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Αφιέρωμα Σοκολάτα

Mίνα Αποστολίδη

ελληνιδα
ΣΟΚΟΛΑΤΙε
κατακτα
το βελγιο
Η Μίνα Αποστολίδη,
σοκολατοποιός
στις Βρυξέλλες,
μοιραζεται μαζι μας
πως κατάφερε να αφήσει
το αποτύπωμά της στην
πατρίδα της σοκολατασ
Συνέντευξη Ίρις Χαριλάου

Zαχαροπλαστείο + Gelateria

Έ

χοντας ήδη χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα, λίγοι θα τολμούσαν να αλλάξουν «ρότα» για να ακολουθήσουν το
παιδικό τους όνειρο. Αυτό δεν ισχύει
για τη Μίνα Αποστολίδη, η οποία πριν από
10 χρόνια αποφάσισε να αφήσει το χώρο
της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων και να ασχοληθεί επαγγελματικά με
τη σοκολάτα. Το τολμηρό της πνεύμα δεν
την απέτρεψε μάλιστα να μετακομίσει από τη Θεσσαλονίκη στο Ντουμπάι, απ’ όπου επέστρεψε λίγα χρόνια αργότερα για
να «προσγειωθεί» εν τέλει στις Βρυξέλλες.
Εκεί, από το 2013, ζει κι εργάζεται ως πιστοποιημένη σοκολατοποιός, ενώ πρόσφατα απέκτησε το δικό της χώρο στη Rhode
Saint Genese (Rue du Hameau 112, 1640).

Πότε «βουτήξατε»
στη σοκολάτα;
Την αγαπούσα από παιδί και
από 8 χρονών έφτιαχνα μους
σοκολάτας και σοκολατάκια. Η
αγάπη αυτή έγινε βαθύτερη με τα
χρόνια και όποτε είχα την ευκαιρία
παρακολουθούσα σεμινάρια στο εξωτερικό και πειραματιζόμουν. Μετά από
μια δεκαετία στον τομέα των δημοσίων
σχέσεων, αποφάσισα να ακούσω την
καρδιά μου και να προχωρήσω ως σοκολατοποιός. Σιγά σιγά η δουλειά μου
έγινε ευρύτερα γνωστή. Στο Βέλγιο ήρθα πριν από 4 χρόνια για προσωπικούς
λόγους, που συνδυάστηκαν εξαιρετικά
με τη μεγάλη μου αγάπη και δουλειά.
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Πώς είναι να είσαι σοκολατοποιός
στην «πατρίδα» της σοκολάτας;
Ωραίο και γεμάτο προκλήσεις! Ωραίο, γιατί
δεν είσαι μειονότητα, οπότε υπάρχει κίνηση
και υγιής ανταγωνισμός και γιατί ο κόσμος
είναι εκπαιδευμένος. Γεμάτο προκλήσεις,
διότι περιμένουν από εσένα να αποδείξεις
ότι μπορείς να σταθείς ανάμεσα στους εκατοντάδες σοκολατιέ που υπάρχουν.
Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστές τις
δικές σας δημιουργίες;
Οι σοκολάτες μου διαφοροποιούνται από την πρώτη ύλη (χρησιμοποιώ μόνο σοκολάτες Valhrona και ανήκω στο κλειστό
γκρουπ Cercle V), ενώ κατά κύριο λόγο η
πρώτη ύλη εδώ είναι η Callebaut, με δεύτερη την Belcolade. Οι γεύσεις είναι κυρίως εμπνευσμένες από την Ελλάδα και τη
Μέση Ανατολή, με υλικά που εισάγω από
συγκεκριμένους προμηθευτές και τα οποία
επεξεργάζομαι η ίδια, σε αντίθεση με τις
γενικώς παρόμοιες γεύσεις που υπάρχουν
εδώ και τα ήδη επεξεργασμένα υλικά. Είναι
εντελώς χειροποίητες και «αληθινές», δηλαδή αποφεύγω γενικώς τα καλούπια, δεν
χρησιμοποιώ συντηρητικά και καμία δεν είναι ακριβώς ίδια εμφανισιακά.
Πώς υποδέχονται οι Βέλγοι αυτές τις
αλλιώτικες προτάσεις;
Οι γεύσεις βγαίνουν από τις αναμνήσεις
μου, αλλά αποτελούν συνειδητά τρόπο
ξεκάθαρης διαφοροποίησης: ελαιόλαδο,
τριαντάφυλλο, μπαχαρικά, ξηροί καρποί,
ταχίνι. Ο Βέλγοι γενικώς είναι ανοιχτοί σε
δοκιμές και εκτιμούν το διαφορετικό.
Ποια τα best seller σας και τι αγαπάτε
εσείς περισσότερο να φτιάχνετε;
Σχεδόν όλες μου τις σοκολάτες τις αγαπώ
πολύ κι έχω κάτι να θυμηθώ και να χαμογελάσω για την καθεμιά - είναι σαν παιδιά
μου! Best seller στο Βέλγιο είναι οι λαζούρες Grace (σοκολάτα γάλακτος με καραμελωμένα και αλατισμένα αμύγδαλα) και
Zαχαροπλαστείο + Gelateria

Πρώτη σελίδα, Photo: Σταύρος Κωστάκης Styling: Παναγιώτα Λιακοπούλου. Σε αυτή τη σελίδα, (πάνω) Photo: Άρης Ράμμος, Styling: Κ. Σιδηροπούλου, (Κάτω) Photos: Στ. Κωστάκης, Π. Λιακοπούλου

«Μετα απο 4 χρονια
στο βελγιο, με τισ
δημιουργιεσ μου να
φιλοξενουνται σε
διαφορα καταστηματα,
προχωρησα στο ανοιγμα
του καινουργιου ατελιε
και τησ πρωτησ μου
μπουτικ σοκολατασ»

Canvas (σοκολάτα Guanaja 70% με καβουρντισμένα αμύγδαλα και φιστίκια Αιγίνης), η Σεχραζάτ (σοκολάτα με ταχίνι, αλατισμένα και καραμελωμένα αμύγδαλα κι
επικάλυψη σοκολάτας) και οι τρούφες με
λικέρ βύσσινο και ουίσκι. Στην Ελλάδα είναι
οι Σεχραζάτ, gianduyas, λαζούρες, καναπέ
με σύκο κι αμύγδαλα, καναπέ με βύσσινο,
οι τρούφες με λικέρ βύσσινο, ουίσκι κ.ά.
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των
Βέλγων και των Ελλήνων καταναλωτών;
Οι Βέλγοι θα αγοράσουν έστω και δύο σοκολατάκια για την καθημερινή τους απόλαυση, ενώ οι Έλληνες τα επιλέγουν περισσότερο για δώρο ή ειδικές περιπτώσεις.

Οι σοκολάτες μου, που πωλούνται και στις
δύο χώρες, απευθύνονται σε ανθρώπους
που ενδιαφέρονται για το γευστικό... ταξίδι, με τους Βέλγους να προπορεύονται
στην αναζήτηση πρωτότυπων συνδυασμών.
Υπάρχουν Έλληνες δημιουργοί τους οποίους ξεχωρίζετε;
Βγάζω πάντα το καπέλο στον Στέλιο Παρλιάρο για όλη του την πορεία. Κρατά χαμηλούς τόνους, παρότι έχει συμβάλει ουσιαστικά στη νέα ελληνική ζαχαροπλαστική.
Αγαπώ τον Αλέξανδρο Αλεξίου (Hyatt Θεσσαλονίκης) γιατί είναι φίλος και εξαίρετος
επαγγελματίας, όπως και τον Γιώργο Αυγέρο (Μακεδονία Παλλάς). n

