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Γιορτινό Τραπέζι με το 
Kτήμα Αμπελόεις

Η ιεροτελεστία προετοιμασίας του γιορτινού τραπεζιού είναι μια από τις πιο όμορφες στιγμές των γιορτών. 

Το δείπνο για το νέο χρόνο πλημμυρίζει πάντα από πλούσια αρώματα και γεύσεις. Οι γαστρονομικές 

δημιουργίες όμως για να ολοκληρωθούν και να απογειωθούν χρειάζονται την κατάλληλη οινική συντροφιά. 

Η επιλογή είναι λίγο πολύπλοκη αφού το γιορτινό art de la table επιβάλλει διαφορετικά πιάτα με ποικιλία 

στα υλικά και στις γεύσεις.

Το κτήμα Αμπελόεις στρώνει φέτος μαζί σας το γιορτινό τραπέζι και σας αποκαλύπτει τα καλύτερα οινικά 

παντρέματα για την μέγιστη επιτυχία και απόλαυση σε κάθε στάδιο του δείπνου.

Ξεκινάμε λοιπόν την προσέλευση μας στο στολισμένο τραπέζι και προετοιμαζόμαστε με μια ελαφριά σούπα 

από θαλασσινά ή λευκό κρέας . Η λαμπερή χρυσοκίτρινη Συμφωνία του κτήματος από Sauvignon Βlanc 

αναλαμβάνει να ξεσηκώσει την μυρωδάτη σούπα . Τα ευωδιαστά αρώματα από ξερά φρούτα ανανά και 

αχλαδιού καθώς και οι νύξεις από λίτσι και κασίς ισορροπούν την οξύτητα της σούπας και η ένωση τους 

ευχαριστεί τον ουρανίσκο μας.

Το δείπνο προχωράει στα ορεκτικά και ο βαθμός δυσκολίας για το σωστό οινικό ταίρι ανεβαίνει. Οι 

λιχουδιές που σερβίρονται είναι συνήθως πληθωρικές . Πλούσιες σαλάτες , δυνατά σουφλέ , μπουκίτσες από 

κρέατα και διάφορες πίτες. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ένα εξίσου πληθωρικό και αρωματικό κρασί 

όπως η Φωλιά από Chardonnay. To σύνθετο μπουκέτο αρωμάτων της συνδυάζει τις νότες των λουλουδιών 

με τα εξωτικά φρούτα και τα εσπεριδοειδή σε ένα λεπτό πιπεράτο φόντο. Στο στόμα είναι λιπαρό με έντονη 

και μεγάλη επίγευση.



Φτάνουμε στην μεγάλη στιγμή στο κυρίως που παραδοσιακά είναι γαλοπούλα μαγειρεμένη με κάστανα , 

σταφίδες και μπόλικο κουκουνάρι. Απόλυτο πάντρεμα με το βαθυκόκκινο Aμπελόεις Silver που γεννιέται 

από την ένωση του cabernet και του merlot. Αν δεν υπάρχει γαλοπούλα αλλά κάποιο κατσικάκι, αρνάκι 

ή μοσχαράκι τότε την σκυτάλη για την γευστική αρμονία αναλαμβάνει ένα άλλα ερυθρό δυναμικό του 

κτήματος το Αμπελόεις  Gold από το πιπεράτο syrah και το merlot.

To δείπνο κλείνει πανηγυρικά με την πιατέλα των τυριών. Εδώ το κτήμα επιφυλάσσει μια έκπληξη το νέο 

δημιούργημα της το Chardonnay περασμένο από βαρέλι. Πλούσιο και γεμάτο θα το λατρέψουν τα τυριά 

αλλά και εσείς.

Χρόνια σας πολλά !!

Τα κρασιά του κτήματος θα τα βρείτε σε επιλεγμένες κάβες στην Αθήνα και τη Θες/νίκη. Για περισσότερες 

πληροφορίες www.ampeloeis.gr
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