
       ν νομίζετε ότι ξεμπερδέ-  
          ψατε με μένα και το πάθος 
μου για τα κρασιά, γελιέστε. Λίγο 
πριν τις γιορτές, όπως κάθε χρόνο, 
θα πραγματοποιηθεί για 13η φορά 
η καθιερωμένη εκδήλωση Αφρός & 
Φυσαλίδες στο ξενοδοχείο Grande 
Bretagne.

Τα αφρώδη κρασιά είναι πάντα γο-
ητευτικά, συναρπαστικά και 
ελκυστικά, έχοντας συνδέσει 
αναμφισβήτητα την παρουσία 
τους με την κομψότητα και τη 
φινέτσα. Η πατρίδα τους, η Κα
µπανία (Γαλλία), έγινε πασί-
γνωστη για τις σαμπάνιες της, 
ωστόσο αφρώδεις οίνους πα-
ράγουν πολλά κράτη, ανάμε-
σά τους και η Ελλάδα.

Φέτος, στην εκδήλωση 
Αφρός & Φυσαλίδες θα 
υπάρχουν περίπου 100 
αφρώδεις οίνοι από διάφο-
ρες χώρες, ενώ θα παρουσι-
άσουν τις σαμπάνιες τους μι-
κροί παραγωγοί της Καμπα-
νίας κι αυτό είναι κάτι μονα-

δικό, καθώς αυτές δεν κυκλοφο-
ρούν στη δική μας αγορά. Να ση-
μειωθεί ότι αυτή τη στιγμή οι σα-
μπάνιες από μικρά κτήματα 
(Champagnes de vignerons) είναι 
τάση στη Γαλλία και την ερχόμενη 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 13:00-20:00,  
οι επισκέπτες θα έχουν τη σπάνια 
ευκαιρία να διαπιστώσουν από πρώ-
το χέρι περί τίνος πρόκειται Σημειώ-

στε τα ονόματα Ulysse Collin, 
Domaine Huré, Domaine De Sousa 
και φυσικά τον κορυφαίο οίκο του 
Jacques Selosse και θα με θυμηθείτε.

Τα εν λόγω ποιήματα, όπως και άλ-
λες ακριβές σαμπάνιες ή ανάλογης 
τιμής αφρώδεις οίνοι θα διατίθενται 
προς δοκιμή (ποσότητα 50ml) με μια 
έξτρα οικονομική συμμετοχή του 
επισκέπτη, σε τιμή κόστους. Ωστόσο, 

η συντριπτική πλειονότητα 
των κρασιών παραμένει 
υπό ελεύθερη δοκιμή για 
όλους όσοι επισκεφθούν 
την εκδήλωση Αφρός & 
Φυσαλίδες, δηλαδή μόνο 
με το κόστος εισόδου σε 
αυτήν (8€ -φοιτητές 5€).

Φυσικά δε θα λείπουν τα 
ελληνικά αφρώδη κρασιά, 
για τα οποία αξίζει να ση-
μειωθεί πως έχουν αυξηθεί 
σημαντικά σε αριθμό τα τε-
λευταία χρόνια και δεν προ-
έρχονται πια μόνο από το 
Αμύνταιο, τη Ζίτσα και τη 
Ρόδο, όπου παράγονται πα-
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ραδοσιακά. Έχουν δε βελτιωθεί τόσο 
πολύ, που στέκονται ανταγωνιστικά 
έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, 
σε αρώματα, σε γεύση, ακόμα και σε 
ευφάνταστες συσκευασίες.

Όπως κάθε χρόνο, η εν λόγω εκδή-
λωση οργανώνεται λίγο πριν τα Χρι-
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά, 
που είναι η κατεξοχήν περίοδος κα-
τανάλωσης αφρωδών οίνων σε 
όλον τον κόσμο. Διαχρονικός στό-
χος της διοργάνωσης ήταν και πα-
ραμένει να φέρει τον Έλληνα κατα-

ναλωτή πιο κοντά στα αφρώδη κρα-
σιά όλο το χρόνο, καθιστώντας μέ-
ρος της καθημερινότητάς του, όπως 
συμβαίνει σε χώρες του εξωτερι-
κού, σκέτα ή και σε συνδυασμό με 
φαγητό. Για το σκοπό αυτό, χορηγοί 
γευστικής απόλαυσης στην Αφρός 
& Φυσαλίδες 2019 θα είναι τα εστι-
ατόρια του Voulgarakis Group («-
Ψαράδες» και «Άδολο»), με εκλε-
πτυσμένες γεύσεις σχεδιασμένες 
ειδικά για αφρώδεις οίνους, αλλά 
και τα φίνα τυριά της εταιρείας 

Provence, από διάφορες χώρες. 
Όπως πάντα, τα επίσημα νερά της 
εκδήλωσης είναι το Acqua Panna 
από την Τοσκάνη και το αφρώδες S. 
Pellegrino από τις Άλπεις (Nestlé), 
ενώ παρόντα θα είναι και τα 
premium αναψυκτικά S. Pellegrino, 
με 4 νέες γεύσεις.

Info
www.sparklingwine.gr και 
info@vinetum.gr, τηλ. επικοινωνίας 
210-76.60.560
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