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Πραγματοποιήθηκε  τη  Δευτέρα  1  Απριλίου  2019,  τελετή  απονομής  βραβείων  του  3ου
Διεθνούς  Διαγωνισμού  Εκλεκτών  Νερών  (Concours  International  des  Eaux  Gourmet)  του
Οργανισμού Αξιολόγησης Αγροτικών Προϊόντων AVPA (Agence pour la Valorisation des Produits
Agricoles). Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της γνωστής Σχολής Μαγείρων Ferrandi
στο Παρίσι.

Συνολικά  στον  διαγωνισμό  έλαβαν  μέρος  70  ετικέτες  νερών  που  προέρχονταν  από  20
διαφορετικές χώρες. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε έξι συνολικά κατηγορίες, εκ των οποίων 3 μη
αεριούχων και 3 αεριούχων νερών.

Η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα, καθώς και οι τρεις ελληνικές εταιρίες που διαγωνίστηκαν
έλαβαν στις κατηγορίες τους χρυσά βραβεία. Δεύτερη τιμώμενη χώρα ήταν η Ρουμανία.  

Οι 3 ελληνικές εταιρείες που κέρδισαν χρυσό βραβείο στον διαγωνισμό έχουν ως εξής:  

 Η  εταιρεία  ΑΘΩΣ  ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ  Α.Ε.,  με  έδρα  την  Χαλκιδική,  η  οποία  έχει
συμμετάσχει  και  στους  δύο  προηγούμενους  διαγωνισμούς,  κέρδισε  το  χρυσό  βραβείο στην
κατηγορία μη αεριούχων νερών “Νερό με χαρακτήρα” (Eau Plate de Caractère). Σημειώνουμε ότι
το ίδιο βραβείο είχε κερδίσει η εταιρεία και στις προηγούμενες διοργανώσεις.

 Η εταιρεία Hellas Diamond Water Olympos  Μ.Ε.Π.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η
οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό, κέρδισε με το νερό της “ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ”
επίσης  το  χρυσό  βραβείο  στην  ίδια  κατηγορία  με  την  ΑΘΩΣ,  ήτοι  “Μη  αεριούχο  νερό  με
χαρακτήρα”  (Eau  Plate  de  Caractère),  καθώς  και  Δίπλωμα  Γαστρονομίας  για  το  νερό  της
“ΟΛΥΜΠΟΣ”. 

 Η εταιρεία AHB GROUP A.E.,  με έδρα την Καρδίτσα η οποία συμμετείχε επίσης για
πρώτη φορά στον διαγωνισμό, κέρδισε με το νερό της  “ΘΕΟΝΗ” (ΤΗΕΟΝΙ) το χρυσό βραβείο
στην κατηγορία μη αεριούχων νερών “Ισορροπημένο Νερό” (Eau Plate Équilibrée).
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Κατά τη διάρκεια της τελετής και κατόπιν πρόσκλησης των διοργανωτών, η Προϊσταμένη
του  Γραφείου  Οικονομικών  και  Εμπορικών  Υποθέσεων  κα  Ευφροσύνη  Μητά  απηύθυνε
χαιρετισμό, συγχαίροντας τις ελληνικές εταιρείες για την ανώτατη διάκριση που επέτυχαν, έχοντας
αξιοποιήσει με σεβασμό το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε
σύντομη αναφορά στον ελληνικό αγρο-διατροφικό τομέα και στη βιομηχανία τροφίμων, οι οποίοι
περιλαμβάνονται μεταξύ των δυναμικότερων τομέων της ελληνικής οικονομίας και προσφέρουν
προϊόντα  διεθνώς  αναγνωρίσιμα  χάρη  στην  ελληνική  γαστρονομία  και   μεσογειακή  διατροφή.
Όπως υπογραμμίστηκε, μία νέα γενιά παραγωγών, με υψηλή εξειδίκευση, συνδυάζει τις σύγχρονες
και  συχνά  καινοτόμες  τεχνολογίες  με  τις  παραδοσιακές  μεθόδους  παραγωγής,  παράγοντας
αυθεντικά, υγιεινά και “φυσικά” προϊόντα (produits naturels), χαρακτηριστικά που συνάδουν με τις
σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.  

Σημειώνεται  ότι  στην  τρίτη  κατηγορία  μη  αεριούχων  νερών,  διακρίθηκε  με  το  χρυσό
βραβείο το νερό Hontanar από την Κολομβία (κατηγορία “Ελαφριά νερά” -Eaux Plates Légères).
Στις τρεις κατηγορίες αεριούχων νερών, διακρίθηκαν με το χρυσό βραβείο το νερό Azuga από τη
Ρουμανία  (κατηγορία “Ελαφριά νερά” -Eaux Gazeuses Légères), το νερό Aqua Carpatica πάλι από
τη Ρουμανία (κατηγορία “Ισορροπημένα νερά” -Eaux Gazeuses Équilibrées) και το νερό Chateldon
από τη Γαλλία  (κατηγορία “Νερά με χαρακτήρα” -Eaux Gazeuses de Caractère). 

Επιπλέον,  οι  διοργανωτές απένειμαν δύο ακόμη ειδικά βραβεία,  το Ειδικό Βραβείο των
Κριτών  που  δόθηκε  στο  νερό  “Breeze”  από τις  Κανάριες  Νήσους  για  την  αυθεντικότητα,  την
τεχνολογική  του  πρωτοτυπία  και  τη  μοναδική  του  γεύση,  καθώς  πρόκειται  για  ένα  νερό  που
παράγεται από τα σύννεφα. Το δεύτερο ειδικό βραβείο για τη σχεδίαση απονεμήθηκε στο νερό
“Healsi” από την Πορτογαλία, η γυάλινη συσκευασία του οποίου έχει σχήμα διαμαντιού. 

Σημειώνουμε  ότι  ο  Οργανισμός  AVPA  είναι  ένας  μη-κυβερνητικός,  μη  κερδοσκοπικός
οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2005 και αποτελείται από παραγωγούς και γευσιγνώστες, οι οποίοι
επιθυμούν  να  συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των γεωργικών  προϊόντων διατροφής  και
στην αναγνώριση των παραγωγών αριστείας.  Ο οργανισμός  διοργανώνει  διαγωνισμούς  και  για
άλλα  αγροτικά  προϊόντα  (μέλι,  αποξηραμένα  φρούτα,  καφές  και  φυτικά  έλαια),  ενώ  το  2017
διεξήγαγε για πρώτη φορά τον Διεθνή Διαγωνισμό Εκλεκτών Νερών.
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