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Πληροφορίες προϊόντων – Ελληνική σελίδα
Όνομα Προϊόντος Κερκυραϊκή Μπύρα

Φωτογραφία
(Βεβαιωθείτε για δικαιώματα)

Σύντομη περιγραφή
Μέγιστο 1000 χαρακτήρες

(για τις σελίδες των προϊόντων)

H Κέρκυρα έχει γίνει ευρέως γνωστή για την παραγωγή της Real Ale, ένα είδος
μπύρας που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία
χρόνια. Η Corfu Beer παράγεται σε ένα μικρό ζυθοποιείο στη βορειοδυτική γωνιά της
Κέρκυρας και αποτελεί την αυθεντική παραδοσιακή μπύρα που παρασκευαζόταν στα
παλιά χρόνια, πριν ανακαλυφθούν τα χημικά συντηρητικά και η παστερίωση. Αυτή
είναι η διαφορά της από την βιομηχανοποιημένη μπύρα.

Η Κερκυραϊκή μπύρα είναι ένα 100% φυσικό, ζωντανό προϊόν. Φυσικό επειδή περιέχει
μόνο αγνά υλικά – νερό, βύνη κριθαριού, λυκίσκο και μαγιά. «Ζωντανό» , επειδή η
μαγιά δεν απομακρύνεται από το εμφιαλωμένο προϊόν, ούτε είναι παστεριωμένο, με
αποτέλεσμα να διατηρεί τις ευεργετικές ιδιότητες του κριθαριού και της μαγιάς,
διατηρώντας παράλληλα ανεπηρέαστο το άρωμα του λυκίσκου.

Η διαδικασία παρασκευής εκτελείται με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ η ζύμωση και
ωρίμανση λαμβάνει χώρα σε ειδικές παγωμένες δεξαμενές για αρκετές εβδομάδες. Δεν
προστίθενται χημικές ουσίες, σταθεροποιητές ή χρωστικές ουσίες σε οποιοδήποτε
στάδιο της παραγωγής. Το εμφιαλωμένο προϊόν μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο
μόνο για λίγες ημέρες.

Περιγραφή

Η Κέρκυρα Μικροζυθοποιία βρίσκεται στον Αρίλλα, στη βορειοδυτική γωνιά της
Κέρκυρας. Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της εν μέσω της κρίσης το 2009, με την
παραγωγή να φτάνει τα 80.000 μπουκάλια μπύρας, με κύκλο εργασιών € 70.000 και
τρεις υπαλλήλους. Η παραγωγή το 2012 ανήλθε στις 500.000 φιάλες, ενώ το 2013
αυξήθηκε κατά 30%.

Η εταιρεία ξεκίνησε με δύο ale με την ετικέτα του «Corfu Beer»: η Real Ale Special
(κόκκινο-μπεζ με φρουτώδη γεύση) και Real Ale Bitter (καφέ, ελαφρώς πικρή). Το
2010, μια νέα ετικέτα, η «Ionian», ήταν η πρώτη ξανθιά μπύρα της εταιρείας με
ετικέτα «Royal Ionian» και «Ionian Epos». Το 2012 η βιομηχανία παρήγαγε το
KOROIBOS, που φιλοξενήθηκε ως επίσημη μπύρα του Wetherspoon για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Συνταγές
(προσπαθήστε να βάζετε
φωτογραφίες για κάθε

συνταγή)

Η Κερκυραϊκή φυσική μπύρα συνδυάζεται άψογα με τα παραδοσιακά Κερκυραϊκά
αλλαντικά όπως το Νούμπαλο Φουκάμιδο και πολλοί Κερκυραίοι σεφ τα συνδυάζουν
σε πρωτότυπες συνταγές. Μια από αυτές είναι τα γεμιστά σύκα.
Συνταγή για Σύκα γεμιστά με Νούμπουλο και κρέμα φυσικής κερκυραϊκής μπύρας:
Η συνταγή χρησιμοποιεί αποξηραμένα σύκα τα οποία μουλιάζονται σε ένα μπολ με τη
φυσική ξανθιά Κερκυραϊκή μπύρα. Αφού μαλακώσουν, κόβονται στη μέση και
τοποθετούνται σε πιατέλα. Για τη γέμιση, 120γρ. Κερκυραϊκής μπύρας, 100γρ. Μέλι
και 4 κρόκοι αυγών τοποθετούνται σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύονται μέχρι να δέσει
το μίγμα και αφού η σάλτσα αφεθεί να κρυώσει προστίθενται 225γρ. φρέσκια
μυζήθρα Κέρκυρας. Αφού ομογενοποιηθεί η κρέμα προστίθενται λίγο φρέσκο θυμάρι
και ψιλοκομμένο νούμπουλο. Αφού τοποθετηθεί στο ψυγείο και κρυώσει καλά, η
κρέμα είναι έτοιμη να γεμίσει τα σύκα και να σερβιριστεί με λεπτές φέτες νούμπουλο.



Συνεισφορά Καλή Υγεία
(μπορεί να αποτελεί

συνέντευξη)

-------

Διατροφική Αξία
Η φυσική Κερκυραϊκή μπύρα είναι πλούσια σε βιταμίνη Β, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και
αντιοξειδωτικά. Η βύνη που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένη και υψηλής
ποιότητας, ενώ κανένα από τα συστατικά δεν αλλοιώνεται κατά τη διαδικασία
παραγωγής.
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