THE WINES OF GREECE
Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Λαζαράκη MW, The Wines of Greece θεωρείται ως το
βασικό εγχειρίδιο μελέτης για τα Ελληνικά Κρασιά. Πρόκειται για αγγλική έκδοση. Ένα
παγκόσμιο reference book 486 σελίδων και ένα από τα τέσσερα βιβλία που προτάθηκαν
για το Andre Simon Award 2006. Η νέα του έκδοση, υπογεγραμμένη από τον συγγραφέα,
είναι το καλύτερο δώρο για τους λάτρεις του Ελληνικού Κρασιού!
Το βιβλίο αναφέρεται στις 11 επίσημες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας και
καλύπτει τους αμπελώνες, τα κρασιά, τα οινοποιεία και τις ποικιλίες της καθεμίας
περιοχής, με εις βάθος ανάλυση πολλών παραγωγών. Οι ιδιαίτερες ιστορικές πλευρές
της Ελληνικής βιομηχανίας οίνου - από την οινική νομοθεσία έως στατιστικά στοιχεία
οινοπαραγωγής που εστιάζονται στις συνεχείς εξελίξεις, καλύπτονται πλήρως. Στο
βιβλίο συμπεριλαμβάνονται, ένας πρακτικός οδηγός σχετικά με το πως διαβάζεται μια
ετικέτα Ελληνικού κρασιού, ένας οδηγός αγοράς, καθώς και 15 χάρτες με λεπτομέρειες
για τις σημαντικότερες οινοπαραγωγικές περιοχές».
Λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW
Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης Master of Wine (MW) είναι ο πρώτος Έλληνας που
κατέκτησε τον κορυφαίο τίτλο του κρασιού, το 2002, ενώ αυτή την στιγμή υπάρχουν
περίπου 400 σε όλο τον πλανήτη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Masters
of Wine και Πρόεδρος της Επιτροπής Ταξιδιών. Το 2004 ίδρυσε στην Ελλάδα το Wine &
Spirits Professional Centre Ltd (W.S.P.C.), εκπαιδευτικό παράρτημα του WSET Αγγλίας του
μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού στα κρασιά και τα αποστάγματα παγκοσμίως.
To 2009, το W.S.P.C, βραβεύτηκε ως το καλύτερο εκπαιδευτικό παράρτημα του κόσμου,
διακρινόμενο μέσα από 42 χώρες στις οποίες το WSET Αγγλίας είχε παραρτήματα.
Το 2018, σε συνεργασία με τον Αγγλικό εκδοτικό οίκο Infinite Ideas επανεκδίδει το βιβλίο
του “The Wines of Greece”. Το 2012, βραβεύτηκε με τον τίτλο του «Επίτιμου
Weinakademiker» από την Αυστριακή Ακαδημία Οίνου για την συμβολή του στον τομέα
της οινικής εκπαίδευσης, και ήταν ο 13ος που τιμάται με αυτό τον τρόπο.
Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW εργάζεται ως Διευθυντής Εισαγωγών για την εταιρία
Αίολος AE, είναι συνιδιοκτήτης της εταιρίας Wine Wonders ενώ παράλληλα έχει
συμβουλευτικό ρόλο σε πλειάδα εταιρειών. Τέλος, είναι ο πρόεδρος του Διεθνούς
Διαγωνισμού Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες για το βιβλίο «The Wines of Greece»: https://wspc.gr/eshop/product/newwines-greece

