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Η τάση των premium mixers εδώ και καιρό διαγράφει ανοδική 
τάση στην αγορά, καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη των κατα-
ναλωτών να καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ χωρίς να χάνουν 
όμως τίποτα σε γεύση, ενώ δεν είναι λίγοι οι  bartenders που 
θεωρούν ότι τα εν λόγω προϊόντα αναδεικνύουν τις δικές τους 
συνθέσεις, χωρίς να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά της αλκοολι-
κής βάσης, όπως συμβαίνει ας πούμε στην περίπτωση του  gin 
n’ tonic.

Γι αυτούς τους λόγους χάρηκα πολύ όταν πριν λίγες μέρες έφτα-
σαν στο γραφείο μου, σε μια απίστευτα πρακτική συσκευασία 
τα Ros Solis, τα οποία απευθύνονται σε όσους ζητούν υψηλών 
προδιαγραφών mixers για να δημιουργήσουν premium long 
drinks, cocktails ή ακόμα και  mocktails, που αναδεικνύουν τις 
γεύσεις των φυσικών συστατικών τους.

Το όνομα ροσόλι (ροσόλια στον πληθυντικό) προέρχεται από 
το λατινικό Ros Solis που περιγράφει την δροσιά του πρωινού 
ήλιου, τις πρώτες δροσοσταλίδες, το λυκαυγές της ημέρας που 
ξεκινά και σηματοδοτεί μια  νέα, φρέσκια  αρχή. Στα τέλη του 
19ου αιώνα τα ροσόλια, δηλαδή οι συμπυκνωμένοι χυμοί φρού-
των που τους αραίωναν με νερό ή αλκοόλ, θεωρούνταν το κλα-
σικό τρατάρισμα της ακμάζουσας αστικής κοινωνίας των Ελλή-
νων της Σμύρνης. Η ζωντάνια των γεύσεων και οι πολλές και 
καλά ενσωματωμένες φυσαλίδες κάνουν τα  Ros Solis ιδανικό 
απεριτίφ για τους ενημερωμένους καταναλωτές που θέλουν να 
αποφύγουν το αλκοόλ ή ακολουθούν gluten-free, vegetarian 
και vegan δίαιτες. Παράγονται με το εξαιρετικής ποιότητας Φυ-
σικό Μεταλλικό Νερό της ιδιόκτητης πηγής  στην περιοχή Ρο-
δοδάφνη Αιγίου, υψηλής ποιότητας διοξείδιο του άνθρακα και 
με 100% φυσικά συστατικά χωρίς τεχνητά χρώματα, αρώματα 

και συντηρητικά. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία  και η άρτια υπο-
δομή της εταιρείας Παραγωγής & Εμφιάλωσης Αναψυκτικών 
& Αεριούχων Ποτών ΚΡΙΝΟΣ εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα 
παραγωγής.

Κυκλοφορούν σε  έξι (6) γεύσεις: Pink Grapefruit Soda με γεύ-
ση εξωτική από αληθινό ροζ γκρέιπφρουτ, Ginger Beer από 
φυσική ζύμωση ginger roots για πικάντικες νότες, Bergamot n’ 
Mandarin Soda για έντονα αρώματα εσπεριδοειδών, Cucumber 
n’ Basil Tonic με έντονη βοτανικότητα εμπνευσμένη από την ελ-
ληνική φύση, Tonic Water για το απόλυτο Gin n’ Tonic και Soda 
Water γιατί και η σόδα έχει την premium εκδοχή της,  με φυσι-
κό μεταλλικό νερό.

Με εντυπωσίασαν με την απολαυστική γεύση τους αλλά και 
το υπέροχο, βαθύ μπλε χρώμα της ετικέτας τους, πάνω στην 
οποία έχουν προστεθεί διαφορετικά εικαστικά, εμπνευσμένα 
από τις αντιθέσεις των στοιχείων της φύσης και από το ζωικό 
βασίλειο. Επιπλέον, η συσκευασία τους σέβεται το περιβάλλον 
και είναι πλήρως ανακυκλώσιμη. Από τις έξι προτάσεις λάτρε-
ψα το άκρως δροσιστικό Ros Solis Cucumber N´Basil Tonic, 
το οποίο συνόδεψε άψογα το τσίπουρο Plantae του συριανού 
αποσταγματοποιού Νικόλα Μακριωνίτη. Το σέρβιρα σε ένα Tom 
Collins ποτήρι, με μπόλικο πάγο, φλούδες αγγουριού και ένα 
κλωναράκι θυμάρι.

Τα Ros Solis είναι μια αποκλειστική συνεργασία μεταξύ της εται-
ρείας Παραγωγής & Εμφιάλωσης Αναψυκτικών & Αεριούχων 
Ποτών “KRINOS”- Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε και της 
εταιρείας Εμπορίας Οίνων & Αλκοολούχων Ποτών “TRINITY 
WINES Α.Ε


