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Εκδήλωση “Window to Greece-A wine and food tasting” 

Nέα Υόρκη (21.09.2016) 

 

 

               Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “Window to Greece-A wine and food tasting” στις 21.09.2016, στο 

διεθνούς φήμης εστιατόριo του Manhattan «Battery Gardens».  

Tο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ν. Υόρκης συνδιοργάνωσε με το Hellenic-

American Chamber of Commerce την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας έδωσαν το παρόν περισσότεροι 

από 300 προσκεκλημένοι, μέλη σημαντικών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων της Ομογένειας στη Νέα 

Υόρκη και πιο συγκεκριμένα των 

 Hellenic Lawyers  Association 

 Hellenic  Medical  Society of  N.Y. 

 Hellenic American Bankers Association 

 AHEPA 

 Delphi # 25,  

 Pan Gregorian Enterprises of  Metro N.Y  &  Long  Island 

 Cyprus –US  Chamber  of  Commerce, 

 Hellenic -American  Leadership  Council 

 Association of Greek American Professional Women 

                Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία καλύφθηκε εκτενώς από τα ομογενειακά ΜΜΕ, έλαβε 

χώρα στοχευμένη γευσιγνωσία/οινογευσία, συνοδεία εδεσμάτων, που προσφέρθηκαν από τα φημισμένα 

εστιατόρια ελληνικής κουζίνας Αvra, Thalassa και Loi’s.  

               Η εκδήλωση ξεκίνησε με συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των οινοπαραγωγικών περιοχών και 

των βασικών ποικιλιών ελληνικού οίνου, των ποιοτικών τους στοιχείων και των γευστικών τους 

χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, ο επίσημος χορηγός της εκδήλωσης (Stellar Importing Company) παρέθεσε 

προς οινογευσία 50 ετικέτες ερυθρών, λευκών και ροζέ οίνων και αποσταγμάτων από όλες τις οινοπαραγωγικές 

περιοχές και ποικιλίες της χώρας, ενώ διένειμε στους παριστάμενους και πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τις 
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περιοχές/terroir προέλευσής τους. Σημειωτέον ότι οι καλεσμένοι οδηγούνταν κατά σειρά σε δοκιμή οίνων με 

συγκεκριμένα γαστρονομικά και οινογευστικά κριτήρια, ξεκινώντας από λευκά, φρέσκα κρασιά και 

καταλήγοντας σε ερυθρά ξηρά, ημίγλυκα και αποστάγματα. Από τις προσφερθείσες ετικέτες, αναφέρουμε 

ενδεικτικά τις εξής: Lyrarakis Assyrtiko (λευκό), Ζacharias Moschofilero (white), Nasiakos Mantinia (white), 

Claudia Papayianni Signature (white), Zacharias Ampelos Phos (ερυθρό ξηρό), Vaeni Naoussa Damascenos 

(ερυθρό ξηρό), Loukatos Mavrodaphne of Patras (ημίγλυκο), Achaia Clauss Ouzo (απόσταγμα). 

                 Σε συζητήσεις μας με αρκετούς εκ των παρισταμένων, δεχθήκαμε θερμά σχόλια  για το επίπεδο της 

εκδήλωσης, τη διαμόρφωση (setting) του χώρου, καθώς και την ποιότητα των εδεσμάτων και κρασιών που 

προσφέρθηκαν.  

 

 

 

 

 


