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DryRiver Premium GIN Χαρίσκος Αποστάγµατα
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Για τον ∆ηµήτρη Χαρίσκο πραγµατοποιήθηκε ένα όνειρο όταν 
του δόθηκε η ευκαιρία να δηµιουργήσει το δικό του 
αποστακτήριο στην ειδυλλιακή κοιλάδα του Ξηροποτάµου.

Υποχρεωµένος στην ποιότητα, προµηθεύτηκε αρχικά τον πιο 
δοκιµασµένο, καινοτόµο αλλά και συγχρόνως οικολογικό 
εξοπλισµό που ήταν διαθέσιµος στην εγχώρια και ευρωπαϊκή 
αγορά. 

Το επόµενο βήµα για τον ∆ηµήτρη ήταν η αναζήτηση 
εξαιρετικών πρώτων υλών από κάθε γωνιά της ευλογηµένης 
ελληνικής γης. Με αυτά τα συστατικά στη διάθεση του, την 
επιτυχηµένα πολύχρονη εµπειρία του ,φωτιά στη καρδιά και 
µια θάλασσα στο µυαλό,σάλπαρε για το ταξίδι .. στην ανάπτυξη 
νέων αποσταγµάτων. 
Λεπτότητα χαρακτήρα και απουσία κάθε «παράφωνης» νότας 
που θα αλλοίωναν γεύση και άρωµα ήταν το λιµάνι 
προορισµός. Πειραµατιζόµενος πάνω σε διάφορες τεχνικές 
απόσταξης και επεξεργασίας των πρώτων υλών κατάφερε να 
παντρέψει την παράδοση µε την καινοτοµία στα τελικά 
προϊόντα…

Τα ονόµατα αυτών επιλέχτηκαν από την περιοχή και 
παράγονται σε µικρές πάντα παρτίδες έτσι ώστε να υπάρχει η 
προσωπική επαφή που θα διασφαλίζει πάντα την επίτευξη των 
υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών που καθόρισε.

Καλό μας ταξ ί δ ι .



 

Dry River Premium Gin

 

Αλκοολικός βαθµός : 43% vol 

 
Χωρητικότητα : 700 ml
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Στη βόρειο Eλλάδα ,στην κοιλάδα Ξηροποτάµου –∆ράµας, µια 
περιοχή µε τραχιά-όµορφη φύση και κρυστάλλινες πηγές ο 
αυτοφυής άγριος Άρκευθος αποτελούσε ένα φυτό µε µακριά 
παράδοση για τα πολλαπλά οφέλη του. 

Το πικρόλεπτο άρωµα των καρπών του άγριου Αρκεύθου, σε 
συνδυασµό µε µια µοναδική συνταγή τοπικών βοτάνων ,µαζεµένα 
από τα γύρω βουνά, υπόκεινται σε πολλαπλή απόσταξη στο 
µοναδικού σχεδιασµού ζευγάρι χάλκινων αποστακτήρων µε 
αποτέλεσµα ένα λεπτό, βελούδινο και εξαίσιο gin.

Μια ευχάριστη έκπληξη µε αστείρευτη ζωντάνια απαλό και 
πολύπλοκο χαρακτήρα. Ξεχωρίζουν ο άγριος άρκευθος, οι 
νότες φρέσκου λεµονιού και ολόκληρη η φρεσκάδα της 
κοιλάδας του Ξηροποτάµου µε την πρώτη κιόλας γουλία.

 Ένα Ελληνικό Τζιν ιδανικό για να το δοκιµάσεις σκέτο, σε 
κοκτέιλ ή συνοδευµένο µε το αγαπηµένο σου Τόνικ.

Αλκοολικός βαθµός :  37,5% vol 

 
Χωρητικότητα : 700 ml



Ποικιλίες: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, 
Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Ποιος είναι ο Μάνγκους ;
Όσον αφορά το έθιµο και τη µορφή αυτή, την φιγούρα του Μάνγκους ή 
αλλιώς του καλικάντζαρου κατά άλλους πολιτισµούς, σε όλη την δυτική 
Ευρώπη την περίοδο µετά τα Χριστούγεννα εµφανίζονται παντού 
παρόµοιες µορφές, όπως στην Ιταλία οι τράγοι, στην Ελλάδα είναι οι 
καλικάντζαροι, στην Αυστρία οι κράµπους, στον Ξηροπόταµο ∆ράµας τον 
συναντάµε ως Μάνγκους.

Οι µορφές αυτές βγαίνουν µετά τα Χριστούγεννα και εξαφανίζονται τα Θεοφάνεια. 
Χορεύουν, ξεφαντώνουν, πειράζουν όλους τους ανθρώπους και µας αφήνουν ήσυχους 
µόνο αν τους κάνουµε κάποια δώρα ή κεράσµατα. Είναι άκακοι αλλά είναι 
σκανδαλιάρηδες.

Φρέσκα στέµφυλα ζυµώνουν σε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία σε ανοξείδωτες δεξαµενές και 
αποστάζονται άµεσα µετά το τέλος της ζύµωσης 
στους σύγχρονους αποστακτήρες µας.

Τσίπουρο Μάνγκους
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Αλκοολικός βαθµός : 40% vol 

Χωρητικότητα : 700 ml, 200 ml, 50 ml Ποικιλίες: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, 
Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Αλκοολικός βαθµός : 42% vol 

Χωρητικότητα : 700 ml, 200 ml,50 ml

Φρέσκα στέµφυλα ζυµώνουν σε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία σε ανοξείδωτες δεξαµενές και 
αποστάζονται άµεσα µετά το τέλος της ζύµωσης 
στους σύγχρονους αποστακτήρες µας.

Επαναπόσταξη µε σπόρους γλυκάνισου, 
κόλιανδρου.

Τσίπουρο Μάνγκους µε γλυκάνισο



Ποικιλίες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Αλκοολικός βαθµός : 40% vol 

Χωρητικότητα : 700 ml, 500 ml, 250 ml

Ποικιλίες: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, 
Μοσχάτο Αλεξανδρείας
Αλκοολικός βαθµός : 40% vol 

Χωρητικότητα : 700 ml, 500 ml, 250 ml

Ποικιλίες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Αλκοολικός βαθµός : 40% vol 

Χωρητικότητα : 700 ml, 500 ml, 250 mlΤ
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ς Φρέσκα στέµφυλα ζυµώνουν σε ελεγχόµενη 

θερµοκρασία σε ανοξείδωτες δεξαµενές και 
αποστάζονται άµεσα µετά το τέλος της ζύµωσης 
στους σύγχρονους αποστακτήρες µας.

Τσίπουρο Μάνγκους Μονοποικιλιακό

Φρέσκα στέµφυλα ζυµώνουν σε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία σε ανοξείδωτες δεξαµενές και 
αποστάζονται άµεσα µετά το τέλος της ζύµωσης στους 
σύγχρονους αποστακτήρες µας.

Ωρίµανση αρχικά σε καινούρια αµερικάνικα και 
γαλλικά βαρέλια, τελικό φινίρισµα σε παλιά γαλλικά 
βαρέλια όπου προηγήθηκε ωρίµανση Ασύρτικου

Μάνγκους παλαιωµένο απόσταγµα στεµφύλων 
σταφύλης  5ετίας 

Μάνγκους παλαιωµένο απόσταγµα
στεµφύλων σταφύλης  3ετίας

Φρέσκα στέµφυλα ζυµώνουν σε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία σε ανοξείδωτες δεξαµενές και 
αποστάζονται άµεσα µετά το τέλος της ζύµωσης 
στους σύγχρονους αποστακτήρες µας.
Ωρίµανση αρχικά σε καινούρια αµερικάνικα και 
γαλλικά βαρέλια, τελικό φινίρισµα σε παλιά 
γαλλικά βαρέλια όπου προηγήθηκε ωρίµανση 
Ασύρτικου.



Αλκοολικός βαθµός : 21,4% vol 

Χωρητικότητα : 500ml, 250ml

Αλκοολικός βαθµός : 21,4% vol 

Χωρητικότητα : 500ml, 250ml
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Κάθε χρόνο το Μάιο, αναζητούµε και βρίσκουµε φρεσκοκοµµένα 
Ελληνικά λεµόνια από µικρούς τοπικούς καλλιεργητές σε όλες τις 
γωνιές της Ελληνικής γης.Ο φρεσκοστυµµένος χυµός τους µαζί µε 
το απόσταγµα των συστατικών του λεµονιού,αναµειγνύονται και 
δηµιουργούν ένα λικέρ µε µοναδικό χαρακτήρα και µια 
αλησµόνητη γευστική εµπειρία. 

Cesar Emmanuel Λεµονανθός
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Σύνθεση εκλεκτού τσίπουρου µε αγνό ανθόµελο-αρωµατισµένο 
µε νότες λεµονιού, κανέλας, και µοσχοκάριδου…µια κορυφαία 
γευστική και συναισθηµατική εµπειρία!

Cesar Emmanuel Ρακόµελο


