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KEA ΑRTISANAL: οι πελάτες μάς διαφημίζουν!
Της Αγλαϊας Κρεμέζη

To χειμώνα του 2005 ςκεφτόκαμε να δημιουργόςουμε το Kea Artisanal, ϋνα πρόγραμμα ‘διακοπϋσ με μαγειρικό’
ςτη Τζιϊ. Πρώτη μασ δουλειϊ όταν να ςχεδιϊςουμε ϋνα ςϊιτ. Τώρα θεωρούμε πωσ το πρώτο εκεύνο ςϊιτ εύναι
ντεμοντϋ, και το ξαναςχεδιϊζουμε...
Από το ςϊιτ μασ βρύςκουν οι πελϊτεσ.
Οι πρώτοι μασ ‘μαθητϋσ’ ςτριμόχνονταν ςτην κουζύνα του ςπιτιού μασ, κϊτι που μετϊ τα πρώτα, δύςκολα χρόνια,
μασ ϋκανε να ςυνειδητοποιόςουμε πωσ ϋπρεπε να επεκταθούμε. Ετςι αγορϊςαμε και το δεύτερο από τα κολλλητϊ
καλοκαιρινϊ ςπύτια που εγώ και η αδελφό μου χτύςαμε ςτην κοιλϊδα του Κϊλαμου, ςτον Οτζιϊ.
Το χτόμα μασ ϋχει καμιϊ εικοςαριϊ παλιϋσ αμυγδαλιϋσ, και κϊπου 50 ελιϋσ, που τισ βρόκαμε φρεςκοφυτεμϋνεσ.
Σόμερα εύναι περύπου 15 χρόνων.
Το χώμα ςτο χτόμα μασ εύναι αμμουδερό με πολλϋσ πϋτρεσ, ϋτςι για τα περιβόλια μασ αναγκαζόμαςτε να
αγορϊζουμε χώμα και κοπριϊ, κϊθε χρόνο. Δεν όταν καθόλου εύκολο, και χρειϊςτηκε μεγϊλη επιμονό, ςκληρό
δουλειϊ και βϋβαια χρόματα για να δημιουργόςουμε μια νϋα, ανετη κουζύνα και μια ακόμα εξωτερικό, όπου
ςυνόθωσ μαγειρεύουμε το καλοκαύρι, ςτη ςκιϊ τησ μουριϊσ, που με πολλό υπομονό ο ϊντρασ μου κλαδεύει και
δϋνει, ώςτε να γύνει ςαν ομπρϋλα.
Τα γκρουπ αποτελούνται από 5-12 ϊτομα, κυρύωσ Αμερικανούσ, ανώτερησ οικονομικόσ τϊξησ. Εύχαμε και 13 και
17 κϊποτε, αλλϊ εύναι κουραςτικό και το αποφεύγουμε, αν και βγϊζει περιςςότερο κϋρδοσ. Προτιμϊμε να ϋχουμε 6
με 7 ϊτομα. Συμπεριφερόμαςτε ςτουσ πελϊτεσ ακριβώσ όπωσ και ςτουσ καλεςμϋνουσ φύλουσ μασ, γι αυτό και τισ
ϋξι μϋρεσ που εύναι μαζύ μασ η κϊθε ομϊδα, ςκοτονώμαςτε κυριολεκτικϊ ςτη δουλειϊ, εμεύσ και οι βοηθού μασ.
Τα φαγητϊ που μαγειρεύουμε αλλϊζουν ανϊλογα με την εποχό, και τα προώόντα του κόπου, και βϋβαια παρϊλληλα
ςερβύρουμε τισ καλύτερεσ ελληνικϋσ λιχουδιϋσ, όπωσ το αβγοτϊρραχο.
Τυλύγουμε ντολμϊδεσ με αμπελόφυλλα και μυρωδικϊ από το περιβόλι. Μαθαύνουμε ςτουσ επιςκϋπτεσ να ανούγουν
φύλλο με το ξυλύκι, και κϊνουμε πύτεσ διϊφορεσ, με χόρτα, μυρωδικϊ, τυρύ και εποχιακϊ λαχανικϊ. Ζυμώνουμε
ψωμύ και αλμυρϊ κουλούρια. Με τα αμύγδαλα του κόπου φτιϊχνουμε Τζιώτικα αμυγδαλωτϊ.
Ψόνουμε ςτον ξυλόφουρνο αρνύ και κατςύκι –ιδιϊιτερα γευςτικϊ ςτο νηςύ! Διαλϋγουμε ψϊρι και θαλαςςινϊ από τα
καώκια, και ψόνουμε λαυρϊκια ςτα κϊρβουνα, τυλιγμϋνα ςε ςυκόφυλλα. Φτιϊχνουμε ςπιτικό μυζόθρα, με γϊλα
από τα αιγοπρόβατα των γειτόνων μασ, και την προςφϋρουμε μαζύ με μϋλια από διϊφορα μϋρη τησ Ελλλϊδασ.
Κϊνουμε δοκιμαςύα των πιο ςηματικών Ελληνικών κραςιών. Σερβύρουμε τουλϊχιςτον 12 τυριϊ που
παραγγελνουμε –και ακριβοπληρώνουμε—από διϊφορα μϋρη, κυρύωσ από νηςιϊ.
Οι Διακοπϋσ με Μαγειρικό δεν εύναι η εύκολη τουριςτικό αςχολύα. Θϋλει οργϊνωςη ςωςτό, αλληλογραφύα και
παρακοούθηςη όλο το χρόνο. Για κεύνουσ, όμωσ, που ϋχουν κϋφι και όρεξη για ςκληρό δουλειϊ, προςφϋρει μεγϊλη
ικανοπούηςη και μπορεύ να φϋρει κϋρδη ςημαντικϊ, ιδύωσ ςε όςουσ νοικιϊζουν και δωμϊτια. Οι δικού μασ πελϊτεσ
μϋνουν ςε ξενοδοχεύα του νηςιού, διαλϋγοντασ εκεύνο που τουσ ταιριϊζει καλύτερα, ανϊλογα με το βαλϊντιό τουσ.

