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Στη 14η σεζόν του φέτος, το Sani Gourmet συνεχίζει να 

αποτελεί μια συνάντηση κορυφαίων εκπροσώπων του 

χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φέρνοντας κοντά 

διαφορετικές γαστρονομικές κουλτούρες που εξελίσσουν το 

διάλογο καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις μέσα στο 

μοναδικό περιβάλλον του Sani Resort. 

Φέτος, οκτώ σεφ βραβευμένοι συνολικά με 15 αστέρια 

Michelin, οι οποίοι βρίσκονται στο ζενίθ της καριέρας τους, 

θα μαγειρέψουν για πέντε ημέρες στα εστιατόρια Water, 

Katsu, Fresco και Byblos, αφήνοντας ο καθένας το δικό του 

στίγμα: ο Γερμανός Thomas Bühner, η Γαλλίδα Stephanie Le 

Quellec, ο Βρετανός Simon Rogan, ο Ινδός Manjunath Mural, 

ο Βραζιλιάνος Rafa Costa e Silva, ο Ιάπωνας Takagi Kazuo, ο 

Αμερικανός Fredrik Berselius και ο Αυστραλός Greg Malouf.

Παράλληλα, και για πρώτη χρονιά, το Sani Gourmet 

επεκτείνεται χρονικά, εγκαινιάζοντας την ενότητα Sani 

Gourmet Side Monthly Events, ένα μηνιαίο γαστρονομικό 

ημερολόγιο. Τον Μάιο θα παρουσιάσει μενού για παιδιά 

δια χειρός Annabel Karmel, της Νο1 Αγγλίδας συγγραφέως 

παιδικών βιβλίων μαγειρικής με υψηλή διατροφική αξία. Τον 

Ιούνιο ο pastry chef Graham Horniglod θα πλάσει ντελικάτα 

γλυκά. Τον Ιούλιο ο Ettore Botrini θα δώσει ένα ακόμα ρεσιτάλ 

γαστρονομικής αριστείας στο εστιατόριο Fresco του Sani 

Dunes. Tον Αύγουστο ο Mauro Collagreco θα μαγειρέψει 

στο Water του Sani Asterias. Τον Σεπτέμβριο η σεφ Apiradee 

Thirakomen ή Thiou θα παρουσιάσει στο Asian τις γεύσεις 

της χώρας της μέσα από πιάτα που «ενώνουν» γευστικά την 

Ευρώπη με την Ταϋλάνδη, ενώ τον Οκτώβριο ο Χρύσανθος 

Καραμολέγκος θα δώσει στην Ντομάτα ένα γαστριμαργικό 

ρεσιτάλ ελληνικής κουζίνας.

Καλή σας απόλαυση.

Δημήτρης Κοντός
COO, Sani Resort

In the 14th edition of the Sani Gourmet, the event continues 

to be a meeting of leading representatives of the area from 

Greece and abroad, bringing together different culinary 

cultures, evolve the dialogue by submitting their own 

suggestions in the unique environment of the Sani Resort. 

This year, eight chefs winners with a total of 15 Michelin stars, 

who are at the peak of their career, will cook for five days in 

Water, Katsu, Fresco and Byblos restaurants, leaving everyone 

his own mark: Germany's Thomas Bühner, the French 

Stephanie Le Quellec, the British Simon Rogan, the Indian 

Manjunath Mural, the Brazilian Rafa Costa e Silva, the Japanese 

Takagi Kazuo, Fredrik Berselius from US, and the Australian 

Greg Malouf.

At the same time and for the first time, Sani Gourmet has 

been expanding over time by launching the Sani Gourmet Side 

Monthly Events section, a monthly gastronomic calendar.

In May, we will present a children's gourmet menu by Annabel 

Karmel, the No1 English author of children's cookbooks 

with high nutritional value. In June, the famous pastry chef 

Graham Horniglod will make delicious desserts whereas in 

July, the Michelin-starred chef Ettore Botrini will give an haute 

gastronomic performance at Fresco restaurant in Sani Dunes. 

In August, the 3 Michelin star chef Mauro Collagreco will cook 

at Water of Sani Asterias. In September, the chef Apiradee 

Thirakomen or Thiou will present West and East together in 

a menu with Thailand dishes, while in October Chrysanthos 

Karamolegos will give a gastronomy recital at Tomata.

Enjoy.

Dimitris Kontos
COO, Sani Resort

Welcome
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10 11 12 13 14 
Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα Τρίτη
Friday Saturday Sunday Monday Τuesday

  

Rafa Costa e Silva Brazil
K ATS U

   

Takagi Kazuo Japan
K ATS U

   

Greg Malouf Australia / UAE
F R ES CO

  

Fredrik Berselius USA
F R ES CO

   

Manjunath Mural Singapore
BY B LO S  CAV I A R

  

Simon Rogan UK
BY B LO S  CAV I A R

   

Stephanie Le Quellec France
WAT E R  R ESTAU RA N T

  

Thomas Buhner Germany
WAT E R  R ESTAU RA N T

WATER RESTAURANT Sani Asterias, BYBLOS CAVIAR Porto Sani, FRESCO Sani Dunes, KATSU Sani Marina, ASIAN Sani Marina, 
TOMATA Sani Marina, PATISSERIE Sani Marina

Main Events May

Side Events May-October
Μάϊος May Annabel Karmel
Η Annabel Karmel μαγειρεύει υψηλή γαστρονομία για παιδιά
Annabel Karmel cooks gourmet menus for children
BY B LO S  CAV I A R

 
Ιούνιος June Graham Horniglod
Ο Graham Horniglod δημιουργεί τα πιο εμφάνταστα γλυκά
Graham Horniglod creates heavenly gourmet desserts
PAT I SS E R I E

 
Ιούλιος July Ettore Botrini
O μοναδικός Ettore Botrini συστήνει το πιο κομψό Ιταλικό 
μενού
The one and only Michelin star chef Ettore Botrini cooks the 
finest Italian cuisine
F R ES CO

Αύγουστος August Mauro Colagreco
Ο βραβευμένος με 3 αστέρια Michelin, Mauro Colagreco 
δημιουργεί το απόλυτο μενού
The 3 Michelin star chef Mauro Colagreco creates 
the ultimate menu
WAT E R  R ESTAU RA N T

 
Σεπτέμβριος September Thirakomen Apiradee
H Thirakomen Apiradee φέρνει την Δύση και την Ανατολή στο 
μενού της
Thirakomen Apiradee brings East and West into a memorable 
menu
AS I A N

 
Οκτώβριος October Chrysanthos Karamolegos
Ο Χρύσανθος Καραμολέγκος συστήνει την επιτομή της 
Σύγχρονης Ελληνικής Κουζίνας σε ένα μενού
Chrysanthos Karamolegos introduces the epitome of modern 
Greek Gastronomy
TO M ATA

Events
Calendar

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Κρατήσεων του Sani Resort 
για κρατήσεις και για να ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές σε δείπνα και 
διανυκτερεύσεις. Sani Resort Reservations Department: 23740 99586

Π Ρ ΟΣΘ Ε Τ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  Ο αγοραστής αποδέχεται το γεγονός πως 
ενδέχεται να μοιραστεί το τραπέζι του με άλλους συνδαιτυμόνες. Σε περίπτωση 
που ο αγοραστής εμφανιστεί μετά την έναρξη του δείπνου , το σερβίρισμά του 
θα ξεκινήσει από το σημείο εκείνο του μενού που θα βρίσκονται και οι υπόλοιποι 
συνδαιτυμόνες. Οι διοργανωτές του Sani Gourmet διατηρούν το δικαίωμα να 
αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τους συμμετέχοντες chef και τα μενού. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στις reception των ξενοδοχείων του 
Sani Resort ή στο τηλέφωνο 23740 99400. Ώρα έναρξης δείπνων 20:30

R ES E RVAT I O N S  For reservations please contact Sani Resort Reservations 
Department and ask for the special offers on dinners and room rates.
Sani Resort Reservations Department: +30 23740 99586

A D D I T I O N A L  I N FO RM AT I O N  Ticket holder accepts that he might share a 
table with other participants. In case that the ticket holder shows up late after the 
commencement of the dinner , his serving will start from that point and on as with 
the rest of the participants. Sani Gourmet reserves the right to change the chefs 
and the menus without further notice. For more information please contact the 
Sani Resort Front Office Desks or call +30 23740 99400. Dinners start at 20:30
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Main 
Events
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Thomas 

Bühner
3  M I C H E L I N  STA RS 

Ανάμεσα στους μόλις δέκα Γερμανούς σεφ που μετρούν τρία

αστέρια Michelin, o Thomas Bühner δεν βρίσκεται απλά στην

κορυφή της γαστρονομικής σκηνής στη Γερμανία εδώ και

είκοσι χρόνια, είναι ένας από τους βασικούς δημιουργούς

της.

Το πρώτο του αστέρι Michelin το κέρδισε το 1996, μετά από 

πέντε χρόνια δουλειάς στην κουζίνα του εστιατορίου

La Table, στο Ντόρτμουντ. Συνέχισε με επιμονή την

αναζήτηση της τελειότητας, αποκτώντας το δεύτερο 

το 1998 και το τρίτο το 2012. 

One of only ten German chefs who boasts three Michelin 

stars, Thomas Bühner has not only been at the top of 

Germany’s gastronomic scene for more than twenty years – 

he effectively helped shape it.

Thomas Bühner’s first Michelin star came in 1996, after five 

years of working as Chef of Dortmund’s La Table restaurant. 

Not resting on his laurels, he continued to push for excellence, 

earning his second Michelin star in 1998 and his third one in 

2012.  

WAT E R  R ESTAU RA N T,  SA N I  AST E R I AS

May 10-12 at 20:30

 One of only ten 
German chefs 

who boasts 
three Michelin stars
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Τα ευφυή, κομψά του πιάτα φέρνουν στο προσκήνιο

με πλήρες σέβας τα ίδια τα υλικά τους και είναι

υπεύθυνα για τον τίτλο του Grand Chef που του απονεμήθηκε

από το Relais & Châteaux και την αποδοχή του στα Les

Grandes Tables du Monde, το 2009 και το 2010 αντίστοιχα.

Η φιλοσοφία του βρήκε το πιο πρόσφατό «σπίτι» της στο

βραβευμένο εστιατόριο La Vie, του Osnabrück.

Μπορείτε να γευτείτε τις φρέσκες, ζωηρές γεύσεις του

Thomas Bühner στο εστιατόριο Water, στις 10, 11 και 12

Μαΐου.

His thoughtful, delicate dishes, which place the ingredients 

at centre stage and treat them with the utmost respect, 

have also earned him the title of Grand Chef from Relais & 

Châteaux, and membership in Les Grandes Tables du Monde, 

in 2009 and 2010 respectively. The chef’s ethos has most 

recently manifested itself at the acclaimed La Vie restaurant in 

Osnabruck. 

...his thoughtful, 
delicate dishes, 
place the 
ingredients 
at centre stage 
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Simon 

Rogan
2  M I C H E L I N  STA RS 

Chef Simon Rogan has been compared to a director expertly 

shining the spotlight on his protagonists – the highest quality 

ingredients in the world. 

Opening the acclaimed L’Enclume in 2002, he was soon 

awarded his very first Michelin star, and yet another one 

in 2013. He also established his own farm to source fresh, 

seasonal ingredients and seek closer ties with his biggest 

inspiration, nature. 

L’Enclume arguably remains his flagship restaurant, with 

the addition of the research and development facility Aulis 

L’Enclume ten years ago. His portfolio includes a total of seven 

celebrated restaurants, two of which boast an additional 

Michelin star each.

BY B LO S  CAV I A R ,  PO RTO  SA N I

May 10-12 at 20:30

 …he has been compared to a director 
expertly shining the spotlight on his 
protagonists – the highest quality 

ingredients in the world

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον Simon Rogan με

σκηνοθέτη που ρίχνει με δεξιοτεχνία τους προβολείς στους

πρωταγωνιστές του – τα καλύτερης ποιότητας υλικά στον

κόσμο.

Άνοιξε το φημισμένο L’Enclume το 2002. Σύντομα έλαβε το

πρώτο του αστέρι Michelin, όπως και ένα ακόμη το 2013.

Ξεκίνησε επίσης δικό του αγρόκτημα, το οποίο προμηθεύει

το εστιατόριο με φρέσκα εποχιακά προϊόντα και τον φέρνει

πιο κοντά στη μεγαλύτερη έμπνευσή του, τη φύση.

Ομολογουμένως, τo L’Enclume παραμένει η ναυαρχίδα του,

σε συνδυασμό με το Aulis At L'Enclume, ένα χώρο έρευνας και 

ανάπτυξης που δημιουργήθηκε πριν από δέκα χρόνια. Χωρίς 

να ξεχνάμε το Rogan & Co, το Roganic, το Aulis London… 

O σεφ ηγείται επτά επιτυχημένων εστιατορίων, δύο εκ των 

οποίων έχουν αστέρι Michelin.
13



Utilising vegetables, herbs, flowers and fruit grown in his farm, 

his dishes are sophisticated and bright, avoiding complexity in 

favour of capturing the essence of gastronomic pleasure. 

Sani Gourmet diners will have a chance to experience Simon 

Rogan’s food on May 10, 11 and 12 at Byblos Caviar restaurant.

…his dishes are 
sophisticated 
and bright

Στα πιάτα του χρησιμοποιεί εξαιρετικής ποιότητας λαχανικά, 

βότανα, λουλούδια και φρούτα, δημιουργώντας γεύσεις 

μελετημένες και γεμάτες φρεσκάδα, χωρίς υπερβολές και 

περιττή πολυπλοκότητα, επικεντρωμένος στην ουσία της 

γαστρονομικής απόλαυσης.

Το κοινό του Sani Gourmet θα έχει την ευκαιρία να γευτεί 

την κουζίνα του Simon Rogan στις 10, 11 και 12 Μαΐου, 

στο Byblos Caviar. 
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Rafa Costa e

Silva
1  M I C H E L I N  STA R

K ATS U,  SA N I  M A R I N A

May 10-12 at 20:30

Αυτός ο δυναμικός Βραζιλιάνος σεφ έχει μαθητεύσει 

δίπλα στους καλύτερους και συνεχίζει να απολαμβάνει της 

εκτίμησης απαιτητικών κριτικών και κοινού. 

This Brazilian powerhouse of a chef has studied among 

the very best and continues enjoying the endorsement of 

demanding critics and audiences.

 …from a Michelin star, 
to a prestigious spot on 
Latin America’s 
50 Best Restaurants…
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Lasai has found success, 
thanks to dishes that are 
local, simple but rich.   

Από το αστέρι Michelin μέχρι μια πολύ καλή θέση στα

50 Καλύτερα Εστιατόρια της Λατινικής Αμερικής και στον 

τίτλο «Εστιατόριο της Χρονιάς» από το Revista Época, ο 

κόσμος της γαστρονομίας δεν χορταίνει να αποθεώνει τις 

γευστικές δημιουργίες του.

Αφού αποφοίτησε από το Culinary Institute of America,

έπιασε δουλειά σε κορυφαία εστιατόρια, όπως το Jean

Georges και το René Pujol. Σε αναζήτηση της γευστικής

τελειότητας, ταξίδεψε μέχρι την Ισπανία και το Mugaritz,

που διαθέτει δύο αστέρια Michelin. Εκεί ξεκίνησε να

δουλεύει χωρίς αμοιβή το 2007, ως μαθητευόμενος, για να 

ανελιχθεί το 2011 στη θέση του Executive Chef.

Τον ίδιο χρόνο αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρά του,

με όνειρο να ανοίξει δικό του εστιατόριο. Το Lasai στέφθηκε 

με επιτυχία χάρη σε πιάτα τοπικά, απλά, αλλά συγχρόνως 

πλούσια.

Ο Rafa Costa e Silva θα μαγειρέψει για τους 

προσκεκλημένους του Sani Gourmet στο εστιατόριο Katsu,

στις 10, 11 και 12 Μαΐου.

From a Michelin star to a prestigious spot on Latin America’s 

50 Best Restaurants, and Restaurant of the Year by Revista 

Época, the world of gastronomy can’t seem to get enough of 

this chef’s creations.

After graduation from the Culinary Institute of America, he 

managed to work in top restaurants such as Jean Georges 

and René Pujol. It wasn’t long before his culinary zeal led him to 

Spain’s two-Michelin restaurant, Mugaritz. Starting there as a 

stagier in 2007, Rafa managed to climb the ranks all the way to 

Executive Chef in 2011.

The same year, he returned to Brazil, eager to start his own 

restaurant. Lasai has found success ever since, thanks to 

dishes that are local, simple but rich. 

Rafa Costa e Silva will be cooking for Sani Gourmet guests at 

Katsu restaurant on May 10, 11 and 12.
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Fredrik

Berselius
2  M I C H E L I N  STA RS

Πραγματικός σταρ της σύγχρονης foodie σκηνής, ο 

γεννημένος στη Σουηδία Αμερικανός Fredrik Berselius 

εκπροσωπεί την trendy New Nordic κουζίνα.

Είναι σεφ και ιδιοκτήτης του Aska, με μόλις 10 από τα πιο 

πολυπόθητα τραπέζια σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Μέρος

της εμπειρίας που κάνει το εστιατόριο να ξεχωρίζει είναι το 

γεγονός ότι οι σεφ σερβίρουν αυτοπροσώπως τα πιάτα τους, 

απαντούν σε ερωτήσεις και απολαμβάνουν τις αντιδράσεις 

του κοινού. 

A true star of the contemporary foodie scene, Sweden-born 

American chef Fredrik Berselius represents the trendy New 

Nordic style of cooking.

He is the chef-owner of Aska, whose ten tables are among the 

most sought-after in the entirety of New York. Part of what 

makes Aska stand out is how the chefs serve the dishes to 

diners themselves, answering questions, and taking in their 

reactions. 

F R ES CO,  SA N I  D U N ES

May 10-12 at 20:30

Berselius represents 
the trendy 
New Nordic 
style of cooking, 
chef-owner of Aska, 
whose ten tables 
are among the most 
sought-after in the 
entirety of New York.

Official carrier from USA
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Ο Berselius είναι επίμονος και φιλόδοξος – τόσο, που 

έκλεισε το προηγούμενο εστιατόριό του, παρ’ όλη την 

επιτυχία του, για να συνεχίσει να βάζει προκλήσεις στον 

εαυτό του, όπως εξήγησε. 

Η μοδάτη Νέα Σκανδιναβική Κουζίνα διαφοροποιείται από 

τα στεγανά της γαλλικής, με τους σεφ να χρησιμοποιούν 

τις τεχνικές και τη δημιουργικότητά τους για να 

εξερευνήσουν σκανδιναβικά υλικά, δημιουργώντας μια 

ολοκαίνουργια γαστρονομική παράδοση.

Τα πιάτα που σερβίρει ο Fredrik Berselius ξεχειλίζουν από 

δημιουργικότητα. Μπορείτε να τα απολαύσετε στο Sani 

Gourmet, στο εστιατόριο Fresco, στις 10, 11 και 12 Μαΐου.

Chef Berselius is persistent and ambitious. So much so that 

he closed his previous restaurant despite its success, “to 

challenge himself”, as he explained. The New Nordic cuisine 

boom saw gourmet chefs break free from classical French 

norms, using their techniques, passion and creativity to 

explore ingredients local to Scandinavian countries and 

creating a tradition in its own right.

The dishes Fredrik Berselius serves are seasonal, local and 

oozing with creativity. They can be sampled at Sani Resort’s 

Fresco restaurant on May 10, 11 and 12, as part of Sani 

Gourmet.
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 Stephanie 

Le Quellec
2  M I C H E L I N  STA RS 

WAT E R  R ESTAU RA N T,  SA N I  AST E R I AS

May 13-14 at 20:30

Έχοντας πρόσφατα λάβει το δεύτερο αστέρι Michelin,

η Stephanie Le Quellec εκπροσωπεί επάξια τη σύγχρονη 

γαλλική γαστρονομία, στηριγμένη πάντα στην παράδοση. 

Εκλεπτυσμένη αλλά ανεπιτήδευτη, αναδείχθηκε νικήτρια 

στο γαλλικό Top Chef 2011. Κέρδισε το πρώτο της αστέρι 

Michelin το 2014 για το παριζιάνικο La Scène, στο ξενοδοχείο 

Prince de Galles, για τη γαστρονομική αναγέννηση του οποίου 

μιλούν πλέον οι κριτικοί, δίνοντας τα εύσημα στην ίδια 

και την ομάδα της. Μετά από λίγο καιρό, απέκτησε και το 

δεύτερο αστέρι.

Αν και επικεντρώνεται κυρίως στη γευστική παράδοση

του γαλλικού νότου, το φαγητό της διαθέτει γενναιοδωρία 

στη γεύση, χάρη στην ικανότητά της να επιλέγει υλικά 

υψηλότατης ποιότητας. 

Having just received her second Michelin star, Stephanie Le 

Quellec epitomises the zeitgeist of French gastronomy in 

2019.

Her food is all about French tradition, grace and passion. 

Sophisticated but unpretentious, Stephanie La Quellec has 

won Top Chef France 2011 and received two Michelin stars, 

for the iconic La Scène in Paris at Prince de Galles hotel. Food 

critics speak of the “gastronomic revival” of Prince de Galles 

under her leadership.  

While its main focus is on the culinary tradition of Southern 

France, what defines Stephanie’s cooking is a generosity of 

flavour, due to her capability to choose the heighest quality of 

ingredients.

Stephanie Le Quellec 
epitomises the zeitgeist 
of French gastronomy.
An expert eye for the 
highest quality 
of ingredients.

25



Πειθαρχημένη και με αυτοπεποίθηση, περιγράφει το φαγητό 

της ως «εποχιακό και διασκεδαστικό», εξηγώντας ότι είναι 

σημαντικό για κάθε σεφ να γνωρίζει πότε πρέπει να αφήσει 

τα υλικά να «αναπνεύσουν». 

Η Stephanie Le Quellec θα μαγειρέψει για το κοινό του Sani 

Gourmet στο εστιατόριο Water, στις 13 και 14 Μαΐου.

She describes her food as “effective, seasonal and fun” and 

explains that it’s important for chefs to know when to step 

aside and let the ingredients breathe. Stephanie’s two Michelin 

stars speak volumes about the end result.

Stephanie will be cooking on May 13 and 14 at Water 

restaurant.
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Manjunath

Mural
1  M I C H E L I N  STA R

As the first chef to score a Michelin star for an Indian 

restaurant in Southeast Asia, chef Manjunath Mural is no 

stranger to high gastronomy. 

His career started in Bangalore back in 1993, where he set 

his mind to epicurean perfection. After decades of hard work, 

Manjunath won a gold medal at the Singapore Gourmet Hunt. 

He gained wider media recognition through his second-place 

finish in Channel News Asia’s culinary competition. 

BY B LO S  CAV I A R ,  PO RTO  SA N I

May 13-14 at 20:30

He is the first chef 
to score a Michelin 
star for an Indian 
restaurant in 
Southeast Asia.

Ως ο πρώτος σεφ που κατέκτησε αστέρι Michelin στη 

νοτιοανατολική Ασία, ο Manjunath Mural γνωρίζει καλά την 

υψηλή γαστρονομία – ειδικά την ινδική.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 από την πόλη Bangalore, 

θέτοντας στόχο τη μαγειρική τελειότητα. Μετά από

δεκαετίες σκληρής δουλειάς κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο

Singapore Gourmet Hunt, το 2007. Δύο χρόνια αργότερα 

έγινε ευρέως γνωστός χάρη στην κατάκτηση της δεύτερης 

θέσης στον μαγειρικό διαγωνισμό του Channel News Asia.
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Έχει λάβει ένα αστέρι Michelin για το εστιατόριο The Song

of India επί τρία συνεχόμενα έτη. Η μαγειρική του

αποτελείται από αυθεντικά ινδικά πιάτα που έχει ανανεώσει

και τελειοποιήσει, κάνοντάς τα πιο φιλικά σ’ ένα μεγαλύτερο 

κοινό.

Με σημεία αναφοράς την κληρονομιά και τις ρίζες του, αλλά

κυρίως τη χαρά του μαγειρεύειν και του τρώγειν, ο

Manjunath Mural θα σερβίρει ινδικά γευστικά θαύματα στο

Byblos Caviar, στις 13 και 14 Μαΐου.

Scoring a Michelin star for his restaurant, The Song of India, 

for three consecutive years, this chef’s food features Indian 

staples in updated, elevated dishes that are as accessible as 

they are tasteful. It’s the epitome of modern Indian cuisine.

Embracing heritage, roots and ultimately, the joy of cooking 

and eating, chef Manjunath Mural will be serving Indian delights 

reimagined to Sani Gourmet diners at Byblos Caviar restaurant 

on May 13 and 14.

it's the epitome 
of modern 

Indian cuisine
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Takagi

Kazuo
2  M I C H E L I N  STA RS

K ATS U,  SA N I  M A R I N A

May 13-14 at 20:30

Preparation and technique 
are at the forefront, 
with elaborate creations 
designed to appeal 
to all the senses.
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Το «Kyo-ryori» είναι μια μαγειρική παράδοση τουλάχιστον 

700 ετών, από τις κουζίνες του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, 

και θεωρείται η απόλυτη έκφραση της ιαπωνικής κουζίνας.

Ο σεφ Takagi Kazuo χαίρει μεγάλου σεβασμού ως ένας από 

τους σημαντικότερους εκπροσώπους αυτού του μαγειρικού 

ύφους, που επιτρέπει στα πιάτα να αφηγηθούν ιστορίες 

χρησιμοποιώντας μοναδικές τεχνικές. 

Συνδυάζοντας δεξιοτεχνία, ακρίβεια και αρμονία στα πιάτα 

του, ο σεφ θέλει να διασώσει την εκλεπτυσμένη παράδοση 

του Κιότο και να τη μοιραστεί με όλο τον κόσμο.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται η προετοιμασία και η τεχνική

αρτιότητα, με περίτεχνες δημιουργίες που μιλούν σε όλες τις 

αισθήσεις, από την όψη μέχρι τις υφές και τα αρώματα

που κρύβουν.

Το εστιατόριο Takagi έχει δύο αστέρια Michelin από το

2010, ενώ ο ιδιοκτήτης του είναι επίσης consultant chef του 

ξενοδοχείου Shangri-La της Ταϊπέι, ενώ υπογράφει και το 

ιαπωνικό μενού της αλυσίδας Intercontinental.

O Takagi Kazuo θα παρουσιάσει μια εμπειρία για όλες τις

αισθήσεις στο εστιατόριο Katsu, στις 13 και 14 Μαΐου.

Dubbed the pinnacle of Japanese cuisine, “Kyo-ryori” has 

its roots in the kitchen of the Emperor of Japan, going back 

at least 700 years. Chef Takagi Kazuo is amongst the most 

respected names in this tradition, which uses food to tell 

stories, utilising unique techniques.

His mission to continue this history has earned him two 

Michelin stars so far. Bringing craftsmanship and harmony 

to the plate, this chef’s goal is to preserve this refined Kyoto 

tradition and share it with the world. 

Preparation and technique are at the forefront here, with 

elaborate creations designed to appeal to all the senses, from 

their jewel-like appearance to their texture and aromas. 

Owned and ran by Takagi Kazuo, Takagi restaurant has held two 

Michelin stars since 2010, while he’s also a consultant chef at 

Taipei’s Shangri-La Hotel and for Intercontinental’s Japanese 

menu. 

A multi-sensory experience are what diners can expect from 

Chef Takagi, who will be at Katsu restaurant on May 13 and 14 

as part of Sani Gourmet 2019.

His mission to continue the Kyo-ryori tradition
has earned him two Michelin stars so far.

Official carrier from JAP
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Greg

Malouf
2  M I C H E L I N  STA RS

Μπορεί να είναι γνωστός ως αυθεντία της κουζίνας της 

Μέσης Ανατολής, αλλά οι μαγειρικές εξερευνήσεις του Greg 

Malouf τον πάνε ακόμα παραπέρα.

Γεννήθηκε στη Μελβούρνη, έχει Λιβανέζους γονείς και

εκπαιδεύτηκε στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και

το Χονγκ Κονγκ, ταξιδεύοντας σε αναζήτηση συνταγών,

τεχνικών και έμπνευσης. Έχει δουλέψει στο MoMo της

Μελβούρνης, στο Zahira του H Hotel στο Ντουμπάι και στο

βραβευμένο Petersham Nurseries Café του Λονδίνου. 

Επίσης, έχει βραβευτεί από το κράτος του Λιβάνου για τη

συνεισφορά του στη λιβανέζικη μαγειρική κουλτούρα.

Greg Malouf is recognised as the foremost authority on Middle 

Eastern cuisine, but his culinary explorations stretch much 

further. 

Born in Melbourne to Lebanese parents, he trained in France, 

Italy, Austria and Hong Kong, travelling the world in search of 

recipes, techniques and inspiration. Working at Melbourne’s 

MoMo, Dubai’s Zahira, and London’s Michelin-starred 

Petersham Nurseries Café, he has even received an award in 

recognition of his contribution to Lebanese culture.

F R ES CO,  SA N I  D U N ES

May 13-14 at 20:30

...the foremost authority 
on Middle Eastern cuisine...

Official carrier from AUS
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"the instigator 
of Middle Eastern cuisine 
in Australia"

Εισάγοντας δυτικές τεχνικές παρασκευής του φαγητού, 

ο «πρωτεργάτης της μεσανατολικής μαγειρικής 

στην Αυστραλία»  σύμφωνα με την Alla Wolf-Tasker, 

έχει ουσιαστικά ανανεώσει τα παραδοσιακά πιάτα, 

αποθεώνοντας τη Νέα Κουζίνα της Μέσης Ανατολής.

Το «ορτύκι με πέπλο» του έχει βραβευθεί ως Πιάτο της

Χρονιάς, ενώ ο οδηγός Good Food Guide του έχει απονείμει 

δύο σκούφους. 

Η γευστική απόδειξη των ικανοτήτων του θα δοθεί στο 

εστιατόριο Fresco, στις 13 και 14 Μαΐου.

Bringing in western techniques of preparation and cooking, 

chef Malouf , “the instigator of Middle Eastern cuisine in 

Australia”, according to Alla Wolf-Tasker, has reinvented 

traditional recipes, giving birth to “new Middle Eastern 

cuisine”.

Greg Malouf’s veiled quail has been recognised as the Dish 

of the Year. The Good Food Guide has awarded him two hats. 

The reasons behind this international acclaim will be evident 

in the dishes he will be serving at Sani Gourmet – on May 13 

and 14, at Fresco restaurant.
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M A Y J U N E

Graham

Horniglod
PAT I SS E R I E ,  SA N I  M A R I N A

Annabel 

Karmel
ΒΥ Β LO S  CAV I A R ,  PO RTO  SA N I

Η Annabel Karmel, κορυφαία στον τομέα των βρεφικών και 
παιδικών γευμάτων, είναι επίσης πρωτοπόρος στον τρόπο 
με τον οποίο τα παιδιά τρέφονται σωστά ενώ βρίσκονται σε 
διακοπές!

Το νέο, παγκοσμίου επιπέδου βρεφικό και παιδικό μενού του 
Sani Resort είναι ειδικά σχεδιασμένο από εκείνη, η οποία μας 
συστήνει έναν ολόκληρο κόσμο γεύσης και διασκέδασης.
Με πολλά, εξαιρετικά νόστιμα και ισορροπημένα γεύματα,
συμπεριλαμβανομένων των χορτοφαγικών και βέγκαν
επιλογών, οι μικροί φιλοξενούμενοί μας θα μετατραπούν σε 
εξερευνητές της γεύσης!

«Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν φρέσκα φαγητά από όλο τον κόσμο, με τον 
ίδιο τρόπο όπως και οι γονείς τους. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο επιστρατεύσαμε την εμπειρία της Annabel 
Karmel, ώστε να φέρει τις γνώσεις της γύρω από την παιδική 
διατροφή στο Sani Resort με το Young Food Explorers Menu, 
το οποίο θα παρουσιάσει στο Byblos Caviar». 

O Graham Hornigold είναι ένας από τους πιο διάσημους
ζαχαροπλάστες του Λονδίνου. Τα τελευταία 25 χρόνια
έχει εργαστεί σε μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία και
εστιατόρια της αγγλικής πρωτεύουσας και είναι σήμερα μια
από τις ηγετικές φυσιογνωμίες στο χώρο της σύγχρονης
ζαχαροπλαστικής.

Άρχισε να ξεδιπλώνει το μοναδικό του ταλέντο στο The 
Mandarin Oriental Hotel στο Knightsbridge, με επικεφαλής τον 
David Nicholls, ενώ σε ηλικία μόλις 28 ετών ανέλαβε Executive 
Pastry Chef στο The Lanesborough Hotel του Hyde Park, με 
επικεφαλής τον Paul Gayler. 

Υπό την εποπτεία του, το απογευματινό τσάι του 
Lanesborough κέρδισε το Βραβείο Αριστείας του Tea Guild επί 
δύο χρόνια και ο ίδιος χαρακτηρίστηκε Ζαχαροπλάστης της 
Χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2007. 

Επιστρέφοντας στο The Mandarin Oriental το 2008, επέβλεψε 
την έναρξη του Bar Boulud και βοήθησε στη δημιουργία του 
εστιατορίου Dinner by Heston Blumenthal. Το 2011 ο Όμιλος
Hakkasan του πρότεινε τη θέση συμβούλου, όπου εργάστηκε
μέχρι το 2017. Σήμερα είναι σύμβουλος ζαχαροπλαστικής σε 
εστιατόρια και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο.

To ξεχωριστό αυτό ταλέντο θα έχουμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε σε dessert sessions στην Patisserie.

Annabel Karmel, the leading global expert in baby and 
children’s food, is now pioneering the way youngsters refuel 
whilst on vacation! 

Our new world-class baby and children’s menu at Sani Resort, 
specially designed by Annabel Karmel, introduces a world of 
flavour and fun. 

With lots of super-tasty, balanced meals to choose from - 
including vegetarian and vegan options - even the pickiest 
eaters will transform into young food explorers! 

We want to give children the chance to try fresh, cooked-to-
order food from around the world in the same way as their 
parents. That’s why we’ve enlisted the expertise of Annabel 
Karmel to bring her kids food know-how to Sani Resort with 
her Young Food Explorers Menu, a taste of which we are going 
to have at Byblos Caviar.

Graham Hornigold’s expert pastry skills have been refined in 
some of the best restaurants and hotels in London. 
David Nicholls had an equally strong influence on Graham, 
who served under him at The Mandarin Oriental Hotel in 
Knightsbridge. David showed him a new way of working and an 
appreciation of food that has stayed with him ever since. But it 
was Paul Gayler who gave him his biggest break when he made 
him Executive Pastry Chef at The Lanesborough Hotel, Hyde 
Park Corner. It was there that he was first able to truly develop 
his own style of cooking and began to get a reputation for his 
food.

Under his supervision, The Lanesborough's afternoon tea won 
the Tea Guild’s Award of Excellence two years running and 
Graham was named UK Pastry Chef of the Year in 2007. 

Returning to The Mandarin Oriental in 2008, he oversaw the 
opening of Bar Boulud and assisted in the installation of 
Dinner by Heston Blumenthal. Then, in 2011 Hakkasan Group 
approached him to act as a consultant, where he worked 
for them until 2017. He now acts as a pastry consultant for 
restaurants and hotels all over the world.

We will have the opportunity to taste his creations, in special 
dessert sessions at Patisserie.
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J U L Y A U G U S T

Mauro

Colagreco
WAT E R  R ESTAU RA N T,  SA N I  AST E R I AS

Ettore 

Botrini
F R ES CO,  SA N I  D U N ES

Ο πολυβραβευμένος σεφ Mauro Colagreco, με ρίζες από την
Ιταλία και την Αργεντινή, έχει αποδεχτεί την πρόσκληση 
να δημιουργήσει το νέο μενού του Water, του fine dining 
εστιατορίου του Sani Asterias, που αποτελεί το κόσμημα στο 
γαστρονομικό στέμμα του Sani Resort.

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται να ενισχύει περαιτέρω την
ισχυρή παράδοση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στις
υψηλού κύρους γεύσεις, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την
ανακοίνωση ότι το εστιατόριο Mirazur του Colagreco έλαβε το 
τρίτο του αστέρι Michelin.

Εμπνευσμένος από το φυσικό κάλλος της Σάνης και τα
κορυφαία προϊόντα της Χαλκιδικής και της Ελλάδας 
γενικότερα, ο νέος Executive Chef του Water θα δώσει πνοή 
σε εξαιρετικά πιάτα με φρέσκα, ποιοτικά υλικά, ισορροπία 
γεύσεων και άψογη παρουσίαση, για την απόλαυση των 
φιλοξενούμενων του Sani Resort.

O Consultant Chef του εστιατορίου Fresco στο Sani Dunes,
o Ιταλοκερκυραίος Ettore Botrini σπούδασε Οργάνωση
και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελβετία.

Από το 1986 έως το 1992 μαθήτευσε και εργάστηκε δίπλα 
στον σεφ πατέρα του, Etrusco Botrini. Το 1993-94 συνέχισε 
την πορεία του στο Louis XV-Alain Ducasse, στο Μονακό, για 
να επιστρέψει στην Κέρκυρα και να αναλάβει από το 1999 
σεφ στο οικογενειακό εστιατόριο Etrusco, βραβευμένο 
ως ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδος με 
συνεχόμενες ανοδικές βαθμολογίες από οδηγούς 
γευσιγνωσίας. 

Την ίδια χρονιά, όπως και το 2009, έκανε πρακτική άσκηση 
κοντά στον βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin σεφ και φίλο 
του, Martin Berasategui.

Σήμερα κατέχει ένα αστέρι Michelin.

Multi-award winning Italian-Argentine chef Mauro Colagreco 
has accepted Sani Resort’s invitation to create the new menu 
of Sani Asterias’ fine dining restaurant, Water – the jewel in the 
gastronomic crown of Sani Resort.

This new collaboration comes just a few weeks after 
Colagreco’s restaurant, Mirazur, received its third star from 
the prestigious Michelin Guide. Inspired by Sani’s stunning 
nature and top-quality local produce, Water’s new Executive 
Chef will use his signature style to create extraordinary dishes 
for Sani Resort guests with a focus on freshness, balance and 
immaculate presentation.

His unique, progressive style of cooking may be informed by 
the past but it also breaks from his Italian-Argentinian roots 
and classical French training. As he says, his approach is simply 
“his own”, inspired by “the sea, the garden and the mountain”.

The Consultant Chef of Fresco restaurant of Sani Dunes, was 
born in Corfu, Ettore Botrini studied Business Organization and 
Administration at a school of tourism studies in Switzerland, 
and then served his apprenticeship under his father, the chef 
Etrusco Botrini, at Club Med facilities around the world and in 
the award-winning family restaurant Etrusco in Corfu, which he 
took over in 1999.

 He also worked alongside Alain Ducasse at the Louis XV 
restaurant in Monaco. In 2006 he attended seminars at the 
Sole Graels company in Spain, and gained practical experience 
working with his friend Martin Berasategui. Ettore has received 
numerous awards and the Etrusco restaurant is ranked 68th 
on the list of the world’s best restaurants. He speaks English, 
Italian, French and Spanish. 

He is awarded with 1 Michelin star for his restaurant Botrini’s in 
Athens.
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S E P T E M B E R O C T O B E R

Chrysanthos

Karamolegos
TO M ATA ,  SA N I  M A R I N A

Thirakomen 

Apiradee
AS I A N ,  SA N I  M A R I N A

Υπερασπιστής του επαναπροσδιορισμού της ελληνικής
παράδοσης στο φαγητό, ο Χρύσανθος Καραμολέγκος είναι
πρωτοπόρος της Σύγχρονης Ελληνικής κουζίνας.

Στο εστιατόριο του, Ντομάτα, στη μαρίνα του Sani Resort,
δημιουργεί υπέροχα μωσαϊκά γεύσεων με συνταγές
επηρεασμένες από ανθρώπους, χώρες και τάσεις, 
όλες με συναισθηματικές αναφορές. Το αποτέλεσμα
ανταμείβει και γι’ αυτό σήμερα θεωρείται ο κυριότερος, ίσως, 
εκπρόσωπος της δημιουργικής ελληνικής κουζίνας. 

Οι επανειλημμένες βραβεύσεις του αποδεικνύουν του λόγου 
το αληθές.

One of the leading advocates of the Contemporary Greek 
cuisine, Chrysanthos Karamolengos achieved fame very early 
in his career.

 His restaurant Tomata at Sani Marina is a landmark in the 
Greek gastronomic landscape, winning numerous awards 
and making him one of the most important chefs in Greece. 
Inspired by the tastes and colours of the Mediterranean, and 
using only the purest of local ingredients, he is a champion of 
"green cuisine" and passionately committed to a redefinition of 
Greek culinary traditions.

Τη σκυτάλη για το ταξίδι προς την Ανατολή παίρνει το
εστιατόριο Asian. H φετινή συνεργασία του Sani Resort με τη 
σεφ Thiou εξασφάλισε τα αυθεντικά πιάτα που σερβίρονται 
στο ομώνυμο εστιατόριό της, στο Παρίσι, με κορωνίδα το 
Weeping Tiger – μοσχάρι μαριναρισμένο σε oyster sauce, με 
σκόρδο και κονιάκ, συνοδευόμενο από κρύα σάλτσα με βάση 
τσίλι και λάιμ και δροσερή σαλάτα με πράσινη παπάγια και 
sticky rice. 

Διάσημα είναι και τα χειροποίητα ραβιόλια της, με καραβίδα 
και σάλτσα από γάλα καρύδας και λάιμ, ένα μόλις δείγμα από 
το πάντρεμα των ταϋλανδέζικων αρωμάτων με τη γαλλική 
φινέτσα.

Η κουζίνα του Asian αγκαλιάζει και άλλες μαγειρικές
παραδόσεις, με «μαέστρο» τον Head Chef Νεκτάριο
Μακαρίδη. Κόκκινο κάρυ με γαρίδες, χειροποίητα dim sum με
γαρίδα, pad Thai με γαρίδες, φιλέτο τόνου με τηγανιτό ρύζι 
και σάλτσα από σουσάμι με wasabi ή μπακαλιάρος με σάλτσα 
chunky curry μας προσκαλούν σε γευστικές περιπέτειες.

The baton in the journey to the Orient is taken by the Asian 
restaurant. 

The current collaboration of Sani Resort with the chef, Thiou 
brings to this restaurant the same authentic dishes as those 
served at the establishment of the same name in Paris, with 
the crowning glory being the Weeping Tiger - marinated veal 
in oyster sauce, garlic and cognac, accompanied by a cold 
sauce with a chili and lime base and a refreshing salad of green 
papaya and sticky rice. Thiou is also famed for her hand-made 
ravioli with crayfish and coconut milk and lime sauce: just one 
sample of the marriage of Thai fragrances with French finesse. 

Asian cuisine also embraces other culinary traditions, with 
the “master of ceremonies” being the Head Chef, Nektarios 
Makaridis. Red curry with prawns, hand-made dim sum with 
prawns, pad Thai with prawns, tuna fillet with fried rice and 
sesame with wasabi sauce, or cod with chunky curry sauce 
provide us with exciting and unusual culinary experiences.
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Αν σήμερα μια από τις πιο εδραιωμένες 
τάσεις ανάπτυξης στην διεθνή ξενοδοχειακή 
σκηνή είναι η γαστρονομία και τα εξαιρετικά 
hotel restaurant, το να ξεκινήσεις μια ιστορία 
γευστικής αναβάθμισης στη Χαλκιδική στις 
αρχές του 2000 ήταν μια δύσκολη και ασαφής 
για τα αποτελέσματά  της περιπέτεια. Σήμερα 
βέβαια το Sani Resort  μπορεί με σιγουριά 
να υπερηφανευτεί ότι είναι το πιο γκουρμέ 
ξενοδοχειακό συγκρότημα της Ελλάδας, διότι 
τόσο τα πολυβραβευμένα εστιατόριά του όσο 
και το διεθνές γαστρονομικό φεστιβάλ του, το 
Sani Gourmet,  που έχει γίνει πλέον θεσμός, 
έχουν μεγάλη εμβέλεια που ξεπερνάει τα 
σύνορα της χώρας. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
μάλιστα με τον βραβευμένο με 3 αστέρια 
Michelin  σεφ από την Menton της Κυανής Ακτής 
Mauro Colagreco, ανερχόμενο αστέρι (νο 3) στα 
World’s 50 Best Restaurants να αναλαμβάνει την 
επιμέλεια του Water,  σηματοδοτούν  εξελίξεις  
που η δυναμική τους λειτουργεί σαν μαγνήτης 
απέναντι σε ένα διευρυμένο διεθνές κοινό 
foodies.  

Εδώ και 17 συναπτά έτη το κορυφαίο resort της Χαλκιδικής  καλλιεργεί συστηματικά 
τη γαστρονομική κομψότητα, τη γοητεία της γευστικής παράδοσης, ανοίγοντας 
ταυτόχρονα ένα γκουρμέ παράθυρο  στον κόσμο. Κορυφαία βραβευμένα  
εστιατόρια και παρέλαση 200 αστεριών Michelin στο Sani Gourmet του δίνουν τον 
τίτλο του πιο γκουρμέ ξενοδοχειακού  συγκρότηματος της Ελλάδας. Ο Δημήτρης 
Αντωνόπουλος ανατρέχει στις αναμνήσεις του, θυμάται και σχολιάζει.

For 17 years, the leading resort in Halkidiki has continued to pursue epicurean 
excellence, honour culinary tradition and showcase new trends in flavour. Sani 
Resort’s multi-award winning restaurants and an entire constellation of 200 Michelin 
stars courtesy of Sani Gourmet have deservedly earned it the title of Greece’s 
quintessential gourmet resort. Dimitris Antonopoulos looks back on this rich history.

Today, a focus on haute cuisine and investing 
in gourmet restaurants are amongst the most 
prominent trends in international hospitality. 
In the early 2000s, however, kick-starting an 
initiative to upgrade Halkidiki’s culinary offering 
and place it on the global map of gastronomy 
was no easy feat, nor did it come with a clear 
roadmap. Still, it was a risk worth taking: We 
can now say with confidence that Sani Resort 
stands out among its peers as the most 
gourmet resort in Greece thanks to multi-
award winning restaurants and Sani Gourmet 
– its international festival of gastronomy that 
reaches far and wide, way beyond the country’s 
borders. What’s more, recent developments 
saw Mauro Colagreco – a chef at the very top of 
his career who just acquired his third Michelin 
star – become Consultant Chef at Sani Resort's 
Water. The culinary virtuoso has his base at 
the Cote d’ Azur, from where his restaurant, 
Mirazur, managed to climb to the third spot of 
the World’s Best Restaurants rankings. It’s moves 
like this that continue to draw the attention of the 
international foodie crowd to Sani Resort. 

Sani Resort:
A History in Gastronomy 



Γευστικές στιγμές

Όλα όμως έχουν την αρχή τους πάνω από 15 χρόνια πριν 
όταν το Byblos στο Porto Sani ήταν ουσιαστικά το πρώτο 
γκουρμέ αλά καρτ  ρεστοράν του ξενοδοχείου το οποίο 
μάλιστα βραβεύονταν το 2004 με Χρυσό Σκούφο. Τότε 
που  με την επίβλεψη της Σπονδής ο Γιάννη Αφθονιάτης 
μαγείρευε πολύ ωραία κους-κους καρμπονάρα με γόνο 
καλαμαριού και σος καραβίδας και στήθος πάπιας με σος 
κασίς με καραμελωμένο φινόκιο. Ή, όταν 3 χρόνια μετά, 
με την επιμέλεια του Alain Parodi και της Hytra στο μενού 
της ενθουσιαζόμασταν  με μεσογειακές σπεσιαλιτέ  που 
ξέφευγαν  ενίοτε προς εξωτικές  εξτραβαγκάντσες, σαν 
εκείνον τον φανταστικό μαριναρισμένο τόνο καρπάτσιο με 
αφρό καρύδας και κους-κους, ή το καταπληκτικό περιστέρι 
με μάνγκο και μπαχαρικά, μαζί με μαροκινή παστιγιά 
ξερών φρούτων.  Το 2003 δημιουργήθηκε ένα άλλο γκουρμέ 
εστιατόριο, το  Water, που με σεφ τη Γωγώ Νικολοπούλου, 
κέρδισε κι αυτό Χρυσό Σκούφο παίζοντας στο μενού του 
πολύ δυνατά με τον αστακό ∙ είτε σαν αρωματικό αφρό δίπλα 
σε τέλεια ψημένα χτένια με δεντρολίβανο, είτε με φίνα σος 
βουτύρου, οστρακοειδών και μάνγκο. Το Water ευτύχησε 
να επιμεληθούν το μενού του τόσο ο βραβευμένος με 2 
αστέρια Michelin Jacques Chibois, όσο και ο βραβευμένος με 
3 αστέρια Michelin  Eric Frechon, κι εμείς χαιρόμασταν στη 
στυλάτη χαλαρή πολυτέλειά του,  ουρά αστακού σε βινεγκρέτ 
πιπεριάς και μέντας μαζί με θρυμματισμένα ρεβίθια ή ακόμη 
τέλεια ψημένο αρνάκι με αγριοκύμινο, ρεβίθια και βερίκοκα 
με μέντα σε τολμηρό μαροκινό στιλ ∙ κι ακόμη επιδόρπια 
που να σε περνάνε απέναντι  σαν εκείνο το συνδυασμό με  
ντοματάκι και φράουλες confit, γκασπάτσο πιπεριάς και 
παγωμένο βασιλικό. 

Αυτή που ήταν τότε, το 2003, γευστική κίνηση ρουά - ματ 
πάντως ήταν η πρόσκληση στον Χρύσανθο Καραμολέγκο να 
φέρει την Τομάτα από τη Σαντορίνη στο Sani Resort, κάτι που 
υλοποιήθηκε το ολυμπιακό 2004. Ο εξπρεσιονιστής μάγειρας, 
μετρ ενός ιδιότυπου ελληνομεσογειακού fusion με πιάτα 
πληθωρικά που δεν χάνουν το μέτρο, έκανε μεγάλη επιτυχία 
και έγινε καλοκαιρινό hot restaurant των φιλοξενουμένων 
του resort. Πιάτα που έχουν μείνει ολόζωντανα στο μυαλό 
μου και κάθε φορά που τα σκέφτομαι, αναμένω με προσμονή 

Moments in Flavour 

This trajectory began over 15 years ago, when Porto Sani’s 
Byblos essentially became the first gourmet a la carte 
restaurant at Sani Resort, receiving a Torque d’Or in 2004. 
Back then, Giannis Afthoniatis would cook a beautiful 
couscous carbonara with baby squid and langoustine, as well 
as duck breast in cassis sauce with caramelised fennel bulbs. 
Three years later, diners would be savouring Alain Parodi’s 
Mediterranean and occasionally extravagant specials, like the 
marinated tuna carpaccio with coconut foam and couscous, 
or his fantastic spiced squab with mango. In 2003, another 
gourmet eatery entered the Sani Resort scene. With Gogo 
Nikolopoulou at the helm, Water soon made a name for itself 
with a menu that didn’t shy away from a love of lobster – as 
aromatic foam next to perfectly cooked rosemary scallops, 
or in an elegant butter, shellfish and mango sauce. Water 
was also fortunate enough to serve menus by two Michelin-
starred Jacques Chibois as well as three Michelin-starred Eric 
Frechon. In its casual-chic luxury setting, we’d enjoy lobster 
tail in pepper and mint sauce with crushed chickpeas, or the 
ambitious perfectly-cooked lamb with wild cumin, chickpeas 
and minted apricots – not to mention the desserts, which were 
pure bliss.  

The checkmate move came when Chrysanthos Karamolegkos 
was invited to bring his restaurant, Tomata, from Santorini 
to Sani Resort. Excelling at his unique style of Greek-
Mediterranean fusion, the expressionist chef arrived in 2004, 
conjuring up generous dishes that don’t lose sight of balance, 
and fast becoming a sensation. There are dishes of his 
whose memory still makes my mouth water: his grilled squid 
with cumin, coriander and smoked paprika, and ginger and 
soy hummus; the eccentric anchovy dish with two types of 
anchovies, dried figs, almond, chervil, fennel and onion; and 
of course the king crab, tarragon, lime and white miso risotto. 
We would be remiss not to mention chef Chrysanthos’s 
incredible desserts, the cause of much of his popularity – like 
that sharp, elegant lime tart with a fragrant fresh turmeric, 
lemongrass, ginger and honey ice-cream. And then there’s 
his inventiveness and showmanship. For instance, when he 
made a whole show of grilling on coal on a trolley. His multiple 

να τα ξαναγευτώ, είναι: εκείνη η εξαιρετική ψαρόσουπα που 
παντρεύει το μπαρμπούνι με τον μπακαλιάρο και τα μύδια με 
το ούζο, το βασιλικό και την πάστα πιπεριάς ∙ το σχαριστό 
καλαμάρι  με κύμινο, κόλιανδρο και καπνιστή πάπρικα 
δίπλα σε χούμους με τζίντζερ και σόγια σος,  η υπέροχη 
«αντζουγιάδα», μια εξαντρίκ νοστιμιά  από αντζούγια, 
γαύρο, ξερά σύκα, αμύγδαλα, μυρώνια, μάραθο και κρεμμύδι∙ 
και φυσικά το ριζότο με βασιλικό καβούρι, εστραγκόν, 
λάιμ και λευκό miso. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι ο 
Χρύσανθος χρωστάει μεγάλο μέρος της φήμης και της 
δημοτικότητάς του στα απίθανα γλυκά του σαν κι αυτή την 
αιχμηρά φινετσάτη τάρτα λάιμ, με το εξαιρετικό παγωτό από 
φρέσκο κουρκουμά, λέμονγκρας, τζίντζερ και μέλι. Κι αυτή 
η πορεία του επιβραβεύτηκε με βραβείο δημιουργικότητας, 
και στη συνέχεια με συνεχή βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 
και Χρυσούς Σκούφους. Η άλλη σούπερ ευφυής κίνηση ήταν 
η δημιουργία του bar-restaurant Sea You Up στην άκρη της 
μαρίνας που κατακλείστηκε από κόσμο και  έγινε meeting 
place με το που άνοιξε το 2005. Γαστρονομικά ξεκίνησε με 
τον Γιάννη Μπαξεβάνη, αλλά στη συνέχεια πήρε κατεύθυνση 
σύγχρονου jap fusion με σεφ σαν τους Δημήτρη Κατριβέση, 
Χρόνη Δαμαλά και τώρα τον Katsuhiko Hanamure  βάζοντας 
και Χρυσούς Σκούφους στα παράσημά του.  Η αίσθηση που 

δημιουργήθηκε  μετά από όλα αυτά τα γκουρμέ εστιατόρια 
στην Βόρεια Ελλάδα, ήταν ότι έγινε επανάσταση στο 
φαγητό του Sani Resort, κάνοντάς το να ξεφεύγει από τις 
κουρασμένες «ξενοδοχειακές» γεύσεις που είναι ευρέως 
διαδεδομένες. 

Το Sani Gourmet γίνεται θεσμός

 Αυτό όμως που ανέβασε δικαίως  τη φήμη  της γεύσης  του 
Sani Resort ήταν η δημιουργία του γαστρονομικού φεστιβάλ 
Sani Gourmet το 2006 προσκαλώντας διάσημους σεφ από 
το εξωτερικό για να παρουσιάσουν την κουζίνα τους. Το 
εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε με ένα  πάρτυ, που έμελε να 
γίνει δημοφιλές και πολυσυζητημένο happening σε όλα τα 
επόμενα φεστιβάλ. Σε εκείνο το πρώτο φεστιβάλ ήρθαν 
οι Eric Frechon, Alain Parodi και Daniel Ettlinger, και κάποια 
στιγμή που ρέμβαζαν το βράδυ καθισμένοι στο μπαλκόνι 
του Sea You Up είδαν στη θάλασσα τα φώτα στις βάρκες από 

accolades at the Greek Cuisine and Torques d’Or awards have 
come to confirm what our taste buds already knew. 
Another genius move was the creation of Sea You Up bar-
restaurant at the marina in 2005. Starting its culinary 
journey with Giannis Baxevanis, its menu shifted towards 
contemporary Jap fusion with chefs such as Dimitris 
Katrivesis, Chronis Damalas and now, Katsuhiko Hanamure, 
adding more Torques d’Or to the resort’s trophy case. And 
then, there was the Fresco restaurant, entrusted by Sani 
Resort to Ettore Botrini, who created an Italian fine dining 
concept where familiar dishes and ingredient combinations are 
refined beyond belief in the spirit of innovation and perfection. 
But tradition followed to the highest standards also deserves 
mention in this showcase of exceptional cooking, with the 
more rustic side of flavour represented by the eclectic seafood 
of Alexis taverna at Sani Marina.

Sani Gourmet becomes an Institution

Yet, one thing elevated Sani’s gastronomic profile more than 
any other: The establishment of Sani Gourmet festival in 2006, 
which invited acclaimed chefs from abroad to present their 
cooking. Its launch was a party destined to become an eagerly 

anticipated tradition in the years to come. Eric Frechon, Alain 
Parodi, and Daniel Ettlinger visited in that first year. While 
enjoying some time off on the terrace of Sea You Up late one 
night, the three chefs noticed the lights of fishing boats on the 
horizon. Although the hotel had already supplied ingredients, 
the chefs dashed to the fish market at 2am to get their hands 
on that catch! Providing exhilarating experiences in flavour and 
a stand-out platform for cultural interaction and dialogue, Sani 
Gourmet has been consistently drawing in first-class chefs 
from across the spectrum as well as enthusiastic fans that 
keep returning. If we were to look at Sani Gourmet in numbers, 
these 13 years have seen 17,500 diners served 2,200 different 
dishes by more than 100 chefs with over 200 Michelin stars 
on their shoulders. While capacity was at 68% in that first year, 
it has since skyrocketed to 98% in 2018. Expectations for 
innovation, surprises and stellar flavours are high, and there 
is great anticipation every year. Sometimes, the focus is on 
female chefs, such as Clare Smyth from Gordon Ramsay’s 
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τους ψαράδες που ψαρεύανε. Παρότι  το ξενοδοχείο είχε 
αγοράσει ήδη  τα υλικά τους, αυτοί πήγαν στην ψαραγορά 
στις 2.00 το πρωί και πήραν τα φρεσκοψαρεμένα! Το Sani 
Gourmet κατάφερε να γίνει πόλος  έλξης κορυφαίων 
chef και ενός ευρέος κοινού που έρχεται και ξανάρχεται, 
προσφέροντας συναρπαστικά γαστριμαργικά ταξίδια και 
υλοποιώντας μια σταθερή πλατφόρμα επικοινωνίας και 
γευστικών πολιτισμικών διαλόγων. Υπάρχει προσμονή για 
ότι καινοτόμο, απρόσμενο και νόστιμο θα δοκιμάσουμε 
κάθε χρονιά στο φεστιβάλ. Άλλοτε  προσκαλώντας μεγάλες 
κυρίες της γαστρονομίας να «καταλάβουν» τις κουζίνες του 
με επικεφαλής την Βρετανίδα Clare Smyth, επικεφαλής τότε 
του Gordon Ramsey-Royal Hospital Road. Επί  αρκετά χρόνια 
δίνοντας βήμα στη Νέα Ελληνική Κουζίνα,  φωτίζοντας το 
σύγχρονο πρόσωπό της και τη σημασία της στο σύγχρονο 
πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού. Έπειτα βαδίζοντας 
στις γεύσεις  του Δρόμου του Μεταξιού διερευνώντας τις 
πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών με σεφ από την 
Κίνα, την Τουρκία, την Ινδία, το Αζερμπαϊτζάν,  την Ιταλία, 
το Ιράν, τη Γεωργία και την Ελλάδα. Και τέλος ρίχνοντας 
προβολείς πάνω σε νέα αστέρια, Rising Stars, που μας 
εκπλήσσουν με την ευρηματικότητα και το ταλέντο τους.  Αν 
ήθελε κανείς να μιλήσει λίγο με αριθμούς για το Sani Gourmet 
θα έλεγε ότι όλα αυτά τα 13 χρόνια έχουν σερβιριστεί 2.200 
δείπνα, μαγειρεμένα από πάνω από 100 σεφ, με πάνω από 
200  αστέρια Michelin στις επωμίδες τους σε 17.500 άτομα 
και ότι η πληρότητα που έφθανε το 68% το 2006 εκτοξεύθηκε 
στο 98% το 2018.

Όντας ένας ζωντανός οργανισμός που δεν σταματάει να 
εξελίσσεται το Sani  Resort δημιούργησε το καινούργιο 
ξενοδοχείο Sani Dunes, και μέσα σε αυτό ανέθεσε 
το εστιατόριό του το Fresco στον Ettore Botrini για να 
παρουσιάσει μια κουζίνα ιταλικού fine dining όπου οικείες 
γεύσεις ραφινάρονται παρουσιασμένες με καινοτόμο πνεύμα 
και εξαιρετικές πρώτες ύλες. Δεν πρέπει όμως μέσα στην 
παρέλαση των γκουρμέ εστιατορίων να παραλείψουμε την 
γοητευτική πλευρά της παράδοσης υψηλών προδιαγραφών 
που εκφράζει η εκλεκτική ψαροφαγία μιας ταβέρνας όπως ο 
Αλέξης. 

Το πιο σίγουρο, είναι ότι η γαστρονομία συνεχίζει να 
δημιουργεί κύματα στο Sani  Resort, με το Sani Gourmet 2019 
να είναι υπερήφανο για το πιο λαμπρό του πρόγραμμα από 
κάθε άλλη φορά. Σεφ με αστέρια Michelin, όλοι στο απόγειο 
της καριέρας τους, οι οποίοι φθάνουν από την Αυστραλία, 
τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να εντυπωσιάσουν με 
το ξεχωριστό μενού τους.

Royal Hospital Road. Or on New Greek Cuisine, with the festival 
becoming a platform for contemporary cooking in the country 
and its contribution to the image of Greek hospitality. Or the 
Silk Road, which explored the interaction between different 
peoples on a culinary level, showcasing chefs from places like 
China, Turkey, India, Azerbaijan, Iran and Georgia. Or even on 
the Rising Stars of the epicurean landscape, who took our 
breath away with their resourcefulness and talent. 

What’s most certain is that gastronomy continues to make 
waves at Sani, with Sani Gourmet 2019 boasting a more stellar 
line-up than ever. The parade of stars features one three-
starred chef, five two-starred chefs, and two one-starred 
chefs, all at the very height of their careers, arriving from 
Australia, the USA, Brazil, Japan, India, France, Germany and 
the UK to impress with their extraordinary food. 
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Ελληνικός αμπελώνας

ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ. Το μεράκι της οικογένειας Τσιώλα για ποιοτικό κρασί 
υλοποιήθηκε σε μια μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες του όρους 
Σύμβολο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσε ο Διόνυσος, 
θεός του κρασιού και της γονιμότητας. Στόχος της οικογένειας είναι η 
δημιουργία εκλεκτού οίνου και για την επίτευξή του επέλεξε έμπειρους 
συνεργάτες, με καθοδηγητή τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο 
οινολόγο Noel Rabot, με 40ετή πείρα σε φημισμένα οινοποιεία του 
εξωτερικού. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί το 
γυάλινο πώμα (Vino-Lok) αντί φελλού.

ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ. Πρόκειται για το επιστέγασμα μιας μακράς φιλίας 
και της κοινής πορείας του Βαγγέλη Γεροβασιλείου και του Βασίλη 
Τσακτσαρλή. Οι δυο τους ένωσαν τις οινικές τους ανησυχίες και 
συνδύασαν την εμπειρία τους στην παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας 
για να δημιουργήσουν έναν πρότυπο βιολογικό αμπελώνα στους 
πρόποδες του Παγγαίου Όρους, περιοχή με μακρά αμπελοοινική 
παράδοση, γνωστή κατά την αρχαιότητα ως Βιβλία Χώρα.

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ. H Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ) 
ιδρύθηκε το 1934 με τη συμμετοχή 25 τοπικών συνεταιρισμών, που 
αντιπροσώπευαν όλους τους καλλιεργητές αμπέλου του νησιού. 
Έως και σήμερα συλλέγει το σταφύλι και παράγει το κρασί στα δύο 
οινοποιεία της, στο Μαλαγάρι και στο Καρλόβασι. Οι αμπελώνες της 
Σάμου είναι μοναδικοί στον κόσμο: 16.000 στρέμματα, σχεδόν όλα 
διαμορφωμένα σε πεζούλες, που εξασφαλίζουν την ιδιαιτερότητα των 
κρασιών της. 

ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ. Συνεχίζοντας την παράδοση του ομίλου Μπουτάρη, 
αλλά χαράσσοντας τη δική του πορεία από το 1997, το Κτήμα Κυρ-
Γιάννη παράγει κρασιά υψηλής ποιότητας. Στους ιδιόκτητους και 
συνεργαζόμενους αμπελώνες του, στις ανατολικές και δυτικές πλαγιές 
του Βερμίου, καλλιεργούνται εξαιρετικές ποικιλίες, ελληνικές και 
γαλλικές, αλλά και χαρμάνια των δύο που δίνουν κρασιά διεθνώς 
αναγνωρισμένα.

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ. Το Κτήμα Άλφα βρίσκεται στην περιοχή Αμυνταίου 
Φλώρινας. Ιδρύθηκε το 1997 από τον αμπελουργό Μάκη Μαυρίδη 
και τον χημικό-οινολόγο Άγγελο Ιατρίδη, ο οποίος έχοντας 
δραστηριοποιηθεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας επέλεξε το Αμύνταιο 
για να δημιουργήσει το δικό του κρασί. Κύριο χαρακτηριστικό του 
Κτήματος Άλφα είναι η υψηλή ποιότητα και οι ήπιες πρακτικές 
αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης.

ΚΤΗΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον γεωπόνο 
Θανάση Αρβανιτίδη και τον αδελφό του, Γιώργο. Σήμερα, οι ιδιόκτητοι 
αμπελώνες καλύπτουν έκταση 50 στρεμμάτων, με προοπτική 
επέκτασής τους, ώστε η πρώτη ύλη να είναι απολύτως ελεγχόμενη. Η 
παραγωγή των κρασιών γίνεται στο μικρό αλλά πλήρως εξοπλισμένο 
οινοποιείο, στο οικογενειακό κτήμα στην άκρη του Ασκού. 
Κύριος στόχος τους, η δημιουργία ποιοτικών κρασιών με τυπικά 
χαρακτηριστικά του terroir της περιοχής.

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανωμή 
δραστηριοποιείται από το 1986 και έχει κατακτήσει πολλές 
διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Το ιδιόκτητο κτήμα του Βαγγέλη 
Γεροβασιλείου παράγει ελληνικές και ξένες ποικιλίες, συνδυάζοντας 
τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους οινοποίησης με την παράδοση 
και δημιουργώντας ποιοτικά κρασιά με τα τυπικά χαρακτηριστικά του 
μικροκλίματος της περιοχής. 

ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ. Ο Χρήστος Ζαφειράκης, οινολόγος με τεχνική 
κατάρτιση στην Ιταλία, συνεχίζει για τέταρτη γενιά την οικογενειακή 
παράδοση στην περιοχή Παλαιόμυλος Τυρνάβου. Αναβίωσε με 
επιτυχία την τοπική ποικιλία Λημνιώνα, ενώ παράλληλα εφάρμοσε 
συστήματα βιολογικής καλλιέργειας. Τα κρασιά του έχουν διακριθεί σε 
διεθνείς και ελληνικούς διαγωνισμούς.

Greek Vineyard

AMPELOEIS. The passion and love of the Tsiolas family for quality wine 
was ‘‘embodied’’ in a magnificent location at the foot of Mount Symbolo, 
facing on one end of the horizon Mount Athos and the island of Thassos 
and on the other the peaks of Mount Pangeo. The Company Ampeloeis 
SA, by the Tsiolas family aim to create prestigious and quality wines. To 
achieve this aim, it chose experienced and reliable partners, led by the 
internationally recognized French oenologist Noel Rabot, who has a 
40-year experience in reputed wineries abroad. As a new company the 
philosophy is rich in innovation, as they are the first company in Greece 
to use glass (Vino Lok) stoppers instead of cork.

VIVLIA CHORA. Vivlia Chora is the fruition of the long friendship and 
common journey between two wine experts, Vangelis Gerovasileiou and 
Vasilis Tsaktsarlis. They joined forces on studying wine and combined 
their experience in producing high-quality wine, in order to create a 
model biological winery at the foot of Mount Paggaio – this region, with 
its long wine-making tradition, was known in antiquity as Vivlia Chora.

EOS SAMOU. The Group of Vinifying Associations of Samos (EOSS) 
was founded in 1934 through the participation of 25 local associations 
representing all vine cultivators on the island. Until this day, it gathers the 
grapes and produces wine in its two vineries, at Malagari and Karlovasi. 
The Samos vineyards are unique in the world: 1,600 hectares, almost 
entirely formed on stone terraces, combined with the island's dense 
vegetation, ensure the uniqueness of its wine. 

KYR-GIANNI. Continuing the family tradition of the Boutaris Group, but 
carving its own course since 1997, the Kyr-Gianni estate produces high-
quality wine. Exceptional Greek and French varieties, as well as blends of 
the two, are cultivated in its owned and associated vineyards, on the east 
and west slopes of mount Vermio, producing internationally acclaimed 
wine.

ALPHA ESTATE. Alpha Estate is located at the northwest part of 
Greece, the Amyndeon, in Florina region. It was founded in 1997 by the 
experienced viticulturist Makis Mavridis and the chemist-oenologist 
Angelos Iatridis, who, after years of experience in various locations 
of Greece, chose the Amyndeon region to create his own wine. Main 
feature of their work is the ‘’soul’’ of the people that contribute everyday 
to this dream, and the absolute respect to nature, combined with high 
quality and deeply eco-friendly growing practices.

ARVANITIDIS ESTATE. The domaine was created in 1999 by 
agriculturist Thanassis Arvanitidis and his brother George. Today, their 
self-owned vineyards cover 5 hectares, with expansion in the pipeline, 
ensuring that the raw material is completely controlled. Wine production 
takes place in their small but fully equipped vinery, on the family estate at 
the edge of Askos. Their main goal is to create quality wine with typical 
terroir features.

KTIMA GEROVASSILIOU. Ktima Gerovassiliou at Epanomi has been in 
operation since 1986 and has received numerous international awards. 
The domaine owned by Vangelis Gerovassiliou produces Greek and 
foreign varieties, combining modern vinification methods with tradition, 
thus creating quality wine bearing the typical features of the region’s 
microclimate. 

DOMAINE ZAFEIRAKIS. Christos Zafeirakis, an oenologist with 
professional experience and technical training in Italy, represents the 
fourth generation of his family to be involved in wine-making in the 
Palaiomylos area of Tyrnavos. He has had great success in reviving 
the local variety of grape known as Limniona, and has also introduced 
organic growing techniques. 

DOMAINE BABATZIMOPOULOS. The company Babatzim was founded 
in 1875 in Istanbul and in 1973, Anestis Babatzimopoulos, founded 
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the winery and distillery in the area of Anchialos in Thessaloniki, which 
produced the famous ouzo, raki and Babatzim other essences and a 
range of local wines. Babatzimopoulos winery is placed in the middle of a 
biological vineyard, on the slopes of Mount Vertiskos, in Ossa of Lagkada. 
The varieties grown in this exceptionally natural environment include 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Mavroudi, Xinomavro, Roditis, Ugni 
Blanc, Malvasia and Malagouzia.

KTIMA PAVLIDIS. The Pavlidis domaine lies south-west of the 
department of Drama, between the foot of mount Falakro and the 
slopes of mount Menoikio. The combination of modern technological 
equipment, hospitable land and well-trained personnel constitute the 
domaine’s basic ‘blend’ as well as the motivation for constant quests in 
vines and vinification.

DOMAINE SKOURAS. Giorgos Skouras stands out for his passion for 
wine. But he is also one of the few who can support their passion through 
knowledge, love, patience and instinct. The history of the Skouras estate 
begins in 1986, with the legendary label, synonymous with Giorgos 
Skouras: the Megas Oinos. In 1986, this wine was a pioneering blend 
of Agiorgitiko with Cabernet Sauvignon.The Skouras Estate produces 
two superb Nemea varieties, a pioneering Moschofilero, a world-class 
Chardonnay, Greece’s first Viognier and the Megas Oinos, a landmark for 
wine lovers. His wines can unlock great emotion and they all bear their 
maker’s signature: intensity, dynamism and complexity, always expressed 
with elegance, grace and nobility.

BOUTARIS WINERY. Boutari Wineries is one of the greatest and most 
historical companies of quality wine making. Since its establishment in 
1879, the company has set the foundations for the production of quality 
bottled wines. Its presence in 35 countries throughout the world render 
the company a worthy ambassador of quality bottled winemaking in 
Greece and abroad. This distinction ranks Boutari Winery in the Hall of 
Fame’s top five wineries in the worlds. The company has been active in 
6 regions in Greece: Naoussa, Goumenissa, Attica, Mantinia, Santorini, 
Crete and has been the first winery that invested and acquired a winery 
abroad, Domaine De Mayrac in Southern France.

OINOGENESIS. The winery can be found at Doxato, cultivating vineyards 
(self-owned and associated) in a region stretching over 35 hectares, at 
Drama and Kavala. It can produce 320,000 bottles annually, although 
production these days stays around 100,000 bottles. It boasts state-of-
the art equipment and all aspects are controlled through an automated 
system. 

LAZARIDI WINERY. Domaine Costa Lazaridi is the development of 
Costa Lazaridi's effort that begun in 1979 when he planted the first 
modern vineyard in Drama. Today,in one of the biggest private vineyards 
in the country, we cultivate around 250 hectares, while in our two state 
of the art wineries in Drama and Kapandriti, Attica, we produce our 
high quality products, the Amethystos, Chateau Julia, Domaine Costa 
Lazaridi and oenotria Land families of wines, idoniko Tsipouro and Ouzo 
the Methexis grape distills and the Botanico balsamic vinegars.

MATAMIS WINERY. The company was founded in 2007 by the two young 
scientists Stylianos & Ioannis Matami, with the unmistakable scientific 
support and experience of Apostolos Matami. They create in Epanomi 
a modern winery specializing mainly in sparkling wines, highlighting the 
Greek varieties Assyrtiko, Mandilari, Moschato, Malagousia from selected 
Greek vineyards. The production is also complemented by the creation 
of aged and fresh red wines of the Syrah variety.

SIGALA WINERY. On the ancient plain of Oia, in the island of Santorini, 
the winery of Domaine Sigalas is located. The company has a processing 
and bottling production capacity of 400,000 bottles annually. Since 2002, 
Domaine Sigalas started creating experimental vineyards of 29 hectares, 
applying modern viticultural practices, by planting the autoctonous 
cultivars, such as Assyrtiko, Aidani, Athiri and Mavrotragano.

ΚΤΗΜΑ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ. Η εταιρεία Μπαμπατζίμ ιδρύθηκε 
το 1875 στην Κωνσταντινούπολη. Από τo 1973, ο εγγονός Ανέστης 
Μπαμπατζιμόπουλος ίδρυσε το οινοποιείο και αποσταγματοποιείο 
στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, όπου παράγονται ούζο, τσίπουρο και 
αποστάγματα Μπαμπατζίμ, καθώς και μια σειρά κρασιών. Το κτήμα 
άνοιξε το δικό του δρόμο στο κρασί στις πλαγιές του όρους Βερτίσκου, 
στην Όσσα Λαγκαδά, όπου δημιούργησε ένα νέο οινοποιείο εν μέσω 
του βιολογικού αμπελώνα. Οι ποικιλίες που αναπτύχθηκαν είναι μεταξύ 
άλλων Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Μαυρούδι, Ξινόμαυρο, 
Ροδίτης, Ugni Blanc, Μαλβάζια και Μαλαγουζιά.

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Νομού Δράμας, 
ανάμεσα στους πρόποδες του όρους Φαλακρού και τις πλαγιές του 
Μενοικίου όρους. Ο συνδυασμός του τεχνολογικού εξοπλισμού, 
της φιλόξενης γης και του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού 
αποτελούν το βασικό «χαρμάνι» του κτήματος.

ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ. Ο Γιώργος Σκούρας διακρίνεται για το πάθος του 
για το κρασί. Μπορεί να μιλά ώρες για τα αμπέλια, τους συνεργάτες 
του, για τις ποικιλίες και τις περιοχές που θαυμάζει.  Η ιστορία του 
Κτήματος αρχίζει το 1986, μαζί με μια ετικέτα-έμβλημα: Μέγας 
Οίνος. Το Κτήμα παράγει δυο κορυφαίες Νεμέες, ένα πρωτοποριακό 
Μοσχοφίλερο, ένα Chardonnay παγκόσμιας κλάσης, το πρώτο Viognier 
της Ελλάδας και τον Μέγα Οίνο. 

ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ. Από το 1879 έχει θέσει τις βάσεις 
για την ανάπτυξη του ποιοτικού εμφιαλωμένου κρασιού και έχει 
συμβάλλει στην αναβίωση και ανάπτυξη γηγενών οινικών ποικιλιών. 
Η δραστηριοποίησή της σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο την καθιστά 
πρέσβειρα του ποιοτικού εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Έχει καταταγεί στην πρώτη πεντάδα των καλύτερων 
οινοποιείων στον κόσμο. Διαθέτει έξι οινοποιεία στην Ελλάδα, στις 
περιοχές Νάουσα, Γουμένισσα, Κρήτη, Σαντορίνη, Μαντίνεια και Αττική, 
ενώ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που απέκτησε οινοποιείο στο 
εξωτερικό, το Domaine de Mayrac, στη Νότια Γαλλία.

ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ. Πρόκειται για σχετικά νέα προσπάθεια, που έγινε 
γνωστή πολύ γρήγορα χάρη στην υψηλή ποιότητα των κρασιών του 
Μπάκη Τσάλκου. Το οινοποιείο βρίσκεται στο Δοξάτο και αξιοποιεί 
αμπέλια έκτασης που ξεπερνάει τα 350 στρέμματα στη Δράμα και την 
Καβάλα. Έχει δυνατότητα παραγωγής 320.000 φιαλών ετησίως, παρότι 
σήμερα η παραγωγή κινείται γύρω στις 100.000. Ο εξοπλισμός του 
είναι υπερσύγχρονος και τα πάντα ελέγχονται από αυτοματοποιημένο 
σύστημα. 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ. Το Κτήμα αποτελεί την εξέλιξη της 
προσπάθειας που ξεκίνησε ο Κώστας Λαζαρίδης το 1979, φυτεύοντας 
τον πρώτο σύγχρονο αμπελώνα στη Δράμα. Σήμερα, σε έναν από 
τους μεγαλύτερους ιδιόκτητους αμπελώνες της χώρας καλλιεργεί 
με φροντίδα 2.500 στρέμματα, ενώ στα δύο υπερσύγχρονα 
συγκροτήματα στη Δράμα και το Καπανδρίτι Αττικής παράγει τα 
υψηλής ποιότητας προϊόντα με τις ετικέτες Αμέθυστος, Chateau Julia, 
Domaine Costa Lazaridi και Οινότρια Γη, το Ηδωνικό τσίπουρο και το 
ούζο, τα αποστάγματα σταφυλής Methexis και τα βαλσαμικά ξίδια 
Botanico.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΤΑΜΗΣ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 από τους δύο 
νέους επιστήμονες Στυλιανό και Ιωάννη Ματάμη, με την αμέριστη 
στήριξη και εμπειρία του Απόστολου Ματάμη. Δημιούργησαν στην 
Επανομή ένα σύγχρονο οινοποιείο, που ειδικεύεται κυρίως στους 
αφρώδεις οίνους, αναδεικνύοντας τις ελληνικές ποικιλίες Ασύρτικο, 
Μανδηλαριά, Μοσχάτο και Μαλαγουζιά, από επιλεγμένα ελληνικά 
αμπελοτόπια. Επίσης, η παραγωγή συμπληρώνεται με τη δημιουργία 
παλαιωμένων και φρέσκων ερυθρών οίνων της ποικιλίας Syrah.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΙΓΑΛΑ. Στον αρχαίο κάμπο της Οίας, στη Σαντορίνη, 
βρίσκεται το Κτήμα Σιγάλα. Μετά από συνεχείς επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού και επεκτάσεων δημιουργήθηκε η σημερινή 

παραγωγική υποδομή, με δυνατότητα επεξεργασίας και εμφιάλωσης 
400.000 φιαλών ετησίως. Tο Κτήμα από το 2002 δημιούργησε 
έναν πειραματικό αμπελώνα, με σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας, 
εκτάσεως 200 στρεμμάτων με τις γηγενείς ποικιλίες του νησιού 
Ασύρτικο, Αηδάνι, Αθήρι, Μαυροτράγανο και Μανδηλαριά.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤSANTALI. Η οικογένεια Τσάνταλη ασχολείται με την 
αμπελοκαλλιέργεια, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων 
από το 1890. Ο Ευάγγελος Τσάνταλης, οινοποιός 2ης γενιάς και 
μια από τις πλέον χαρισματικές προσωπικότητες στην ιστορία της 
ελληνικής οινοποιίας, κατάφερε να μετατρέψει τη μικρή οικογενειακή 
επιχείρηση σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο brand name, συνώνυμο 
της καινοτομίας. Η αναβίωση μερικών από τους πιο ξεχωριστούς 
αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας -όπως το Άγιο Όρος, η Ραψάνη, 
η Χαλκιδική και η Μαρώνεια στη Θράκη- αποτελεί χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του οράματος της οικογένειας Τσάνταλη. Σήμερα η 3η και η 
4η γενιά συνεχίζει αυτή τη μακρά ιστορία και την πολύτιμη κληρονομιά. 
Η αφήγηση των ανεπανάληπτων αμπελοοινικών ιστοριών της Ελλάδας 
και η προώθηση οίνων και αποσταγμάτων υψηλής ποιότητας σε όλο 
τον κόσμο, παραμένει η πυξίδα κάθε προσπάθειας. Οι οίνοι Tsantali 
είναι διαθέσιμοι σε 55 χώρες.

ΠΙΕΡΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ. Η Πιερία Ερατεινή ιδρύθηκε το 2006 από τους 
οινολόγους Παύλο Αργυρόπουλο και Ανδρέα Πάντο, στον Κολινδρό 
Πιερίας. Έχει στην κατοχή της 150 στρέμματα βιολογικών αμπελώνων, 
στους πρόποδες του Ολύμπου, όπου καλλιεργούνται ποικιλίες 
όπως Ξινόμαυρο, Κολινδρινό, Ασύρτικο και Μαλαγουζιά, αλλά και 
Chardonnay, Syrah και Cabernet Sauvignon. Βασική επιδίωξη του 
κτήματος είναι η ανάδειξη νέων ποιοτικών ελληνικών οίνων. 

SANTOWINES. Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, Santo, 
ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό του νησιού 
εκπροσωπώντας όλους τους Σαντορινιούς καλλιεργητές και έχοντας 
1200 ενεργά μέλη. Αποστολή της Santo είναι η διαφύλαξη της τοπικής 
καλλιεργητικής παράδοσης και η παραγωγή υψηλής ποιότητας 
ΠΟΠ Σαντορίνη οίνων και προϊόντων (Τοματάκι Σαντορίνης, φάβα, 
κάπαρη, παραδοσιακά γλυκά). Σήμερα η γκάμα οίνων της SantoWines 
περιλαμβάνει πολυβραβευμένες ετικέτες, αλλά και πρωτοποριακές 
προτάσεις όπως το πρώτο αφρώδες Ασύρτικο από παραγωγό της 
Σαντορίνης. Στο πρότυπο Οινοτουριστικό Κέντρο, η SantoWines 
υποδέχεται κάθε χρόνο 500.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Καλαϊτζίδης 
ξεκίνησαν να ασχολούνται με το κρασί το 1993, σ’ έναν οικογενειακό 
αμπελώνα στο Μικροχώρι Δράμας, με θέα το Παγγαίο όρος. Το 
σύγχρονο οινοποιείο βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού και στόχος 
του είναι η ανάδειξη του άριστου εγκλιματισμού συγκεκριμένων 
κοσμοπολίτικων αλλά και ελληνικών ποικιλιών σταφυλιού στο 
οικοσύστημα της περιοχής.

TSANTALI VINEYARDS AND WINERIES. The Tsantalis family has been 
cultivating vineyards, making wines and distilling ouzo and tsipouro 
since 1890. Evangelos Tsantalis, second generation winemaker and 
one of the most charismatic figures in the Greek winemaking history, 
has rendered the local family business into a rapidly developing brand 
name, always at the forefront of innovation. The rejuvenation of some 
of the most exquisite vineyards in Northern Greece like Mount Athos, 
Rapsani, Halkidiki and Maronia is attributed to the family’s vision. This 
long-standing heritage is carried on today by the third and fourth 
Tsantalis generation. The goal remains a solid blend of deep respect 
for the identity of the vineyard, emphasis on quality and sustainable 
development, commitment to insightful entrepreneurship, and a 
seductive storytelling inspired by the “sense of place”. Tsantali wines are 
available in 55 countries.

PIERIA ERATINI ESTATE. Pieria Eratini Estate, was founded in 2006 
by the environmentalists Pavlos Argyropoulos and Andreas Pantos, in 
Kolindros, Pieria. It features 150 acres of organic vineyards at the foot 
of Olympus, which are cultivated different varieties such as Xinomavro, 
Kolindrino, Assyrtiko and Malagouzia, and some internationally 
recognized varieties such as Chardonnay, Syrah and Cabernet 
Sauvignon. The estate’s main goal is the emergence of new Greek wines.

SANTOWINES. SantoWines, the Union of Santorini Cooperatives, was 
founded in 1947. It is the largest organization of the island representing 
all the cultivators and counting 1,200 active members. SantoWines’ 
mission is safeguarding the local traditional cultivations, producing 
highest quality Protected Designation of Origin (PDO) Santorini wines 
and products (Santorini tomatoes, fava, capers, traditional desserts). The 
wine portfolio includes multi-awarded labels, as well as pioneer launched 
like the first ever Assyrtiko sparkling from a Santorini producer. At the 
model Wine Tourism Center, SantoWines welcomes every year 500,000 
visitors from around the globe.

TECHNI OINOU. Giannis Papadopoulos and Giannis Kalaïtzidis 
started their involvement with wine in 1993, in a small family vineyard at 
Microchori, near Drama, with a view at mount Paggaio, which was linked 
in antiquity with a Dionysian cult and Orphic teaching. The company aims 
to promote the perfect assimilation of certain cosmopolitan as well as 
Greek varieties of grapes in the region’s ecosystem.
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Διεθνής αμπελώνας

BODEGA KRONTIRAS. Το οινοποιείο Krontiras δημιουργήθηκε το 2004 
από τον Κωνσταντίνο Κροντηρά και την Αργεντίνα σύζυγό του, Silvina 
Macipe-Krontiras. Γοητευμένοι από τη δυναμική αμπελοκαλλιέργεια 
της Mendoza, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το όνειρό 
τους, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας κρασιά. Ο Κωνσταντίνος 
Κροντηράς κάλεσε το φίλο του, Πάνο Ζουμπούλη, καταξιωμένο 
οινολόγο με σπουδές στο Bordeaux και με πάνω από 25 χρόνια 
εμπειρία. «Ενώ στην Ελλάδα δημιουργούμε κρασιά από γηγενείς 
ποικιλίες, στη Mendoza συναντάμε τις ιδανικές κλιματικές συνθήκες 
και υψόμετρα που σε συνδυασμό με την ηλικία των αμπελώνων μας 
επιτρέπουν να πετύχουμε την καλύτερη έκφραση του Malbec», εξηγούν.

BOSIO TRUFFLE HUNTER LEDA. Οι αμπελώνες βρίσκονται 
κυρίως στο  Stefano Belbo αλλά επίσης και στη Castiglione Tinella, 
Mango, Costigliole d'Asti και Castagnole Lanze. Στην ιδιοκτησία της 
εταιρείας ανήκει μόνο ένα μικρό κομμάτι του πανοράματος, ενώ 
στην πραγματικότητα εκατοντάδες αγροτικές οργανώσεις δίνουν τα 
σταφύλια τους στο εργοστάσιο , έτσι η συνολική ετήσια παραγωγή 
είναι ίση με επιφάνεια 1000 στρεμμάτων. Τα σταφύλια προέρχονται 
από διάφορα μέρη του Piemonte, όπως το Langa, το Monferrato και το 
Roero.

GERARD BERTRAND. Ο Gerard Bertrand κληρονόμησε τα κτήματα 
του πατέρα του και το πάθος για το κρασί το 1987 και σύντομα 
έγινε πρωτοπόρος στην βιοδυναμική καλλιέργεια στην περιοχή του 
Languedoc.Έχοντας σαν στόχο να αναδείξει τον τυπικό χαρακτήρα 
του terroir και να δημιουργήσει εκλεκτά κρασιά, επέβαλε μία 
διαδικασία παραγωγής κρασιού αρμονική με τη φύση. Αυτή η τεχνική 
αμπελουργίας ενισχύει την ισορροπία μεταξύ του αμπελιού και του 
περιβάλλοντος δημιουργώντας έτσι κρασιά υψηλής ποιότητας, 
βιοδυναμικά και βιολογικά ενώ ταυτόχρονα είναι στην πρώτη γραμμή 
των τάσεων της διεθνούς αμπελουργίας.

LEON BEYER. Η οικογένεια Beyer είναι αμπελουργοί στο Eguisheim, 
καρδιά της οινοπαραγωγικής Αλσατίας, από το 1580. Ο Léon Beyer 
προσφέρει στην πελατεία του μια πλήρη επιλογή Αλσατικών κρασιών, 
από το Sylvaner και το Pinot Blanc μέχρι τα περίφημα Riesling, Tokay, 
Pinot Gris και Gewurtztraminer. Αυτά τα κρασιά παρουσιάζονται 
με τις γνωστές τους ετικέτες. Προτείνονται όμως και σε ειδικές 
επιλογές όπως το Riesling Les Ecaillers, όπως η σειρά Comtes D' 
Eguisheim, τα σπάνια Vendanges Tardives και τα εξαιρετικά Sélection 
de Grains Nobles. Τα αμπέλια καλλιεργούνται στις καλύτερες πλαγιές 
του Eguisheim και των περιχώρων και δίνουν την πρώτη υλη για τα 
φημισμένα Αλσατικά κρασιά που έκτισαν την διεθνή φήμη του Léon 
Beyer και βρίσκονται στις λίστες κρασιών όλων των εστιατορίων τριών 
αστέρων όπως και στα περισσότερα γνωστά εστιατόρια παγκοσμίως.

CASA LAPOSTOLLE. Η Casa Lapostolle ιδρύθηκε το 1994 από την 
οικογένεια Marnier Lapostolle από την Γαλλία σε συνεργασία με την 
οικογένεια Rabat από την Χιλή. Αυτά τα αρχικά μοσχεύματα ήρθαν 
από τη Γαλλία τον περασμένο αιώνα και έφθασαν στην Χιλή πριν η 
καταστροφή φυλλοξήρα χτυπήσει την Ευρώπη. Σαν αποτέλεσμα τα 
παλιά αμπέλια της Χιλής είναι υγιή και κατ’ ευθείαν απόγονοι των 
Γαλλικών αμπελιών. Σήμερα, η Casa Lapostolle κατέχει 350 εκτάρια 
σε τρεις διαφορετικούς αμπελώνες και παράγει στο σύνολο 200.000 
κιβώτια μοιρασμένα σε Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Carmenere και Syrah.

DR LOOSEN. Τo κτήμα βρίσκεται στη Γερμανία, κοντά στον ποταμό 
Μοζέλλα, και συγκαταλέγεται στους πιο πολύτιμους αμπελώνες 
του κόσμου, με ιστορία που μετρά κάτι λιγότερο από 300 χρόνια. 
Ο Ernst Loosen το ανέλαβε το 1988, με αμπόλιαστα αμπέλια κατά 
μέσο όρο 60 ετών, και από τότε καλλιεργεί εκπληκτικά, παγκοσμίου 
κλάσης Rieslings. Φέτος βραβεύτηκε με τον τίτλο Wine Ambassador 
of the Year (Weinbotschafter des Jahres) από το Falstaff, ένα από τα 

κορυφαία γερμανικά περιοδικά σχετικά με το κρασί, το φαγητό και 
την καλή ζωή. Σήμερα τα κρασιά του Dr Loosen απολαμβάνουν ευρεία 
αναγνωρισιμότητα σε όλο τον κόσμο και συνεχίζουν να κατακτούν 
βραβεία και επαίνους από κορυφαίους κριτικούς και δημοσιογράφους.

LUNGAROTTI. Το όνομα της οικογένειας Lungarotti είναι ταυτισμένο 
με το Torgiano, περιοχή που έδωσε το διάσημο κρασί Umbrian. Η 
εταιρεία δημιουργήθηκε από τον Giorgio Lungarotti στις αρχές του 
1960 και σήμερα τη διοικούν οι αδερφές Chiara Lungarotti και Teresa 
Severini. Η δέσμευση και το άνοιγμά τους στην καινοτομία έδωσαν 
μια ισχυρή ώθηση στην εταιρεία, ενισχύοντας το οικογενειακό 
παράδειγμα στον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης, εγγύηση όχι μόνο 
για το παρόν, αλλά και για το μέλλον του κτήματος.

LUSTAU. Κάθε χρόνο τα κρασιά Lustau και brandies έχουν λάβει 
αναρίθμητες διακρίσεις και βραβεία στους πιο διάσημους και 
έγκυρους διεθνείς διαγωνισμούς. Το 2011 ο Διεθνής Διαγωνισμός 
Οίνων και Αποσταγμάτων στο Λονδίνο (IWSC) αναγνώρισε το Lustau 
ως «Ο Καλύτερος Ισπανός Παραγωγός Κρασιού» . Μεταξύ των πιο 
πολύτιμων βραβείων είναι η διάκριση ως « Ο καλύτερος Οινοποιός 
Ενισχυμένων Κρασιών» από το International Wine Challenge(IWC),η 
οποία τα τελευταία πέντε συναπτά έτη έχει επιτευχθεί από τον 
οινολόγο του Lustau, Manuel Lozano.

PERRIER-JOUËT. Ο οίκος Perrier-Jouët ιδρύθηκε το 1811 από τον 
Nicolas Marie Perrier και την σύζυγο του Adele Jouët και είναι ένας 
από τους παλαιότερους Οίκους παραγωγής σαμπάνιας. Κατέχει 
εξαιρετικής ποιότητας αμπελώνες και έχει βαθμολογηθεί με 99,2% 
στην κλίμακα ποιότητας Crew. H Perrier-Jouët αποτελείται απο 
τα εξαιρετικά μείγματα και τα εκλεκτά συστατικά των ποικιλιών 
Chardonnay, Pinot Noir και Pinot Meunier, τα οποία συνδυάζονται 
για να της δώσουν μια ελαφριά γεύση, διατηρώντας συγχρόνως την 
φρέσκια και ολοκληρωμένη δομή της και τον φρουτώδη χαρακτήρα 
της. Oι σαμπάνιες του Οίκου παλαιώνονται για τουλάχιστον τρία 
χρόνια στα κελάρια. Με ένα blend από 50 διαφορετικά Crus, η Grand 
Brut εκφράζει την ποιότητα και την ποικιλομορφία της οινοποιητικής 
παράδοσης της Perrier-Jouet. Η Βlason Rose είναι ένα φίνο blend 50 
διαφορετικών vins clairs από τους καλύτερους αμπελώνες και είναι 
η πρώτη rose σαμπάνια που δημιουργήθηκε από την Perrier-Jouet. 
H Perrier-Jouët Belle Epoque είναι μια από τις πιο αξιόλογες vintage 
σαμπάνιες στον κόσμο. Εξαιρετικά διαφοροποιημένη, πλούσια και 
εύκολα αναγνωρίσιμη μέσα από την εμβληματική της φιάλη, παράγεται 
μόνο όταν η σοδειά είναι εξαιρετικά καλή, μεταξύ των καλύτερων Cru 
αμπελώνων στην περιοχή της Kαμπανίας με το καλύτερο Chardonnay 
της Côte des Blancs.

REGINE SUMEIRE – PETALE DE ROSE. Η οικογένεια Sumeire έχει 
βαθιά ριζωμένη παράδοση στην οινοποιία. Το 1958 η Régine Sumeire 
απέκτησε ένα μεγάλο κτήμα κοντά στο Pierrefeu, στην περιοχή του 
Var. Άλλοτε κατοικία των αρχιεπισκόπων της Toulon, αυτή η γη φέρει 
ως κληρονομιά από το μακρινό παρελθόν δύο ονόματα: Château La 
Tour de l'Évêque και Château la Tour Sainte Anne. Πρόκειται για ένα 
ξεχωριστό λεκανοπέδιο με αμπέλια, περικυκλωμένο από τους λόφους 
των Μαυριτανών. Το 1977 η Régine Sumeire αγόρασε το Château 
Barbeyrolles. Αυτός ο ξεχασμένος αμπελώνας των 12 εκταρίων, 
στους πρόποδες του χωριού Gassin, χρειάστηκε μεγάλη υπομονή και 
αποφασιστικότητα για να εξελιχθεί στο σημερινό κομψό κτήμα, ένα 
διατηρητέο μαγευτικής ομορφιάς στη χερσόνησο του Saint-Tropez. 
Η Regine Sumeire είναι σήμερα ιδιοκτήτρια και αμπελουργός αυτών 
των δύο κτημάτων και σημείο αναφοράς στην παραγωγή κρασιού 
στην περιοχή - ιδιαίτερα στα ροζέ, στα οποία υπήρξε πρωτοπόρος. 
Και στα δύο κτήματα, τα terroirs αποτυπώνονται και ενισχύονται 
από τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού. Τα κρασιά του Château 
Barbeyrolles και στους τρεις τύπους (λευκό, ερυθρό, ροζέ) είναι 
ντελικάτα, με χαρακτήρα σχεδόν θηλυκό. Το terroir του La Tour παράγει 
κρασιά με πιο έντονο σώμα, mineral και δυνατά αρώματα.

Ιnternational Vineyards 

BODEGA KRONTIRAS. Bodegas Krontiras was created in 2004 by 
Constantinos Krontiras and his Argentine wife Silvina Macipe-Krontiras. 
Captivated by the potential of Mendoza’s viticulture, they decided to 
create this project realizing their dream of elaborating high quality wines. 
Constantinos Krontiras summoned his friend Panos Zoumboulis, an 
established enologist educated in Bordeaux with more than 25 years of 
experience. "While in Greece we create wines from indigenous varieties, 
in Mendoza we encounter the ideal climate conditions and altitude 
which, combined with the vineyards’ age, allow us to achieve the best 
expression of the Malbec", he assures.

BOSIO TRUFFLE HUNTER LEDA. Now, in the XXIth Century, the 
company includes 60 acres of vineyards, divided in the typical cultures 
of the zone. The plots of land are mainly in S. Stefano Belbo but also in 
Castiglione Tinella, Mango, Costigliole d'Asti and Castagnole Lanze. The 
property of the company is only a little part of the entire panorama, in 
fact hundreds of farmer organizations give their grapes to our factory so 
we have a total annual production equal to 1000 acres of surface; grapes 
come from different part of Piemonte like Langa, Monferrato and Roero.

GERARD BERTRAND. Gerard Bertrand after inheriting his father’s 
estates and passion for wine in 1987, became a pioneer in Biodynamic 
farming in the Languedoc region. His belief is that to bring out the 
typical character of the terroir and create fine wines, the wine making 
process must be in harmony with nature. This wine growing technique 
strengthens the balance between the vine and its environment.  
Production, on all his estates, covers high quality, biodynamic and 
organic wines and being at the forefront of trends is part of the Gerard 
Bertrand brand’s DNA, offering wines and labels that meet the varied 
expectations of consumers around the world.

LEON BEYER. The Beyer family have been wine-growers in Eguisheim, 
the cradle of the Alsace wine-producing region, since 1580. Léon 
BEYER offers its clientele a complete selection of Alsace wines, from 
Sylvaner and Pinot Blanc to the prestigious Riesling, Tokay, Pinot Gris and 
Gewurztraminer. These wines are presented under a world-renowned 
label and include special selections, such as the Riesling "Les Ecaillers", 
the Rieslings, Pinot Gris and Gewurztraminer "Comtes d'Eguisheim" 
and even the rare "Vendanges Tardives" and exceptional "Selections 
de Grains Nobles". Grapes cultivated on the best slopes of Eguisheim 
and the surrounding area are the raw material from which are made the 
prestigious Alsace wines which have forged the worldwide reputation 
and brand image of Léon BEYER wines, present on the wine menus of 
the finest restaurant in France, Europe and even the world.

CASA LAPOSTOLLE. Lapostolle Wines was founded by Alexandra 
Marnier Lapostole and her husband Cyril de Bournet in 1994.. Its aim is 
as simple as it is ambitious: to create world class wines using the French 
experience and the magnificent terroirs of Chile.Today, Lapostolle wine 
is recognized throughout the world for its quality and its extraordinary 
ability to express the Chilean terroir. The company owns 370 hectares in 
three different vineyards (Casablanca, Chachapoya and Colchagua) and 
produces a total of 200,000 cases annually. The wines are distributed in 
more than 60 countries worldwide. 

DR LOOSEN. Situated on Germany’s Mosel River among some of 
the world’s most treasured vineyards, the Dr. Loosen estate has been 
in the same family for more than 200 years. Ernst Loosen, assumed 
ownership in 1988 with ungrafted vines averaging 60 years old in some 
of Germany’s top-rated vineyards and since then he has been creating 
stunningly intense, world-class Rieslings. At harvest, he insisted on 
fully mature fruit that had been very strictly selected. And he turned 
to gentler cellar practices that would allow the wine to develop its full 
potential with a minimum of technological meddling. This year, Dr Erni 
Loosen received the very first Falstaff Trophy for the Wine-Ambassador 

of the Year (“Weinbotschafter des Jahres”) by Falstaff, one of Germany’s 
leading magazines for wine, food and lifestyle. Today, Dr. Loosen wines 
are widely enjoyed around the globe and continue to receive awards and 
accolades from top reviewers.

LUNGAROTTI. Lungarotti is synonymous with Torgiano, the region 
which gave the famous Umbrian wine. Founded by Giorgio Lungarotti in 
the early ’60s, the company is now run by the sisters Chiara Lungarotti 
and Teresa Severini. Their commitment and openness to innovation that 
have infused a strong impetus to the company, reinforcing the concrete 
example of family stewardship as a guarantee not only of the present but 
also the future.

LUSTAU. Nowadays Lustau’s reputation for quality has had generous 
recognition for a long time. Each year Lustau’s wines and brandies 
receive multiple awards at the most prestigious international 
competitions. In 2011 the International Wine and Spirit Competition 
of London (IWSC) recognized Lustau as “The Best Spanish Wine 
Producer”. Amongst the most treasured accolades is the distinction as 
“Best Fortified Winemaker” from he International Wine Challenge (IWC) 
which for the past five consecutive years has been achieved by Lustau’s 
oenologist, Manuel Lozano 

PERRIER-JOUËT. The Perrier-Jouët house was founded in 1811 by 
Pierre-Nicolas Perrier and his wife, Rose Adélaide Jouët and is one of 
the oldest champagne houses. It has excellent quality vineyards and is 
rated at 99.2% on the Crew quality scale. Perrier-Jouët is made up of 
the excellent blends and exquisite ingredients of the Chardonnay, Pinot 
Noir and Pinot Meunier varieties, which combine to give it a light taste 
while retaining its fresh, integrated structure and fruity character. The 
champagnes of the House are aged for at least three years in the cellars. 
With a blend of 50 different Crus, Grand Brut expresses the quality and 
variety of winemaking delivery of Perrier-Jouët. Blason Rose is a fine 
blend of 50 different vins clairs from them best vineyards and is the 
first rose champagne created by Perrier-Jouët. Perrier-Jouët Cuvée 
Belle Epoque is one of the most prestigious vintage champagnes in the 
world. Highly differentiated, appealing and easily recognizable, it is only 
produced when the harvest is exceptionally good, from amongst the 
highest rated Cru vineyards in Champagne with the best Chardonnay of 
the Côte des Blancs. 

REGINE SUMEIRE – PETALE DE ROSE. In 1958, the Sumeire family who 
have owned the Font-Freye estate since 1933, acquired this large estate 
near Pierrefeu, within the Var region. Formerly the summer residence 
of the archbishops of Toulon, this property bears two names inherited 
from its long past. Château La Tour de l'Évêque and Château la Tour 
Sainte Anne. An exceptional valley planted with vines surrounded by the 
Maures hills. Barbeyrolles was acquired in 1977 by Régine Sumeire. This 
twelve hectare vineyard located at the foot of the village in Gassin, is a 
preserved spot of magical beauty in the gulf of Saint-Tropez. The rosé 
wine La Source Gabriel is the result of a family partnership between 
Régine Sumeire, owner of the Château de la Tour L’Evêque, and her 
nephew, Roger Blanc-Sumeire, the winemaker in charge of the Domaine 
of Font-Freye. Both estates are adjacent to one another. We decide to 
pay tribute to the grand-father of Régine Sumeire, Gabriel Sumeire, 
who remains at the origin of the estate history, and which still inspires us 
today to ensure the continuity of the family work. The name also refers 
to the source, that Gabriel conveyed by gravity to the Dauphins fountain. 
The GS Logo which appears on the bottle represents the initials of 
Gabriel Sumeire and is graved on the door of the cellar of the Château de 
la Tour de l’Evêque.
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Η τέχνη της ζυθοποιίας

Ακολουθώντας την τάση της εποχής, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
δημιούργησε το Αθηνέο, ένα χώρο για την ιστορία της 
μπύρας, τους τύπους και τα μυστικά της.

Πενήντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο πνεύμα της εποχής, 
εγκαινιάζοντας στον ίδιο χώρο όπου ξεκίνησε τη λειτουργία 
της ένα πρότυπο μικροζυθοποιείο, ένα μουσείο μπύρας και 
μια αίθουσα εκπαίδευσης και εκδηλώσεων, όλα υπό την 
ονομασία Αθηνέο. Στόχος της, να γνωρίσει το κοινό μέσα 
από εκπαιδευτικά σεμινάρια την ιστορία της μπύρας, τη 
διαδικασία της ζυθοποίησης και τα είδη της, και να θαυμάσει 
παλιά αντικείμενα και εργαλεία ζυθοποίησης, συλλεκτικές 
συσκευασίες μπύρας, παλιές διαφημίσεις και πλούσιο υλικό 
από την ιστορία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Η μικροζυθοποιία είναι μια νέα τάση με συνεχώς αυξανόμενο 
κοινό που αγαπά την μπύρα και την απολαμβάνει στις 
διάφορες εκδοχές της, ιδίως φρέσκια, και το Αθηνέο 
απευθύνεται στους λάτρεις της και σε πολλούς περισσότερους, 
οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν απαστερίωτες 
μπύρες, κυρίως Lager και Ale, από 100% ελληνικό κριθάρι 
και ποικιλίες λυκίσκων. Θα μαγευτούν από τη γεύση, για 
παράδειγμα, μιας Lager με μαστίχα Χίου, μέλι και κόλιανδρο 
ή τζίντζερ, ενώ πολύ ενδιαφέρουσες είναι η India Pale Ale, η 
Hoppy Lager και η Amber Lager. Όλες παράγονται χειροποίητα 
και σε μικρές ποσότητες, χωρίς αυτοματοποιημένη διαδικασία, 
και είναι διαθέσιμες σε περιορισμένη διανομή. Κάθε χρόνο 
δημιουργούνται τέσσερις γεύσεις, προσαρμοσμένες στα 
χαρακτηριστικά της κάθε εποχής.

Αυτό είναι, λοιπόν, το Αθηνέο, ένας χώρος που μας εισαγάγει 
σε μια νέα μπυρική κουλτούρα με εκλεκτικό χαρακτήρα, 
ωστόσο καθ' όλα προσιτή σε όλους. Μια μικρή γεύση της θα 
λάβουν οι καλεσμένοι στο Sani Gourmet κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης και του official party μια και οι μικροζυθοποιοί 
του Αθηνέο θα προσφέρουν 2 ειδικές παρτίδες της Αθηνέο #1 
Lager με θυμαρίσιο μέλι και κόλιανδρο και της Αθηνέο India 
Pale Ale, που δημιουργήθηκαν ειδικά για το Sani Gourmet 2019.

The art of brewing beer

Following the trend of our times, the Athenian Brewery has 
created the Athineo, a space to learn about the history of beer, 
the various types of beer and its secrets.

Fifty years after its founding, the Athenian Brewery has made a 
new start in line with the zeitgeist, unveiling in the same place 
where it began a new, original microbrewery, a beer museum 
as well as a training and events hall all under the name of the 
Athineo. Through various educational seminars, its aim is to 
acquaint the general public with the history of beer, the brewing 
process and its utensils as well as to allow the public to admire 
the old objects and tools of the trade, collectors’ beer bottles 
and cans, old advertisements as well as a wealth of material from 
the Athenian Brewery’s history.  

The microbrewery is a new trend with an ever-increasing fan 
club that enjoys beer in its various forms, particularly fresh. The 
Athineo is there for beer aficionados and many others who will 
get the chance to try unpasteurized beers, principally lagers and 
ales, from 100% Greek barley and hops. They will love the taste, 
for example, of a lager with Chios mastic, honey and coriander 
or ginger, while also worth trying are India pale ale (IPA), hoppy 
lager and amber lager. All these beers are handmade in small 
quantities without the use of any automated procedure and 
have a quite limited distribution. Each year, four flavours to 
match each season are created. 

That is the Athineo in a nutshell: a space to introduce us to a 
new beer culture with a select character and yet affordable for 
everyone. A small taste of it will be available to those invited to 
the Sani Gourmet, since, during the event and its official party, 
Athineo’s microbrewery will be offering a special crate of
Athineo#1 Lager with thyme and coriander as well as Athineo 
India Pale Ale, specially created for Sani Gourmet 2019.

Beer



63

Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Ι  Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  ΓΑ Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
G A S T R O N O M Y  S I LV E R  S P O N S O R S

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ 
M E D I A  S P O N S O R S

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  Ο Ι Ν Ο Υ
W I N E  S P O N S O R S

S O M M E L I E R F O O D  &  W I N E  P A I R I N G  A N D  S E R V I C E S 
F O R  S A N I  G O U R M E T 2 0 1 9

Σ Τ Ρ ΑΤ Η Γ Ι Κ Ο Ι  Ε ΤΑ Ι Ρ Ο Ι
S T R AT E G I C  P A R T N E R S

Χ Ρ Υ Σ Ο Ι  Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  ΓΑ Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
G A S T R O N O M Y  G O L D  S P O N S O R S
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Ο Ρ ΓΑ Ν ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

COO SANI RESORT

Δημήτρης Κοντός 

GENERAL MANAGER SANI RESORT

Γιώργος Γαβρήλος

BRAND STRATEGY DIRECTOR

Ιωσήφ Πάρσαλης

CREATIVE DIRECTOR 

Σοφία Γεωργακή

SANI MARINA GENERAL MANAGER

Χρήστος Πλευρίτης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φανή Αθανασιάδου
Δημήτρης Τοζακίδης
Γιάννης Τσίγγος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Γεωργία Δώδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σάκης Καραβίδας

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΑΣΙΩΝ

Genius in Gastronomy

Ε Ν Τ Υ Π Ο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Γεωργία Δώδου

Σ ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Red Creative

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Σωτήρης Γιαννακόπουλος

ΕΚΤ ΥΠΩΣΗ

Σκορδόπουλος

O R G A N I S I N G  CO M M I T T E E
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