ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ' ΟΡΥΚΤΟΚΤΗΤΑ στους οίνους' Θήρα ΦΕΒ 2019
Συντάχθηκε απο τον/την Kanellakopoulos Christos
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : &quot; Η
έκφραση της ορυκτότητας στους οίνους'', που διοργάνωσε η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο στην
Σαντορίνη στις 27-2-2019

Με επιτυχία την Τετάρτη 27-02-2019 στην Σαντορίνη , πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με
θέμα &quot;Η εκφραση της ορυκτότητας στους οίνους''. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
με συμμετοχή οινολόγων , οινοποιών, γευσιγνωστών , οινοχόων & επαγγελματίων του
χώρου της παραγωγής και εμπορίας οίνων , που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τό
σεμινάριο, διάρκειας 4 ωρών που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα γευσιγνωσίας της
οινοποιϊας VASALTIS , που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων
Οινολόγων,(ΠΑΝΕΠΟ). Oι
εισηγητέ
ς του σεμιναρίου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και δωρεάν, για την
υλοποίηση του σεμιναρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. για την
ενίσχυση της οινικής γνώσης στην Ελλάδα.

Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης των επαγγελματιών
του αμπελοοινικού κλάδου, έχει την πρόθεση να διοργανώσει και άλλα σεμινάρια & α
εργαστήρια σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν
.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την έκφραση της ορυκτότητας στους οίνους
από την ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.

Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης των οινολόγων αλλά
και γενικότερα των επαγγελματιών του αμπελοοινικού
κλάδου διοργανώνει
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την ‘ορυκτότητα’ ή ‘μεταλλικότητα’ και την έκφραση της
στους οίνους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.30μμ
στο Οινοποιείο Vassaltis .
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Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες για το σεμινάριο

Δείτε εδώ την δήλωση συμμετοχής

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. ενημερώνει ότι συπλήρωθηκαν οι συμμετοχές
για το σεμινάριο με θέμα 'Η εκφραση της ΟΡΥΚΤΟΤΗΤΑΣ στους οίνους '

Το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΠΟ ευχαριστεί για το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του οινικού
κλάδου της Σαντορίνης και προσδοκά για την διενέργεια ενός ουσιαστικού και αποδοτικού
σεμιναρίου για τους συμμετέχοντες .
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