Ευχαριστίες για τη φιλοξενία στην αγορά του Αγίου Αντωνίου
Η Χριστίνα Λουκά φοράει ρούχα και σκουλαρίκια από Mango. Παπούτσια από Stradivarius

Με τη Χρύσω Λέφου
Φωτό: Δημήτρης Βαττής

Styling: Shona Muir, Mαλλιά: Aνδρέας Χριστοδούλου, Make up: Ανδρέας Ζεν

Συνέντευξη

Η Aφroδite’s Kitchen
στο Τaste
Ανοικτόκαρδη, χαμογελαστή, παθιασμένη με το καλό φαγητό. Η
Χριστίνα Λουκά ή όπως την αποκαλούν οι φαν της, «Aφroδite’s Kitchen»
έφθασε από τον Καναδά στη Λεμεσό και έκανε μόδα τα blogs μαγειρικής
στην Κύπρο. Δίνουμε ραντεβού λίγο πριν τη συνεργασία της με το Taste
και μιλάμε φυσικά για συνταγές, ενώ μας αποκαλύπτει τι θα μας…
σερβίρει μέσα από τη στήλη της.
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ριστίνα τελικά και όχι Αφροδίτη όπως
«βάφτισες» το blog σου. Αλήθεια,
πώς προέκυψε το Aφroδite’s Kitchen;
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ονομάζομαι Αφροδίτη. Αν μπορούσα να ξεκινήσω
από την αρχή, ίσως να έπρεπε να δώσω στο
blog ένα διαφορετικό όνομα, αλλά τώρα οι αναγνώστες έτσι το γνωρίζουν, οπότε δεν θα το αλλάξω. Αρχικά, ήθελα ένα όνομα για το blog που
να συνδέεται με την Κύπρο. Αγαπώ την ελληνική
μυθολογία και ήμουν πάντα ενθουσιασμένη με
την ιστορία της Θεάς Αφροδίτης που γεννήθηκε
στο νησί. Σκέφτηκα πως θα ήταν διασκεδαστικό
να την έβλεπα να μαγειρεύει στην κουζίνα. Με
λίγα λόγια, ο τίτλος προήλθε από μια περίεργη
αίσθηση του χιούμορ και μπορείτε να δείτε στην
αρχική μου σελίδα πώς φαντάστηκα την υπέροχη Θεά Αφροδίτη να μαγειρεύει σε ένα κολάζ
που έφτιαξε η Μαρία Παπαλεοντίδου.
Είχες κάποια σχέση με την κουζίνα ή ήταν κάτι
που προέκυψε στην πορεία;
Ο πατέρας μου ήταν ένας επιτυχημένος εστιάτορας στη βρετανική Κολομβία στον Καναδά.
Μεγάλωσα περιτριγυρισμένη από φαγητά και
εστιατόρια οπότε αναμφισβήτητα αγαπώ το
καλό φαγητό. Αλλά δεν υποστηρίζω ότι είμαι
μια εκπαιδευμένη σεφ (στην πραγματικότητα
έχω πάρει διεθνή πτυχίο δικηγόρου). Αγαπώ τη
μαγειρική και πιστεύω πως ο καθένας μπορεί
να φτιάξει εύγευστο φαγητό. Το μυστικό είναι
να έχεις απλές, δοκιμασμένες και πετυχημένες
συνταγές. Για μένα η μαγειρική είναι κάτι που
πρέπει να απολαμβάνεται από όλους.
Από ό,τι ξέρω, έχεις σπουδάσει νομική και δημόσια οικονομία στην Οξφόρδη και μάλιστα
τα άσκησες για κάποιο χρονικό διάστημα. Τι
σε έκανε να αλλάξεις πορεία;
Πριν να φύγω από το Λονδίνο, δούλευα με τον
Arthur Marriott QC στο Gray’s Inn. Είχα ένα πανέμορφο γραφείο με υπέροχη θέα και δούλευα
πάνω σε καταπληκτικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η μία είχε να κάνει με μία μεγάλη διαμάχη
σοκολάτας. Από ό,τι φαίνεται το φαγητό πάντα
με ακολουθούσε (γέλια). Αγαπούσα την ακαδημαϊκή πλευρά της δουλειάς μου, αλλά οι ώρες
ήταν πάρα πολλές. Αρχικά, ξεκίνησα το blog
ως ένα project κατά τη διάρκεια που έκανα διάλειμμα από την καριέρα μου, αλλά τα πράγματα
άνθησαν με τόσους τρόπους που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αγαπούσα το blog και απλά
ήμουν πολύ τυχερή με την εξέλιξή του.
Και χώρα έχεις αλλάξει όμως. Από τον Καναδά βρέθηκες στην Κύπρο και συγκεκριμένα
στη Λεμεσό.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Καναδά. Οι
γονείς μου είναι και οι δύο Κύπριοι οπότε επισκεπτόμασταν την Κύπρο κάθε καλοκαίρι. Μετά,
σπούδασα Government & Economics στο
London School of Economics και ολοκλήρωσα
ένα δεύτερο BA στο Jurisprudence στο Oxford
University. Δούλεψα στην Αγγλία για περίπου
έξι χρόνια. Ύστερα, αποφάσισα να κάνω ένα
διάλειμμα από την καριέρα μου και επέλεξα την
Κύπρο λόγω του ζεστού κλίματός της και ταυτόχρονα επειδή ήθελα να ξεκινήσω το blog μου.

Η οικογένειά μου μένει στη Λεμεσό και έτσι είναι
κοντά μου και επίσης επέλεξα να μείνω εκεί,
λόγω του ότι βρίσκεται κοντά σε θάλασσα και θα
μπορώ να κολυμπώ.
Από τα post σου στο blog φαίνεται ότι έχεις
προτίμηση στις κυπριακές συνταγές τις οποίες
παρουσιάζεις με ένα πιο σύγχρονο twist. Πιστεύεις ότι οι συνταγές πρέπει να εξελίσσονται.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Από τη μια
πλευρά αγαπώ τις κυπριακές παραδοσιακές συνταγές όπως είναι. Από την άλλη όμως, μερικές
φορές είναι χρονοβόρες. Λατρεύω τη γεύση των
κυπριακών συνταγών, αλλά θέλω να βρω πιο εύκολους και πιο υγιεινούς τρόπους για να τις φτιάχνω. Επίσης, όταν ζεις στο εξωτερικό είναι αρκετά
δύσκολο να βρεις κυπριακά προϊόντα έτσι αναγκάζεσαι να προσαρμοστείς. Αλλά αυτό δεν είναι
κακό, μερικές φορές βρίσκω τις συνταγές ότι
είναι καλύτερες με μια μικρή αλλαγή. Οπότε ναι,
πιστεύω πως όποτε είναι απαραίτητο και αναγκαίο
οι συνταγές πρέπει να εξελίσσονται. Παρόλα αυτά
υπάρχει χώρος για τις παραδοσιακές συνταγές.
Τις φωτογραφίες στο blog σου θα ζήλευαν
και επαγγελματίες. Συνεργάζεσαι με κάποιο ή
είναι δικές σου;
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
Κοκκινίζω… Αυτή τη στιγμή δουλεύω μόνη όταν
γράφω και φωτογραφίζω συνταγές, παρόλο
που αγαπώ να συνεργάζομαι με επαγγελματίες.
Μου αρέσει να αναμιγνύω συγκεκριμένα υλικά,
τα οποία αγαπώ. Εγώ επιμελούμαι το styling,
εγώ φωτογραφίζω και κάνω editing όλες τις
φωτογραφίες στο blog. Ανακάλυψα ότι έχω
ταλέντο στο να βγάζω φωτογραφίες φαγητού
πριν 2 χρόνια. Είμαι αυτοδίδακτη, αλλά παρακολούθησα κάποια μαθήματα από διεθνείς φωτογράφους φαγητών.
Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που από το
Μάρτη θα ανήκεις στην ομάδα του Taste. Tι
καλό θα μας… σερβίρεις;
Είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη που θα συνεργαστώ με το Τaste. Είμαι μεγάλη
θαυμάστρια του περιοδικού εδώ και πολύ καιρό.
Υπάρχουν τόσες πολλές προοπτικές. Θα μου
άρεσε να μοιραστώ μερικές παραδοσιακές κυπριακές συνταγές with a twist. Και μου αρέσουν
πάρα πολύ τα γλυκά οπότε είμαι σίγουρη ότι θα
υπάρχουν πολλά επιδόρπια με τοπικά προϊόντα.
Περίμενες ότι το blog σου θα είχε τόση μεγάλη επιτυχία και θα γινόταν σημείο αναφοράς

από επαγγελματίες του χώρου;
Όχι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είχε τόσο
μεγάλη επιτυχία. Είμαι πολύ τυχερή. Είμαι τόσο
παθιασμένη με αυτό που κάνω και πιστεύω πως
όταν βάζεις όλη την αγάπη και το πάθος σου σε
αυτό που κάνεις, τότε έχει μεγάλη πιθανότητα να
είναι πετυχημένο. Πραγματικά, είμαι κολακευμένη από το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Επίσης, έχω κάνει
φίλους μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι
κάνουν αυτή την επιτυχία ακόμη πιο γλυκιά.
Τι σου αρέσει να μαγειρεύεις για την οικογένεια ή τους φίλους σου;
Πάντα είναι κάτι διαφορετικό! Μου αρέσει να
πειραματίζομαι. Μερικές φορές έχω τη διάθεση
να φτιάξω κάτι συνηθισμένο και μπορεί να προσκαλέσω μερικούς φίλους την τελευταία στιγμή
και να φτιάξω μεξικάνικο φαγητό ή τα κλασικά
burgers. Άλλες φορές μπορεί να φτιάξω ένα
πιο εξειδικευμένο γεύμα με πολλά συνοδευτικά. Μπορώ πραγματικά να περάσω πολλές
ώρες για να φτιάξω γαλοπούλα ή ψητό αρνί για
μεγάλες μερίδες, των 10 ή και περισσοτέρων
ατόμων. Ό,τι και να κάνω, λατρεύω να ξέρω ότι
στο τέλος θα απολαύσω το φαγητό μαζί με τους
φίλους και την οικογένειά μου.
Εσένα ποια είναι τα αγαπημένα σου φαγητά;
Πέρασα πολλές ώρες να σκέφτομαι αυτή την ερώτηση και πραγματικά δεν μπορώ να αποφασίσω.
Πάντα υπάρχει χώρος για λουκουμάδες και σίγουρα λατρεύω το ταϊλανδέζικο φαγητό, αφού έζησα
και δούλεψα στην Ταϊλάνδη για τέσσερις μήνες.
Ποιο ήταν το πιο κολακευτικό σχόλιο που
έχεις ακούσει για τις συνταγές σου;
Γενικά, νιώθω όμορφα όταν οι αναγνώστες μου
γράφουν πίσω για να με ευχαριστήσουν επειδή
μοιράστηκα μια συνταγή η οποία ήταν ξεχασμένη από καιρό ή δεν ήξεραν να τη φτιάξουν.
Ξεκίνησα το blog ούτως ώστε να διατηρήσω κάποιες οικογενειακές συνταγές, που πίστευα ότι
ίσως ξεχαστούν γι’ αυτό όταν βοηθώ τον κόσμο
να θυμηθεί συνταγές νιώθω βαθιά συγκινημένη.
Επίσης, όταν η Nigella Lawson δημοσίευσε τη
φωτογραφία μου με το κυπριακό «καττιμέρι»
μπορώ να πω ότι ένιωσα πολύ κολακευμένη.
Πραγματικά θέλω να προωθήσω το κυπριακό
φαγητό σε διεθνή επίπεδο γιατί πιστεύω ότι είναι
ιδιαίτερο και μοναδικό και αξίζει να μαθευτεί
στον υπόλοιπο κόσμο γι’ αυτό και κολακεύομαι
όταν κάποιος ενδιαφέρεται γι’ αυτό το φαγητό.

Tι ονειρεύεσαι
για το 2016;
Πρέπει να πω πως το 2016
ξεκίνησε υπέροχα και
ανυπομονώ να δουλέψω με το
Taste. Ταυτόχρονα, δουλεύω
για ένα βιβλίο το οποίο θα
κυκλοφορήσει διεθνώς και είμαι
πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το
project. Ελπίζω να πάει καλά. Και
αυτό που πραγματικά ονειρεύομαι
είναι μια μέρα να έχω τη δική μου
τηλεοπτική εκπομπή.
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Παγωµένο ice tea, τάρτα µε σπαράγγια και µπισκότα χαλουµιού-δυόσµου. Το ιδανικό ξεκίνηµα
για ένα καλοκαιρινό γεύµα, το οποίο απολαµβάνουν η Λουκία, η Αµελί, η Μαριλού, καθώς η
σεφ Χριστίνα, τις σερβίρει, µε χαµόγελο (από αριστερά προς τα δεξιά).

THE DETAILS#1
The time: Μεσηµέρι
Σαββάτου The place: Το
εξοχικό της οικογένειας
Γαβριηλίδη The people:
Ναυσικά Γαβριηλίδου
αρχιτέκτονας, Χριστίνα
Λουκά food blogger/
photographer του www.
afroditeskitchen.com,
Λουκία Βασιλειάδου
διευθύντρια
µάρκετινγκ, Μαριλού
Χριστοδουλίδου
δικηγόρος, Αµελί
Παύλου σχεδιάστρια

By the sea
¡ ¦£¡ ÅÀÇÅÙÓÔÁËÁÌÏËÁÉÒÉÎ 
ÐÉ ÔÁËÁÉÍÉÁÅÀÕÙÍÈÇÙÎÁÉËÏÐÁÒ»ÁÎÁÒÅÍÂ ÚÅÉÐÌ ÉÓÔÏ
ËÀÍÁ Í»ØÒÉÔÈÄÀÓÈÔÏÙ¼ÌÉÏÙÙÔ¾ÔÏÓËÈÎÉË¾ÅÐÉËÒÁÔÅ½¾ÔÁÎ
È¡ÁÙÓÉË ÁÂÒÉÈÌ½ÄÏÙÁÎÁÌÁÍÂ ÎÅÉÒ¾ÌÏÏÉËÏÄ»ÓÐÏÉÎÁ×ËÁÉ
ÈËÏÌÌÈÔ¼ÔÈ× ¬ÒÉÓÔ½ÎÁÏÙË ÍÐÁ½ÎÅÉÓÔÈÎËÏÙÚ½ÎÁ
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THE DETAILS#2
The menu: Η Χριστίνα υποδέχθηκε τις φιλενάδες
της µε παγωµένο τσάι µε λεµόνια, λουίζα και δυόσµο.
Τα ορεκτικά ήταν τάρτα µε σπαράγγια και µπισκότα
χαλλουµιού και δυόσµου. Για κυρίως µας σέρβιρε
κοτόπουλο µε καυτερές πιπεριές, τυριά και σάλτσα
ντοµάτας, συνοδευµένο µε σαλάτα µε καλαµπόκι,
µπέικον, κατσικίσιο τυρί, κόκκινα κρεµµύδια
και ντοµατίνια µε σος µηλόξιδου και µουστάρδα.
Το γεύµα ολοκληρώθηκε πλάι στην πισίνα, µε
σάντουιτς µε σπιτικό παγωτό και µπισκότα µε
κοµµάτια σοκολάτας. The wine: Λευκό κρασί Vina
Esmeralda 2012, Catalunya, Familla Torres.
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Ú»ÓÔÈ»ÊÖÅ½ÎÁÉÁÆ¾ÒÈÔÈÉµÁÙÔ¾
ËÁÉØÁ½ÒÏÍÁÉÉÄÉÁ½ÔÅÒÁÐÏÙÈÓÈÍÅÒÉÎ¼Í»ÒÁÕÁÍÅÂÒÅÉËÏÎÔ ÓÔÈ
Õ ÌÁÓÓÁËÁÉÓÙÇËÅËÒÉÍ»ÎÁÓÔÏ
ÅÊÏØÉË¾ÔÈ×ÏÉËÏÇ»ÎÅÉÁ×ÔÈ×¡ÁÙÓÉË ×ÁÂÒÉÈÌ½ÄÏÙÓÔÏÎÒÖÔÁÒ Ð¾ÔÏÄÒ¾ÍÏ 
ËÉ¾ÌÁ× ÍÅÙÐÏÄ»ØÅÔÁÉÅÇË ÒÄÉÁÈÍÈÔ»ÒÁÔÈ×
¡ÁÙÓÉË × ÁÒ½ÌÉÁÐÁ½ÎÏÎÔÁ× ÊÅÐÒÏÂ ÌÌÅÉ
ÄÅÉÌ ÈØÁÒÉÔÖÍ»ÎÈÆÉÇÏÀÒÁÔÈ×ÔÒ½ØÒÏÎÈ×Ë¾ÒÈ×ÔÈ×¡ÁÙÓÉË ×ÈÊÁÎÕÏÍÁÌÌÏÀÓÁÌÅÓ ÎÔÒÁ
Ð¾ÔÈÎPQFOQMBOËÏÙÚ½ÎÁÍÅËÁÌÖÓÏÒ½ÚÅÉÈ¬ÒÉÓÔ½ÎÁ ÐÏÙÔÅÌÅ½ØÒ»ÈÓÅÆÇÉÁÓ¼ÍÅÒÁÏÌÀÔÉÍÈ
ÂÏÈÕ¾×ÔÈ×ÈÏÉËÏÄ»ÓÐÏÉÎÁÄÅÀÔÅÒÈ ÁÎËÁÉ
ÌÁÔÒÅÀÅÉÎÁÆÔÉ ØÎÅÉÍÅÓÏÇÅÉÁË ÐÉ ÔÁËÁÉÐÏÌÌ»×
ÇÌÙËÉ»×ÌÉØÏÙÄÉ»×ÍÁÚ½ÍÅÔÈÍÉËÒ¼ÌÅÓ ÎÔÒÁ 
ÅÎÔÏÀÔÏÉ×ÔÏÓÈÍÅÒÉÎ¾ÇÅÀÍÁÐÒÏÔ½ÍÈÓÅÎÁÔÏÁÆ¼ÓÅÉÓÔÁ»ÍÐÉÓÔÁØ»ÒÉÁÔÈ×ËÏÌÌÈÔ¼×ÔÈ×
¬ÒÉÓÔ½ÎÁÍÅÇ ÌÖÓÅÍ»ÓÁÓÔÈÎËÏÙÚ½ÎÁ ÁÆÏÀÏÉ
ÇÏÎÅ½×ÔÈ×°ÀÐÒÉÏÉÍÅÔÁÎ ÓÔÅ×ÔÏÙÁÎÁÄ Å½ØÁÎÄÉË ÔÏÙ×ÅÓÔÉÁÔ¾ÒÉÁ ÅÎÑÈÍÈÔ»ÒÁÔÈ×»ÆÔÉÁØÎÅÍÅÍÅÒ ËÉÇÁÍ¼ÌÉÅ×ÔÏÀÒÔÅ×ÓÔ¾ÓÏ ÐÁÒ 
ÔÈÎÁÇ ÐÈÔÈ×ÇÉÁÔÈÍÁÇÅÉÒÉË¼ ÓÐÏÀÄÁÓÅÎÏÍÉË 
ËÁÉTDJFODFJOHPWFSONFOUËÁÉÍÅÔ ÔÈÎÐÅÒÉÐÌ ÎÈÓ¼ÔÈ×ÓÅÉÇËÁÐÏÀÒÈ ¦ÁÛÌ ÎÄÈËÁÉÇÇÌ½Á 
ÅÐ»ÓÔÒÅÃÅÓÔÁÐ ÔÒÉÁÅÄ ÆÈ
 ÐÏÉÁÓÔÉÇÍ¼ÓÙÎÅÉÄÈÔÏÐÏ½ÈÓÅÐ¾ÓÏÍÉËÒ¼Å½ÎÁÉ
ÈÚÖ¼ËÁÉÐ¼ÒÅÔÈÍÅÇ ÌÈÁÐ¾ÆÁÓÈÎÁË ÎÅÉÔÏ
¾ÎÅÉÒ¾ÔÈ×ÐÒÁÇÍÁÔÉË¾ÔÈÔÁ®ÔÓÉ ÄÈÍÉÏÀÒÇÈÓÅÔÏÎ
ÐÅÒÁÓÍ»ÎÏ£ËÔÑÂÒÉÏÔÏCMPHÍÁÇÅÉÒÉË¼×XXX
BGSPEJUFTLJUDIFODPN ÅÎÑË ÐÏÉÁÓÔÉÇÍ¼Õ»ÌÅÉÎÁ
ËÙËÌÏÆÏÒ¼ÓÅÉËÁÉ»ÎÁÍÏÎÔ»ÒÎÏÂÉÂÌ½ÏÍÅÐÁÒÁÄÏÓÉÁË»×ÓÙÎÔÁÇ»×ÁÕÈÍÅÒÉÎ ÌÏÉÐ¾Î ÁÎÁËÁÌÀÐÔÅÉËÁÉÎÏÀÒÉÅ×ÓÙÎÔÁÇ»×ËÁÉÍµ»ÎÁÓÁË½ÄÉÏÓÔÈÎ
ÐÌ ÔÈÇÙÒ½ÚÅÉÁÐ¾Ð¾ÌÈÓÅÐ¾ÌÈËÁÉÁÐ¾ØÖÒÉ¾ÓÅ
ØÖÒÉ¾ÅÎÔÏÐ½ÚÏÎÔÁ×ÎÔ¾ÐÉÁÙÌÉË ÔÈÓÙÎ»ØÅÉÁ 
ÐÅÉÒÁÍÁÔ½ÚÅÔÁÉÍÅÔÉ×ÓÙÎÔÁÇ»× ÆÖÔÏÇÒÁÆ½ÚÅÉÔÁ
ÐÉ ÔÁËÁÉÔÁÁÎÅÂ ÚÅÉÓÔÏCMPHÔÈ×
ÎÔÖÍÅÔÁÊÀ ¾ÓÈÑÒÁÐÅÒÉÅÒÇ ÚÏÍÁÉÔÉ×ÎÏÓÔÉÍÉ»×
ÐÏÙÅÔÏÉÍ ÚÅÉÈ¬ÒÉÓÔ½ÎÁ Ï¼ØÏ×ÓÔÏÂ ÕÏ×ÁÐ¾
ÔÁÄÙÎÁÔ Ç»ÌÉÁËÁÉÔÉ×»ÊÙÐÎÅ×ÁÔ ËÅ×ÐÏÙÁÎÔÁÌÌ ÓÓÏÙÎÍÅÔÁÊÀÔÏÙ×ÏÉÙÐ¾ÌÏÉÐÅ×ÇÙÎÁ½ËÅ×ÔÈ×
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1. Οι αδελφές Αµελί και Μαριλού, περιµένουν µε
ανυποµονησία να γευτούν το κοτόπουλο µε καυτερές
πιπεριές και τυριά. 2. Η οικοδέσποινα Ναυσικά, χαίρεται
που οι φίλες της ανταποκρίθηκαν πρόθυµα στο κάλεσµά της,
χαλαρώνοντας όλες µαζί πλάι στη θάλασσα. 3. Η Ναυσικά
τοποθέτησε πολλά λουλούδια στο σπίτι, στοιχεία που
µαρτυρούν την προσοχή που δίνει σε κάθε λεπτοµέρεια.

ÐÁÒ»Á× ÍÏÙÄ½ÎÅÉÍÉÁÐÒ¾ÇÅÙÓÈÇÉÁÔÏÐÌÈÕÖÒÉË¾
ÔÏÙ×ÔÁÍÐÅÒÁÍ»ÎÔÏ
§ÅÔÈÏÙË½ÁÇÎÖÒÉÚ¾ÍÁÓÔÅÁÐ¾ÔÁÍÁ×¦È
ÁÒÉÌÏÀËÁÉÔÈ¬ÒÉÓÔ½ÎÁ ÔÉ×ÇÎÑÒÉÓÁÁÒÇ¾ÔÅÒÁ
ÓÔÏÏÎÄ½ÎÏ¦Ï½ÄÉÏËÁÉÔÈÎÍÅÌ½ ÐÏÙÅ½ÎÁÉÁÄÅÌÆ¼ÔÈ×ÁÒÉÌÏÀ×¨ ÍÏÙÅÊÈÇÅ½È¡ÁÙÓÉË ËÁÕÑ×
ÏÉÆÉÌÅÎ ÄÅ×ÔÈ×ØÑÎÏÎÔÁÉ¾ÌÅ×ÍÁÚ½ÓÔÈÎËÏÙÚ½ÎÁ
ËÍÅÔÁÌÌÅÀÏÍÁÉ ÌÏÉÐ¾Î ÔÈÎÅÙËÁÉÒ½ÁÎÁÐÅÒÉÅÒÇÁÓÔÑÔÏÎÙÐ¾ÌÏÉÐÏØÑÒÏ¦ÏÓÐ½ÔÉÓØÅÄÉ ÓÔÈËÅ
ÁÐ¾ÔÏÎÐÁÔ»ÒÁÔÈ×¡ÁÙÓÉË × Ì»ËÏÁÂÒÉÈÌ½ÄÈ
ÇÎÖÓÔ¾ÁÒØÉÔ»ËÔÏÎÁ ÅÎÑÔÈÄÉÁÒÒÀÕÍÉÓÈËÁÉ
ÄÉÁË¾ÓÍÈÓÈÁÎ»ÌÁÂÅÈ¡ÁÙÓÉË ÐÏÙÅ½ÎÁÉÅÐ½ÓÈ×
ÁÒØÉÔ»ËÔÏÎÁ×Ò¾ËÅÉÔÁÉÇÉÁ»ÎÁÎÅÎÔÙÐÖÓÉÁË¾
ØÑÒÏ ÍÅ»ÊÙÐÎÅ×ÐÉÎÅÌÉ»×¾ÐÖ×ÈÇÖÎ½ÁÍÅÔÁ
Â¾ÔÓÁÌÁËÁÉÔÏÎËÁÌ¾ÇÅÒÏÍÅÔÁÃ ÕÉÎÁËÁÐ»ÌÁ
ÁÒ¾ÌÁÁÙÔ ÔÏÅÓÖÔÅÒÉË¾ÄÅÎÅ½ÎÁÉËÁÕ¾ÌÏÙ
ÆÌÀÁÒÏËÁÉÁÆ¼ÎÅÉÔÏØÑÒÏÎÁÌÅÉÔÏÙÒÇÅ½ÓÁÎ
»ÎÁ×ÔÅÒ ÓÔÉÏ×Ð½ÎÁËÁ×ÚÖÇÒÁÆÉË¼× Ø ÒÈÓÔÁ
ÍÅÇ ÌÁÁÎÏ½ÇÍÁÔÁÉËÁÉÏÌÏÇÈÍ»ÎÁ ÈÏÉËÏÇ»ÎÅÉÁ
ÁÂÒÉÈÌ½ÄÈËÁÉÏÉÆ½ÌÏÉÔÈ× »ØÏÙÎÂÒÅÉÅÄÑÔÏ
ÈÓÙØÁÓÔ¼ÒÉÏÔÏÙ× ¾ÐÏÙËÁÔÁÆÅÀÇÏÙÎÓÅÔÁËÔÉË¼
Â ÓÈ ËÙÒ½Ö×ÔÈÎËÁÌÏËÁÉÒÉÎ¼ÐÅÒ½ÏÄÏ
ÁÕÑ×È¬ÒÉÓÔ½ÎÁÄÅ½ØÎÅÉÎÁÔÁ»ØÅÉ¾ÌÁÙÐ¾
»ÌÅÇØÏ ÈÙÐ¾ÌÏÉÐÈÐÁÒ»Á ÁÒ ÚÅÉÓÔÏÎÅÊÖÔÅÒÉË¾
ËÔÉÓÔ¾ËÁÎÁÐ»ÍÅÔÁÍÅÇ ÌÁ ÌÅÙË ËÁÕ½ÓÍÁÔÁ
ÁÐÏÌÁÍÂ ÎÏÎÔÁ×ÔÏÐÏÔ¾ÇÉÁÔÏËÁÌÖÓ¾ÒÉÓÍÁ ÔÏ
ÐÁÇÖÍ»ÎÏÔÓ É ÐÏÙ»ØÅÉÆÔÉ ÊÅÉÈ¬ÒÉÓÔ½ÎÁØÒÈÓÉ-

ÍÏÐÏÉÑÎÔÁ×ÌÅÍ¾ÎÉÁ ÌÏÙ½ÚÁ ÄÙ¾ÓÍÏËÁÉÔÚ½ÎÔÚÅÒ 
ÅÎÑ»ØÅÉÄÉÁËÏÓÍ¼ÓÅÉÔÁÐÏÔ¼ÒÉÁÍÅÌÅÍÏÎÏØ¾ÒÔÁ
ÁÎÔ½ÇÉÁËÁÌÁÍ ËÉÁ§½ÎÁÉÔ¾ÓÏÄÒÏÓÅÒ¾ÏÙ
ÁÒ»ÓÅÉÐÏÙ»ØÅÉ»ÎÁUXJTU¨ Ì»ÅÉÈÁÒÉÌÏÀÍÅÔÉ×
ÙÐ¾ÌÏÉÐÅ×ÎÁÇÎ»ÆÏÙÎÅÎÕÏÙÓÉÁÓÍ»ÎÅ× ËÁÕÑ×
ÐÒÏÓÕ»ÔÏÙÎËÁÉÍÅÒÉË»×ÓÔÁÇ¾ÎÅ×HJOÓÅÆ
ØÁÍÏÇÅÌ ÎÔÒÏÐÁÌ ËÁÕÑ×ÓÅÒÂ½ÒÅÉÔÁÄÙÏ
ÏÒÅËÔÉË ÔÈÎÔ ÒÔÁÍÅÓÐÁÒ ÇÇÉÁËÁÉÔÁÍÐÉÓË¾ÔÁ
TDPOFT ÍÅØÁÌÌÏÀÍÉËÁÉÄÙ¾ÓÍÏÙÏÓØÅÔÉË 
ÁÐÌ»×ËÁÉÓÙÎ ÍÁÎ¾ÓÔÉÍÅ×ÓÙÎÔÁÇ»× ÉÄÁÎÉË»×
ÇÉÁÔÏÊÅË½ÎÈÍÁÅÎ¾×ÅÌÁÆÒÏÀÇÅÀÍÁÔÏ× ¾ÐÖ×
ÐÒÏÓÔ ÚÅÉÔÏËÁÌÏËÁ½ÒÉ
¬ÒÉÓÔ½ÎÁËÁÉÈÍÅÌ½ ÍÐÁ½ÎÏÙÎÓÔÈÎËÏÙÚ½ÎÁÇÉÁ
ÎÁÓÅÒÂ½ÒÏÙÎÔÏËÙÒ½Ö×ËÏÔ¾ÐÏÙÌÏÍÅËÁÙÔ»×ÐÉÐÅÒÉ»×ËÁÉÔÙÒÉ ÐÅÒÉØÙÍ»ÎÏÍÅÓ ÌÔÓÁÎÔÏÍ ÔÁ× 
ÓÙÎÏÄÅÙÍ»ÎÏÍÅÓÁÌ ÔÁÁÐ¾ËÁÌÁÍÐ¾ËÉ ÍÐ»ÉËÏÎ 
ËÁÔÓÉË½ÓÉÏÔÙÒ½ Ë¾ËËÉÎÁËÒÅÍÍÀÄÉÁ ÎÔÏÍÁÔ½ÎÉÁ
ËÁÉÓÏ×ÍÈÌ¾ÊÉÄÏÙËÁÉÍÏÙÓÔ ÒÄÁ×§ÁÔÒÅÀÖ
ÁÙÔ¼ÔÈÓÙÎÔÁÇ¼ËÁÉÔÈÎÐÒÏÔÉÍÑ¾ÔÁÎÍÁÇÅÉÒÅÀÖ
ÇÉÁÐÏÌÀË¾ÓÍÏ½ÎÁÉÐÅÎÔÁÎ¾ÓÔÉÍÈËÁÉÍÅÂÇ ÚÅÉ
Ð ÎÔÁÁÓÐÒÏÐÒ¾ÓÖÐÈ¨ Ì»ÅÉÈ¬ÒÉÓÔ½ÎÁÍÅÔÈÎ
ÍÅÌ½ÎÁÍÈÓÔÁÍÁÔ ÎÁÔÈÎÐÅÉÒ ÚÅÉÇÙÎÁÉËÏÐÁÒ»ÁÍÅÔÁËÉÎÅ½ÔÁÉÐÒÏ×ÔÏÓÔÒÖÍ»ÎÏÔÒÁÐ»ÚÉÍÅ
ÔÉ×ØÒÖÍÁÔÉÓÔ»×Ô¾ÎÅÎÅ×ËÁÒ»ËÌÅ×ÎÁÄ½ÎÏÙÎ»ÎÁÎ
»ÕÎÉËÔ¾ÎP ÅÎÑ»ÎÔÏÎÏÅ½ÎÁÉËÁÉÔÏÅÌÌÈÎÉË¾ÓÔÏÉØÅ½ÏÍÅÔÁËÅÒÁÍÉË ÐÉ ÔÁÍÅÔÏÇÁÌ ÚÉÏÐÅÒ½ÇÙÒÏ
ËÁÉÔÁÄÁØÔÙÌ½ÄÉÁÓÔÉ×ÐÅÔÓ»ÔÅ×ÍÅÔÉ×ÕÁÌÁÓÓÉ»×

Ø ÎÔÒÅ×§ÙÔ ÔÁÐÉ ÔÁËÁÉÏÉÁÓÏÒÔ½ÐÉÁÔ»ÌÅ×
Å½ÎÁÉÐÒÁÇÍÁÔÉË ÙÐ»ÒÏØÁ¨ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀÎÓØÅÄ¾Î
ÔÁÙÔ¾ØÒÏÎÁÈÏÙË½ÁËÁÉÈÁÒÉÌÏÀ§Ò ÇÍÁÔÉ
¹ÌÁÅ½ÎÁÉØÅÉÒÏÐÏ½ÈÔÁ ÆÔÉÁÇÍ»ÎÁÁÐ¾ÔÏÎÉÑÒÇÏ
ËÁÉÔÈÖÔÈÒÏÀÌÁÅÖÒÇÉ ÄÈÁÐ¾ÔÈ»ÍÐÁÁÒÁËÏÌÏÙÕÑÍÁÕ¼ÍÁÔÁÁÇÇÅÉÏÐÌÁÓÔÉË¼×ËÏÎÔ 
ÔÏÙ×ÅÎÊ»ÒÖÁÎÕÁËÁÔÁÆ»ÒÖÎÁÆÔÉ ÊÖËÁÉ
ÅÇÑÔ»ÔÏÉÁÍÉÁÍ»ÒÁ ÁÌÌ ÍÏÙÁÒ»ÓÅÉÎÁÓÅÒÂ½ÒÖ
ÔÁÆÁÇÈÔ ÍÏÙÓµÁÙÔ  ÎÔÁËÌ»ÂÏÙÎÔÉ×ÅÎÔÙÐÑÓÅÉ×£Ð¾ÔÅÆÁÎÔÁÓÔÅ½ÔÅÔÈÎ»ËÐÌÈÊ¼ÍÏÙ ¾ÔÁÎ
ÄÉÁÐ½ÓÔÖÓÁÐÖ×ÔÁÁÎÁË ÌÙÃÅÔÙØÁ½ÁËÁÉÈÏÉËÏÇ»ÎÅÉÁÔÈ×¡ÁÙÓÉË ×ËÁÉÍ ÌÉÓÔÁÅÊ¾ÐÌÉÓÅÐÌ¼ÒÖ×
ÔÈÎËÏÙÚ½ÎÁÔÏÙ×ÍÅÁÙÔ ¨ ÁÎÁÆ»ÒÅÉÈ¬ÒÉÓÔ½ÎÁ
Ð¾ÔÁÅÐÉÆÖÎ¼ÍÁÔÁÕÁÙÍÁÓÍÏÀ ÆÁ½ÎÅÔÁÉÐÖ×
ËÁÉÔÏËÙÒ½Ö×ÐÉ ÔÏËÁÔ ÆÅÒÅÎÁËÅÒÄ½ÓÅÉÔÉ×
ÅÎÔÙÐÑÓÅÉ×§¦ÏËÏÔ¾ÐÏÙÌÏÅ½ÎÁÉÆÁÎÔÁÓÔÉË¾¨ 
§ÓÁÌ ÔÁÅ½ÎÁÉÔÏÔ»ÌÅÉÏÓÙÎÏÄÅÙÔÉË¾ÎÄÉÁÆ»-

Η Λουκία δέχεται τα πειράγµατα των φιλενάδων της, λίγο
προτού µπει στην κουζίνα για να βοηθήσει, µε τη σειρά της,
τη Χριστίνα.

ÒÏÙÓÁËÁÉÅÌÁÆÒÉ ÇÅÀÓÈ¨Å½ÎÁÉÔÁÓØ¾ÌÉÁ ÐÏÙ
ÄÉÁÄ»ØÏÎÔÁÉÔÏ»ÎÁÔÏ ÌÌÏ Ð ÎÔÁÓÔÈÎÁÇÇÌÉË¼
ÇÌÑÓÓÁ°ÍÉÁ×ËÁÉ¾ÌÅ×»ÚÈÓÁÎÇÉÁÐÏÌÌ ØÒ¾ÎÉÁ
ÓÔÏÅÊÖÔÅÒÉË¾ËÁÉÓÔÏÎ½ÄÉÏÅÀÕÙÍÏÔ¾ÎÏ
ÓÙÎ»ØÅÉÁÔÏÙÇÅÀÍÁÔÏ×ÐÅÒÉÌÁÍÂ ÎÅÉ»ÎÁÌÁØÔÁÒÉÓÔ¾ÅÐÉÄ¾ÒÐÉÏÓ ÎÔÏÙÉÔ×ÍÅÓÐÉÔÉË¾ÐÁÇÖÔ¾
ËÁÉÍÐÉÓË¾ÔÁÍÅËÏÍÍ ÔÉÁÓÏËÏÌ ÔÁ×¾ÎÏ
ÐÏÙÔÁËÏÒ½ÔÓÉÁÕÁÐÒ»ÐÅÉÎÁÄÏÙÌ»ÃÏÙÎÇÉÁÎÁ
ÍÐÏÒ»ÓÏÙÎÎÁÔÏÁÐÏÌÁÀÓÏÙÎÁÍ½Á ¾ÍÖ× ÄÅÎ
ÄÉÁÍÁÒÔÀÒÅÔÁÉÎÔÉÕ»ÔÖ×ÔÏÄÉÁÓËÅÄ ÚÏÙÎ
ÏÙË½ÁË ÎÅÉÍÉËÒ»×ÍÐ ÌÅ×ÁÐ¾ÔÈÚÀÍÈÍÐÉÓË¾ÔÏÙ ÐÏÙ»ÆÔÉÁÊÅÈ¬ÒÉÓÔ½ÎÁÁÐ¾ÔÈÎÐÒÏÈÇÏÀÍÅÎÈ
Í»ÒÁ ØÒÈÓÉÍÏÐÏÉÑÎÔÁ×ØÖÒÉ ÔÉËÏÁÌÅÀÒÉ
®ÎÔÅËÁÌÅÐÔ ÍÅÔ ÔÁÍÐÉÓË¾ÔÁÅ½ÎÁÉ»ÔÏÉÍÁËÁÉÈ

Η γυναικοπαρέα µοιράζεται ιστορίες, µε τα πόδια
βουτηγµένα στο νερό, καθώς απολαµβάνουν
το παγωτό σάντουιτς.

ÍÙÒÖÄÉ ÔÏÙ×ÍÁ×»ØÅÉÓÐ ÓÅÉÔÈÍÀÔÈ ÔÁÉÁÐÒÏÓÐÁÕÅ½È¬ÒÉÓÔ½ÎÁÎÁÍÁ×ÐÅ½ÓÅÉÎÁÁÆ¼ÓÏÙÍÅÔÁÍÐÉÓË¾ÔÁÎÁËÒÙÑÓÏÙÎÇÉÁÌ½ÇÏ ÐÒÏÔÏÀÒÉØÔÏÀÍÅÍÅÔÁ
ÍÏÀÔÒÁËÏÌÏÀÕÖ× È¬ÒÉÓÔ½ÎÁÔÏÐÏÕÅÔÅ½ÁÎ ÍÅÓÁ
ÓÅÄÙÏÍÐÉÓË¾ÔÁÍÉÁÇÅÎÎÁÉ¾ÄÖÒÈÄ¾ÓÈÐÁÇÖÔÏÀ
ÍÅÇÅÀÓÈÓÏËÏÌ ÔÁÍ»ÎÔÁ ÐÏÙ»ÆÔÉÁÊÅÅÐ½ÓÈ×ÁÐ¾
ÔÈÎÐÒÏÈÇÏÀÍÅÎÈÍ»ÒÁËÁÕÅÍ½ÁÐÁ½ÒÎÅÉÁÐ¾»ÎÁ
ÁÔÏÍÉË¾ÍÐÏÌËÁÉ¾ÌÅ×Ë ÕÏÎÔÁÉØÁÌÁÒ ÇÀÒÖÁÐ¾
ÔÈÎÐÉÓ½ÎÁÍÅÔÁÐ¾ÄÉÁÔÏÙ×ÁËÏÙÍÐÉÓÍ»ÎÁÍ»ÓÁÓÔÏ
ÎÅÒ¾ÑÒÁ»ØÅÉÐÅÒ ÓÅÉ ÁÌÌ ËÁÍÉ ÄÅÎÕ»ÌÅÉÎÁ
ÆÀÇÅÉ¹ÌÅ×»ØÏÙÎÄÉ ÕÅÓÈÎÁÇÙÒ½ÓÏÙÎÔÏÎØÒ¾ÎÏ
Ð½ÓÖËÁÉÎÁË ÎÏÙÎÓÔ ÓÈÓÅ¾ÍÏÒÆÅ×ÁÎÁÍÎ¼ÓÅÉ×
Õ ÌÁÓÓÁ  ÌÌÖÓÔÅ Ð ÎÔÁ»ØÅÉ»ÎÁÍÁÇÉË¾ÔÒ¾ÐÏ
ÎÁÓÅÔÁÊÉÄÅÀÅÉí

ÊÂÄÉÅÐÈÂÉºÁ¾ÐÈ»ÏÁÌÖ
ÀÆÉÌÈÌÊÊ¸ËÅ 
ÐÑ¹ÒÅÈÌÑ»ÍÌÖÉÌÖ ÑÌÈ¾Ò¸Ë¾
ÈÌÊÊ¸ËÌÐÂÊÆÈÏÃÆÉ¸Ñ¾ 
Ã¸ÑÂÔÑÖÏº¸ËÑ¾Ê &EBN 
vÃÉÑÖÏºÍ¾ÏÊÂ×Ë¾ÑÏÆÊÊ¸ËÅ 
ÈÌËÐ¸Ï¿ÂÔ Ð½ËÌÉÌÄÏ 
¾ÍÌÃÉÌÆÓÊ¸ËÂÔËÑÌÊÑÂÔ 

¦¤¦
¤
ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ)
Á¸ÐÊÅÐÍ¾ÏÄÄÆ¾
ÈÌÖÑ¾ÉÆÂÉ¾Æ»É¾ÁÌ
Ã½ÉÉÌÐÃÌÉÆÑ¾Ô ÇÂÍ¾ÄÓÊ¸ËÌ 
¼ÃÉÑÖÏºÊ¾ÐÈ¾ÏÍ»ËÂ
¼ÃÉÈÏ¸Ê¾ÄÉ¾ÈÑÌÔ 
Ò¾É¾ÐÐÆË»¾ÉÑÆ
ÊÂÄÉÅÐÈÂÉºÁ¾ÐÈ»ÏÁÌÖÀÆÉÌÈÌÊÊ¸ËÅ
ÈÌÖÑ¾ÉÈÆËÅÒÌÀÆÉÌÈÌÊÊ¸ËÌ 
½ÈÌÖÑ¾ÉÈÆËÆÃÁÂÔÑÐºÉÆ
È¾¿ÌÖÏÁÆÐÊ¸Ë¾È¾Ï½ÁÆ¾ ÄÆ¾Ä¾ÏËºÏÆÐÊ¾
Ã¸Ñ¾ ÉÆÓÊ¸ËÅÊÂ¸Ë¾ÍÆÏÌ½ËÆÄÆ¾Ä¾ÏËºÏÆÐÊ¾ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ÒÏÕÅÒÍÁ½ÎÅÔÅÔÏÎÆÏÀÒÎÏÓÔÏÙ×
$ÐÌÑÎÅÔÅÔÏÆÀÌÌÏÚÀÍÈ×ÓÔÈÂ ÓÈËÁÉ
ÓÔÁÐÌÁÛÎ ÅÎ¾×ÔÁÃÉÏÀ ¬ÅË ¦ÏÐÏÕÅÔÅ½ÔÅ
ÔÏÔÁÃ½ÓÔÏÃÙÇÅ½Ï Í»ØÒÉÎÁÅÔÏÉÍ ÓÅÔÅÔÈÎËÒ»ÍÁ
µ»ÎÁÍÐÏÌ ÁÎÁÍÉÇÎÀÅÔÅÔÏÔÙÒ½ÍÁÓËÁÒÐ¾ÎÅ ÔÈÎ
ËÒ»ÍÁÇ ÌÁËÔÏ× ÔÏÓË¾ÒÄÏ ÔÏÎ ÎÈÕÏ ÔÉ×ÎÉÆ ÄÅ×ÔÓ½ÌÉËÁÉÁÌÁÔ½ÚÅÔÅÐÌÑÎÅÔÅÔÏÍ½ÇÍÁÐ ÎÖ
ÓÔÏÆÀÌÌÏÚÀÍÈ× ÁÆ¼ÎÏÎÔÁ×ÐÅÒ½ÐÏÙÍÉÁ½ÎÔÓÁ
ÐÅÒÉÕÑÒÉÏÙÇ½ÚÅÔÅÔÁÓÐÁÒ ÇÇÉÁÎÁÓÐ ÓÏÙÎËÁÉ
ÎÁÊÅØÖÒ½ÓÅÉÔÏÓËÌÈÒ¾Í»ÒÏ×ÔÈ×Â ÓÈ×ÔÏÙ×
ËÏÌÏÀÕÖ× ÔÁÌÁÄÑÎÅÔÅËÁÌ ÍÅÍÉÁËÏÙÔÁÌÉ 
ÅÌÁÉ¾ÌÁÄÏ¦ÏÐÏÕÅÔÅ½ÔÅÔÁÓÐÁÒ ÇÇÉÁÓÔÈÓÅÉÒ 
Ð ÎÖÁÐ¾ÔÈÓÔÒÑÓÈËÒ»ÍÁ× ÚÅÔÅÁÐ¾Ð ÎÖ
Ì½ÇÏÁÌ ÔÉËÁÉÃ¼ÎÅÔÅÔÈÎÔ ÒÔÁÓÔÏÆÏÀÒÎÏÇÉÁ
ÌÅÐÔ ÔÈÓÙÎ»ØÅÉÁ ØÁÍÈÌÑÎÅÔÅÔÈÕÅÒÍÏËÒÁÓ½Á
ÓÔÏÙ×$ËÁÉÔÈÎÃ¼ÎÅÔÅÇÉÁ ÌÌÁÌÅÐÔ 
¦ÈÎÁÆ¼ÎÅÔÅÎÁËÒÙÑÓÅÉÇÉÁÌ½ÇÏ ÐÒÏÔÏÀÔÈÎÔÏÐÏÕÅÔ¼ÓÅÔÅÓÅÄ½ÓËÏÓÅÒÂÉÒ½ÓÍÁÔÏ×¦ÈÇÁÒÎ½ÒÅÔÅÍÅ
ÌÉÖÍ»ÎÈÆ»ÔÁËÁÉËÁÂÏÙÒÄÉÓÍ»ÎÁËÁÒÀÄÉÁ

ÈÌÖÑ¾ÉÈÆ¾Ê¾ÄÆÌË¸×¾
È¾ÖÑÂÏ¸ÔÍÆÍÂÏÆ¸ÔÑÐºÉÆ
ÊÆÈÏ¸Ô ¾ÍÌÇÅÏ¾Ê¸ËÂÔ
ÈÌÖÑ¾ÉÆÏºÄ¾ËÅ 
¾ÉÑÆÈ¾ÆÍÆÍ¸ÏÆ ÄÆ¾ÑÅÄÂ½ÐÅ
È¾¿ÌÖÏÁÆÐÊ¸Ë¾ÈÌÖÈÌÖËÏÆ¾
È¾ÆËÆÃÁÂÔÍ¾ÏÊÂ×Ë¾Ô
ÍÏÌ¾ÆÏÂÑÆÈÄÆ¾Ä¾ÏËºÏÆÐÊ¾
ÂÉ¾Æ»É¾ÁÌÄÆ¾ÑÌÑÅÄËÆÐÊ¾

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ÒÏÕÅÒÍÁ½ÎÅÔÅÔÏÆÏÀÒÎÏÓÔÏÙ×$µ»ÎÁÂÁÕÀÔÈÇ ÎÉ Â ÚÅÔÅÍÉÁËÏÙÔÁÌÉ 
ÅÌÁÉ¾ÌÁÄÏËÁÉÔÓÉÇÁÒ½ÚÅÔÅÔÏÓË¾ÒÄÏ¤½ØÎÅÔÅÔÉ×ÄÙÏËÏÎÓ»ÒÂÅ×ÁÐÏÆÌÏÉÖÍ»ÎÅ×ÎÔÏÍ ÔÅ× ÁÆÏÀ
ÐÒÑÔÁÔÉ×Ë¾ÃÅÔÅÓÅÍÉËÒ ËÏÍÍ ÔÉÁÒÏÓÕ»ÔÅÔÅ¼ËÁÙÔÅÒ»×ÐÉÐÅÒÉ»× ÁÎÁÌ¾ÇÖ×ÍÅÔÏÐ¾ÓÏ
ÐÉË ÎÔÉËÏÕ»ÌÅÔÅÔÏËÏÔ¾ÐÏÙÌÏÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÔÈÒ½ÇÁÎÈ ÁÌ ÔÉ ÐÉÐ»ÒÉËÁÉÃ¼ÎÅÔÅÇÉÁÌÅÐÔ ÓÅØÁÍÈÌ¼ÆÖÔÉ µ»ÎÁ ÌÌÏÔÈÇ ÎÉÂ ÚÅÔÅÍÉÁËÏÙÔÁÌÉ ÅÌÁÉ¾ÌÁÄÏËÁÉÓÏÔ ÒÅÔÅÔÁÆÉÌ»ÔÁËÏÔ¾ÐÏÙÌÏÙ
ËÁÉÁÐ¾ÔÉ×ÄÙÏÐÌÅÙÒ»×ÅÎØÒÅÉ ÚÅÔÁÉÎÁÃÈÕÏÀÎÐÌ¼ÒÖ×µ»ÎÁÍÅÇ ÌÏÔÁÃ½ÐÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÍÉÁ
ËÏÙÔÁÌÉ ÅÌÁÉ¾ÌÁÄÏ ÄÙÏËÏÙÔÁÌÉ»×ÁÐ¾ÔÈÓ ÌÔÓÁÎÔÏÍ ÔÁ×ËÁÉÔÏÐÏÕÅÔÅ½ÔÅÔÁÆÉÌ»ÔÁËÏÔ¾ÐÏÙÌÏÙ
ÐÏÌÀËÏÎÔ ÔÏ»ÎÁÓÔÏ ÌÌÏ¦ÁÐÁÓÐÁÌ½ÚÅÔÅÍÅÔÙÒ½ÐÁÒÍÅÚ ÎÁËÁÉÔÁËÁÌÀÐÔÅÔÅÍÅÆ»ÔÅ×ÔÙÒÉÏÀ
»ÎÔÁÍ &EBN ÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÁÐ¾Ð ÎÖÔÈÍÁÇÉÏÎ»ÚÁËÁÉËÁÌÀÐÔÅÔÅÔÁÆÉÌ»ÔÁÍÅÔÈÓ ÌÔÓÁÎÔÏÍ ÔÁ×
¼ÎÅÔÅÔÏÆÁÇÈÔ¾ÓÔÏÆÏÀÒÎÏÇÉÁÌÅÐÔ ¼Í»ØÒÉÎÁÒÏÄ½ÓÅÉÅÌÁÆÒ ËÁÉÎÁÃÈÕÏÀÎËÁÌ ÔÁÆÉÌ»ÔÁËÏÔ¾ÐÏÙÌÏÙÁÒÎ½ÒÅÔÅ ÁÎÕ»ÌÅÔÅ ÍÅËÁÂÏÙÒÄÉÓÍ»ÎÁËÏÙËÏÙÎ ÒÉÁËÁÉÎÉÆ ÄÅ×ÐÁÒÍÅÚ ÎÁ×

ç¥¢Þ¥£Þ¥¥

£¦££«£«¦¤
¤¦«¤
ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ)

(/-%Ý$%4!),3
¤¢¡©¤¢¡©

¹ÌÁÓÔÏÖ×
  ¥¤¡¢¥¢´¹¬À»±Ä±±Æ®½¿ÅðµÄ¿ÆÉÂ½±ðÀµ¹ÃÄ¿ÃÀ¯Ä¹
º±¹´¹±º¿Ãð¿ÍðµÄ¿ÇÎÁ¿ð±ÂðµÀ¹À»±ÅÆ¬Ãð±Ä±º±¹±¾µÃ¿Å¬ÁÃµ¬ºÁÉÂ
º±»¿º±¹Á¹½Â±À¿ÇÁÎÃµ¹Â

¦£¡¦£«¦
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ
(ΓΙΑ 40)
1 ¾ÃÉ¾ÉÂ½ÏÆ
×¾Õ¾ÏÌÍÉ¾ÐÑÆÈ¹Ô
ÃÉ¾ÉÂ½ÏÆÕÓÏÆÑÆÈÌ 
vÈÌÖÑ¾ÉÈÆÊÍ¸ÆÈÆË
ÍÌÖËÑÂÏ
1 ¼ÈÌÖÑ¾ÉÈÆÊ¾ÄÂÆÏÆÈ¹
Ð»Á¾
vÈÌÖÑ¾ÉÈÆÕÌËÑÏ»¾ÉÑÆ 

ÄÏ¿Ì½ÑÖÏÌ¾ËÉ¾ÑÌ
ÐÂÒÂÏÊÌÈÏ¾Ðº¾ÁÓÊ¾ÑºÌÖ 
vÃÉÈ¾ÐÑ¾Ë¹×Õ¾ÏÅ 
¾ÃÉ×Õ¾ÏÅ 
ÊÂÄÉ¾¾¿Ä ÐÂ
ÒÂÏÊÌÈÏ¾Ðº¾ÁÓÊ¾ÑºÌÖ 
ÈÌÖÑ¾ÉÈÆ¾ÂÐËÔ¿¾ËºÉÆ¾Ô 
ÄÏ¤ÈÌÖÊÍÈÆ¾¥
ÐÌÈÌÉÑ¾ÔÈ¾É¹ÔÍÌÆ»ÑÅÑ¾Ô
$IPDPMBUF$IJQT 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ µ»ÎÁÍÐÏÌÁÎÁÍÉÇÎÀÅÔÅÔÏÁÌÅÀÒÉÚÁØÁÒÏÐÌÁÓÔÉË¼×ÍÅÔÏØÖÒÉ ÔÉËÏÁÌÅÀÒÉ ÔÏÍÐ»ÉËÉÎ
Ð ÏÙÎÔÅÒ ÔÈÍÁÇÅÉÒÉË¼Ó¾ÄÁ ÔÏÁÌ ÔÉËÁÉÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÅÅ»ÎÁ ÌÌÏÍÐÏÌ Â ÚÅÔÅÔÏÂÏÀÔÙÒÏ ÔÈÎËÁÓÔÁÎ¼ËÁÉÔÈÎ ÓÐÒÈÚ ØÁÒÈËÁÉÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÅËÁÌ ÇÉÁÌÅÐÔ ¦ÏÐÏÕÅÔÅ½ÔÅ»ÎÁ»ÎÁÔÁÁÂÇ ÓÔÏÍ½ÇÍÁ
ÂÏÙÔÀÒÏÙ ÁÎÁËÁÔÅÀÏÎÔÁ×ËÁÌ Í»ØÒÉÎÁÅÎÓÖÍÁÔÖÕÏÀÎËÁÉÁËÏÌÏÀÕÖ×ÐÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÔÏÅÓ Î×ÂÁÎ½ÌÉÁ×ÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÄÉÁÄÏØÉË °ÓÅÔ»ÓÓÅÒÉ×Ä¾ÓÅÉ×ÔÏÍ½ÇÍÁÁÌÅÙÒÉÏÀÓÔÏÍ½ÇÍÁÂÏÙÔÀÒÏÙ ÕÅÆÏÒ 
ÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÅËÁÌ ËÁÔ ÐÒÏÔ½ÍÈÓÈÍÅÍ½ÊÅÒØÅÒÉÏÀÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÔÁ§ËÏÙÍÐ ËÉÁ¨ÓÏËÏÌ ÔÁ×ËÁÉÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÅËÁÌ ¦ÏÐÏÕÅÔÅ½ÔÅÔÏÍ½ÇÍÁÓÔÏÃÙÇÅ½ÏÇÉÁÔÏÙÌ ØÉÓÔÏÎÑÒÅ×¦ÈÎÅÐ¾ÍÅÎÈÍ»ÒÁ ÐÒÏÔÏÀ
ÔÁÃ¼ÓÅÔÅ ÐÒÏÕÅÒÍÁ½ÎÅÔÅÔÏÎÆÏÀÒÎÏÓÔÏÙ×$¡ÔÀÎÅÔÅ»ÎÁÔÁÃ½ÔÏÙÆÏÀÒÎÏÙÍÅÁÎÔÉËÏÌÌÈÔÉË¼
ÌÁÄ¾ËÏÌÌÁÉ ÎÅÔÅÍÅ»ÎÁÂÁÕÀËÏÙÔ ÌÉÐÁÇÖÔÏÀÍÉËÒ»×ÍÐ ÌÅ×Í½ÇÍÁÔÏ×ËÁÉÔÉ×ÔÏÐÏÕÅÔÅ½ÔÅÓÔÏÔÁÃ½ 
ÆÒÏÎÔ½ÚÏÎÔÁ×ÎÁÙÐ ÒØÅÉÁÐ¾ÓÔÁÓÈÍÅÔÁÊÀÔÏÙ× ÇÉÁÔ½ËÁÔ ÔÈÄÉ ÒËÅÉÁÔÏÙÃÈÓ½ÍÁÔÏ×ÔÁÍÐÉÓË¾ÔÁÕÁ
ÁÐÌÑÓÏÙÎ¦ÁÃ¼ÎÅÔÅÇÉÁÌÅÐÔ ËÁÉÔÁÁÆ¼ÎÅÔÅÎÁËÒÙÑÓÏÙÎÎÅÐÉÕÙÍÅ½ÔÅ ÍÐÏÒÅ½ÔÅÎÁÅÔÏÉÍ ÓÅÔÅ
ÁÐ¾ÔÈÎÐÒÏÈÇÏÀÍÅÎÈÍ»ÒÁÓÐÉÔÉË¾ÐÁÇÖÔ¾ÉÁÆÏÒÅÔÉË ÍÐÏÒÅ½ÔÅÎÁÐ ÒÅÔÅ»ÔÏÉÍÏËÁÉÎÁÔÏÐÏÕÅÔ¼ÓÅÔÅÍÅÔÁÊÀÄÙÏÍÐÉÓË¾ÔÖÎÍÉÁÇÅÎÎÁÉ¾ÄÖÒÈÄ¾ÓÈÐÁÇÖÔÏÀÅÒÂ½ÒÅÔÅË ÕÅÓ ÎÔÏÙÉÔ×ÓÅÁÔÏÍÉË ÍÐÏÌ

£¦¬£«£««££«

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 12)

ÃÉ¾ÉÂ½ÏÆ 
ÈÌÖÑ¾ÉÆ×Õ¾ÏÅ
vÈÌÖÑ¾ÉÈÆ¾ÉÑÆ
vÈÌÖÑ¾ÉÈÆ¾ÊÍ¸ÆÈÆË
ÍÌÖËÑÂÏ
¼ÈÌÖÑ¾ÉÈÆÍÆÍ¸ÏÆ
vÈÌÖÑ¾ÉÈÆÊ¾ÄÂÆÏÆÈ¹Ð»Á¾
ÄÏ¿Ì½ÑÖÏÌ¾ËÉ¾ÑÌ
ÈÌÊÊ¸ËÌÐÂÈ½¿ÌÖÔ
¾¿Ä» ÕÑÖÍÅÊ¸ËÌ
¾ÃÉÐÌÖ¾ÏÈÏÆÊ 4PVS
$SFBN
ÈÌÖÑ¾ÉÈÆ¾ÈÏ½ÌËÂÏ»
ÃÉÁÖ»ÐÊÌ ÀÆÉÌÈÌÊÊ¸ËÌ
¾ÃÉÕ¾ÉÉÌ½ÊÆ ÑÏÆÊÊ¸ËÌ
ÕÌËÑÏ»Ò¾É¾ÐÐÆË»¾ÉÑÆ 
ÍÆÍ¸ÏÆÈ¾ÆÍÍÏÆÈ¾

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ÒÏÕÅÒÍÁ½ÎÅÔÅÔÏÎÆÏÀÒÎÏÓÔÏÙ×$¡ÔÀÎÅÔÅ»ÎÁÔÁÃ½ÍÅÁÎÔÉËÏÌÌÈÔÉË¼ÌÁÄ¾ËÏÌÌÁµ»ÎÁÍÅÇ ÌÏÍÐÏÌ
ÁÎÁÍÉÇÎÀÅÔÅÔÏÁÌÅÀÒÉ ÔÏÍÐ»ÉËÉÎÐ ÏÙÎÔÅÒ ÔÈÚ ØÁÒÈ ÔÏÁÌ ÔÉ 
ÔÈÍÁÇÅÉÒÉË¼Ó¾ÄÁËÁÉÔÏÐÉÐ»ÒÉÎÁËÁÔÅÀÅÔÅÔÏÍ½ÇÍÁÍÅÐÉÒÏÀÎÉ Í»ØÒÉÎÁÂÅÂÁÉÖÕÅ½ÔÅ¾ÔÉÅ½ÎÁÉÌÅ½ÏÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÓÔÁÇÒ¼ÇÏÒÁ
ÔÏÙ×ËÀÂÏÙ×ÂÏÙÔÀÒÏÙËÁÉÔÏÙ×ÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÅÍÅÔÁØ»ÒÉÁµ»ÎÁ
ÌÌÏÍÐÏÌÂ ÚÅÔÅÔÁÁÂÇ ÔÈÓ ÏÙÁÒËÒÉÍ ÔÏËÒÀÏÎÅÒ¾ËÁÉÔÁ
ÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÅÍÅ»ÎÁÐÉÒÏÀÎÉËÏÌÏÀÕÖ× ÐÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÔÏÍ½ÇÍÁ
ÔÖÎÁÂÇÑÎÓÔÏÍ½ÇÍÁÔÏÙÁÌÅÙÒÉÏÀËÁÉÔÁÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÅÍÅÒÉË 
ÌÅÐÔ ÍÅÔÁØ»ÒÉÁÓÁ×ÅÔ ÐÒÏÓÕ»ÔÅÔÅÔÏÔÒÉÍÍ»ÎÏØÁÌÌÏÀÍÉ
ËÁÉÔÏÄÙ¾ÓÍÏ Í»ØÒÉÎÁÇ½ÎÅÉÍÉÁÍÁÌÁË¼ÚÀÍÈÎÏ½ÇÅÔÅÔÈÚÀÍÈ 
ÑÓÔÅÎÁ»ØÅÉÐ ØÏ×wÅË¾ÂÅÔÅÔÈÚÀÍÈÓÅËÏÍÍ ÔÉÁÔÖÎw
¬ÅËÔÈÓÙÎ»ØÅÉÁ ÔÁÔÏÐÏÕÅÔÅ½ÔÅÓÔÏÔÁÃ½ËÁÉÔÁÐÁÓÐÁÌ½ÚÅÔÅ
ÇÅÎÎÁÉ¾ÄÖÒÁÍÅÐ ÐÒÉËÁ Ì½ÇÏØÏÎÔÒ¾ÕÁÌÁÓÓÉÎ¾ÁÌ ÔÉËÁÉÐÉÐ»ÒÉ¼ÎÅÔÅÔÁÍÐÉÓË¾ÔÁÇÉÁÌÅÐÔ Í»ØÒÉÎÁÒÏÄÏËÏËËÉÎ½ÓÏÙÎËÁÉÔÁÁÆ¼ÎÅÔÅÎÁËÒÙÑÓÏÙÎÐÒÉÎÔÁÓÅÒÂ½ÒÅÔÅ

Κουρτίνες Christian Lacroix και πράσινο βουάλ, LOIZOUDI. Πράσινα και µπλε πλαστικά πιάτα και σετ µαχαιροπίρουνων, CROSS. Πλαστικό ποτήρι, κίτρινο runner,
κίτρινη, πράσινη και πορτοκαλί πετσέτες COINCASA. Λουλούδια και πορτοκαλί τραπεζοµάντιλο, ID DESIGN XINARIS. Κεραµικά πιάτα, πράσινη και πορτοκαλί
βαρκούλα – λεµονοστύφτες, πορτοκαλί και πράσινο cake stands, FABRICA. Λευκές καρέκλες Panton, EL GRECO.

EXTRA INFO: Xρήσιµες συµβουλές για τις συνταγές της Χριστίνας θα βρεις στο www. afroditeskitchen.com, καθώς και στη σελίδα στο facebook: afroditeskitchen.
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