
Στις 6 Ιουλίου, στη βεράντα του 
ξενοδοχείου Makedonia Palace 
θα πραγματοποιηθεί η 2η Rosé 
Grand Tasting, η μεγαλύτερη 

γευστική δοκιμή ροζέ κρασιών στη βόρεια 
Ελλάδα. Αν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη 
κι αγαπάτε το κρασί σας συμβουλεύω να 
μην τη χάσετε. Από τη μια φιλοξενείται 
σε έναν υπέροχο χώρο που θα σας φτιά-
ξει τη διάθεση με το που θα πάτε κι από 
την άλλη θα έχετε την ευκαιρία να δοκι-
μάσετε περίπου 80 ροζέ κρασιά. Θα περι-
πλανηθείτε σε ροζ ποιήματα σχεδόν κάθε 
χρωματικής, αρωματικής και γευστικής  
απόχρωσης-από σομόν που παραπέμπουν 
στην Προβηγκία μέχρι τριανταφυλλένια- 
και θα γνωρίσετε τους εκπροσώπους των 
κυριότερων ροζέ ονομασιών προέλευσης, 
γεωγραφικών ενδείξεων και ποικιλιών 
αμπέλου, αλλά και πολλές νέες κυκλοφο-
ρίες  όπως και σημαντικές ξένες ετικέτες 
του διεθνούς αμπελώνα.

Ανάμεσά τους θα βρείτε ροζέ κρασιά 
(μονοποικιλιακά και χαρμάνια) από Ξινό-
μαυρο, από Αγιωργίτικο, από  Μοσχοφίλε-
ρο και Gewürztraminer, ποικιλίες  Grises, 
καθώς και πολλές άλλες ελληνικές και 
διεθνείς ποικιλίες. Ενδεικτικά σας αναφέ-
ρω το Αμύνταιον Rosé Demi Sec Αφρώ-
δης 2019 - Amyntas Wines, το  Έμμετρος 
Λόγος Ροζέ 2019 – Tsantali, το Peplo 2019 
- Κτήμα Σκούρα, το Ορεινός Ήλιος 2019 
- Αγιωργίτικο – Semeli, το Gris De Nuit 
2019 - Κτήμα Τσέλεπου, το Μοσχόμαυρο 
2019 - Οινοποιείο Πάντου, το Tempranillo 

2019 - Κτήμα Παυλίδη, το Pink Pull 2019 
– Κτήμα Καριπίδη, το Κλέφτρα Κίσ-
σα 2019 - Κτήμα Κοκοτού και το Τρεις 
Μάγισσες ροζέ 2019,  από το Οινοποιείο 
Μπαραφάκα.

Την εκδήλωση, ως παράλληλο event 
του Χάρτη των Γεύσεων, πραγματοποι-
εί η  Wine Plus, ανταποκρινόμενη στην 
αναγνωρισμένη διάθεση των κατανα-
λωτών, αλλά και των επαγγελματιών να 
ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις στον 
κόσμο των ροζέ κρασιών. Η εταιρεία με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζό-
μενους και τους επισκέπτες των εκδηλώ-
σεών της, μελέτησε με μεγάλη προσοχή 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας 
των εστιατορίων, των ξενοδοχείων και τις 
οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή εκδη-
λώσεων και επιπλέον δημιούργησε και τα 
δικά της πρωτόκολλα, τροποποιώντας τις 

συνθήκες υλοποίησης των εκδηλώσεών 
της, ούτως ώστε να τηρηθούν και οι πιο 
αυστηρές υποδείξεις. Με αυτό τον τρόπο 
η 2η Rosé Grand Tasting @Thessaloniki 
θα υλοποιηθεί σε ασφαλές περιβάλλον για 
τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους.

 Ωράριο λειτουργίας: 18.30 - 20.30 & 21:00 
– 23:00
Είσοδος: 5€ (περιλαμβάνεται το ατομικό ποτήρι 
γευστικής δοκιμής)
Για τους επαγγελματίες του κρασιού και 
της γαστρονομίας (Horeca, bars, wine 
bars), η είσοδος είναι δωρεάν με την επίδει-
ξη της επαγγελματικής τους κάρτα

T H E  T R E N D L E T T E R

Oι εκθέσεις του κρασιού επιστρέφουν  
2η  Rosé Grand Tasting στη Θεσσαλονίκη
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