
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 
  

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

         Αγρίνιο, 09 Ιοσνίοσ 2016 

 

«Αιηωλών & Ακαρνάνων Γεύζεις από ηο Επιμεληηήριο Αιηωλοακαρνανίας 

 

ζηη ζποσδαία 31
η
 Regata Μπρίνηιζι – Κέρκσρα» 

 

ηηο 6 & 7 Ινπλίνπ ζηελ  πόιε ηνπ Μπξίληηδη, νινθιεξώζεθαλ νη ελαξθηήξηεο 

εθδειώζεηο ηεο  31
η
 Regata Μπρίνηιζι – Κέρκσρα . 

Με ηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ ηεο Regata λα μεπεξλά ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο, όπσο 

εθηηκάηαη από ηνπο  δηνξγαλσηέο, ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο έδσζε ην 

«παξώλ», πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζεη ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ 

πξντόλησλ ηνπ λνκνύ.  

Μέζα από έλα εμαηξεηηθό πξόγξακκα εθδειώζεσλ πνπ ζπκπεξηιάκβαλε δξάζεηο 

έθζεζεο, γεπζηγλσζίαο & γαζηξνλνκίαο Μεζνγεηαθώλ πξντόλησλ θαη ζπληαγώλ,  ηα 

Αηησιναθαξλαληθά πξντόληα άλνημαλ παληά θαη ηαμίδεςαλ ηνπο θίινπο ηνπ 

ηζηηνπιντθνύ αζιεηηζκνύ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 31
η
 Regata Μπρίνηιζι – 

Κέρκσρα ζηελ πινύζηα ζε γαζηξνλνκηθό πινύην θαη ηζηνξία πνιηηηζκνύ Αηησιηθή 

θαη Αθαξλαληθή γε. 

Η θέηα θαη ην Γηανύξηη ηεο Οξεηλήο Σξηρσλίδαο, ηνπ Βάιηνπ & ηνπ Ξεξόκεξνπ, ηα 

Π.Ο.Π. ηπξηά ηηο Ακθηινρίαο, νη ειηέο Αγξηλίνπ θαη Καιακώλ,   ην Βξαρσξίηηθν θαη 

Μεζνινγγίηηθν Ούδν & Σζίπνπξν, ηα απγνηάξαρα ηνπ Αηησιηθνύ, ηα θξαζηά ηνπ 

Θέξκνπ θαη ηνπ Αγξίληνπ, ην εμαηξεηηθό κέιη ησλ παξαγσγώλ καο, θαζώο θαη ηα 

παξαδνζηαθά δπκαξηθά ηεο Ρίγαλεο,  παληξεύηεθαλ κε ην πεθνξίλν ηνπ Οζηνύλη θαη 

ηελ ζηξαηζηαηέιια  ηνπ Αικπεξνκπέιιν, κε ην θαπληζηό θαπόθνιιν ηνπ Σάξαλην, ηα 

θεκηζκέλα γηα ην άξσκά ηνπο πνκνληόξη ηνπ Πέηζε ληη Γθξέθν  θαη ηα 

πνιπβξαβεπκέλα θξαζηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπξίληηδη, ηαμηδεύνληαο ηνπο θαιεζκέλνπο 

κέζα από ηελ Θάιαζζα ηεο Αδξηαηηθήο & ηνπ Ινλίνπ αλαδεηθλύνληαο γηα άιιε κηα 

θόξα ηελ κνλαδηθόηεηα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο θαη ηεο γαζηξνλνκηθήο 

θιεξνλνκίαο καο. 



   

Οη εηαηξίεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο δξάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο από ηελ πεξηνρή καο θαη βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηε εμσζηξέθεηα 

ησλ πξντόλησλ ηνπο ήηαλ νη: 

 

Αποζηάγμαηα: Πνηνπνηία Γπηηθήο Διιάδνο -  Αθνί Σξηθελέ Ο.Δ - Παζηνπνπινο ΑΔΒΔ. 

 

Οίνος : Παπαζαλαζόπνπινο Κώζηαο ηνπ ππξίδσλα (Σν Πέηξηλν ρσξηό )- Ν & Ν Γξίβαο 

Ο.Δ.  

 

Σσροκομικά – Γαλακηοκομικά: Παπαζαλαζίνπ Α.Β.Δ.Δ. – Βαζηιείνπ Σπξνθνκηθά 

Α.Β.Δ.Δ - Καξνύζνο  ηαύξνο A.E. - Σδίθξεο Σπξνθνκηθά - Πεηξάηνο Μελάο ηνπ 

Γεώξγηνπ – Καξειαθεο ΦΔΣΑ. 

 

Ελαιοκομικά προϊόνηα :ΓΑΙΑ Α.Δ. -  Ήιηδα Α.Β.Δ.Δ. - Πξεβεληδάο Δπζύκηνο ηνπ 

Χαξίιανπ.  

 

Ασγοηάρατο - Άλας : Αθνί ηέθνπ & ΙΑ Δ.Δ  - ΑΛΑΣΙ Φιώξνο 

 

Μέλι :  Σhe Honey Five Χαιηκνύξδα Σζηαθαλίθα Χξπζνύια – αξάθεο Βαζίιεο Σν 

Αθαξλαληθό – Ληαξνθάπεο Θεόδσξνο Αηησιναθαξλαληθή. 

 

Παραδοζιακά ζσμαρικά & προϊόνηα : Γξακκέλνπ Αηθαηεξίλε ‘Ο Κήπνο ησλ 

Δζπεξίδσλ’. 

 

Smart Luxury Hotel : MARPESSA 

 

 

 
   

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 


