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H Toma Daugnorienė και το ζαχαροπλαστείο 

της «Cherry on Top» 
 

 

Η ιστορία αυτή αναπτύχθηκε από το έργο  

«Νέοι δρόμοι για ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της αυτοεργοδότησης με βάση 

τον τρόπο ζωής»  

 

Toma Daugnorienė 

Λιθουανία, 2019 

  

Όταν το χόμπι σου είναι η δουλειά σου, τότε 

είναι σαν να μη δουλεύεις 

Η Toma είναι επαγγελματίας ζαχαροπλάστρια. Είναι ένα 

αισιόδοξο και δραστήριο άτομο, που διαχειρίζεται τη δική 

της επιχείρηση, ένα ζαχαροπλαστείο με το όνομα «Cherry 

on Top». Φτιάχνει γλυκά, πανέμορφα κέικ, μπισκότα και 

νόστιμα κανελέ (cannels). Η δουλειά της είναι την ίδια 

στιγμή και το χόμπι της. Η Toma λέει ότι δε δουλεύει – 

απλώς ασχολείται με την αγαπημένη της δραστηριότητα.  

Το κίνητρό της: Η επιθυμία της να είναι ανεξάρτητη και 

αφεντικό του εαυτού της. «Μπορείς να ρυθμίσεις εσύ το 

εισόδημά σου, επειδή όλα εξαρτώνται από την προσπάθειά 

σου».  
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ΠΩΣ Η ΤΟΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 

Ο δρόμος ώστε να κάνει το πάθος της επάγγελμα δεν ήταν εύκολος για την Toma. Όταν 

αποφοίτησε από το σχολείο, μπήκε στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει οικονομολόγος. Μετά 

από ένα χρόνο όμως η Toma εγκατέλειψε τις σπουδές της, αφού συνειδητοποίησε ότι η δουλειά 

που θέλει να κάνει πρέπει να είναι δημιουργική. Έτσι, δοκίμασε πολλά επαγγέλματα: δούλεψε 

ως σερβιτόρα, βοηθός χειρούργου, ακόμη και ως κομμώτρια. Κανένα όμως από αυτά τα 

επαγγέλματα δεν την έκανε να νιώθει ολοκληρωμένη. Ακόμη και όταν δούλευε στο κομμωτήριο, 

στα διαλείμματα πάντοτε έψαχνε νέες συνταγές για νόστιμα γλυκά. Έτσι, αποφάσισε να βρει 

δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο. Η Toma γρήγορα συνειδητοποίησε ότι θέλει να προχωρήσει σε 

αυτή την κατεύθυνση, ότι βρήκε επιτέλους τη δουλειά των ονείρων της. Παράλληλα άρχισε να 

σχεδιάζει το όνειρό της: να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση, το δικό της ζαχαροπλαστείο. 

Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν, κατάφερε να ανοίξει το δικό της ζαχαροπλαστείο, το «Cherry on 

Top». Στην αρχή, ο άντρας της και οι φίλοι της ήταν αυτοί που την έπεισαν να κυνηγήσει το 

όνειρό της, έχοντας συνειδητοποιήσει το ταλέντο της. Η Toma άρχισε να φτιάνει μπισκότα σε 

σχήμα μανιταριού, τα οποία έγιναν πολύ δημοφιλή στη Λιθουανία. Τα μπισκότα ήταν τόσο 

νόστιμα και τα σχόλια τόσο θετικά, που η πελατεία της Toma αυξήθηκε πολύ γρήγορα.  

 

ΠΩΣ H TOMA ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

THΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 

Στην αρχή δούλευε από το σπίτι, αργότερα όμως 

ενοικίασε έναν χώρο μπροστά από το σπίτι της. 

Εξοπλίστηκε με μια ωραία κουζίνα και έφτιαξε ένα μικρό 

κατάστημα.  

Η Toma δουλεύει μόνη χωρίς 

καθόλου υπαλλήλους· μόνο ο 

σύζυγός της βοηθά μερικές φορές 

με τη διακόσμηση των μπισκότων. Κάθε μέρα έρχονται όλο και 

περισσότεροι πελάτες και έτσι η Toma κάποιες φορές δουλεύει μέχρι και 

δεκαπέντε ώρες την ημέρα. Παρόλα αυτά, η ποιότητα ζωής της Toma 

άλλαξε προς το καλύτερο: «την Κυριακή δεν σκέφτομαι ότι αύριο είναι 

Δευτέρα. Όλες οι μέρες είναι ίδιες για μένα και αυτό μου αρέσει. Έχω 

λιγότερο άγχος και νιώθω πιο χαρούμενη». 

 

Οι ικανοποιημένοι πελάτες συστήνουν τα γλυκά της Toma στους φίλους τους, ένα είδος 

προώθησης που λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. 



 

 

Αρ. έργου. 2017-3-LT02-KA205-005536 

3 

The European Commission support for the production of this project does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein.  

 

Την Toma την απασχολεί όχι μόνο τα γλυκά της να έχουν ωραία γεύση, αλλά να είναι και 

υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιεί μόνο ποιοτικά υλικά, τα οποία επιλέγει με αυστηρά κριτήρια. 

Επομένως, νιώθει πολύ σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της.  

Σήμερα η Toma συμμετέχει σε διαφορετικά φεστιβάλ, έχει πολλούς πελάτες και τα προϊόντα της 

είναι πολύ δημοφιλή. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η Toma ονειρεύεται να ανοίξει το δικό της 

ζαχαροπλαστείο-καφέ κοντά στη θάλασσα. Το 

καφέ πρέπει να διαφέρει από τα υπόλοιπα, να είναι 

ξεχωριστό, οπότε τώρα η Toma είναι στη φάση 

της αναζήτησης ιδεών. Στο προσεχές μέλλον, 

σχεδιάζει να προσλάβει έναν υπάλληλο, ο οποίος 

θα τη βοηθά στη διαχείριση των παραγγελιών.   

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ THΣ ΤΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 

ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ; 

«Πρέπει να έχετε πολλή υπομονή, ειδικά στην αρχή, όμως μην τα παρατήσετε»! 

«Αν τα οικονομικά σας είναι πενιχρά, αποταμιεύστε κάποια χρήματα και κάντε την αρχή με 

μικρά βήματα. Αν η πρώτη σας ιδέα απέτυχε, δοκιμάστε μια άλλη. Τολμήστε να ρισκάρετε, 

αλλά επενδύστε ένα ποσό που δε θα σας στοιχίσει πολύ οικονομικά. Ρισκάρετε, αλλά κάντε το 

με προσοχή».  

«Δείξτε επιμονή και ζητήστε βοήθεια από την οικογένεια και τους φίλους σας». 
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Ευχόμαστε στην Toma καλή τύχη! 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση με βάση τον τρόπο ζωής της Toma, 

μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της στο Facebook με όνομα «Cherry on Top» και να 

δείτε όλα τα νόστιμα επιδόρπια: 

https://www.facebook.com/cherryontop159/  

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω email: daugnoriene.toma@gmail.com 


