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   Άρθρο για την ελληνική τρούφα στον διαδικτυακό τόπο του δημοσιογραφικού οργανισμού Bloomberg  
    
   

Στην ιστοσελίδα www.bloomberg.com δημοσιεύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου τ.μ. άρθρο με τίτλο 
“Your next truffle may be coming from Greece” («Η επόμενή σας τρούφα ενδέχεται να προέρχεται από 
την Ελλάδα») της ειδικευμένης σε θέματα γαστρονομίας δημοσιογράφου κ. Larissa Zimberoff. 
Σύμφωνα με το άρθρο, κατά το 2017 η ελληνική τρούφα άρχισε να χρησιμοποιείται από 
διακεκριμένους chef σε βραβευμένα εστιατόρια του Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι την χαρακτηρίζουν ως 
εφάμιλλης ποιότητας με την αντίστοιχη ιταλική. Στο άρθρο αναφέρεται ότι ο δρόμος για την ελληνική 
τρούφα στην τοπική αγορά άνοιξε όταν σημειώθηκε δραματική άνοδος στην τιμή της ιταλικής τρούφας 
κατά την προηγούμενη χρονιά, λόγω μειωμένης παραγωγής που οφειλόταν σε ξηρασία. Η 
αρθρογράφος σημειώνει ότι αρχικά η γαστρονομική σκηνή της πόλης του Σαν Φρανσίσκο ήταν 
επιφυλακτική έναντι της ελληνικής τρούφας. Εντούτοις η γεύση, το άρωμα και το σχήμα των εκλεκτών 
αυτών μανιταριών που φύονται άγρια στην ελληνική φύση, σε συνδυασμό με την χαμηλότερη 
συγκριτικά τιμή τους, συνέτειναν στην προτίμηση τους από τους εν λόγω chef. Το πλήρες κείμενο του 
άρθρου είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο: 

 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-20/your-next-truffle-may-be-coming-from-greece 
 

Σύμφωνα με το άρθρο ο sommelier και chef κ. Peter Weltman έχει αναλάβει τις εισαγωγές της 
ελληνικής τρούφας και τη διαθέτει σε εδώ εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και συνεργάζεται για την 
προμήθεια της ελληνικής τρούφας με την εταιρεία Eklekto (www.greektruffles.com), ενώ χρησιμοποιεί 
ως διανομέα το εξειδικευμένο κατάστημα πώλησης μανιταριών του Σαν Φρανσίσκο, “Far West Fungi”. 
Εκφράζει την εκτίμηση ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την ελληνική τρούφα στην αμερικανική 
αγορά και κυρίως στο Σαν Φρανσίσκο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως η γαστρονομική πρωτεύουσα 
των ΗΠΑ, καθώς έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εστιατορίων ανά κάτοικο και είναι η αμερικανική πόλη με 
τα περισσότερα εστιατόρια που διαθέτουν τρία αστέρια Michelin. 
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