
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14/11/2018

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.), παρουσιάζει το Ασύρτικο 
στην Vinitech στο Bordeaux της Γαλλίας.

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.), με βασικό της μέλημα 
την προώθηση του ελληνικού οίνου, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Γαλλικού 
Επιμελητηρίου, στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης Vinitech 2018 που θα λάβει χώρα 
στο Bordeaux της Γαλλίας από 20 έως 22 Νοεμβρίου, να συμμετάσχει ενεργά διοργα-
νώνοντας παρουσίαση με θέμα: “Οινοποίηση και προφίλ των οίνων της ανθεκτικής 
ποικιλίας στην ξηρασία Ασύρτικο” και γευστική δοκιμή Ασύρτικων από διαφορετικές 
αμπελοοινικές ζώνες της Ελλάδας.

Η παρουσίαση θα επικεντρώνεται στα αμπελογραφικά, γλευκογραφικά και οι-
νολογικά στοιχεία της ποικιλίας, που καλλιεργείται στο ηφαιστειογενές και ξερικό 
νησί της Σαντορίνης, σε σχέση με τα στοιχεία που δίνει η ίδια ποικιλία στις υπόλοιπες 
αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδος. Επίσης, θα αναφερθεί η επιρροή της κλιματι-
κής αλλαγής στην πορεία ωρίμανσής της και θα αναλυθεί το αρωματικό και γευστικό 
προφίλ των παραγόμενων οίνων από Ασύρτικο από όλες τις αμπελουργικές περιοχές 
της χώρας.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων: 

 Θέμα Διάλεξης: 

Vinification et profils de vin de la variété résistante à la sécheresse Assyrtiko

Οινοποίηση και προφίλ των οίνων της ανθεκτικής ποικιλίας στην ξηρασία Ασύρτικο

Présentation de la variété "Assyrtiko", cultivée à Santorin (variété indigène) ainsi que 
d’autres régions de la Grèce continentale. Seront présentés les caractéristiques principales 
de la variété, son mode de conduite, les différentes méthodes de vinification et les différents 
profils aromatiques d’Assyrtiko selon le type de produit. 
Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και ώρα: 17:00
Τοποθεσία: Espace Rencontres et Innovations/ Αίθουσα 101
Διάρκεια 1 ώρα.
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Γευσιγνωσία

Θέμα: 

Dégustation de vins de la variété Assyrtiko de diverses régions viticoles de Grèce.
Γευσιγνωσία οίνων της ποικιλίας Ασύρτικο από διάφορες αμπελουργικές περιοχές 
της Ελλάδος.
Souhaitez-vous découvrir les caractéristiques de la variété Assyrtiko, cultivé sous le 
climat méditerranéen de Santorin? Vous aurez la possibilité de déguster l’ Assyrtiko 
dans ce terroir particulier mais aussi de le comparer à d’ autres terroirs de la Grèce 
central. Venez donc gouter à une variété qui s’ adapte au changement climatique.»

Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου
Τοποθεσία: Espace Wine & Spirit Profiling και ώρα: 11:00
Διάρκεια 30 λεπτά.

Για την ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.

�    �                 

Μανωλόπουλος Παναγιώτης        Μαριάννα Μακρύγιαννη

               Πρόεδρος      Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας


