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που ετοιμάζαμε μύδια, εγώ καθόμουν και τα έτριβα
με ευχαρίστηση, γιατί όταν κατόπιν τα μαγειρεύαμε
κι έβγαινε ο ατμός, αυτή ήταν η μυρωδιά της θάλασσας...». Μοιράζεται μαζί μας κι άλλες τρυφερές αναμνήσεις, που για να τις καταγράφαμε, θα χρειαζόμασταν βιβλίο. Αντίστοιχο με τα 12 που ο ίδιος έχει ήδη
κυκλοφορήσει. Ή με αυτό που βρίσκεται στα σκαριά
και το οποίο υποψιάζεται ότι θα είναι το τελευταίο
του. Δεν μπορεί, λέει, να μας μιλήσει γι’ αυτό, αλλά
αφήνει να εννοηθεί ότι θα είναι και το πιο «δυνατό»
του, ότι θα «υπερβαίνει» όσα έχει γράψει για τις σάλτσες, τις ζύμες, τα αβγά κ.ο.κ.
Για να ξαναπιάσουμε, όμως, το νήμα της ζωής του,
από την... κουζίνα της μαμάς, στα 14 του αφήνει το
κανονικό σχολείο, για να μαθητεύσει στη ζαχαροπλαστική. Εκεί «εκπαιδεύεται» στην πειθαρχία. Την πειθαρχία των μετρήσεων, της ακρίβειας στις δοσολογίες
των υλικών, της οργάνωσης. Αλλά σ’ αυτή τη μαθητεία

Φημισμένος, πολυβραβευμένος, πολυταξιδεμένος
και... πολυγραφότατος! Ο Michel Roux δεν είναι
απλώς ένας τριάστερος σεφ διεθνούς φήμης. Είναι «πολύς», σε όλα του. Στις εμπειρίες, στο βάθος
της γνώσης, στο ταλέντο του στη μαγειρική και τη
ζαχαροπλαστική, στο πάθος του γι’ αυτή και για
τη ζωή ολάκερη...

ΜιCHEL

ROUX

ΦΑΓΗΤΟ ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ...

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

συνέντευξη στη Γιούλη Συκιώτη
φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Καφίρης

Συναντηθήκαμε στο Avenue Bistro του ξενοδοχείου
Metropolitan, το οποίο έχει υπό την εποπτεία του, για
να μιλήσουμε για γεύσεις και καταλήξαμε να πάρουμε
μία γεύση της ζωής του, της φιλοσοφίας του, του ανθρώπου, εν τέλει, «πίσω» από τον σεφ.
Γεννημένος το 1941 στη γαλλική κοινότητα Charolles, ο
Michel Roux ο πρεσβύτερος, μάλλον δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει βασίλειό του την κουζίνα. Οχι για
κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί μέσα σε κουζίνα μεγάλωσε, βοηθώντας τη μητέρα του στο μαγείρεμα από την
τρυφερή ηλικία των 5 ετών. «Αγαπούσα τη μυρωδιά
του φαγητού. Οταν η μητέρα μου έφτιαχνε φλαν και
την έβαζε στον φούρνο, με τύλιγε μια γλύκα. Κάθε φορά
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αποδίδει και την... καλλιτεχνική νότα,
που αργότερα μπήκε και στις μαγειρικές
δημιουργίες του, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των κορυφαίων σεφ παγκοσμίως.
Κι ύστερα, πάει στο «Πανεπιστήμιο». Και
πάλι δικά του τα λόγια. Ετσι αποκαλεί τα
5 χρόνια, κατά τα οποία ήταν σεφ των
Rothchilds στο Παρίσι. Τότε που μαγείρευε όχι μόνο για μία από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικογένειες της εποχής,
αλλά και για τους -συχνούς ή μη- συνδαιτυμόνες της, ανάμεσα στους οποίους
οι «δικοί» μας Νιάρχος και Εμπειρίκος, ο
Ανιέλι της Fiat, η Γκρέτα Γκάρμπο, ο Ζορζ
Πομπιντού και πολλοί πολλοί άλλοι...
«Αυτός είναι ο πλούτος της ζωής, όταν
μιλώντας με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανακαλύπτεις τόσα πράγματα...
Είναι εντυπωσιακά αυτά που μαθαίνεις
μιλώντας με τον Σαλβαντόρ Νταλί, με
άλλους καλλιτέχνες, με συγγραφείς... Είναι εντυπωσιακό πώς ξαφνικά αλλάζει η
οπτική σου απέναντι στη ζωή», μας λέει
με μία δόση νοσταλγίας...

Στις 11 χώρες, μέσα και η Ελλάδα

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, το 1967 βρίσκεται στην Αγγλία. Για να ανοίξει διαδοχικά δύο εστιατόρια μαζί με τον αδερφό του -το La Gavroche και το Waterside
Inn- και να φέρει στη Γηραιά Αλβιώνα τα πρώτα τρία αστέρια της στην ιστορία του οδηγού Michelin, να κάνει τη γαλλική κουζίνα δημοφιλή σε μια εποχή
που στην Αγγλία επικρατεί ένας «γαστρονομικός μεσαίωνας», να εκπαιδεύσει
συνολικά μέχρι σήμερα 800 νέους σεφ -«οι μισοί από τους βραβευμένους με
αστέρι Michelin σεφ της Αγγλίας σήμερα, έχουν βγει από την κουζίνα των
αδερφών Roux»-, να ταξιδέψει σε 57 χώρες, να εργαστεί τελικά σε 11 από
αυτές. Να «κουβαλήσει» μαζί του, σε όλες, την πεποίθησή του ότι μαγειρική
και αισθήσεις έχουν την απόλυτη ταύτιση. «Είναι όπως όταν έρχεσαι κοντά με
έναν άνθρωπο. Ολες οι αισθήσεις σου ενεργοποιούνται. Το ίδιο ισχύει και με
το φαγητό, ίσως ακόμα περισσότερο με το φαγητό, γιατί υπάρχει κάτι εκεί.
Κάτι που είναι ανάλαφρο και λεπτεπίλεπτο...», εξομολογείται. Για να καταλήξει, έπειτα απ’ όλη αυτή την πορεία, ότι αυτό που νοιάζει τον ίδιο, δεν είναι
να θεωρείται «διασημότητα», αλλά να βρίσκεται ανάμεσα στους «ηγέτες» του
χώρου. «Παρόλο που οι άνθρωποι με συγκαταλέγουν ανάμεσα στους καλύτερους, εγώ εξακολουθώ να μη θεωρώ τον εαυτό μου ιδιοφυΐα. Ξέρεις, πολλοί
άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ιδιοφυΐες... Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Σίγουρα
θέλω να θεωρούμαι πολύ καλός σεφ ή ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη σήμερα. Αλλά ας σταματήσουμε εκεί. Ο όρος “celebrity” ανήκει στον χώρο
του σινεμά, του τραγουδιού ή ακόμα και του ποδοσφαίρου. Στη μαγειρική,
όμως, δεν έχει θέση».
Στα 71 του σήμερα, έχει σχεδόν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Κι όμως,
ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο του εστιατόριο στην Ασία, στο Βιετνάμ, «γι-

96 real taste&style

ατί αγαπώ την αλλαγή κι αγαπώ τους
νέους ανθρώπους. Και το Βιετνάμ είναι
μία χώρα με πληθυσμό περίπου 80 εκατ.,
εκ των οποίων το 60% είναι κάτω των
40 ετών!». Κι είναι, επίσης, εκείνος που
σχεδίασε το μενού του Avenue Bistro του
ξενοδοχείου Metropolitan -το οποίο αναπτύσσει και εκτελεί ο Ακης Πετρετζίκηςκαι που διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο σε
όλο το project. «Από το ξενοδοχείο έλειπε
ένα bistro. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, οδηγούμενοι όλο και περισσότερο
σε αυτό που ονομάζω προσιτό φαγητό:
αυτό που αντιλαμβάνεσαι εξ αρχής τι βρίσκεται στο πιάτο σου και που μπορεί να
το αντέξει η τσέπη σου. Το φαγητό δεν
είναι προνόμιο όσων έχουν πολλά λεφτά.
Είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε κάθε
μέρα και είναι καλύτερο να θρέφεσαι με
τα σωστά συστατικά, τη σωστή συνταγή,
τη σωστή παρασκευή και στη σωστή τιμή.
Το Avenue Bistro είναι ένα μέρος, όπου οι
άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν φαγητό που φέρνει ευχαρίστηση, χωρίς να
τινάξουν την μπάνκα στον αέρα!».
Εδώ, λοιπόν, το μενού έχει γαλλικές καταβολές, αλλά τα πιάτα είναι πιο προσιτά
και, το κυριότερο, «θα έλεγα ότι το 80%
των προϊόντων που χρησιμοποιούμε είναι ελληνικά». Πιστεύει, δηλαδή, στην
ποιότητα των ελληνικών προϊόντων;
«Ναι, μπορεί η Ελλάδα να μην παράγει τα
πάντα, αλλά ό,τι παράγει είναι εύγευστο.
Για μένα, αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Και αυτή του την άποψη την επιτείνει
όταν τον ρωτάω για το αγαπημένο του
συστατικό. «Είναι δύο, το ελαιόλαδο και
το λεμόνι. Κι ίσως, αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που αγαπάω την Ελλάδα. Τρελαίνομαι ακόμα και να δαγκώνω το ωμό
λεμόνι, ενώ για το ελαιόλαδο... απλώς
δώστε μου ένα κουτάλι!».

Avenue Bistro & Bar: Λεωφ. Συγγρού 385,
ξενοδοχείο Metropolitan, τηλ.: 210 9471001
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