
Εκδήλωση Γευστικής Δοκιμής
Ελληνικών Αποσταγμάτων
την Κυριακή 21 Ιανουαρίου

στην Αίγλη Ζαππείου

Μια εκδήλωση γευστικής δοκιμής ελληνικών αποσταγμάτων και ηδύποτων ετοιμάζεται για 4η
συνεχή φορά, αυτή την Κυριακή 21/01/2018 στην Αίγλη Ζαππείου (ώρες λειτουργίας 12:00 -
20:00), δίνοντάς σας την ευκαιρία να δοκιμάσετε μερικά από τα καλύτερα ελληνικά ποτά.

Ελάτε στο «Ελληνικό Απόσταγµα», να ανακαλύψετε κρυµµένους θησαυρούς της ελληνικής
ποτοποιίας και να στηρίξετε τις προσπάθειες των ελλήνων επιχειρηματιών του χώρου, οι οποίοι όχι
μόνο συνεχίζουν να αποστάζουν στην Ελλάδα, αλλά επιπλέον βελτιώνουν τα προϊόντα τους
γευστικά και επικοινωνιακά.

Θα δοκιµάσετε µερικά από τα καλύτερα ελληνικά αλκοολούχα ποτά, ανάµεσά τους δυσεύρετα
τσίπουρα από µικρούς παραγωγούς, premium ούζα διπλής και τριπλής απόσταξης, αποστάγµατα
φρούτων, π.χ. από φραγκόσυκο και σπάνια, παλαιωµένα τσίπουρα, που συνεχίζουν να αποτελούν
τη νέα τάση στο χώρο.

Επίσης, επειδή πολλά ελληνικά αποστάγματα είναι καθιερωμένοι συνοδοί παραδοσιακών και μη
εδεσμάτων, το Ελληνικό Απόσταγμα εξασφάλισε την παρουσία μερικών γνωστών και σημαντικών
εστιατορίων/μεζεδοπωλείων της Αθήνας, που θα προσφέρουν δωρεάν στους επισκέπτες διάφορες
δημιουργίες τους προς δοκιμή, ως «Χορηγοί Γευστικής Απόλαυσης.

Από μια τέτοια εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να λείπουν και παράλληλες δράσεις που ταιριάζουν
και πλαισιώνουν τον χαρακτήρα της, όπως:

 «Αµπελοοινικά Αποστάγµατα: Ποιότητα και Ασφάλεια του Καταναλωτή», µε τον καθηγητή
Πέτρο Ταραντίλη, πρόεδρο της Σχολής Τροφίµων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 «Ελληνικό... gin και όχι µόνο». Η Χαρά Κατσού µιλά για την πρόκληση να παράξουµε στην
Ελλάδα εµβληµατικά αποστάγµατα, οι ρίζες των οποίων δεν είναι ελληνικές.

 «Ελληνική µουσική παράδοση και αποστάγµατα». Μουσική παράσταση µε σµυρναίικα,
ρεµπέτικα και λαϊκά τραγούδια, θεµατολογία των οποίων είναι το ούζο και το τσίπουρο. Ο
µουσικός παραγωγός Πάρης Μήτσου και ο δηµοσιογράφος οίνου και µουσικός Αργύρης
Καλλιανιώτης, συζητούν µε τρεις µουσικούς - τραγουδιστές που θα ερµηνεύσουν ζωντανά δέκα
τραγούδια. Επίτιµος προσκεκληµένος είναι ο θρυλικός αποσταγµατοποιός Ανέστης
Μπαµπατζιµόπουλος , ο οποίος θα µεταλαµπαδεύσει τη σοφία του για τα ελληνικά
αποστάγµατα µε το µοναδικό, γλαφυρό τρόπο του.

Περισσότερες πληροφορίες στα www.apostagmata.gr, 210 766 0560 και info@vinetum.gr
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