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Κεφάλαιο 1ο Το BAR
1.1Ορισμός
Μπαρ ονομάζεται η επιχείρηση που προσφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όλων
των ειδών τα ποτά που προσφέρονται πίσω από έναν πάγκο.
Σκοπός της λειτουργίας του Μπαρ είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη
όσον αφορά την προσφορά ποτών και μη αλκοολούχων ποτών καθώς και η είσπραξη
εισοδήματος.

1.2 Βασικοί Τύποι Μπαρ
Το Μπαρ μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη επιχείρηση είτε μέρος μιας ξενοδοχειακής
μονάδας.
Στα μπαρ ως ανεξάρτητη επιχείρηση ανήκουν τα παρακάτω:
-

Κλασσικό Μπαρ (American Bar): διευθύνεται κυρίως από έναν barman. Σε
αυτό το είδος μπαρ, κυριαρχεί ο πάγκος, αφού οι περισσότερες καταναλώσεις
γίνονται από πελάτες που είναι όρθιοι. Υπάρχουν όμως και τραπεζάκια στον
περιβάλλοντα χώρο. Σε ένα τέτοιο μπαρ μπορεί να βρει κανείς κάθε μάρκα
ουίσκι και τζιν. Στο American bar ο πελάτης εστιάζει στην ποιότητα του
ποτού του καθώς και στο φιλικό περιβάλλον.

-

Dancing Bar: δεν υπάρχει άμεση επαφή ανάμεσα στους πελάτες και τον
Barman. Οι θαμώνες είναι συνήθως νεαρά άτομα με λιγότερα χρήματα. Ο
χώρος πρέπει να είναι άνετος, αφού οι πελάτες έρχονται για να χορέψουν και
να διασκεδάσουν. Η μουσική θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα γούστα

-

Restaurant Bar – Piano Bar. Οι πελάτες του Restaurant Bar – Piano Bar είναι
άτομα που επιθυμούν να φάνε, να πιούνε και να συζητήσουν, με απαλή
μουσική. Στα μπαρ αυτά υπάρχει συνήθως ένα πιάνο. Οι πόλοι έλξης της
πελατείας είναι ο Bar-man και ο πιανίστας.

-

Espresso Bar. Στο Espresso Bar – Cafe Bar το βασικό προϊόν είναι ο καφές.
Επίσης σερβίρονται ποτά και cocktails. Η εγκατάσταση είναι απλή. Θα πρέπει
οπωσδήποτε να υπάρχει τουλάχιστον μία επαγγελματική μηχανή καφέ.

-

Wine Bar. Το Wine Bar ξεκίνησε από τη Μ. Βρετανία. Στα Wine Bars
συχνάζουν πελάτες που αγαπούν το καλό κρασί. Έχουν βαριά διακόσμηση,
καθώς και ειδικές
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-

εγκαταστάσεις συντήρησης και παλαίωσης κρασιού.

-

Snack Bar. Τα Snack Bars βρίσκονται συνήθως σε σημεία με έντονη κίνηση
(π.χ. δρόμοι με καταστήματα). Προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, καφέ, αλλά και
ποτά και αναμείξεις.

-

Milk Bar. Τα Milk Bars τα συναντάει κανείς συνήθως στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Σερβίρουν μη αλκοολούχα ποτά με βάση το γάλα. Πρέπει να έχει
καλές ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Στα Μπαρ ως μέρος μιας ξενοδοχειακής μονάδας ανήκουν τα παρακάτω:
-

Main Bar. Είναι το κεντρικό μπαρ της ξενοδοχειακής μονάδας.

-

Pool Bar. Το Pool Bar βρίσκεται δίπλα στην πισίνα. Σερβίρει snacks,
αναψυκτικά, παγωτά και ποτά.

-

Beach Bar. Το Beach Bar είναι παρόμοιο με το Pool Bar με τη διαφορά ότι
βρίσκεται στην παραλία. Το σερβίρισμα των ποτών γίνεται σε πλαστικά
ποτήρια.

-

Roof Garden, Στο Roof Bar – Garden Bar βασικός πόλος έλξης είναι η θέα
που προσφέρει, μιας και βρίσκεται στην ταράτσα. Σερβίρει ό,τι σερβίρει και
ένα American Bar.

-

Mini Bar. To Mini Bar βρίσκεται στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Είναι ένα
μικρό ψυγείο που περιέχει νερό, μινιατούρες ποτών, αναψυκτικά και snacks

1.3 Το Μπαρ στην Ελληνική Νομοθεσία
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα μπαρ εντάσσονται στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος τα οποία παρασκευάζουν ή και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά σε
καθιστούς, όρθιους ή περαστικούς πελάτες.
Για να λειτουργήσουν είναι απαραίτητη η άδεια της αρμόδιας αρχής καθώς και της
υγειονομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, πρέπει να τηρείται βιβλίο υγειονομικής
επιθεώρησης και επαγγελματικά βιβλιάρια υγείας

1.4 Διαρρύθμιση του μπαρ
Ένα κλασσικό μπαρ χωρίζεται σε δύο μέρη: το μπροστά (Front Bar) και το πίσω
(Bacκ Bar).
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1. Το Front Bar αποτελείται από τον πάγκο σερβιρίσματος και τον πάγκο
εργασίας. Ο πάγκος σερβιρίσματος είναι το σημείο στο οποίο οι πελάτες
σερβίρονται το ποτό τους. Το ύψος του μπαρ πρέπει να είναι περίπου 120 cm,
η επιφάνεια του είναι 45-60 cm ενώ το

μήκος του εξαρτάται από τη

δυναμικότητα του μπαρ. Οι πελάτες κάθονται σε σκαμπό , ύψος 80-85 cm. Ο
πάγκος συνήθως είναι κατασκευασμένος από ξύλο και πρέπει να είναι λείος,
χωρίς εξογκώματα, ανάγλυφες παραστάσεις κτλ γιατί πρέπει να καθαρίζεται
εύκολα. Πάνω στο πάγκο πρέπει να βρίσκονται μόνο τασάκια και τα Menage
(καλαμάκια, αναδευτήρες, angostura, tabasco κτλ) που είναι απαραίτητα για
την παρασκευή των ποτών.
Ο πάγκος εργασίας του μπαρ βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον πάγκο
σερβιρίσματος. Το μήκος του είναι συνήθως όσο του πάγκου σερβιρίσματος,
ενώ το πλάτος του κυμαίνεται στα 50-80 cm. Βρίσκεται σε χαμηλότερο
επίπεδο έτσι ώστε οι εργασίες που γίνονται σε αυτόν, να μην ορατές από τους
πελάτες που κάθονται στο μπαρ. Συνήθως ο πάγκος εργασίας του μπαρ είναι
το ανοξείδωτο πάνω μέρος των ψυγείων και των άλλων μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία του μπαρ.
2. Το Back Bar βρίσκεται απέναντι από το Front Bar και ονομάζεται και
εκθετήριο ποτών. Οι φιάλες τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται
να διευκολύνεται η λειτουργία του μπαρ. Στο μπροστά μέρος βρίσκονται οι
φιάλες που χρησιμοποιούνται περισσότερο, ενώ στο πίσω αυτές με τη
λιγότερη ζήτηση. Επίσης, τα ποτά πρέπει να τοποθετούνται πάντα στην ίδια
θέση, ώστε να είναι πιο εύκολο να τα βρίσκει ο barman, και οι ετικέτες
πρέπει να βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά.
Κάτω από τη βιτρίνα των ποτών βρίσκονται προσθήκες και ντουλάπια που
χρησιμεύουν στην τοποθέτηση

των ποτηριών που χρησιμοποιούνται στο

μπαρ, στην αποθήκευση διάφορων μηχανημάτων όπως τοστιέρες, μίξερ κτλ.

Κεφάλαιο 2ο To προσωπικό και οι λειτουργίες του Bar
2.1 Το προσωπικό του μπαρ
Το προσωπικό του Μπαρ αποτελείται από τους παρακάτω:
- Barman/ Barwoman/Bartender/ Barkeeper: είναι υπεύθυνος για την παραγωγή
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ποτών, αφεψημάτων και cocktails. Ο barmain πρέπει να είναι ευχάριστος,
διακριτικός, οξυδερκής και υπομονετικός.
Ο Barman…
✓ Έχει τον άμεσο έλεγχο των παραγγελιών και συμμετέχει ενεργά τόσο στην
προετοιμασία όσο και το service.
✓ Ελέγχει τις παραγγελίες από την κεντρική αποθήκη.
✓ Τακτοποιεί και ξεσκονίζει τα μπουκάλια.
✓ Κάνει την προετοιμασία για την επόμενη βάρδια, που ακολουθεί.
✓ Καθαρίζει τα ψυγεία και αναπληρώνει, όπου χρειάζεται.
Ο Barman πρέπει να.....
✓ Να φροντίζει για την ίση αντιμετώπιση των πελατών του
✓ Να βοηθά στην παραγγελία
✓ Να θυμάται τα ονόματα των πελατών
✓ Να παρακολουθεί την κουβέντα
✓ Να διατηρεί καθαρά τα τασάκια.
✓ Να φροντίζει για τη διασκέδαση των πελατών.
✓ Να γνωρίζει τι δεν πρέπει να πει στους πελάτες
✓ Να προετοιμάζει το μπαρ.
✓ Να θυμάται τις θέσεις των ποτών
✓ Να φροντίζει την εμφάνιση του.
✓ Να φροντίζει την καθαριότητα του χώρου.
✓ Να φροντίζει για την υποδοχή των πελατών και να τους παίρνει παραγγελία
✓ Να γνωρίζει τις βασικές συνταγές.
✓ Να γνωρίζει τις παραλλαγές.
✓ Να ενημερώνεται πάνω στα νέα κοκτέιλ.
✓ Να χαμογελά.
- Assistant Barman (Βοηθός του barman). O Assistant Barman έχει τις ίδιες γνώσεις
με τον Barman, αλλά διαθέτει μικρότερη εμπειρία.
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- Bar Waiter (σερβιτόρος). Αποκαλούνται και μικροί περιπλανώμενοι barmen. Είναι
αρμόδιοι για το service των πελατών. Παίρνουν παραγγελίες, σερβίρουν και βοηθούν
στην προετοιμασία του μπαρ. Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να σερβίρουν απευθείας
από τη φιάλη το ποτό στον πελάτη, οπότε πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση
σερβιρίσματος ποτών. Επιπλέον, πρέπει να έχουν καλή γνώση των ποτών και των
αναμείξεων.
- Barboy (Βοηθός). Είναι το πρώτο βήμα για τον εργαζόμενο στο χώρο του μπαρ.
Συνήθως είναι εκπαιδευόμενος υπάλληλος, στον οποίο ανατίθενται όλες οι
βοηθητικές εργασίες.
- Τον Bar Checker (Ταμίας). Ανήκει στο τμήμα ελέγχου της επιχείρησης. Ασχολείται
με την έκδοση των λογαριασμών. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των διακινούμενων
ειδών και τη σωστή χρέωση των πελατών.

2.2 Βασικές λειτουργίες
2.2.1 Mise en Place

Είναι μια σειρά εργασιών που γίνονται πριν αρχίσει η λειτουργία του Μπαρ και
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του. Αφού ξεκινήσει η βάρδια του
υπαλλήλου, καθαρίζει το χώρου και τον εξοπλισμό και ανανεώνει τα αποθέματα των
υλικών που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στο οποίο
πρέπει να υπάρχει προετοιμασία είναι ο πάγος, οι γαρνιτούρες και οι σαντρίες.
Επιπλέον προετοιμασία χρειάζονται και τα διάφορα σάντουιτς που προσφέρονται στο
μπαρ.

2.2.2 Λειτουργία

Η λειτουργία του μπαρ εξαρτάται από τη μορφή και τις ιδιαιτερότητές του. Ο barman
πρέπει να εργάζεται άνετα, γρήγορα και χωρίς περιττές κινήσεις. Επιπλέον, πρέπει να
φροντίζει για την οικονομία των υλικών και τον περιορισμό του κόστους.
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2.2.3 Κλείσιμο

Η διαδικασία του κλεισίματος ξεκινάει όταν φύγει και ο τελευταίο πελάτης. Οι
εργασίες που πραγματοποιούνται είναι οι παρακάτω:
✓ Κλείσιμο της μουσικής και τακτοποίηση όλων των ποτών και των τροφίμων
σε ντουλάπια και ψυγεία.
✓ Καθαρισμός των πάγκων, των συσκευών, των σταχτοδοχείων και πλύσιμο
όλων των ποτηριών
✓ Τοποθέτηση των άδειων φιαλών στο Office και συμπλήρωση του ψυγείου με
αναψυκτικά, μπύρες και νερά.
✓ Έλεγχος για τυχόν ελλείψεις σε ποτά και αναψυκτικά.
✓ Κλείσιμο της ταμιακής μηχανής και μέτρημα και μεταφορά των χρημάτων
στο κεντρικό ταμείο.
✓ Κλείσιμο και κλείδωμα του μπαρ.

Κεφάλαιο 3ο To Service
3.1 Βασικές αρχές παρασκευής και σερβιρίσματος ποτών από τον
Barman
✓ Ο Barman πρέπει να γνωρίζει τις ακριβείς αναλογίες σύνθεσης των ποτών.
✓ Τα ποτά πρέπει να συνοδεύονται από σαντρίες (αμύγδαλα, μπατόν σαλέ, τσιπς κτλ)
✓ Μετά τη χρησιμοποίηση της, η φιάλη πρέπει να επιστρέφεται στη θέση της.
✓ Ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι πάντα καθαρός.
✓ Τα άδεια ποτήρια πρέπει να απομακρύνονται από τον πάγκο σερβιρίσματος.
✓ Δεν σερβίρουμε ποτέ έναν πελάτη που κάθεται στην μπάρα με μια σχεδόν άδεια
φιάλη.
✓ Η παραγγελία πρέπει να εκτελείται γρήγορα.
✓ Όταν ένας πελάτης ζητήσει ένα ποτό συγκεκριμένης μάρκας και δεν υπάρχει, τότε με
ωραίο και έξυπνο τρόπο του προτείνεται κάποια άλλη μάρκα ίδιας ή ανώτερης
ποιότητας (ποτέ κατώτερης)
✓ Ο πάγος πρέπει να τοποθετείται μετά το ποτό με λαβίδα
✓ Η χρήση της μεζούρας δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι καλό να χρησιμοποιείται
όταν ο barman δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και στην Παρασκευή cocktail.
✓ Απαγορεύεται η επαφή του χεριού με το χείλος του ποτηριού. Τα κολονάτα ποτήρια
πρέπει να κρατιούνται πάντα με από το πόδι τους.
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3.1.1 Τα μέτρα στο Bar

-

Κρασιά γλυκά: 50 γρ

-

Απεριτίφ dry: 50 γρ

-

Αποστάγματα: 40 γρ

-

Ανιζέ: 50 γρ

-

Λικέρ: 25 γρ

-

Χυμοί φρούτων: 80 γρ

3.2 Βασικές αρχές σερβιρίσματος ποτών από τον σερβιτόρο
✓ Πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα δίσκο για τη μεταφορά της παραγγελίας και για το
μάζεμα των ποτηριών από το τραπέζι.
✓ Πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα sous verre για την τοποθέτηση ποτηριών πάνω στο
τραπέζι.
✓ Το σερβίρισμα γίνεται πάντα από τη δεξιά πλευρά του πελάτη. Πάντα ξεκινάμε από
τις κυρίες
✓ Ο λογαριασμός τοποθετείται μέσα σε ειδική θήκη και τοποθετείται από τη δεξιά
πλευρά του πελάτη.

Κεφάλαιο 4ο Ο εξοπλισμός του bar
4.1 Μηχανήματα και συσκευές
1. Μηχανή παραγωγής πάγου
2. Ψυγείο
3. Πλυντήριο ποτηριών
4. Μηχανή Café Espresso
5. Μηχανή καφέ φίλτρου
6. Φραπεδιέρα ή αναδευτήρας ποτών
Μπλέντερ : Ηλεκτρικός ομογενοποιητής. Χρησιμοποιείται για την ομογενοποίηση
φρούτων, πάγου και ποτών.
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4.1.1 Σκεύη, όργανα και εργαλεία
1. Αποχυμωτής ή στίφτης
2. Τοστιέρα
3. Παγοθραύστης
4. Διανεμητής αναψυκτικών –χυμών
5. Διανεμητής μπύρας
6. Ταμιακή μηχανή
7. Βarspoon: Το κουτάλι του μπαρ είναι ανοξείδωτο με μακριά λαβή χρησιμοποιείται
για την ανάδευση των συστατικών στο δοχείο ανάδευσης (Mixing glass).
8. Boston Shaker: Αποτελείται από δυο μέρη, ένα γυάλινο περιεκτικότητας 48 cl. και
ένα ανοξείδωτο περιεκτικότητας 90 cl. τα οποία εφαρμόζουν μεταξύ τους.
Χρησιμοποιείται για ανάδευση ποτών.
9. Classic shaker: Το κλασικό shaker αποτελείται από τρία κομμάτια το κυρίως σώμα,
το σουρωτήρι και το καπάκι.
10. Cutting board: Επιφάνεια κοπής από τεφλόν διαφόρων χρωμάτων.
11. Ιce tongs/ Ιce bucket: βοηθούν στην διατήρηση και σερβίρισμα του πάγου. Δοχεία και
λαβίδες πάγου παράγονται σε διάφορα σχήματα και σχεδία.
12. Σουρωτήρι: Εφαρμόζει στο Mixing glass και συγκρατεί τον πάγο κατά την έκχυση
του ποτού στο ποτήρι.
13. Μεζούρες (measures): βοηθούν στον υπολογισμό της σερβιριζόμενης ποσότητας
δίνοντας πρότυπα μεγέθη.
14. Γουδοχέρι (mudler): Χρησιμοποιείται για τη σύνθλιψη φρούτων και αρωματικών
βοτάνων.
15. Αλατιέρες – πιπεριέρες
16. Διακοσμητικά ποτών
17. Σιφόν σόδας & σαντιγί
18. Πώματα ροής
19. Ανοιχτήρι φιαλών κρασιού
20. Ανοξείδωτα σκεύη όπως καφετιέρες, γαλατιέρες, ζαχαριέρες
21. Δίσκοι
22. Πετσέτες
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Αποχυμωτής

Blender

Αναδευτήρες

Πώματα ροής

Διανεμητής Αναψυκτικών

Παγοθραύστης

Διανεμητής Μπύρας

Bar Spoon

Σουρωτήρι
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Μεζούρες

Ανοιχτήρι

4.3 Ποτήρια
Collins ή High-Ball: Ποτήρι
τύπου

σωλήνα,

που

χρησιμοποιείται για το σέρβις
των

Long

Drinks.

Η

χωρητικότητα του είναι 250- 300
ml.
Old- fashioned: Χρησιμοποιείται
για το σέρβις Short Drinks. H
χωρητικότητα του είναι 240- 300
ml
Shot ή schnaps ή pony: Ποτήρια
για ποτά, που πίνονται με τη
μέθοδο Schnaps. Η χωρητικότητα
του είναι 40- 60 ml
Beer Glass: Χρησιμοποιείται για
το σέρβις της μπύρας. Yπάρχουν
διάφοροι τύποι ποτηριών μπύρας.
Οι δύο βασικοί τύποι είναι: α.
Pilsner

και

β.

Mug.

Xωρητικότητα: 290-400 ml
Pousse cafe glass: Για το σέρβις
των Pousse Café. Περιεκτικότητα
100- 150 ml.

Champagne Glass: Υπάρχουν
δυο τύποι: τα coupe και τα flute.
Περιεκτικότητα: 200- 230 ml.
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Ποτήρι

κόκκινου

κρασιού:

Ποτήρι με μεγάλο κάλυκα για το
σέρβις

κόκκινου

κρασιού.

Περιεκτικότητα: 650-700 ml.
Ποτήρι λευκού κρασιού: Ποτήρι
με μικρό κάλυκα για το σέρβις
του

λευκού

κρασιού.

Περιεκτικότητα: 600-650 ml.
Ποτήρι επιδόρπιου κρασιού:
Για το σέρβις των επιδορπίων
κρασιών. Περιεκτικότητα: 300350 ml.
Cognac

/Brandy

glass:

Χρησιμοποιείται για το σέρβις
του cognac. Περιεκτικότητα 500550 ml.
Σάουερ (Sour): για σερβίρισμα
cocktail με βάση το ουίσκι, το
τζιν ή άλλο αλκοολούχο ποτό με
μεγάλη αναλογία σε χυμό λεμόνι.
Χωρητικότητα 120-130 ml
Cocktail: Για το σερβίρισμα
όλων των cocktail εκτός από
εκείνα που σερβίρονται σε δικό
τους ποτήρι. Η χωρητικότητα του
είναι 250- 300 ml.
Margarita: Για το σερβίρισμα
της μαργαρίτας. Η χωρητικότητα
του είναι 270-350 ml
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Cordial. Χρησιμοποιείται για το
σερβίρισμα

των

λικέρ.

Η

χωρητικότητα του είναι 25 -30 ml

Κεφάλαιο 5ο Μη αλκοολούχα ποτά
5.1 Καφές
5.1.1Γενικές αρχές σερβιρίσματος καφέ

•

Ο καφές πρέπει να είναι φρεσκοκαβουρδισμένος για να μην καταστραφούν τα
αρωματικά έλαια που υπάρχουν σ’ αυτό.

•

Ο αλεσμένος καφές πρέπει να είναι συσκευασμένος σε κενό αέρος.

•

Να χρησιμοποιείται ο ορθός βαθμός άλεσης.

•

Να δίνεται προσοχή στην καθαριότητα του εξοπλισμού.

•

Ο χρόνος φιλτραρίσματος να ελέγχεται ανάλογα με το βαθμό άλεσης ή τη μέθοδο
παρασκευής.

•

Να τηρείται η σωστή αναλογία καφέ-ποσότητας νερού.

•

Το νερό να έχει θερμοκρασία βρασμού (92 ˚C - 95 ˚C) και να μη φθάνει τους 100 ˚C,
γιατί ο καφές θα είναι πικρός.

•

Να σουρώνεται, εκτός από τον ελληνικό, και να σερβίρεται.

•

Το γάλα, ή η κρέμα γάλακτος σερβίρονται πάντοτε ξεχωριστά.

•

Η καλύτερη θερμοκρασία σερβιρίσματος του καφέ είναι 82 ˚C και του γάλακτος
68˚C.

5.1.2Μέθοδοι παρασκευής και τρόποι σερβιρίσματος του καφέ.

1. Εκχύλιση – Το νερό περνά διαμέσου του καφέ και φιλτράρεται.
2. Αφέψηση – Ο καφές ψήνεται μέσα στο ζεστό νερό.
Παρασκευή καφέ με εκχύλιση
a. Φιλτράρισμα.
β. Διήθηση.
γ.

Σκεύος Melior με φίλτρο.
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δ.

Με μηχανή Εσπρέσο.

α. Φιλτράρισμα (Filter Method)
Ο καφές παρασκευάζεται σε μηχανή και ψήνεται όταν το ζεστό νερό περάσει
διαμέσου του καφέ και τον φιλτράρει στο γυάλινο δοχείο σερβιρίσματος που
βρίσκεται από κάτω.
Τρόποι Σερβιρίσματος:
Σερβίρεται σε μέτριο φλιτζάνι με τους πιο κάτω τρόπους:
1. Καφέ με κρέμα - (Café a la Crème).
2. Καφέ με γάλα - (Café au Lait)
Είδος και αιτίες αποτυχίας φιλτραρισμένου καφέ
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β. Διήθηση
Το νερό διαπερνά τον καφέ από κάτω προς τα
πάνω.
Είναι κυρίως οικιακή μέθοδος.
Τρόπος σερβιρίσματος
Σερβίρεται όπως ο φιλτραρισμένος με τη προσθήκη γάλακτος, ζεστού ή κρύου, κρέμα
γάλακτος και συνοδεύεται με ζάχαρη.
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γ. Σκεύος Melior
Τρόπος παρασκευής
1. Τοποθετείται ο καφές σε ειδικό γυάλινο δοχείο.
2. Συμπληρώνεται με ζεστό νερό πάνω από το καφέ.
3. Στο δοχείο εφαρμόζει το πώμα με ενσωματωμένο το
σουρωτήρι.
4. Το σουρωτήρι σπρώχνεται αργά προς τον πυθμένα.
5. Τα κατακάθια παρασέρνονται προς τον πυθμένα.
6. Σερβίρεται όπως ο φιλτραρισμένος.
δ. Μηχανή Εσπρέσο
Ο καφές παρασκευάζεται αφού το νερό διαπεράσει τον αλεσμένο καφέ σε
θερμοκρασία 90-92ο C και πίεση 9 ΑΤΜ. Χαρακτηριστικό του καφέ που
παρασκευάζεται με τη χρήση μηχανής espresso είναι ο πολύ σύντομος ο χρόνος
ψησίματος του.
Χρήση της μηχανής εσπρέσο
•

Ελέγχεται όλο το σύστημα παραγωγής του καφέ.

•

Επιλέγουμε πάντοτε μια καλή ποιότητα καφέ.

•

Γίνεται το άλεσμα του καφέ στο σωστό βαθμό.

•

Βεβαιωνόμαστε ότι ο δοσομετρητής έχει αφήσει να πέσει στο φίλτρο η σωστή δόση
καφέ.

•

Καθαρίζεται το χείλος του φίλτρου από τον καφέ.

•

Πιέζουμε σταθερά τον καφέ με το ειδικό εργαλείο.

•

Τοποθετείται το χερούλι με το φίλτρο (group) στο στόμιο εξαγωγής νερού της
μηχανής.

•

Τοποθετούνται τα φλιτζανάκια κάτω από το στόμιο εξαγωγής του καφέ.

•

Ενεργοποιείται ο διακόπτης, για να τρέξει το νερό διαμέσου του καφέ.
Παρασκευές με Espresso
•

Cappuccino (Καπουτσίνο): espresso με προσθήκη αφρού γάλακτος.

•

Cappuccino Viennois (Καπουτσίνο βιεννoυά): espresso με προσθήκη σαντιγί.

•

Espresso Macchiato (Μακιάτο)- espresso με μια κουταλιά της σούπας γάλα
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•

Espresso Correto: Εσπρέσο με οινοπνευματώδη ποτό, συνήθως grappa,
Sambuca ή Cognac.

•

Caffe latte (καφέ λάτε): Χρησιμοποιούμε μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος. Ο
καφές χύνεται πάνω στο γάλα και στο τέλος προστίθεται αφρόγαλα.

•

Freddo Espresso Καφές εσπρέσο κρύος.

•

Espresso Lungo: Espresso με μεγαλύτερη ποσότητα νερού (100ml)

•

Espresso Ristreto: Espresso με λιγότερη ποσότητα νερού

•

Espresso Americano: Espresso με μεγαλύτερη ποσότητα νερού το οποίο
συμπληρώνεται επιπλέον εκτός μηχανής.

2. Παρασκευή Ελληνικού καφέ με αφέψηση:
α. Παρασκευή Ελληνικού σε μπρίκι.
Η πιο διαδεδομένη μέθοδος στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε χώρες της Μέσης
Ανατολής. Είναι αφιλτράριστος και σύμφωνα με την αναλογία καφέ ζάχαρης και
τρόπου βρασμού έχουμε τις διάφορες παραλλαγές του καφέ.

5.1.3Άλλα είδη καφέ
1. Στιγμιαίος Καφές. Ο στιγμιαίος καφές πίνεται ζεστός ή κρύος ανάλογα με το τι θα
μας ζητήσει ο πελάτης μας. Ο κρύος λέγεται Φραπέ και πίνεται κυρίως από έλληνες
είτε καλοκαίρι είτα χειμώνα. Είναι καφές σε σκόνη και παρασκευάζεται με την
προσθήκη νερού (ζεστού ή κρύου), γάλακτος και ζάχαρης. Ο ζεστός στιγμιαίος
καφές σερβίρεται σε κούπα ενώ ο φραπέ σερβίρεται σε ποτήρι τύπου σωλήνα με
καλαμάκι.
2. Irish Coffe: φτιάχνεται με την προσθήκη Ιρλανδέζικου Whiskey σε καφέ φίλτρου
(estresso ή γαλλικός). Στο τέλος προσθέτουμε σαντιγί. Σερβίρεται στο αντίστοιχο
ποτήρι.

5.2 Τσάι
Η μέθοδος παρασκευής του τσαγιού είναι πανάρχαια, όμως η κατανάλωση του ως
ρόφημα όπως εμείς γνωρίζουμε άρχισε μετά το 1700. Το τσάι είναι ένα παγκόσμια
διαδεδομένο ρόφημα και το πιο δημοφιλές ποτό στον κόσμο μετά το νερό. Το
πράσινο, μαύρο, λευκό, και pu erh τσάι προέρχονται από τα φύλλα του δένδρου τσάι
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(Καμέλια Σίνεσις - Camellia sinensis ή Καμέλια η θεά - Camellia thea). Οι
διαφορετικές ποικιλίες προκύπτουν από την επεξεργασία που επιδέχονται.
Οι κυριότερες χώρες παραγωγής τσαγιού:
➢ Κίνα
➢ Ινδία
➢ Κένυα
Αποθήκευση τσαγιού:
Προϋπόθεση για την ορθή αποθήκευση του τσαγιού είναι:
✓ Να χρησιμοποιείται στεγνό και καθαρό δοχείο συσκευασίας.
✓ Ο χώρος αποθήκευσης να είναι καλά αεριζόμενος.
✓ Να υπάρχει προστασία από έντονες μυρωδιές.
Το τσάι παράγεται με τη μέθοδο της έκχυσης. Για να πάρουμε ένα ρόφημα καλής
ποιότητας, πρέπει να προσέξουμε τα ακόλουθα σημεία:
✓ Ποσότητα
✓ Μέθοδο παρασκευής
.
Τρόπος παρασκευής:
Ποσότητα
✓ 1 φακελάκι για κάθε άτομο ή,
✓ Για περισσότερα άτομα η αναλογία είναι 1- 1,5 γραμμάριο τσαγιού για κάθε
λίτρο νερού.
Τρόπος παρασκευής
1. Βάζουμε ζεστό νερό στο δοχείο στο οποίο θα παρασκευάσουμε το τσάι και μετά
το αδειάζουμε.
2. Βάζουμε στο άδειο δοχείο το τσάι με τη ορθή αναλογία.
3. Προσθέτουμε το ζεστό νερό (90 °C).
4. Αφήνουμε να γίνει έγχυση για τρία ως πέντε λεπτά (μεγαλύτερη δυνατή γεύση
και άρωμα).
5. Σουρώνουμε.
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Τρόποι σερβιρίσματος τσαγιού:
✓ Φλυτζάνι, πιατάκι και κουταλάκι τσαγιού.
✓ Τσαγιέρα με πολύ ζεστό νερό, το οποίο να μην έχει κοχλάσει.
✓ Ένα πιατάκι ή δοχείο που να περιέχει 4-5 είδη τσαγιού εάν θα σερβιριστεί σε
φακελάκια.
Ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη:
✓ Γάλα, ζεστό ή κρύο.
✓ Λεμόνι κομμένο σε ροδέλες.
✓ Οινοπνευματώδες απόσταγμα (Μπράντι, ρούμι)
✓ Ζάχαρη: σε κύβους, σε φακελάκια ή σε ζαχαριέρα. Επίσης μαύρη ζάχαρη.
Τσάι Βοτάνων (Tisanes) και αρωματισμένα τσάγια
Τσάγια βοτάνων:
Παρασκευάζονται από αρωματικά φύλλα, άνθη θάμνων τα οποία σε αρκετές
περιπτώσεις είναι πολύ θρεπτικά.
Βότανα με τα οποία μπορούμε να παρασκευάσουμε τσάι είναι:
✓ Χαμομήλι
✓ Δυόσμος
✓ Φασκόμηλο
✓ Τίλιο
✓ Ιβίσκος
✓ Θυμάρι
✓ Δεντρολίβανο
✓ Άνηθος
✓ Άνθη πορτοκαλιάς, γιασεμιού, λεμονιάς.

Αρωματισμένα Τσάγια
Παρασκευάζονται από φύλλα τσαγιού.
Έχουν αρωματιστεί με κομμάτια φρούτων ή με αρωματικά έλαια φρούτων.
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Παράδειγμα αρωματισμένων τσαγιών είναι:
✓ Πορτοκάλι
✓ Λεμόνι
✓ Ροδάκινο
✓ Φράουλα
✓ Μήλο
✓ Περγαμόντο

5.3 Κακάο – σοκολάτα
Το κακάο και η σοκολάτα είναι επεξεργασμένα προϊόντα του καρπού του
κακαόδεντρου που ευδοκιμεί στις τροπικές χώρες. Κάθε καρπός περιέχει 20 - 40
ωοειδή σπέρματα, τα οποία αφού υποστούν μερική επεξεργασία , μας δίνουν το
κακάο σε σκόνη και τη στερεά σοκολάτα και χρησιμοποιείται για την παρασκευή της
σοκολάτας και του κακάο. Το κακάο παρασκευάζεται με τη προσθήκη σκόνης κακάο
και ζάχαρης, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη, σε ζεστό νερό και στο τέλος
μπορούμε να προσθέσουμε γάλα. Η σοκολάτα παρασκευάζεται όπως το κακάο, αλλά
προσθέτουμε γάλα και όχι νερό. Το τελικό ρόφημα είναι πιο παχύρευστο με απαλή
γεύση.

5.4 Αεριούχα Αναψυκτικά
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα αεριούχα αναψυκτικά, η σόδα και τα τόνικ
Σερβίρονται παγωμένα σε ποτήρι τύπου high ball (σωλήνας) και χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή των long drinks.

5.5 Χυμοί
Παρασκευάζονται από φρέσκα φρούτα ή λαχανικά και καταναλώνονται αυτούσια ή
χρησιμοποιούνται σε αναμείξεις ποτών. Υπάρχουν οι φρέσκοι χυμοί και οι
βιομηχανοποιημένοι. Χυμούς μπορούμε να έχουμε από οποιοδήποτε φρούτο ή
λαχανικό Σερβίρονται είτε σε ποτήρι tubler είτε σε ποτήρι Hurricane.
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Κεφάλαιο 6ο Αλκοολούχα ποτά
6.1 Ορεκτικά ποτά
Ορεκτικό ποτό ή aperitif ονομάζεται το ποτό το οποίο πίνεται πριν από το γεύμα.
Τέτοια ποτά είναι η Σαμπάνια, το ούζο, το Campari, το Vermouth και οποιοδήποτε
ελαφριάς σύνθεσης ανάμικτο ποτό.

Vermouth

Το vermouth έχει σαν βάση του το κρασί. Ουσιαστικά είναι ενισχυμένο κρασί το
οποίο αρωματίζεται με διάφορα φυτικά προϊόντα όπως ρίζες, φλοιούς, άνθη,
σπόρους, βότανα και μπαχαρικά. Προέρχεται από δύο χώρες την Ιταλία και την
Γαλλία. Υπάρχει το γλυκόπικρο κόκκινο vermouth και το άγλυκο λευκό. Το κόκκινο
κατάγεται από το Πιεμόντε της Β. Ιταλίας. Τα πιο γνωστά είναι τα Cinzano και τα
Martini. Το λευκό εμφανίστηκε πρώτη φορά το 19ο αιώνα στη Μασσαλία.

Το

γνωστότερο γαλλικό vermouth είναι το Noily Part.
Ως αποτέλεσμα της ζήτησης και του ανταγωνισμού, πέρα από το λευκό και το
κόκκινο, οι παραγωγοί του βερμούτ έχουν δημιουργήσει επιπλέον τύπους. Γενικά
μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους: ανάλογα με το χρώμα Λευκό,
Ροζέ και Κόκκινο και ανάλογα με τη γλυκύτητα: Έξτρα Ξηρό (Extra Dry), Ξηρό
(Dry), Μέτριο (Medium) και Γλυκό (Sweet).
Bitters

Τόσο το όνομα τους, όσο και η γεύση τους οφείλονται στο κινίνο ένα πικρό στοιχείο
που αρχικά χρησιμοποιούνταν ως φάρμακο. Τα bitters κατατάσσονται σε

τρεις

κατηγορίες: στα ορεκτικά, στα επιδόρπια και σε αυτά που προστίθενται στις
αναμείξεις (cocktail) ως αρωματικά στοιχεία.
Τα γνωστότερα ορεκτικά bitters είναι το Campari και το Dubonnet. Το Campari είναι
ιταλικό, έχει γεύση πικραμύγδαλο και μεγάλη περιεκτικότητα σε κινίνο και
σερβίρεται με σόδα, πάγο και φλούδα λεμονιού. Χρησιμοποιείται σε cocktail όπως το
Americano και το Negroni. To Dubonnet προέρχεται από τη Γαλλία και παράγεται σε
δυο τύπους κόκκινο και άσπρο. Σερβίρεται σκέτο ή σε αναμείξεις.
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Τα επιδόρπια Bitters έχουν πεπτικές ιδιότητες και βοηθούν στις στομαχικές
διαταραχές. Τα πιο γνωστά είναι το Fernet Branca και
το Underberg. Σερβίρονται με νερό ή σόδα.
Τέλος τα πιο συνηθισμένα bitters που χρησιμοποιούνται
σε αναμείξεις είναι το angostura bitter, orange bitter και
peach bitter.

Anises

Τα anise είναι προϊόντα διπλής ή τριπλής απόσταξης κρασιού και άλλων αρωματικών
στοιχείων όπως γλυκάνισο, φλαμούρι, κάρδαμο κα. Το έντονο άρωμα τους οφείλεται
στο λάδι άνισου. Σερβίρονται με νερό σε αναλογία 1 προς 2. Γνωστά anises είναι τα
γαλλικά Pernod Ricard ενώ στην Ελλάδα το πιο γνωστό είναι το ούζο Μυτιλήνης.

6.2 Αποστάγματα (Spirits)
Brandy

Το Brandy είναι αλκοολούχο ποτό το οποίο προέρχεται από την απόσταξη κρασιού
και άλλα ζυμωμένα φρούτα. Η λέξη προέρχεται από την ολλανδική λέξη brandewijn,
η οποία σημαίνει «καμένο κρασί», αναφερόμενο στην θερμότητα που απαιτείται για
την απόσταξη. Όταν ο όρος χρησιμοποιείται σκέτος τότε συνήθως περιγράφει το
μπράντι από κρασί. Κάθε αποσταγμένο κρασί μπορεί να ονομάζεται brandy με την
ονομασία του καρπού από όπου προέρχεται, πχ: apricot brandy, cherry brandy κτλ.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παλαίωση τουλάχιστον τριών χρόνων σε δρύινα
βαρέλια.
Cognac
Το Cognac είναι Ονομασία Προέλευσης του Brandy που κατοχυρώθηκε μετά τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η περιοχή του Cognac βρίσκεται στην ΝΔ Γαλλία και
συγκεκριμένα στην περιοχή της Καμπανίας όπου βρίσκεται και η ομώνυμη πόλη. Η
αλκοολική δύναμη του Cognac είναι συνήθως 40% ή υψηλότερη. Φυσιολογικά τα
ποιοτικά Cognacs καταναλώνονται σκέτα στο τέλος ενός γεύματος και σερβίρονται
μέσα σε brandy snifter ή brandy balloon ποτήρι.
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Τα 3 stars ή V.S. συχνά πωλούνται αναμειγμένα με νερό, σόδα, λεμονάδα, ginger ale
κ.τ.λ. Όταν πωλούνται αναμειγμένα δεν απαιτείται το brandy snifter για να τα
σερβίρουμε.

Παρασκευή
Το Brandy παρασκευάζεται με διπλή απόσταξη ζυμωμένου γλεύκους στέμφυλων.
Από αυτήν τη διαδικασία παίρνουμε ένα άχρωμο απόσταγμα ψηλού αλκοολικού
βαθμού, ο οποίος μειώνεται με αραίωση με νερό. Το χρώμα του επιτυγχάνεται είτε με
προσθήκη καραμέλας

είτε με προσθήκη γλεύκους σταφυλιών. Η παλαίωση του

αποστάγματος γίνεται σε δρύινα βαρέλια από 3 ως και 40 χρόνια.

Ετικέτα – Ενδείξεις παλαίωσης
Ο όρος VS ή 3 stars πάνω σε μια ετικέτα σημαίνει very special. Είναι το νεότερο
ηλικιακά και πρέπει να έχει παλαιωθεί τουλάχιστον 2 χρόνια σε δρύινα βαρέλια.
Ο όρος VSOP σημαίνει Very Superior Old Pale και στην πραγματικότητα
υποδηλώνει ένα τύπο του Cognac, αλλά όχι ένα Cognac από οποιαδήποτε
συγκεκριμένη χρονολόγηση, αλλά σύμφωνα με τον Γαλλικό νόμο το Cognac που
έχουμε μέσα στη φιάλη θα πρέπει να είναι το λιγότερο 4 χρονών προτού μπορέσει να
εξαχθεί και ονομάζεται VSOP.
Ο όρος FINE CHAMPAGNE πάνω σε μια ετικέτα σημαίνει ότι το Cognac που
υπάρχει μέσα στη φιάλη θα πρέπει να προέρχεται από τις δύο πιο εξαίρετες
παραγωγικές περιοχές του Cognac, Grande Champagne και Petit Champagne εκ των
οποίων το λιγότερο 50% θα πρέπει να προέρχεται από την πιο ανώτερη ποιοτικά
περιοχή της Grande Champagne.
Ένα Cognac που στην ετικέτα του φέρει τον όρο NAPOLEON συνήθως περιέχει
Cognac όχι λιγότερο των 5 χρόνων παλαίωσης, γενικώς πολύ παλαιότερο, και
αναφέρετε σε ένα τύπο Cognac. Είναι νεότερο από το ΧΟ.
Μία άλλη ένδειξη είναι το ΧΟ ή Extra Old. Το κονιάκ με την ένδειξη ΧΟ πρέπει να
είναι τουλάχιστον 20 χρόνων.
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Οι ενδείξεις παλαίωσης που αναφέρονται παραπάνω είναι οι ίδιες με τις ενδείξεις
παλαίωσης στα Brandy.

Armangac

Προέρχεται από συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται μέσα στα όρια της Gers κοντά
στα Πυρηναία όροι. Το Armagnac έχει γεμάτο σώμα. Έχουν παρόμοια ορολογία
επάνω στις ετικέτες τους με αυτή του Cognac. Σερβίρεται με παρόμοιο τρόπο όπως το
Cognac.

Whiskey
Ένα αλκοολούχο το οποίο αποστάζετε από τον ζυμωμένο πολτό σιτηρών συνήθως
κριθάρι, βύνη, καλαμπόκι και σίκαλη.
Το Whisky παράγετε σε μεγάλες ποσότητες σε αρκετές χώρες, με κυριότερες τη
Σκωτία την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία.
SCOTCH WHISKY (ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ ΟΥΙΣΚΙ)

Προέρχεται από την Σκωτία και παράγετε ακολουθώντας τους αυστηρούς κανόνες
της Σκωτσέζικης νομοθεσίας. Η βασική ύλη παραγωγής του είναι το κριθάρι. Έχει
μια πολύ μεγάλη παράδοση υψηλής ποιότητας και ποικιλίας.
Τα στάδια παραγωγής του Σκωτσέζικου Whiskey είναι τα παρακάτω:
1. Βυνοποίηση
2. Πολτοποίηση
3. Ζύμωση
4. Απόσταξη
5. Παλαίωση
6. Ανάμειξη
7. Εμφιάλωση
Υπάρχουν 2 τύποι ή κατηγορίες από Σκωτσέζικα Whisky στο εμπόριο. Το Pure Malt
Whiskey και το Blended Scotch Whisky. Αυτά τα whiskies θα πρέπει επίσης να
παραμένουν για να ωριμάσουν μέσα σε δρύινα βαρέλια για το λιγότερο 3 χρόνια. Το
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Blended Whiskey είναι μακράν ο πιο δημοφιλής τύπος της Σκωτίας, με
καταγεγραμμένες πάνω από 2000 εμπορικές μάρκες.
Στην διεθνή αγορά το Σκοτσέζικο blended whisky σερβίρετε με ποικίλους τρόπους,
με παγάκια (on the rocks), με ποικιλία συνοδευτικών όπως η σόδα, η λεμονάδα, το
ginger ale, ή σαν συστατικό σε διάφορα cocktails. Όπως και το Ρούμι σε ψυχρότερα
κλίματα μπορεί να σερβίρετε και ζεστό. Τα MALT WHISKY συνήθως
καταναλώνονται σκέτα ή με λίγο νερό. Ένα από τα πιο γνωστά Malt Whiskey είναι το
Glenfiddich. (Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος)
IRISH WHISKEY (ΙΡΛΑΝΔΕΖΙΚΟ ΟΥΙΣΚΙ)

Υπάρχουν αρκετές μάρκες από Ιρλανδέζικο ουίσκι στην αγορά, ωστόσο τα
περισσότερα παράγονται από μια εταιρία. Κύριο συστατικό είναι το κριθάρι
Παράγονται συνήθως από μια ανάμειξη βυνοποιημένου (βύνη) και αβυνοποίητου
κριθαριού και αποστάζονται σε αποστακτήρα τύπου Pot still, και είναι γνωστά στην
Ιρλανδία σαν POT STILL WHISKEY. Τα περισσότερα αλλά όχι όλα τα Ιρλανδέζικα
whiskey περιέχουν μερικά Pot still whiskey τα οποία έχουν παραχθεί από
αβυνοποίητο κριθάρι.
Τα βρίσκουμε σε τρεις (3) διαφορετικούς τύπους:
1) SINGLE MALT
2) POT STILL: Μια ανάμειξη από Malt και άλλων δημητριακών, αποστάζετε σε Pot
still
3) BLENDED: Μια ανάμειξη από Pot still ουίσκι και grain whiskey.
Όλα τα Ιρλανδέζικα ουίσκι πρέπει να ωριμάσουν το λιγότερο 3 χρόνια μέσα σε
δρύινα βαρέλια και διατίθενται στην αγορά με αλκοολικό βαθμό 40% - 43%.
Καταναλώνονται με τους ίδιους τρόπους όπως τα Σκωτσέζικα. (Ένωση Μπάρμεν
Ελλάδος)
AMERICAN WHISKEY (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΥΙΣΚΙ)

Οι Η.Π.Α. έχουν 3 τύπους ουίσκι που γενικώς είναι διαθέσιμα στην αγορά:
1. RYE WHISKEY. Προέρχεται από την Pennsylvania και το Maryland και περιέχει
το λιγότερο 51% σίκαλη. Παλαιώνει σε Δρύινα βαρέλια, όπου το εσωτερικό τους θα
πρέπει να είναι καμένο.
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2. BOURBON από το Κεντάκι
BOURBON. Φτιάχνεται από μια ανάμειξη μικρών ποσοτήτων από Σίκαλη, κριθάρι
και καλαμπόκι το οποίο είναι το κύριο συστατικό και πρέπει να υπάρχει σε ποσοστό
τουλάχιστον 51%.
Η διάρκεια παλαίωσης τους είναι μεγαλύτερη από ότι στα Σκωτσέζικα.
ΙΑΠΩΝΙΚΟ WHISKEY

Η πρώτη απόσταξη ουίσκι έγινε στην Ιαπωνία το 1920. Το Γιαπωνέζικο ουίσκι δεν
έχει τόσο έντονη την μυρωδιά του καπνού από την τύρφη όπως το Σκωτσέζικο
Whiskey παρόλο που η τύρφη που χρησιμοποιείται εισάγετε από την Σκωτία και ο
τρόπος παρασκευής είναι παρομοίως με τα Σκωτσέζικα malt whiskey. Η Ιαπωνία
παράγει μια μεγάλη γκάμα από ουίσκι από pure malt μέχρι blends. Τα περισσότερα
παράγονται σε μεγάλα σύγχρονα αποστακτήρια αντιθέτως με τα Σκοωτσέζικα όπου
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής γίνεται σε πολλά μικρά παραδοσιακά
αποστακτήρια.
Vodka
Θεωρείται ότι πρωτοξεκίνησε να παράγετε τον 12ο αιώνα μ.Χ. στην Πολωνία ή στη
Ρωσία. Το όνομα της σημαίνει νερό. Είναι απόσταγμα από δημητριακά (σιτάρι,
κριθάρι, καλαμπόκι), πατάτες και ζαχαροκάλαμα, το οποίο κατά την διάρκεια της
παρασκευής του φιλτράρετε και αποστάζετε αρκετές φορές έτσι ώστε να
απομακρυνθούν όλα τα ίχνη των γευστικών χαρακτηριστικών τα οποία μπορεί να
υπήρχαν στο αλκοόλ της πρώτης απόσταξης. Σήμερα παράγεται σε πολλές χώρες με
πιο γνωστές χώρες την Ρωσία, την Πολωνία. τη Σουηδία, την Φιλανδία, τις Η.Π.Α.,
την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Μερικές βότκες είναι αρωματισμένες με διάφορα βότανα, αρωματικά φυτά και
φλούδες από φρούτα, αλλά γενικώς πωλούνται χωρίς να είναι αρωματισμένες. Η
Βότκα θα πρέπει πάντοτε να σερβίρεται δροσερή ή παγωμένη. Σερβίρεται με πάγο
και με μια μεγάλη γκάμα συνοδευτικών όπως cola, tonic, σόδα και χυμούς φρούτων..
Μπορούμε να τη βρούμε εμφιαλωμένη από 34% αλκοολικής δύναμης έως 50% και
μερικές φορές ακόμα περισσότερο! Οι πιο γνωστές μάρκες στην αγορά είναι οι
Absolut, Beluga, Belvedere, Grey Goose, Serkova, Stolichnaya κα.
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Rum
Αποστάζετε από ζυμωμένη μελάσα ή χυμό από ζαχαροκάλαμα. Σε μερικές χώρες ο
μικρότερος χρόνος παλαίωσης έχει οριστεί σε τρία χρόνια. Τα Ρούμια διαφέρουν σε
χρώμα, σε αλκοολική δύναμη και σε γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά.
Σήμερα κάθε μια από τις χώρες που παράγουν Ρούμια διαθέτουν μια γκάμα από
ρούμια, παρά από το να παράγουν μόνο ένα τύπο από ρούμι όπως έκαναν στο
παρελθόν. Συνήθως πίνονται με πάγο, με cola. Είναι δημοφιλής σε πολλές συνταγές
από cocktails και στις βόρειες χώρες καταναλώνεται σαν ζεστό ποτό (π.χ grog και hot
toddy) με την προσθήκη ζεστού νερού, ζάχαρης, λεμονιού και γαρύφαλλων (κατά
περίπτωση). Η αλκοολική δύναμη διαφέρει ανάμεσα στις εμπορικές μάρκες που
υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά, αλλά συνήθως είναι μεταξύ 34% έως 70%
Gin
Ένα ουδέτερο απόσταγμα, όπου συνήθως φτιάχνετε από άρκευθο, και αρωματίζετε με
την

προσθήκη

ΚΕΔΡΟΜΗΛΟΥ

(JUNIPER

BERRIES),

ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΥ

(CORIANDER), και άλλων συστατικών όπως βότανα, φλοιοί δένδρων, φλούδες
φρούτων, μπαχαρικά και ρίζες. Το τζιν είναι άχρωμο και συνήθως σερβίρετε με tonic
water,ή bitter lemon και πίνετε σαν aperitif, συνοδευόμενο με πάγο φυσικά και με μια
φέτα λεμόνι. Είναι επίσης πολύ δημοφιλές για μια τεράστια γκάμα από δημιουργίες
cocktails. Ο οινοπνευματικός του βαθμός ποικίλλει από 34% μέχρι και 47%. Τα πιο
γνωστά Gin Gordon's, Beefeater, Tanqueray, Hendrick’s κα.

Liqueurs
AMARETTO: Το πρωτότυπο Amaretto παράγετε στο Saronno και έχει μετονομαστεί για
λόγους προστασίας του brand σε DI SARONNO ORIGINALE.
APRICOT LIQUEURS: Είναι συνήθως φτιαγμένα από φρέσκα ώριμα βερίκοκα μαζί με ένα
brandy προερχόμενο από σταφύλια ή κάποιο ουδέτερο οινόπνευμα. Μερικοί τα αφήνουν μαζί
με τα κουκούτσια για να του δώσουν μια πρόσθετη γεύση που θυμίζει αμύγδαλο και
εκχύλισμα ξηρών καρπών, και επίσης μπορεί να προστίθεται ένα EAU DE VIE από
βερίκοκο.
BENEDICTINE: λέγεται ότι πρωτοφτιάχτηκε από τους μοναχούς του Αβαείου Fecamp στη
Νορμανδία. Φτιάχνεται από ποικιλία ριζών και φυτών . Η αλκοολική του δύναμη είναι 40 %
vol.
BLACKBERRY: λικέρ από Μούρα.
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CHARTREUSE: ένα μοναστηριακό λικέρ το οποίο είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα και
αλκοολικές δυνάμεις. Το πράσινο με 55% αλκοολική δύναμη και το κίτρινο με 43%
αλκοολική δύναμη. Όπως και σε πολλά άλλα λικέρ η αυθεντική συνταγή παραμένει πολύ
καλά φυλαγμένο μυστικό.
CRÈME DE MENTHE:. Είναι διαθέσιμο σε πράσινο ή διάφανο χρώμα και είναι ένα από τα
δημοφιλέστερα λικέρ που σερβίρονται (frappe) με τριμμένο πάγο.
CRÈME DE CACAO: Είναι πολύ δημοφιλής για την χρησιμότητα του στην παρασκευή
Cocktails, και μερικές φορές πωλείται σαν Λικέρ σοκολάτας. Είναι διαθέσιμο σε άχρωμη
μορφή ή καφέ.
CRÈME DE CASSIS: λικέρ από Φραγκοστάφυλο.
CRÈME DE CAFÉ: υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από αρκετούς από τους περισσότερους
γνωστούς οίκους που παράγουν Λικέρ.
CRÈME DE NOYAU: ένα λικέρ με γεύση αμυγδάλου που φτιάχνεται από την εκχύλιση των
κουκουτσιών από ροδάκινα και βερίκοκων.
CRÈME DE VANILLE: αρωματίζεται με βανίλιες και αυτό το λικέρ συνήθως είναι πλούσιο
και απαλό.
CRÈME DE AMANDES: ένα λικέρ από αμύγδαλα, συνήθως πολύ γλυκό.
CRÈME DE NOISETTES ένα λικέρ ξηρών καρπών για παράδειγμα από φουντούκι όπως το
λικέρ FRANGELICO.
CURACAO: Το όνομα του προέρχεται από ένα λικέρ που παρασκευάζεται από φρούτα στο
νησί του Curacao. Φτιάχνετε από τις φλούδες του συγκεκριμένου είδους πορτοκαλιών που
φύετε στο νησί, οι οποίες περιέχουν πολλά αιθέρια έλαια τα οποία δίνουν τα χαρακτηριστικά
του αρώματος και της γεύσης.
COINTREAU : Γνωστή μάρκα (εμπορική ονομασία) λικέρ από πορτοκάλι. Είναι παρόμοιο
με το Triple Sec.
DRAMBUIE : Προέρχεται από μια παλιά συνταγή που έχει για βάση το Σκοτσέζικο ουίσκι,
βότανα και μέλι.
GALLIANO: ένα Ιταλικό λικέρ από βότανα, χρυσοκίτρινου χρώματος μέσα σε ένα ψηλό
μπουκάλι.
CLAYVA: μια ανάμειξη από Σκοτσέζικο ουίσκι, βότανα και μέλι. Άλλα πολύ γνωστά λικέρ
που έχουν βάση το Σκοτσέζικο ουίσκι είναι: Glen Mist, Loch Lomond Lochan Ora.
GRAND MARNIER: ένα λικέρ από πορτοκάλια που έχει βάση το Cognac. Παράγεται από
την απόσταξη των πορτοκαλιών τα οποία είναι μουσκεμένα (διαποτισμένα) με Cognac.
IRISH MIST: παράγονται παρόμοια με τα παραπάνω μόνο που έχουν σαν βάση τους το
Ιρλανδέζικο ουίσκι.
JAGERMEISTER: ένα σκουρόχρωμο Γερμανικό λικέρ αρωματισμένο από βότανα.
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KUMMEL: λέγετε ότι είναι ένα από τα καλύτερα λικέρ που έχουν την ιδιότητα να επιδρούν
στην πέψη. Έχει την γεύση του caraway. Υπάρχουν πολλά εμπορικά ονόματα στην αγορά
από αρκετές χώρες.
MINT CHOCOLATE : αρκετές εταιρίες παράγουν ένα Λικέρ με σοκολάτα και μέντα. Αυτά
τα λικέρ μπορεί να είναι καφέ, άχρωμα ή ανοιχτά πράσινα σε χρώμα.
KAHLUA: το Μεξικό είναι το σπίτι αυτού του διάσημου λικέρ, το οποίο έχει διαφορετική
γεύση και στιλ από το Tia Maria.
TIA MARIA: προέρχεται από την Τζαμάικα και έχει βάση ρούμι από Blue Mountain coffee
και μπαχαρικά.
TRIPLE SEC: έχει άρωμα πορτοκαλιού και προέρχεται από τις δυτικές Ινδίες. Είναι
παρόμοιο με το Cointreau. Χρησιμοποιείται σε πολλές αναμείξεις.
MARASCHINO: γλυκό και διάφανο λικέρ με έντονα αρωματικά και γευστικά
χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται στις φρουτοσαλάτες, στα ζελέ και στα sorbets. Παράγεται
από κεράσια maraschino.
PARFAIT D’AMOUR: ένα από τα πιο παλιά λικέρ αρωματισμένο με αμύγδαλα.
RASPBERRY LIQUEUR: συνήθως ονομάζετε Framboise ή Creme de Framboises
STRAWBERRY LIQUEUR: ή Crème de Fraise, λικέρ από φράουλα
Άλλα
TEQUILA (ΤΕΚΙΛΑ)
Αποστάζετε από τον ζυμωμένο χυμό ενός συγκεκριμένου είδους κάκτου αγαύης Maguey
(Agave tequilano Weber). Ανάλογα με τα χρόνια παλαίωσης μπορεί να αποκτά πιο
κεχριμπαρένιο χρώμα και έντονο άρωμα/ γεύση.. Είναι πολύ διαδεδομένη επίσης και στα
ανάμικτα ποτά (cocktails) όπως η Margarita.
SCHNAPPS (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), SCHNAPS (ΔΑΝΙΑ), SNAPS (ΣΟΥΗΔΙΑ)
Οινοπνευματώδες ποτό πολύ δημοφιλής στην Σκανδιναβία, στη Γερμανία, στην Ελβετία και
στην Αυστρία. Τα schnapps είναι μερικές φορές αρωματισμένα με φρούτα και σπόρους και
εάν γλυκαθούν γίνονται λικέρ. Στις πιο δημοφιλής γεύσης συμπεριλαμβάνονται η μέντα
(peppermint) και το ροδάκινο (peach).

CALVADOS
Προέρχεται από την Νορμανδία της Γαλλίας και αποστάζεται από το CIDER (ζυμωμένος
χυμός μήλου). Ένα παρόμοιο προϊόν παράγεται στις Η.Π.Α. και στον Καναδά και λέγεται
Applejack.
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Μπύρες
Η μπίρα είναι μια γενική κατηγορία ταξινόμησης αλκοολούχων ποτών, ή οποία
περιέχει νερό, λυκίσκο, βύνη κριθαριού και μαγιά.
H διαδικασία της παραγωγής της μπίρας ξεκινάει από την καλλιέργεια του κριθαριού

και περνάει από 3 βασικά στάδια: τη βυνοποίηση, τη ζυθοποίηση και τη ζύμωση.
Το είδος μιας μπίρας καθορίζεται και από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για
την παρασκευή της (βύνη κριθαριού και άλλων δημητριακών, νερό, λυκίσκος και
μαγιά). Έτσι, μπορεί κανείς να συναντήσει διάφορους τύπους μπίρας, με ποικιλία
χρωμάτων, γεύσεων και δύναμης σε αλκοόλ.
Οι κατηγορίες της μπύρας είναι οι παρακάτω:

ALES
Το χρώμα μιας Ale είναι κεχριμπαρί / καφέ προς το σκούρο καφέ ή σχεδόν μαύρο σε
μερικές περιπτώσεις. Πωλείται σε ποικίλες συσκευασίες, φιάλες, κουτάκια διαφόρων
μεγεθών, βαρέλια οικιακής χρήσης και μεταλλικά ανοξείδωτα βαρέλια για
επαγγελματική χρήση. Η αλκοολική δύναμη διαφέρει ανάλογα με τις μάρκες, καθώς
επίσης και ο βαθμός πικράδας.
Μερικοί πολύ γνωστοί τύποι μπίρας Ale είναι οι παρακάτω:
Bitter, Mild, Brown, Light, Pale, Export, Strong, Naturally Condioned

LAGERS
Είναι πιο ανοιχτόχρωμες, με ανοιχτό κίτρινο χρώμα (ξανθιές) και πίνονται σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες σερβιρίσματος από τις Ales. Τα συστατικά που
χρησιμοποιούνται διαφέρουν κυρίως στη μαγιά η οποία χρειάζεται περισσότερο
χρόνο για να πραγματοποιήσει την αλκοολική ζύμωση και γίνεται σε χαμηλότερη
θερμοκρασία.
Η λέξη «Lager» σημαίνει «αποθηκεύω», διότι συνήθως για να ωριμάσουν
χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τις Ales. Οι περισσότερες χώρες παράγουν
μπίρες τύπου Lager, και για αυτόν τον λόγο, υπάρχουν πάρα πολλές μάρκες στην
αγορά, οι οποίες ποικίλουν ανάμεσα στις διεθνώς αναγνωρίσιμες μάρκες και σε αυτές
οι οποίες παράγονται σε τοπικά Ζυθοποιεία
Η αλκοολική δύναμη διαφέρει από πολύ χαμηλό αλκοόλ, μέχρι στις ειδικές "specials"
οι οποίες συνήθως είναι πολύ δυνατές. Οι Lager επίσης πωλούνται και με ειδική
επεξεργασία χωρίς σάκχαρα και είναι πολύ δημοφιλείς στους διαβητικούς.
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STOUTS
Αυτές οι μπύρες είναι πάντα σκούρες στο χρώμα και φαίνονται συνήθως "μαύρες".
Αυτό το χρώμα πετυχαίνετε με το καβούρντισμα της βύνης μέσα σε κλίβανο.
Μερικές Stouts είναι «βαριές»/ δυνατές σε γεύση αλλά μπορεί να είναι είτε γλυκές
είτε πικρές. Αυτό εξαρτάται και από το κάθε ζυθοποιείο το οποίο έχει το δικό του
ύφος.
Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις σε κάθε μια από τις 3 κατηγορίες και
ειδικότερα στις Ales. (Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος)

6.3 Cocktail
Cocktail με βάση το Whiskey

1. MANHATTAN
40 ml whiskey
20 ml γλυκό vermouth (Martini Rosso)
2 σταγόνες Angostura Bitters
1 κερασάκι maraschino για γαρνίρισμα
Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε mixing glass με πάγο και ανακατεύουμε για περίπου
20-25 δευτερόλεπτα. Σουρώνουμε σε παγωμένο ποτήρι του martini ή σε old fashion
και γαρνίρουμε με το κερασάκι Maraschino.
2. OLD FASHIONED
60ml ουίσκι (bourbon)
1 κύβο ζάχαρης
2 σταγόνες Angostura bitters
1 κομμάτι φλούδα λεμονιού
Σε ένα ποτήρι τύπου old fashioned ρίχνουμε το κύβο ζάχαρης και 2 σταγόνες
angostura bitter. Με ένα γουδοχέρι λιώνουμε τη ζάχαρη και προσθέτουμε το ουίσκι.
Ανακατεύουμε και σερβίρουμε με ένα μεγάλο κομμάτι πάγο και μια φλούδα
λεμονιού.
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3. WHISKEY SOUR
40 ml ουίσκι bourbon ή scotch
20 ml χυμός λεμόνι
1 κ.γ ζάχαρη
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Sour ή Cocktail.
Γαρνίρεται με μία φλούδα ή μία φέτα λεμονιού.

4. WHISKEY FIX
40 ml ουίσκι καναδέζικο
20 ml χυμός λεμόνι
20 ml χυμός ανανά
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Tubler ή Old fashioned με
πάγο. Γαρνίρεται με μία φλούδα λεμονιού και κερασάκι.

5. GOD FATHER
35 ml ουίσκι Σκωτσέζικο
35 ml amaretto
Αναμειγνύεται απευθείας σε ποτήρι Tubler ή Old fashioned. Γαρνίρεται με κερασάκι.

6. RUSTY NAIL
30 ml ουίσκι Σκωτσέζικο
15 ml Drambuie
Αναμειγνύεται απευθείας σε ποτήρι Old fashioned. Γαρνίρεται με φλούδα λεμονιού.

7. JOHN COLLINS
40 ml ουίσκι bourbon ή scotch
20 ml χυμός λεμόνι
Σόδα
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Αναμειγνύουμε το ουίσκι και τον χυμό λεμόνι σε ποτήρι Collins. Συμπληρώνουμε με
τη σόδα. Γαρνίρεται με κερασάκι.

Cocktail με βάση το Bandy

1. ALEXANDER
20 ml brandy
20 ml crème de cacao
20 ml κρέμα γάλακτος
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail. Γαρνίρεται με
τριμμένο μοσχοκάρυδο.
2. SIDECAR
20 ml brandy
20 ml χυμό λεμόνι
20 ml Cointreau ή Triple Sec
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail. Προαιρετικά τα
χείλη του ποτηριού αλείφονται με ζάχαρη. Γαρνίρεται με μία φέτα λεμόνι.

3. GOLDEN LADY
20 ml brandy
20 ml χυμό πορτοκάλι
20 ml Cointreau ή Triple Sec
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail. Γαρνίρεται με
μία φέτα πορτοκάλι.

4. PRINCE CHARLES
20 ml Brandy
20 ml χυμό λεμόνι
20 ml Drambuie
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail. Γαρνίρεται με
μία φέτα λεμόνι.
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5. APRICOT BRANDY
20 ml brandy
20 ml λικέρ βερίκοκο
Αναμειγνύεται και σερβίρεται απευθείας σε ποτήρι old fashioned με πολύ πάγο.
Γαρνίρεται με βερίκοκο.
Cocktail με βάση το Gin

1. GIN FIZZ
40 ml gin
20 ml χυμό λεμόνι
1 κ τσαγιου ζάχαρη ή 2
Σόδα
Χτυπάμε στο shaker με πάγο σε ποτήρι tubler με μπορντούρα ζάχαρης.
Συμπληρώνεται με σόδα και 1 φέτα λεμόνι.

2. GIN AND TONIC
40 ml gin
Tonic
1 φέτα λεμόνι
Αναμειγνύεται και σερβίρεται απευθείας σε ποτήρι high ball. Γαρνίρεται με μια φέτα
λεμόνι.

3. ORANGE BLOSSOM
40 ml gin
20 ml χυμό πορτοκάλι
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο. Σερβίρεται σε ποτήρι cocktail. Γαρνίρεται με μια
φέτα πορτοκάλι.
4. DRY MARTINI
50ml Τζίν
7ml ξηρό βερμούτ
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ελιές ή 1 φλούδα από λεμόνιc

Γεμίζουμε το shaker με πάγο μέχρι τη μέση και προσθέτουμε το τζίν και το βερμούτ.
Ανακατεύουμε ελαφρά μέχρι να παγώσει το ποτό και σουρώνουμε σε ποτήρι του
μαρτινι το οποίο έχουμε προηγουμένος παγώσει.
Γαρνίρουμε με 1-2 ελιές ή φλούδα από λεμόνι.

5. ΤΟΜ COLLINS
40ml Τζίν
20ml Χυμό λεμονιού
Σόδα
Γεμίζουμε ένα ποτήρι collins με πάγο και προσθέτουμε το τζίν και τον χυμό
λεμονιού. Γεμίζουμε με σόδα και ανακατεύουμε καλά. Γαρνίρουμε με μια φλούδα
από λεμόνι ή ένα μαρασκίνο.

6. NEGRONI
20 ml Gin
20 ml Campari
20 ml Vermouth Rosso
Αναμειγνύεται και σερβίρεται εσ ποτήρι old fashioned με πάγο. Σερβίρεται με μια
φέτα πορτοκάλι και ένα κερασάκι.
7. GIMLET
40 ml gin
20 ml lime juice

Αναμειγνύεται απευθείας σε ποτήρι Old fashioned με πάγο. Γαρνίρεται με 1 φέτα
λεμόνι. Μπορούμε να προσθέσουμε και πάγο.
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8. CARUSO
20 ml Gin
20 ml Crème de menthe
20 ml Dry Vermouth

Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι cocktail.

9. STRAWBERRY DAWN
20 ml gin
20 ml coconut batida
2-3 μεγάλες φράουλες
Αναμειγνύεται σε blender με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail. Γαρνίρεται με
φράουλες.

Cocktail με βάση το Ρούμι

1. BACARDI
40 ml λευκό ρούμι
20 ml χυμός λάιμ
1 κ.γ ζάχαρη
5 ml γρεναδίνη
Αναμειγνύεται στο shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail γαρνίροντας με
ένα κερασάκι και μια φέτα λεμόνι.

2. DAIQURI
40 ml λευκό ρούμι
20 ml χυμός λάιμ
1 κ.γ ζάχαρη

Αναμειγνύεται στο shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail γαρνίροντας με
φλούδα ή με μισή φέτα λεμόνι.
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Το συγκεκριμένο cocktail μπορεί να παρασκευαστεί σε πολλές παραλλαγές, με την
προσθήκη φρούτων ή λικέρ. Το πιο κλασικό είναι το Daiquiri Φράουλα.

DAIQUIRI STRAWBERRY
40 ml λευκό ρούμι
Χυμό από μισό λάιμ (περίπου 20 ml)
10 ml liqueur φράουλας
4-5 φράουλες

Αναμειγνύεται στο blender και σερβίρεται σε ποτήρι Cocktail γαρνίροντας με μισή ή
μία φράουλα. Αν θέλουμε να το κάνουμε frozen προσθέτουμε στο blender παγάκια.

3. MAI-TAI
30 ml λευκό ρούμι
10 ml Cointreau ή Triple Sec
20 ml χυμός λεμονιού ή λάιμ
Γρεναδίνη
Αναμειγνύεται στο shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι old fashioned
γαρνίροντας με μία φλούδα ή μια φέτα πορτοκάλι.

4. MOJITO
40 ml λευκό ρούμι
2 κ.γ μαύρη ζάχαρη
Φύλλα μέντας ή δυόσμου
½ Λάιμ
Σόδα
Σε ένα ποτήρι Tubler προσθέτουμε τη ζάχαρη με το λάιμ και πιέζουμε ελαφρά.
Χτυπάμε την μέντα ή τον δυόσμο στα χέρια μας και την ρίχνουμε μέσα στο ποτήρι.
Εναλλακτικά την προσθέτουμε στο ποτήρι και πιέζουμε ελαφρά να βγουν τα
αρώματα. Προσθέτουμε θρυμματισμένο πάγο μέχρι την μέση του ποτηριού, στη
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συνέχεια βάζουμε και το ρούμι και ανακατεύουμε. Συμπληρώνετε με θρυμματισμένο
πάγο και σόδα. Γαρνίρετε μα ένα κλωναράκι μέντας ή δυόσμου.

5. PIΝA COLADA
40 ml λευκό ρούμι
40 ml Coconut Cream ή Batida
Χυμός ανανά

Αναμειγνύεται στο shaker ή στο blender με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι για
εξωτικά Cocktail με πάγο γαρνίροντας με μία φέτα ανανά. Μπορεί να γίνει και
frozen προσθήκη πάγου στο blender.

6. BLUE HAWAIAN’
30 ml λευκό ρούμι
20 ml Coconut Cream ή Βatida
20 ml blue curacao
Χυμός ανανά

Αναμειγνύεται στο shaker ή στο blender με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι για
εξωτικά Cocktail με πάγο γαρνίροντας με μία φέτα ανανά

7. CASABLANCA
20 ml λευκό ρούμι
20 ml Coconut Cream ή Batida
20 ml χυμός ανανά
Γρεναδίνη

Αναμειγνύεται στο shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι old fashioned
γαρνίροντας με ανανά και μαρασκίνο.
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8. CUBA LIBRE
40 ml λευκό ρούμι
Coca cola
20 ml χυμός λεμονιού ή λάιμ

Σε ποτήρι high ball με πάγο προσθέτετε το ρούμι με τον χυμό λεμόνι. Συμπληρώνετε
με Coca cola και γαρνίρετε με μια φέτα λεμόνι.
Cocktail με βάση τη Βότκα

1. BLACK RUSSIAN
30 ml vodka
15 ml Kahlua
Αναμειγνύεται και σερβίρετε απευθείας σε ποτήρι old fashioned με πάγο. Με την
προσθήκη 15 ml κρέμα γάλακτος, έχουμε το cocktail WHITE RUSSIAN.
2. BLOODY MARY
40 ml vodka
20 ml χυμό λεμόνι
80 ml χυμό ντομάτα
2-3 Worcestershire Sauce
Tabasco
Αλάτι – πιπέρι
Αναμειγνύεται και σερβίρετε απευθείας σε ποτήρι Tubler με πάγο. Γαρνίρεται με
κλαράκι σέλινο και 1 φέτα λεμόνι.

3. VODKADINI
50ml Vodka
7ml ξηρό βερμούτ
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Γεμίζουμε το shaker. με πάγο μέχρι τη μέση και προσθέτουμε την vodka και το
βερμούτ. Ανακατεύουμε ελαφρά μέχρι να παγώσει το ποτό και σουρώνουμε σε
ποτήρι Cocktail το οποίο έχουμε προηγουμένως παγώσει. Γαρνίρουμε με φλούδα
από λεμόνι.

4. KAMIKAZE
30 ml Vodka
10 ml Cointreau
10 ml Lime
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρετε σε ποτήρι Cocktail. Γαρνίρεται με
λεμόνι ή κερασάκι.
5. GOD MATHER
30 ml vodka
10 ml amaretto
Αναμειγνύεται σε shaker με πάγο και σερβίρετε σε ποτήρι Cocktail. Γαρνίρεται με
κερασάκι.
6. SCREW DRIVER
40 ml vodka
50 ml χυμός πορτοκάλι
Σε ποτήρι high ball με πάγο προσθέτετε την vodka και τον χυμό πορτοκάλι.
Γαρνίρετε με μια φέτα λεμόνι και ένα μαρασκίνο.
7. COSMOPOLITAN
40 ml Vodka
20ml Cointreau
10 ml Lime
20 ml χυμό cranberry
Ανακινούμε όλα τα υλικά με πάγο στο shaker. Διπλοσουρώνουμε σε παγωμένο
ποτήρι Cocktail. Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκάλι ή lime.

[41]

Διάφορα

1. BELLINI
2 μέρη σαμπάνια
1 μέρος χυμό ροδάκινο
Σε ποτήρι flute προσθέτουμε τον χυμό ροδάκινο και γεμίζουμε με τη σαμπάνια.
Ανακατεύουμε με το bar spoon και γαρνίρουμε με ένα κομματάκι ροδάκινο.
2. ΚΑΡΠΟΥΖΙ
25 ml southern comfort
15 ml amaretto
15 ml γρεναδίνη
Χυμός πορτοκάλι

3. KIR
10 ml crème de cassis
Λευκό ξηρό κρασί
Σε ποτήρι κρασιού προσθέτουμε το crème de cassis και γεμίζουμε με το κρασί.
Ανακατεύουμε με το bar spoon και γαρνίρουμε με ένα μαρασκίνο.

4. KIR ROYAL
10 ml crème de cassis
Σαμπάνια
Σε ποτήρι flute προσθέτουμε το crème de cassis και γεμίζουμε με τη σαμπάνια.
Ανακατεύουμε με το bar spoon και γαρνίρουμε με ένα μαρασκίνο
5. AMERICANO
25 ml Campari
25 ml vermouth rosso
Σόδα
Αναμειγνύεται απευθείας σε ποτήρι old fashioned με πάγο και συμπληρώνεται με
σόδα. Γαρνίρεται με φλούδα λεμονιού ή φέτα πορτοκάλι.
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6. TEQUILA SUNRISE
40 ml tequila
10 ml γρεναδίνη
Χυμός πορτοκάλι
Αναμειγνύεται κατευθείαν σε ποτήρι high ball με πάγο. Η γρεναδίνη μπαίνει στο
τέλος και την αφήνουμε να φλοτάρει. Δεν ανακατεύουμε. Γαρνίρεται με πορτοκάλι
και μαρασκίνο.
7. BLUE MARGARITA
20 ml tequila
20 ml lime
20 ml blue curacao
Αναμειγνύουμε στο shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι μαργαρίτας με
μπορντούρα από αλάτι.

8. MARGARITA
20 ml tequila
20 ml lime
20 ml Cointreau triple sec
Αναμειγνύουμε στο shaker με πάγο και σερβίρεται σε ποτήρι μαργαρίτας με
μπορντούρα από αλάτι.
9. B52
15 ml Kahlua
15 ml Baileys
15 ml Grand Marnier
Τοποθετούμε προσεκτικά τα ποτά με τη σειρά που αναφέρονται σε ποτήρι old
fashioned μικρό. Ανάβουμε το Grand Marnier πριν το σερβίρουμε.
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10. French 75
30 ml gin
15 ml lemon juice
60 ml Champagne ή αφρώδη οίνο
1 κ. ζάχαρη
Χτυπάμε στο shakerμε πάγο το gin, την ζάχαρη και τον χυμό λεμονιού. Σερβίρουμε
σε ποτήρι flute. Προσθέτουμε τον αφρώδη οίνο.

7. Προώθηση πωλήσεων
7.1 Τακτικές προσφορές στο Bar – Ειδικές βραδιές

Ένα από τα μέσα προώθησης πωλήσεων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις είναι οι
ειδικές βραδιές ή οι τακτικές προσφορές. Μερικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:
‘Happy Hour’: Σε ώρες χαμηλής κίνησης, γίνονται κάποιες προσφορές χαμηλότερης
τιμής στα ποτά
‘Special Night’: Οργανωμένες βραδιές με κάποιο ζωντανό πρόγραμμα ή κάποιο άλλο
θέαμα πχ Latin Night, Greek Night κτλ
‘Special Drinks’: Πολλές εταιρείες ποτών προσφέρουν στις επιχειρήσεις τα ποτά σε
χαμηλές τιμές. Το συγκεκριμένο ποτό προσφέρονται σε ειδική τιμή και μπορεί να
διαφημιστεί πάνω στο τραπέζι.
‘Ποτό Ημέρας’: Συνήθως σερβίρεται σε ειδική τιμή και τοποθετείτε σε περίοπτη θεση
πάνω στο Bar.
‘Υψηλής Κατανάλωσης Προσφορές’: Όταν ένας πελάτης καταναλώνει ποτά πάνω
από μία προκαθορισμένη αξία, του προσφέρεται επιπλέον δωρεάν ποτό.
7. 2 Ο κατάλογος του Bar

Ο κατάλογος του Bar αποτελεί μέσο προώθησης και διαφήμισης. Πρέπει να
χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως:
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a) Να έχει ωραία εμφάνιση και λογικό μέγεθος.
b) Να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της επιχείρησης
c) Το χαρτί που χρησιμοποιείται να είναι καλής ποιότητας
d) Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι ευανάγνωστη,
e) Οι τιμές να είναι λογικές και ανάλογες με την πελατεία του μπαρ.
f) Η γλώσσα του καταλόγου πρέπει να είναι η ελληνική. Προαιρετική είναι η
σύνταξη και σε ξένες γλώσσες ανάλογα με την πελατεία στην οποία
απευθύνεται η επιχείρηση.
g) Πρέπει να αναγράφονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος
κτλ
Για τη σύνταξη του καταλόγου πρέπει να ακολουθείται μία σειρά που συνήθως είναι:
-

Ορεκτικά (Aperitifs)

-

Μεγάλες αναμείξεις (Long Drinks)

-

Οινοπνευματώδη (Spirits)

-

Μικρές αναμείξεις (Cocktails)

-

Αφρώδη κρασιά (Sparkling Wines)

-

Ηδύποτα (Liqueurs)

-

Μπύρες (Beers)

-

Επιδόρπια κρασιά (Desert Wines)

-

Αναψυκτικά (Soft Drinks)

-

Αφεψήματα (Coffees)

-

Γλυκά, παγωτά (Sweets, Ice Creams)
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