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   Εκδηλώσεις προώθησης οίνων της ποικιλίας Ξινόμαυρο ΠΟΠ Νάουσας  στην Καλιφόρνια 
    

 Κατά το διάσημα 11 - 24 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή αρμοδιότητας του 
Γραφείου OEY του Γενικού Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου σειρά δράσεων προώθησης των οίνων της 
ποικιλίας Ξινόμαυρο ΠΟΠ Νάουσας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
της ΚΟΑ (Κοινή Οργάνωση Αγοράς) Κρασιού – «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». Οι 
προωθητικές αυτές ενέργειες (γευστικές δοκιμές) ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα της Καλιφόρνια, το 
Σακραμέντο, και συνεχίστηκαν στον Άγιο Φραγκίσκο, το Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες. Ορισμένες 
από τις εκδηλώσεις απευθύνονταν στο καταναλωτικό κοινό ενώ άλλες ήταν στοχευμένες σε 
επαγγελματίες του κλάδου (εισαγωγείς, διανομείς, ιδιοκτήτες κάβας, wine buyers, sommeliers, 
δημοσιογράφους εξειδικευμένους στο κρασί κλπ). Η εταιρεία Novacert (www.novacert.gr) με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη είχε αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού οργανισμού του εν λόγω προγράμματος.   

Στις εν λόγω προωθητικές ενέργειες, εκτός των εκπροσώπων της εταιρείας Novacert, ήταν 
παρόντες και οινοπαραγωγοί της Νάουσας, οι οποίοι παρουσίαζαν οι ίδιοι τους οίνους τους στο 
κοινό. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ποικίλες ετικέτες 
Ξυνόμαυρου (από 22 διαφορετικά οινοποιεία) και να γνωρίσουν από κοντά ορισμένους από τους 
οινοποιούς. Συγκεκριμένα ήταν παρόντες οι: 
- κος Γιώργος Διαμαντάκος, Κτήμα Διαμαντάκος, www.diamantakos.gr  
- κος Markus Stolz, εκπρόσωπος Συνεταιρισμού ΒΑΕΝΙ, www.vaeni-naoussa.com  
- κος Χρήστος Ταραλάς, Αμπελώνες Elinos, www.elinos.gr  
- κα Γεωργία Φουντή, Κτήμα Φουντή, www.ktimafoundi.gr  

Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φραγκίσκου πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδηλώσεις 
γευστικών δοκιμών οίνων. Πρόκειται για τις εξής εκδηλώσεις: 
- 15 Απριλίου, γευστική δοκιμή απευθυνόμενη στο ευρύ κοινό στην κάβα “San Francisco Wine Trading 
Company”, www.sfwtc.com  
- 16 Απριλίου, γευστική δοκιμή αποκλειστικά για επαγγελματίες του οινικού κλάδου στο εστιατόριο 
“The Park Street Tavern”, Alameda, www.theparkstreettavern.com  
- 17 Απριλίου, γευστική δοκιμή αποκλειστικά για επαγγελματίες του οινικού κλάδου στην σχολή 
μαγειρικής “18 Reasons”, www.18reasons.org 
 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο περιθώριο των ανωτέρω εκδηλώσεων 
πραγματοποιήθηκε δείπνο για 40 άτομα με οίνους Ξινόμαυρου ΠΟΠ Νάουσας μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας Eat Feastly (www.eatfeastly.com). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους 
εγγεγραμμένους χρήστες να κλείσουν θέση σε γεύματα που προετοιμάζουν chef στο σπίτι τους ή σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αναζήτησης γευστικών εμπειριών που 
προσφέρει το  Eat Feastly και άλλες παρόμοιες πλατφόρμες (Eat With - www.eatwith.com, Voulez vous 
diner -  www.voulezvousdiner.com κ.α.) αποτελεί μια νέα τάση για τα δεδομένα της γαστρονομίας που 
γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής. Ξεκίνησε μέσα στην τελευταία πενταετία και έχει ήδη παρουσία σε 
αρκετές πόλεις εντός και εκτός των ΗΠΑ. Το δείπνο με τους οίνους Ξινόμαυρου ΠΟΠ Νάουσας μέσω 
της πλατφόρμας Eat Feastly στον Άγιο Φραγκίσκο οργανώθηκε από την μεγάλη εισαγωγική εταιρεία 
ελληνικών προϊόντων Mani Imports (www.maniimports.com), στελέχη της οποίας συνεργάστηκαν 
στενά με την εταιρεία Novacert για την προετοιμασία του συνόλου των δράσεων. 

 
Ακολουθούν φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις:  

 

  
 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
                          Άγιος Φραγκίσκος, 26 Απριλίου 2018 
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