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Οσοι είστε λάτρεις του καλού κρασιού 
σημειώστε στην ατζέντα σας τα εξής: 
Στις 25 Φεβρουαρίου θα βρεθούν στην 
Αθήνα δεκάδες οινοπαραγωγοί από 
την Πελοπόννησο και την Κεφαλλονιά, 
παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους στο 
καθιερωμένο Peloponnese Wine Festival, 
το οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί στο 
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Από τις 
27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου τη 
σκυτάλη παίρνει η Θεσσαλονίκη, για να 
πραγματοποιήσει τον 18ο Διεθνή Διαγωνι-
σμού Οίνου της, καθώς και τον 4ο Διεθνή 
Διαγωνισμό Αποσταγμάτων Αμπελοοινι-
κής Προέλευσης Θεσσαλονίκης.

Οίνος, σπεύσατε! 

Πού αλλού, παρά στη 
Ζαγορά, θα μπορούσε να 
γίνει η επίσημη παρουσί-
αση του λευκώματος του 
Συνεταιρισμού Ζαγοράς, 

πασίγνωστου από το εμπο-
ρικό σήμα ΖΑΓΟΡΙΝ; Για το 
δίτομο αυτό έργο, με τίτλο 
«Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Ζαγοράς Πηλίου 1916-2016. 

Ενας αιώνας συνεταιρι-
στικής παράδοσης και 

αγώνα», εργάστηκε μια 
πολυμελής ομάδα ανθρώ-

πων, με μεράκι για την 
ανάδειξη της τοπικής συ-
νεταιριστικής παράδοσης 

και ευρύτερα της ιστορίας. 
Συγγραφείς του λευκώ-

ματος είναι ο δρ Αλέξαν-
δρος Γ. Καπανιάρης και ο 

Διονύσιος Α. Βαλασσάς, 
γενικός διευθυντής της 

Οργάνωσης.

Διαγωνισμός ελιάς 
Στις 13-15 Απριλίου το Λονδίνο φιλοξενεί διεθνή διαγωνι-
σμό επιτραπέζιας ελιάς. Βραβεία θα δοθούν τόσο για την 
ποιότητα των καρπών όσο και για τη συσκευασία τους. 
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την καταληκτική 
ημερομηνία αποστολής δειγμάτων, οι ενδιαφερόμενοι 
επισκεφθείτε το www.londonolive.com. 

Οι αρχαίοι Ελληνες δεν έπιναν 
μόνο κρασί, έπιναν και μπίρα, 
απλώς όχι τόσο συχνά, όπως υπο-
στηρίζει νέα έρευνα του τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
ΑΠΘ. Σύμφωνα με αυτή, ισχυρές 
ενδείξεις περί της παρασκευής 
και κατανάλωσης μπίρας από τους 

κατοίκους της προϊστορικής Ελλά-
δας αποτελούν τα αρχαιοβοτανικά 
κατάλοιπα φυτρωμένων σπόρων δη-
μητριακών και τα θραύσματα αλε-
σμένων δημητριακών που βρέθηκαν 
σε δύο οικισμούς της Εποχής του 
Χαλκού, στο Αρχοντικό Μακεδονίας 
και στην Αργισσα Θεσσαλίας.
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ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

«Αν και μπορεί να αποτελέ-
σει έμπνευση, μία ανάμνη-
ση από μόνη της δεν είναι 
ποτέ αρκετή. Πρέπει να 
“μεταφράζεται” σε γεύση 
και συναίσθημα», έλεγε ο 
Massimo Bottura σε συνέ-
ντευξη που μας παραχώ-
ρησε το 2010. Ο σεφ της 
«Osteria Francescana» με 
τα τρία αστέρια Michelin, 
ο Ιταλός που παθιάζεται με 
την προσφορά στην κοινω-
νία και την προστασία του 
περιβάλλοντος, αυτή η πλη-
θωρική προσωπικότητα που 

πιστεύει πως «το φαγητό θα 
έπρεπε να είναι διασκέδα-
ση, να ικανοποιεί το μυαλό 
όσο και τον ουρανίσκο, να 
διεγείρει την καρδιά όσο 
και το στομάχι», είναι και ο 
ιθύνων νους πίσω από την 
«Gucci Osteria». Πρόκειται 
για το εστιατόριο που στις 
αρχές του χρόνου άνοιξε 
στο Gucci Garden. Ο πολυ-
χώρος-μουσείο του διάση-
μου ομώνυμου οίκου μόδας 
στεγάζεται στο Palazzo 
della Mercanzia στη 
Φλωρεντία. Εκεί, λοιπόν, 

στο 50 θέσεων εστιατόριο, 
σερβίρεται πλέον ένα 
μενού εμπνευσμένο από 
τις εμπειρίες και τα ταξίδια 
του Bottura, με πιάτα όπως 
τορτελίνι με παρμεζάνα και 
περουβιανά τοστάδας. 

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
MASSIMO

ΓΕΥΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
Επειδή οι μεγάλοι συνθέτες 
ήταν άνθρωποι και είχαν 
άμεση σχέση με αυτό που 
τους έτρεφε, η μουσικολόγος 
Nathalie Krafft συνεργάστηκε 
με τον πολυβραβευμένο σεφ 
Michel Portos και κυκλο-
φόρησαν το «Δείπνο μετά 
Μουσικής» (στα ελληνικά από 
τις Εκδόσεις Εξάντας). Στις 
σελίδες του οι μουσικόφιλοι 
και οι γαστρολάτρες θα βρουν 
προτάσεις για τη δημιουργία 
«μουσικών» πιάτων, αλλά θα 
πληροφορηθούν και για τις 
διατροφικές συνήθειες και 
εμμονές των Μπαχ, Μότσαρτ, 
Μπετόβεν, Σούμπερτ, Ροσίνι, 
Σοπέν, Βέρντι, Μουσόργκσκι, 
Σατί και Ντιτιγέ. 
Το «The Frozen Banker 
Project» της Αγάπης Μαργετί-
δη (Εκδόσεις Παπαδόπουλος), 
από την άλλη, προέκυψε σχε-
δόν κατά τύχη. Τα 52 κεφά-
λαιά του γράφτηκαν βδομάδα-
βδομάδα για έναν ολόκληρο 
χρόνο και στέλνονταν σε 
φίλους ως μήνυμα αισιοδοξίας 
και αντίδοτο στην κατήφεια. 
Μικρές προσωπικές ιστορίες, 
κοσμοθεωρίες και συνταγές 
μαγειρικής έχουν μπλεχτεί σε 
μια αφήγηση χωρίς λογοκρι-
σία, σε ένα βιβλίο που βοηθά 
τον αναγνώστη να μαγειρέψει 
φαγητά από όλες τις κουζίνες 
του κόσμου, αλλά και υπέρο-
χες παραλλαγές ελληνικών 
συνταγών.
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