
         ο 2019 είναι η χρονιά που 
          σηματοδοτεί την πρώτη 
έκδοση του METAXA Angels’ 
Treasure Single Cask Strength. 
Επέλεξα το Βαρέλι N°1019, κα-
θώς είχε φτάσει στην ιδανική έκ-
φρασή  του. Είμαι υπερήφανος 
που αποκαλύπτω αυτό το έντονα 
αρωματικό blend, που έφτασε 
στο απόγειο της έκφρασής του 
στους  42,2% αλκοολικούς βαθ-
μούς".  Έτσι ξεκίνησε πριν λίγες 
μέρες η γνωριμία με αυτό το 
σπουδαίο spirit, η οποία πέρα 
συνοδεύτηκε και από μια μονα-
δική παρουσίαση, εφάμιλλη με 
αντίστοιχες που πραγματοποιού-
νται στο εξωτερικό.

Το METAXA Angels’ Treasure, 
όπως γνωρίζουν οι φανατικοί λά-
τρεις του κεχριμπαρένιου ποτού, 
με το βαθύ, γλυκό άρωμα, που 
παραπέμπει σε φλούδα πορτο-
καλιού, αποξηραμένο δαμάσκη-
νο, γλυκά μπαχαρικά, σοκολάτα 
και καραμέλα βουτύρου, έχει τη 
δική του ιστορία. Όπως συμβαί-
νει με όλα τα αποστάγματα που 

παλαιώνουν σε κελάρια, έτσι και 
το METAXA Angels’ Treasure κα-
θώς «κοιμάται» χάνει μέρος του 
αλκοόλ μέσω εξάτμισης, λόγω 
της υγρασίας. Βλέποντας τη δια-
δικασία από ποιητική σκοπιά, οι 
άνθρωποι που ασχολούνται με 
τα αποστάγματα θεωρούν ότι με 
αυτό τον τρόπο αποδίδεται 
στους αγγέλους ένα κομμάτι από 
το πολύτιμο spirit.

Αυτό ακριβώς το φαινόμενο, όχι 
μόνο χάρισε το όνομά του στο 
METAXA Angels’ Treasure, αλλά 
ώθησε τον Masterdistiller του 
Metaxa, Κωσταντίνο Ράπτη να 
εξερευνήσει  βαθύτερα τη δυνα-
μική που κρύβει μέσα του: τοπο-
θετώντας μεμονωμένα βαρέλια  
σε διαφορετικές, κρυφές γωνιές 
των κελαριών και αφήνοντάς τα 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
κατάφερε να δώσει έξτρα πό-
ντους γεύσεις στο απόσταγμα.  
Κι αυτό συνέβη διότι τα συγκε-
κριμένα κελάρια του Οίκου Με-
ταξά έχουν χαμηλή υγρασία, 
επομένως η εξάτμιση νερού 

ήταν μεγαλύτερη  έναντι της αλ-
κοόλης, οπότε και το τελικό απο-
τέλεσμα πιο συμπυκνωμένο.

Καθώς τα βαρέλια περιμένουν 
υπομονετικά, το καθένα τη σει-
ρά του, για να απελευθερώσουν 
το περιεχόμενό τους τα επόμενα 
χρόνια, φέτος γιορτάζεται η μο-
ναδικότητά του εξαιρετικού πο-
τού, με την κυκλοφορία της πρώ-
της έκδοσης από το Βαρέλι 
N°1019:  ένα απόσταγμα, με στι-
βαρό χαρακτήρα αλκοολικού 
βαθμού 42,2% .

Το blend στο Βαρέλι N°1019 εί-
ναι τόσο πολύτιμο που εμφιαλώ-
θηκαν  μόλις 4.500 φιάλες. Η κά-
θε φιάλη χαρακτηρίζεται  από 
κομψό design με καμπύλες που 
θυμίζουν φτερά αγγέλων, φέρει 
έναν μοναδικό αριθμό, καθώς 
και τον «Σαλαμινομάχο», το έμ-
βλημα του Οίκου, σε χρυσό. Το 
ιδιαίτερο πώμα αναπαριστά μια 
σταγόνα από το πολύτιμο υγρό, 
το οποίο φυλάσσεται στο εσωτε-
ρικό της φιάλης- ένα πραγματικό 
κόσμημα που συμβολίζει τη 
σπανιότητα του κεχριμπαρένιου 
υγρού.

"Κάθε έκδοση του METAXA 
Angels' Treasure Single Cask 
Strength θα έχει το δικό της ιδι-
αίτερο χαρακτήρα και θα έρχεται 
να προστεθεί σε μια εξαιρετική 
σειρά από σπάνια, συλλεκτικά 
αποστάγματα" δηλώνει ο Κωστα-
ντίνος Ράπτης. Αναζητήστε το σε 
επιλεγμένες κάβες. Θα σας εντυ-
πωσιάσει με πλούσια, μπαχαρέ-
νια αίσθηση που αφήνει στο 
στόμα η οποία παραπέμπει σε  
λευκή σταφίδα, δαμάσκηνο, πε-
τιμέζι και πιπέρι, αλλά και τη μα-
κρά επίγευση με νότες από μέλι 
άγριων μελισσών.
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