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ciekawostki

Jed nym z naj bar dziej po pu -
lar nych ga tun ków grec kiej

ka wy jest ju˝ od wie lu lat „Lo -
umi dis – Pa pa ga los” – tak zwa na
„ka wa z pa pu gà”.

Kon cern pro du ku jà cy tà ka w´
po wsta∏ na po czàt ku 1920 ro -
ku, z po my s∏u trój ki bra ci Lo -
umi dis, a wi ze ru nek pa pu gi sta∏ 
si´ nie od ∏àcz nym „atry butem” 
wszyst kie go, co ∏àczy si´ z tym 
ulu bio nym tu taj na po -
jem (we d∏ug sta tystyk
93% lud no Êci grec kiej pi -
je ka w´). 

Dla cze go w∏a Ênie pa -
pu ga? Z do nie sieƒ z od le -
g∏ych lat (ju˝ od po czàt -
ku po wsta nia fir my) mo˝ -
na wy czy taç dwa wa˝ ne „po -
wo dy” ta kie go wy bo ru. Jed nym z nich
by ∏o stwier dze nie, ˝e ˝y jà ce na wol no Êci pa -
pu gi ma jà s∏a boÊç do Êwie ̋ ych zia re nek 
ka wy, a dru gim, ˝e pi´k na Ara by ∏a 
od lat ulu bio nym pta kiem ro dzi ny Lo umi dis.

I tak ju˝ zo sta ∏o. Pa pu ga w Gre cji ko ja -
rzy si´ z ka wà, a ka wa z pa pu gà. Na dal

jej wi ze ru nek do mi nu je na ka˝ -
dym opa ko wa niu tej fir my, a w po pu lar -

nej re kla mie – w∏a Ênie ten ptak gra ro l´ 
g∏ów nà, mó wiàc zna ne tu wszyst kim s∏o wa 
po pu lar ne go slo ga nu.

Od ro ku 1990 „Lo umi dis – Pa pa ga -
los” (pa pa ga los – a po grec ku zna czy pa pu -
ga) na le ̋ y ju˝ do „po t´ gi” han dlo wej „Ne -
stle”. Na zw´ i pa pu g´ za cho wa no bez 

zmian, a obec ny po to mek kon -
cer nu ma rów nie˝ w swym po sia -
da niu pa pu g´, tak jak kie dyÊ je go
dziad ko wie.
Ka wa to na pój zna ny ka˝ de -
mu i chy ba nie ma w Gre cji 
nikogo, kto nie wie, ˝e w „ka wie 
z pta kiem” jest pe wien ma gicz -
ny, cie ka wy smak.
Po da ny przez bra ci Lo umi -
dis prze pis pa rze nia nie ró˝ ni 
si´ wie le od tra dy cyj ne go po da -
wa nia ka wy, wi´c mo˝ na go za -
sto so waç.

Po trzeb na jest tyl ko bar dzo 
mia∏ ko zmie lo na ka wa. ¸y ̋ ecz k´ 
(czu ba tà) tej ka wy na le ̋ y wsy -

paç do ma ∏e go ty giel ka, do daç (lub nie) 
cu kier wg uzna nia, za laç to ma ∏à ilo Êcià wo -
dy (od po wia da to ma ∏ej por cji ka wy espres -
so), po sta wiç na ma ∏ym (!) ogniu, za mie szaç 
i za go to waç. Gdy pian ka z go tu jà cej si´ ka -
wy po dej dzie tyl ko raz do gó ry ty giel ka, 
prze laç do ma ∏ej fi li ̋ an ki i b´ dzie to pra wie 
tak sa mo po da ne, jak zna na ka wa z pa pu gà.

Zaproszenie na 
„ma∏à czarnà”

Dwa koguty
Oko li ce mia sta Ale xan dro upolis, 

w pó∏ noc nej Gre cji, sà te re na mi po -
∏o ̋ o ny mi bli sko tu rec kiej gra ni -
cy, tak wi´c (jak na te re nach przy gra nicz -
nych zwy k∏o by waç) sta cjo nu jà tu spo re jed -
nost ki woj sko we. W ostat nich la tach licz -
ba woj ska na tych ob sza rach ule g∏a zmniej -
sze niu, po zo sta ∏y jed nak dwa... ko gu ty.

Gdzie kol wiek by spoj rzeç, gdy o tu tej -
sze woj sko cho dzi – za uwa ̋ a si´ em ble -
mat Pu∏ ku Ale xan dro upo lis, uka zu jà cy sto jà -
ce przo dem do sie bie, na ciem nym
tle, dwa dziar skie, ˝ó∏ te ko gu ty z czer wo ny -
mi grze bie nia mi. Znak mo˝ na zo ba czyç 
przy jed nost kach woj sko wych, ka sy nie ofi -
cer skim, gar ni zo nie i... oczy wi Êcie na szy ty 
na mun du ry pe∏ nià cych tu s∏u˝ b´ ˝o∏ nie rzy.

Fo
t. 

R.
 K

az
an

ec
ki

Eva Stets-Vi tho ul ka

Eva Stets-Vi tho ul ka


