
       ο Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, 
       στο ξενοδοχείο Grande 
Bretagne, στην Πλατεία Συντάγμα-
τος θα πραγματοποιηθούν τα Βο-
ροινά,  μια από τις πιο πετυχημέ-
νες και αγαπητές εκδηλώσεις γευ-
σιγνωσίας κρασιών και αποσταγ-
μάτων.

Σε λίγες μέρες, λοιπόν, η ένωση των 
Οινοποιών Βορείου Ελλάδος θα συ-
ναντήσει επαγγελματίες και κατα-
ναλωτές, λάτρεις του κρασιού με 
μια λέξη προκειμένου να τους ταξι-
δέψει στα αμπελοτόπια του βορειο-
ελλαδίτικου αμπελώνα, εκεί απ’ 
όπου προέρχονται κορυφαία κρα-
σιά και αμπελοοινικά αποστάγματα.

Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι 
οι «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» 
μέσα από τις εξαίρετες δημιουργί-
ες τους, πέρα από το ότι έχουν 
αναδείξει γηγενείς ποικιλίες, κατά-
φεραν να καθιερώσουν ιδιαίτερα 
στυλ κρασιών και πάνω από όλα 
προήγαγαν με τον πιο δυναμικό 
τρόπο τον ελληνικό αμπελώνα και 
τον επώνυμο ποιοτικό οίνο.

Όσοι από εμάς βρεθούμε στα Βο-
ροινά θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε από κοντά τους δημι-
ουργούς αγαπημένων κρασιών, να 
συζητήσουμε μαζί τους και να ενη-
μερωθούμε για τον τρύγο του 
2019 απ’ όπου αναμένονται εκπλη-
κτικά κρασιά, ορισμένα από τα 
οποία θα μπορέσουμε, μάλιστα, να 

τα  δοκιμάσουμε στην εκδή-
λωση.

Παράλληλα, το Σάββατο 1 
Φεβρουαρίου στα ΒΟΡΟΙΝΑ, 
οι επισκέπτες θα μπορέσουν 
να παρακολουθήσουν:

-  11:00-13:00 
«Winemakers’ masterclass: 
Οίνος & Ύδωρ» με προκρά-
τηση (κόστος 30€). Αίθουσα 
Golden Room.

-  12:00-20:00 Θεματικό 
τραπέζι γευσιγνωσίας «Ξι-
νόμαυρο Οριζοντίως – Σο-
δειά 2016» με το εισιτήριο 
στα ΒΟΡΟΙΝΑ, στην αίθου-
σα Grand Ballroom.

Το κοινό θα έχει επίσης την 
ευκαιρία, μια εβδομάδα 
πριν τη βασική εκδήλωση  
να ακολουθήσει τις προτά-
σεις των Βοροινών:  τα 
VorOina Days έχουν στόχο 
να φέρουν ακόμα περισσότερο 
το κοινό κοντά στο κρασί και να δώ-
σουν σε όλους την ευκαιρία να το 
απολαύσουν σε γνωστά εστιατόρια 
της Αθήνας. Παράλληλα, αξιόλογα 
wine bars θα δημιουργήσουν, ειδι-
κά για αυτές  τις ημέρες, τις  «Βο-
ρΟινές» λίστες κρασιού, οι οποίες 
θα  περιλαμβάνουν προτάσεις σε 
ποτήρι και σε φιάλη. 

Κορυφαίο γεγονός πριν τα ΒΟΡΟΙΝΑ,  
θα είναι όμως το καθιερωμένο 

πλέον masterclass με τον 
Κωνσταντίνο Λαζαράκη 
MW, στις εγκαταστάσεις 
του WSPC, την Παρασκευή 
31 Ιανουαρίου, ώρα 
18:45. Τίτλος του φετινού 
masterclass τυφλής γευσι-
γνωσίας:  «Value For 
Money - Μία άσκηση για 
το «value for money» των 
ερυθρών κρασιών του 
βορειοελλαδίτικου αμπε-

λώνα, λιανικής τιμής από 20 έως 
40 ευρώ». Συμμετοχή με κρατήσεις 
(κόστος 50€).

Για την προεγγραφή (με έκπτωση) 
στην εκδήλωση ΒΟΡΟΙΝΑ και πλη-
ροφορίες σχετικά με το προφίλ της 
εκδήλωσης, τα οινοποιεία που 
συμμετέχουν, το πρόγραμμα όλων 
των εκδηλώσεων, τους συνεργά-
τες, τους χορηγούς, δελτία τύπου 
και συνοδευτικό υλικό, μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.voroina.gr

ΒΟΡΟΙΝΑ: Σάββατο 1 Φεβρουαρί-
ου 2020, Ξενοδοχείο Grande 
Bretagne

Ώρες λειτουργίας:          

• 12:00-15:00 για επαγγελματίες 
(είσοδος δωρεάν με προεγγραφή)

• 15:00-20:00 για το οινόφιλο κοινό 
(είσοδος 8€ - με προεγγραφή 5€)

Τ
Έρχονται τα Βοροινά

Γνωρίστε τα εκπληκτικά κρασιά της Βορείου Ελλάδας
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