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Trikalinos Avgotaraho PSYCHE is coming from a
gentle procedure of maturing the Grey Mullet roe.
The careful and mild process of the roe reveals a
juicy and creamy core, the very «psyche» of the fish
roe itself.

Trikalinos Avgotaraho PSYCHE: προέρχεται από
µια ήπια διαδικασία ωρίµανσης των αυγών του
Κέφαλου. Η µέθοδος αποκαλύπτει ένα ζουµερό
και κρεµώδη πυρήνα, την ίδια την «ψυχή» των
αυγών της Θάλασσας.
Trikalinos Avgotaraho PSYCHE: έχει βελούδινη
υφή και λεπτό, αλλά µακράς διαρκείας, φινίρισµα.
Από την αρχή µέχρι το τέλος, ο ουρανίσκος
καταλαµβάνεται από την κραταιά γεύση του
ιωδίου. Οι καθαρές και αναλλοίωτες στάλες της
θάλασσας – αχινός και άλγη - συνδυάζονται µε τις
γλυκόπικρες νότες ώριµου γκρέιπφρουτ και µια
βοτανική µεταλλικότητα που αντανακλά γεύσεις
της χλωρίδας του θαλάσσιου πυθµένα του.
Η κρεµώδης υφή δίνει επίµονη umami επίγευση
στο προϊόν, που είναι µια διακριτική υπενθύµιση
αυτής της βαθιάς βουτιάς στα καταγάλανα νερά
της Θάλασσας!
Σαγηνεύει τον ουρανίσκο σας και υποχωρεί, για
να επιστρέψει µε επιµονή – Όπως ο ψίθυρος των
κυµάτων στην ακτή...
Στη Μυθολογία «ΨΥΧΗ=Psyche», είναι προφανώς
η ανθρώπινη ψυχή, η οποία καθαρίζεται από τα
πάθη και τις συµφορές, και µε αυτόν τον τρόπο
προετοιµάζεται για την απόλαυση της πραγµατικής
και καθαρής ευτυχίας.

Trikalinos Avgotaraho PSYCHE has a velvety texture
and subtle, but long lasting finish. From beginning to
the very end, the palate is being occupied by the
mighty taste of iodine. The pure and unadulterated
ocean drops - sea urchin and algae- melds with the
bittersweet notes of ripe grapefruit and a botanical
minerality reflecting flavors of the seabed flora.
The creamy texture gives a persistent umami aftertaste to the product that will be a distinctive reminder
of this deep dive into the ocean!
Allures your palate and stretches back and forth, to
return with persistence - like a wave whisper on the
shore.…
In Mythology, «Psyche=ΨΥΧΗ» is evidently the
human soul, which is purified by passions and
misfortunes, and is thus prepared for the enjoyment
of true and pure happiness.

