5 Ιουλίου 2010
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε το ελληνικό κρασί στο παγκόσµιο
Συνέδριο των Masters of Wine στο Bordeaux
Για πρώτη φορά το ελληνικό κρασί συµµετέχει στο κορυφαίας
σηµασίας Συνέδριο των Masters of Wine στο Bordeaux µετά από
πρωτοβουλία του Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου.
Aπό 24 έως 27 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στο Μπορντώ το 7ο
παγκόσµιο συνέδριο των Masters of Wine. Το συνέδριο αυτό
διοργανώνεται κάθε 4 χρόνια από το κορυφαίο Ινστιτούτο των Masters
of Wine και συγκεντρώνει την αφρόκρεµα του οινικού τοµέα από
ολόκληρο τον κόσµο, από το κοµµάτι της παραγωγής και της εµπορίας
έως την κατανάλωση. Κατά τη διάρκεια του συµποσίου, διάσηµοι
γκουρού του κρασιού όπως οι κ.κ. Jancis Robinson MW, Michel
Rolland, Jean Claude Berrouet, Miguel Torres και πολλοί άλλοι
παρουσίασαν θέµατα αιχµής που αφορούν και επηρεάζουν τη διεθνή
οινική σκηνή.
Το κορυφαίο αυτό συµπόσιο, για πρώτη φορά φέτος ετέλεσε υπό την
αιγίδα του Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου, ο οποίος ανέλαβε ένα από τα
3 επίσηµα γεύµατα που παρατέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
στις 300 περίπου παγκοσµίου φήµης προσωπικότητες. Την επιλογή
των κρασιών για το γεύµα καθώς και την παρουσίαση του ελληνικού
αµπελώνα ανέλαβε ο Έλληνας Master of Wine, κ. Κωνσταντίνος
Λαζαράκης. Η επιλογή βασίστηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο για το
ελληνικό κρασί που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.
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Τα σχόλια που συγκέντρωσαν τα ελληνικά κρασιά και η έντονη
δραστηριότητα στο διαδίκτυο που ακολούθησε το ελληνικό γεύµα
ήταν γεµάτα ενθουσιασµό ενώ άρχισε να συζητείται η πιθανότητα
διοργάνωσης ενός από τα επόµενα Συνέδρια των Masters of Wine στην
Ελλάδα.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κος Λαζαράκης: «Η Ελλάδα είχε
µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα όντας η µοναδική οινική περιοχή εκτός
Μπορντώ που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα κρασιά της στους
300 κορυφαίους επαγγελµατίες από το χώρο του κρασιού οι οποίοι
διαµορφώνουν τις τάσεις της οινικής αγοράς σε ολόκληρο τον
κόσµο. Τα ελληνικά κρασιά άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις και όλοι
ζητούσαν να µάθουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο
παραγωγής τους, τις ποικιλίες σταφυλιού και τις οινοπαραγωγικές
περιοχές της χώρας µας».

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το
Γραφείο του Συνδέσµου: 210 3226053, info@greekwinefederation.gr
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