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Σας έχω μιλήσει  στο παρελθόν για το τσίπουρο και για την με-
γάλη εκτίμηση που του έχω. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι 
ένα απίστευτο απεριτίφ, με πολλές δυνατότητες, ενώ σε παλαι-
ωμένη έκδοση θεωρώ πως αποτελεί το δικό μας malt ή brandy. 
Χαίρομαι, λοιπόν, αφάνταστα όταν βλέπω με πόση αγάπη κι 
έννοια προσεγγίζουν οι Έλληνες παραγωγοί το συγκεκριμένο 
απόσταγμα κι ενθουσιάζομαι όταν ανακαλύπτω τις προτάσεις 
της χρονιάς.

Πρόσφατα δοκίμασα το Αγιονέρι, ένα τσίπουρο μικρής παραγω-
γής της Οινοποιίας-Αποσταγματοποιίας Τσιλιλή, από τις ποικιλί-
ες Μοσχάτο και Ροδίτη,  με λαμπερό χρώμα και χρυσοκίτρινες 
ανταύγειες που αποστάζεται στην αμπελουργική ζώνη της περι-
οχής των Μετεώρων και ωριμάζει σε γαλλικά δρύινα βαρέλια, 
πριν εμφιαλωθεί. Ακριβώς στον τελευταίο παράγοντα χρωστά 
την ιδιαίτερα  βελούδινη γεύση του, καθώς και τα διακριτικά 
αρώματα γλυκών μπαχαρικών (κανέλα και γαρύφαλλο). Με 
μαλακό και ισορροπημένο χαρακτήρα, θα σας κερδίσει, όπως 
έκανε και με μένα. Στο στόμα βγάζει, επίσης, κι άλλα χαρακτη-
ριστικά: είναι παρούσες οι γεύσεις εσπεριδοειδών, τα αποξηρα-
μένα φρούτα ενώ σίγουρα μπορεί να διακρίνει κανείς και μια 
εκλεπτυσμένη βοτανικότητα. Όταν το δοκιμάσετε, θα διαπιστώ-
σετε κι εσείς ότι διαθέτει πλούσιο, φινετσάτο και ισορροπημένο 

σώμα, πράγμα που, κατά τη γνώμη μου, το καθιστά ιδανικό για 
συνδυασμούς με πικάντικες γευστικές επιλογές.

Το μπουκάλι που έχω στα χέρια μου αποτελεί μια συλλεκτική 
έκδοση, η οποία επιδιώκει να κλείσει το εξαιρετικά βαρύ 2020 
με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Το τελευταίο δρύινο βαρέλι, αυτής 
της χρονιάς, άνοιξε, και από αυτό δημιουργήθηκαν 485 συλλε-
κτικές, αριθμημένες φιάλες, με το όνομα  Αγιονέρι – The Last 
Barrel Series 2020. «Το τελευταίο βαρέλι κάθε χρονιάς για εμάς 
έχει ξεχωριστή σημασία, για αυτό και παραδοσιακά, όταν απο-
σφραγίζεται, το μοιραζόμαστε με φίλους. Φέτος, νιώσαμε την 
ανάγκη να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον περίεργο και δύσκολο, 
για όλους, χρόνο με όσο γίνεται περισσότερους φίλους, για αυτό 
δημιουργήσαμε το πρώτο συλλεκτικό Αγιονέρι της σειράς The 
Last Barrel Series.» δήλωσε, σχετικά, ο σπουδαίος αποσταγμα-
τοποιός Κώστας Τσιλιλής.

Ψάξτε το σε επιλεγμένες κάβες και e-shops: κυκλοφορεί σε ει-
δική κασετίνα που περιέχει την φιάλη με χειρόγραφη αρίθμηση, 
καθώς και ένα κομμάτι ένα κομμάτι ξύλου του τελευταίου βα-
ρελιού της χρονιάς, όπως δηλαδή αξίζει σε ένα μοναδικό από-
σταγμα και σε ένα δώρο αξιώσεων.


