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Περιεχόμενα
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε
υπεύθυνα από την ασφάλεια της
κατοικίας σας

Editor's Note
Η αρχή το ήμισυ του παντός

Ted, από το σπίτι!
Ο δάσκαλος των #Winelover-s
συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα
οίνου, θετικής σκέψης και μας
ταξιδεύει μοναδικά όπως μόνο
εκείνος γνωρίζει

eGreekWine
Ο Master of Wine Κωνσταντίνος
Λαζαράκης υλοποιεί με τον
καλύτερο τρόπο την υπέροχη
πρωτοβουλία του Σ.Ε.Ο. για online
εκμάθηση σε όλα όσα θέλεις να
ξέρεις για το κρασί.

QuaraDine & Wine
5 tips επιβίωσης για ευχάριστη παραμονή
στην απομόνωση:
1. Οι 5 Wine Movies που θα λατρέψεις
2. τα 3 wine books που θα "ρουφήξεις"
3. τα 4 best wine apps για να κατεβάσεις στο
κινητό σου
4. Cooking with Akis Petretzikis
5. Wine Online - Βρες τα αγαπημένα σου
κρασιά και παρέλαβέ τα στην πόρτα σου

Τα κρασιά του Πάσχα
Έτοιμες low budget προτάσεις από το
Goenius για να κάνετε πιο απολαυστική την
παραμονή σας στο σπίτι.

Τουρισμός μετά τον
Covid-19

πως θα αντιμετωπίσει ο Τουρισμός την
κατάσταση. Γράφει ο Βασίλειος Κανέλλος

Πασχαλινός
Διαγωνισμός

κάνε like στην σελίδα μας και κέρδισε μία
magnum φιάλη Classic 35 του Κτήματος
Strofilia Wines!

Για οτιδήποτε σας
απασχολεί (σχόλια,
προτάσεις, συνεργασία,
παράπονα, διαφήμιση)
μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας:
Contact Us!
T.: +30 69 44 42 31 80
E.: info@goenius.com
Follow Us!

www.goenius.com

editor's note
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Αγαπητοί #Goeniiuslovers,

Σας καλωσορίζω αισίως στο 8ο τεύχος του
Goenius, με τίτλο #Quara_Dine_and_Wine, το
οποίο ήρθε εν μέσω πολλαπλών αλλαγών που
έχει υποστεί η κοινωνία μας, η ανθρωπότητα και
η οικονομία για αρκετούς επιχειρηματίες.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας
του "Covid-19" ο οποίος έπληξε τον πλανήτη, τόσο
ξαφνικά, τόσο απότομα, δημιουργώντας ανησυχία
και ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα στο
σύνολο της ανθρωπότητας, θεωρώ ότι οφείλουμε
να σταθούμε με θετική σκέψη και αίσθημα
ευθύνης και υποστήριξης στον συνάνθρωπο και
δίπλα

στους

ανθρώπους

που

παλεύουν

να

Ο κλάδος του κρασιού και του αποστάγματος καθώς
και της εστίασης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Έτσι το Goenius στέκεται δίπλα στον αγαπημένο αυτόν
κλάδο και έρχεται να επικοινωνήσει σε εσάς τρόπους
να περάσουμε καλύτερα στον εγκλεισμό μας, πίνοντας
επώνυμο ελληνικό κρασί και απόσταγμα.
Επίσης, σε αυτό το τεύχος θα βρείτε τις πιο Goenius
ταινίες που αγαπήσαμε με θέμα το κρασί, θα μάθουμε
κάποιες ξεχωριστές πρωτοβουλίες προκειμένου να
μάθετε περισσότερα για το κρασί από το σπίτι σας από
διακεκριμένους εκπαιδευτές οίνου και φυσικά τον
διαγωνισμό μας για μία magnum φιάλη.
Εύχομαι να το απολαύσετε υπεύθυνα από το σπίτι σας
και σύντομα να μας δοθεί η ευκαιρία να τα π(ι)ούμε και
από κοντά. .

σταθούν οικονομικά με όποιον τρόπο μπορεί ο
καθένας.

Με σεβασμό,

Σπύρος Γεωργιάδης
EDITOR IN CHIEF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

TED,

από το
σπίτι!!!

Ted Lelekas
Wine Journalist, Moët
Hennessy Brand Ambassador for
Central & Southern Europe...
http://lelekas.com/

WRITTEN BY SPYROS GEORGIADIS
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To #wine_tasting της
απομόνωσης

του και όχι μόνο, καθώς
συνεχώς αποκτάει ιδιαίτερο
κοινό από όλο τον κόσμο!

Μία από τις αγαπημένες
συνήθειες για οινόφιλους είναι

Καθημερινά εκτός Σαββάτου στη

η συνεχής (δια βίου) μάθηση!

μία και μισή (13.30 μ.μ.) θα τον
βρείτε να προβάλει στις οθόνες

Η πρωτοβουλία του δασκάλου

σας μέσω Facebook ή Instagram ,

των #winelovers να διοργανώσει

μοιράζοντας απλόχερα τις

μία σειρά ΔΩΡΕΑΝ σεμιναρίων

γνώσεις του καθώς και από μία

από το σπίτι του έγινε το

φιάλη από το κρασί της ημέρας

αγαπημένο trend των μαθητών

σε κάποιον υπερ-τυχερό!

...δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένας
από τους Έλληνες
συμμετέχοντες στην υπέροχη
πρωτοβουλία του ΕΟΤ με τον
τίτλο #greecefromhome που ως
βασικό σκοπό του έχει μέσα
στον περιορισμό μας να
συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε, να
μαθαίνουμε, να βλέπουμε την
Ελλάδα μέσα από τους
επίλεκτους ταξιδευτές μας.

Δείτε τα videos:

Μένουμε υγιείς,
μένουμε σπίτι
Είναι η ώρα να μείνουμε σπίτι και
να απέχουμε για λίγο από τις
συνηθισμένες μας
δραστηριότητες. Πρώτη
προτεραιότητα τώρα είναι
η υγεία, η δική μας και όσων
αγαπάμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει
πως δεν θα συνεχίσουμε
να επικοινωνούμε, να εμπνεόμαστ
ε και να μαθαίνουμε - τώρα το
έχουμε ανάγκη περισσότερο από
ποτέ.
Εδώ μοιραζόμαστε την αγάπη μας
για την Ελλάδα... Συνδεόμαστε
μέσα από το κανάλι μας
στο YouTube με άλλους Έλληνες
που ανοίγουν το σπίτι τους και
μας προσκαλούν σε υπέροχες
εμπειρίες, και ανακαλύπτουμε
ξανά τη χώρα μας μέσα από
το Discovergreece.com
Και όσοι εργαζόμαστε
στον τουρισμό, μπορούμε να
βελτιώσουμε τις ψηφιακές
μας δεξιότητες μέσα από μια
σειρά δωρεάν μαθημάτων σε
συνεργασία με την Google.

Μένουμε σπίτι και
μένουμε μαζί, όπου και
αν βρισκόμαστε.
Πηγή: #greecefromhome

Ο Θόδωρος Λέλεκας είναι ένας
από τους πλέον καταξιωμένους
επαγγελματίες στον παγκόσμιο
οινικό κλάδο. Ήταν (και παραμένει)
ένας από τους πρώτους συντάκτες
του Περιοδικού Οινοχόος, καθώς
και ο πρώτος Έλληνας wine blogger.
Το 2011 αναγνωρίστηκε από έγκριτο
Γερμανικό κλαδικό περιοδικό ως ο
οινογράφος με την σημαντικότερη
επιρροή στην Ελλάδα, ενώ από το
2015 ως το 2018 ψηφιζόταν
ανάμεσα στους 20 κορυφαίους
digital wine influencers στον
κόσμο.Διετέλεσε αντιπρόεδρος της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων και Συγγραφέων
Οίνου & Αποσταγμάτων (FIJEV) και
κάθε χρόνο εκπροσωπεί την Ελλάδα
ως κριτής σε μερικούς από τους πιο
σημαντικούς διαγωνισμούς κρασιού
στον κόσμο.
Από το 2007 παρουσιάζει το
εξαιρετικά δημοφιλές «Σεμινάριο
Απόλαυσης του Κρασιού» για
αρχάριους οινόφιλους. Τα τελευταία
τρία χρόνια εργάζεται στον
κορυφαίο πολυεθνικό όμιλο στον
κλάδο των Luxury Wines & Spirits ως
υπεύθυνος εκπαίδευσης
επαγγελματιών και καταναλωτών για
15 χώρες της Κεντρικής και Νότιας
Ευρώπης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

MW,

από
σπίτι!!!

KONSTANTINOS LAZARAKIS MW
Author & Journalist
Πρόεδρος, Wine & Spirit Professional
Center (W.S.P.C.)
ένας από τους 301
Masters of Wine του πλανήτη
https://wspc.gr/wspc-greece/people/35
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Μαθήματα οίνου από
έναν από τους 301

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν γνωρίζει
να κάνει videos αλλά, αυτό δεν

Masters of Wine του

θα το δείτε πουθενά, καθώς οι

πλανήτη (online)

γνώσεις του και η

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων

στοιχεία που θα σας μείνουν σε

Οινοποιών (Σ.Ε.Ο.) με μία

αυτά τα mini βιντεάκια,

υπέροχη πρωτοβουλία φέρνουν

"αποστάγματα" γνώσης που θα

την γνώση στην πόρτα μας με

σας κάνουν να απολαύσετε το

απλά και όμορφα λόγια από τον

κρασί στην απομόνωση ακόμα

ειδικό στο είδος Κωνσταντίνο

περισσότερο και φυσικά με τον

Λαζαράκη MW.

σωστό τρόπο.

μεταδοτικότητά του είναι τα

«eGreekWine»
Μαθαίνουμε για τον ελληνικό
αμπελώνα από το σπίτι μας μέσω
της νέας πρωτοβουλίας του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου.
O Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
μας ξεναγεί διαδικτυακά στους
αμπελώνες της Ελλάδας μέσα από
την πλατφόρμα eGREEKwine.
Mία σειρά σύντομων βίντεο με τον
master του κρασιού Κωνσταντίνο
Λαζαράκη ο οποίος θα παρουσιάσει
όλες τις αμπελοοινικές περιοχές της
χώρας, δίνοντας βασικές
πληροφορίες για τον τόπο, τις
ποικιλίες αμπέλου και τα ιδιαίτερα
κρασιά που μας προφέρουν.
Θα είναι διαθέσιμα μέσα από το
YouTube του Συνδέσμου Ελληνικού
Οίνου, καθώς και στα κοινωνικά
δίκτυα του Οινοράματος, που είναι
η μεγαλύτερη έκθεση ελληνικού
κρασιού στον κόσμο.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Σύνδεσμος Ελλήνων Οινοποιών
facebook.com/Oenorama/
eGreekWine (you tube)

KON. LAZARAKIS MW

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΙΝΟΥ που ιδρύθηκε το 1995 είναι
ο κύριος φορέας της Ελληνικής
Οινοπαραγωγής.
Βασικές προτεραιότητες του ΣΕΟ
είναι ο εκσυγχρονισμός του
αμπελουργικού θεσμικού πλαισίου,
η προβολή του ελληνικού κρασιού
στο εξωτερικό (New Wines of
Greece) και η προώθηση του
Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού στο
εσωτερικό σε συνέργεια με τους
φορείς του Τουρισμού, του
Πολιτισμού και της Γαστρονομίας

Δείτε τα videos:

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και
εξακολουθεί να μεγαλώνει στον
Πειραιά. Έχει μεγάλη επιτυχία στις
αποτυχημένες καριέρες: Αρχικά
ήθελε να γίνει Κουστό στην θέση
του Κουστό, μέχρι που κατάλαβε ότι
αυτό θα το κατάφερνε ο γιος του
Κουστό. Μετά ήθελε να γίνει ροκ
σταρ, μέχρι που κατάλαβε πως ο
δρόμος προς την επιβίωση
περνούσε μέσα από την
ανθοστρωμένη πίστα σκυλάδικων.
Ακολούθως πέρασε στο τμήμα των
Μηχ-Μηχ του ΕΜΠ, μέχρι που
κατάλαβε πως το γιαπί, το πηλοφόρι
και το μυστρί δεν θα κάνουν τον
(συγκεκριμένο) άντρα. Τέλος,
κατάλαβε πως το κρασί τον πήγαινε
(σχεδόν) όσο το πήγαινε κι εκείνος.
Τότε βάλθηκε να βγάλει τη Θεωρία
Αποξένωσης από το Προϊόν
Εργασίας του Μαρξ άχρηστη.
Σήμερα, είναι ένας από τους 301
Masters of Wine του πλανήτη και ο
μόνος Έλληνας, Βαλκάνιος και
Νοτιοευρωπαίος που είναι κάτοχος
αυτού του τίτλου -του πιο εξωτικού
και δύσκολου στο χώρο του
κρασιού. Είναι Αγοραστής Οίνου
στην εταιρεία Aiolos, ιδιοκτήτης του
Οινικού Εκπαιδευτικού Οργανισμού,
μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου των
Masters of Wine και Οινικός
Σύμβουλος σε κάθε πτυχή που του
δίνεται η ευκαιρία.
Πηγή : Andro.gr
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5 τρόποι για
να περάσεις
καλά στο
σπίτι!
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΝΤΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

IT'S TIME FOR WINE
04.2020 | Goenius

MOVIES

|01

Οι 5
Wine
Movies
που θα
λατρέψεις
Ψάξε, βρες, κατέβασε τις απόλυτες
οινικές ταινίες σε Netflix, Youtube ή όπου
αλλού αγαπάς να βλέπεις τις ταινίες σου.
Θα σε κάνουν να γελάσεις, να κλάψεις, να
ταξιδέψεις, να ονειρευτείς, αλλά πάνω
από όλα να θελήσεις να βάλεις 1 ποτήρι
από το αγαπημένο σου κρασί (όχι
παραπάνω) και να περάσεις τέλεια.
Λοιπόν τι κάθεσαι;
Βάλε στο ποτήρι σου το αγαπημένο σου
κρασί (ίσως και κάποιο συνοδευτικό) και
πάτα ...

PLAY >>
(πατώντας σε κάθε εικόνα μπορείτε να δείτε το trailer
της ταινίας)

12 | 04.2020 | Goenius
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A GOOD YEAR: (2006) Μετά το θάνατο του θείου του,
ο Skinner κληρονομεί το οινοποιείο του αποθανόντος
στην Γαλλία, ένα μέρος όπου ο νεαρός Max πέρασε
ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Ως ενθουσιώδης
οικονομολόγος, ο Skinner θέλει να πουλήσει το
ακίνητο όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι πηγαίνει
στην Προβηγκία για να κάνει ακριβώς αυτό. Όμως,
καθώς αρχίζει να ανακαινίζει το κτήμα, συμβαίνει
κάτι...
2. BACK TO BURGUNDY (2017) Έπειτα από δεκαετή
απουσία, ο Ζαν επανενώνεται με την οικογένειά του
και προσπαθεί να χτίσει από την αρχή τη ζωή του και
τις σχέσεις με τα δύο αδέρφια του
3. A WALK IN THE CLOUDS (2005): Την επαύριο του
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ένας στρατιώτης
δέχεται να παραστήσει τον σύζυγο της εγκύου κόρης
ενός αυταρχικού μεγαλοαμπελουργού. Μία
ρομαντική ταινία που αξίζει να δεις και που σίγουρα
θα σε κάνει να μπεις μέσα στα σταφυλοπατήματα του
τρύγου που έρχεται και που ευχόμαστε να είμαστε
μαζί!
4. SOMM: Into the Bottle (2012) Είναι άλλο το να
ανοίγεις ένα κρασί και να το σερβίρεις στους φίλους
σου και άλλο το να είσαι σομελιέ και να πρέπει να
υπηρετήσεις μια συγκεκριμένη τεχνική. Το να είσαι
επαγγελματίας οινοχόος χρειάζεται επιδεξιότητα.
Αυτό είναι το επίκεντρο του Somm, το ντοκιμαντέρ
του 2012 που ακολουθεί τέσσερις νέους sommeliers
που προσπαθούν να περάσουν το Master Sommelier
Diploma, ένα εξαιρετικά δύσκολο πτυχίο κρασιού.
5. You Will Be My Son (2011)Τελευταίο αλλά όχι
λιγότερο σημαντικό, είναι το You Will Be My Son του
2011 που διερευνά ένα ακανθώδες ζήτημα στον
κόσμο του κρασιού: την κληρονομιά. Η ταινία
επικεντρώνεται στον Paul de Marseul, ιδιοκτήτη
αμπελώνα δυσαρεστημένος με τη σκέψη ότι ο γιος
του, Martin, θα αναλάβει τελικά το οινοποιείο του. Αντ
'αυτού διορίζει τον Phillipe, τον γιο του Francois, του
υπεύθυνου του αμπελώνα. Η ταινία είναι εν μέρει
οικογενειακό δράμα, εν μέρει thriller, και θα πρέπει να
είναι στην κορυφή της λίστα ως must-watch.

04.2020 | Goenius
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τα 3

wine books
που θα
"ρουφήξεις"
Σημείωση: Το Goenius αποτελεί ένα blog που ως στόχο
έχει την ενημέρωση και όχι την κερδοφορία, καθώς και
την στήριξη του κλάδου που έχει γίνει το πάθος μας.
Κατά συνέπεια κανένα έσοδο δεν προκύπτει από τις
επιμέρους διαφημίσεις, προτάσεις μας! Ευχαριστούμε
για την αγάπη, την στήριξη και την καθοδήγησή σας!

Αγόρασέ το on line

04.2020 | Goenius
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Τα κρασιά της Ελλάδας (2019)
Η συγγραφέας και φίλη μας Μαρία
Νέτσικα, προσκαλώντας μας σ’ ένα
συναρπαστικό ταξίδι στους
αμπελότοπους της χώρας μας, από τη
Θράκη ως την Κρήτη και από τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου ως αυτά του
Ιονίου, μας οδηγεί να ανακαλύψουμε
ό,τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο του
κρασιού. Γνωρίζουμε πανέμορφα,
φιλόξενα οινοποιεία, μυούμαστε στα
μυστικά σπάνιων αλλά και διάσημων
ποικιλιών σταφυλιού, και με θέα
τις μαγευτικές εικόνες της ελληνικής
υπαίθρου δοκιμάζουμε μοναδικά
κρασιά, συνοδεύοντάς τα με
τους νοστιμότερους μεζέδες του κάθε
τόπου. Ένας πολύτιμος οδηγός για
όσους αγαπούν αλλά και για όσους
θέλουν να ξεκινήσουν τώρα τις
αμπελοοινικές τους εξερευνήσεις.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο βιβλίο
τσέπης που καταγράφει τον Ελληνικό
αμπελώνα και τα κρασιά του,
ακολουθώντας την πρακτική των
σύγχρονων οδηγών οινοτουρισμού.
Συγγραφέας: Μαρία Νέτσικα
Εκδότης: Ιανός

04.2020 | Goenius

BOOKS

τα 3

wine books
που θα
"ρουφήξεις"
Σημείωση: Το Goenius αποτελεί ένα blog που ως στόχο
έχει την ενημέρωση και όχι την κερδοφορία, καθώς και
την στήριξη του κλάδου που έχει γίνει το πάθος μας.
Κατά συνέπεια, κανένα έσοδο δεν προκύπτει από τις
επιμέρους διαφημίσεις, προτάσεις μας! Ευχαριστούμε
για την αγάπη, την στήριξη και την καθοδήγησή σας!

Αγόρασέ το on line
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ΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ
Αρνούμαι να δεχθώ πως το κρασί είναι μόνο η
γεύση του. Δεν μπορεί να είναι μόνο το γευστικό
του στίγμα - είναι όλες οι κάθετες, οριζόντιες
και διαγώνιες που τέμνονται σε αυτό. Επίσης
αρνούμαι να δεχθώ πως το κρασί αφορά μόνο
την αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης. Δεν
αφορά καν μόνο το σώμα - έχει να κάνει με το
μυαλό, το πνεύμα, την καρδιά, την ψυχή. Το
κρασί είναι ένα παράθυρο που μέσα από αυτό
μπορείς να ανακαλύψεις ολόκληρες
κουλτούρες, πολιτισμούς, ανθρώπους, τρόπους
και τόπους. Τέλος, η απόλαυση του κρασιού,
όπως και άλλες απολαύσεις στην ζωή μας, είναι
τόσο έντονες γιατί εμπεριέχουν πάντα ένα
στοιχείο έκπληξης. Το επόμενο κρασί που θα
δοκιμάσουμε, το επόμενο αμπέλι ή ο επόμενος
τρύγος μας ευχαριστούν γιατί μας εκπλήσσουν.
Αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο που το κρασί
αυταπόδεικτα υφαίνεται στον πολιτισμό, στην
κουλτούρα, στο πνεύμα και στην ψυχή, αυτό
είναι το Άγιον Όρος. Θα μπορούσε να πει
κάποιος πως μόνο και μόνο το γεγονός πως το
Άγιον Όρος αγκάλιασε τον οίνο με τον τρόπο
που τον αγκάλιασε, αποδεικνύει τον πολύπλοκο
χαρακτήρα, την πολυδιάστατη σημασία του
κρασιού. Ένα τέτοιο βιβλίο για τα κρασιά του
Αγίου Όρους, έπρεπε να έχει γραφτεί εδώ και
χρόνια. Όμως, το ότι γράφτηκε από μια γυναίκα
είναι το στοιχείο της έκπληξης που το κάνει
απίστευτα απολαυστικό. Φυσικά, αφού
γράφτηκε από μια γυναίκα, αυτή δεν θα
μπορούσε να είναι άλλη από την καταπληκτική
Ελένη Κεφαλοπούλου, που αγαπά ουσιαστικά
το Άγιον Όρος, ενώ γνωρίζει σε βάθος το κρασί.
Είμαι σίγουρος ότι θα το ρουφήξετε.
Συγγραφέας: ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εκδότης: ΕΝ ΠΛΩ
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Ευχαριστώ Γιώργο μας για το
υπογεγραμμένο βιβλίο σου, ένα
πραγματικό "Εγχειρίδιο Δράσης" για τις
μετά "Covid-19" ημέρες που θα
ξεκινήσουμε πάλι τα οινογαστρονομικά
μας ταξίδια!!!

wine books
που θα
"ρουφήξεις"
Σημείωση: Το Goenius αποτελεί ένα blog που ως στόχο
έχει την ενημέρωση και όχι την κερδοφορία, καθώς και
την στήριξη του κλάδου που έχει γίνει το πάθος μας.
Κατά συνέπεια, κανένα έσοδο δεν προκύπτει από τις
επιμέρους διαφημίσεις, προτάσεις μας! Ευχαριστούμε
για την αγάπη, την στήριξη και την καθοδήγησή σας!

Αγόρασέ το on line
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

-

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Περίληψη:
Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται μια ιδέαπρόταση

για

την

αξιοποίηση

του

γαστρονομικού πλούτου κάθε τόπου και ο
τρόπος υλοποίησής της.
Οι γαστρονομικές κοινότητες μπορούν να
γίνουν

μοχλός

ανάπτυξης

της

ελληνικής

γαστρονομίας, κινητοποιώντας έναν ακόμα από
τους θησαυρούς της χώρας μας, τις κοιμισμένες
συλλογικότητες.
Σ' ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, με
αγάπη και περηφάνια για τον τόπο, με διάχυση
της γνώσης και προσαρμογή στη σύγχρονη
πραγματικότητα,

νέοι

άνθρωποι

θα

δημιουργήσουν νέες αξίες, νέους θεσμούς, μια
νέα αντίληψη ζωής.
Ως τόπος ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών,
προϊόντων, υπηρεσιών και συμφερόντων, οι
γαστρονομικές κοινότητες θα γίνουν και ένας
τόπος

ανταλλαγής

ονείρων,

επιθυμιών,

βιωμάτων, ελπίδων και χαράς, θα κληθούν να
παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα
εποχή, όπου οι συνεργασίες θα χορεύουν
τανγκό με τις ατομικές φιλοδοξίες, οι ελπίδες
δεν

θα

μαραζώνουν

στη

μοναξιά

των

προσωπικών διαδρομών και η πίστη στο κοινό
καλό δεν θα είναι μακρινή οπτασία.
Συγγραφέας: Γιώργος Πίττας
Εκδότης: Κοιλάδα Λευκών Α.Ε.
Διαβάστε περισσότερα εδώ >>
greekgastronomyguide.gr
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τα 4 best
wine apps
για να
κατεβάσεις
στο κινητό
σου

Vivino
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MyWine

VinoPhone
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ΟΚ! Γνωρίζω ότι ήδη την έχετε κατεβάσει. Αν Όχι χάνετε...
Με 42 εκατομμύρια χρήστες, το Vivino είναι η μεγαλύτερη κοινότητα κρασιού
στον κόσμο και ο τελικός προορισμός για την ανακάλυψη και την αγορά
κρασιών.

Vivino

Πως λειτουργεί
Φωτογράφισε μια οποιαδήποτε ετικέτα κρασιού ή λίστα κρασιών εστιατορίου
ή αναζητήστε με βάση το κρασί
Δείτε αμέσως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κρασί και όλες τις
διαθέσιμες επιλογές αγοράς
Βρες ή γράψε στην κοινότητα αξιολογήσεις κρασιού, κριτικές, μέση τιμή,
ζεύγη τροφίμων και περισσότερα που παρέχονται σε κάθε κρασί.
Αγόρασε απλά αγγίζοντας το πράσινο κουμπί αγοράς και αποστείλετε το στην
πόρτα σας - αγοράστε πάντα το σωστό κρασί
Προσθέστε τις δικές σας αξιολογήσεις και σχόλια για να δημιουργήσετε το
προφίλ του κρασιού σας και να βελτιώσετε τις εξατομικευμένες προτάσεις σας
...και άλλα. Ανακάλυψέ τα και καλή απόλαυση!
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Wine Stories
Ιστορίες για το κρασί από ανθρώπους που το αγαπούν για ανθρώπους που θέλουν να το
γνωρίσουν καλύτερα. Συνεντεύξεις, ταξίδια, γευστικές δοκιμές, προτάσεις αγορών,
επισκέψεις σε οινοποιεία, σημαντικοί αρθρογράφοι, αρχιτεκτονική και κρασί, ιδανικοί
συνδυασμοί με φαγητό και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς.

Grape

Το GRAPE, free press εφημερίδα, σημείο αναφοράς για το κρασί, πρόσφατα διακρίθηκε στα
Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης ΕΒΓΕ, τα οποία επιβραβεύουν τα
καλύτερα δείγματα της εγχώριας οπτικής επικοινωνίας.
Το Grape βραβεύθηκε με έπαινο, για το συνολικό σχεδιασμό και την αισθητική του. Το
Grape app, ακολουθεί με τον ίδιο σχεδιασμό και περιεχόμενο και στοχεύει να φτάσει σε όσο
το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες, για να μοιραστεί μαζί τους οτιδήποτε αφορά στο
κρασί και την απόλαυσή του σε καθημερινές και πιο ιδιαίτερες στιγμές.
Ακολουθήστε το στο Facebook Grape wine stories και στο Instagram στο Grape_wine_stories
και στείλτε παρατηρήσεις, προτάσεις και ότι άλλο θέλετε στο info@grapemag.gr
Στόχος του είναι να μοιραστεί με το οινόφιλο κοινό του ιστορίες για το κρασί,
ανυπομονούμε να ακούσουμε τις δικές σας.
Keep calm and drink wine
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Μία πρωτοποριακή εφαρμογή
Γίνετε ειδικός κρασιού με την καινοτόμο εφαρμογή MyWine η οποία σας
δίνει την ευκαιρία να μάθετε τα πάντα για τον κόσμο του κρασιού! Μείνετε
ενημερωμένοι με όλες τις προσφορές έκπτωσης στις αγαπημένες σας ετικέτες
κρασιού που μπορείτε να βρείτε στο κελάρι του Super MArket που
δημιούργησε αυτή την καινοτόμο εφαρμογή!

MyWine

Συμπληρώστε το κουίζ, αποκαλύψτε το γούστο και τις καθημερινές σας
συνήθειες και μάθετε ποιο κρασί ταιριάζει στον ουρανίσκο σας, ανάμεσα στις
αμέτρητες επιλογές ελληνικής, γαλλικής, ιταλικής και άλλης ετικέτας κρασιού.
Ανακαλύψτε ποιο κρασί είναι για εσάς και ανακαλύψτε νέες ετικέτες,
ανάλογα με το ζευγάρωμα τροφίμων της ημέρας, τον τύπο σταφυλιού, τη γεύση
που προτιμάτε και την ευκαιρία.
Σάρωση της φιάλης όπου κι αν βρίσκεστε.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με όλα τα χαρακτηριστικά των κρασιών που
σας ενδιαφέρουν και να γίνετε ειδικός.
Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας ετικέτες κρασιού στη λίστα MyWine,
ώστε να μπορείτε να τις θυμάστε εύκολα και γρήγορα ανά πάσα στιγμή.
Γίνετε οι πρώτοι που γνωρίζετε τις προσφορές στα καταστήματα της
συγκεκριμένης αλυσίδας.
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Η εφαρμογή που οι #Winelovers περιμέναμε
Καλώς ήρθατε στο κόσμο του VinoPhone. Ο οινο-κινητό σας φίλος.

VinoPhone

Παντού. Κάθε στιγμή.To «VinoPhone», το μοναδικό Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για το κρασί, είναι ο μεθυστικότερος
οδηγός κάθε οινόφιλου στον κόσμο του Ελληνικού Αμπελώνα και των εμφιαλωμένων ελληνικών και κυπριακών
κρασιών.
Το VinoPhone σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Mobartia Ltd. σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης Έλληνα
οινολόγο και γευσιγνώστη Δρ. Δημήτρη Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του πολυετή εμπειρία,
και πλήθος δημοσιευμένων οινικών βιβλίων.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα ελλ-οινικά δεδομένα, καθώς προσφέρει πληροφορίες σχετικά με
το γευστικό πάντρεμα κρασιών με εδέσματα, τις ποικιλίες κρασιών, τις Οινικές περιοχές της Ελλάδας, συμβουλές
για την κάβα σας, τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ετικετών (η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες
ετικέτες), και παρουσίαση επισκέψιμων οινοποιείων.
Το VinoPhone, είναι εξ’ορισμού, ο σύμβουλος κάθε οινόφιλου την στιγμή που επιλέγει κρασί. Ένα σημείο
αναφοράς, για τους φίλους του κρασιού, ένας σύμβουλος, στο κινητό, πάντα διαθέσιμος, στην κάβα, στο bar, στο
σπίτι, στο εστιατόριο, στο supermarket.
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Cooking
with Akis

Το καθημερινό trend
μαγειρικής ακούει
στο όνομα Akis
Petretzikis με απλές
καθημερινές
συνταγές που θα σε
κρατήσουν σε
φόρμα. Βάλε καφέ
και πάμε;;;
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Θα μπορούσε να είναι και τίτλος
εκπομπής, όμως ...

...είναι άλλη μία υπέροχη
πρωτοβουλία όπου ήρθε μέσα στην
απομόνωση να μας δώσει κάθε πρωί
μία ευχάριστη νότα και να μας δώσει
χρήσιμες συμβουλές για έξυπνες,
γρήγορες και νόστιμες συνταγές που
μέχρι χθες τις απολαμβάναμε στις
bruncheries και στα εστιατόρια.
Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του
κόσμου, τα άπειρα σχόλια, οι
καρδούλες και τα likes που
κατακλύζουν το κινητό του
παρατηρητή και του δημιουργού
Άκη ο οποίος εκπέμπει μέσω
Facebook και Instagram
ταυτόχρονα.

Συντονιστείτε λοιπόν, γιατί εκτός
από τις όμορφες συνταγές του που
θα σε κρατήσουν σε φόρμα (όχι ότι
θα χωράμε και πουθενά αλλού πέραν
καραντίνας , μπορεί να κερδίσεις, αν
είσαι τυχερός/ή και ένα από τα
μαχαίρια του από το AkisEshop!
Thanks Akis!!!
#seeyouOnLine
#Μένουμε_Σπίτι

akiseshop.com
akiseshop.gr
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Wine
Online
Ανακάλυψε τα
αγαπημένα σου
κρασιά και παρέλαβέ
τα στην πόρτα σου
με on line
παραγγελία χωρίς να
βγεις από το σπίτι
σου!

Goenius

Wine On Line
04.2020 | Goenius
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Βόρεια &
Ανατολικά

LINE

Κέντρο

Δυτικά

Βόρεια
Νότια
Νότια
04.2020 | Goenius
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Cinque Wine & Deli: το
αγαπημένο μας Cinque μπορεί να
παραμένει κλειστό για το κοινό
ακολουθώντας τις οδηγίες του
κράτους, αλλά παραμένει ανοικτό
διαδικτυακά έτοιμο να
εξυπηρετήσει τις οινικές σας
ανάγκες μέσω του
link https://wolt.com/el/grc/out-ofreach/restaurant/cinque

House of Wine: το "σπίτι του
κρασιού" φέρνει στο σπίτι του
Οινόφιλου τα αγαπημένα του
κρασιά ανάμεσα σε 1000+
ετικέτες. Άλλωστε το συστήνει και
ο δάσκαλος @Ted Lelekas. Από
εμάς θα έλειπε ;
Μπείτε #inthehouse και κάντε
online τις παραγγελίες σας
στο www.houseofwine.gr

Order your Wine On Line
Τα αγαπημένα wine bars και οι κάβες, ανήκουν στις επιχειρήσεις που επιβλήθηκε να παραμείνουν
κλειστές λόγω Covid-19. Παρόλα αυτά η άμεση αντίδρασή τους δημιουργώντας on-line ή
τηλεφωνικές διόδους παραγγελίας (όπου αυτό δεν υπήρχε ήδη) μας έδωσε την δυνατότητα να
συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το καλό εμφιαλωμένο κρασί και απόσταγμα από τους
αγαπημένους μας οινοποιούς & αποσταγματοποιούς!
Η πρόταση του Goenius είναι να στηρίξουμε αυτόν τον κλάδο και παράλληλα τον κλάδο των
οινοποιών και να παραγγείλουμε on line και από την ασφάλεια και άνεση του σπιτιού μας τα
εκλεκτά προϊόντα τους. Μέχρι να καταφέρουμε να ξανακάνουμε τις εξορμήσεις μας
#Μένουμε_Σπίτι #StaySafe #StayHome and #DrinkWine!!!
04.2020 | Goenius
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Wine Up: Για τους εραστές του
οίνου Δυτικών Προαστίων η
λύση Take Away ή παράδοση κατ'
οίκον ακούγεται ελκυστική ειδικά
όταν σε αυτό το μαγαζί μπορεί
κάποιος να βρει πάνω από 200
ετικέτες από οινοποιούς και
αποσταγματοποιούς της καρδιάς
μας. Βρείτε στο facebook και
κάντε την παραγγελία σας
τηλεφωνικά ή με inbox.
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Oak Cava: για τους φίλους
του είδους δεν χρειάζονται
πολλές συστάσεις ειδικά τώρα
τελευταία που κατηφόρισε και
στα Νότια Προάστια. Μπείτε
εδώ στο www.oakcava.gr και
παραλάβετε το/τα κρασί/ιά
Wine Kingdom: τα
της επιλογής σας ανάμεσα
νότια προάστια και ειδικά η Νέα
στις 1000δες επιλογές στην
Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και
πόρτα σας.
οι γύρω περιοχές πρέπει να
νοιώθουν πολύ τυχερές. Ο
Άρης και ο Στέφανος, δηλώνουν
πάνω από όλα φανατικοί
οινολάτρεις και μετά
επιχειρηματίες. Θα τους βρεις
στο winekingdom.gr

#stayhome
#staysafe
#drinkwine
That's the Sp
irit
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ρ
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ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
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2 Λευκά

2 Ροζέ

Από 6,70 €

Alfega Rose 2017 Κτήμα Χατζημιχάλη
Ροζέ, ξηρός οίνος. Λαμπερό ροδίζον χρώμα. Ιδιαίτερα εξωστρεφές στη μύτη, με
κύριους πρωταγωνιστές τα κόκκινα φρούτα όπως η φράουλα και το βατόμουρο.
Νότες μπαχαρικών και λευκόσαρκου ροδάκινου αναμειγμένες στην έντονη
παρουσία του τριαντάφυλλου. Βελούδινη δροσιστική υφή με έντονο, φρουτώδες,
αρωματικό τελείωμα. Απολαύστε το παγωμένο, ως απεριτίφ, στους 8 οC.

2 Κόκκινα

Από 10,30 €

Από 16,50 €

Le Roi Des Mogntanes Syrah 2017 Κτήμα Παπαργυρίου
Από την ορεινή Κορινθία -εξ ου και το όνομά του «Ο Βασιλιάς των Βουνών»- ένας
ερυθρός δυναμίτης από την σταρ-ποικιλία του Ροδανού Syrah και από έναν
παραγωγό, τον Γιάννη Παπαργυρίου, που έχει πάθος με τις λεπτομέρειες που
κάνουν τα μεγάλα κρασιά.

Από 24,70 €

rg.ztuorkS

Gentilini Eclipse 2017 Κτήμα Gentilini
Ξηρός, Ήπιος, Ερυθρός, Μαυροδάφνη, Επιδέχεται Παλαίωση, 13% alc.Η Κεφαλονιά
στο ποτήρι σας! Ένα κρασί από την τοπική ποικιλία, την ξηρή Κεφαλονίτικη
Μαυροδάφνη. Μαζί με την Ρομπόλα, η Μαυροδάφνη οινοποιείται με εξαιρετική
μαεστρία από το οινοποιείο Gentilini, και μας δίνει ένα εξαιρετικά πρωτότυπο κρασί,
απόλυτα χαρακτηριστικό της προέλευσής του, με δυνατότητα παλαίωσης
τουλάχιστον 6 ετών.

.

Ροζέ Στροφιλιά 2019 Στροφιλιά
Ξηρός, Ήπιος, Ροζέ, Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο, Πιείτε το τώρα, 13% alc.
Ποιοτικό ροζέ που εκφράζει υποδειγματικά την χάρη του Αγιωργίτικου σε
συνδυασμό με το Cabernet Sauvignon. Δροσερό και όμορφο, με διακριτικά αρώματα
κόκκινων φρούτων στη μύτη και απολαυστική αίσθηση στο στόμα, στέκεται όμορφα
δίπλα σε Ελληνικά πιάτα με κόκκινη σάλτσα και όχι μόνο.

και δεν περιλαμβάνουν τυχόν μεταφορικά Ανακαλύψτε τα στις

Από 7,87 €

enil no

Πέτρινες Πλαγιές 2019 Κτήμα Παλυβού
Ξηρός, Ήπιος, Λευκός, Chardonnay, Μαλαγουζιά, Πιείτε το τώρα, 13.5%
alc.Κομψό λευκό κρασί με διακριτικά αρωματική μύτη αλλά εκρηκτικά
εκφραστικό στόμα. Η δυνατή του οξύτητα του δίνει μία πολύ ιδιαίτερη και
απολαυστική διάσταση.

Οι τιμές είναι από το

Από 8,00 €

προτεινόμενες κάβες

Άσπρο από Μαύρο 2016 Κτήμα Χρυσοχόου
Ένα ξεχωριστό κρασί από την πολυδύναμη ερυθρή ποικιλία της Νάουσας, το
Ξινόμαυρο, που εδώ στα χέρια του Κτήματος Χρυσοχόου δίνει ένα λευκό κρασί
με υπέροχα ανθικά αρώματα.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΟΝ COVID-19

Τουρισμός
μετά τον...
COVID19

πως θα αντιμετωπίσει
ο Τουρισμός την

Τα ξενοδοχεία έχουν ήδη

κατάσταση!!!

κλείσει καταγράφοντας μεν

Vassilios Canellos

Ο Βασίλειος Κανέλλος είναι
στέλεχος στον κλάδο του F&B με
ισχυρό γνωσιακό υπόβαθρο στον
τομέα των τροφίμων και ποτών.
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απώλειες, όμως ταυτόχρονα
περιορίζουν τα λειτουργικά

Η προσαρμογή και η μετάβαση

τους έξοδα. Όταν ανακάμψει η

των ξενοδοχειακών

τουριστική κίνηση θα

επιχειρήσεων σε σύγχρονα

μπορέσουν να καλύψουν σε πιο

μοντέλα λειτουργίας είναι

ταχείς χρόνους το χαμένο

πλέον μονόδρομος.

έδαφος.

Όμως ποια είναι αυτά τα
σημεία που θα πρέπει να
σταθεί ο Έλληνας Ξενοδόχος
προκειμένου να φέρει πάλι
έσοδα στην επιχείρηση του.
Κατ αρχάς θα πρέπει σε όλη τη
διάρκεια που τα ξενοδοχεία
παραμένουν κλειστά να
διατηρούν την επαφή μέσω των
κοινωνικών δικτύων με τους
υπάρχοντες αλλά και με τους
υποψήφιους πελάτες τους. Με
μια αναδιαμορφωμένη στρατηγική
που θα προσπαθεί να μειώσει τη
νευρικότητα και τον πανικό των
ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα
προσπαθώντας να ισορροπήσουν
τις καμπάνιες τους ανάμεσα
στη λογική και την
υπευθυνότητα.
Ένας βασικός παράγοντας που θα
παίξει μεγάλο ρόλο στην
εμπιστοσύνη του υποψήφιου
καταναλωτή είναι οι
πιστοποιήσεις HACCP και ISO.
Πιστοποιήσεις που δημιουργούν
ασφάλεια λόγω του υψηλού
επιπέδου των προτύπων
διαχείρισης και ασφάλειας
τροφίμων.
Σίγουρα αυτές οι επιχειρήσεις που
"τρέχουν" ήδη τέτοια προγράμματα,
θα έχουν ένα πλεονέκτημα
παραπάνω στην προσέλκυση
πελατών χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα
μείνουν πίσω, αφού θα υπάρξουν
σκληρές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

Όσον αφορά την τιμολογιακή
πολιτική πολιτική, θεωρώ ότι
θα πρέπει να αμυνθούν
απέναντι στις μειώσεις και
εκπτώσεις διότι αυτό θα
καθυστερήσει πολύ
περισσότερο την ανάκαμψη.
Αντίθετα μπορούν να
δημιουργήσουν
ελκυστικότερα πακέτα,
επιβραβεύσεις
επαναλαμβανόμενων πελατών,
αναβαθμίσεις υπηρεσιών κατά
περίπτωση.
Επίσης θα πρέπει να δοθούν
κίνητρα στους πελάτες να
μην ακυρώνουν τις
διακοπές τους αλλά να τις
τοποθετούν χρονικά λίγο
παρακάτω. Μια στροφή προς
την εγχώρια αγορά θα ήταν
επίσης πολύ χρήσιμη.
Η Ελλάδα ενδεχομένως να
ανοίξει πολύ πιο σύντομα από
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Είναι
πολύ σημαντικό να
απορροφηθεί εγχώριος
τουρισμός ακόμα κι από
Ξενοδοχεία που παραδοσιακά
δεν είχαν Έλληνες πελάτες.
"Δεν διορθώνω
προβλήματα.
Διορθώνω τη σκέψη
μου και τα
προβλήματα λύνονται
μόνα τους.".
LOUISE L. HAY

Vassilios Canellos
Ο Βασίλειος Κανέλλος είναι
στέλεχος στον κλάδο του F&B
με ισχυρό γνωσιακό
υπόβαθρο στον τομέα των
τροφίμων και ποτών.
Έχει πάνω από 20 χρόνια
εμπειρίας στη διαχείριση
ομάδων και στη διασφάλιση
προτύπων διαδικασιών
εξυπηρέτησης πελατών και
ασφαλείας τροφίμων (ISO).
Είναι Guest speaker
στο Diploma in F&B
Management του IST
College.
Εργάζεται ως υπεύθυνος
προώθησης των πωλήσεων
στο Beverage
Department και της
λειτουργίας του Elite
Club στο Ξενοδοχείο Amada
Colossos Resort στη Ρόδο.

Written by vassilios canellos
Ανάπτυξη του Direct Booking και προσέλκυση
ταξιδιών κινήτρων, συνεδρίων και κάθε άλλης
μορφής επιβραβεύσεων των μελών τους από
εταιρείες και συλλόγους.
Θα πρέπει στο επίπεδο του marketing και της
επικοινωνίας να υπάρξει μια διαβεβαίωση προς
όλες τις κατευθύνσεις ότι ακολουθούνται οι
συμβουλές των τοπικών κυβερνητικών αρχών, με
αυστηρές οδηγίες υγείας και ασφάλειας
λαμβάνοντας
το
υψηλότερο
επίπεδο
προληπτικών μέτρων για να κρατηθούν οι
φιλοξενούμενοι και το προσωπικό ασφαλείς.
Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος της
εστίασης στο σύνολο του. Δεν γνωρίζει κανείς
ακόμα αν θα παραμείνει ως τύπος παράθεσης,
αυτός του μπουφέ ή θα πάμε σε άλλες μεθόδους.
Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αλλάξουν οι αριθμοί
των τραπεζοκαθισμάτων ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πόσες φορές θα απολυμαίνονται οι κοινόχρηστοι
χώροι. Θα υπάρξουν οδηγίες από τους αρμόδιους
φορείς προ του ανοίγματος των Ξενοδοχείων,
πράγμα το οποίο μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα
το κόστος γιατί θα απαιτούνται περισσότερες
εργατοώρες από πριν για την ίδια εργασία.
Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι αυτό του
προσωπικού. Θα πρέπει η επιχείρηση να
αντιμετωπίσει το προσωπικό σαν εσωτερικό πελάτη.
Αυτό που μπορεί να κάνει για τώρα τουλάχιστον ο
επιχειρηματίας είναι να είναι δημιουργικός και να
σκεφτεί πώς θα μπορέσει να προσφέρει
καθησυχασμό και κοινωνική σύνδεση με το
προσωπικό του. Να το κρατήσει σε μια
συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλο αυτό έχει ένα
τέλος που όλοι μαζί θα κληθούμε να το
αντιμετωπίσουμε και να βάλουμε από κοινού
"πλάτη" για την ανάκαμψη.

Ένας
παράγοντας
που
είναι
πολύ
σημαντικός για τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων, ώστε να αποφασίσουν οι
Ξενοδόχοι
πότε
θα
ανοίξουν
τα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι, το
σχέδιο
μερικής
ή
και
ολικής
απασχόλησης
που
αναμένεται
να
ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας ούτως
ώστε, οι ξενοδόχοι που επιθυμούν να
ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους να μπορέσουν
να εργοδοτήσουν κόσμο κατά αναλογία με
την πληρότητα που θα έχουν στο ξεκίνημα
τους, ενώ στη συνέχεια να αυξάνουν το
προσωπικό βάση και των πληροτήτων.
Φανταστείτε ότι ο Ευρωπαίος τουρίστας
είναι φοβισμένος, παγωμένος, κλεισμένος κι
όταν θα ανοίξουν οι πόρτες της επιστροφής
στην κανονικότητα, θα θέλει να φύγει και να
Written
by vassilios
canellos
τα αφήσει
όλα αυτά
πίσω του.

Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει μέσω κάποιου
μηχανισμού, ότι ο εισερχόμενος τουρίστας έχει
ελεγχθεί σχετικά με τον ιό και διασφαλίζεται σε
ένα μεγάλο ποσοστό η εγκυρότητα του
αποτελέσματος έχουμε επιτύχει ως προς το ένα
σκέλος. Η διασφάλιση των χώρων υποδοχής
όπως είναι τα αεροδρόμια και τα
Ξενοδοχεία με τήρηση όλων των κανόνων
υγιεινής είναι το άλλο σκέλος.
Όλο το υπόλοιπο ανάμεσα στα δύο αυτά σκέλη
είναι μια αυθεντική ειλικρινής Ελληνική
φιλοξενία που θα σκορπίσει μνήμες, φοβίες
και αρνητικότητα, μια θάλασσα που θα ξεπλύνει
το κακό από το μυαλό των ανθρώπων και ένας
ήλιος που θα καυτηριάσει όσες πληγές
δημιουργήθηκαν.
Επαγρύπνηση, αισιοδοξία και θετική
σκέψη λοιπόν να σώσουμε ότι σώζεται και να
επαναδομήσουμε τα πάντα με νέα ήθη και νέες
πρακτικές.

διαγωνισμός
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ GOENIUS ΔΩΡΟ

Classic 35
Magnum
Strofilia Contest
Μπες στον διαγωνισμό και...
Ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί
την Κυριακή 12/04/2020 μέσα από την
σελίδα μας στο Facebook. Η ομάδα
του WineKingdom θα αναλάβei να την
παραδώσουν με ασφάλεια στην πόρτα
σου. Λόγω GDPR το Goenius δεν θα
σου ζητήσει στοιχεία που αφορούν
προσωπικα δεδομένα. Τα στοιχεία σου
θα δοθουν ΜΟΝΟ στην κάβα και
ΜΟΝΟ για αυτή την παραγγελία με
ειδικό κωδικό που θα λάβεις στο
inbox. Καλή επιτυχία!

ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ MAGNUM
ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ
ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ!!!
"Το φιλόξενο αυτό κτήμα της Αναβύσσου μας
λείπει πολύ, ειδικά οι άνθρωποί του. Κάτι που
μας έμαθαν σε κάθε επαφή μαζί τους ήταν η
αξία του να μοιράζεσαι το καλό κρασί με
καλούς φίλους! Ευχόμαστε να σας δούμε
σύντομα από κοντά!"
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Πάρτε μέρος στον

διαγωνισμό

Για την συμμετοχή σου στον διαγωνισμό
κάνε like στην σελίδα μας στο facebook

CLASSIC 35
ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΓΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon.
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ: Μοναδικές στιγμές με αγαπημένα
πρόσωπα. Συνδυάζεται εξαιρετικά με κυνήγι,
μοσχαρίσια φιλέτα, κρέατα σχάρας, κρέατα με
κόκκινες πικάντικες σάλτσες και τυριά.
Σερβίρεται: θερμοκρασία δωματίου (16° - 18° C)

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα κρασιά του
κτήματος εδώ: www.strofiliawines.gr

love,
peace,
and wine!
MAYBE

THE

MEDICIN

TO

QUARANTINE!

Follow us:

till then
stay home
stay goenius

