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Μια γιορτή για το κρασί: Έρχεται η Central Wine Fair

Αν ασχολείστε επαγγελματικά με το κρασί ή είστε αμετανόη-
τος wine lover σας έχω ευχάριστα νέα: η Central Wine Fair, 
η ετήσια εκδήλωση γευσιγνωσίας κρασιών των Ενώσεων Οι-
νοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής, Οινοπαραγωγών Αμπελώ-
να Κεντρικής Ελλάδος και Οίνων και Αποσταγμάτων Θεσσαλί-
ας, επανέρχεται το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο 
Intercontinental, με απόλυτη ασφάλεια τηρώντας όλα τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της πανδημίας, υπενθυ-
μίζοντας ότι ειδικά στον χώρο του κρασιού το σύνθημα δεν μπο-
ρεί παρά να είναι «ισχύς εν τη ενώσει»!

Αυτή τη φορά, 35 οινοποιοί από την Αττική, την Στερεά Ελλάδα 
και την Θεσσαλία, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το κοινό φέρνο-
ντας στην εκδήλωση τα κρασιά της νέας εσοδείας, σπάνιες οι-
νοποιήσεις, καινούριες προτάσεις αλλά και καταξιωμένα κρασιά 
τους. Οι ιστορικές αυτές οινοπαραγωγικές περιοχές, που απο-
τελούν την «καρδιά» της ηπειρωτικής Ελλάδας, έχουν να επι-
δείξουν έναν σημαντικό πλούτο, με γηγενείς ποικιλίες όπως το 
Σαββατιανό, η Μαλαγουζιά, η Λημνιώνα, το Μούχταρο, η Μαυ-
ροκουντούρα, το Βραδυανό, αλλά και μεγάλα κρασιά από δι-
εθνείς ποικιλίες. Υπόσχονται μια «χορταστική» γευσιγνωστική 
εμπειρία με κάποια από τα καλύτερα ελληνικά κρασιά.

Πρωταρχικός στόχος της φετινής εκδήλωσης, πέρα από τις απο-
λαυστικές οινικές διαδρομές, είναι φυσικά η διασφάλιση της 
υγείας τόσο των επισκεπτών όσο και των εκθετών. Η είσοδος 
στην έκθεση, λοιπόν, επιτρέπεται σε επαγγελματίες του κλάδου 
του κρασιού και σε οινόφιλους που έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. H εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί σε ασφαλές περιβάλλον με την τήρηση των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων που ισχύουν για τη διοργάνωση εκδηλώσε-
ων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιπλέον όλοι οι εκθέτες, 
εκτός του ότι θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι, θα υποβληθούν σε 
rapid ή PCR test την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, προκειμένου 
να διασφαλιστεί περαιτέρω η υγεία όλων των συμμετεχόντων.

I N F O
Η είσοδος στην εκδήλωση θα γίνεται μόνο με προαγορά 
εισιτηρίου μέσω Viva 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 
centralwinefair@gmail.com.

H Central Wine Fair 2021 θα ανοίξει τις πόρτες της σε δύο χρο-
νικές περιόδους. Η πρώτη αφορά το ωράριο ανάμεσα στις 11:00 
– 15:00 και η δεύτερη ανάμεσα στις 16:00 – 20:00. Το κόστος για 
την είσοδο στην έκθεση είναι 10€ τόσο για τους  επαγγελματίες 
όσο και για τους οινόφιλους. Το κάθε αγορασμένο εισιτήριο αφο-
ρά είσοδο μόνο στη μία από τις δύο χρονικές περιόδους. Η επι-
λογή της χρονικής περιόδου θα γίνεται κατά την αγορά του εισι-
τηρίου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το αναμνηστικό ποτήρι 
γευσιγνωσίας με το λογότυπο της έκθεσης. O επισκέπτης στην 
είσοδο θα παραλαμβάνει επιπλέον τσάντα που θα περιέχει ατο-
μικό χάρτινο πτυελοδοχείο, μπουκαλάκι με νερό, tasting notes 
book, μολύβι, χειρουργική μάσκα και αντισηπτικό μαντηλάκι.
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