
          ύτε ένα, ούτε δύο, αλλά 100
           εξαιρετικά αποστάγματα θα 
έχει την ευκαιρία να γευτεί όποιος 
επισκεφθεί την εκδήλωση «Ελληνι-
κό Απόσταγμα» την Κυριακή 19 
Ιανουαρίου 2020 (13:00 – 20:00), 
στην Αίγλη Ζαππείου.

Το «Ελληνικό Απόσταγμα» αφορά 
μόνο ελληνικές ποτοποιίες, τα 
επώνυμα προϊόντα των οποίων 
βρίσκονται σε φάση συνεχούς 
ποιοτικής και επικοινωνιακής 
αναβάθμισης. Κι αυτό παρά τις 
αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπί-
ζουν στην αγορά και που αφορούν 
στην υψηλή φορολόγηση και στον 
αθέμιτο ανταγωνισμό από το χύμα 
τσίπουρο και το λαθραίο οινόπνευ-
μα. Είναι όμως ακριβώς αυτά  τα 
εμπόδια και οι δυσκολίες που 
καθιστούν την εν λόγω εκδήλωση 
ξεχωριστή, καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι μέσα από αυτή 
φωτίζεται το έργο των ελλήνων 

επιχειρηματιών του χώρου, που 
συνεχίζουν να βελτιώνουν και να 
ανανεώνουν τα προϊόντα τους 
ποικιλοτρόπως.

Οι επισκέπτες στο «Ελληνικό 
Απόσταγμα» 2020, που διοργανώ-
νεται φέτος για 6η φορά, θα έχουν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικά 
από τα καλύτερα ελληνικά αλκοο-
λούχα ποτά, ανάμεσά τους δυσεύ-
ρετα τσίπουρα μικρών παραγωγών, 
premium ούζα διπλής και τριπλής 
απόσταξης, αποστάγματα φρούτων, 
ηδύποτα από βότανα και άλλες 
αρωματικές ουσίες της ελληνικής 
υπαίθρου και βέβαια σπάνια 
παλαιωμένα τσίπουρα, τα οποία 
συνεχίζουν να αποτελούν δυναμική 
τάση στην ελληνική αγορά αλκοο-
λούχων ποτών.

Πέρα από τα παραπάνω θα 
διαπιστώσουν τον λόγο που τα 
ελληνικά αποστάγματα είναι 

αναμφίβολα ιδανικά και για 
ευφάνταστα κοκτέιλ:  η εκδήλωση 
φιλοξενεί φέτος και ένα pop-up bar 
σε συνεργασία με τον head 
bartender – mixologist του 42 
Barstronomy, Γιάννη Κοροβέση, ο 
οποίος θα δημιουργεί επιτόπου 
κοκτέιλ, με τα αγαπημένα ελληνικά 
αποστάγματα των επισκεπτών της 
εκδήλωσης.

Επειδή, όμως, ούζο και τσίπουρο 
είναι καθιερωμένοι συνοδοί 
παραδοσιακών και μη εδεσμάτων, 
το «Ελληνικό Απόσταγμα» 2020 
εξασφάλισε και φέτος την παρου-
σία δύο εκ των σημαντικότερων 
εστιατορίων για ψάρι και θαλασσι-
νά της Αθήνας, με αξιόλογη λίστα 
τυποποιημένων αποσταγμάτων και 
ανάλογη εξειδίκευση στο μενού. 
Έτσι, ο executive chef των εστιατο-
ρίων Ψαράδες (Π. Φάληρο) και 
Άδολο - Ψαράδων Γεύσεις (Κηφι-
σιά), Βασίλης Τσατσάκης, θα 
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προτείνει ευφάνταστες γευστικές 
δημιουργίες, με χορηγό γευστικής 
απόλαυσης το Voulgarakis Group.

Επιπλέον, το «Ελληνικό Απόσταγ-
μα» φιλοξενεί φέτος τις εξής 
παράλληλες εκδηλώσεις:

1. «Responsibility Alliance: η 
συμμαχία για την υπεύθυνη 
πώληση οινοπνευματωδών 
ποτών» (15:00 – 16:00): Παρου-
σίαση δράσεων από την Τασού-
λα Γεωργαντά, διευθύντρια 
ΣΕΑΟΠ.

2.  «Aegean Cocktails & Spirits, το 
repositioning των ελληνικών 
αποσταγμάτων στα μπαρ» (16:00 
– 17:00): Παρουσίαση ενεργειών 
από τους Ντένη Καλλιβωκά, 
εμπνεύστρια και ιδρύτρια, Ελένη 
Νικολούλια, συνιδρύτρια (και οι 
δύο Partner Difford’s Guide 
Greece) και Δημήτρη Αλπανέζο, 
επίσης συνιδρυτή και διευθυντή 
μάρκετινγκ της εν λόγω δράσης.

3. Σεμινάριο: «Δοκιμάστε ελληνικά 
αποστάγματα σαν ειδικός» 
(17:00 – 18:00): Ο Ανδρέας 
Ματθίδης, diploma WSET, 
πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Οινοχόων και εισηγητής 
στη σχολή WSPC, θα παρουσιά-
σει την πλέον λειτουργική και 
αποτελεσματική μέθοδο δοκιμής 
ελληνικών αποσταγμάτων, για να 

μπορεί ο καθένας να αντλήσει τη 
μέγιστη απόλαυση από αυτά, 
καθώς και να τα αξιολογεί 
αποτελεσματικά.

4. Master class: «Ο κόσμος των 
λικέρ» (18:30 – 19:30): Ο Γιώργος 
Παπαδογούλας, γευσιγνώστης 
αποσταγμάτων, θα ρίξει φως 
στον άγνωστο όσο και γλυκύ 
κόσμο των ηδύποτων, δηλαδή 
των λικέρ. Τι είναι, πώς παρα-
σκευάζονται και πώς καταναλώ-
νονται; Είναι ποτά μιας… άλλης 
εποχής ή μπορούν να έχουν 
ακόμα θέση στη ζωή μας;

Η είσοδος στο «Ελληνικό 
Απόσταγμα» κοστίζει 10€ (5€ 

φοιτητικό) και είναι δωρεάν για 
επαγγελματίες HORECA και 
φοιτητές οινολογίας. Περιλαμβά-
νει κατάλογο συμμετεχόντων, με 
τα στοιχεία και τα προϊόντα τους, 
ειδικό αναμνηστικό ποτήρι 
γευστικής δοκιμής αποσταγμάτων 
και δωρεάν είσοδο στις παράλλη-
λες εκδηλώσεις και τις γευστικές 
δοκιμές εδεσμάτων. Το πολυβρα-
βευμένο φυσικό μεταλλικό νερό 
Θεόνη συντροφεύει τις δοκιμές 
της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό 
την αιγίδα του ΣΕΑΟΠ (Σύνδεσμος 
Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμά-
των & Αλκοολούχων Ποτών) και 
της Responsibility Alliance.
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