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Kuchnia w greckim klimacie

Piękna przyroda, morze o turkusowej barwie, wspaniała architektura oraz śródziemnomorskie zapachy i smaki to
wyjątkowe walory Grecji. Zapewne dlatego tak często kraj ten staje się celem naszych wakacyjnych podróży. Poza
możliwością zażywania kąpieli morskich i słonecznych, a także zwiedzania starożytnych zabytków przyciąga nas do
niego niepowtarzalna atmosfera małych miasteczek z urokliwymi krętymi uliczkami i bogatą roślinnością otaczającą
domostwa. Znajdziemy tu przytulne tawerny, w których jadają prawdziwi Grecy. Właśnie w nich warto skosztować
lokalnej kuchni.

Tawerny podobnie jak wiele greckich domów wyróżnia charakterystyczna dla tego kraju biało-niebieska kolorystyka.
Zobaczymy ją na ścianach, stołach, krzesłach, a nawet obrusach i dodatkach dekoracyjnych. Barwy te znakomicie
komponują się z zielonym otoczeniem. Jeśli zatem lubimy greckie klimaty i chcemy przedłużyć wakacyjny nastrój,
wprowadźmy do wnętrz naszych domów niebiesko-białe akcenty. Pomieszczeniem, które najlepiej się do tego nadaje,
jest kuchnia. Jako inspiracja mogą posłużyć nam zamieszczone poniżej zdjęcia aranżacyjne.
Do centralnej części tego obszernego, jasnego wnętrza prowadzą drewniane tarasowe okna oraz dekoracyjne wejście w
formie łuku. Przy jednej ze ścian znajdziemy wszystko, co niezbędne do przygotowania posiłków – szafki o misternie
wyprofilowanych frontach, praktyczny blat i kuchenkę z zaokrąglonym okapem. Dodatkowym elementem ozdobnym
tej części pomieszczenia są umieszczone nad kuchenką płytki z motywami śródziemnomorskimi w bieli i różnych
odcieniach błękitu. Po przeciwnej stronie mamy wygodną ławę i kominek przypominający kształtem piec chlebowy,
przy którym w razie potrzeby siedzący mogą się ogrzać. Grecja jest krajem nadmorskim, więc w kuchni musiały się
znaleźć również akcesoria związane z rybołówstwem, w aranżacji są nimi zawieszone na ścianie pomalowane na
niebiesko i biało drewniane wiosła. Jednak najbardziej widocznym elementem pomieszczenia jest kuchenna wyspa z
szafką, półkami – doskonałym miejscem na wiklinowe kosze, dużym kamiennym blatem, a także niezastąpioną parą,
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którą tworzą – bateria i zlewozmywak.
Elegancki półtorakomorowy granitowy zlew z ociekaczem Ozzy marki Ferro idealnie współgra z białym kamiennym
blatem wyspy. Jest wystarczająco duży, by zapewnić komfortowe zmywanie, a także niezwykle trwały i odporny na
wysoką temperaturę, ścieranie, pęknięcia i zabrudzenia. Towarzyszy mu funkcjonalna bateria Zumba z regulatorem
ceramicznym i cytrynową elastyczną wylewką z linii Elastico, która podobnie jak dodatki w tej samej barwie świetnie
ożywia wnętrze. Ogromną zaletą elastycznej wylewki jest plastyczność, umożliwiająca dowolne jej ustawienie i
dotarcie do trudnodostępnych miejsc naczyń o nietypowym kształcie i wygodne mycie samego zlewu.
Umieszczone nad wyspą okrągłe wiklinowe lampy, podobnie jak drewniane krzesła oraz inne elementy wyposażenia
wykonane z naturalnych materiałów doskonale harmonizują z wystrojem kuchni. W takim wnętrzu nie mogło
zabraknąć także żywej roślinności jak choćby ustawionego na blacie cytrynowego drzewka w estetycznym srebrnym
wiaderku czy ziół w drewnianej prostokątnej doniczce. Do tego komplet szklanych naczyń z obowiązkową oliwą i
sokiem pomarańczowym. Dominujące w aranżacji barwy: niebieska, biała, żółta i zielona ożywiają i rozjaśniają
pomieszczenie, tworząc równocześnie wspaniałą relaksacyjną atmosferę. Jeśli więc do naszej kuchni wprowadzimy
greckie akcenty, podczas przyrządzania i spożywania posiłków będzie nam zawsze towarzyszył radosny wakacyjny
nastrój.
W materiale wykorzystano zdjęcia oraz informacje o produktach marki Ferro.
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