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ΒορΟινά: Το κλασικό, ετήσιο ραντεβού
των Ελλήνων οινόφιλων γίνεται διαδικτυακά!

Προ κορωνοϊού, κάθε εκδήλωση για το κρασί έπαιρνε προτεραιότητα στο δύσκολο πρόγραμμά μου. Από το 2005, μάλιστα
κι έπειτα, θυμάμαι κάθε χρονιά (τέτοια εποχή, αρχές Φεβρουαρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Τρύφωνα προστάτη των
αμπελουργών) να ανοίγει με τα ΒορΟινά στην Αθήνα. Οινογευσίες masterclasses, wine & dine προτάσεις, θεματικές γευσιγνωσίες και πολλά ακόμη έχουν μείνει ολοζώντανα στο μυαλό
μου.
Ακόμη και φέτος όμως που τα πράγματα άλλαξαν τα ΒορΟινά
δεν έχασαν τον στόχο τους: να αναδεικνύουν τον αμπελοοινικό
πλούτο της Βόρειας Ελλάδας και τη συλλογικότητα της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» και να γίνονται ο ιδανικός
πρεσβευτής λίθος στη διάδοση της οινικής κουλτούρας στην
Ελλάδα. Αυτή η γιορτή κρασιού συνεχίζει αυτή την αποστολή
της διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό της www.voroina.gr.
Στην ενότητα ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ θα βρείτε τις οινικές δράσεις
που προτείνουν για όλο τον Φεβρουάριο του 2021, εν μέσω
πανδημίας μεν αλλά με εξαιρετικά θετική διάθεση και πολλή
χαρά. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας απαντώντας στις ερωτήσεις
του κουίζ Wine Pleasure κι ανακαλύψτε πόσο καλά γνωρίζετε τους οινοποιούς της Βόρειας Ελλάδας και τα κρασιά τους,
απαντώντας σε ένα διασκεδαστικό οινικό τρίπτυχο με δέκα
ερωτήσεις ή αν θέλετε να διευρύνετε τις γνώσεις σας δοκιμάστε το κουίζ γνώσεων «Οίνος – Δια Βίου Μάθηση»: θα σας
βοηθήσει να τις φρεσκάρετε αλλά και θα σας δώσει τη δυνατότητα να εμπλουτίσετε την οινική σας βιβλιοθήκη. Κυρίως όμως
μην παραλείψετε να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό Be
My Valent(W)ine, ο οποίος θα σας δώσει τη δυνατότητα να
κερδίσετε μία φιάλη κρασί από τα οινοποιεία της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» με πολύ απλό τρόπο: Δημοφιλείς

ραδιοφωνικοί σταθμοί των Αθηνών (και όχι μόνο), μεταξύ 3 και
10 Φεβρουαρίου, θα προσφέρουν στο κοινό τους, ο κάθε ένας με
τον δικό του τρόπο, συνολικά 33 φιάλες κρασί, όσες και τα μέλη
της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος».
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι 33 τυχεροί ακροατές να αφήσουν τηλέφωνο επικοινωνίας στον ραδιοφωνικό σταθμό, μέσω
του οποίου έχουν κερδίσει τη φιάλη, ώστε στη συνέχεια τα οινοποιεία να επικοινωνήσουν μαζί τους. Οι τυχεροί, κατόπιν, θα
ενημερώσουν τα οινοποιεία για το πρόσωπο στο οποίο επιθυμούν
να σταλεί η φιάλη εκ μέρους τους, δίνοντας τα στοιχεία για την
αποστολή της (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Εσείς απλά επισκεφτείτε τον ιστότοπο του θεσμού: θα ακολουθήσουν πολλά webinars με master of wine και αδρεναλίνη, καθώς
και live συνεντεύξεις οινοποιών!

