονο και βαθύ χρωματικό αποτέλεσμα για υπέροχα
γιορτινά looks.

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ
ΤΟΎ ΜΟΎΣΕΙΟΎ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
HAPE ΞΎΛΙΝΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
Ενθαρρύνετε το παιδί να παίξει με τους φίλους του και να δημιουργήσουν τις δικές τους καθημερινές ιστορίες μιας ευτυχισμένης οικογένειας στο ξύλινο εξοχικό HAPE. €79,99
Καταστήματα Μουστάκας.

PAUL’S
BOUTIQUE

ΓΎΑΛΙΑ ΗΛΙΟΎ ΓΙΑ ΔΎΟ ΑΠΟ ΤΟΝ TOMMY HILFIGER
H ειδική έκδοση γυαλιών ηλίου TommyXGigi είναι σχεδιασμένη σε συνεργασία με το διάσημο
σούπερ μόντελ και πρέσβειρα του Tommy
Hilfigerr, Gigi Hadid. Η συλλογή αποθεώνει τη
δεκαετία του ’90, αποτυπώνοντας το επαναστατικό πνεύμα που τη χαρακτήρισε.

Το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει
για χριστουγεννιάτικα δώρα μια
σειρά από μοναδικά αναμνηστικά
είδη, όπως γούρια, διακοσμητικά
αντικείμενα, αξεσουάρ και κοσμήματα, όλα διαθέσιμα στα Πωλητήρια του Μουσείου. Ξεχωρίσαμε
τη «Μεγάλη κουκουβάγια της
Ακρόπολης», πιστό αντίγραφο της
μεγάλης μαρμάρινης κουκουβάγιας της Ακρόπολης των αρχών του
5ου αι. π.Χ. Το πρωτότυπο βρέθηκε
το 1840 βόρεια του Παρθενώνα
και τώρα βρίσκεται στην είσοδο
του Μουσείου. Το αντίγραφο είναι
αποκλειστική παραγωγή των εργαστηρίων του Μουσείου Ακρόπολης
και έγινε με υλικά και τεχνική που
πληρούν τις προδιαγραφές υψηλής
ποιότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΛΎΝΤΙΚΑ DALON
Τα ελληνικά καλλυντικά Dalon παρουσιάζουν τις μάσκες προσώπου
και σώματος με βάση την άργιλο. Οι μάσκες Natura είναι πολύτιμες,
με οφέλη που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα και στις ευεργετικές ιδιότητες της λάσπης και της λασποθεραπείας. Τα καλλυντικά
Dalon δημιούργησαν τέσσερις μάσκες Natura: 1) Μάσκα με κόκκινη
άργιλο. Κατάλληλη για το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, διεγείρει την
κυκλοφορία του αίματος και ανακουφίζει δέρματα με ουλές, ραγάδες
και κοκκινίλες από σπασμένα αγγεία. 2) Μάσκα με λευκή άργιλο. Η
λευκή άργιλος είναι επίσης γνωστή ως καολίνη. Περιέχει πυρίτιο
και μέταλλα και είναι η ηπιότερη όλων των αργίλων. Απορροφά και
απομακρύνει τις τοξίνες, απολεπίζει ήπια χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά
έλαια και μαλακώνει την επιδερμίδα. Ταιριάζει σε όλους τους τύπους
δέρματος, ιδιαίτερα στις ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες. 3) Μάσκα
με πράσινη άργιλο. Πλούσια σε μεταλλικά άλατα, είναι κατάλληλη για
το λιπαρό και μεικτό δέρμα. Συνιστάται ιδιαιτέρως για τις επιδερμίδες
με τάσεις ακμής, αφού ρυθμίζει αποτελεσματικά την έκκριση σμήγματος, συσφίγγει τους πόρους και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. 4)
Μάσκα με ενεργό άνθρακα – Detox Mask. Αφαιρεί στίγματα, πανάδες
και περιττό λίπος, χαρίζοντας λάμψη στο δέρμα. Τα προϊόντα Dalon
και τις μάσκες Natura μπορείτε να τις βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών καθώς και σε σούπερ μάρκετ.

TAMARIS
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IQ KIDS

ZOLOTAS
GAP HOLIDAY
COLLECTION
Για εσάς και τους αγαπημένους σας που θέλετε
να λάμπετε και να εντυπωσιάσετε τις γιορτές
η Holiday συλλογή της
Gap διαθέτει ιδιαίτερα
φορέματα με πούλιες,
μεταλλικές φούστες και
κομψά ρούχα.

VITAMINO A-OX
Σειρά προστασίας χρώματος (Μάσκα μαλλιών 250 ml
& Σαμπουάν 300 ml).

HAPE ΞΎΛΙΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ
Φτιάξτε μια πολύχρωμη διαδρομή με 100
ξύλινα ντόμινο. Προσθέστε μια γέφυρα,
καμπάνα και ράγες. Ακουμπήστε ένα κομμάτι και μετά παρακολουθήστε όλα αυτά
τα κομμάτια να καταρρέουν. Δεν υπάρχει
σωστός ή λάθος τρόπος για να φτιάξετε το
ντόμινο. Κάντε το διαφορετικά κάθε φορά.
€34,99
Καταστήματα Μουστάκας.

HAPE EARLY MELODIES ΞΎΛ
ΞΎΛΟΦΩΝΟ
Ύ ΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΣ
ΎΛ
Α
ΑΛΕΣ
Χτυπώντας τις μπάλες, πέφτουν στο ξυλόφωνο και παράγουν ήχους. Τραβώντας προς τα έξω το ξυλόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του. €29,99

SAMSONITE

GIFT
GUIDE

ΚΙΝήΤΟ
XIaoMI rEDMI 4Χ 32GB D

ΚΟΝΣΟλΑ
Ps4 Pro 1TB

ΧΡΥΣΟ-ΜΑΥΡΟ

179€

409€

D
DronE
Με ΚΑΜεΡΑ
Μ
huBsan MInI
hu
h107C+
h
54.99€

ΒΙΒλΙΟ
ή ΜΑΡΙΟΝεΤΑ
ΜεΤΑΙΧΜΙΟ
17.70€

θήΚή
ΓΙΑ iPhonE 8/7/6s/6
Puro CoVEr
“aqua” GooD
VIBEs only
24.99€

ΧΡΙΣΤΟΥΓεΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΣΤΟλΙΔΙ a&G
ΞΥλΙΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤήΣ
38CM

18.98€

Προτάσεις δώρων
από τα Public
ώστε οι γιορτές να
μείνουν αξέχαστες
σε όλους!

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΚεφΑλήΣ
Marshall Major

προ
κάθε
ώστε ο
αξέ

TaBlET EsTar
ThEMED 7” 8GB
Με θήΚή Cars

59.99€

ΚΑφε

εΠΙΤΡΑΠεΖΙΟ
ΟλΑ ΣΤΟΝ ΑεΡΑ
hasBro

ήΜεΡΟλΟΓΙΟ
lEGaMI 2018
ΜήΝΙΑΙΟ
WoMEn Vs MEn
MEDIuM

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΧεΙΜεΡΙΝεΣ
ΔΙΑΚΟΠεΣ
lEGo

89.90€

6.99€

24.99€

34.99€

Αναζήτησε δώρα για τους αγαπημένους σου στα 50 καταστήματα Public και στο public.gr

Τα κόκκινα
του Δεκεμβρίου
Ο καιρός κρύωσε, οι γιορτές έφτασαν και ο βασιλιάς είναι κόκκινος! Σήμερα σας
προτείνουμε κόκκινα απ’ όλη την Ελλάδα που μπορούν όχι μόνο να συντροφέψουν
αλλά και να απογειώσουν τις γευστικές απολαύσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης περιόδου.

ΣΠΎΡΟΣ ΚΟΎΡΟΎΠΗΣ

CAVA ΧΡΎΣΟΧΟΟΎ,
ΚΤΗΜΑ ΧΡΎΣΟΧΟΟΎ
Ποικιλία: Merlot, Ξινόμαυρο
Περιοχή: Νάουσα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

ΡΑΜΝΙΣΤΑ, ΚΤΗΜΑ ΚΎΡ-ΓΙΑΝΝΗ
Ποικιλία: Ξινόμαυρο
Περιοχή: Νεμέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

TERRA LEONE AMMOS RESERVE,
ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΎΒΟΎ
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεμέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ:14%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 18-20°C

Χρώμα βαθύ γκρενά. Μύτη με ξερά
βότανα, σοκολάτα, καπνό, μαρμελάδα
φράουλα και λίγη βανίλια. Ενδιαφέρουσα αρωματική έκφραση στο στόμα
με στοιχεία καπνού, καλή οξύτητα και
ισορροπία, αλλά και στρογγυλές τανίνες.
Τελείωμα καθαρό και ζωηρό.
Συνδυάστε το με στιφάδο, κυνήγι, οσομπούκο, σπετσοφάι, λουκάνικα, σεφταλιές, κυνήγι κοκκινιστό ή ψητό.

Χρώμα βαθύ ρουμπινί με γκρίζες ανταύγειες. Μεσαίας έντασης μύτη από κόκκινα
φρούτα, όπως ώριμη φράουλα, βύσσινο και
κεράσι. Ανάλογης έντασης στόμα με ιδιαίτερη συμπύκνωση αρωμάτων και νότες από
δαφνόφυλλο και κόκκινα μούρα. Μεσαίας
έντασης σώμα, γερές και σφιχτές τανίνες και
μεσαία επίγευση.
Ταιριάζει εξαιρετικά με γουρουνόπουλο στη
σούβλα, κατσίκι στη γάστρα, παλαιωμένα
κίτρινα τυριά, ποικιλία κρεατικών.

Χρώμα σκούρο ερυθρό. Μέτριας έντασης μύτη με κόκκινα φρούτα, όπως
βύσσινο, κεράσι και μούρα. Στόμα
φρουτώδες με μια νότα κακάο και
σώμα μέτριου όγκου με βελούδινες
τανίνες. Μεσαίας διάρκειας επίγευση.
Συνδυάζεται με καπνιστά τυριά, κόκκινο κρέας στη σχάρα ή μαγειρευτό
με κόκκινες σάλτσες και περίπλοκα
μπαχαρικά.

ALPHA1, ΚΤΗΜΑ ALPHA
Ποικιλία: Negroamaro
Περιοχή: Αμύνταιο
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14,5%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

GRANDE CUVÉE, ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΎΡΑ
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεμέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

ΚΑΠΝΙΑΣ, ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon
Περιοχή: Αταλάντη
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 14-16°C

Χρώμα καθαρό βαθύ ρουμπινί. Μύτη
από αρώματα κόκκινων φρέσκων
φρούτων (κεράσια, βατόμουρα) μαζί με
δαμάσκηνα και ερυθρά εσπεριδοειδή
(σαγκουίνι) που συνδυάζονται αρμονικά
με γλυκά μπαχαρικά, όπως κανέλα και
κυγαρίφαλο. Στο στόμα είναι ξηρό, με κυ
ριαρχία κι εδώ των ερυθρών φρούτων,
με νότες γλυκάνισου και bitter σοκολάτας. Η επίγευση είναι μακράς διάρκειας.
Συνδυάζεται άψογα με σπαλομπριζόλα
στα κάρβουνα.

Ζωηρό βυσσινί χρώμα, έντονο, σύνθετο και
εντυπωσιακό άρωμα, με ανθικές πινελιές,
όπως βιολέτα και λεβάντα, αλλά και μύρτιλο, σοκολάτα, αγριοκέρασο και γλυκόριζα.
Στόμα με παρούσες τις τανίνες, αρκετά καλή
οξύτητα, μέτριου όγκου, με καλής διάρκειας
τελείωμα.
Ταιριάζει με γουρουνόπουλο στον φούρνο,
κόκορα με χυλοπίτες, μοσχάρι γιουβέτσι,
μπριζόλες στα κάρβουνα.

Λαμπερό, πορφυρό χρώμα. Πολυδιάστατο, όπου ξεχωρίζουν αρώματα
φραγκοστάφυλου, βατόμουρου, μαύρης
σταφίδας και δαμάσκηνου σε συνδυασμό με νύξεις κέδρου και καπνού. Στο
στόμα παρουσιάζει ιδανική ισορροπία,
καθώς οι στιβαρές τανίνες συνδυάζονται
με φρούτο. Έντονη και μακριά επίγευση.
Συνδυάζεται με παλαιωμένα κίτρινα
τυριά, ροσμπίφ με πατάτες φούρνου,
φιλέτο μοσχαρίσιο.

•

Χριστούγεννα σημαίνουν γεύσεις και αρώματα
Το οικογενειακό δείπνο των Χριστουγέννων μάς φέρνει όλους πιο κοντά μέσα από τις γεύσεις και τα αρώματα που συνήθως μας μεταφέρουν σαν μηχανή του χρόνου στην παιδική μας ηλικία. Νόστιμα ψητά, λευκά «χιονισμένα» γλυκάκια, ροφήματα της εποχής, ενισχύουν τη μαγεία της περιόδου. Ιδού μερικές γευστικές εκπλήξεις για τολμηρούς οικοδεσπότες…

Πάπια
ψητή
με σάλτσα
βατόμουρο

• Πάπια 2 κιλά
• Δεντρολίβανο
• Θυμάρι
• Μαραθόσπορος
• 1 πορτοκάλι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• Αλάτι - Πιπέρι
• 1 πακέτο κατεψυγμένα ή φρέσκα
βατόμουρα
• 2 κουταλιές ζάχαρη
• 1 ποτήρι κρασί
Πόρτο
• 1 κουταλιά αλεύρι

1. Πλένουμε καλά την πάπια και ανακατεύουμε μαζί ξύσμα και
χυμό από το πορτοκάλι, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, τους μαραθόσπορους, τα σκόρδα πολτοποιημένα, το αλάτι και το πιπέρι.
2. Αλείφουμε με το παραπάνω μείγμα την πάπια και την αφήνουμε μία-δύο ώρες να μαριναριστεί.
3. Βάζουμε την πάπια στη μεσαία σχάρα του φούρνου να ψηθεί
χωρίς να ακουμπάει στο ταψί. Το ταψί θα πρέπει να τοποθετηθεί
στο κάτω μέρος του φούρνου για να μαζεύει το λίπος.
4. Ψήνουμε για περίπου 2 ώρες στους 160 βαθμούς Κελσίου,
πρώτα στις αντιστάσεις και το τελευταίο μισάωρο στον αέρα.
5. Αν θέλουμε, την τελευταία ώρα στο ταψί προσθέτουμε και
πατάτες, οι οποίες θα πάρουν γεύση από το λίπος της πάπιας.
6. Ταυτόχρονα, σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε τα βατόμουρα
με τη ζάχαρη και το κρασί, μόλις πάρουν βράση κατεβάζουμε σε
χαμηλή θερμοκρασία και αφήνουμε να δέσει το μείγμα.
7. Προσθέτουμε 1 κουταλιά αλεύρι για να δέσει η σάλτσα πιο
γρήγορα.

Επιδόρπιο
γιαουρτιού
για το
οικογενειακό
τραπέζι
• 1 κιλό γιαούρτι πλήρες
• 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
• 1 πακέτο σταγόνες σοκολάτας
λευκής
• 1 πακέτο σταγόνες σοκολάτας
πικρής
• Αποξηραμένα φρούτα της αρεσκείας μας (παπάγια, ανανάς,
μήλο, βερίκοκα, σύκα, φράουλες κ.λπ.) ψιλοκομμένα
• 1 κούπα κοπανισμένα φουντούκια
• 2 καψάκια βανίλιας
• 350 γρ. κρέμα γάλακτος 35%
λιπαρά
• Λίγη κανέλα

Glühwein: Γλυκό
χριστουγεννιάτικο κρασί

Χιονούλες
γιορτινές

• 500 γρ.
κουβερτούρα
• 1 κούπα κρέμα
γάλακτος 35%
λιπαρά
• 2 κουταλάκια
λικέρ πορτοκάλι
• Τριμμένη καρύδα ή ζάχαρη
άχνη

1. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα μπρίκι και προτού πάρει
βράση περιχύνουμε με αυτή την κουβερτούρα για να λιώσει.
2. Προσθέτουμε το λικέρ και ανακατεύουμε.
3. Αφήνουμε να κρυώσει και βάζουμε το μείγμα όπως είναι στο
ψυγείο, για να παγώσει και να στερεοποιηθεί, για περίπου τρειςτέσσερις ώρες.
4. Βγάζουμε από το ψυγείο και με τη βοήθεια ενός κουταλιού πλάθουμε μπαλάκια σοκολάτας.
5. Τα βουτάμε μέσα στην τριμμένη καρύδα ή στην άχνη και απολαμβάνουμε.

1. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγί.
2. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά το
γιαούρτι με το ζαχαρούχο κι έπειτα προσθέτουμε
τη μισή σαντιγί, αναδιπλώνοντας προσεκτικά το
μείγμα με μια μαρίζ.
3. Προσθέτουμε όλα μας τα υλικά και ανακατεύουμε απαλά να πάνε παντού.
4. Σερβίρουμε σε ένα μεγάλο μπολ ή σε ατομικά
μπολάκια, προσθέτοντας από πάνω λίγη σαντιγί
για στόλισμα και πασπαλίζοντας με λίγη κανέλα.

• 1 μπουκάλι κόκκινο κρασί
• 4 κουταλιές ζάχαρη
• 2 κανελόξυλα
• Φλούδες πορτοκάλι
• Φλούδες μανταρίνι
• 6 κανελογαρίφαλα
• 4 πικραμύγδαλα κομμένα στη μέση
• 2 αστεροειδείς γλυκάνισοι

1. Σε μια κατσαρολίτσα ανακατεύουμε το
κρασί με τη ζάχαρη και αφήνουμε να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά.
2. Προσθέτουμε όλα τα μπαχαρικά και
κλείνουμε το καπάκι. Δεν αφήνουμε να
βράσει, ίσα να ζεσταθεί για να βγουν όλα
τους τα αρώματα.

