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[Jenny]: Taste The Fashion «Τhe 5th element»: Μια µαγική βραδιά µε καλό σκοπό
Με απόλυτη επιτυχία  πραγµατοποιήθηκε για  πέµπτη χρονιά  το πρωτοποριακό δείπνο Taste
The Fashion «Τhe 5th element» στο Hilton Αθηνών.

Η µόδα  και η γαστρονοµία  ένωσαν και πάλι τις δυνάµεις τους για να στηρίξουν το «Μαζί για το παιδί»!

Για επιδόρπιο, το κοινό παρακολούθησε την συλλογή Fall/Winter 2017/18 του Στέλιου Κουδουνάρη, που
επηρεασµένος από το power dressing των 80’s, συνέθεσε την ελκυστική, αποπλανητική αλλά ξεκάθαρα
δυναµική γυναίκα του σήµερα µε µία συλλογή στην οποία το στίγµα έδωσε η παρουσία του κόκκινου της
λάβας. Παράλληλα, ο Στέλιος Παρλιάρος έκλεισε γευστικά την εκδήλωση µε µία «Κρέµα βανίλια Ταϊτής µε
σµέουρα, µπανάνα Fyffes & καµένη µαρέγκα», ένα πιάτο χαρακτηριστικό της ευφυίας του, που
συνοδεύτηκε ιδανικά από το dessert cocktail Negroni µε γαρνιτούρα από φρέσκο ανανά Fyffes.

Εµπνευσµένος από τη «λάβα» του σχεδιαστή και το στοιχείο της φωτιάς, ο pastry chef που έχει απογειώσει
το επίπεδο της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, χρησιµοποίησε βανίλια Ταϊτής που παραπέµπει στην
ηφαιστιογενή χώρα της προέλευσής της, για να δηµιουργήσει µικρά λευκά ηφαίστεια περιτριγυρισµένα
από αληθινές φλόγες, που µόλις «έσπαγαν» αποκάλυπταν µία επιπλέον έκπληξη, µία γλυκιά κόκκινη λάβα.

Η πρωτοποριακή αυτή σύµπραξη παρουσιάστηκε στο µοναδικά διακοσµηµένο από τη Μυρτώ Πεζούλα της
«Rtdeco» και τον Παύλο Ρουσιάκη του «Pavlos the Flower Workshop» ballroom του Hilton, µε θέµα τα 4
στοιχεία της φύσης, εντυπωσιάζοντας τους εκλεκτούς προσκεκληµένους της βραδιάς, ένα πολύ
ενδιαφέρον µείγµα από σηµαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηµατικής ζωής της χώρας, λάτρεις της
µόδας και της γαστρονοµίας, αλλά και αγαπηµένους καλλιτέχνες και παρουσιαστές, όπως η Μαίρη
Συνατσάκη, η Ράνια Θρασκιά, η Ντορέτα Παπαδηµητρίου, ο Μύρωνας Στρατής, η Τόνια Σωτηροπούλου, η
Πόπη Τσαπανίδου και η Αθηνά Οικονοµάκου, που παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες αποφάσισαν να
συµµετάσχουν στην εκδήλωση εκτιµώντας την αξία τόσο µιας πρωτότυπης και υψηλής αισθητικής
εµπειρίας όσο και αυτήν της κοινωνικής προσφοράς.
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