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Η ιστορία του κρασιού  
 

Υπάρχουν αμέτρητες αναφορές σχετικά με την ιστορία του κρασιού. Το αμπέλι έχει 

προϊστορία πολλών εκατομμυρίων χρόνων. Κουκούτσια αγριοσταφυλλιών έχουν βρεθεί 

ακόμη και σε σπηλιές που  κατοικήθηκαν από νομαδικές προϊστορικές φυλές. Πριν από την 

εποχή των παγετώνων ευδοκιμούσε στην πολική ζώνη, στην Ισλανδία, τη Βόρεια Ευρώπη, 

τη βορειοδυτική Ασία ακόμη και την Αλάσκα. Οι παγετώνες όμως περιόρισαν την εξάπλωσή 

του και επέβαλαν γεωγραφική  απομόνωση μεταξύ ποικιλιών που τελικά εξελίχθηκαν σε 

διαφορετικά είδη, «απώθησαν» διάφορους πληθυσμούς άγριων αμπέλων προς θερμότερες 

ζώνες ,όπως την κεντρική- ανατολική Ασία (από όπου τελικά πέρασαν ευρασιατικά στελέχη 

και στην Αμερική), στην κεντρική και νότια Ευρώπη, αλλά το σημαντικότερο, προς την 

ευρύτερη περιοχή του νότιου Καυκάσου. Εκεί, μεταξύ Εύξεινου Πόντου Κασπίας Θάλασσας 

και Μεσσοποταμίας, γεννήθηκε το είδος «Άμπελος η Οινοφόρος»  που σχεδόν 

αποκλειστικά – σε διάφορες ποικιλίες και υβρίδια- καλλιεργείται σήμερα.  

Ένας άλλος μύθος λέει ότι ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλιά της Αιτωλίας Οινέα. 

Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια από αυτές τρώγοντας συνέχεια ένα 

συγκεκριμένο καρπό γινόταν πιο υπερκινητική και εύθυμη από τις άλλες. Μάζεψε τότε 

αρκετά σταφύλια και τα πρόσφερε στο βασιλιά του. Εκείνος παρασκεύασε το χυμό τους 
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που ονόμασε «οίνο» από το όνομά του ενώ στον καρπό έδωσε το όνομα του βοσκού 

(σταφύλι). 

 

Σύμφωνα με τη Βίβλο, μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, η Κιβωτός του Νώε 

προσάραξε στην κορυφή του όρους Αραράτ. Όταν τα νερά υποχώρησαν, ο Νώε κατέβηκε 

προς την κοιλάδα με τους δύο γιούς του και φύτεψε το πρώτο αμπέλι. 
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Η παλαιότερη όμως καταγεγραμμένη αναφορά, ως προς την ανακάλυψη του 

κρασιού, προέρχεται από το Ιράν, με τον βασιλιά Jamshid και το χαρέμι του. Ο βασιλιάς 

εξόρισε μια από τις γυναίκες του, η οποία μετά από αυτή την απογοήτευση, θέλησε να 

αυτοκτονήσει. Στην αποθήκη του παλατιού η κοπέλα ήπιε από ένα βάζο με υπολείμματα 

χαλασμένων σταφυλιών που είχαν κριθεί ακατάλληλα. Η κοπέλα αποκοιμήθηκε  αλλά όταν 

ξύπνησε την επόμενη ημέρα είχε ανακαλύψει τα ευχάριστα αποτελέσματα του χαλασμένου 

χυμού. Είπε την ανακάλυψή της στο βασιλιά ο οποίος την ξαναδέχθηκε στο χαρέμι και 

διέταξε όλα τα σταφύλια που καλλιεργούνται στην Περσέπολη να προορίζονται για 

οινοποίηση. 

 

Στην Αίγυπτο, το κρασί έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχαία τελετουργική ζωή. Σε 

σκηνές οινοποίησης σε τοίχους τάφων και τον κατάλογο προσφορών  που τους συνόδευαν, 

περιλαμβάνεται κρασί που παραγόταν στους αμπελώνες του Δέλτα. 
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Ο οίνος στην Αρχαία Ελλάδα 
 

Το κρασί αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κληρονομιάς των εθίμων της, 

των παραδόσεων και της διατροφής της. Ήταν μια πηγή έμπνευσης για τα γράμματα και τις 

τέχνες και ένας σημαντικός τομέας  στην οικονομία της. Με παράδοση στην οινοπαραγωγή, 

η οποία καλύπτει μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη από 50 αιώνες, έπαιξε ένα σημαντικό 

ρόλο στην ιστορία του κρασιού. Μπορεί η παραγωγή κρασιού να μην γεννήθηκε στην 

Ελλάδα, όμως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτοί που ανέπτυξαν την τέχνη της οινοποίησης, την 

καλλιέργεια της αμπέλου και την εμπορία του κρασιού σε υψηλό επίπεδο. Αρκεί κανείς να 

θυμηθεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν Θεό προστάτη του κρασιού, τον Διόνυσο, για να 

καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έδιναν στο «θεϊκό» αυτό ποτό. 

 

Στην ομηρική μυθολογία το κρασί σερβίρεται συνήθως σε «αγγεία» (κρατήρες) για 

ανάμειξη και αναφερόταν ως ο χυμός των θεών. Η λέξη «κρασί» αντικατέστησε τη λέξη 

«οίνος» στους βυζαντινούς χρόνους.  

Η λέξη παράγεται από τη λέξη κράσις (ανάμειξη). Η ετυμολογία της λέξης 

αντανακλά τη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να πίνουν το κρασί τους ανακατεμένο με 

νερό.  

Παραγωγή και εμπόριο κρασιού αναπτύσσεται στη Μινωική Κρήτη. Ένας λινός από 

άργιλο ηλικίας τουλάχιστον 3600 χρόνων, βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο 

Βαθύπετρο στην Κρήτη. Μαρτυρίες για τη μεγάλη σημασία του κρασιού βρίσκουμε και στο 

Μυκηναϊκό πολιτισμό. Ένα πλήρες κελάρι ανακαλύφθηκε στην Πύλο στην  Πελοπόννησο, 

ενώ λεπτοδουλεμένα δοχεία σερβιρίσματος και πόσης από χρυσό και ασήμι τα συναντάμε 

ως εκθέματα στα μουσεία μας.  
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Ο Όμηρος και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια  αναφέρεται συχνά στο κρασί ως 

καθημερινό ποτό που σερβίρεται τόσο σε γιορτές όσο και για την επιβεβαίωση συμφωνιών 

ή σαν σπονδή προς τους θεούς. Στο «Συμπόσιο» του Πλάτων αναπτύσσεται ένας 

σημαντικός διάλογος για το κρασί.  

 

 

Η πορεία του κρασιού στην Ελλάδα μέσα στην Ιστορία έχει ως εξής: 
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 Προϊστορικοί χρόνοι. 

Η οινοφόρος άμπελος είναι αυτοφυές φυτό στην Ελλάδα και ίχνη του έχουν βρεθεί 

ακόμη και πριν την περίοδο των παγετώνων. Η καλλιέργεια του αμπελιού και η παραγωγή 

του κρασιού θεωρούνται δεδομένες στους Προϊστορικούς χρόνους (4500-1050 π.Χ). 

Υπολείμματα της άγριας αμπέλου βρέθηκαν σε πολλά μέρη της χώρας και ενδεχομένως 

κάποια χρονολογούνται πριν τη Νεολιθική Εποχή. Η εξημερωμένη άμπελος καλλιεργείται 

στην ελληνική χερσόνησο, σε πολλές περιοχές από την 4η χιλιετία π.Χ. 

 Αρχαϊκή περίοδος. 

Η καλλιέργεια του αμπελιού στην Αρχαϊκή περίοδο και πιο συγκεκριμένα κατά τον 7ο 

αιώνα π. Χ. έχει διαδοθεί πλέον σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αφού το κλίμα και το έδαφός 

του προσφέρονται. Στην περίοδο αυτή (700- 480π.Χ.), η ανάγκη για ασφαλή μεταφορά  

κρασιών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη  της κεραμικής  τέχνης  για την κατασκευή αμφορέων, 

που θα αντικαταστήσουν τους ασκούς στα θαλασσινά ταξίδια, ενώ η αγγειοτεχνία θα δώσει 

εξαιρετικά δείγματα διαφορετικών τύπων αγγείων κρασιού. 

 Κλασική περίοδος. 

Στην κλασική περίοδο (480 – 323 π.Χ.) την εποχή των μεγάλων κλασικών συγγραφέων 

και των φιλοσόφων, που υμνούν τον ελληνικό οίνο στα έργα τους, είναι ίσως η εποχή της 

μεγαλύτερης άνθησης που γνώρισε ποτέ το διεθνές εμπόριο του κρασιού. Τότε επίσης 

καθιερώνονται τα αμπελουργικά, τα οινοποιητικά μέσα και οι τεχνικές.  

 Ελληνιστικοί χρόνοι. 

Στους Ελληνιστικούς χρόνους (323 – 146 π.Χ.) και για τους επόμενους αιώνες, οι 

περιοχές του νότιου Αγαίου αλλά και τα παράλια της Μικράς Ασίας έγιναν τα μεγάλα 

παραγωγικά και εμπορικά κέντρα κρασιού της Μεσογείου.  

 Ρωμαϊκή Περίοδος. 

Την περίοδο 146 π.Χ. – 324 μ.Χ οι Ρωμαίοι κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού 

χώρου. Έτσι υιοθέτησαν πολλά στοιχεία των Ελλήνων σε πολλούς τομείς και διαμόρφωσαν 

τον «ελληνορωμαϊκό πολιτισμό». Ένας από αυτούς τους τομείς ήταν η καλλιέργεια των 

αμπελιών. Επίσης υιοθέτησαν και την ελληνική τέχνη της απόλαυσης του κρασιού 

διοργανώνοντας συμπόσια.  
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 Βυζαντινή Περίοδος 

Η βυζαντινή περίοδος είναι η συνέχεια της ρωμαϊκής περιόδου. Έτσι πολλά πράγματα 

και τεχνικές πάνω στην καλλιέργεια και την παραγωγή  του κρασιού περνάνε από τα 

ρωμαϊκά χρόνια στα βυζαντινά. Κατά αυτή την περίοδο οι τεχνικές είτε μένουν όπως είναι 

είτε βελτιώνονται. 

 Ενετοκρατία 

Κατά την περίοδο αυτή οι Βενετοί δραστηριοποιούνται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου 

και του Ιονίου αλλά και στην Κρήτη. Αναπτύσσεται πολύ το εμπόριο του κρασιού καθώς 

τα ελληνικά κρασιά είναι περιζήτητα λόγω του γεγονότος ότι εκτός από την ποιότητα, 

άντεχαν και στα μακρινά ταξίδια.  

 Τουρκοκρατία. 

Στην τουρκοκρατία (1453 – 1821), οι Οθωμανοί Τούρκοι σε αντίθεση με τους άλλους 

κατακτητές, λόγω της θρησκείας τους δεν εκμεταλλεύτηκαν τον πλούτο του ελληνικού 

αμπελώνα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι Οθωμανοί, κυρίως μετά την άλωση της 

πόλης, επέτρεψαν στους κατοίκους των αμπελουργικών  περιοχών να συνεχίσουν να 

παράγουν κρασί, ενώ στην χειρότερη , η κατανάλωση κρασιού απαγορεύτηκε και 

αμπελώνες καταστράφηκαν. 
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 Σύγχρονη Περίοδος. 

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και των δεινών εισήγαγε μια Ελλάδα στη 

σύγχρονη περίοδο. Η ρετσίνα, ως ιδιαίτερο κρασί, η μαυροδάφνη Πατρών και τα κρασιά της 

Σάμου ήταν τα βασικά εμφιαλωμένα κρασιά που εξάγονταν, ενώ άλλες ποσότητες κρασιού 

στέλνονταν χύμα για ανάμειξη με ευρωπαϊκά κρασιά.  

 

Πώς παράγεται το κρασί 
 

Οι ρώγες του σταφυλιού περιέχουν σάκχαρα, που θα μετατραπούν με αλκοολική 

ζύμωση σε οινόπνευμα, καθώς επίσης οργανικά οξέα και νερό. Για την παραγωγή ερυθρού 

ή ροζέ χρησιμοποιούνται τα σταφύλια που κατά κανόνα είναι ερυθρά, ενώ για τους 

λευκούς οίνους, το σταφύλι μπορεί να είναι λευκό ή και ερυθρό. Σημαντική για το τελικό 

αποτέλεσμα είναι η περιεκτικότητα του σταφυλιού σε σάκχαρα και οξέα, η οποία εξαρτάται 

από την ποικιλία, το έδαφος, τις κλιματικές συνθήκες αλλά και από τη χρονική στιγμή του 

τρύγου. Τα σταφύλια που αφήνονται να ωριμάσουν, αυξάνονται τα σάκχαρά τους  εις 

βάρος των οξέων, ούτως ώστε να είναι κατάλληλα για γλυκά κρασιά, αλλά όχι για όξινα και 

αντίστροφα.  

 

Μετά τον τρύγο τα σταφύλια πρέπει να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση στο 

πατητήρι, όπου θα εξαχθεί το γλεύκος (μούστος) από τις ρώγες. Η έκθλιψη του μούστου 

μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους: στο παραδοσιακό πατητήρι όπου τα σταφύλια 

πατιούνται από τους ανθρώπους και σε διάφορα μηχανήματα «σπαστήρες», χειροκίνητα ή 
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ηλεκτρικά. Ακολουθεί η ζύμωση ,κατά την οποία το οινόπνευμα παράγεται από τα σάκχαρα 

του μούστου με την επίδραση των ζυμομήκητων.  

 

 

 

 

Το φρέσκο κρασί δεν είναι έτοιμο για κατανάλωση. Η οξύτητά του είναι πολύ 

τονισμένη και οι τανίνες του είναι πολύ επιθετικές. Με την πάροδο του χρόνου όμως το 

κρασί θα ωριμάσει και θα αποκτήσει την ισορροπία των γευστικών του χαρακτηριστικών. Η 

παλαίωση του κρασιού διακρίνεται στην οξειδωτική, που πραγματοποιείται μέσα στο 

βαρέλι και στην αναγωγική που πραγματοποιείται μέσα στη φιάλη. Κατά την οξειδωτική 

παλαίωση με την παρουσία του οξυγόνου ( που εισέρχεται από τους πόρους του βαρελιού) 

το κρασί μαλακώνει σε γεύση ενώ διαλύει ταυτόχρονα ουσίες από το ξύλο. Το κρασί πρέπει 

να ελέγχεται τακτικά ακόμη και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο βαρέλι. Η 

θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή 10-14ο C καθώς και η υγρασία του 

(70-75 %). 

Το κρασί μετά την ωρίμανση και την παλαίωσή του ( όταν αυτή πραγματοποιείται) 

προετοιμάζεται για την εμφιάλωσή του. Καθώς πρέπει να εμφανίζεται διαυγές στη φιάλη 

του απομακρύνονται τυχόν στερεά σωματίδια που βρίσκονται σε διασπορά καθώς και οι 

ουσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για το θόλωμα που παρουσιάζει ή που μπορεί να 

παρουσιάσει στο μέλλον. Γι αυτόν το λόγο το κρασί ψύχεται, κολλάρεται και στο τέλος 

φιλτράρεται. 
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Η εμφιάλωση είναι μια σχετικά απλή, μηχανική διαδικασία. Η φιάλη, ο φελλός, η 

ετικέτα, το καψύλλιο, είναι μια ολόκληρη σειρά από προϊόντα που συμβάλλον στη τελική 

εμφάνιση, στο «ντύσιμο» του κρασιού. Στα ερυθρά κρασιά συνήθως ακολουθεί η 

αναγωγική παλαίωση του κρασιού μέσα στη φιάλη. Είναι εκείνο το στάδιο όπου το κρασί, 

απουσία πλέον οξυγόνου, αναπτύσσει το «μπουκέτο» του.  

 

Όψη, οσμή και γεύση του κρασιού  
 

Για να εξεταστεί η όψη του κρασιού απαιτείται καλός φυσικός φωτισμός ( ή έστω 

λευκός τεχνητός) και λευκό φόντο πίσω από το ποτήρι που πρέπει να είναι γεμισμένο στο 

1/3 περίπου της χωρητικότητάς του. Για την όψη του κρασιού, που είναι άκρως ενδεικτική 

πολλών δεδομένων του προϊόντος, εξετάζονται τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Η διαύγεια: το κρασί μπορεί να είναι διαυγές ή θολό. 

 Η λαμπρότητα: το κρασί μπορεί να είναι λαμπερό ή  θαμπό. 

 Η ένταση του χρώματος: ένα κρασί μπορεί να έχει βαθύ, απαλό ή ασθενές χρώμα. 

 

Το άρωμα του κρασιού προέρχεται και διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από την 

ποικιλία του σταφυλιού. 

Για το άρωμα εξετάζονται τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Η ένταση: το κρασί μπορεί να είναι έντονο, μέτριο, ασθενές, ανύπαρκτο 

 Η ποιότητα: το κρασί μπορεί να είναι επώνυμο, φίνο, κοινό, χονδροειδές. 
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 Ο χαρακτήρας: μπορεί να είναι φρουτώδης, ανθώδης, φυτικός, μπαχαρένιος, 

ζωικός κ.α. 

 

Όταν το κρασί εκτιμηθεί μέσω όρασης και όσφρησης, η γεύση θα ολοκληρώσει τη 

διαδικασία της δοκιμής. Τα όργανα αντίληψης των γεύσεων δεν είναι άλλα από τους 

γευστικούς θύλακες  της γλώσσας , οι οποίες αποτελούν ευαίσθητους αποδέκτες των 

ουσιών, άρα και της γεύσης του κρασιού.Για τη γεύση του κρασιού εξετάζονται τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Η γλυκύτητα: ένα κρασί μπορεί να είναι ξηρό, ημίγλυκο ή γλυκό. 

 Η οξύτητα: η αίσθηση των φυσικών οξέων στο στόμα, τόσο πιο έντονη είναι η 

παραγωγή σάλιου κατά την κατάποση. 

 Το αλκοόλ: μπορεί να είναι υψηλό, μέτριο ή χαμηλό, αν και αυτό που μετράει 

είναι η αίσθηση ισορροπίας που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτό ( που 

προκαλεί γλυκιά και θερμή εντύπωση) και στην οξύτητα ή και τις τανίνες του 

κρασιού. 

 Οι τανίνες: οι ουσίες του κρασιού που ξηραίνουν το στόμα και τα ούλα με τη 

στυφάδα τους δίνουν στο κρασί τον εξισορροπητικό γευστικό παράγοντα της 

πικράδας (καθώς συμβάλλουν στη δομή του). Το αίσθημα των στυφών 

τανινών μπορεί να είναι έντονο, οπότε αυτές χαρακτηρίζονται άγριες, αλλιώς 

μέτριες ή και μαλακές. 

 Το σώμα: έτσι χαρακτηρίζεται η αίσθηση πληρότητας (πάχους) που αφήνει ένα 

κρασί στο στόμα. Το σώμα του κρασιού μπορεί να είναι γεμάτο, μέτριο ή ελαφρύ 

(στα λευκά κρασιά λέγεται συνήθως όγκος). 

 Τα αρώματα στόματος: εντός στόματος, τα αρώματα του κρασιού «βγαίνουν» και 

πάλι εξατμιζόμενα και εκτιμώνται όπως και στην περίπτωση της όσφρησης 

φτάνοντας στο οσφρητικό κέντρο μέσο διόδων που βρίσκονται εσωτερικά, στο 

ανώτερο επίπεδο του φάρυγγα. 

 Η αρωματική διάρκεια: πρόκειται για το χρόνο που τα αρώματα στόματος του 

κρασιού διαχέονται στη στοματική και τη ρινική κοιλότητα, μετά από την 

απομάκρυνση από το στόμα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μακρά, μέτρια ή κοντή.  

 Η επίγευση: είναι η γευστική εντύπωση που μένει ,αφού το κρασί φύγει από το 

στόμα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μακρά, μέτρια ή κοντή.  
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Συστατικά του κρασιού  
 

Στα 100 γραμμάρια κρασιού περιέχονται: 

 Νερό 25,0-45,0 γραμμάρια. 

 Σάκχαρα – πολυσακχαρίτες 34,0-36,0 γραμμάρια.  

 Έλαια 13,0-20,0 γραμμάρια. 

 Τανίνες 4,0-6,0 γραμμάρια. 

 Αζωτούχα συστατικά 4,0-6,5 γραμμάρια. 

 Ανόργανα συστατικά 2,-4,0 γραμμάρια. 

 Λιπαρά οξέα 1,0 γραμμάρια. 

 

Εξοπλισμός που χρειάζεται για την παραγωγή κρασιού.  
 

 Σκεύη για τη συλλογή των σταφυλιών. 

 Σκεύος ή μηχάνημα για το πάτημα των σταφυλιών ώστε να γίνει η θραύση της 

ρώγας. 
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 Δοχείο για την προσωρινή αποθήκευση των πατημένων σταφυλιών. 

 Υδρόμετρο – Μουστόμετρο. 

 Μηχάνημα (σταφυλοπιεστήριο) για την εξαγωγή του μούστου (γλεύκος). 

 Δοχείο για την αποθήκευση του μούστου. 

 

Ο ΤΡΥΓΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ... 

 

   4/8        ποικιλίες Σαντορίνης (ξενόλοο/ αθήρι, μαυροτράγανο, βουδόματο, 

κατσανό,  γαïδουριά)     

   7/8        chardonnay  

  8/8        μαύρη σταφίδα (Μεσσηνία-Ηλεία) 

 11/8       ασύρτικο Σαντορίνης 

 14/8       sauvignon blanc 

 17/8       ρομπόλα (Κεφαλονιά) 

 18/8       μανδηλαριά (Σαντορίνη) 

 19/8       merlot 

 20/8       μαλαγουζιά 

 21/8       μονεμβασιά (Πάρος) 

 21/8       λιάτικο 

 21/8       cabernet franc 
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 22/8       μοσχάτο Αλεξανδρείας (Λήμνος) 

 22/8       αθήρι 

 22/8       ugni blanc (trebbiano) 

 23/8       αηδάνι 

 24/8       syrah 

 25/8       ασύρτικο (Αττική) 

 26/8       cabernet sauvignon 

   1/9        μοσχάτο Ρίου (μοσχούδι) 

  2/9        ασύρτικο (Βοιωτία) 

  4/9        σαββατιανό (Ευβοια) 

  5/9        σαββατιανό (Αττική) 

  6/9        ροδίτης (Αττική) 

  7/9        μανδηλαριά 

  8/9        βηλάνα 

 10/9       μοσχάτο Αμβούργου 

 12/9       ξινόμαυρο 

 14/9       ντεμπίνα 

 15/9       κοτσιφάλι 

 15/9      σαββατιανό (Βοιωτία) 

 16/9      ροδίτης (Βοιωτία) 

 18/9      αγιωργήτικο (Νεμέα) 

 19/9      ροδίτης(Αχαîα, Κορινθία) 

  2/10     κολινιάτικο 

  7/10     μοσχοφίλερο 
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Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου 
 

ΛΕΥΚΕΣ: Αθήρι,  Αηδάνι,  Ασύρτικο,  Βαρδέα,  Βηλάνα,  Βιδιανό,  Γουστολίδι,  Δαφνί,  Ζα-

κυνθινό,  Κακοτρύγης,  Κανελάτος,  Κυδωνίτσα,  Λαγόρθι,  Μαλαγουζιά,  Μπατίκι, 

 Μονεμβασιά,  Μοσχοφίλερο,  Μοσχάτο Αλεξανδρείας,  Μοσχάτο Αμβούργου,  Μοσχάτο 

Κεφαληνίας,  Μοσχάτο Ρίου,  Ντεμπίνα,  Παύλος,  Ροκανιάρης,  Ροδίτης,  Ρομπόλα. 

 

ΕΡΥΘΡΕΣ :Αγιωργίτικο,  Βερτζαμί,  Βλάχικο,  Κολινιάτικο,  Κοτσιφάλι,  Λημνιό,  Λημνιώνας, 

 Λιάτικο,  Μπεκάρι,  Μαύρο Μεσηνικόλα,  Μανδηλαριά, Μούχταρο, Ξυνόμαυρο, Ρωμέικο, 

Φωκιανό. 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΛΕΥΚΕΣ Sauvignon Blanc, Chardonnay, Trebbiano(Ugni Blanc), Traminer 

ΕΡΥΘΡΕΣ Cabernet, Merlot, Syrah, Grenache Rouge, Cabernet Franc, Carignan. 

 

http://www.greekwineland.gr/images/stories/vineyard/sav1.jpg
http://www.greekwineland.gr/images/stories/vineyard/agi1.jpg
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Κυριότερες ποικιλίες αμπέλου ανά περιοχή που 

καλλιεργούνται στην Ελλάδα 
 

 Πελοπόννησος: Αγιωργίτικο, Κορινθιακή σταφίδα, Μοσχάτο λευκό, Μοσχοφίλερο, 

Ρεφόσκο, Ροδίτης, Σουλτανίνα (σταφίδα). 

 Κρήτη: Βηλάνα, Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Μαντηλαριά, Ρωμέικο. 

 Στερεά Ελλάδα: Σαββατιανό 

 Μακεδονία και Θράκη: Ασύρτικο, Αθήρι, Ροδίτης, Λημνιό, Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα, 

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. 

 Θεσσαλία: Κρασάτο, Μαύρο Μεσενικόλα, Μοσχάτο Αμβούργου, Μπατίκι, 

Ξινόμαυρο, Σταυρωτό. 

 Νησιά Ιονίου: Βερτζαμί, Μαυροδάφνη, Μοσχάτο λευκό, Ρομπόλλα. 

 Νησιά Αιγαίου: Αϊδάνι, Ασύρτικο, Λιμνιό, Μαντηλιαριά, Μονεμβασία, Μοσχάτο 

Αλεξανδρείας . 

 Δωδεκάνησα: Αθήρι, Μαντηλαριά, Μοσχάτο λευκό. 

 Ήπειρος: Ντεμπίνα , Cabernet Sauvignon.  
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Λευκή οινοποίηση  

 

Το πρώτο στάδιο της λευκής οινοποίησης είναι ο εκραγισμός, ο οποίος 

πραγματοποιείται στο εκραγιστήριο. Αυτό το μηχάνημα αποτελείται από ένα διάτρητο 

κύλινδρο που περιστρέφεται. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ένας άξονας με πτερύγια που 

περιστρέφεται και αυτός με αντίθετη όμως φορά. Εδώ οι ράγες διαχωρίζονται από τα 

κοτσάνια τους και περνούν από τις τρύπες του κυλίνδρου, ενώ τα κοτσάνια βγαίνουν από 

το αντίθετο άκρο και απομακρύνονται. 

Στη συνέχεια οι ράγες περνούν  ανάμεσα από τους κυλίνδρους του θλιπτηρίου, οι 

οποίοι επίσης περιστρέφονται. Η ταχύτητα και η μεταξύ τους απόσταση ρυθμίζονται 

ανάλογα με την ποικιλία των σταφυλιών και το βαθμό ωριμότητάς τους. Έτσι ενώ σπάζουν 

οι φλοιοί αποφεύγεται το σπάσιμο των κουκουτσιών που θα πρόσθετε στυφή γεύση στο 

κρασί. Με την σύνθλιψη των ραγών, απελευθερώνεται μέρος του χυμού τους. Οι ζύμες 

του φλοιού έρχονται σε επαφή με τον ίδιο το χυμό.  

Η σταφυλομάζα που παραλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο οδηγείται για πίεση. 

Ένα σύγχρονο πνευματικό πιεστήριο παρέχει ήπια μεταχείριση στο σταφύλι. Η λειτουργία 

του βασίζεται στο γέμισμα φούσκας που βρίσκεται στο εσωτερικό του με αέρα ή υγρό. Η 

σταφυλομάζα πιέζεται κατ’αυτόν τον τρόπο στα εσωτερικά τοιχώματά του κυλίνδρου και 
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έτσι εξάγεται το υπόλοιπο του χυμού (υπάρχουν βέβαια και άλλοι τύποι πιεστηρίων, όπως 

αυτά με βίδα κ.α.). 

Στη συνέχεια απομακρύνονται τα στέμφυλα και ο χυμός οδηγείται σε δεξαμενή 

όπου ψύχεται για κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως μία νύχτα περίπου).  Είναι η 

διαδικασία της απολάσπωσης, κατά την οποία το ήδη ψυγμένο γλεύκος διαυγάζεται. Η 

διάγαυση επιτυχγάνεται από μόνη της  με την κατακάθιση όλων των σωματιδίων που 

βρίσκονται σε αιώρηση στο μούστο και γίνεται πάντα πριν από την αλκοολική ζύμωση. Η 

διάρκειά της είναι από 12 έως 14 ώρες, ανάλογα με το ποσοστό λασπών. Τα κρασιά που 

προέρχονται από απολασπωμένα γλεύκη έχουν καθαρότερο άρωμα. Το χρώμα τους είναι 

πιο σταθερό και λιγότερο ευαίσθητο στις οξειδώσεις. 

Ο καθαρός πλέον χυμός μεταγγίζεται σε δεξαμενή ,όπου πραγματοποιείται  η 

αλκοολική ζύμωση. Φτάσαμε λοιπόν στο κρίσιμο σημείο της οινοποίησης, τη διαδικασία 

δηλαδή μετατροπής του φρέσκου χυμού σταφυλιών (γλεύκους) σε κρασί. 

Αυτή  προκαλείται από τις ζυμομύκητες, μονοκύτταρους οργανισμούς που 

βρίσκονται αδρανοποιημένοι στο φλοιό του σταφυλιού και έχουν πλέον περάσει στο 

σταφυλοπολτό. Ο κυριότερος  ρόλος των ζυμών είναι να μετατρέψουν το γλυκό χυμό του 

σταφυλιού και πιο συγκεκριμένα τα σάκχαρά του, σε αλκοόλη. 

Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται επιλεγμένες ζύμες με τις οποίες εμβολιάζονται το 

γλεύκος, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της ζύμωσης και των επιθυμητών 

χαρακτηριστικών του κρασιού που θα παραχθεί. Αν δε γίνει προσθήκη ζυμών από τον 

παραγωγό η αλκοολική ζύμωση λέγεται φυσική, ενώ αλλιώς ελεγχόμενη. 

Παρατηρούμε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αλκοολική ζύμωσης αυξάνεται η 

θερμοκρασία του γλεύκους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ζύμες παράγουν ενέργεια. Στη λευκή 

οινοποίηση η δεξαμενή ψύχεται έτσι ώστε η θερμοκρασία της ζύμωσης να κυμαίνεται 

στους 18οC αποσκοπώντας στην απόκτηση αρωμάτων με χαρακτήρα λουλουδιών και 

φρούτων, που θα χαρίσουν στο κρασί φρεσκάδα. 

Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, όταν δηλαδή το σύνολο των σακχάρων έχει 

μετατραπεί σε αλκοόλη, το κρασί μεταγγίζεται στις δεξαμενές αποθήκευσης.  
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Ερυθρή οινοποίηση  

 

Η διαδικασία της ερυθρής οινοποίησης είναι παρόμοια με αυτή της λευκής μέχρι 

το στάδιο της αλκοολικής ζύμωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής απελευθερώνεται διοξείδιο 

του άνθρακα  που δημιουργεί φυσαλίδες. Αυτές ανεβάζουν τους φλοιούς στην επιφάνεια 

των δεξαμενών όπου σχηματίζουν ένα πυκνό «καπέλο». Οι ερυθρές χρωστικές ουσίες στις 

οποίες οφείλεται το κόκκινο χρώμα του κρασιού βρίσκονται στο εσωτερικό των φλοιών του 

σταφυλιού. Μόνο η επαφή του χυμού με το φλοιό στη σωστή θερμοκρασία και για 

συγκεκριμένο χρόνο, δίνει το ποθητό αποτέλεσμα του χρωματισμού του. Γι αυτό τραβάμε 

το χυμό από τον πυθμένα της  δεξαμενής και τον ανακυκλώνουμε από την κορυφή της. Με 

αυτόν τον τρόπο, ή και άλλους, διαβρέχουμε τα στέμφυλα. Ρυθμίζοντας λοιπόν το χρόνο 

αυτής διαδικασίας που ονομάζεται εκχύλιση έχουμε το επιθυμητό χρώμα.  

Στα ερυθρά κρασιά ο χρόνος εκχύλισης μπορεί να διαρκέσει από ελάχιστες μέρες 

έως και αρκετές εβδομάδες. Διατηρούμε τη θερμοκρασία ζύμωσης στο όριο 25-28οC που 

είναι ιδανική για την παραγωγή των ερυθρών οίνων, καθώς μας επιτρέπει να 

παραλάβουμε τα συστατικά που διαφοροποιούν τη γεύση των κόκκινων κρασιών, 

διατηρώντας τη φρεσκάδα των αρωμάτων τους.  
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Μόλις ο χυμός μας αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα και γευστικό χαρακτήρα 

απομακρύνεται από τους φλοιούς και μεταφέρεται σε άλλη δεξαμενή. Εδώ, ή αργότερα, 

ολοκληρώνεται η αλκοολική ζύμωση και μπορεί να εκδηλωθεί μια δεύτερη, η 

μηλογαλακτική. Αυτή ονομάζεται ζύμωση αν και προκαλείται από βακτήρια, σε αντίθεσημε 

την αλκοολική ζύμωση που πραγματοποιείται από ζυμομύκητες. Είναι δε τόσο σημαντική 

για την εξέλιξη των ερυθρών κρασιών ώστε αν δεν εκδηλωθεί από μόνη της, συχνά 

προσπαθούμε να την προκαλέσουμε. Σε αυτή τη φάση το μηλικό όξύ μετατρέπεται σε 

γαλακτικό, μια αλλαγή που «μαλακώνει» το κρασί, μειώνει δηλαδή τον άγουρο χαρακτήρα. 

 

Οίνος και υγεία  
 

Το κρασί εμφανίζεται ανά τους αιώνες δεμένο με τον άνθρωπο, και κατέχει 

εξέχουσα θέση σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες ως μοναδικό ποτό, αρμονικά 

συνδεδεμένο με το μέτρο , την καλή σωματική και ψυχική κατάσταση, τον ισορροπημένο 

τρόπο ζωής και την μακροζωία. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι γιατροί της εποχής, ανάμεσά 

τους και ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός αναγνώρισαν τις ευεργετικές ιδιότητές του κρασιού 

στην υγεία, και το χρησιμοποιούσαν θεραπευτικά, κάνοντάς το, ίσως το παλαιότερο 

φάρμακο, γνωστό εδώ και 5 χιλιάδες χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές 

επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι  το κρασί και κυρίως το κόκκινο, έχει ιδιαίτερα 

ευεργετική επίδραση στην υγεία, όταν πίνεται σε καθημερινή βάση με το φαγητό και με 

μέτρο. Βρέθηκε ότι η χρήση αυτή του κρασιού μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά 20 

έως 60%, βελτιώνει τη λειτουργία του στομάχου και την πέψη γενικότερα, εμποδίζει τη 

δημιουργία χολόλιθων, διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος στους ιστούς, δρα ως 

αντιφλεγμονώδες και αντισηπτικό, αυξάνει την αντίσταση στα κοινά κρυολογήματα και 

βοηθά στον ύπνο. Ακόμη, προκαλεί ευεξία, ποιότητα ζωής και μακροζωία μειώνοντας τους 

θανάτους από οποιαδήποτε αιτία κατά 10 έως 20%. 
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Όλες οι ευεργετικές δράσεις του κόκκινου κρασιού προκύπτουν μόνο μετά από 

καθημερινή και όχι περιστασιακή κατανάλωση. Έχει βρεθεί ότι όποιος καταναλώνει 2 

ποτηράκια κρασί κάθε μέρα έχει όλες τις προαναφερόμενες δράσεις στον οργανισμό του, 

ενώ αν κάποιος δεν πίνει καθόλου κρασί όλη την εβδομάδα και το καταναλώνει π.χ. το 

Σαββατοκύριακο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Προτείνεται, αν δεν υπάρχει κάποιο 

συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας  που να το διαφοροποιεί, η κατανάλωση 2 μικρών 

ποτηριών για τους άνδρες και 1 για τις γυναίκες σε καθημερινή βάση.  

 

Επιλογή κρασιού στο φαγητό 
 

Για την κατανάλωση κάποιου λιπαρού φαγητού επιλέγουμε ένα λευκό κρασί με 

μειωμένη οξύτητα για να απαλύνει τη λιπαρή αίσθηση που έχει μείνει στο στόμα. Το ίδιο 

επιλέγουμε και για φαγητά με ξινή γεύση. Με ψητά κρέατα και τυριά προτιμάμε ένα 

κόκκινο κρασί πλούσιο σε τανίνες.Γενικά το λευκό κρασί ταιριάζει με τα αυγά, το ψάρι και 

τα λευκά κρέατα, ενώ το κόκκινο με τα κόκκινα κρέατα και το κυνήγι. Τα γλυκά κρασιά 

ταιριάζουν κυρίως με τα επιδόρπια.  
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Στο μαγείρεμα είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται κυρίως το ίδιο κρασί με αυτό 

που σερβίρεται στο τραπέζι. Ωστόσο αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ανοιχτό χρώμα ενός 

φαγητού (π.χ. μανιτάρια) χρησιμοποιούμε λευκό κρασί. Για τις μαρινάδες προτιμάμε 

κόκκινο κρασί.  

 

Οινοτουρισμός 
 

Ο οινοτουρισμός είναι το είδος του τουρισμού που ο σκοπός του περιλαμβάνει τη 

γεύση, την κατανάλωση ή τη αγορά κρασιού από το μέρος παραγωγής του ή  κοντά σε 

εκείνο το μέρος. Η διαφορά του οινοτουρισμού με τα άλλα είδη εναλλακτικού τουρισμού 

και του αγροτουρισμού είναι πως ο οινοτουρισμός αποτελείται από επισκέψεις σε 

αμπελώνες, οινοποιεία ,όπου ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί κρασιά ή ακόμη να πάρει 

μέρος στη συγκομιδή σταφυλιών. Οι επισκέπτες μαθαίνουν συνήθως την ιστορία του 

οινοποιείου, βλέπουν πως φτιάχνεται το κρασί και στη συνέχεια δοκιμάζουν τα κρασιά.  

Μια πληθώρα λόγων μπορούν να παρακινήσουν τους ανθρώπους να επισκεφθούν μια 

αμπελουργική περιοχή όπως καταγράφεται από έρευνες: 
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 Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το κρασί. 

 Να γνωρίσουν το περιβάλλον που είναι σχετικό με το κρασί. 

 Να ανακαλύψουν τον πλούτο των γεύσεων και των αρωμάτων. 

 Να ταυτιστούν με τον πολιτισμό και την κουλτούρα. 

 Να συνδυάσουν φαγητό και κρασί σε μια οινογαστρονομική περιήγηση αναζήτησης 

γεύσεων. 

 Να γνωρίσουν από κοντά τις ευεργετικές ιδιότητές του. 

 Να επιστρέψουν στη φύση και να γευτούν τους καρπούς της . 

 Να εκτιμήσουν και να απολαύσουν το οικοσύστημα. 

 Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική και την παραδοσιακή τέχνη. 

 Να διασκεδάσουν μακριά από τη μονοτονία και τους ασφυκτικούς ρυθμούς των 

αστικών κέντρων.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τουρίστας επιθυμεί να επισκεφτεί μια οινοπαραγωγό 

περιοχή προκειμένου, εκτός των άλλων, να μάθει περισσότερα για τα κρασιά της και να τα 

δοκιμάσει. Ωστόσο, για να είναι ολοκληρωμένη η εμπειρία του, η περιοχή πρέπει να του 

προσφέρει επιπλέον δραστηριότητες πολιτιστικού, λαογραφικού ή ακόμη και αθλητικού – 

ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος και φυσικά βασικές υποδομές υψηλού επιπέδου, όπως 

διαμονή , σίτιση και διασκέδαση. 

Για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση μιας οινοτουριστικής 

κουλτούρας με αποδέκτες όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει καταρχάς να 
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προσδιορίσουμε  τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα του αναπτυσσόμενου οινοτουρισμού. Το 

αυτονόητο πλεονέκτημα για τα οινοποιεία είναι η αύξηση των πωλήσεων, η οποία 

οφείλεται  κυρίως στους οινόφιλους επισκέπτες. Η γευσιγνωσία στο χώρο παραγωγής 

ενθαρρύνει, συνήθως, τους περισσότερους να επιλέξουν και να αγοράσουν τα κρασιά της 

αρεσκείας τους. 

Ο αυξημένος οινοτουρισμός μπορεί να βοηθήσει ευρύτερα στην ανάπτυξη νέων 

δεσμών με το εμπόριο ξενοδοχείων και τις προοπτικές απασχόλησης. Επίσης, ενδεχόμενη 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάδειξη εναλλακτικών προορισμών είναι 

κάποιες άλλες πολύ αισιόδοξες αλλά όχι ουτοπικές βλέψεις, εφόσον δεχθούμε ως 

προαπαιτούμενο ότι θα υπάρξει οργάνωση κατά τα παραπάνω πρότυπα, με τελικό στόχο τη 

συμβουλή του οινοτουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προοπτική διασφάλισης και 

ανάδειξης του τοπίου και  παράλληλα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Οινοτουρισμός στο Ιόνιο  
 

Στα τέσσερα μεγάλα νησιά του Ιονίου πελάγους ο οινοτουρισμός είναι 

αναπτυγμένος, ιδίως στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. 

Οι διακοπές στο Ιόνιο είναι επιλογή πολλών Ελλήνων και ξένων και το γεγονός πως 

ο τουρισμός φαίνεται πως εξασφαλίζει, τουλάχιστον ως τώρα, την απορρόφηση των  

προϊόντων του κρασιού έχει στρέψει όλα τα νησιά σε εσωστρέφεια και έτσι ούτε 

ο οινοτουρισμός στο Ιόνιο αλλά ούτε και τα κρασιά τους είναι ιδιαιτέρως γνωστά. 

Σύμφωνα με την οινική χωροταξία που έχει θεσπίσει η ΕΔΟΑΟ, τα Νησιά του Ιονίου 

και η Πελοπόννησος αποτελούν μια οινική ενότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι δρόμοι του 

κρασιού στο Ιόνιο είναι προέκταση των δρόμων του κρασιού της Πελοποννήσου. 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
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Ο αμπελώνας του Ιονίου με 4.6% βρίσκεται στην 7η θέση του οινικού χάρτη της 

Ελλάδας ως προς την έκταση των αμπελιών μεταξύ των 9 αμπελουργικών περιφερειών. 

Στην ίδια θέση βρίσκεται και ως προς το πλήθος των κρασιών με 193 κωδικούς. 

 

Λευκάδα 
 

Στην περιφερειακή ενότητα (Νομό) Λευκάδας ο δρόμος του κρασιού περιλαμβάνει 

τρία επισκέψιμα οινοποιεία. 

Με αφετηρία τη γραφική πόλη της Λευκάδας, οι οινόφιλοι που θα 

κάνουν οινοτουρισμό στη Λευκάδα θα συναντήσουν το ένα πριν το Νυδρί, το άλλο λίγο 

μετά στα ορεινά της δημοτικής ενότητας Ελλομένου και το τρίτο στο δρόμο προς Σύβοτα -

 Βασιλική. 

Ο αμπελώνας της Λευκάδας είναι εν πολλοίς κατανεμημένος ως προς τις ποικιλίες 

και έτσι οι οίνοι ΠΓΕ Λευκάδα (Τοπικός Οίνος Λευκάδας) παράγονται σε συγκεκριμένες 

περιοχές ανάλογα με τον χρωματικό τους τύπο. 

Οινικό ενδιαφέρον υπάρχει και στις περιοχές των Απολλωνίων και των Σφακιωτών. Έτσι, 

ο δρόμος του κρασιού στη Λευκάδα είναι ένας γύρος, που από την πόλη της Λευκάδας 

περπατά νότια στα ανατολικά παράλια έως πριν τα Σύβοτα και μετά ανεβαίνει στο βουνό 

πηγαίνοντας βόρεια προς Καρυά και Σφακιώτες και επιστρέφει στην πόλη.  

 

 

 Κατάλογος των οινοποιείων της Λευκάδας 

 ΕΑΣ Λευκάδας "ΤΑΟΛ" - πόλη Λευκάδας. 

http://www.lefkada.gr/pages.asp?pageid=27&langid=1
http://www.lefkada.gr/pages.asp?pageid=111&langid=1
http://www.1732.syzefxis.gov.gr/pages.asp?pageid=109&langid=1
http://ellomenou.gr/el/deps.html
http://www.apollonion.gr/dimotika_diamerismata.php
http://www.apollonion.gr/dimotika_diamerismata.php
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://www.apollonion.gr/
http://www.sfakiotes.gr/index.php?menu_id=4&submenu_id=1
http://keosoe.gr/enoseiseas/lefkada/enosi_leykada.html
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 Αμπελουργία Οινοποιία Σολδάτος - Αργυρός - Άγιος Ηλίας Απολλωνίων. 

  Κρασιά Πλαγιές Λευκάδας, Σολδάτος Γ. Αργυρός Π.  

 Λευκαδίτικη Γη - Φτερνό Ελλομένου 

 Σύφλογο Λευκάδας - Πλατύστομα Ελλομένου 

 Vertzamo - Λυγιά Κατούνας δ.ε. Λευκάδας. 

 

Κέρκυρα 
 

Στον οινικό χάρτη της περιφερειακής ενότητας -Νομού Κέρκυρας τα περισσότερα 

οινοποιεία είναι συγκεντρωμένα στο κεντρικό τμήμα του νησιού, σε κοντινές αποστάσεις 

από την πόλη της Κέρκυρας, της οποίας η Παλιά Πόλη έχει κηρυχθεί ως μνημείο Unesco και 

είναι μέλος του OWHC - Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

 

Οι οινόφιλοι, που θα κάνουν οινοτουρισμό στην Κέρκυρα, τα πιο πολλά θα τα 

συναντήσουν  στη δημοτική ενότητα Παρελίων πηγαίνοντας προς Παλαιοκαστρίτσα. Ένα 

οινοποιείο είναι νότια στο δρόμο προς και λίγο πριν από τον υδροβιότοπο της 

λιμνοθάλασσας  Κορισσίων. 

Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν 2 διαδρομές στους δρόμους του κρασιού 

της Κέρκυρας. 

Οι οίνοι ΠΓΕ Κέρκυρα (Τοπικός Οίνος Κέρκυρας) μπορούν να παράγονται σε όλο το 

νησί ενώ σε μικρή περιοχή στα νοτιοδυτικά παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Χαλικούνα (Τοπικός 

Οίνος Χαλικούνας). Συνολικά οι οινόφιλοι θα βρουν 5 κρασιά μποτιγιάδο (εμφιαλωμένα) με 

αυτές τις ενδείξεις. 

Έως τα μέσα του 16ου αιώνα το αμπέλι ήταν η βασική καλλιέργεια στην Κέρκυρα. 

Τότε, όμως, οι Ενετοί επιδότησαν την ελιά και αυτή είναι πιθανότατα και η μεγαλύτερη 

http://mylefkada.gr/images/banners/PLAGIES_LEFKADAS_095x07_reclama_GR.jpg
http://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3/496281747062975
http://www.lefkaditikigi.gr/
http://www.siflogo-lefkada.gr/
http://www.greekwineland.gr/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,22
http://www.corfuvisit.net/default.asp?id=&mnu=&content=&ACT=&grp=&LangID=Greek_Iso
http://www.corfuvisit.net/default.asp?id=2&LangID=Greek_Iso&mnu=2&ACT=5&content=1
http://whc.unesco.org/en/list/978
http://www.ovpm.org/en/greece/corfu
http://www.corfuwestcoast.gr/EL/corfu.php?Cat_ID=52
http://www.corfuvisit.net/default.asp?id=38&LangID=Greek_Iso&mnu=38&ACT=5&content=129
http://www.corfuvisit.net/default.asp?id=11&LangID=Greek_Iso&mnu=11&ACT=5&content=73
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-5.html
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επιρροή τους στο νησί. Σήμερα, η ελιά είναι σχεδόν μονοκαλλιέργεια και τα λίγα πια 

αμπέλια (περίπου 8% της καλλιεργημένης έκτασης) βρίσκονται κυρίως στο βόρειο και στο 

δυτικό τμήμα της Κέρκυρας. 

 Κατάλογος των οινοποιείων της Κέρκυρας  

 Οίνοι Κοντίνης - Τριμόδι Θιναλίου 

 Το Κελάρι του Στίνη - Πόλη Κέρκυρας 

 Κτήμα Θεοτόκη - Λιβάδι Ρόπα Παρελίων 

 Οικογένεια Γραμμένου - Σιναράδες Παρελίων 

 Οινοποιείο Γουλή - Λιαπάδες  

 Οινοποιία Λειβαδιώτη - Χαλικούνα, Άγιος Ματθαίος Μελιτειαίων 

 Οινοποιία Νικολούζου - Άνω Κορακιάνα Φαιάκων  

 Ambelonas Corfu - Καρουμπάτικα Παρελίων 

http://kontinis.gr/
http://www.terrakerkyra.gr/advert/gr/agores/stinis.html
http://www.theotoky.com/
http://grammenosfamily-wines.com/index_gr.html
http://kerkhora.blogspot.com/2009/05/blog-post_990.html
https://www.facebook.com/leivadiotis.winery
http://nicoluzo.com/
https://www.facebook.com/pages/Ambelonas_Corfu/142088489195354
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Κεφαλονιά – Ιθάκη 
 

Στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς ο οινοτουρισμός είναι αναπτυγμένος 

ουσιαστικά. Ο οινικός χάρτης της Κεφαλονιάς περιλαμβάνει αμπέλια και οινοποιεία κυρίως 

http://www.kefalonia-online.gr/
http://www.kefalonia-online.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=101
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στο νότιο τμήμα του νησιού, που έχει Τρεις οίνους με ονομασίες προέλευσης: ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) 

Ρομπόλα, ΠΟΠ (ΟΠΕ) Μοσχάτος Κεφαλονιάς και ΠΟΠ (ΟΠΕ) Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς. 

Ο αμπελώνας της Κεφαλονιάς παράγει επίσης τους οίνους ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου 

(Τοπικός Οίνος Πλαγιών Αίνου) και οι οίνοι ΠΓΕ Μαντζαβινάτα (Τοπικός Οίνος 

Μαντζαβινάτων). 

Οι δρόμοι του κρασιού της Κεφαλονιάς  είναι πρακτικά δύο γύροι στα δύο νότια 

τμήματα του νησιού. 

Ό ένας, ο μεγάλος, θα μπορούσε να ονομαστεί διαδρομή του κρασιού της 

Ρομπόλας (ή διαδρομή του κρασιού του Αίνου). Είναι ένας γύρος που με αφετηρία 

το Αργοστόλι, , ανεβαίνει στη συνέχεια στη Μονή Αγίου Γερασίμου στο οροπέδιο 

των Ομαλών, στην καρδιά της αμπελουργικής ζώνης της Ρομπόλας, από εκεί κατηφορίζει 

στη νότια πλαγιά του Αίνου στις περιοχές Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων και 

επιστρέφει στο Αργοστόλι μέσω Μηνιών. Έτσι  περνάει από όλα τα οινοποιεία "αυτής της 

μεριάς". 

Από το οροπέδιο των Ομαλών ανεβαίνει ο δρόμος προς τον εθνικό δρυμό Αίνου με 

το μοναδικό είδος μαύρου έλατου. 

Ο άλλος είναι η διαδρομή του κρασιού της Παλικής. Ένας μικρότερος γύρος στη 

χερσόνησο της Πάλης, με αφετηρία το Ληξούρι και από εκεί στην περιοχή 

των Μαντζαβινάτων καλύπτει και τα οινοποιεία της "άλλης μεριάς" ολοκληρώνοντας τον 

οινοτουρισμό στην Κεφαλονιά. 

 

Κατάλογος των οινοποιείων της Κεφαλονιάς  

 Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Ρομπόλας - Οροπέδιο Ομαλών Αργοστολίου 

 Gentilini - Μηνιές Αργοστολίου 

 Κτήμα Φοίβος - Βουνί Μαντζαβινάτων Παλικής  

 Κτήμα Χαριτάτου Χαρίτου - Κλαδάτα, Ανωγή Παλικής  

 Κτήμα Χριστοφοράτου Σ. Μ. - Τρωιανάτα Αργοστολίου 

 Οινοποιείο Σκλάβου - Κεχριώνας Παλικής 

 Οινοποιία Divino - Πεσάδα Κεραμιών Λειβαθούς,  

 Οινοποιία Μελισσινός - Θηράμωνα Χιονάτων Ελειού Πρόνων  

http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pop_opap.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pop_opap.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pop_ope.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pop_ope.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-5.html
http://winesurveyor.weebly.com/to3-5.html
http://www.argostoli.gr/el/
http://www.kefalonia-online.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=540&cnode=82
http://www.kefalonia-online.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=446&cnode=86
http://www.livatho.gr/
http://www.elios-pronnoi.gr/
http://www.kefalonia-online.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=449&cnode=86
http://www.kefalonia.net.gr/el/infoID.asp?CatID=17&ScatID=46&EntityID=44
http://www.tedk-ki.gr/portal/page/portal/tedkki/paliki
http://www.paliki.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00440&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.robola.gr/
http://www.gentilini.gr/
http://www.domainefoivos.com/index_gr.htm
http://ktimaharitatou.com/
https://www.facebook.com/ktimachristoforatou
http://www.kefaloniavres.gr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=309&sobi2Id=929&Itemid=36
https://www.facebook.com/OinopoiiawineryDivino
http://www.melissinoswinery.gr/
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 Οινουργείον Βιτωράτου - Μαντζαβινάτα Παλικής  

 Sarris, Robola of Kefalonia - παραλία Άβυθος, Σβορωνάτα Λειβαθούς  από 

αμπελοτόπι στον Φαγιά Λειβαθούς  

 Rombola Wine - Ομαλά Αργοστολίου 

 

Ζάκυνθος 
 

Στο "Φιόρο του Λεβάντε", τη Ζάκυνθο, ο δρόμος του κρασιού είναι ένας μικρός 

γύρος στο κέντρο του νησιού, με αφετηρία τη Χώρα Ζακύνθου. Η διαδρομή περνάει από 

όλα τα οινοποιεία κυρίως στη δημοτική ενότητα Αρτεμισίων αλλά και στη δημοτική ενότητα 

Αρκαδίων. Σε αυτές τις περιοχές θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους οι οινόφιλοι 

για οινοτουρισμό στη Ζάκυνθο. 

 

Το παραδοσιακό κρασί της Ζακύνθου είναι η λευκή Βερντέα .Σύμφωνα με την 

ελληνική οινική νομοθεσία η παραγωγή της επιτρέπεται μόνο από τον αμπελώνα της 

Ζακύνθου. Η Βερντέα κατατασσόταν στους οίνους Ονομασίας κατά Παράδοση αλλά μετά 

τις τελευταίες αποφάσεις της Ε.Ε. (Κανονισμός 607/2009) εντάσσεται  πλέον  στους οίνους 

ΠΓΕ και έτσι έχουμε τον οίνο ΠΓΕ Βερντέα Ζακύνθου.Το μεγάλο "μυστικό" της ποιότητας 

της Βερντέα είναι το ποσοστό συμμετοχής της ποικιλίας γουστολίδι. Πάντως, όλα τα 

οινοποιεία της Ζακύνθου παράγουν εμφιαλωμένη Βερντέα και σιγά - σιγά και εμφιαλωμένο 

ερυθρό Αγουστιάτη, το νέο μεγάλο στοίχημα του Ζακυνθινού κρασιού. 

Από τα μέσα του 2009 όλα τα οινοποιεία της Ζακύνθου συνεργάστηκαν και 

δημιούργησαν το Δίκτυο Οινοποιών Ζακύνθου. Η έως τώρα δράση του δικτύου 

είναι ελπιδοφόρα και ελπίζεται πως θα έχει ως πρώτο αποτέλεσμα το σπάσιμο της 

εσωστρέφειας που χαρακτηρίζει την οινική Ζάκυνθο. Στις προοπτικές του και η 

συστηματική οργάνωση του οινοτουρισμού στη Ζάκυνθο, που έτσι και αλλιώς είναι 

υπαρκτός και αρκούντως αναπτυγμένος. 

http://www.vitoratoswines.gr/
http://www.facebook.com/pages/Sarris-Robola-of-Kefalonia-Single-Vineyard-Faghias-2012/166238593533832
http://www.facebook.com/pages/Rombola-wine-original-from-Kefalonia-Island/385859001448385
http://www.zakynthos.gr/naz/index.php/periigisi.html
http://www.zakynthos.org.gr/zakinthion1.htm
http://www.zakynthos.org.gr/artemision.htm
http://www.arkadion.gov.gr/Default.aspx?tabid=237
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_topikoi.html
http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_topikoi.html


35 
 

Από τα τέλη του 2010 ο αμπελώνας της Ζακύνθου παράγει τους οίνους ΠΓΕ Ζάκυνθος. 

 

                       Κατάλογος των οινοποιείων της Ζακύνθου  

 ΕΑΣ Ζακύνθου - Λαζαρέττα, στην ΝΑ έξοδο της Χώρας Ζακύνθου προς Αργάσι. 

 Callinico Wines - Καλιπάδο Αρκαδίων 

 Κτήμα Αγρία - Οικογένεια Κομούτου – Μαχαιράδο 

 Κτήμα Γράμψα - Λαγώποδο Αρτεμισίων  

 Οινόλπη - Μαχαιράδο Αρτεμισίων 

 Mouzakis Wines - Άνω Γερακάρι Αλυκών Ζακύνθου 

 Κτήμα Γκούμα - θέση Τριλάγκαδα, Μαριές Ελατίων  

 Εναλλακτική Κοινότητα Ζακύνθου Αυγουστιάτης - για την καταγραφή των 

ζακυνθικών ποικιλίων αμπέλου . 

Τοπικές ποικιλίες αμπέλου του Ιονίου 
 

o ρομπόλα (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος-λευκή),  

o μαυροδάφνη Κεφαλονιάς (ερυθρή),  

o βαρδέα (Λευκάδα- λευκή),  

o βερτζαμί (Λευκάδα- ερυθρή),  

o κακοτρύγης (Κέρκυρα- λευκή), 

o αρακλινό (Κεφαλονιά- ερυθρή),  

o αυγουστιάτης (Ζάκυνθος-  ερυθρή),  

o βιολεντό (Ζάκυνθος- ροζέ),  

o γουστολίδι ή βοστιλίδι (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά- λευκή),  

o ζακυνθινό (Κεφαλονιά-  λευκή),  

o μοσχατέλα (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος- λευκή),  

o παύλος (Ζάκυνθος- λευκή),  

o πετροκόριθο (Κέρκυρα, λευκή-ερυθρή),  

o μαυρορομπόλα (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος- ερυθρή),  

o σκιαδόπουλο (Ζάκυνθος- λευκή),  

o τουρκοπούλα (Ζάκυνθος- ροζέ),  

o τσαούσι (Κεφαλονιά, λευκή). 

Αυτές είναι οι πιο γνωστές ποικιλίες.  

Τα νησιά του Ιονίου, μαζί με τις Κυκλάδες, είναι στην κυριολεξία η Κιβωτός των 

γηγενών ποικιλιών αμπέλου. Σχεδόν όλες οι ποικιλιές είναι διαφορετικές από νησί σε νησί. 

Αυτό εξηγεί και την έλλειψη περιφερειακού οίνου ΠΓΕ (τοπικού οίνου). 

http://winesurveyor.weebly.com/oinoi_pge_nomon.html
http://www.zantecoopunion.com/
https://www.facebook.com/pages/Callinico-Wines/1401730286768064
http://www.comoutos.gr/
http://www.ktimagrampsa.gr/
http://www.oenolpi.gr/
https://www.facebook.com/pages/Mouzakis-Wines/572809706180048
https://www.facebook.com/Avgoustiatis
http://www.facebook.com/AYGOYSTIATIS
http://winesurveyor.weebly.com/p3.html
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Η Ζάκυνθος, εκτός από πολύ λίγα στρέμματα καμπερνέ σοβινιόν και ακόμα 

λιγότερα σαρντονέ, είναι παρθένα από ξενικές ποικιλίες. 

Κρασιά του Ιονίου 
 Κέρκυρα:   15 ( λευκά 8, ροζέ   1, ερυθρά   6). 

 Λευκάδα:   30 ( λευκά 10, ροζέ   5, ερυθρά 15). 

 Κεφαλονιά: 87 ( λευκά 49, ροζέ 11, ερυθρά 27).  

 Ζάκυνθος:  61 ( λευκά 26, ροζέ 11, ερυθρά 24).  

 

Ιδιαίτερα κρασιά του Ιονίου: 

 

 Robola Cellar Selection - λευκός ξηρός, όσο πιο τερουάρ μπορεί να έχει η ρομπόλα. 

Gentilini  

 Νότιο Οροπέδιο - κρασί λευκό ξηρό, το μόνο 100% ζακυνθινό. Κτήμα Μεταξά. 

 Πολύσμιγο - κρασί λευκό ξηρό, σχεδόν όλες οι λευκές ποικιλίες της 

Κεφαλονιάς.Οινουργείον Βιτωράτου. 

 Ρόδινο - ροζέ ξηρός, το μόνο ροζέ 100% από μαυροδάφνη. Οινοποιείο Μελισσινός. 

 Μεταγειτνίων - κρασί λευκό ξηρό, γουστολίδι σε παραδοσιακή οινοποίηση. 

Οινοποιείο Σκλάβου. 

 Οργίων - κρασί ερυθρό ξηρό, η πρώτη ξηρή μαυροδάφνη πολύ πριν τις Αχαϊκές. 

Οινοποιείο Σκλάβου. 

 Σταλακτίτης - λευκός φυσικώς γλυκύς, ΟΠΕ μοσχάτος Κεφαλονιάς. Κτήμα Φοίβος. 

 Verdea Οινόλπη - κρασί λευκό ξηρό, άξιος εκπρόσωπος του είδους. Οινόλπη. 

 Πεδινοί - κρασί ερυθρό λιαστό, γλυκός αυγουστιάτης.  Οινόλπη. 

 Λιανορώγος & Χαλικούνα - κρασιά λευκά ξηρά, 100% κερκυραϊκός κακοτρύγης. 

Στίνης Ανδρέας & Οινοποιία Λειβαδιώτη αντιστοίχως. 

 Λευκαδίτικη Γη  - κρασί λευκό ξηρό, η βαρδέα στα καλύτερά της. Λευκαδίτικη Γη  

 Μελήδονος - ερυθρός γλυκύς, βερτζαμί & πατρινό (μαυροδάφνη). Λευκαδίτικη Γη  

 

Ετικέτες κρασιού  
 

Η εμφιάλωση και γενικότερα, η όποια συσκευασία και τυποποίηση του κρασιού, 

οδήγησαν στην καθιέρωση της ετικέτας κρασιού ως συνοδευτικό του προϊόντος. Έτσι, η 

ετικέτα κρασιού δεν είναι απλώς ένα κομμάτι κολλημένο στη συσκευασία. Είναι η 

ταυτότητα του επώνυμου κρασιού, ένα όχημα που μεταφέρει πληροφορία και αποδεικνύει 

πως η επωνυμία και το «ντύσιμο» των κρασιών αποτελούν προστιθέμενες αξίες. 

http://www.gentilini.gr/main_gr.html
http://www.vitoratoswines.gr/krasia_polismigo.html
http://www.domainefoivos.com/wines-gr.htm
http://www.oenolpi.gr/
http://www.oenolpi.gr/
http://www.lefkaditikigi.gr/
http://www.lefkaditikigi.gr/
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Η ετικέτα του κρασιού δίνει πληροφορίες για το κρασί που περιέχεται στη φιάλη 

γνωστοποιώντας στον καταναλωτή, εκτός από την ονομασία του προϊόντος  τον εμφιαλωτή 

ή τον οινοπαραγωγό, τον τύπο του κρασιού, πιθανώς την προέλευση, τα αναμενόμενα 

γευστικά χαρακτηριστικά του κ.α. Διευκολύνει δηλαδή σε κάποιο βαθμό την αναγνώριση 

και την εκτίμηση της ποιότητας του προϊόντος. 

Τα στοιχεία σε μια ετικέτα κρασιού αναγράφονται με τη μορφή ενδείξεων, η χρήση 

των οποίων ρυθμίζεται από κοινοτικούς κανονισμούς και εθνικούς νόμους ή υπουργικές 

αποφάσεις. Από τη σύσταση της ευρωπαϊκής ένωσης (1962) καταβλήθηκε συστηματική 

προσπάθεια να ενοποιηθούν σε ένα κοινό σύστημα οι όροι που αφορούν την παραγωγή 

και την εμπορία του κρασιού, την επεξεργασία και την προέλευσή του, τον έλεγχο 

ποιότητας και την κυκλοφορία του. Το σύστημα αυτό, των νομοθετικά θεσπισμένων 

ενδείξεων, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία και τον τύπο κρασιού, έπρεπε 

να απεικονίζεται στην ετικέτα κρασιού ομοιογενώς για όλα τα κράτη μέλη. Έτσι, οι ενδείξεις 

της ετικέτας διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές.  
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα ετικετών κρασιών περιοχής 

Ιονίων νήσων και λίγες πληροφορίες για τα κρασιά αυτά. 
 

 Θεοτόκη, οίνος λευκός ξηρός 2011 
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Σύνθεση:  

Ο λευκός οίνος μας περιέχει κατά 90% ποικιλίες Ρομπόλα και 10% Κακοτρύγι τοπικής 

παραγωγής. 

Περιγραφή: 

Πολύ όμορφο απαλό χρυσοκίτρινο χρώμα χωρίς αντανακλάσεις, φωτεινό και κρυστάλλινο. 

- Το άρωμά του είναι πολύ έντονο και εκφραστικό, την ίδια στιγμή με νότες λουλουδιών 

(λευκά λουλούδια), φρουτώδες (λευκό ροδάκινο) και ορυκτά (ασβεστόλιθος). 

- Η γεύση του είναι πλούσια, γενναιόδωρη με πολύ "λίπος" και όγκο. Η ουσία του είναι 

πυκνή και η υφή του καλή στη μέση του στόματος. 

- Η οξύτητα, ακόμη και αν είναι πολύ "διακριτική" παρέχει μια  φρεσκάδα στο κρασί, μια 

λεπτή γλυκύτητα και ένα αρμονικό, μακρύ και επίμονο τελείωμα. 

- Μπορεί να συνοδεύσει πιάτα θαλασσινών, ψαριών και πουλερικών. 
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Θεοτόκη, οίνος ερυθρός 2009 

 

 

Σύνθεση:  

Ο ερυθρός όινος μας αποτελείται από ποικιλίες σταφυλιών Cabernet Sauvignon. 
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 Θεοτόκη, οίνος ροζέ, 2011 

 

Σύνθεση:  

Ο οίνος ροζέ αποτελείται από ποικιλίες σταφυλιών Cabernet Sauvignon. 
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GENTILINI Classico 

 

ΤΥΠΟΣ: Επιτραπέζιος, λευκός, ξηρός 12% vol. 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: Τσαούσι (60%) Ρομπόλα (20%), Μοσχοφίλερο (10%), Sauvignon Blanc 

(10%) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: 

Τσαούσι – επιλεγμένους αμπελώνες στις Μηνιές Κεφαλλονιάς. Η απόδοση είναι 

περίπου 700 κιλά ανά στρέμμα 

Ρομπόλα – επιλεγμένους αμπελώνες στις πλαγιές του όρους Αίνου Κεφαλλονιάς, σε 

υψόμετρο άνω των 600 μέτρων. Η απόδοση είναι περίπου 500 κιλά ανά στρέμμα. 

Μοσχοφίλερο & Sauvignon Blanc – ιδιόκτητους αμπελώνες στις Μηνιές 

Κεφαλλονιάς. Ο αμπελώνας έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας (ΔΗΩ). 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Στο οικογενειακό οινοποιείο στις Μηνιές Κεφαλλονιάς. Οι χαμηλές 

πιέσεις αποδίδουν το πρώτο 60% επίλεκτου μούστου. Η ζύμωση διαρκεί τέσσερεις 

εβδομάδες σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες 14 C. Η κάθε ποικιλία σταφυλιού οινοποιείται 

ξεχωριστά έτσι , ώστε να ελέγχεται απόλυτα η αρμονία του τελικού αποτελέσματος. Ύστερα 

από ωρίμανσης στις δεξαμενές, τα κρασιά σταθεροποιούνται και διαυγάζονται με την 

μέθοδο της ψύξης. Δεν γίνεται ποτέ χρήση προσθετικών ή βελτιωτικών υλικών ,όπως η 

ζάχαρη, τα οξέα, τα χημικά αρώματα κτλ. Τα κρασιά φιλτράρονται μόνο μία φορά, ώστε να 

μην απογυμνωθούν από τα λεπτά αρώματα και γεύσεις τους. 

https://wineroadgr.wordpress.com/2010/05/03/gentilini-classico/
https://wineroadgr.files.wordpress.com/2010/05/classico2.jpg
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ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ: Η εμφιάλωση γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, εξασφαλίζοντας 

ομοιογενή και σταθερό χαρακτήρα στην κάθε σοδειά. Οι φιάλες φυλάσσονται για 

περαιτέρω παλαίωση στην υπόγεια κάβα μας, προτού διοχετευθούν στο εμπόριο. 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ : Σύνθετο, ιδιαίτερα έντονο, φρουτώδες, πληθωρικό, ισορροπημένο. 

Ελκυστικό άρωμα εσπεριδοειδών, με σώμα και φρουτώδη γεύση και ξηρή, λεμονώδη 

επίγευση. 

ΑΡΜΟΝΙΑ: Ελαφριά και μέτρια κουζίνα, σολομός, τυριά, ψάρι στη σχάρα 

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: Επιδέχεται 2-3 χρόνια παλαίωση 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

– PH: 3,3 

– ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: 5,0g τρυγικού/l 

– ΣΑΚΧΑΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΑ: 1,40g/l 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΑΡΓΥΡΟ – Expo Vina, Ζυρίχη, ΧΑΛΚΙΝΟ – International Wine Challenge, 

Λονδίνο 

ΣΧΟΛΙΑ: Το Classico προβάλλει καπνιστά μεταλλικά αρώματα συνδυασμένα με 

άνθη πορτοκαλιάς και αχνότερα λευκά ροδάκινα. Με μέτριο σώμα, γενναιόδωρο και 

ισορροπημένο, το κρασί αυτό είναι εστιασμένο, χυμώδες, φρέσκο, με γεύσεις λεμονιού-

νεραντζιού και άνθους πορτοκαλιού. Έχει μεταξένια υφή, συγκεκριμένη δομή, είναι 

καλοφτιαγμένο και καταλήγει σε μακρύ, κρυστάλλινο τελείωμα. 

 

Gentilini Fume 

 

ΤΥΠΟΣ: Επιτραπέζιος, λευκός, ξηρός 13% vol. 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: Chardonnay (50%) Sauvignon Blanc (50%) 

https://wineroadgr.wordpress.com/2010/05/03/gentilini-fume/
https://wineroadgr.files.wordpress.com/2010/05/fume.jpg
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Ιδιόκτητους αμπελώνες στις Μηνιές Κεφαλλονιάς. Ο 

αμπελώνας έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας (ΔΗΩ). 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ: 2.500 φιάλες ετησίως 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Οι χαμηλές πιέσεις αποδίδουν το πρώτο 60% επίλεκτου μούστου. Ο 

πλούσιος σε φρούτο, οξύτητες και ιχνοστοιχεία μούστος διοχετεύεται με φυσική ροή σε 

παγωμένες δεξαμενές, όπου η ψίχα κατακάθεται στον πυθμένα και αποβάλλεται. Ο 

μούστος μεταφέρεται, και οινοποιείται σε καινούργια δρύινα βαρέλια πού 

προμηθευόμαστε από τα καλύτερα βαρελοποιεία της Γαλλίας. Ύστερα από μία περίοδο 

ωρίμανσης, το κρασί σταθεροποιείται και διαυγάζεται με την μέθοδο της ψύξης, 

αποφεύγοντας έτσι την χρήση ζωικών υλών. Δεν γίνεται ποτέ χρήση προσθετικών ή 

βελτιωτικών υλικών , όπως η ζάχαρη, τα οξέα, τα χημικά αρώματα κτλ. Το 

κρασί φιλτράρεται μόνο μία φορά, ώστε να μην απογυμνωθεί από τα λεπτά αρώματα και 

γεύσεις του. 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ: Η εμφιάλωση γίνεται μία φορά το χρόνο, εξασφαλίζοντας ομοιογενή 

και σταθερό χαρακτήρα στην κάθε σοδειά. Οι φιάλες φυλάσσονται για περαιτέρω εξάμηνη 

παλαίωση στην υπόγεια κάβα μας, προτού διοχετευθούν στο εμπόριο. 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ : Χρυσοπράσινο χρώμα, γήινο άρωμα άψογα ενσωματωμένο στη δρύ. 

Το βαρέλι δίνει στο κρασί μια σύνθετη προσωπικότητα, με αρώματα που θυμίζουν βανίλια 

και ροδάκινο. Κομψό και πληθωρικό με απόηχους εσπεριδοειδών, έντονη γεύση στο στόμα 

και απαλή δρύϊνη επίγευση. Σύνθετο, ιδιαίτερα έντονο,  πληθωρικό, ισορροπημένο. 

Ελκυστικό άρωμα εσπεριδοειδών, με σώμα και φρουτώδη γεύση και ξηρή, λεμονώδη 

επίγευση. 

ΑΡΜΟΝΙΑ: Σολομός, πικάντικα τυριά, ακόμα και βαριά ελληνική κουζίνα. 

ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ: Ελαφρά δροσερό, οχι παγωμένο, 14 C 

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: Επιδέχεται 4-5 χρόνια παλαίωση 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

–– PH:  3,19 

– ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: 7,00g τρυγικού/l 

– ΣΑΚΧΑΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΑ: 0,10g/l 
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ΣΧΟΛΙΑ: «Το Gentilini Fume είναι ένα κομψό κρασί, οινοποιημένο στο βαρέλι, με 

χρυσοπράσινο χρώμα, γήινο άρωμα άψογα ενσωματωμένο στη δρύ – δυνατό και 

πληθωρικό – με απόηχους εσπεριδοειδών, έντονη γεύση στο στόμα και απαλή δρύινη 

επίγευση 

 

Gentilini Syrah 

 

ΤΥΠΟΣ: Επιτραπέζιος, ερυθρός, ξηρός, 13,5% alc 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: Syrah και Μαυροδάφνη 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Το Syrah προέρχεται από ιδιόκτητους αμπελώνες που 

καλλιεργούνται βιολογικά στις Μηνιές Κεφαλλονιάς. Η στρεμματική απόδοση δεν ξεπερνά 

τα 400 κιλά / στρέμμα και τα εδάφη είναι ασβεστολιθικά. Η Μαυροδάφνη προέρχεται από 

ιδιόκτητους ορεινούς αμπελώνες στην περιοχή του Ληξουρίου Κεφαλλονιάς. Η στρεμματική 

απόδοση δεν ξεπερνά τα 600 κιλά /στρέμμα και τα εδάφη είναι αργιλώδη. 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι διαδικασίες οινοποίησης πραγματοποιούνται στο 

οικογενειακό οινοποιείο μας. Οι ποικιλίες επεξεργάζονται ξεχωριστά και με τον ίδιο τρόπο. 

Τα σταφύλια ξεχωρίζονται από τα τσαμπιά και οι σπασμένες ρόγες ζυμώνονται σε ανοικτές 

ανοξείδωτες δεξαμενές. Ο χυμός ανακυκλώνεται κάθε 4 ώρες ώστε οι φλούδες να 

παραμένουν πάντα υγρές. Όταν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή εκχύλιση του χρώματος και 

των τανινών, η σταφυλομάζα πιέζεται και ο χυμός διοχετεύεται σε κλειστές ανοξείδωτες 

δεξαμενές ,ώστε να ολοκληρωθεί η αλκοολική και η μιλογαλακτική ζύμωση. Στην συνέχεια 

το κρασί μεταφέρεται σε μικρά, γαλλικά, δρύινα βαρέλια για ωρίμανση. Μετά την 7-8 

μήνες παραμονή του κρασιού στα βαρέλια γίνεται το τελικό χαρμάνι με την μαυροδάφνη 

(έως 10%) και εμφιαλώνεται. Οι φιάλες παραμένουν για περαιτέρω παλαίωση, τουλάχιστον 

16 μήνες, στα υπόγεια κελάρια μας. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η σοδειά του 2001 έδωσε 1350 φιάλες 

https://wineroadgr.wordpress.com/2010/05/03/gentilini-syrah/
https://wineroadgr.files.wordpress.com/2010/05/syrah1.jpg
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ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Βαθυκόκκινο, πυκνό, πλούσιο και φρουτώδες με έντονες νότες 

ώριμων φρούτων και μπαχαρικών (πιπεριού), με καλής ποιότητας τανίνες και διακριτική 

παρουσία του ξύλου. 

ΑΡΜΟΝΙΑ: Κυνήγι, παλαιωμένα τυριά και πλούσια ελληνική και διεθνή κουζίνα 

ΠΑΛΑΙΩΝΕΙ: Επιδέχεται πάνω από 5 χρόνια παλαίωση 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

– ΣΑΚΧΑΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΑ: 1,5 g/l 

– PH at 20?C 3,28 

– ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: 7.0 g/l 

 

Ρομπόλα Κεφαλληνίας ΟΠΑΠ 

 

ΤΥΠΟΣ: Ονομασία Προελεύσεως Ρομπόλα Κεφαλληνίας Ανωτέρας Ποιότητας 

(ΟΠΑΠ). Λευκός, ξηρός 12% vol. 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: Ρομπόλα Κεφαλληνίας (100%), 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Επιλεγμένους αμπελώνες στις πλαγιές του όρους Αίνου 

Κεφαλλονιάς, σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων. Η απόδοση είναι περίπου 500 κιλά ανά 

στρέμμα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παράγεται από την κατεξοχήν Κεφαλλονίτικη ποικιλία Ρομπόλα. Η 

ευγενής και ιδιαίτερα λεπτή και ευαίσθητη αυτή ποικιλία βρίσκει στην οινοποίηση 

του Gentilini την πιο χαρακτηριστική της μορφή. 

https://wineroadgr.wordpress.com/2010/04/01/%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bf%cf%80%ce%b1%cf%80/
https://wineroadgr.files.wordpress.com/2010/04/cf81cebfcebccf80cf8ccebbceb1-gentilini.jpg
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ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Στο οικογενειακό οινοποιείο μας στις Μηνιές Κεφαλλονιάς. Οι 

χαμηλές πιέσεις αποδίδουν το πρώτο 60% επίλεκτου μούστου. Η ζύμωση διαρκεί τέσσερις 

εβδομάδες σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες 14 C.  ΄Υστερα από ωρίμανση στις δεξαμενές, τα 

κρασιά σταθεροποιούνται και διαυγάζονται με την μέθοδο της ψύξης. Δεν γίνεται ποτέ 

χρήση προσθετικών ή βελτιωτικών υλικών όπως η ζάχαρη, τα οξέα, τα χημικά αρώματα κτλ. 

Τα κρασιά φιλτράρονται μόνο μία φορά, ώστε να μην απογυμνωθούν από τα λεπτά 

αρώματα και γεύσεις τους. 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ: Η εμφιάλωση γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, εξασφαλίζοντας 

ομοιογενή και σταθερό χαρακτήρα στην κάθε σοδειά. Οι φιάλες φυλάσσονται για 

περαιτέρω παλαίωση στην υπόγεια κάβα μας, προτού διοχετευθούν στο εμπόριο. 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ : Κιτρινοπράσινο, αρμονικά αρώματα εσπεριδοειδών, ζωντανή 

παιχνιδιάρικη γεύση φρούτων, με ισορροπημένη και ευχάριστη επίγευση μεγάλης 

διάρκειας. 

ΑΡΜΟΝΙΑ: Ελαφριά και μέτρια κουζίνα, θαλασσινά, τυριά, ψάρια 

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: Επιδέχεται 2-3 χρόνια παλαίωση 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

– PH 3,32 

– ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: 6,00g τρυγικού/l 

– ΣΑΚΧΑΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΑ: 0,20g/l 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΧΡΥΣΟ Expovina, Ζυρίχη, ΧΑΛΚΙΝΟ International Wine Challenge, 

Λονδίνο 

ΣΧΟΛΙΑ: «Η Ρομπόλα αποκαλύπτει πλούσια αρώματα λουλουδιών, όπως και ένα 

ελαφρύ μέχρι μέτριο χαρακτήρα από ξηρούς καρπούς και εσπεριδοειδή. Αυτό το κρασί με 

το ελαφρύ μέχρι μέτριο σώμα έχει ιδιαίτερα έντονη σύνθεση γεύσεων, που είναι 

πικάντικες, φωτεινές και ζωηρές. Έχει μακρά επίγευση και φρέσκο, ζωηρό τελείωμα.  
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Παροιμίες σε σχέση με το αμπέλι και το κρασί 
 

 Έλα παππού να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου. 

 Μάζευε και ας είναι και ρώγες. 

 Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. 

 Όποιος έχει αμπέλι, ας βρει δραγάτη. 

 Πήγε σαν το σκυλί στα αμπέλι. 

 Τ΄ αμπέλι θέλει αμπελουργό, το σπίτι νοικοκύρη. 

 Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος. 

 Περσινά ξινά σταφύλια. 

 Γενάρη πίνουν το κρασί, το θεριστή το ξύδι. 

 Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. 

 Ήταν στραβό το κλίμα το έφαγε και ο γάιδαρος. 

 Ας πάει και το παλιάμπελο. 

 Καλά κρασιά. 

 Σαν το παλιό καλό κρασί. 

 Βάζω νερό στο κρασί μου. 

 Μιλάει το κρασί. 

 Θέρος, τρύγος, πόλεμος. 

 Στουπί στο μεθύσι. 

 Ο τρελός είδε το μεθυσμένο και έφυγε. 

 Πάλι τὸν καυκον ήπιες, πάλιν τὸν νοῦν ἀπώλεσας. 

 

 

Συνέντευξη της μαθήτριας Αλεξάνδρας Γκλιαβέρη από τον 

οινοποιό κ. Κώστα Παπασημάκη 
 

- Γειά σας, θα ήθελα να μου πείτε πώς φτιάχνουμε κρασί. 

- Ευχαρίστως, από πού να ξεκινήσουμε; 

- Ερώτηση:... Πότε πρέπει να τρυγάμε; 
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- Απάντηση: Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη πρέπει να κόβουμε μερικά 

σταφύλια και να τα γραδάρουμε. Να μετράμε δηλαδή τους βαθμούς του 

μούστου που αυτά βγάζουν. Αν είναι ο βαθμός 12-13 τότε τρυγάμε. 

- Ερ. Πώς γίνεται η διάσπαση της ρόγας του σταφυλιού; 

- Απ. Τα παλιά τα χρόνια για να γίνει η διάσπαση της ρόγας του σταφυλιού, η 

διαδικασία γινόταν με το πάτημα των σταφυλιών. Την σημερινή εποχή που 

υπάρχουν τα μηχανικά μέσα, για εξοικονόμηση χρόνου, αυτό γίνεται με ένα 

μηχάνημα που λέγεται κόφτης. Άλλες φορές είναι χειροκίνητος και άλλες με 

μηχανή. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι ένας χειροκίνητος έχει περίπου 100 ευρώ. 

Πάντα μου αρέσουν τα χειροκίνητα μηχανήματα για αυτό το αναφέρω.  

Στη δική μου περίπτωση υπήρχε από το θείο μου ένα με μηχανή οπότε 

χρησιμοποιούσα αυτό. 

Η διαδικασία ξεκινάει με το διαχωρισμό των ρογών του σταφυλιού από το 

στέλεχός του, τα λεγόμενα τσάμπουρα. Αυτό γίνεται ,για να έχουμε καλύτερο 

κρασί και κυρίως αν σκεφτόμαστε να φτιάξουμε και τσίπουρο. Η διαδικασία 

είναι λίγο χρονοβόρα για αυτό πολύ την αποφεύγουν. Βέβαια υπάρχει και το 

σχετικό μηχάνημα που το κάνει για μεγάλες ποσότητες αλλά αυτό θα  ανέβαζε 

και άλλο το κόστος. Εάν  τα σταφύλια μας έχουν και πολλές σάπιες ρόγες ,καλό 

θα ήταν να τις αφαιρέσουμε και αυτές .Προσοχή όμως: ποτέ δεν πλένουμε τα 

σταφύλια. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν βρέξει πριν τρυγήσουμε, πρέπει να 

περιμένουμε το λιγότερο 3 ημέρες ,πριν το κάνουμε, για να προλάβουν τα 

σταφύλια μας να ξαναποκτήσουν τις ουσίες που είχαν οι ρόγες στην επιφάνειά 

τους. Οι ουσίες που υπάρχουν στις ρόγες του σταφυλιού (μύκητες και 

βακτήρια) είναι σαν αν λέμε « η μαγιά» που χρειάζεται ,για να αρχίσει η 

διαδικασία της ζύμωσης. Να μην ξεχάσω να σας πω και κάτι σημαντικό: ότι τα 

σταφύλια μας δεν θα πρέπει να έχουν ραντιστεί με τίποτε, το λιγότερο 2 

εβδομάδες πριν τα τρυγήσουμε. 

Περνάμε λοιπόν τα σταφύλια μας από τον κόφτη που σπάει τις ρόγες και 

απελευθερώνει το υγρό τους  που ονομάζεται γλεύκος και τα αποθηκεύουμε σε 

ένα μεγάλο δοχείο. Στη δική μου περίπτωση αγόρασα ένα μεγάλο πλαστικό 

κάδο του ενός τόνου με κάνουλα στο κάτω μέρος, ειδικό για τρόφιμα. Το 

κόστος του ανέρχεται περίπου στα 120 ευρώ. Πριν ρίξουμε το σταφυλοπολτό 

φροντίζουμε να βάλουμε μια σήτα στην εσωτερική μεριά του δοχείου , εκεί που 
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υπάρχει η τρύπα για την κάνουλά μας ,για να μην βουλώσει από τα στέμφυλα 

όταν θα αδειάσουμε τον μούστο μας.  

-Ερ. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός και πίεση του σταφυλοπολτού; 

-Απ. Μετά από 2-3 μέρες ,όπως είπαμε παραπάνω περνάμε στην επόμενη 

φάση, τη διαδικασία της παραλαβής όλου του υγρού των σταφυλιών. 

Ανοίγοντας την κάνουλα αδειάζουμε όλο το υγρό από το δοχείο μας μέχρι να 

μείνουν μόνο τα στέμφυλα. Με ένα καθαρό σκεύος μεταφέρουμε τα στέμφυλα 

από τον κάδο μας στο πιεστήριό μας. Αφού γεμίσουμε το πιεστήριό μας με τα 

στέμφυλα τα στύβουμε μέχρι να πάρουμε όλα το χυμό που έχουν. Τελειώσαμε 

πλέον με τη παραλαβή του μούστου από τα σταφύλια, τον οποίο μεταφέρουμε 

στο βαρέλι μας σουρώνοντας τον. Το γέμισμα του βαρελιού δεν θα πρέπει να 

γίνει μέχρι το πάνω μέρος, γιατί με τη ζύμωση θα δημιουργηθεί αφρισμός με 

αποτέλεσμα να μας χυθεί. 

-Ερ. Πώς βράζει το κρασί; 

-Απ. Γίνεται ζύμωση με τους μύκητες που βρίσκονται έξω από τις ρόγες του 

σταφυλιού. Για το λόγο αυτό και δεν πρέπει να τρυγάμε αμέσως μετά από 

βροχή. Μεταφέρουμε το μούστο μας στο τελικό βαρέλι, εκεί που θα αρχίσει η 

διαδικασία της  ζύμωσης, κοινώς βρασμός. Το βαρέλι μας, σε αυτή τη φάση, 

δεν το κλείνουμε αλλά το αφήνουμε να αναπνέει, για να φύγει το διοξείδιο του 

άνθρακα. Ο χώρος αποθήκευσής του κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, δεν πρέπει 

να έχει μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και θα πρέπει να αερίζεται καλά. 

Ανά διαστήματα ελέγχουμε αν το κρασί μας βράζει και το ανακατεύουμε 

μερικές φορές. 

-Ερ. Τι είναι η απολάσπωση του κρασιού; 

-Απ. Η βασική απολάσπωση γίνεται όταν έχει σταματήσει το βράσιμο του 

κρασιού μας πριν κλείσουμε το βαρέλι μας. Αυτό γίνεται για να καθαρίσει 

περισσότερο γιατί έτσι παράγουμε πιο ποιοτικό κρασί. Η λάσπη κάθεται στο 

κάτω μέρος του βαρελιού και έτσι μπορούμε να πάρουμε το καθαρό κρασί από 

την κάνουλα του βαρελιού μας που είναι ψηλότερα ή το μεταγγίζουμε με 

άλλους τρόπους από πάνω σιγά – σιγά. 

- Ερ. Πότε κλείνουμε το βαρέλι; 

-Απ. Μετά από περίπου 40 ημέρες αναλόγως τις θερμοκρασίες και το σταφύλι 

μας, η διαδικασία του βρασμού θα σταματήσει και αφού κάνουμε την 

απολάσπωση θα πρέπει να κλείσουμε το βαρέλι μας για να μην παίρνει αέρα. 
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Οι παλιοί συνήθιζαν να ρίχνουν στο βαρέλι λάδι, για να είναι απόλυτα σίγουροι 

ότι το κρασί τους δε θα έρχεται  καθόλου σε επαφή με τον αέρα. Το κρασί μας 

είναι σχεδόν έτοιμο πλέον. Θα το αφήσουμε να ηρεμήσει και να καθαρίσει και 

μετά από λίγο καιρό και θα είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε. 

- Ερώτηση:.  Γιατί ρίχνουμε φάρμακα; 

-Απ. Πρώτα από όλα βάζουμε ένα φάρμακο, για να αποστειρώσουμε το κρασί 

από διάφορα μικρόβια. Αυτό νεκρώνει κάποια επιζήμια μικρόβια, τα οποία 

πάνε κάτω στη λάσπη και μένουν μόνο τα απαραίτητα που κάνουν τη ζύμωση, 

αυτά δηλαδή που δουλεύουν τρώγοντας τη ζάχαρη του γλυκού μούστου. Τρώνε 

τη ζάχαρη και βγάζουν το οινόπνευμα. 

-Ερ. Γιατί μεθάει το κρασί; 

-Απ. Το κρασί έχει μέσα οινόπνευμα. Το οινόπνευμα ,όταν μπει στον οργανισμό 

ζαλίζει, αν βέβαια πιείς παραπάνω από αυτό που πρέπει. 

-Σας ευχαριστώ πολύ! 

-Παρακαλώ, ελπίζω να βοήθησα!!! 

 

Πηγές από διαδίκτυο 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF 

http://oinos-epistimi-kai-texni.blogspot.gr/ 

http://www.theotoky.com/el/ 

http://www.lefkaditikigi.gr/ 

http://www.oenolpi.gr/gr-farm.php 

http://www.newwinesofgreece.com/oinotourismos_sto_ionio/en_oinotourismo

s_sto_ionio_1.html 

http://winesurveyor.weebly.com/tour15.html 

www.greekwineinsider.com/el/oinotourismos.html 

www.greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=61 

www.athinorama.gr/umami/wine/editorschoice/?edtId=2502530 

www.lefkaditikigi.gr 
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