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Δοκιμάζουμε κρασί:  
Η περίπτωση της Παράγκα Revolution

To έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω άλλη μια: το κρα-
σί ενώνει τους ανθρώπους. Φανταστείτε το ως ένα είδος πανί-
σχυρης κόλλας που συνδέει τις κοινές στιγμές και τις κρατά στο 
μυαλό για πάντα. Διαπιστώνω σταθερά, καθώς ψάχνω τις ανα-
μνήσεις μου, ότι δεν λείπει ποτέ από τις πιο δυνατές εικόνες που 
έχω συγκρατήσει κι από τα συναισθήματα τα οποία έχω νιώ-
σει, ως ενήλικη. Κι ίσως γι αυτό να συγκινήθηκα τόσο όταν, κά-
νοντας μια έρευνα στο youtube σχετικά με τις δυνατότητες ανά-
πτυξης του κρασιού σε όρους digital marketing, έπεσα πάνω σε 
ένα μικρό βίντεο-αφιέρωμα στην αγαπημένη Παράγκα του Κτή-
ματος Κυρ-Γιάννη.  

Το συγκεκριμένο κρασί κλείνει φέτος δύο δεκαετίες και κάτι συ-
νεχόμενης παρουσίας από την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε 
στο οινοποιείο του Αμύνταιου και θέλοντας να γιορτάσει το γεγο-
νός, ζήτησε από τους ανθρώπους του να κάνουν ένα νοητό ταξίδι 
στο χρόνο απαντώντας στην απλή ερώτηση «τι κάνατε 21 χρόνια 
πριν». Αν το παρακολουθήσετε θα δείτε ότι τα μάτια τους φωτί-
ζονται όταν μιλούν για τα παιχνίδια, την ελευθερία και τους πρώ-
τους τους έρωτες. Κι ίσως αυτό να είναι τελικά πρωτίστως το κρα-
σί. Έρωτας.

Με αφορμή τα γενέθλιά της η επετειακή έκδοση βαφτίστηκε με 
το όνομα «Παράγκα Revolution» και διαθέτει επιπλέον μια πολύ 
επιτυχημένη εικαστικά ετικέτα με δύο διασταυρωμένα καριοφί-
λια, από την εποχή των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Φέ-
τος, άλλωστε, κλείνουν 200 χρόνια από το πρώτο άναμμα της σπί-
θας για απελευθέρωση, οπότε εδώ πρόκειται για διπλή γιορτή, 
όπως καταλαβαίνετε.

Κι επειδή "στη βράση κολλάει το σίδερο", αγόρασα μια φιάλη και το 
δοκίμασα. Το εν λόγω ερυθρό κρασί είναι, όπως πάντα, ένα ισορ-
ροπημένο μπλεντ από Cabernet Sauvignon (50%) και Syrah (50%). 
Βαθύ ρουμπινί σε χρώμα, με έντονα αρώματα μαύρων φρού-
των και μπαχαρικών (ειδικά πιπεριού) και όμορφα ενσωματω-
μένο βαρέλι, διεκδικεί επάξια την προσοχή των συνδαιτυμόνων 
στο καθημερινό τραπέζι, καθώς θα το βρείτε σε πολύ οικονομι-
κή τιμή στο ράφι. Πλούσιο και στο στόμα, με το μαύρο, ζουμερό 
φρούτο να κυριαρχεί, μπορεί να συνοδεύσει όμορφα ένα ζουμερό 
burger κι ότι βγάλετε από το barbeque, ένα πλούσιο στιφάδο μανι-
ταριών ενώ δε λέει όχι σε ένα πλατό τυριών και ειδικά σε γραβιέ-
ρες που έχουν υποστεί πολύμηνη ωρίμαση ή σε αλλαντικά όπως  
το Jamón Ibérico ή  το  Prosciutto Πάρμας.

Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω και αφορά στους επαγγελματίες 
του κλάδου είναι ότι δεν επαναπαύεται στις δάφνες της. Η επιτυχία 
της βασίζεται και στο γεγονός ότι προβάλλεται ως συναισθηματι-
κό αγαθό, όπως ακριβώς αυτή η κόλλα για την οποία σας μίλησα 
στην πρώτη παράγραφο του κειμένου. Κοινώς, τα καταφέρνει δι-
ότι δε στηρίζεται μόνο στην απόλαυση που χαρίζουν οι καλοδου-
λεμένες τανίνες χαϊδεύοντας τον ουρανίσκο, αλλά γιατί σε βάζει να 
απαντήσεις αβίαστα στο ερώτημα τι έκανες 21 χρόνια πριν: «έχτι-
ζα ωραίες αναμνήσεις».

I N F O
Tο Παράγκα Revolution, εσοδείας 2019, κυκλοφορεί σε 
περιορισμένο αριθμό φιαλών

Παρακολουθήστε το video στο παρακάτω link

http://www.youtube.com/watch?v=ELIQDq7OErs&list=PLAsLZ8yqYnPvaG91zlVbDzvo8g3j70OVX&index=3

