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Μπορεί η παρέα να 
διαφωνεί συχνά για το 
αν οι άνδρες θα παίξουν 
τάβλι, για το πόση ώρα 
θα μιλήσουν για μπάλα, ή 
πόση ώρα θα ακούν εμάς 
τις γυναίκες για τις νέες 
τάσεις τις μόδας. Αυτό 
το καλοκαίρι όμως όλοι 
συμφωνούν πως η νέα 
γευστική μόδα ακούει στο 
όνομα: «φυσικός χυμός 
σταφύλι», μια μόδα που 
έχει τρελάνει όλη την 
παρέα. 
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 Θα μπορούσα να σκεφτώ πολλές 
στιγμές που στην ερώτηση της σερ-
βιτόρας στο τραπέζι για το τι θα πα-
ραγγείλουμε, η παρέα αναστατωνό-
ταν: ...πάλι καφέ; ...έχει και ζέστη! 
...κάτι δροσιστικό μήπως; ...κάνω 
και δίαιτα! ...φυσικούς χυμούς έχε-
τε;

 Τελικά έρχεται η απάντηση από 
το στόμα της σερβιτόρας, διακόπτο-
ντας ευγενικά τις φωναχτές σκέψεις 
μας: “Να σας προτείνω κάτι; Έχου-
με κάτι εντελώς νέο που σίγουρα θα 
σας εντυπωσιάσει. Φυσικός χυμός 
σταφυλιού. Αλλά όταν λέμε φυσικός 
εννοούμε πραγματικα φυσικός. Χω-
ρίς νερό, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συ-
ντηρητικά, χωρίς τίποτα. Πραγματι-
κός χυμός και μάλιστα βιολογικός. 
Έχει γίνει μόδα φέτος. Όσοι έχουν 
δοκιμάσει... “κόλλησαν”.

Η νέα τρέλα του καλοκαιριού
κείμενο: Μαργαρίτα Αλιβιζάτου

 “Καλό μου ακούγετε” σκέφτηκα, 
“Λοιπόν, ok, τέσσερις φυσικούς 
χυμούς σταφύλι” παίρνω την πρω-
τοβουλία και παραγγέλνω χωρίς 
δεύτερη σκέψη.

 “Τι έκανες ρε;” με ρωτούν οι πιο 
δύσπιστοι της παρέας “κι αν δεν εί-
ναι καλός;”

 “Χαλώστε, καλοκαίρι είναι, αφή-
στε να δοκιμάσουμε και κάτι και-
νούργιο. Αν δεν είναι καλό κερνάω 
εγώ.”

 Πράγματι, μετά από λίγο κατα-
φτάνουν τα ποτήρια στο τραπέζι. 
Φυσικός χυμός σταφύλι ,παγωμέ-
νος και λαχταριστός. Δοκιμάζουμε 
και παθαίνουμε σοκ... τι αίσθηση!

 “Πώς σας φαίνεται” ρωτά η σερ-
βιτόρα χαμογελώντας “Δεν είναι 
καταπληκτικός;”

 Η πυκνή υφή του χυμού με 
τα μικροσκοπικά κρυσταλλά-
κια πάγου έχει εξιτάρει τη 
γλώσσα και τα δόντια μας. 
“Τέλειος!” απαντάμε όλοι με 
μια φωνή “Καμία σχέση με 
τους άλλους χυμούς!!!”

“Ήμουν σίγουρη” απαντά 
ικανοποιημένη η σερβιτό-
ρα. “Σας λέω, έχει γίνει 
η νέα μόδα του καλοκαι-
ριού. Όλοι μου παραγγέλ-
νουν αυτόν το χυμό, έχουν 
κολλήσει. Δικαιολογημένα 
όμως γιατί δεν έχει καμία 
σχέση με τους άλλους χυ-
μούς. Είναι 100% φυσικός 
χυμός με κομματάκια από 
το σταφυλάκι και χωρίς 
προσθήκες συντηρητι-
κών και ζάχαρης γιατί 
αχ.. κάνουμε και δίαιτα 
καλοκαιριάτικα. Δεν έχει 
απολύτως καμία προσθή-
κη μέσα, ούτε χρωστικές 
ουσιές, ούτε συντηρητικά, 
τίποτα.” 

“Μμμ...!” ακούγονται και οι ήχοι από 
τα καλαμάκια, καθώς οι χυμοί έχουν 
τελειώσει μονομιάς. 

“Ε! κοπελιά άλλον ένα ή μάλλον κο-
κτέιλ φτιάχνεται με αυτόν το χυμό;”

“Γρανίτα;” ακούγεται ένας άλλος πε-
λάτης να ρωτά από το βάθος.

“Φυσικά!” απαντούν η σερβιτόρα   
εμφανώς ικανοποιημένη με την όλη 
βαβούρα που δημιουργήθηκε από την 
παρέα. “Και κοκτέιλ βότκα με σταφύλι 
και τεκίλα με σταφύλι και γρανίτα από 
φυσικό χυμό σταφύλι και milk shake. 
Τι να φέρουμε;” 

“Ένα από ΟΛΑ!!!”

Εντέλλει ο φυσικός χυμός σταφύλι 
έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι πραγμα-
τική μόδα και αυτό είναι είναι απόλυ-
τα δικαιλογημένο. Είναι απερίγραπτα 
ωραίος. Καταλαβένεις αμέσως τη δι-

αφορά του από όλους 
τους υπόλοιπους 
χυμούς. Αισθάνεσε 
τη γεύση και την 
υφή του αληθινού 
σταφυλιού και όχι 
του αραιωμένου 
“σταφυλόζωμου”. 
Έχει διαφορά. Ακό-
μα και τα κοκτέιλ 
που μπορείς να 
δημιουργήσεις με 
τον χυμό αυτό είναι 
εντελώς διαφορετι-
κά. Η γρανίτα μου 
θύμισε τη συνταγή 
της γιαγιάς. Είναι 
φυσική, πραγματι-
κά φυσική. 


