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Ηλέσιον... Αναγεννώντας
τον οίνο των Αρχαίων Ελλήνων
Τί

γεύση να είχε άραγε το κρασί των περίφημων
αρχαιοελληνικών συμποσίων; Πώς να έμοιαζε ο
Άκρατος και πως ο Κεκραμμένος οίνος και κυρίως... πώς συντηρούνταν αφού οι πρόγονοι μας δεν
χρησιμοποιούσαν χημικά;
Τις απαντήσεις μας δίνει η ομάδα του Ηλέσιον που ως
άλλος Δαβίδ, βάλθηκε να αναμετρηθεί με τον Γολιάθ της
βιοτεχνολογίας!
Πρώτο βήμα τους η παραγωγή του μοναδικού φυσικού,
βιολογικού κρασιού χωρίς πρόσθετα θειώδη και άλλα
χημικά, πάνω σε αρχαιοελληνικά πρότυπα.
Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος «ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι μια
ομάδα ανθρώπων, που αγαπούνε τον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Θεωρούν ότι η συλλογική δράση με ΟικοΑυτάρκεια, Ανταλλαγή και διάδοση της Διατροφικής μας
Κληρονομιάς, είναι η συνέχιση της Ζωής, της διαφύλαξης
του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας.
Σύντομα η ομάδα πέρασε από την θεωρία στην πράξη!
Με το ερώτημα πως συντηρούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες
το κρασί τους, ξεκίνησαν την προσπάθεια για οινοποίηση χωρίς πρόσθετα θειώδη, χρώματα και άλλα χημικά,
βασιζόμενοι σε ΑρχαιοΕλληνικά πρότυπα.
Παράλληλα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τα
αρχαία κείμενα, σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους
αυτή έπαιξε και το ναυάγιο της Περιστέρας, όπου βρέθηκαν δεκάδες αμφορείς γεμάτοι υψηλόβαθμο οίνο
χωρίς καμία αλλοίωση.
Το εγχείρημα ξεκίνησε με πολλές ελπίδες και ευτυχώς
-παρά την διαβεβαίωση πολλών ότι το κρασί χωρίς χημικά θα ξύνιζε- δικαιώθηκαν και ο στόχος τους πέτυχε! Ο
Άκρατος Οίνος Ηλέσιον διατηρείται από το 2008 χωρίς
προβλήματα!
Έκτοτε, η ομάδα έβαλε και επίσημα ως πρωταρχικό της
σκοπό την διάσωση και ανάδειξη της διατροφικής μας
κληρονομιάς.

Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία και τις σπουδαίες
πληροφορίες, με τις σημερινές, άρτιες τεχνολογικές
δυνατότητές, εύκολα προκύπτουν πολύ σημαντικά οφέλη για την Ζωή!
Παραδοσιακά και με το βλέμμα... στα αρχαία πατητήρια, το Ηλέσιον έβαλε στόχο να διασώσει παλιές
παραδοσιακές ποικιλίες και να οινοποιήσει με ΑρχαιοΕλληνικά πρότυπα !
Η Καινοτομία Ηλέσιον
Από την διαδικασία παραγωγής ΑρχαιοΕλληνικού

Οίνου προέκυψε παράλληλα το «Ειδύλλι» (νερό από τα
σταφύλια), και το Σταφυλόμελο (φυσικό σιρόπι φρέσκου
βιολογικού σταφυλιού). Τα προϊόντα αυτά είναι 100%
από σταφύλι, χωρίς πρόσθετα θειώδη, χημικά και ζάχαρη. Είναι άθερμα, αφιλτράριστα και άζυμα, χωρίς οινόπνευμα, και έχουν... προίκα τους από την φύση δεκάδες
πολύτιμα συστατικά για τον ανθρώπινο οργανισμό!
Ο Άκρατος Οίνος του Ηλέσιον όταν σμίξει με το
Ειδύλλι δημιουργεί τον Κεκραμμένο Οίνο, που σήμερα
ονομάζουμε κρασί. Δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον
κάθε καταναλωτή να δημιουργήσει το δικό του κρασί σε
όποιους βαθμούς και όσο γλυκό το επιθυμεί εκείνη τη
στιγμή!
Άκρατος Οίνος + Ειδύλλι =
κρασί (Κεκραμμένος Οίνος)
Όσο ελαφρύ το θες με το Ειδύλλι.
Όσο γλυκό το θες με το Σταφυλόμελο.
Φυσικά... το κρασί όπως το θες!
Η Μεσογειακή Διατροφή, που μελετήθηκε τον προπερασμένο αιώνα, περιείχε κρασί, που στην διαδικασία της
οινοποίησής του περιλαμβάνονταν οι φλούδες (στέμφυλα) και τα σπόρια. Η ίδια τεχνοτροπία ήταν που δημιούργησε και το «Γαλλικό παράδοξο», δηλαδή τα οφέλη
του κρασιού «ερυθράς οινοποίησης».
Η καινοτομία του Ηλέσιον στηρίζεται στην ερυθρά
οινοποίηση κι έτσι τα ωφέλιμα συστατικά του σταφυλιού
περνούν -με την όσμωση- στο σώμα του οίνου, και διατηρούνται εκεί χωρίς την χρήση πρωτεϊνών καθίζησης
και φιλτραρίσματος.
Το υψηλό οινόπνευμα αποτελεί μέσο συντήρησης των
ευεργετικών συστατικών του σταφυλιού για πολλά χρόνια!
Τα βιολογικά ξερικά αμπέλια, που τρυγήθηκαν, ζουν
λεύτερα χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα.
Έχουν βαθιές ρίζες για να μπορούν γεύονται όλα τα
συστατικά της μάνας γης. Τα συντροφεύουν κυκλάμινα
και κέδροι, πουλιά ταξιδευτές, που κόπιασαν στους
καρπούς για να πάρουν δυνάμεις, και μυρωδάτοι αγέρηδες, που τα συνήθισαν στα χάδια. Άγρυπνοι φρουροί
τους ο θεός Διόνυσος, ο μέγας Πάν, οι Βάκχες, οι Νύμφες και οι Σάτυροι με το γελαστό τους βλέμμα.

