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Pre-Christmas γευσιγνωσίες στην κάβα Alfa Sigma

Παρά τις αντιξοότητες οι πιο γιορτινές μέρες του χρόνου πλησι-
άζουν. Αυτό το χρονικό διάστημα μας προδιαθέτει κλασικά  για 
ψώνια,  για βόλτες με φίλους και για διασκέδαση. Αν θέλετε φέ-
τος να κάνετε κάτι διαφορετικό σας προτρέπω να πείτε ναι στις 
προσκλήσεις  δοκιμών cocktails, ποτών και κρασιών, που ορ-
γανώνουν πολλές κάβες, οι οποίες σίγουρα θα σας ανεβάσουν 
τη διάθεση και θα σας δώσουν καταπληκτικές ιδέες για τα δώρα 
στα αγαπημένα σας πρόσωπα

Στο στολισμένο Σύνταγμα πάντως η ενημερωμένη κάβα του κέ-
ντρου, η Alfa Sigma δίνει τον παλμό διοργανώνοντας δύο  χρι-
στουγεννιάτικες γευσιγνωσίες το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και την 
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου.

Στην πρώτη γευσιγνωσία την τιμητική του έχει το κρασί. Από τις 
14:00 μέχρι τις 21:00 θα μπορείτε να δοκιμάσετε επιλεγμένες ετι-
κέτες της οινοποιίας Μπουτάρη από διαφορετικές αμπελουργι-
κές ζώνες και να διαλέξετε αυτά που σας αρέσουν για τα γιορτι-
νά τραπέζια με έκπτωση 15%.

Την ίδια μέρα στις 16:00 με 18:00 μαζί με την οινολόγο δημοσιο-
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γράφο Χρυσούλα Κυριακο-
πούλου όσοι βρεθούν εκεί 
θα κάνουν ένα οινικό ταξί-
δι ξεκινώντας με τα μυστικά 
της δοκιμής και συνεχίζο-
ντας με την ανακάλυψη του 
νέου κρασιού της οικογένει-
ας Μπουτάρη, το οποίο ονο-
μάζεται Λευκό Γράμμα.

Τα επόμενα στη σειρά κρα-
σιά που θα γεμίσουν τα πο-
τήρια είναι τα Μοσχοφίλερα. 
Πιο συγκεκριμένα θα δοκι-
μαστούν τρεις διαφορετικές 
ετικέτες, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε τρεις διαφορετικές 
φιλοσοφίες, ώστε να εμβα-
θύνουν οι παρευρισκόμενοι 
στη δημοφιλή ελληνική ποι-
κιλία και να γνωρίσουν τις 
δυνατότητες της.

Κατόπιν, θα πραγματοποιη-
θεί «απόβαση» στην Κρήτη 
με το Φανταξομέτοχο και τις 
δυο νέες ετικέτες Scalarea 
ερυθρό και λευκό. Η εμπει-
ρία θα ολοκληρωθεί ιδα-
νικά καθώς για το τέλος οι 
υπεύθυνοι του event έχουν 
επιλέξει να παρουσιάσουν 

δυο πολύ ενδιαφέροντα κόκκινα ελληνικά κρασιά, το Αγιωργίτι-
κο και το Ξινόμαυρο χωρίς θειώδη.

Το επόμενο γευσιγνωστικό ραντεβού στις 21 Δεκεμβρίου θα είναι 
εξίσου  συναρπαστικό και έξτρα εορταστικό, μιας και η αντίστρο-
φη μέτρηση για τα Χριστούγεννα θα μετρά μόλις λίγα εικοσιτετρά-
ωρα. Η νεοσύστατη Ελληνική εταιρεία ποτών Pony and Jigger θα 
μυήσει τους επισκέπτες στο πρώτο spirit από Μαχλέπι, ένα κα-
ταπληκτικό ποτό το οποίο μοσχοβολάει Χριστούγεννα και είναι 
ιδανικό να το γευτείτε σε μια παραλλαγή του απόλυτου γιορτινού 
cocktail του Egg Nog. Οι άνθρωποι της Pony and Jigger θα είναι 
εκεί από τις 15:00 μέχρι τις 21:00 για να δημιουργήσουν το πιο 
όμορφο σκηνικό και να απαντήσουν σε κάθε απορία.

Σημειώστε τις δυο ημερομηνίες και τολμήστε αυτές τις ημέρες 
να κάνετε κάτι εναλλακτικό. Η είσοδος και η δοκιμή είναι ελεύ-
θερη, ενώ και τις δυο μέρες θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί 
έκπληξη.


