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wine friends
Για όλους όσοι αγαπούν το κρασί και επιθυμούν, όχι μόνο να γνωρίσουν τα μυστικά της γεύσης του, αλλά και 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

Η νέα σειρά σεμιναρίων, Wine Friends, υπόσχεται να σας εισάγει στον γοητευτικό κόσμο του κρασιού, προσφέ-
ροντας ταυτόχρονα, γνώση και απόλαυση.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια αποκτούν:
•	 Βεβαίωση παρακολούθησης.
•	 Ποδιά Οινοχόου.
•	 Έκπτωση 10% για την αγορά κάθε βιβλίου των εκδόσεων Les Livres du Tourisme, αποκλειστικά από το 

Chef Story.
•	 Προτεραιότητα εγγραφής σε άλλες θεματικές ενότητες σεμιναρίων και έκπτωση 10% στα σεμινάρια του 

κύκλου Food Friends.

Ειδική προσφορά
•	 Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σύνολο του κύκλου Wine Friends, για το έτος 2014-2015, δι-

καιούνται έκπτωση 20%.

Για την παραπάνω προσφορά, η εξόφληση του ποσού πρέπει να γίνει εφάπαξ.



 

Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE
Θεσσαλονίκης 45, 183 46, Μοσχάτο

(ακριβώς απέναντι από τον ΗΣΑΠ και παράλληλα της οδού Πειραιώς)
www.lemonde.edu.gr/ info@lemonde.edu.gr

τηλ: 210 8211700
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Βασικές Αρχές 
Γευσιγνωσίας
Δεν αρκεί απλά να «πίνεις» ένα κρασί, αλλά να 
το απολαμβάνεις με όλες σου τις αισθήσεις. Μα-
θαίνουμε να αναγνωρίζουμε γεύσεις και αρώμα-
τα και να κατανοούμε σε βάθος, κάθε κρασί που 
δοκιμάζουμε. Η οινολόγος της σχολής μας, Μα-
ρία Τζίτζη, μας εισάγει στη γοητευτική διαδικασία 
της γευσιγνωσίας, αναλύοντας τις τεχνικές της, 
σε κάθε στάδιο. Γιατί η εκτίμηση της ποιότητας 
ενός κρασιού, δεν αποτελεί έργο μόνο, των ει-
δικών.

Εισηγήτρια: Μαρία Τζίτζη

40€

Παρασκευή

09/01
2015
17.35
20.00



5

Οινικοί Θησαυροί 
της Ισπανίας
Η χώρα με τις μεγαλύτερες οινοπαραγωγικές 
ζώνες της Ευρώπης, επιδεικνύει μια σειρά από 
κρασιά, διαφορετικού στυλ και επιπέδου παλαι-
ότητας. Από τα λευκά φρουτώδη και τα αγαπημέ-
να ερυθρά, έως τους μοναδικούς ενισχυμένους 
οίνους sherry και τα εξαιρετικά αφρώδη cava, 
ανακαλύπτουμε τον συναρπαστικό κόσμο των 
ισπανικών κρασιών και εξερευνούμε τις διάση-
μες, αμπελουργικές περιοχές της Ισπανίας.

Εισηγήτρια: Μαρία Τζίτζη

60€

Παρασκευή

23/01
2015
17.35
20.00
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Στη Ρομαντική Ατμόσφαιρα 
των Φυσαλίδων
Συνώνυμες της πολυτέλειας και άμεσα συν-
δεδεμένες με γιορτινά, χαρμόσυνα γεγονότα. 
Προσδίδουν ξεχωριστό στυλ και ατμόσφαιρα σε 
κάθε μας στιγμή, είτε ως απεριτίφ είτε ως συνο-
δευτικό γεύματος ή επιδορπίων. Ανακαλύψτε το 
αρωματικό και γευστικό στυλ που σας ταιριάζει 
και  γεμίστε το flûte ποτήρι σας,  με εξαιρετικές  
ποικιλίες ελληνικού και όχι μόνο, εδάφους.

Εισηγήτρια: Μαρία Τζίτζη

50€

6

Τρ ί τ η
03/02
2015
17.35
20.00



7

Περί Ζύθου…
Ale ή lager; Ξανθιά, κόκκινη ή μαύρη; Τι πληρο-
φορίες μας δίνουν τα διάφορα είδη ζυμώσεων, 
το χρώμα αλλά και το ποσοστό διαύγειας σε μια 
μπίρα; Ποια χαρακτηριστικά αναδεικνύουν την 
ανωτερότητά της, ποιοτικά; Όπως και να την 
προτιμάμε, αποτελεί ένα υψηλής διατροφικής 
αξίας ποτό, που συνοδεύει με τον πιο δροσιστικό 
τρόπο, κάθε στιγμή της ημέρας μας. Γνωρίζουμε 
τη διαδικασία της ζυθοποίησης και δοκιμάζουμε 
μπίρες διαφορετικού, γευστικού προφίλ.

Εισηγήτρια: Χρύσα Γιατρά

40€

Πέμπτη
26/02
2015
17.35
20.00 7
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Παράξενα Κρασιά 
του Κόσμου
Τα παράξενα κρασιά του κόσμου, είναι αυτά που 
δημιουργήθηκαν τυχαία, απρόσμενα, επειδή η 
φύση ξεπερνώντας τα όρια της, παρασύρθηκε 
και ξέφυγε από τον κανόνα. Είναι τα κρασιά του 
άχυρου, αλλά και του πάγου. Τα πιο ψηλά κρασιά 
στον κόσμο, αλλά και αυτά που είναι στα άκρα 
της γης. Τα άγια κρασιά, αλλά και τα κίτρινα ή τα 
γκρι, τα ευλογημένα, αλλά και τα πράσινα. Αυτά 
που βγάζουν φυσαλίδες, αλλά και αυτά που ζυ-
μώνουν χωρίς μαγιά. Κρασιά, που η ιστορία τους 
και μόνο κινεί, αν μη τι άλλο, την περιέργεια.

Εισηγήτρια: Μαρία Τζίτζη

60€

Πέμπτη
26/03
2015
17.35
20.008



wine friends



wine friends
Δελτίο συμμετοχής στα σεμινάρια.
Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο/στα παρακάτω σεμινάριο/σεμινάρια 
(παρακαλώ συμπληρώστε στο αντίστοιχο πεδίο το σεμινάριο/τα σεμινάρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε).
Οι εν ενεργεία σπουδαστές και οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE δικαιούνται έκπτωση 50% στην αναγραφόμενη τιμή.

επιθυμώ να κάνω την εγγραφή μου για το σύνολο των σεμιναρίων με έκπτωση 20%.

επιθυμώ να παρακολουθήσω τα σεμινάρια που έχω επιλέξει παρακάτω:

Παρασκευή 09/01/2015 Βασικές Αρχές Γευσιγνωσίας 40€

Παρασκευή 23/01/2015 Οινικοί Θησαυροί της Ισπανίας 60€

Τρίτη 03/02/2015 Στη Ρομαντική Ατμόσφαιρα των Φυσαλίδων 50€

Πέμπτη 26/02/2015 Περί Ζύθου... 40€

Πέμπτη 26/03/2015 Παράξενα Κρασιά του Κόσμου 60€

Ονοματεπώνυμο .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Οδός...........................................................................................................................................................................................Αριθμός ..............................................................

Περιοχή ..............................................................................................................................................................................................Τ.Κ. ..............................................................

Τηλέφωνο ................................................................................................................................................................................................................................................................

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ......................................................................................................................................................................................................................



Γενικοί Όροι

Κρατήσεις θέσεων γίνονται στη γραμματεία της σχολής στα τηλέφωνα: 210 4811001 & 210 8211700 με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού. 
Εναλλακτικά, στο info@lemonde.edu.gr κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία και με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό της 
σχολής.

Ακύρωση, λόγω υπαιτιότητας του συμμετέχοντα, συνοδεύεται από επιστροφή χρημάτων, μόνο όταν ανακοινώνεται 10 ημέρες πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Σε περιπτώσεις πακέτων, το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται βάσει της αρχικής τιμής του καταλό-
γου για το συγκεκριμένο σεμινάριο, μειωμένης κατά της αντίστοιχης έκπτωσης του πακέτου.

Ακύρωση, λόγω υπαιτιότητας του συμμετέχοντα, που ανακοινώνεται σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την ημερομηνία διεξα-
γωγής του σεμιναρίου δεν συνοδεύεται από επιστροφή χρημάτων. Εναλλακτικά, σε συνεννόηση με τη γραμματεία κι εφόσον υπάρχει διαθεσιμό-
τητα, τοποθετείται σε άλλο σεμινάριο ίσης αξίας και το παρακολουθεί χωρίς επιπλέον κόστος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο υποψήφιος συμμετέ-
χοντας δεν έχει καμία απαίτηση σχετικά με το συγκεκριμένο σεμινάριο.

Για τα σεμινάρια που ακυρώνονται με υπαιτιότητα της σχολής, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες λαμβάνουν πίσω το ποσό που έχουν καταβάλει και 
αντιστοιχεί στο ακυρωθέν σεμινάριο, κι εκεί εξαντλείται όποια άλλη υποχρέωση της σχολής. Σε περιπτώσεις πακέτων, το ποσό της επιστροφής 
υπολογίζεται βάσει της αρχικής τιμής του καταλόγου για το συγκεκριμένο σεμινάριο, μειωμένης κατά της αντίστοιχης έκπτωσης του πακέτου. Η σχο-
λή δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση απέναντι στον υποψήφιο συμμετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον έξοδα σχετίζονται με το ακυρωθέν σεμινάριο, 
όπως έξοδα μεταφορικά, διαμονής, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.

Για τα σεμινάρια που ακυρώνονται λόγω ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας τρίτων, ενδεικτικά αναφέρουμε απεργίες, στάσεις εργασίας, καιρικά 
φαινόμενα, πορείες διαμαρτυρίας κ.ά. η σχολή όποτε είναι δυνατόν θα μεριμνά να τα επαναπρογραμματίζει μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, 
ενημερώνοντας όλους τους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παρευρεθούν στη νέα επαναπρογραμματισμένη 
ημερομηνία του σεμιναρίου, τότε τους επιστρέφεται το ποσό που κατέβαλαν για το συγκεκριμένο σεμινάριο, μειωμένο κατά 20%. Όποτε δεν είναι 
δυνατός ο επαναπρογραμματισμός του ακυρωθέντος σεμιναρίου, η σχολή θα επιστρέφει την αξία του συγκεκριμένου σεμιναρίου στους συμμετέχο-
ντες. Η σχολή δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση απέναντι στον υποψήφιο συμμετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον έξοδα σχετίζονται με το ακυρωθέν 
σεμινάριο, όπως έξοδα μεταφορικά, διαμονής, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. 

Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται παρά τις όποιες ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα, ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε λόγους ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας τρίτων (βλ. πιο πάνω), θεωρούνται καλώς πραγματοποιήσιμα και οι απόντες δεν δικαιούνται καμιάς 
επιστροφής ή / και επιπλέον αποζημίωσης λόγω πραγματοποιημένων σχετικών εξόδων, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε έξοδα μεταφορικά, διαμο-
νής, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.



Όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος 
δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας 

στο τηλεφωνικό κέντρο ή το e-mail της σχολής

Θεσσαλονίκης 45
Μοσχάτο 18346

τηλ.: 210 8211700
e-mail: info@lemonde.edu.gr

web: www.lemonde.edu.gr


