
ΖΥΘΟΠΟΙIΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ



ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ,
Ι∆ΙΑ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΓΕΥΣΗ.

Η εικόνα, το λογότυπο και 
οι συσκευασίες της ΒΕΡΓΙΝΑ άλλαξαν. 

Η ποιότητα όμως και η μοναδική γεύση της 
παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες! 

Ανακαλύψτε το ανανεωμένο, πλούσιο 
χαρτοφυλάκιο της Ζυθοποιίας Μακεδονίας

Θράκης και απολαύστε κάθε γουλιά!

• ΒΕΡΓΙΝΑ Lager

• ΒΕΡΓΙΝΑ Red

• ΒΕΡΓΙΝΑ Weiss

• ΒΕΡΓΙΝΑ Πορφύρα

• ΒΕΡΓΙΝΑ Black

• ΝΕΑ ΒΕΡΓΙΝΑ 
  ALCOHOL FREE



ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ;
Η ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΥΝΗ ΘΡΑΚΗΣ

Το μυστικό κάθε μπύρας ΒΕΡΓΙΝΑ 
κρύβεται στη βύνη Θράκης! Είναι η 

«ψυχή» της μπύρας, καθώς της χαρίζει 
χαρακτηριστικό σώμα και τον ιδιαίτερο 

γευστικό χαρακτήρα της.

Στη βύνη Θράκης, προσθέτουμε 
εκλεκτές πρώτες ύλες, τεχνογνωσία, 

σεβασμό, αφοσίωση και μεράκι. Και είναι 
αυτός ο συνδυασμός που μετουσιώνει 

κάθε ΒΕΡΓΙΝΑ, σε μία ξεχωριστή, 
αξεπέραστη, γνήσια «ζύμωση» ανώτερης 

ποιότητας.     



www.verginabeer.com



5%
ALC.

VOL.0,33LT & 0,5LT

ΦIΑΛΗ ΚΟΥΤΙ

330ML & 500ML



Η αυθεντική ελληνική μπύρα Lager
από 100% Βύνη Θράκης και

εκλεκτές πρώτες ύλες. 

Χαρακτηριστικά:

Γευστικοί Συνδυασμοί:

100% Θρακική Ξανθιά Βύνη συνυπάρχει 
αρμονικά με αρώματα λυκίσκων 

προσφέροντας μια μοναδική γευστική 
εμπειρία. Μία αυθεντική Premium 

Lager που παράγεται σύμφωνα με τις 
πιο αυστηρές προδιαγραφές της 

ευρωπαϊκής Lager (Reinheitsgebot).

Συνοδεύει ιδανικά κρέας στη σχάρα 
και κάθε τύπου barbeque, πίτσα, τυριά 
και αλλαντικά, ενώ αποτελεί το τέλειο 

συνοδευτικό για τις περισσότερες 
πατροπαράδοτες ελληνικές συνταγές.

Σερβίρεται ιδανικά στους 2-4˚C



5,8%
ALC.

VOL.0,33LT & 0,5LT

ΦIΑΛΗ



Αρωματική κεχριμπαρένια μπύρα φτιαγμένη
με μοναδική συνταγή από σπάνιες βύνες Θράκης. 

Χαρακτηριστικά:

Γευστικοί Συνδυασμοί:

Μεστή, με άριστη ισορροπία πικρών και 
γλυκών χαρακτηριστικών και άρωμα 
εξωτικών φρούτων, βατόμουρου και 

μελιού.

Συνδυάζεται ιδανικά με τυριά έντονου 
αρωματικού προφίλ, όπως καπνιστά 

τυριά Μετσόβου, το ώριμο Provolone, 
καθώς και μπλε τυριά. «∆ένει» τέλεια 

με λαδερά, πιάτα ζυμαρικών, 
κοκκινιστά κρέατα και κυνήγι. 

Σερβίρεται ιδανικά στους 4-6˚C



5,4%
ALC.

VOL.0,5LT

ΦIΑΛΗ



H ελληνική πολυβραβευμένη μπύρα Weiss.

Χαρακτηριστικά:

Γευστικοί Συνδυασμοί:

Σταρένια, αφιλτράριστη, με πλούσια γεύση και
έντονα αρώματα γαρύφαλλου και μπανάνας. 

Αναγνωρίζεται ως μία από τις καλύτερες μπύρες 
του κόσμου στην κατηγορία Hefeweizen. Οφείλει 
τα φρουτώδη αρώματα και τη θολή της εμφάνιση 

στην ειδική αφροζύμη που περιέχει. 

Συνδυάζεται με ημιμαλακά και μοναστηριακά τυριά με 
έντονη γεύση, κατσικίσια τυριά, αλλά και τυριά, όπως 
ώριμο Gouda. Ιδανικό συμπλήρωμα για ένα γεύμα με 

θαλασσινούς μεζέδες και λευκά ψάρια.

Σερβίρεται ιδανικά στους 4-6˚C

Για τη μέγιστη δυνατή απόλαυση, αφού γεμίσετε 
το ποτήρι με το 80% της ΒΕΡΓΙΝΑ Weiss, 

ανακινείτε τη μαγιά στη φιάλη και μετά την 
προσθέτετε στο ποτήρι.



6,3%
ALC.

VOL.0,33LT 
ΦIΑΛΗ



LIMITED EDITION

Χαρακτηριστικά:

Γευστικοί Συνδυασμοί:

Αφιλτράριστη δυνατή Lager, με ευγενή 
αρώματα λυκίσκου και βύνης που ισορροπούν 

άριστα και δένουν αρμονικά. Προέρχεται 
αποκλειστικά και μόνο από τη Δεξαμενή Νο.13 

της ζυθοποιίας μας και απευθύνεται στους 
λάτρεις της μπύρας.

Ταιριάζει αρμονικά με μαλακά και νωπά 
τυριά χαμηλού αρωματικού προφίλ, όπως η 

μαλακή φέτα, το χαλούμι, η Mozzarella ή 
νωπά τυριά, όπως η Ricotta. Συνδυάζεται 
ιδανικά με ελαφριά πιάτα κοτόπουλου και 

μοσχαριού, καθώς και με διάφορες 
ποικιλίες αλλαντικών. 

Σερβίρεται ιδανικά στους 4-6˚C

Για μία πραγματική γευστική εμπειρία, αφού 
γεμίσετε το ποτήρι με το 90% της ΒΕΡΓΙΝΑ 
Πορφύρα, ανακινείτε τη μαγιά στη φιάλη και 

μετά την προσθέτετε στο ποτήρι.

Αφιλτράριστη, μεστή Lager μπύρα, σε περιορισμένο 
αριθμό φιαλών με παραδοσιακή συνταγή

από τη ∆εξαμενή Νο13 της ζυθοποιίας μας. 



5,5%
ALC.

VOL.0,33LT 
ΦIΑΛΗ



Αφιλτράριστος «Μέλας Ζύθος» Θράκης
με χαρακτηριστική,

μεστή γεύση και ευγενή αρώματα.

TΗRACIAN PREMIUM MALT 

Χαρακτηριστικά:

Γευστικοί Συνδυασμοί:

Η μοναδική σύνθεση του 
αφιλτράριστου «Μέλανα Ζύθου» 
Θράκης απελευθερώνει ευγενή 

αρώματα καφέ και βανίλιας που σας 
κατακλύζουν από την πρώτη στιγμή.

Για μια ξεχωριστή γαστρονομική 
εμπειρία, απολαύστε τη ως επιδόρπιο 

σε συνδυασμό με μαύρη σοκολάτα ή 
ως συνοδευτικό καπνιστών τυριών 

και αλλαντικών. 

Σερβίρεται ιδανικά στους 8-12˚C



0,4%
ALC.

VOL.0,33LT & 0,5LT

ΦIΑΛΗ                  ΚΟΥΤΙ

330ML



Χαρακτηριστικά:

Γευστικοί Συνδυασμοί:

Γνήσια Premium Lager με χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλκοόλ – μόλις 0,4%. Ακολουθώντας ακριβώς τη 

συνταγή και τις προδιαγραφές παραγωγής της ΒΕΡΓΙΝΑ 
Lager, η Alcohol Free διαφέρει μόνο στη διαδικασία 
ζύμωσης καθώς στο στάδιο αυτό προστίθεται μία 

εκλεκτή μαγιά που περιορίζει το αλκοόλ. Ενώ διαθέτει 
χαρακτηριστικά που την κάνουν ακαταμάχητη, όπως ότι 

είναι ισοτονική, έχει μόνο 25 kcal/100ml και περιέχει 
φολικό οξύ. Εντυπωσιακά ίδια σε γεύση κι εμφάνιση, με 

ελαφριά αλλά ταυτόχρονα μεστή γεύση, γεμάτο σώμα και 
αρώματα λυκίσκων, η Alcohol Free δεν έχει τίποτε να 

ζηλέψει από την κανονική Lager!

Ως κλασική μπύρα τύπου Lager συνοδεύει μία μεγάλη 
γκάμα γευμάτων, όπως κρέας στη σχάρα και κάθε

 τύπο barbeque, αλλά και πίτσα, τυριά και αλλαντικά.

Σερβίρεται ιδανικά στους 2-4˚C

Υποδεχθείτε τη ΝΕΑ Alcohol Free, 
το νέο μέλος της οικογένειας ΒΕΡΓΙΝΑ. 


