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Το deluxe brand MORIA 
ELEA είναι ένα εξαιρετι-
κά παρθένο blend ελαιό-

λαδο, που συνδυάζει δύο από τις 
πιο ποιοτικές ελληνικές ποικι-
λίες, το Μανάκι και το Κορωναί-
ικο. Με χαρακτηριστικό άρωμα 
πράσινων φύλλων ελιάς, μυρω-
διές αρωματικών βοτάνων και 
νότες πράσινου μήλου εντυπω-
σιάζει με τη γεύση του και τους 
πιο απαιτητικούς. Δεν είναι τυ-
χαίο που πρώτη φορά παγκοσμί-
ως μια μάρκα ελαιόλαδου γίνε-
ται σύμβολο πολιτισμού διε-
θνώς και αποκτάει τον 
τίτλο του lifestyle 
brand.Κυκλοφορεί 
σε limited edition 
13.000 αριθμη-
μένων μπουκα-

λιών για το 2012.Θα το βρεί-
τε σε επιλεγμένα κατα-
στήματα delicatessen, 
πολυτελή ξενοδο-
χεία και βραβευμένα 
restaurants, στην Ελ-
λάδα και σε 10 χώρες στο 
εξωτερικό (Γερμανία, Αυ-
στρία, Γαλλία, Ελβετία, Βέλ-
γιο, Αγγλία, Ρουμανία, ΗΠΑ, 
Ολλανδία, Ρωσία).

Appetizer // What’s new?

Σπουδαία διάκριση 

Γαστρονομική 
πολυτέλεια

Πάντα μπροστά!
Ο διαχρονικά αγαπημένος Μα-
κεδονικός αλλάζει. Η κλασική 
ετικέτα της οινοποιιίας αποκτά 
νέα εμφάνιση που διακρίνεται 
για τη φρεσκάδα, την κομψότητα 
και τις εκλεπτυσμένες γραμμές 
της φιάλης. Αυτό όμως που δεν 
διαφοροποιείται είναι ο χαρακτή-
ρας του! Το κρασί φτιάχνεται από 
επιλεγμένα ελληνικά σταφύλια 
Μακεδονίας και διατηρεί σταθε-
ρά εδώ και 30 χρόνια τη σχέση 
ποιότητας-τιμής. 

 www.tsantali.gr

Γλυκιά αμαρτία
Το πιο κουκλίστικο ζαχαροπλα-
στείο, το «The Sweet Spot», άνοιξε 
τις πόρτες του. Cupcakes σε γεύ-
σεις που δεν έχουμε φανταστεί, 
τούρτες που νομίζουμε ότι κατέ-
βηκαν από τον παράδεισο και…το 
πιο ελαφρύ New York Cheesecake 
είναι μόνο λίγα από τα γλυκά που 
θα βρούμε. Και όλα είναι... από 
σπίτι, αφού στο τιμόνι βρίσκεται η 
οικογένεια Βιδάλη. 

  Ανδρέα Παπανδρέου 39, 
Χαλάνδρι Τηλ. 210-6894290

 Για 
περισσότερες 
πληροφορίες 
επισκεφτείτε 
το www.
moriaelea.
com και 
ανακαλύψετε 
το μύθο του 
πρώτου 
δέντρου ελιάς.

Η στιγμή της επιβράβευσης 
για το εξαιρετικό φαγητό και 
την υπέροχη θέα ήρθε για το 
GB Roof Garden του ξενοδοχεί-
ου «Μεγάλη Βρεταννία». Σύμ-
φωνα με άρθρο της πασίγνω-
στης αμερικανικής ιστοσελίδας 
«Τhe Daily Meal», συγκαταλέγε-
ται πλέον ανάμεσα στα 101 κα-

λύτερα hotel restaurants του 
κόσμου. Το εστιατόριο στον 8ο 
όροφο του ξενοδοχείου έχει γί-
νει γνωστό σε παγκόσμια κλίμα-
κα λόγω της εκπληκτικής εμπει-
ρίας μεσογειακών πιάτων που 
προσφέρει καθημερινά στους 
πελάτες του ο chef Αστέριος 
Κουστούδης. 

  Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Τηλ.: 210 3330000. 
www.grandebretagne.gr


