
          όσα πράγματα ξέρετε για την 
          μπύρα; Γνωρίζετε, για παρά-
δειγμα ότι είναι το πρώτο ποτό – 
προϊόν ζύμωσης κι ότι η  πρώτη ανα-
φορά για αυτή γίνεται πριν από περί-
που 5.000 χρόνια;  Πως αδίκως θεω-
ρείται καλοκαιρινή, ενώ είναι παντός 
καιρού κι ότι το μεγαλύτερο έγκλημα 
που μπορείτε να κάνετε είναι είτε να 
τη βάλετε στην κατάψυξη και να κα-
ταστρέψετε όλα τα αρώματα και τα 
μοναδικά γευστικά της χαρακτηριστι-
κά; Και τι έχετε ακούσει για το ρεύμα 
Beer Revolution που έχει ως στόχο να 
επαναφέρει ξεχασμένα στυλ μπύρας 
και να δημιουργήσει νέες τάσεις και 
που οδήγησε στη δημιουργία πολ-
λών μικροζυθοποιείων τόσο στο εξω-
τερικό όσο  και στην Ελλάδα;

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 
2020, λοιπόν, η Ελληνική Ένωση Ζυ-
θοποιών καλεί στη σκηνή του Beer 

& Spirits Show, της έκθεσης HOREC
Α, σημαντικούς εκπροσώπους της 
αγοράς μπύρας στην Ελλάδα (μεγά-
λες ζυθοποιίες της χώρας μας, κα-
θώς και μικροζυθοποιεία) για να 
παρουσιάσουν και να ενημερώσουν 
τους παρευρισκόμενους, σχετικά με 
τις εξελίξεις στον κόσμο της μπύρας 
και φυσικά για να απαντήσουν σε 
ερωτήματα όπως τα παραπάνω.

Πέρα από αυτά, οι επαγγελματίες 
του κλάδου θα έχουν την ευκαιρία 
να μάθουν τα πάντα σχετικά με με-
θόδους και διαδικασίες που μπορεί 
να ακολουθήσει ένας επιχειρηματί-
ας για το στήσιμο του δικού του μι-
κροζυθοποιείου, αλλά και  να ακού-
σουν προτάσεις σχετικά με το στήσι-
μο και τη λειτουργία ενός πετυχημέ-
νου beer outlet. To highlight, βέ-
βαια, θα είναι η γευσιγνωσία αγα-

πημένων ειδών μπύρας, όπως 
επίσης και η «τυφλή» γευστική 
δοκιμή, με τη συμμετοχή του 
κοινού.

Προσκεκλημένοι είναι σημαντι-
κοί επαγγελματίες που ειδικεύ-
ονται στον εξοπλισμό ζυθοποι-
είων,  καθώς και επιχειρηματίες 
από το χώρο της εστίασης, 
όπως Σ. Παναγιώτου, Πρόεδρος 

ΕΕΖ, Ιδρυτής & Συνιδιοκτήτης της 
«Μικροζυθοποιία Septem» Αλ. Δανι-
ηλίδης, Αντιπρόεδρος ΕΕΖ και  Διευ-
θύνων Σύμβουλος της  «Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία», ο Π. Κουγιός, Γραμμα-
τέας ΕΕΖ και Ιδιοκτήτης της «ΒΑΠ Π. 
Κουγιός», ο Γ. Μαρμαρέλλης, Αντι-
πρόεδρος ΕΕΖ, Iδρυτής & ιδιοκτήτης 
της «Μικροζυθοποιία Σερρών & Β. 
Ελλάδος», ο Π. Αβραμίδης, Μέλος 
Δ.Ε. ΕΕΖ, Διευθύνων Σύμβουλος της 
«ΕΛΙΞΗ Μικροζυθοποιία», ο Β. Φι-
λίππου, Υπεύθυνος Ανάλυσης δεδο-
μένων αγοράς & Ανάπτυξης νέων 
προϊόντων της «Ολυμπιακή Ζυθο-
ποιία» και ο Γ. Πέτρου, Ιδιοκτήτης 
της «Ζυθοποιία Πηνειού».

Να προσθέσω σε αυτό το σημείο 
ότι η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών 
ιδρύθηκε το 2004 ως ένωση μεγά-
λων ζυθοποιείων και σήμερα απο-
τελείται από 15 ζυθοποιεία-μέλη, 
τα οποία είναι μεγάλοι και μικροί 
ζυθοποιοί από όλη την Ελλάδα. Κι 
επίσης, ότι ο καλύτερος τρόπος για 
να σερβίρει κανείς την μπύρα δεν 
είναι το παγωμένο ποτήρι- προτιμή-
στε το βρέξιμο του ποτηριού με πα-
γωμένο νερό πριν το σερβίρισμα. 
Τα υπόλοιπα θα τα π(ι)ούμε και θα 
τα μάθουμε από κοντά!

Έναρξη εκδήλωσης: 15:00
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Έρχεται η BEER DAY
Μια πρωτοβουλία από την Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών

By Γιώτα Παναγιώτου

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

1


