
 

 

 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
Ο ακπειώλαο ζηελ Κεθαιινληά έρεη έθηαζε κόιηο 4.600 ζηξέκκαηα. Σε απηά θαη ζε παξαδνζηαθά, ρακειά 

θύπειια, πνπ θηάλνπλ ην πςόκεηξν ησλ 800κ. (νξεηλά θαη εκηνξεηλά ακπεινηόπηα), ζηηο δπηηθέο πιαγηέο 

ηνπ όξνπο Αίλνο, θαιιηεξγείηαη ε επγελήο ιεπθή πνηθηιία ξνκπόια, πνπ είλαη κνλαδηθή ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν. Η πνηθηιία απηή επδνθηκεί ζηα θησρά αζβεζηνιηζηθά εδάθε ησλ νξεηλώλ θαη εκηνξεηλώλ λόηησλ θαη 

θεληξηθώλ πεξηνρώλ ηνπ λεζηνύ, όπνπ κέρξη πξόζθαηα θαιιηεξγείην σο απηόξηδε. Μεηά ηελ εηζβνιή ηεο 

θπιινμήξαο ζηελ Κεθαιινληά, κόιηο ην 1988, έρεη μεθηλήζεη αλακπέισζε ζε αληηθπιινμεξηθά 

ππνθείκελα. Σε κηθξόηεξα πςόκεηξα θαιιηεξγείηαη θαη ε εξπζξή πνηθηιία καπξνδάθλε, γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ νκώλπκνπ ειιεληθνύ νίλνπ, θαζώο θαη ην κνζράην άζπξν. 

 

KEFALONIA 
The vineyards of Κefalonia, the Ionian island, cover a total area of just 460 acres. They climb up to 800 m 

on the western slopes of Mount Enos and yield the noble white variety of Robola, a unique cultivar in 

Greece that is trained into traditional, low-trunk goblets. This variety thrives on the poor, calcareous soil of 

the island’s southern and central mountainous and semi-mountainous terroirs where, until recently, the 

variety was cultivated in its self-rooted form. Following the appearance of phylloxera on Kefalonia in 1988 

efforts begun to replant the vineyards using existing stocks that had proved resistant to phylloxera. The red 

variety of Mavrodaphne, used in the production of the homonymous  wine, is cultivated at lower altitudes, 

as is the Muscat White variety. 

 

*Πηγήπληποθοπιών : winesofgreece.org 

*Source of information: winesofgreece.org 



 

 

THE KEFALONIANS 

SPIRIT OF THE ROCK 
 

ΡΟΜΠΟΛΑ–ROBOLA 
(Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) 

 

Η ονομαστική ομοιότητα, καθώς και η καλλιέργειά της στα νησιά του 

Ιονίου (κοντά στην Ιταλία), έκανε κάποιους ναι υποστηρίζουν ότι η ποικιλία 

ΡΟΜΠΟΛΑ είναι ταυτόσημη με την καλλιεργούμενη στην ΒΑ Ιταλία 

RibollaGialla. ημαντικές διαφορές όμως καθιστούν τη ρομπόλα μια 

πραγματικά μοναδική και πολλά υποσχόμενη ποικιλία, τόσο στη 

μορφολογία όσο και στη γεύση. Ένα σταφύλι που αν καλλιεργηθεί και 

οινοποιηθεί σωστά, αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας λευκά 

ξηρά κρασιά με φίνο χαρακτήρα και μοναδική ικανότητα να εκφράζουν το 

terroir από το οποίο προέρχονται.Ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ασθένειες, αλλά και στην ξηρασία, η ρομπόλα αποζητά 

κατάλληλες συνθήκες για να ξεδιπλώσει τις αρετές της.  Σο νησί του Ιονίου η Κεφαλονιά δίνει το κρασί  ΠΟΠ 

ΡΟΜΠΟΛΑ Κεφαλονιάς. Παρά τον ευπαθή χαρακτήρα της –που απαιτεί άγονα, κατά προτίμηση ορεινά, εδάφη– 

είναι ιδιαίτερα παραγωγική, με αποτέλεσμα ο περιορισμός των αποδόσεων να είναι αναγκαίος για μια καλή 

ρομπόλα. Σο ίδιο αναγκαία, λόγω του ευοξείδωτου χαρακτήρα της, είναι και η προσοχή στην οινοποίηση, που 

συνήθως λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Όταν όμως όλα αυτά επιτευχθούν, το κρασί 

από ρομπόλα χαρακτηρίζεται από μια «ευρωπαϊκή», ορυκτώδη παρουσία, με μέτριο σώμα και εξαιρετική 

οξύτητα, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ένα καλό κρασί ΠΟΠ αντορίνη ή –γιατί όχι– ένα Chablis, όταν 

το κρασί είναι νέο και σε έναRiesling μετά από λίγα χρόνια!Εν κατακλείδι, η κομψή ρομπόλα μπορεί να 

προσφέρει έναν σοφιστικέ, «goutdeterroir» χαρακτήρα, που σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης των γεύσεων θα 

συγκινήσει σίγουρα τους εραστές της οινικής κουλτούρας και του πολιτισμού. 

GRAPEDREAMERTHOUGHTS 

Θεωπώ όηι η ποικιλία ΡΟΜΠΟΛΑ θα μποπούζε να θςηεςηεί και εκηόρ Κεθαλονιάρ σωπίρ ηην ένδειξη ¨ΠΟΠ  ̈, όπωρ ακπιβώρ 

ζςμβαίνει και με ηο Αζύπηικο . Θα ήηαν ενδιαθέπον να βλέπαμε ηην ποικιλία “μακριά από τα βράχιa” και θα ήηαν μια πολύ καλή 

διαθήμιζη . 

ΟΛΟΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΟΤΝ ΣΗΝ  “ ΑΤΘΕΝΣΙΚΗ ΡΟΜΠΟΛΑ” 

“ROBOLA THE AUTHENTIC” 
 

PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN. 
The nominal resemblance, as well as its cultivation on the Ionian Islands (near Italy), did some suggest that the robola variety 
is identical to the RibollaGialla cultivated in the Va. Italy. Important differences, however, makerobola a truly unique and 
promising variety, both in morphology and flavor. A grape that is cultivated and vinified properly best compensates by giving 
white dry wines of a fine character and unique ability to express the terroir from which they come from. 
Particularly susceptible to illness, but also to drought, robola seeks appropriate conditions to unfold her virtues. Ionian island 
Kefalonia gives the PDO wine ROBOLA KEFALONIA. Despite its vulnerability - which requires barren, preferably 
mountainous, soils - is highly productive, resulting in a reduction in yields being necessary for a good robot. The same 
necessity, due to its versatility, is the attention to vinification, which usually takes place entirely in stainless tanks. But when 
all this is achieved, the robot wine is characterized by a "European" mineral presence, with a moderate body and 
excellentacidity, characteristics referring to a good PDO Santorini wine or - why not - a Chablis when the wine is new and in a 
Riesling after a few years!In conclusion, the elegant robot can offer a sophisticated, "gout de terroir" character, which at a time 
of globalization of flavors will surely move the lovers of wine culture and culture. 
 
 

GRAPE DREAMER THOUGHTS 

I believe that the ROBOLA variety could be planted outside of Kefalonia without the indication "PDO", as is the case with Assyrtiko. 

It would be interesting to see the “variety off the rocks” and it would be a great advertisement. 

EVERYONE WOULD LIKE TO  TRY THE "AUTHENTIC ROBOLA" 

"ROBOLA THE AUTHENTIC" 



 

 

 

THEKEFALONIANS 

 SPIRIT OF THE LAND 
 

ΜΑΤΡΟΔΑΥΝΗΞΗΡΗ –

MAVRODAPHNEDRY 
 

Όταν πριν από 150 περίπου χρόνια ο Γερμανός Γουστάβος Κλάους 

(GustavClauss) εγκαταστάθηκε έξω από την Πάτρα και οινοποίησε την 

πρώτη γλυκιά ΜΑΤΡΟΔΑΥΝΗ, αποκλείεται να φανταζόταν ότι θα 

γινόταν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα του ελληνικού αμπελώνα. Ούτε βέβαια ότι σήμερα, η 

μαυροδάφνη, εκτός από τα εν δυνάμει εξαιρετικά γλυκά κρασιά, με τις γεωγραφικές ενδείξεις 

«Μαυροδάφνη Πατρών» και «Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς», θα έδινε τόσο σημαντικά όσο και ιδιαίτερα ξηρά 

κρασιά.  

Η Κεφαλλονιά, το νησί του Ιονίου, που παράγει την ξηρή Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς. Σο σχεδόν μαύρο 

χρώμα, τα πυκνά αρώματα αποξηραμένου δαμάσκηνου και μαύρης σταφίδας και η μέτρια οξύτητα 

χαρακτηρίζουν τα κρασιά της ποικιλίας. Κατόπιν όμως, έρχεται η ιδιαίτερα πικάντικη «πικράδα», που δίνει 

μια σύνθετη διάσταση στο τελείωμα των κρασιών από μαυροδάφνη. Σα τελευταία χρόνια, τα ενδιαφέροντα 

αυτά χαρακτηριστικά συναντώνται όλο και περισσότερο  σε ξηρές οινοποιήσεις, με την απουσία των 

σακχάρων να ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτό το παιχνίδι γλυκιά μύτη-ξινόπικρη γεύση, που θυμίζει 

έντονα τα σπουδαία Amarone του Veneto. 

Η μαυροδάφνη είναι δίχως αμφιβολία μια σπουδαία ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα. Καταξιωμένη στο 

κομμάτι των γλυκών, «τύπου Port» κρασιών, αλλά και ανεξερεύνητη όσο και αναπάντεχη στην ξηρή 

έκφρασή της, είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τους εραστές της οινικής αυθεντικότητας, διαφορετικότητας και 

ποικιλομορφίας. 

*ΓΛΤΚΙΑ ΜΑΤΡΟΔΑΥΝΗ ΠΟΠ (ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ) 

 

When, about 150 years ago, German Gustav Clauss settled outside Patras and made the first sweet 
marshland, he could have imagined that he would become one of the most recognizable products of the 
Greek vineyard. Nor, of course, Mavrodaphne, apart from the potentially extremely sweet wines, with 

the geographical indications "Mavrodaphni Patron" and "MavrodaphniKefallonia", would give as 
important as well as very dry wines. 
Κephalonia, the Ionian island, produces thedry MavrodaphniKefalonia. The almost black color, the 
dense aromas of dried plum and black currant and the moderate acidity characterize the wines of the 
variety. But then comes the highly picky "bitterness", which gives a complex dimension to the finish of 
the marshland. In recent years, these interesting features are increasingly met in dry winemaking, with 
the absence of sugars boosting even more this sweet-nose-to-to-taste taste game, reminiscent of 
Veneto's great Amarone. 
Mavrodaphne is undoubtedly a great variety of Greek vineyards. Indulged in the slice of sweet, "Port-
type" wines, but unexplored and unexpected in its dry expression, it is sure to win the lovers of wine 

authenticity, diversity and diversity. 
*SWEET MAVRODAPHNE PDO (PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN) 

 



 

 

 

THE KEFALONIANS  

SPIRIT OF THE SUN 
 

ΜΟΦΑΣΟΑΠΡΟ –MOSCHATOWHITE 
Είναι γνωστή η αγάπη του ΑΠΡΟΤ ΜΟΦΑΣΟΤγια τον ήλιο. Αυτός ζεσταίνει 

τις μικρές ρώγες, δίνει στην παχιά φλούδα του κιτρινόχρυσο, γεμάτο φακίδες 

χρώμα και συμπυκνώνει μοναδικά τα αρώματα και τη γεύση του. Έτσι, το 

λεπτόρωγομοσχάτο άσπρο προσφέρει απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα 

μοσχοβολιστά ξηρά, αλλά κυρίως σπουδαία γλυκά κρασιά, που δίκαια 

τοποθετούνται ανάμεσα στα καλύτερα επιδόρπια κρασιά του κόσμου 

(«Μοσχάτος Πατρών», «Μοσχάτος Ρίου Πατρών», «Μοσχάτος Ρόδου», «άμος», 

και «Μοσχάτος Κεφαλλονιάς»). 

Η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για επικλινείς, ορεινούς αμπελώνες δεν κρύβεται, αν και ευδοκιμεί εξίσου καλά και 

σε χαμηλότερα υψόμετρα. Σα αιγαιοπελαγίτικα νησιά άμος και Ρόδος, ο πελοποννησιακός αμπελώνας του Ρίου-

Πατρών και της Πάτρας, και η Κεφαλλονιά είναι οι σημαντικότερες περιοχές καλλιέργειας μοσχάτου άσπρου και 

διαθέτουν ομώνυμες ζώνες ΠΟΠ για τα γλυκά τους μοσχάτα (ΠΟΠ άμος, ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου, ΠΟΠ Μοσχάτος 

Ρίου Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών και ΠΟΠ Μοσχάτος Κεφαλλονιάς, αντίστοιχα). Σα κρασιά όλων αυτών των 

περιοχών συγκαταλέγονται μάλιστα ανάμεσα στα πλέον διακεκριμένα ελληνικά κρασιά, αφού έχουν αποσπάσει και 

συνεχίζουν να αποσπούν σπουδαίες κριτικές, υψηλότατες βαθμολογίες και πλήθος μεταλλίων σε διεθνείς 

διαγωνισμούς και δοκιμές. Ως κοινό οργανοληπτικό τόπο έχουν τα εκρηκτικά αρώματα, με έντονη την παρουσία του 

πρωτογενούς αρώματος της ποικιλίας και του λίτσι, τη γευστική συμπύκνωση και την ικανοποιητική οξύτητα, στοιχεία 

που κανείς συναντά –σε μικρότερη ένταση– και στα ξηρά κρασιά τηςποικιλίας. Η χρήση του βαρελιού 

συμπυκνώνει ακόμα περισσότερο αυτά τα... ελιξίρια, ενώ ταυτόχρονα τους προδίδει μελένιες, ξηροκαρπάτες και 

μαρμελαδάτες νότες. Σο λεπτόρωγομοσχάτο άσπρο είναι σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές ποικιλίες του 

ελλαδικού χώρου. Κάτω από τον ολόλαμπρο ελληνικό ήλιο μετουσιώνεται σε σπουδαία κρασιά, που εκφράζουν το 

μοναδικό terroir από το οποίο προέρχονται. Κρασιά που θα αφήσουν ακόμα και τον πλέον απαιτητικό οινόφιλο με το 

στόμα ανοιχτό, αλλά και ευτυχισμένο, που βίωσε μία τόσο αξιομνημόνευτη οινική εμπειρία, την οποία θα θελήσει να 

επαναλάβει το συντομότερο! 

*ΓΛΤΚΟ ΜΟΦΑΣΟ ΠΟΠ (ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ) 
 

 

It is known the love of white muscat for the sun. He heats the small berries, gives to his thick pea yellowish gold, 
full of freckles color and uniquely condenses his aromas and flavor. Thus, the delicious white muscat offers to 
Greece aside as much as dry, but above all great, sweet wines, fairly placed among the best dessert wines of the 
world ("Moschato Patron", "Moschos Rio Patron", "Moschato Rhodes" , "Samos", and "Moschato of Kefalonia").The 
love of white muscat for sloping, mountainous vineyards is not hidden, though it thrives as well at lower altitudes. 
The Aegean islands of Samos and Rhodes, the Peloponnesian vineyards of Rio-Patras and Patras, and Cephalonia 
are the most important areas of white musk-growing and have homonymous PDO zones for their sweet muskates 
(PDO Samos, PDO Moschatos Rhodes, PDO Moschatos, Rio Patras , PDO MoschatoPatras and PDO 
MoschatoKefalonia, respectively). The wines of all these regions are among the most distinguished Greek wines, 
since they have earned and continue to distribute great reviews, high rankings and a great number of medals in 
international competitions and trials. As a common organoleptic place they have the explosive aromas, with the 
intense presence of the primary aroma of the variety and the lychee, the flavor of condensation and the satisfying 
acidity, elements that one encounters - in less intensity - and in the dry wines of the variety. The use of the 
barrel further condenses these ... elixirs while at the same time betrays them, carrots and marmalade notes.The 
delicate white muskhat is definitely one of the most important varieties of the Greek area. Under the glorious 
Greek sun it is transformed into great wines, expressing the unique terroir from which they come from. Wines that 
will leave 
even the most discerning winewife with mouth open but also happy, who has experienced such a memorable wine 
experience that he will want to repeat as soon as possible. 
*SWEET MOSCHATO PDO( PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN) 



 

 

 

ΑΓΙΨΡΓΙΣΙΚΟ - AGIORGITIKO 

Σο ΑΓΙΨΡΓΙΣΙΚΟ είναι μια σαγηνευτική ποικιλία αμπέλου, που 

χαϊδεύει τις αισθήσεις, με κομψότητα, φρεσκάδα και ένταση αρωμάτων, 

τόσο στη μύτη όσο και στο στόμα. Είναι μια ερυθρή ποικιλία αμπέλου, 

που συχνά αναφέρεται ως «πολυδύναμη», επειδή μπορεί να οδηγήσει σε 

ευρύ φάσμα τύπων και στυλ κρασιών, από δροσιστικά ροζέ, έως 

συμπυκνωμένα γλυκά. Ωστόσο, τα πιο γνωστά στυλ κρασιών από 

αγιωργίτικο είναι δύο: τα νεαρά, ξηρά κόκκινα δεξαμενής και τα 

κόκκινα που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι, τουλάχιστον για ένα έτος. 

Σα νεαρά κρασιά από αγιωργίτικο έχουν μετρίως βαθύ κόκκινο 

χρώμα, έντονα αρώματα φρέσκων κόκκινων φρούτων, μέτρια οξύτητα 

και μαλακές ταννίνες. Σα κρασιά που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι έχουν 

βαθύ χρώμα, ενώ η μύτη τους αποκαλύπτει συμπυκνωμένα και πολυσύνθετα αρώματα κόκκινων φρούτων. 

το στόμα είναι πλούσια, με ώριμες ταννίνες υψηλής ποιότητας. Σο αγιωργίτικο είναι μια ποικιλία που 

μπορεί να δώσει και άλλους τύπους κρασιών, όπως εξαίρετα ροζέ ή εκπληκτικά επιδόρπια κρασιά από 

λιαστά σταφύλια. Πολλοί παραβάλλουν το αγιωργίτικο με την ιταλική ποικιλία σαντζιοβέζε, που δίνει τα 

πασίγνωστα κρασιά Chianti. Σο αγιωργίτικο είναι η ποικιλία του οίνου ΠΟΠ Νεμέα, από τη μεγαλύτερη 

ζώνη ονομασίας προέλευσης κόκκινου κρασιού στην Ελλάδα και παράλληλα, μια ποικιλία κορυφαίας 

ποιότητας. Σο δίδυμο Νεμέα-αγιωργίτικο είναι άρρηκτα δεμένο, τόσο παραδοσιακά, καθώς η ποικιλία 

καλλιεργείτο μόνο στη Νεμέα και την ευρύτερη περιοχή της, όσο και στη σύγχρονη οινική Ελλάδα. Εν 

τούτοις, το κορυφαίο δυναμικό ποιότητας του αγιωργίτικου έπεισε πολλούς παραγωγούς να το φυτέψουν 

και σε άλλες περιοχές, όπως στον αμπελώνα της Βόρειας Ελλάδας ή αλλού στον αμπελώνα της 

Πελοποννήσου. 

Σο αγιωργίτικο απευθύνεται σε όσους οινόφιλους αναζητούν μια μαγευτική οινική πρόταση για στιγμές 

κοινωνικών επαφών και οικειότητας. Είναι ένα κρασί που προσφέρει γευστική ικανοποίηση, αλλά και 

ευελιξία, αφού μπορεί να καταναλωθεί νέο, διατηρώντας τη δυναμική παλαίωσης για πολλά χρόνια. Σέλος, 

είναι κατάλληλο για να συνοδεύσει μεγάλη ποικιλία πιάτων, που ταιριάζουν με τη σύγχρονη διατροφή. 

 

AGIORGITIKO is a seductive variety of vine that caresses the senses, with elegance, freshness and intensity of 

aroma, both in the nose and mouth. It is a red vine variety, often referred to as "multipurpose", because it can 

lead to a wide range of wine types and styles ranging from refreshing rosé to concentrated sweets. However, the 

most popular wine styles of Agiorgitiko are two: the young, dry red tanks and the red ones that have matured in a 

barrel for at least oneyear.The young wines of Agiorgitiko have moderately deep red color, intense aromas of fresh 

red fruits, moderate acidity and soft tannins. The wines that have matured in a barrel are deep in color, while 

their nose reveals condensed and complex aromas of red fruit. The mouth is rich, with mature tannins of high 

quality. Agiorgitiko is a variety that can offer other types of wines such as excellent rosé or surprisingly dessert 

wines from raisins. Many compare the Agiorgitiko with the Italian variety of sandwiches, which gives the famous 

Chianti wines. Agiorgitiko is the variety of PDO Nemea wine, the largest wine red wine label in Greece, and a 

variety of top quality wines. The Nemea-agiorgitiko twin is inextricably linked, so traditionally, as the variety was 

cultivated only in Nemea and its wider region, as well as in modern wine-making Greece. However, the top quality 

of the agiorgitik convinced many producers to plant it in other areas, such as in the vineyard of Northern Greece 

or elsewhere in the Peloponnese vineyard.TheAgiorgitiko is targeted at those wine lovers who are looking for an 

enchanting wine proposal for moments of social contact and intimacy. It is a wine that offers tasty satisfaction, 

but also flexibility, since it can be consumed new, retaining the aging potential for many years. Finally, it is 

suitable to accompany a wide variety of dishes that match the modern diet. 



 

 

ΑΗΔΑΝΙ-AIDANI 

Σο ΑΗΔΑΝΙ είναι μια αιγαιοπελαγίτικη ποικιλία ενώ, κατά κάποιον 

τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική έκφραση των μεγάλων λευκών 

κρασιών της αντορίνης, συμμετέχοντας στο χαρμάνι που 

πρωταγωνιστεί το ασύρτικο. Είναι μια λευκή ποικιλία, που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ξηρών κρασιών του ίδιου χρώματος 

και σπανιότερα, επιδόρπιων κρασιών, που παλαιώνουν για μεγάλο 

διάστημα σε βαρέλι.  

Σο αηδάνι δίνει κρασιά με απαλό κιτρινοπράσινο χρώμα και 

διακριτική μύτη, με ορυκτώδεις νύξεις αρωμάτων, που θυμίζουν 

κίτρινα φρούτα και λουλούδια. Ο όγκος του στόματος είναι μέτριος, 

όπως και η αλκοόλη και η οξύτητά τους. υνήθως, το αηδάνι 

αναμειγνύεται με το ασύρτικο, επειδή έχει τη μοναδική ικανότητα να 

παρέχει στρογγυλάδα και ανθώδη κυρίως, αρωματική πολυπλοκότητα 

στο χαρμάνι, χωρίς να παρεμβαίνει στο μεγαλειωδώς ορυκτώδη 

χαρακτήρα και την εξαίρετη δομή του τυπικού οίνου ΠΟΠ αντορίνη. Εν τούτοις, οι σπάνιες εμφιαλώσεις 

σκέτου αηδανίου, αν και εξαίρετες, είναι σπάνιες, αλλά η εύρεσή τους αξίζει τον κόπο. Σο αηδάνι 

βρίσκεται κυρίως στις Κυκλάδες,ενώ δίνει ξηρά και γλυκά κρασιά (Vinsanto) στον οίνο ΠΟΠ αντορίνη, 

βρίσκεται επίσης στη Νάξο και στην Πάρο, αλλά δεν επιτρέπεται στα κρασιά του ΠΟΠ Πάρος. Δεδομένης 

της υψηλής ποιότητας της ποικιλίας, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου, αμπελοκαλλιεργητές εκτός 

Κυκλάδων να αρχίσουν να διερευνούν τις δυνατότητες που έχει το αηδάνι. 

Σο αηδάνι είναι ιδανική ποικιλία για τους λάτρεις του κρασιού, που διαθέτουν απαιτητικό ουρανίσκο και 

είναι πρόθυμοι να αναζητήσουν τις λιγότερο γνωστές πτυχές των ονομασιών προέλευσης. Η επιλογή μιας 

φιάλης κρασιού από αηδάνι φανερώνει εξοικείωση με... «απάτητες», σχεδόν «παρθένες» οινικές περιοχές. 

Σα ξηρά κρασιά από αυτήν την ποικιλία είναι απολαυστικά όταν καταναλώνονται νέα, ιδίως συνδυασμένα 

με οστρακοειδή και λιπαρά ψάρια. Σα πιο πλούσια πιάτα μπορούν να συνδυαστούν με πιο ώριμα κρασιά 

από αηδάνι, αφού αυτά μπορούν να εξελιχθούν στη φιάλη τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Σα επιδόρπια 

κρασιά από αυτήν την ποικιλία διατηρούνται για δεκαετίες. 

 

The AIDANI is an Aegean variety, and in a way it can be considered as an alternative expression of the large white 

wines of Santorini, participating in the blend that stars ascitic. It is a white variety, used to produce dry wines of 

the same color and, more rarely, dessert wines that are long-lived in a barrel. 

The aidani gives wines with soft yellowish color and distinctive nose, with mineral aromas of scents, reminiscent of 

yellow fruits and flowers. The volume of the mouth is moderate, just like the alcohol and its acidity. Typically, the 

aidani mixes with the ascitic, because it has the unique ability to provide roundness and floral, mainly aromatic 

complexity to the blend, without interfering in the majestically mineral character and the excellent structure of the 

typical PDO Santorini wine. However, rare botanisms of pure nonchannel, though excellent, are rare, but their 

finding is worthwhile. Aidani is mainly in the Cyclades, while it gives dry and sweet wines (Vinsanto) to the PDO 

Santorini wine, is also found in Naxos and Paros, but is not allowed in the wines of PDO Paros. Given the high 

quality of the variety, it seems to be a matter of time that viticulturists outside the Cyclades should begin to 

explore the potential of the idiot. 

The Badger is an ideal choice for wine lovers who have a demanding palate and are willing to look for the lesser 

known aspects of designations of origin. The choice of a bottle of wine from aidanireveals familiarity with ... 

"virtues", almost "virgin" wine regions. Dried wines of this variety are enjoyable when consumed new, especially in 

combination with shellfish and oily fish. The richest dishes can be combined with more ripe wines than an aidani, 

since they can grow into the bottle for at least five years. Dessert wines from this variety have been preserved for 

decades. 

 



 

 

ΑΘΗΡΙ - ATHIRI 

Σο ΑΘΗΡΙ είναι μια αρχαία λευκή ποικιλία αμπέλου του Αιγαίου 

πελάγους, η οποία χρησιμοποιείτο για αιώνες για την παραγωγή έξοχων 

λευκών ξηρών κρασιών. Οι ιδιότητές του αναγνωρίστηκαν από 

αμπελοκαλλιεργητές, της υπόλοιπης Ελλάδας, οπότε εξελίχθηκε σε 

παράγοντα ουσιαστικής και εξαιρετικά κομψής έκφρασης λευκών 

κρασιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. 

Σο αθήρι είναι μια ποικιλία που ταιριάζει καταπληκτικά στις συνθήκες 

του άνυδρου και ζεστού Αιγαίου πελάγους και αποδίδει σε μεγάλη 

ποικιλία εδαφών. Δίνει κρασιά με μέτρια αρωματική ένταση και 

αρώματα λευκών και κίτρινων φρούτων, μέτρια επίπεδα αλκοόλης, 

μέτρια οξύτητα, μεσαίο όγκο, φρεσκάδα και ζωντάνια. Σο αθήρι 

καλλιεργείται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, ενώ αποτελεί σημαντική 

ποικιλία ακόμα και στην Κρήτη. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί αμπελώνες 

έχουν φυτευθεί στην ενδοχώρα, με προεξάρχουσα τη Μακεδονία και 

ιδίως τη Χαλκιδική (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα). Εν τούτοις, τα κορυφαία αποτελέσματα επιτυγχάνονται στον 

οίνο ΠΟΠ αντορίνη, όταν συνδυάζεται με το ασύρτικο και το αϊδάνι, καθώς και στους αμπελώνες μεγάλου 

υψομέτρου του οίνου ΠΟΠ Ρόδος.  

Γι’ αυτούς που θέλουν να πρωτοέρθουν σε επαφή με τη σπιρτάδα των λευκών ξηρών κρασιών του Αιγαίου 

πελάγους, το αθήρι είναι μια άριστη πρόταση. Η λιτή και καθόλου βαριά δομή του και η ήπια γεύση του 

καθιστούν τα κρασιά της ποικιλίας αθήρι κατάλληλα για μεγάλο φάσμα πιάτων, που συνδυάζονται με 

δυσκολία με κρασί. Ωστόσο, οι Έλληνες απολαμβάνουν το αθήρι και ως απεριτίφ, ιδίως πριν από γεύματα 

του ζεστού καλοκαιριού. Πρόκειται για μια ποικιλία αμπέλου που δίνει κρασιά για κατανάλωση σε νεαρή 

ηλικία, μέσα σε δύο-τρία χρόνια από την εσοδεία τους, παρότι υπάρχουν ορισμένα δείγματα ντελικάτα και 

πολυσύνθετα, ακόμα και στα πέντε έτη τους. 

 

ATHIRI is an ancient white vine variety of the Aegean Sea, which has been used for centuries to 

produce exquisite white dry wines. Its properties were recognized by viticulturists, the rest of Greece, 

thus evolving into a factor of essential and extremely elegant expression of white wines from the 

Cyclades and the Dodecanese. 

Athiriis a variety that fits amazingly into the conditions of the anhydrous and warm Aegean Sea and 

yields a wide variety of soils. It gives wines with moderate aromatic intensity and aromas of white and 

yellow fruits, moderate levels of alcohol, moderate acidity, medium volume, freshness and vitality. Athiri 

is cultivated on all the Aegean islands, and is a significant variety even on Crete. Nevertheless, many 

vineyards have been planted in the hinterland, with pre-existing Macedonia and especially Halkidiki 

(PDO Slopes Meliton). However, top results are achieved in PDO Santorini wine, when combined with 

asyrtico and aidani, as well as in the high altitude vineyards of PDO Rhodes wine. 

For those who want to come into contact with the spirits of white dry wines of the Aegean Sea, the 

Athiri is an excellent proposition. Its simple and no heavy structure and its mild taste make the wines 

of the athirivariety suitable for a wide range of dishes, combined with difficulty with wine. However, 

Greeks enjoy athirias an aperitif, especially before hot summer meals. This is a variety of vine that gives 

wines for consumption at an early age, within two or three years of their harvest, although there are 

some samples delicate and complex, even in their five years. 

 

 



 

 

ΑΤΡΣΙΚΟ – ASYRTIKO 

Σο ΑΤΡΣΙΚΟ είναι μια σπάνια λευκή ποικιλία παγκόσμιας κλάσης 

και μια από τις σπουδαιότερες ποικιλίες που απαντώνται στη λεκάνη 

της Μεσογείου. Προέρχεται από τη αντορίνη (ασύρτικο-αντορίνης), 

αλλά εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και έγινε, από άποψη ποιότητας, 

μία από τις πιο σημαντικές γηγενείς ποικιλίες. Δίνει κυρίως λευκά ξηρά 

κρασιά, μερικά από τα οποία ωριμάζουν σε βαρέλι. Ωστόσο, ορισμένα 

γλυκά κρασιά παράγονται από λιαστό σταφύλι (λιαστά κρασιά) της 

ποικιλίας ασύρτικο. 

Σο ασύρτικο είναι μια από αυτές τις σπάνιες λευκές ποικιλίες αμπέλου 

που μπορούν να καλλιεργηθούν σε συνθήκες ζεστού και ξηρού 

κλίματος, διατηρώντας υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (εν δυνάμει 

αλκοόλη), σε άριστη ισορροπία με τη ζωηρή οξύτητά του. Πρόκειται για 

μια ποικιλία που εστιάζει στη δομή, στο εκχύλισμα και στο γευστικό 

όγκο και λιγότερο στον αρωματικό χαρακτήρα. Σο ασύρτικο κυριαρχεί 

στον οίνο ΠΟΠ αντορίνη, όπου οδηγεί σε πολύ πυκνά λευκά κρασιά, με λεπτότητα και ορυκτώδη 

χαρακτήρα. Ωστόσο, έχει φυτευθεί στις περισσότερες ελληνικές αμπελουργικές περιοχές, από άλλα νησιά 

του Αιγαίου πελάγους, έως τη Μακεδονία (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα), την κεντρική Ελλάδα και την 

Πελοπόννησο. ε αυτές τις περιοχές, το ασύρτικο διατηρεί το φρέσκο και ορυκτώδη χαρακτήρα του, αλλά 

παρουσιάζει εντονότερα πρωτογενή αρώματα φρούτων και λιγότερο πυκνή δομή. Σέλος, τα γλυκά ασύρτικα 

(όπως το Vinsanto ή ο οίνος ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia) είναι πλούσια, πολύπλοκα και έντονα κρασιά. 

Σο ασύρτικο απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν λευκά κρασιά με αντισυμβατικό, έντονο στυλ και 

εστιάζουν στη δομή και την πυκνότητα. Προσφέρει εντυπώσεις που ξεφεύγουν πολύ από το μέσο, «εμπορικά 

θελκτικό» ξηρό λευκό κρασί, ενώ είναι πολύ φιλικό με το φαγητό, ιδίως με το ψητό ψάρι και τα θαλασσινά. 

Όλα τα ασύρτικα, τόσο τα δεξαμενής, όσο και αυτά που ωριμάζουν σε βαρέλι, παλαιώνουν ασφαλώς για 

πέντε ή ακόμα και δέκα χρόνια, μερικές φορές πολύ περισσότερο. Σα γλυκά ασύρτικα είναι απλώς... 

αιώνια, αφού, ο χρόνος όχι μόνο δεν τα κουράζει, αλλά τα βελτιώνει. 

 

ASYRTICO is a rare white variety of world class and one of the most important varieties found in the 

Mediterranean basin. It comes from Santorini (asyrtico-Santorini) but it spread throughout Greece and 

became, in terms of quality, one of the most important native varieties. It mainly gives white dry wines, 

some of which ripen in a barrel. However, some sweet wines are produced from sun dried grapes 

(sunflower). 

Asyrtico is one of these rare white varieties of grape vines that can be grown in warm and dry climates, 

maintaining a high sugar content (potentially alcohol), in perfect balance with its vivid acidity. It is a 

variety that focuses on the structure, the extract and the flavor, and less on the aromatic character. 

Asyrtico dominates the PDO of Santorini, where it leads to very dense white wines, with fineness and 

mineral character. However, it has been planted in most Greek wine-growing regions, from other Aegean 

islands to Macedonia (PDO PlagiasMelitonas), Central Greece and the Peloponnese. In these areas, 

asyrtico retains its fresh and mineral character, but it has stronger primary fruit aromas and less dense 

structure. Finally, sweet asteroids (like Vinsanto or PDO Monemvasia-Malvasia) are rich, complex and 

intense wines.Asyrtico is aimed at people seeking white wines with unconventional, intense style and 

focusing on structure and density. It offers impressions that go well beyond the middle, "commercially 

attractive" dry white wine, while being very friendly with food, especially with grilled fish and seafood. 

All wirelessly, both tanks and those that mature in a barrel, are of course for five or even ten years, 

sometimes even more. Sweet wireless is just ... eternal, since, not only does the time not tire but 

improves it. 



 

 

ΒΗΛΑΝΑ - VILANA 

την Κρήτη μπορεί να κυριαρχούν τα κόκκινα σταφύλια, αλλά η 

ΒΗΛΑΝΑ είναι η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα των λευκών ποικιλιών 

αμπέλου του νησιού. Λόγω της μακράς οινικής ιστορίας του ένδοξου 

αυτού νησιού, η βηλάνα αποτελεί γέφυρα με τα αρχετυπικά λευκά 

κρασιά της αρχαίας Κρήτης. Η ποικιλία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως 

για την παραγωγή φρέσκων ξηρών λευκών κρασιών, αλλά κάποιοι 

φιλόδοξοι παραγωγοί κυκλοφορούν μικρές ποσότητες κρασιών υψηλής 

κατηγορίας, που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι.  

 

Χαρακτηριστικά των κρασιών από βηλάνα είναι το μέτρια βαθύ κίτρινο 

χρώμα, η μέτρια ένταση αρωμάτων στη μύτη και στο στόμα (νότες 

λεμονιού, πορτοκαλιού, αχλαδιού, λουλουδιών, όπως γιασεμί και 

βοτάνων). Φρέσκα και καλοσχηματισμένα στο στόμα, δεν είναι πολύ 

ογκώδη και έχουν μέτρια οξύτητα και αλκοόλη. Η βηλάνα συναντάται 

κυρίως στις περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου Κρήτης. Χαρακτηριστικά δείγματα από το Ηράκλείο 

έχουν τη γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ Πεζά (αποκλειστικά από βηλάνα), ενώ από το Λασίθι την ένδειξη ΠΟΠ 

ητεία (όπου η βηλάνα αναμειγνύεται με το θραψαθήρι). Η αφθονία της βηλάνας επιτρέπει στους 

περισσότερους καλλιεργητές να πειραματιστούν, οπότε η ποικιλία συνδυάζεται με άλλες γηγενείς της 

Ελλάδας (π.χ. οι μαλβαζία και μοσχοφίλερο) ή και διεθνείς.  

Η βηλάνα δίνει μαλακά, ελκυστικά και ευκολόπιοτα λευκά κρασιά, ιδανικά για τις ζεστές καλοκαιρινές 

ημέρες. Ο χαρακτήρας τους ταιριάζει με τραπέζια πολλών διαφορετικών πιάτων, απλών ή και σύνθετων, 

κάτι που απολαμβάνουν οι Κρητικοί. Σα κρασιά από βηλάνα προορίζονται συνήθως για άμεση 

κατανάλωση, έως και μέσα σε τρία χρόνια από την εσοδεία τους, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, που έχουν 

ωριμάσει σε βαρέλι, βελτιώνονται στη φιάλη για πέντε χρόνια ή περισσότερο. 

 

In Crete, the red grapes can dominate, but the fir tree is the undisputed queen of white vines of the 

island. Due to the long wine history of this glorious island, the VILANA is a bridge with the archetypal 

white wines of ancient Crete. This variety is mainly used for the production of fresh dry white wines, 

but some ambitious producers are selling small quantities of high-class wines that have matured in a 

barrel. 

Characteristics of the Belgian wines are moderate deep yellow, moderate nose and mouth fragrance 

(notes of lemon, orange, pear, flowers such as jasmine and herbs). Fresh and well-formed in the mouth, 

they are not very bulky and have moderate acidity and alcohol. The fir tree is mainly found in the areas 

of Heraklion and Lassithi, Crete. Typical samples from Heraklion have the geographical indication PDO 

Pezas (exclusively from the fir tree), while from Lassithi the name PDO Sitia (where the turbot is mixed 

with the turpathite). The abundance of the fir tree allows most growers to experiment, so the variety is 

combined with other native Greeks (eg, Malvasia and Moschofilero) or international. 

 

The fir tree gives soft, attractive and easy white wines, ideal for hot summer days. Their character 

matches tables of many different dishes, simple or even complex, something that the Cretans enjoy. 

Vilana wines are usually intended for immediate consumption, up to three years from their harvest, but 

in some cases that have matured in a barrel, they are refined in the bottle for five years or more. 

 

 



 

 

ΒΙΔΙΑΝΟ – VIDIANO 

Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου όπως το ΒΙΔΙΑΝΟ αποτελούν «κρυμμένο 

θησαυρό» για κάθε γνώστη οινόφιλο. Πρόκειται για μια λευκή ποικιλία, 

που προέρχεται από την Κρήτη και χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

λευκών ξηρών οίνων, που μερικές φορές ωριμάζουν σε βαρέλι. Λίγοι 

είναι οι υφιστάμενοι αμπελώνες με βιδιανό, αλλά οι παραγωγοί 

συμφωνούν για τις εξαιρετικές δυνατότητες της ποικιλίας, πράγμα που 

σημαίνει πως η ιστορία της γράφεται από εδώ και πέρα. 

 

Σο βιδιανό είναι μια ποικιλία που εντοπίζεται κυρίως γύρω από την 

περιοχή του Ρεθύμνου Κρήτης και καλύπτει μικρές εκτάσεις, ενώ 

υπάρχει ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός αμπελώνων πιο 

ανατολικά, κοντά στο Ηράκλειο. Δίνει κρασιά κιτρινοπράσινου 

χρώματος, με έντονα, ξεχωριστά και πολυσύνθετα αρώματα, που 

ανάμεσα σε άλλα θυμίζουν αυτά του ώριμου ροδάκινου και του 

βερίκοκου, με νύξεις αρωματικών βοτάνων και ορυκτότητας. το στόμα είναι γεμάτα και έχουν υψηλή 

αλκοόλη, την οποία εξισορροπεί ικανοποιητικά η μετρίως υψηλή οξύτητα. Σο στυλ του βιδιανού μπορεί να 

είναι πλούσιο, ενώ δεν είναι ποτέ καμένο ή άτονο. Οι περισσότεροι παραγωγοί προσπαθούν να αναδείξουν 

το δυναμικό του σταφυλιού φυτεύοντας σε πιο δροσερούς αμπελώνες μεγάλου υψόμετρου ή 

αναμειγνύοντάς το με άλλες ποικιλίες, όπως η βηλάνα. 

Καταναλωτές και γευσιγνώστες μπορεί να χρειαστεί να δώσουν μάχη για να αποκτήσουν μερικές φιάλες 

βιδιανό, από τις ελάχιστες που φτάνουν στην αγορά. Έτσι, το να δοκιμάσει κάποιος βιδιανόαποτελεί 

πρόκληση από μόνο του. Σα κρασιά αυτής της ποικιλίας ξεδιπλώνουν θαυμάσια την προσωπικότητά τους 

όταν συνοδεύουν ζυμαρικά με θαλασσινά ή ψάρια ψητά στα κάρβουνα. Παρότι ο χρόνος παλαίωσης του 

βιδιανού δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, διάφοροι οινοκριτικοί πιστεύουν ότι τα κρασιά αυτής της ποικιλίας 

παλαιώνουν με ασφάλεια για πέντε ή περισσότερα χρόνια. 

 

Greek vine varieties such as the VIDIN are a "hidden treasure" for every well-known wine. It is a white 

variety, which comes from Crete and is used to produce white dry wines, which sometimes mature in a 

barrel. Few are the existing vineyards with vineyards, but the producers agree on the exceptional 

potential of the variety, which means that its history is written from here on. 

Vidanos is a variety located mainly around the area of Rethymnon Crete and covers small areas, while 

there is an extremely limited number of vineyards to the east, near Heraklion. It gives wines of a 

yellowish-green color, with intense, distinct and complex fragrances, which among other things 

resemble those of mature peach and apricot, with aromatic herbs and minerality. In the mouth they are 

full and have high alcohol, which is satisfactorily balanced by the moderately high acidity. The style of a 

screwdriver can be rich and never burned or jammed. Most producers try to showcase the potential of 

the grape by planting in cooler high altitude vineyards or mixing it with other varieties, such as the fir 

tree. 

Consumers and tasters may need to fight to get some botanical bottles from the few that reach the 

market. So trying a screw is a challenge in itself. Wines of this variety wonderfully unfold their 

personality when accompanying pasta with seafood or grilled fish. Although vinyl aging has not yet been 

determined, several wine critics believe that the wines of this variety have been safely staying for five or 

more years. 

 



 

 

ΘΡΑΧΑΘΗΡΙ - THRAPSATHIRI 

Σο ΘΡΑΧΑΘΗΡΙ είναι μια σημαντική ποικιλία της Κρήτης, η οποία 

αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον υποσχόμενες και συναρπαστικές λευκές 

ποικιλίες του νησιού. Για δεκαετίες, επικρατούσε παρανόηση για το 

θραψαθήρι, καθώς το θεωρούσαν εσφαλμένα συγγενές με το αθήρι ή 

επισκιαζόταν από την πιο δημοφιλή βηλάνα. Εν τούτοις, χάρη στα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματά του προσελκύει πλέον την προσοχή πολλών 

οινοκριτικών, δίνοντας πρώτης τάξεως ξηρά και, σε κάποιες περιπτώσεις, 

γλυκά, λευκά κρασιά.Σοθραψαθήρι είναι κατάλληλο ακόμα και για τα πιο 

ζεστά σημεία της Κρήτης, καθώς επιδεικνύει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. 

Ωστόσο, προσφέρεται για υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, γι’ αυτό οι 

αμπελουργοί πρέπει να είναι συνετοί, αν θέλουν να παράγουν συμπυκνωμένο 

καρπό. Σα κρασιά από θραψαθήρι έχουν απαλό κιτρινοπράσινο χρώμα και 

μύτη μέτριας έντασης, όπου κυριαρχούν πρωτογενή φρουτώδη αρώματα, που 

θυμίζουν κυρίως πεπόνι και ροδάκινο. το στόμα είναι σχετικά ογκώδη, με 

ευδιάκριτη αλκοόλη και ήπια οξύτητα. Σο θραψαθήρι καλλιεργείται σε όλη 

την Κρήτη, από τα Χανιά, στα δυτικά, έως το Λασίθι, στα ανατολικά. Σα πιο ονομαστά κρασιά προέρχονται από την 

περιοχή του Λασιθίου, όπου παράγεται ο οίνος ΠΟΠ ητεία. Σα λευκά κρασιά ΠΟΠ ητεία είναι χαρμάνια βηλάνας 

με θραψαθήρι, αλλά αρκετοί παραγωγοί του νησιού φτιάχνουν και μονοποικιλιακά κρασιά από θραψαθήρι.Σο 

θραψαθήρι είναι μια ποικιλία που δίνει πλούσια και στρογγυλά, αλλά όχι πολύ έντονα και βαριά κρασιά. Καθώς δεν 

είναι έντονα αρωματικά, τα κρασιά από θραψαθήρι αποτελούν άριστους συνοδούς πλούσιων πιάτων, με ένταση και 

πολυπλοκότητα, που τα καθιστά εκτός κανόνων συνδυασμού φαγητού-κρασιού. Είναι δε ιδανικά λευκά κρασιά για 

σχετικά κρύες ημέρες. Σα περισσότερα κρασιά από θραψαθήρι είναι καλό να καταναλωθούν μέσα σε τέσσερα χρόνια 

από την εσοδεία τους, αλλά ορισμένοι κορυφαίοι οινοποιοί παράγουν κρασιά με τέτοια ιδιοσυγκρασία, που έχουν 

δυνατότητα εξέλιξης ακόμα και για μια δεκαετία. 

THRAPSATHIRI is an important variety of Crete, which emerges as one of the most promising and fascinating 
white varieties of the island. For decades, there was a misunderstanding about the thratsathiri, as they 
considered it to be mistakenly related to the athrites or was overshadowed by the most popular vilana. However, 
thanks to its characteristic traits, it now attracts the attention of many criminals, giving first-class dry and, in 
some cases, sweet, white wines.Thrapsathiri is also suitable for the hottest parts of Crete, as it shows great 
resistance to drought. However, it is suitable for high yields per hectare, so winegrowers must be wise if they want 
to produce a concentrated fruit. Tropsathyre wines have a soft yellowish-green color and a nose of moderate 
intensity, dominated by primary fruity aromas, reminiscent of melon and peach. The mouth is relatively bulky, 
with distinct alcohol and mild acidity. Thrapsathiri is cultivated throughout Crete, from Chania, in the west, to 
Lassithi, in the east. The most famous wines come from the area of Lassithi, where PDO Sitia is produced. The 
white wines of PDO Sitia are blends of fir with thrapsathiri, but several producers of the island also makemonobic 
wines of thrapsathiri.Thrapsathiri is a variety that gives rich and round but not very intense and heavy wines. As 
they are not strongly aromatic, the thrapsate wines are excellent escorts of rich dishes, with intensity and 
complexity, making them outside the rules of food-wine combination. They are ideal white wines for relatively cold 
days. Most of thratsathiri wines are good for eating within four years of their harvest, but some top winemakers 
produce wines of such temperament that have the potential to grow even for a decade.Crete, which is one of the 
most promising and fascinating white varieties of the island. For decades, there was a misunderstanding about 
the thratsathiri, as they considered it to be mistakenly related to the athrites or was overshadowed by the most 
popular vilana. However, thanks to its characteristic traits, it now attracts the attention of many criminals, giving 
first-class dry and, in some cases, sweet, white wines.Thrapsathiri is also suitable for the hottest parts of Crete, as 
it shows great resistance to drought. However, it is suitable for high yields per hectare, so winegrowers must be 
wise if they want to produce a concentrated fruit. Tropsathyre wines have a soft yellowish-green color and a nose 
of moderate intensity, dominated by primary fruity aromas, reminiscent of melon and peach. The mouth is 
relatively bulky, with distinct alcohol and mild acidity. Thrapsathiri is cultivated throughout Crete, from Chania, 
in the west, to Lassithi, in the east. The most famous wines come from the area of Lassithi, where PDO Sitia is 
produced. The white wines of PDO Sitia are blends of fir with thrapsathiri, but several producers of the island also 
makemonobic wines of thrapsathiri.Thrapsathiri is a variety that gives rich and round but not very intense and 
heavy wines. As they are not strongly aromatic, the thrapsate wines are excellent escorts of rich dishes, with 
intensity and complexity, making them outside the rules of food-wine combination. They are ideal white wines for 
relatively cold days. Most of thratsathiri wines are good for eating within four years of their harvest, but some top 
winemakers produce wines of such temperament that have the potential to grow even for a decade. 



 

 

ΚΟΣΙΥΑΛΙ - KOTSIFALI 

Σο ΚΟΣΙΥΑΛΙ είναι η ερυθρή ποικιλία-ορόσημο του ονομαστού 

αμπελώνα στην Κρήτη, η οποία καθορίζει το στυλ πολλών ερυθρών 

ξηρών οίνων αυτής της εξαιρετικά σημαντικής οινοπαραγωγικής 

περιοχής του Αιγαίου πελάγους. Επειδή μάλιστα το κόκκινο σταφύλι 

έχει μάλλον μεγαλύτερη διάδοση σε αυτό το νησί, το κοτσιφάλι μπορεί 

να θεωρηθεί η πραγματική οινική ψυχή της Κρήτης. 

Σο κοτσιφάλι δίνει ένα «τυπικό μεσογειακό» ερυθρό κρασί, με απαλό 

χρώμα, ένταση αρωμάτων, σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη, 

ήπιες ταννίνες και οξύτητα. Για τους λόγους αυτούς, το κοτσιφάλι 

αναμειγνύεται με πολλές ερυθρές ποικιλίες αμπέλου, είτε διεθνείς, είτε 

γηγενείς, με κυριότερη τη μανδηλαριά. Ωστόσο, δεν είναι απλώς ένας 

«ενισχυτικός παράγοντας» της ποικιλιακής σύνθεσης κρητικών 

κρασιών• προσθέτει στρογγυλάδα και ταννική χάρη, ενώ η έκφραση των 

αρωμάτων του είναι γεμάτη από γλυκά λουλούδια, αποξηραμένα μαύρα 

φρούτα και συνθέσεις μπαχαρικών. Σο κοτσιφάλι καλλιεργείται σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά τα 

καλύτερα κρασιά προέρχονται από την περιοχή του Ηρακλείου. Ειδικότερα, είναι οι οίνοι ΠΟΠ Πεζά και 

ΠΟΠ Αρχάνες, που αποτελούν χαρμάνια με μανδηλαριά. 

Σο κοτσιφάλι δίνει γεμάτα και πλούσια κρασιά, τα οποία απευθύνονται σε οινόφιλους, που προτιμούν τη 

μαλακιά γεύση. Σα κρασιά που περιέχουν στην ποικιλιακή τους σύνθεση κοτσιφάλι ταιριάζουν εύκολα με 

φαγητά και συνοδεύουν άριστα πλούσια πιάτα με κρέας, μαγειρευτά κατσαρόλας (λαδερά), λουκάνικα και 

γευστικά ψητά. Σα περισσότερα κρασιά είναι έτοιμα να καταναλωθούν αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν, αλλά 

αυτά με περισσότερο εκχύλισμα, που ωριμάζουν συνήθως για αρκετούς μήνες σε βαρέλι, μπορούν να 

εξελιχθούν για 5-8 έτη, παρουσιάζοντας δομή που στηρίζεται στην ωριμότητα και τη γευστική 

πολυπλοκότητα. 

 

KOTSIFALIis the red landmark of the famous vineyard in Crete, which defines the style of many red dry 

wines of this extremely important wine region of the Aegean Sea. Because the red grape has a rather 

greater spread on this island, Kotsifali can be considered the true wine-making soul of Crete. 

Kotsifali gives a "typical Mediterranean" red wine, with a soft color, aroma intensity, relatively high 

alcohol content, mild tannins and acidity. For these reasons, Kotsifali is mixed with many red varieties 

of vine, either international or native, with the main mandarin. However, it is not just a "booster" of the 

varietal composition of Cretan wines; it adds roundness and tannic grace, while the expression of its 

perfumes is full of sweet flowers, dried black fruits and spice compositions. Kotsifali is cultivated 

throughout Crete, but the best wines come from the Heraklion area. In particular, they are PDO Peza 

wines and PDO Archanes, which are blends with mandarin. 

Kotsifali gives rich and rich wines, which are aimed at wine lovers who prefer the soft taste. Wines that 

contain their varied composition Kotsifali easily fit with food and accompany excellent dishes with meat, 

cooked pots (sausages), sausages and savory roasts. Most wines are ready to be consumed as soon as 

they are released, but those with more extracts, usually maturing for several months in a barrel, can 

grow for 5-8 years, presenting a maturity-based and savory structure. 

 

 

 



 

 

ΚΤΔΨΝΙΣΑ - KIDONITSA 

Η ΚΤΔΨΝΙΣΑείναι η πιο γνωστή από μια ομάδα «εξαφανισμένων» και 

ασυνήθιστων ποικιλιών αμπέλου, που αναδύθηκε την πρώτη δεκαετία 

του 21ου αιώνα, από την περιοχή της Λακωνίας, στα νοτιοανατολικά της 

Πελοποννήσου. Είναι μια λευκή ποικιλία αμπέλου, που δίνει κυρίως 

λευκά ξηρά κρασιά, ενώ αποτελεί ποικιλία του χαρμανιού του γλυκού 

λευκού κρασιού ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia. Ωστόσο, το δυναμικό 

αυτής της περιοχής είναι τόσο μεγάλο, που η πραγματικά ελκυστική 

κυδωνίτσα δίνει μόνο μια ιδέα γι’ αυτό. 

Οι αμπελουργοί της Λακωνίας γνωρίζουν τις δυνατότητες της 

κυδωνίτσας, εδώ και πολλές δεκαετίες. Η περιοχή της Λακωνίας έχει 

πολλές εκτάσεις καλλιεργούμενες με διάφορες ποικιλίες και γι’ αυτό, η 

αποκλειστική λήψη κυδωνίτσας ήταν δύσκολη. Η κατάσταση αυτή 

επικρατούσε μέχρι τις αρχές της τελευταίας χιλιετίας, που κάποιοι 

ανήσυχοι παραγωγοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν νέες 

καλλιεργούμενες εκτάσεις με κυδωνίτσα. Η κυδωνίτσα δίνει κρασιά με κιτρινοπράσινο χρώμα μέτριας 

έντασης και έντονα αρώματα, στα οποία κυριαρχούν νότες ώριμου κυδωνιού (εξ ου και το όνομα της 

ποικιλίας «κυδωνίτσα»). το στόμα είναι στρογγυλά, μαλακά και έχουν άρτια δομή. Προς το παρόν, οι 

μονοποικιλιακές εμφιαλώσεις είναι λίγες και όλες προέρχονται από τη Λακωνία. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα 

προξενούσε έκπληξη αν οινοποιοί άλλων περιοχών αποφάσιζαν να επενδύσουν στις προοπτικές της 

κυδωνίτσας. 

Η κυδωνίτσα συνδυάζει μια πολύ ξεχωριστή καταγωγή, ούσα εκπρόσωπος μιας σπάνιας γενιάς, ενώ 

παράλληλα τα αρώματα και το ύφος της μπορούν να γοητεύσουν από την πρώτη στιγμή τους λάτρεις των 

αρωματικών και στρογγυλών λευκών κρασιών. Δίνει δε πολύ ευέλικτα κρασιά, κατάλληλους συνοδούς 

πουλερικών, σαλατών και λευκών αλμυρών τυριών. Κρασιά που καλό είναι να καταναλώνονται μέσα σε τρία 

χρόνια από την εσοδεία τους. Ωστόσο, οι πιο «ριψοκίνδυνοι» γευσιγνώστες μπορούν να κρατήσουν μερικές 

φιάλες μέχρι να γίνουν πέντε ετών... 

 

KYDONITSA is the most famous of a group of "extinct" and unusual varieties of vine, which emerged in 

the first decade of the 21st century, from the region of Laconia, in the southeast of the Peloponnese. It 

is a white variety of vine, which gives mostly white dry wines, while it is a variety of the blend of sweet 

white wine PDO Monemvasia-Malvasia. However, the potential of this region is so great that the really 

attractive Kydonitsa gives only an idea about it. 

Lakonia's wine-growers know the potential of Kydonitsa for many decades. The area of Lakonia has 

many areas cultivated with different varieties and that is why the exclusive pickup was difficult. This 

situation prevailed until the beginning of the last millennium, when some anxious producers decided to 

create new cultivated land with kydonitsa. Kydonitsa gives wines with a yellowish-green color of 

moderate intensity and intense aromas, dominated by the notes of mature quince (hence the name of 

the "Kydonitsa" variety). The mouth is round, soft and well-structured. At present, single-cylinder 

bottling is low and all come from Laconia. Nevertheless, it would not be surprising if winemakers from 

other regions decided to invest in the queen's prospects. 

Kydonitsa combines a very special origin, a representative of a rare generation, while at the same time 

its fragrances and style can fascinate at first the fans of aromatic and round white wines. It gives very 

flexible wines, suitable companions of poultry, salads and white salty cheese. Wines that are good to be 

consumed within three years of their harvest. However, the most "risky" gourmets can keep some 

bottles until they are five years old ... 



 

 

ΛΗΜΝΙO – LIMNIO 

Σο ΛΗΜΝΙΟείναι μια ποικιλία αμπέλου που επιδεικνύει αναμφίβολα, 

το βάθος της πρότασης των σύγχρονων ελληνικών κρασιών στο σημερινό 

οινικό κόσμο. Είναι ένα σταφύλι που αναφέρεται για πρώτη φορά από 

πολυάριθμους αρχαίους έλληνες συγγραφείς, όπως είναι ο Όμηρος, ο 

Ησίοδος και ο Πολυδεύκης, κάτι που εντείνει τη μοναδικότητά του. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία πως αυτή η ερυθρή ποικιλία, που χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή ερυθρών ξηρών κρασιών, διατηρεί τη σημασία της 

και στις μέρες μας, ακόμα και σε περιοχές όπου βρέθηκε στο μακρινό 

παρελθόν, όπως είναι η ιστορική περιοχή της Μαρώνειας. 

Σα κρασιά από λημνιό έχουν χρώμα μέτριου βάθους, κομψά αρώματα 

μύτης και στόματος, στα οποία κυριαρχούν χαρακτήρες φρέσκων 

αρωματικών βοτάνων και κόκκινων φρούτων του δάσους. το στόμα 

έχουν μέτρια οξύτητα, μέτριες και μεταξένιες ταννίνες, εύρος και 

σχετικά υψηλή αλκοόλη. Σο παράδοξο είναι πως το λημνιό υπάρχει 

μεν, αλλά δεν είναι πολύ διαδεδομένο στη Λήμνο, που θεωρείται η γενέτειρά του και του έχει δώσει το 

όνομά της (το ντόπιο όνομα της ποικιλίας στο νησί είναι καλαμπάκι). Η πλειονότητα των φυτεύσεών του 

βρίσκεται στον αμπελώνα της Βόρειας Ελλάδας. Πολύ καλά δείγματα προέρχονται ιδιαίτερα από τον 

αμπελώνα στη Χαλκιδική (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα) και τη Μαρώνεια Θράκης. Σα μονοποικιλιακά κρασιά 

από λημνιό έχουν συνήθως πολύ ελαφρύ στυλ, ενώ κατά κύριο λόγο δεν ωριμάζουν σε βαρέλι. Εν τούτοις, 

η ποικιλία χρησιμοποιείται συχνά σε χαρμάνια με διεθνείς ερυθρές ποικιλίες, που ωριμάζουν συνήθως σε 

βαρέλι, προκειμένου να προσθέσει χαρακτήρα και λεπτότητα.Σολημνιό είναι ιδανικό για τους οινόφιλους 

που θέλουν να ξεφύγουν από τα βαριά κρασιά από διεθνείς ποικιλίες και επιθυμούν ερυθρά κρασιά με 

ενδιαφέρουσα και καθαρή γεύση, που δομούνται πάνω σε διακριτικές ταννίνες. Ερυθρά κρασιά που 

μπορούν να συνοδεύσουν ακόμα και κάποια ψάρια, παρότι βέβαια, τα κρασιά από λημνιό ταιριάζουν με 

μαλακά κίτρινα τυριά, καθώς και με πιάτα που συνδυάζουν το κρέας με τα ζυμαρικά. Σα μονοποικιλιακά 

κρασιά από λημνιό, αλλά και τα χαρμάνια με αυτήν την ποικιλία, μπορούν να καταναλωθούν αμέσως 

μόλις κυκλοφορήσουν. Ωστόσο, τα πρώτα μπορούν να παλαιώσουν για τέσσερα έως επτά χρόνια, ενώ τα 

δεύτερα, συνήθως, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

LIMNIO  is a variety of vine that undoubtedly demonstrates the depth of the proposal of modern Greek wines in 

today's wine world. It is a grape that is mentioned for the first time by numerous ancient Greek writers, such as 

Homer, Hesiod and Pollux, which adds to its uniqueness. There is no doubt that this red variety, which is used to 

produce red dry wines, retains its importance even today, even in areas where it was found in the distant past, 

such as the historic area of Maroneia. 

Lemon wines are of medium depth, elegant nose and mouth aromas, dominated by fresh aromatic herbs and red 

forest fruits. In the mouth are moderate acidity, moderate and silky tannins, range and relatively high alcohol. The 

paradox is that Limnioexists, but it is not very common in Lemnos, which is considered to be its hometown and 

has given it its name (the local name of the variety on the island is a tambourine). The majority of its plantings are 

located in the vineyard of Northern Greece. Very good samples come from the vineyards of Chalkidiki (PDO 

PlagiasMelitonas) and Maroneia of Thrace. Monobic lamb wines typically have a very light style, and they do not 

mature in a barrel. However, the variety is often used in blends with international red varieties, which usually 

mature in a barrel to add character and delicacy.Limnio is ideal for wine lovers who want to escape from heavy 

wines of international varieties and wish red wines with an interesting and pure taste, built on discreet tannins. 

Red wines that can even accompany some fish, although, of course, lamb wines are matched with soft yellow 

cheeses, as well as dishes that combine meat with pasta. Monobic lamb wines, as well as blends of this variety, 

can be consumed as soon as they are released. However, the former may age for four to seven years, while the 

latter may usually aged for a longer period of time. 



 

 

ΜΑΛΑΓΟΤΖΙΑ - MALAGOUZIA 

Η ΜΑΛΑΓΟΤΖΙΑ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ποικιλία-

πεμπτουσία της αναγέννησης που έχουν σημειώσει τα σύγχρονα 

ελληνικά κρασιά, όπως διαπιστώνεται τα τελευταία είκοσι χρόνια. Είναι 

η σχηματοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι έλληνες οινοπαραγωγοί 

ανακαλύπτουν ξανά το δυναμικό τους. τη δεκαετία του 1970, η 

μαλαγουζιά θεωρείτο εξαφανισμένη και την ήξεραν ελάχιστοι. ήμερα, 

μετά από επίπονη εργασία πανεπιστημιακών καθηγητών, κορυφαίων 

καλλιεργητών και οινολόγων, η μαλαγουζιά θεωρείται ευρέως ως 

σταφύλι παγκόσμιας εμβέλειας, που δίνει έξοχα ξηρά λευκά κρασιά, 

καθώς επίσης και μερικά εκπληκτικά γλυκά. 

Η μαλαγουζιά δίνει κρασιά με μέτρια απαλό κιτρινοπράσινο χρώμα 

και πολύ έντονη, εξαιρετικά εκφραστική μύτη, με νύξεις ροδάκινου, 

πράσινης πιπεριάς, βασιλικού και λουλουδιών. το στόμα, το κρασί 

είναι στρογγυλό, γεμάτο, αλλά πάντα φρέσκο, με μετρίως υψηλά 

επίπεδα αλκοόλης. Σα γλυκά κρασιά παράγονται από σταφύλια όψιμου τρύγου, γεγονός που τα καθιστά 

ακόμα πιο πυκνά και αρωματικά. Γενικά, η ωρίμαση σε βαρέλι κολακεύει τη μαλαγουζιά, αν και τα 

κρασιά δεξαμενής είναι εξίσου εντυπωσιακά. Προέλευση της εν λόγω ποικιλίας θεωρείται η δυτική πλευρά 

της κεντρικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία), όπου ήταν γνωστή κυρίως για την παραγωγή γλυκών κρασιών. 

ύγχρονες καλλιέργειες εμφανίστηκαν ξανά στον αμπελώνα στη Χαλκιδική, ενώ υπάρχουν πολυάριθμοι 

παραγωγοί που καλλιεργούν πια μαλαγουζιά, που απαντάται έτσι, σε πολλές αμπελουργικές περιοχές της 

Ελλάδας. 

Η μαλαγουζιά είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη ποικιλία αμπέλου, με μεγάλη αναγνώριση. Σα κρασιά από 

αυτήν είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα αρωματικών λευκών κρασιών, γεμάτα ζωντάνια και πολυπλοκότητα. 

Σα ξηρά συνοδεύουν ιδανικά λαχανικά και γενικότερα σαλάτες, ακόμα και αγκινάρες, που είναι γνωστές για 

τη δυσκολία τους στο συνδυασμό με κρασί. Σα γλυκά είναι θαυμαστοί συνοδοί επιδόρπιων με φρούτα. 

Παραδόξως, η ξηρή μαλαγουζιά μπορεί να εξελιχθεί στη φιάλη για τέσσερα ή περισσότερα χρόνια, ενώ τα 

γλυκά κρασιά χρειάζονται τέσσερα έως επτά χρόνια για να ξεδιπλώσουν το δυναμικό τους, αν και 

διατηρούνται καλά και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. 

 

MALAGOUZIAcould be described as the most reminiscent variety of modern Greek wines, as it has been during 

the last twenty years. It is the formation of the way in which Greek wine producers re-discover their potential. In 

the 1970s, the Malagasy was considered extinct and knew little. Nowadays, after hard work of university 

professors, top growers and oenologists, malulugia is widely regarded as a world-wide grape, giving exquisite dry 

white wines, as well as some surprisingly sweet pastries. 

Malagouzia gives wines with moderate pale yellowish color and very intense, extremely expressive nose, with 

peaches of peach, green pepper, basil and flowers. In the mouth, the wine is round, full, but always fresh, with 

moderately high levels of alcohol. Sweet wines are produced from grapes of late harvest, which makes them even 

more dense and aromatic. Generally, barrel maturity flatters malangia, although tank wines are just as 

impressive. Origin of this variety is considered the western side of central Greece (Aitoloakarnania), where it was 

known mainly for the production of sweet wines. Modern crops have reappeared in the vineyards of Halkidiki, 

while there are numerous producers who cultivate Malagouzia, which is found in many vineyards in Greece. 

Malaguji is an extremely successful vine variety with great recognition. The wines from it are representative 

samples of aromatic white wines, full of vitality and complexity. The dry are accompanied by ideal vegetables and 

generally salads, even artichokes, known for their difficulty in combining with wine. Sweets are wonderful dessert 

companions with fruit. Surprisingly, dry blackberries can evolve into the bottle for four or more years, while sweet 

wines need four to seven years to unfold their potential, although they are well maintained after that time. 

 



 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ - MANDILARIA 

Αμοργιανό, παριανό, βάφτρα, μαύρη κουντούρα, μαντηλάρι... είναι 

λίγα μόνο από τα ονόματα της όψιμης ερυθρής ποικιλίας 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ, που μαρτυρούν το βαθμό της εξάπλωσής της, ιδιαίτερα 

στη νησιωτική Ελλάδα. Από την εποχή του Παυσανία, η μανδηλαριά 

συμμετείχε ήδη στην παραγωγή του φημισμένου χιώτικου Αριούσιου 

οίνου. ήμερα συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό ερυθρών, ροζέ, καθώς 

και επιδόρπιων κρασιών, με ισχυρή ταυτότητα και χαρακτήρα, αν και 

τα δείγματα μονοποικιλιακών από μανδηλαριά είναι σπάνια. 

το Αιγαίο πέλαγος και στην Κρήτη χτυπά η καρδιά της μανδηλαριάς. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι εκεί συμμετέχει στους ερυθρούς οίνους 

ΠΟΠ Πεζά, ΠΟΠ Αρχάνες, ΠΟΠ Πάρος, ενώ είναι υπεύθυνη εξ 

ολοκλήρου για τον ερυθρό οίνο ΠΟΠ Ρόδος. τους ανεμοδαρμένους και 

ηλιοκαμένους αμπελώνες αυτών των νησιών η μανδηλαριά –συνήθως 

διαμορφωμένη σε κύπελλο– αποκτά χαρακτηριστικά πέρα από τα 

συνηθισμένα: βαθύ σκούρο χρώμα, αρώματα υπερώριμων φρούτων, ζωικά αρώματα (π.χ. δέρματος) και 

μέτριο σώμα, με ατίθασες, στιβαρές ταννίνες. Με σκληρή δουλειά στο αμπέλι και στο οινοποιείο, αλλά και 

μέσω ανάμειξης με άλλες ποικιλίες –όπως είναι η λευκή μονεμβασιά στην Πάρο ή το μαλακό ερυθρό 

κοτσιφάλι στην Κρήτη– πολλοί αξιόλογοι οινοπαραγωγοί προσπαθούν να τιθασεύσουν το γενικώς αχαλίνωτο 

χαρακτήρα της μανδηλαριάς. Ωστόσο, μερικά χρόνια στη φιάλη είναι μάλλον ο καλύτερος τρόπος για να 

βρεθούμε μπροστά σε ένα «ευρωπαϊκό» κρασί, που με τη γεύση του μεταφέρει νοερά στον υπέροχο τόπο 

προέλευσής του. 

Με την επιβλητική της προσωπικότητα, η μοναδική ποικιλία μανδηλαριά αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά 

της στο ελληνικό κρασί, το οποίο άλλοτε είναι πιο βαθύ και άλλοτε ανεπαίσθητο, αποκαλύπτοντας όμως 

πάντα την ταυτότητα του terroir του. Με δεδομένο μάλιστα τον πολυδύναμο χαρακτήρα της, κάθε τολμηρός 

οινόφιλος, που θέλει να διευρύνει την αρωματική και τη γευστική παλέτα του, θα βρει αφορμή για να φέρει 

μια μανδηλαριά στο ποτήρι του. 

 

Amorgian, Parian, Beech, Black Konduru, Handkerchief ... are only a few of the names of the late red 

variety MANDILARIA, which testify to the extent of its spread, particularly in island Greece. Since the 

time of Pausanias, Mandilaria has already participated in the production of the famous Chios Ariiosios 

wine. Today it participates in a large number of red, rosé, and dessert wines, with strong identity and 

character, although specimens of monoculars from mandarin are rare. 

In the Aegean Sea and in Crete, the heart of the mandarin hits. It is no accident that he participates in 

the red PDO Peza wines, PDO Archanes, PDO Paros, while he is entirely responsible for the PDO Rhodes 

red wine. In the windswept and sunburned vineyards of these islands, the mandrel - usually made in 

cups - acquires features beyond the usual: deep dark color, aromas of over-ripe fruit, animal aromas (eg 

skin) and moderate body, with nasty, robust tannins. With hard work on the vineyard and in the 

winery, but also through blending with other varieties - such as the white monemvasia on Paros or the 

soft red ketchiflow in Crete - many remarkable wine producers try to harness the unmistakable 

character of the mandarin. However, for a few years in the bottle, it is probably the best way to get in 

front of a "European" wine, which, with its taste, deliberately moves to its wonderful place of origin. 

With its imposing personality, the unique variety of mandarin leaves its indelible impression on Greek 

wine, which is sometimes deeper and sometimes subdued, yet revealing the identity of its terroir. Given 

its versatile character, any bold winewife who wants to expand his fragrant and palatable palette will 

find a reason to bring a candy to his glass. 



 

 

ΜΑΤΡΟΣΡΑΓΑΝΟ-MAVROTRAGANO 

Μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια η ερυθρή ποικιλία με τις 

μαύρες και τραγανές ρώγες –χαρακτηριστικά από τα οποία 

παίρνει και το όνομά του το ΜΑΤΡΟΣΡΑΓΑΝΟ– συμμετείχε σε 

γλυκά κρασιά της αντορίνης, ενώ παράλληλα κινδύνευε με 

εξαφάνιση. ήμερα, έχει γίνει πλέον μια από τις πιο 

πολυσυζητημένες ποικιλίες για την παραγωγή ερυθρών κρασιών 

και το μέλλον του μαυροτράγανου δείχνει πιο ευοίωνο από ποτέ, 

αφού συνδυάζει εξωτισμό και μοναδικότητα σε ένα ξεχωριστό 

πακέτο! 

Χρειάστηκε βέβαια οι οινοπαραγωγοί της αντορίνης να ψάξουν 

κλήμα-κλήμα τα ηφαιστειογενή εδάφη του νησιού, προκειμένου 

να ξεχωρίσουν και να πολλαπλασιάσουν τα λιγοστά παλαιά φυτά 

της ποικιλίας μαυροτράγανο. Επίσης, να κοπιάσουν στο 

οινοποιείο, προκειμένου να φέρουν στην επιφάνεια τα υπέροχα αρώματά της, που θυμίζουν 

ανθώδη εκλεκτό καφέ Λατινικής Αμερικής, καπνό και γλυκά κόκκινα φρούτα. Σέλος, να παλέψουν 

για να τιθασεύσουν τις εύρωστες ταννίνες, που συμπληρώνουν το πλούσιο, γεμάτο με ορυκτές νότες 

στόμα των σπάνιων, ασυνήθιστων κρασιών που χαρίζει το μαυροτράγανο στη αντορίνη. 

Οι κόποι τους, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έχουν πάει χαμένοι, γιατί παρόλο που το μαυροτράγανο 

έχει φανερώσει μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του (έχει φυτευτεί ελάχιστα εκτός 

αντορίνης), δείχνει ότι είναι τόσο μοναδικό, όσο και ο τόπος που το γέννησε. Μια ξεχωριστή 

ποικιλία που δύναται να προσφέρει πρωτόγνωρες εμπειρίες και μπορεί να ανατρέψει την οινική 

ρουτίνα κάθε οινόφιλου-εξερευνητή! 

 

Until a few years ago the red variety with the black and crisp berries - characteristics of which 

its name is also MAVROTRAGANO - participated in sweet Santorini wines, while at the same 

time it was in danger of extinction. Today, it has become one of the most talked about varieties 

of red wine, and the future of the black-haired one looks more auspicious than ever, combining 

exoticism and uniqueness into a special package! 

Certainly, the wine producers of Santorini had to look for the volcanic soils of the island in 

order to distinguish and multiply the few old plants of the Mavrotragano variety. They also 

have to work at the winery to bring to light their wonderful aromas, reminiscent of Latin 

America's delicious bouquet, smoke and sweet red fruits. Last but not least, they struggle to 

harness the sturdy tannins that complement the rich, mineral-rich mouth of the rare, unusual 

wines that give the mantragana to Santorini. 

Their tricks, however, do not seem to have been lost, because even though the Mavrotragano 

has revealed only a small part of its potential (it has been planted little outside Santorini), it 

shows that it is as unique as the place that gave birth to it. A special variety that can offer 

unprecedented experiences and can overturn the wine routine of any wine-loving explorer! 

 

 



 

 

ΜΟΦΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ- 

MOSCATOALEXANDRIA 

 
Με πιθανή περιοχή καταγωγής του τη Βόρεια Αφρική, το 

ΜΟΦΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑφυτεύτηκε στην Ελλάδα στις αρχές 

του 20ου αιώνα. Η αγάπη του για τη ζέστη το βοήθησε να 

εγκλιματιστεί τέλεια στη χώρα, δίνοντας υπέροχα γλυκά κρασιά. 

Σα τελευταία όμως χρόνια, ολοένα πιο μεγάλο ποσοστό της 

παραγωγής του μετατρέπεται σε ξηρά, αρωματικά λευκά, ενώ δεν 

λείπουν και δείγματα αφρωδών. ε κάθε τύπο πάντως, το απαλό 

και διακριτικό μοσχάτο Αλεξανδρείας υπόσχεται τη σαγήνη. 

Παρά την εξάπλωσή του στη Βόρεια Ελλάδα, τα ηφαιστειογενή 

εδάφη της Λήμνου είναι ο κορυφαίος τόπος όπου ξεδιπλώνονται 

τα χαρίσματα της ποικιλίας. Εκεί άλλωστε το μοσχάτο Αλεξανδρείας δίνει τους οίνους ΠΟΠ 

Μοσχάτος Λήμνου και ΠΟΠ Λήμνος. Γλυκείς οι οίνοι με τη γεωγραφική ένδειξη «Μοσχάτος 

Λήμνου», ξηροί οι άλλοι, εκφράζουν αμφότεροι τα τυπικά γνωρίσματα της ποικιλίας: το διακριτικό 

άρωμα, με νότες βερίκοκου και μέντας, το σχετικά πλούσιο σώμα και τη στρογγυλή παρουσία στο 

στόμα. 

Οι μεγάλες του ρώγες ίσως το καθιστούν λιγότερο εντυπωσιακό και αρωματικό από το λεπτόρωγο 

μοσχάτο άσπρο, ωστόσο, αυτοί ακριβώς οι «χαμηλοί τόνοι» είναι το κρυφό χαρτί της ποικιλίας, 

αφού επιτρέπουν στα κρασιά της να συνοδεύουν ευκολότερα πλήθος φαγητών. Η δε ελληνική 

έκφραση είναι τόσο διαφορετική από αυτή άλλων χωρών, που αξίζει σε κάθε περίπτωση πολλές 

δοκιμές. ίγουρο είναι πως είτε η συντροφιά διασκεδάζει έχοντας στο τραπέζι ένα ευωδιαστό, 

ευκολόπιοτο ξηρό λευκό, είτε εξερευνά το μαγικό κόσμο των επιδόρπιων κρασιών, η επιλογή ενός 

ελληνικού μοσχάτου Αλεξανδρείας είναι σίγουρο ότι θα φέρει το χαμόγελο στα χείλη. 

 

With a possible region of origin in North Africa, THE MOSCHATO OF ALEXANDRIAwas planted in 

Greece in the early 20th century. His love of the heat helped him perfectly acclimatize to the country, 

giving wonderful sweet wines. However, in the last few years, an increasing proportion of its production 

is turned into dry, aromatic white, and there are also no sparkling samples. In every type, however, the 

soft and distinctive moscow of Alexandria promises the charm. 

Despite its spread to northern Greece, the volcanic lands of Limnos are the top spot where the varieties 

of the variety unfold. There, too, the Moschato of Alexandria gives PDO Moschato Limnos and PDO 

Limnos. Sweet wines with the geographical indication "Moschato of Lemnos", dry and others, express 

both the typical features of the variety: the distinctive aroma, with apricot and mint notes, the relatively 

rich body and the round presence in the mouth. 

Its large berries may make it less impressive and aromatic than the delicious white muscat, however, 

these very "low tones" are the hidden paper of the variety, since they allow their wines to more easily 

accompany a variety of foods. Greek expression is so different from that of other countries, which is 

worth a lot of testing. It is certain that either the company enjoys having a delicious, dry dry white on 

the table, or exploring the magical world of dessert wines, the choice of a Greek moscow of Alexandria is 

sure to bring the smile to the lips. 



 

 

ΜΟΦΑΣΟ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ – 

MOSCATOHAMBURG 

 
Μοναδικό ανάμεσα στα διάφορα είδη του μοσχάτου, το 

ΜΟΦΑΣΟ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤξεχωρίζει από τις ερυθρωπές ρώγες του. 

Είναι μία από τις λίγες ποικιλίες που οινοποιούνται και 

παράλληλα καταναλώνονται ως επιτραπέζιες, γιατί έχει νόστιμο 

σταφύλι, έτοιμο να σαγηνεύσει με το άρωμά του, αλλά και να 

συμμετάσχει σε ερυθρά, ροζέ και γλυκά κρασιά. 

Σο μοσχάτο Αμβούργου απαντάται στον αμπελώνα της 

κεντρικής Ελλάδας και ιδιαίτερα αυτόν του Συρνάβου, όπου 

κυριαρχεί. Σα εκρηκτικά και γλυκά αρώματά του, που θυμίζουν 

εσάνς γαρίφαλου, είναι το μεγάλο ατού της ιδιαίτερης αυτής 

ποικιλίας. Έτσι, ενώ συνήθως η χαμηλή οξύτητα και οι μαλακές ταννίνες του μοσχάτου 

Αμβούργου δεν επιτρέπουν εύκολα να σταθεί από μόνο του για την παραγωγή μονοποικιλιακών 

οίνων, η προσθήκη του σε χαρμάνια είναι θαυματουργή. Αρκεί μια μικρή ποσότητα για να 

αναστήσει ακόμα και το πλέον άτονο αρωματικά κρασί. Εκεί πάντως που είναι ασυναγώνιστο, είναι 

στην παραγωγή αποσταγμάτων, με τον άμβυκα να δρα σα μεγεθυντικός φακός των αρετών του. 

πάνιο, ασυνήθιστο και μοντέρνο, το μοσχάτο Αμβούργου μπορεί να ανοίξει τις κλειστές πόρτες 

των ερυθρών κρασιών σε νέους καταναλωτές, αλλά και να ολοκληρώσει αξέχαστα ένα γεύμα ή ένα 

δείπνο, με τη μορφή ενός φίνου χωνευτικού ποτού (digestif). 

 

 

Unique among the different types of muscat, THE MUSCAT HAMBURGstands out from its 

reddish berries. It is one of the few varieties that are vinified and also consumed as table, 

because it has a delicious grape, ready to enchant with its aroma, but also to participate in 

red, rosé and sweet wines. 

Muscat Hamburg is found in the vineyard of central Greece and especially that of Tirnavos 

where it dominates. Its explosive and sweet aromas, reminiscent of carnations, are the great 

trumps of this particular variety. Thus, while the low acidity and soft tannins of Hamburg 

mushroom can not easily stand alone for the production of unicolored wines, its addition to 

blends is miraculous. A small amount is enough to resurrect even the most fragile aromatic 

wine. Wherever it is unrivaled, it is in the production of spirits, with the nymph being a 

magnifying glass of its virtues. 

Rarely, unusual and modern, the Hamburg muscat can open the closed doors of red wines to 

new consumers, but also unbeatably complete a meal or dinner, in the form of a digestif 

beverage. 

 

 



 

 

ΜΟΦΟΥΙΛΕΡΟ-MOSCOFILERO 

Αν κάποιος ψάχνει μια λευκή ελληνική ποικιλία που να υπόσχεται να 

δροσίσει και να φρεσκάρει, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν 

πρωτόγνωρο για μεσογειακή χώρα εξωτισμό, το ΜΟΦΟΥΙΛΕΡΟ είναι 

η πρώτη που έρχεται στο μυαλό και μάλιστα αυτόματα. Σο χαρισματικό 

αυτό σταφύλι –το πιο αρωματικό από όλα τα μέλη της οικογένειας των 

φιλεριών, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, με το συνθετικό «μόσχο» 

– μπορεί στην πραγματικότητα να διαθέτει ρώγες με ερυθρωπή ή 

γκριζωπή φλούδα. Ωστόσο, χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για 

την παραγωγή ξηρών λευκών και ελάχιστων αφρωδών οίνων. υχνά 

βέβαια συμμετέχει και σε χαρμάνια οίνων (ανάμεσά τους και πολλοί 

ΠΓΕ), όπου τα «ανεβάζει» με το μοναδικό άρωμά του.  

Πυρήνας της καλλιέργειας του όψιμου μοσχοφίλερου είναι η 

Πελοπόννησος και ιδιαίτερα το οροπέδιο της Μαντινείας. Εκεί, στα 

ορεινά κρύα εδάφη της περιοχής, μοσχοφίλερο-Μαντίνεια 

μεγαλουργούν, δίνοντας τους λευκούς οίνους ΠΟΠ Μαντίνεια. Αρκεί απλώς το ποτήρι να πλησιάσει τη μύτη 

και το μοσχοφίλερο χαρίζει απλόχερα τα φίνα και εξωτικά αρώματά του, με νότες λίτσι, ροδοπετάλων και 

λεμονανθών. Με την πρώτη γουλιά παρασύρει με την παιχνιδιάρικη διάθεση που δημιουργεί το ελαφρύ 

σώμα του, η γαργαλιστική οξύτητα και το πικάντικο τελείωμα. Σο μοσχοφίλερο μάλιστα δεν θυσιάζει τα 

χαρακτηριστικά αυτά ούτε όταν οινοποιηθεί με τη μέθοδο της Καμπανίας, για να δώσει λεπτά αφρώδη 

κρασιά, ούτε όταν εκχυλιστεί στην περίπτωση των ροζέ κρασιών, ούτε καν όταν ωριμάσει σε βαρέλι, στις 

σπάνιες περιπτώσεις που οινοπαραγωγοί αποφασίσουν να του προσδώσουν πάχος και όγκο. 

Εξωτικό, αναπάντεχο και γεμάτο φρεσκάδα, το μοσχοφίλερο πλημμυρίζει τις αισθήσεις, δημιουργώντας με 

μοναδικό τρόπο ένα αίσθημα ευφορίας και χαράς, είτε ως απεριτίφ, είτε δίπλα σε κομψά πιάτα. Κάθε νέος 

στην ηλικία, στη γνώση, αλλά και στη διάθεση, ανεξάρτητα από τη βιολογική του ηλικία, θα βρει στο 

μοσχοφίλερο το εισιτήριο για ένα υπέροχο ταξίδι! Οι δε γνώστες μπορούν να εμπιστευθούν στο 

μοσχοφίλερο τη χαλάρωση και την αναψυχή τους, χαμογελώντας πονηρά σε αυτήν τη σαγηνευτική 

ποικιλία. 

 

If someone is looking for a white Greek variety that promises to cool and refresh, while offering an exotic 
country unprecedented for the Mediterranean, the MOSCHOFILERO is the first to come to mind and 
automatically. This charismatic grape - the most aromatic of all the members of the family of 

friendships, as its name implies, with the synthetic "calf" - may actually have berries with rosé or 
greyish peel. However, it is almost exclusively used to produce dry white and sparkling wine. Of course, 
it also participates in blends of wines (among them many PGIs), where it "brings up" with its unique 
aroma. 
The nucleus of the cultivation of the late muscovite is the Peloponnese and especially the  
plateau of Mantineia. There, in the mountainous cold soils of the area, Moschofilero-Mantineiaare great, 
giving the white PDO Mantineia wines. Simply enough, the glass comes close to the nose and the 
muscofile generously offers its fine and exotic aromas, with notes of lychee, rose petals and lemon trees. 
With the first squeeze it drives with the playful mood created by his light body, gurgling sharpness and 
spicy finish. Moschofilero does not sacrifice these characteristics even when vinified by the Campania 
method to give fine sparkling wines, even when extracted in the case of rosé wines, not even when 
matured in a barrel, in the rare cases where wine producers decide to give it a thickness and 
volume.Exotic, unexpected and full of freshness, the muscofile floods the senses, creating in a unique 
way a feeling of euphoria and joy, either as an aperitif or next to elegant dishes. Every young person in 
age, in knowledge and in the mood, regardless of his biological age, will find in the Moschofilero the 
ticket for a wonderful trip! Connoisseurs can trust the relaxation and recreation of muscovyre, smiling 
gruffly in this seductive variety. 



 

 

ΝΕΓΚΟΚΑ – NEGOSKA 

Ποικιλία του βορειοελλαδικού χώρου, ηΝΕΓΚΟΚΑ –Η 

ΠΟΠΟΛΚΑΝΑΟΤΗ, όπως είναι επίσης γνωστή– αποτελεί άλλη 

μια ψηφίδα στο μοναδικό μωσαϊκό των γηγενών ποικιλιών. Η 

ετυμολογία της λέξης –από τη σλάβικη ονομασία της πόλης 

Νάουσα (Νεγκούς)– μαρτυρά και την προέλευσή της. Ωστόσο, 

σήμερα η καλλιέργειά της περιορίζεται στις πλαγιές του όρους 

Πάικου.  

 

Ο όγκος της παραγωγής τηςνεγκόσκας είναι τόσο μικρός, που 

σπάνια συναντάται οινοποιημένη μόνη της. Παρ’ όλα αυτά, αν δεν 

είναι πρωταγωνιστής στον ελληνικό αμπελώνα, είναι ένας άξιος 

υποψήφιος για Όσκαρ 2ου… ερυθρού ρόλου! Έτσι, 

συμπληρώνοντας το ξινόμαυρο, δίνει μοναδικού χαρακτήρα 

ερυθρά και ροζέ κρασιά (σε ελάχιστα ροζέ συναντάται και ως η μόνη υπεύθυνη ποικιλία). 

υμμετέχει στα ερυθρά κρασιά ΠΟΠ Γουμένισσα, όπου αναλαμβάνει να συμπληρώσει, αλλά και 

να τιθασεύσει την άλλη ερυθρή ποικιλία της περιοχής, που πρωταγωνιστεί το ξινόμαυρο. Ούσα 

σκουρόχρωμη, φρουτώδης και μέτρια σε οξύτητα και ταννίνες, η νεγκόσκα ολοκληρώνει το 

χαρμάνι, προσδίδοντας στα κρασιά της Γουμένισσας μια πιο ήπια, στρογγυλή και σοκολατένια 

γεύση, σε σχέση με αυτά της Νάουσας. 

Μέρος του μοναδικού terroir της Γουμένισσας, η στρογγυλή νεγκόσκα βάζει τη δική της πινελιά 

σε ένα κρασί που εκφράζει με εξαιρετικό τρόπο τις αξίες του παλαιού οινικού κόσμου, αγγίζοντας 

τις ευαίσθητες χορδές κάθε οινόφιλου, που θέλει να αποκτήσει πραγματική γνώση για το καλό 

κρασί.  

 

 

 A variety of northern Helladic space, NEGOSCA OR NAOUSSA, as it is also known, is another piece of 

the unique mosaic of native varieties. The etymology of the word - from the Slavic name of the city of 

Naoussa (Negous) - testifies to its origin. However, today its cultivation is limited to the slopes of Mount 

Paikou. 

The volume of Negrosa's production is so small that it is rarely found to be vinified itself. Nevertheless, if 

he is not a protagonist in the Greek vineyard, he is a worthy candidate for Oscar 2nd ... red role! Thus, 

by adding the xinomavro, it gives unique character of red and rosé wines (in a few roses it is also the 

only responsible variety). He participates in the red wines of PDO Goumenissa, where he undertakes to 

complete and to tame the other red variety of the region, which is the main role of xinomavro. Dark 

brown, fruity and moderate in acidity and tannins, Negrosa completes the blend, giving the wines of 

Goumenissa a smoother, round and chocolate flavor than those of Naoussa. 

Part of the unique terroir of Goumenissa, the round necklace puts its own touch in a wine that 

expresses the values of the old wine world in an exceptional way, touching the delicate strings of every 

winegrower who wants to acquire real knowledge of good wine. 

 

 



 

 

ΝΣΕΜΠΙΝΑ - DEBINA 

Σο νέο οινικό πρόσωπο της Ελλάδας έχει οδηγήσει στην αλλαγή 

του προφίλ πολλών γηγενών ποικιλιών. Μια από αυτές –και 

μάλιστα από τις πλέον ανεξερεύνητες– είναι η ΝΣΕΜΠΙΝΑ, 

υπεύθυνη τόσο για την παραγωγή λευκών ξηρών κρασιών, όσο 

και για την παραγωγή μοναδικών αφρωδών και ημιαφρωδών. Ο 

ιδιαίτερα ευοξείδωτος χαρακτήρας της έκανε μέχρι πρότινος την 

κατανάλωσή της προνόμιο μόνο των τόπων παραγωγής της. Οι 

σύγχρονες όμως μέθοδοι οινοποίησης, εμφιάλωσης και 

μεταφοράς, επιτρέπουν πλέον σε κάθε φίλο του κρασιού, με 

ανοιχτούς ορίζοντες και διάθεση για εξερεύνηση, να απολαύσει 

την ιδιαίτερη φρεσκάδα της ντεμπίνας. 

Ο αμπελώνας της Ζίτσας, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή 

των Ιωαννίνων, είναι το βασικό κέντρο καλλιέργειας της 

υπερευαίσθητης αυτής ποικιλίας. Σο κρύο κλίμα της περιοχής προικίζει τη ντεμπίνα με μοναδικά 

φρέσκο χαρακτήρα, που δίνει σε όποιον δοκιμάζει κρασί από αυτήν την αίσθηση ότι δαγκώνει ένα 

ολόφρεσκο μήλο GrannySmith. Αυτό ισχύει όταν το δοκιμαζόμενο κρασί είναι ένα ήσυχο 

χαμηλόβαθμο λευκό ΠΟΠ Ζίτσα. Σα ημιαφρώδη και αφρώδη κρασιά από ντεμπίνα μοιράζονται 

την ίδια γεωγραφική ένδειξη και είναι διαθέσιμα σε ξηρές ή ημίξηρες εμφιαλώσεις. Εδώ τα 

αρώματα του μπριός και των μπισκότων έρχονται να εμπλουτίσουν, αλλά και να «γλυκάνουν», το 

βασικό πρωτογενές άρωμα της ποικιλίας.  

Προσεκτική συντήρηση και καλό πάγωμα πριν από το σερβίρισμα είναι τα μόνα σημεία που 

απαιτούν την προσοχή κάθε οινόφιλου, προκειμένου να εξερευνήσει τους κρυμμένους θησαυρούς 

της ποικιλίας ντεμπίνα. Εφόσον αυτά εξασφαλισθούν, ένα είναι σίγουρο: η ντεμπίνα θα 

γοητεύσει σε όποια μορφή και αν δοκιμαστεί! 

 

The new wine face of Greece has led to the change of the profile of many native varieties. One of 

these - and even the most unexplored - is the DEBINA, responsible both for the production of 

white dry wines and for the production of unique sparkling and semi-sparkling wines. Its 

highly euphoric character made its precious use only of its production sites. However, modern 

vinification, bottling and transport methods now allow every friend of the wine, with open 

horizons and exploration, to enjoy the extra freshness of the debris. 

The vineyard of Zitsa, located in the wider area of Ioannina, is the main center of cultivation of 

this hypersensitive variety. The cold climate of the area awards the debrina with a unique 

freshness that gives anyone who tastes wine this feeling of biting a fresh Granny Smith apple. 

This is the case when the tested wine is a quiet low-grade white PDO Zitsa. Sludge semi-

sparkling and sparkling wines share the same geographical indication and are available in dry 

or semi-dry bottles. Here the aromas of brioche and biscuits come to enrich, but also to 

"sweeten", the basic primary flavor of the variety. 

Careful maintenance and good freezing before serving are the only points that require the 

attention of every winegrower in order to explore the hidden treasures of the debrina variety. As 

long as these are assured, one is certain: the debetaire will be charmed in whatever form it is 

tested! 



 

 

ΞΙΝΟΜΑΤΡΟ - XINOMAVRO 

Σο όνομα του –ΞΙΝΟΜΑΤΡΟ– προέρχεται από το ξινό και το μαύρο, αν 

και στην πράξη, οι φλούδες των ρωγών του δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιες 

σε χρωστικές. Σο ξινόμαυρο όμως εκπλήσσει με τις επιδόσεις και τον 

πολυδύναμο χαρακτήρα του, προσφέροντας «vindegarde» ερυθρά, 

δυναμικά ροζέ, αρωματικά αφρώδη, ακόμα και ιδιοσυγκρασιακά γλυκά 

κρασιά.  

Φυτεμένο σε κάθε γωνιά της κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας, το 

ξινόμαυρο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο ή συμμετέχει στα ερυθρά 

κρασιά ΠΟΠ Νάουσα, ΠΟΠ Αμύνταιο, ΠΟΠ Γουμένισσα και ΠΟΠ 

Ραψάνη, καθώς και στα ξηρά ήσυχα και αφρώδη κρασιά του Αμυνταίου 

(ΠΟΠ Αμύνταιο). «Δύστροπο» και απαιτητικό, το ξινόμαυρο χρειάζεται 

κατάλληλο terroir, αυξημένες καλλιεργητικές φροντίδες, χαμηλές 

στρεμματικές αποδόσεις και κατάλληλες καιρικές συνθήκες, για να 

ξεδιπλώσει το μεγαλείο του. Σότε όμως, θυμίζει τη σπουδαία ποικιλία 

του Πιεμόντε, νεμπιόλο. Οι ομοιότητες όμως με αυτή δεν σταματούν εδώ. Σο ρουμπινί χρώμα, το μαγικό 

μπουκέτο, που περιλαμβάνει από βιολέτες μέχρι πολτό ελιάς και από ντομάτα μέχρι καπνό και 

φραγκοστάφυλα, το υψηλόβαθμο, γεμάτο οξύτητα στόμα και οι άγριες ταννίνες, δίκαια του έχουν δώσει τον 

τίτλο «ελληνικό νεμπιόλο». 

την περίπτωση των ερυθρών κρασιών, μια μακρόχρονη παλαίωση καταφέρνει να τιθασεύσει το χαρακτήρα 

του και να χαρίσει τα βελούδινα διακεκριμένα κρασιά για τα οποία το ξινόμαυρο είναι παγκοσμίως γνωστό 

και άρρηκτα συνυφασμένο με συγκεκριμένες προελεύσεις, όπως ξινόμαυρο-Νάουσα, ξινόμαυρο-Αμύνταιο 

κ.ά. Άλλες φορές πάλι, οι παραγωγοί επιλέγουν την πρόσμειξή του με ηπιότερες ποικιλίες, όπως κάποιες 

ξένες ή και τις ελληνικές σταυρωτό και κρασάτο (ΠΟΠ Ραψάνη) και νεγκόσκα (ΠΟΠ Γουμένισσα), ώστε να 

κάνουν τα κρασιά του πιο προσιτά στη νεότητά τους. Σο χαρισματικό ξινόμαυρο κατέχει δίκαια μια 

υψηλότατη θέση στην ιεραρχία των ελληνικών ποικιλιών. Με τη μοναδικότητα και τις επιδόσεις του 

υπόσχεται να προσφέρει δυνατές εμπειρίες σε κάθε πραγματικό γνώστη του κρασιού, πείθοντάς τον από την 

πρώτη γουλιά ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό. 

 

The name of -XINOMAVRO - comes from sour and black, although in practice, the peels of its rags are not 

particularly rich in dyes. However, the xinomavro surprises with its performance and its versatile character, 

offering "vin de garde" red, dynamic rosé, aromatic sparkling, even idiosyncratic sweet wines.Planting in every 

corner of central and northern Greece, xinomavro is solely responsible for or participates in the red wines of PDO 

Naoussa, PDO Amyndeos, PDO Goumenissa and PDO Rapsani, as well as in the dry, quiet and sparkling wines of 

Amyntaio (PDO Amyndeos). "Drifter" and demanding, xinomavro needs appropriate terroir, increased cultivation 

care, low yields per hectare and appropriate weather conditions to unfold its grandeur. But then it reminds us of 

the great variety of Piedmont, Nebolo. But similarities do not stop here. The ruby color, the magical bouquet, from 

violet to olive paste and from tomato to smoky and gooseberry, the high-grade, acid-filled mouth and wild tannins, 

rightly give it the title "Greek Nebolo". 

In the case of red wines, a long-standing aging manages to tame his character and to give the plush, distinctive 

wines for which the xinomavro is known worldwide and indissolubly associated with specific origins, such as 

xinomavro-Naoussa, xinomavro-Amyndeo et al. Other times, the producers choose their blend with milder 

varieties, such as some foreign or even Greek crustaceans and Wines (PDO Rapsani) and Negosca (PDO 

Goumenissa), to make their wines more accessible to their youth. The charismatic xinomavro holds a very high 

position in the hierarchy of Greek varieties. With its uniqueness and performance, it promises to offer strong 

experiences to every real connoisseur of wine, convincing him from the first sink of being in front of something 

great and special. 



 

 

ΡΟΔΙΣΗ - RODITIS 

Σο γεγονός ότι ο ΡΟΔΙΣΗ είναι η πλέον πολυφυτεμένη λευκή ποικιλία 

και παράλληλα η βάση για εκατοντάδες «απλά» και καθημερινά –ή και 

λιγότερο «απλά»– λευκά κρασιά, έχει οδηγήσει στο χαρακτηρισμό του 

ως «ταπεινή» ποικιλία. την πραγματικότητα όμως, ούτε λευκή ποικιλία 

είναι, αφού το χρώμα της φλούδας των ρωγών της είναι ερυθρωπό, ούτε 

«ταπεινή», εφόσον κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει 

αξιόλογα και ιδιαίτερα κρασιά. Με δεδομένη μάλιστα τη σχετικά 

χαμηλή τιμή τους, ο ροδίτης θέτει υποψηφιότητα για την πλέον 

«valueformoney» ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα. 

Καλλιεργούμενος απ’ άκρη σ’ άκρη της ηπειρωτικής χώρας, ο ροδίτης 

δίνει τα λευκά κρασιά ΠΟΠ Πάτρα, συνδράμει στα λευκά κρασιά ΠΟΠ 

Αγχίαλος και ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα, ενώ συμμετέχει σε αμέτρητους 

οίνους ΠΓΕ. Πολλές φορές παρουσιάζεται υδαρής και πλαδαρός, αλλά 

η τιθάσευση της χωρίς όρια παραγωγικότητάς του, η επιλογή ορεινών 

αμπελώνων, η προσεκτική οινοποίηση και η παραμονή των κρασιών για μικρά διαστήματα με τις 

οινολάσπες τους, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία, που μετατρέπουν το εν δυνάμει ασχημόπαπο σε 

πριγκιπόπουλο! Έτσι, οι σύγχρονοι, υψηλής ποιότητας ροδίτες διαθέτουν καθαρά, λεμονάτα –και ανάλογα 

με την περιοχή, ορυκτώδη– αρώματα, ελαφρύ προς μέτριο σώμα και δροσιστική οξύτητα, στοιχεία που τους 

προσδίδουν «ευρωπαϊκή» στόφα και ευελιξία στο τραπέζι. 

Παρά την αμπελοκαλλιεργητική του κυριαρχία, ο ροδίτης παραμένει μια από τις πλέον ανεξερεύνητες 

ελληνικές ποικιλίες, αλλά και μια τρανή απόδειξη των δυνατοτήτων των σύγχρονων κρασιών της Ελλάδας, 

σε κάθε επίπεδο. Γιατί κάθε ανήσυχος οινόφιλος, που θα απολαύσει μια φιάλη κρασιού, είτε σαν απεριτίφ, 

είτε σαν εξαιρετικό συνοδό ορεκτικών και όχι μόνο πιάτων, όχι μόνο θα διευρύνει τους οινικούς του 

ορίζοντες, αλλά θα έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετικά «έξυπνη» αγορά, ψηφίζοντας ροδίτη... 

 

The fact that RODITIS is the most cultivated white variety, and at the same time the basis for hundreds 

of "simple" and daily - or less "simple" - white wines, has led to its characterization as a "humble" 

variety. In fact, however, there is no white variety either, since the color of the roe's skin is rosy, not 

"humble", since under certain conditions it can offer remarkable and especially wines. Given their 

relatively low price, Roditis is applying for the most value for money variety of the Greek vineyard. 

Cultivated from the edge of the mainland, Roditis gives the white PDO Patras wines, assists in the white 

wines of PDO Anchialos and PDO PlagiasMelitonas and participates in countless PGI wines. It is often 

watery and flaky, but its unbounded productivity, the selection of mountain vineyards, careful 

vinification and the stay of small wines with their lees are some of the key elements that turn the 

potential ugly to a prince! Thus, modern, high-quality Rodians have clean, lemon-and, depending on 

the region, mineral-aromas, light to moderate body and refreshing acidity, elements that give them 

"European" optics and flexibility at the table. 

Despite its wine-growing sovereignty, Roditis remains one of the most unexplored Greek varieties, but 

also a strong proof of the potential of modern Greek wines at every level. Because every anxious winegirl 

who enjoys a bottle of wine, either as an aperitif or as an excellent companion for appetizers and not 

just dishes, will not only expand his wine horizons but will have made an extremely "smart" market by 

voting for Roditis. . 

 



 

 

ΑΒΒΑΣΙΑΝΟ - SABBATIANO 

Η ιστορική λευκή ποικιλία ΑΒΒΑΣΙΑΝΟ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 

πλέον πολυφυτεμένες του ελληνικού αμπελώνα. Μόνο του ή 

συμμετέχοντας σε χαρμάνια –και πολλών οίνων ΠΓΕ– είναι υπεύθυνο 

για ένα μεγάλο όγκο λευκών ξηρών κρασιών. Όπως και αν βρεθεί 

πάντως στο ποτήρι ενός οινόφιλου ένα καλό σαββατιανό, όχι μόνο 

υπόσχεται να τον κερδίσει με την ιδιαιτερότητά του, αλλά είναι έτοιμο 

να αποδείξει ότι η ποιότητα δεν έρχεται μέσα από τον εντυπωσιασμό, 

αλλά διαμέσου της ουσίας. 

Η αλήθεια είναι ότι παρά την ιστορία του, το σαββατιανό είναι μια 

ποικιλία ανεξερεύνητη, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αρκετές 

μέχρι πρότινος αδιάφορες επιδόσεις της, που εντελώς άδικα 

αποκαρδίωσαν μερικούς. Ωστόσο, το νέο και σύγχρονο πρόσωπο της 

ποικιλίας κερδίζει ακόμα και τον πλέον απαιτητικό οινόφιλο που θα τη 

δοκιμάσει, αφού διαθέτει διακριτικά αλλά ξεχωριστά αρώματα κίτρινων 

φρούτων και φρεσκοκομμένων σπαρτών, στρογγυλό στόμα και πολύ ισορροπημένη παρουσία. Για να 

υλοποιηθούν όμως όλα αυτά, πλήθος παραγωγών της Αττικής και της Κεντρικής Ελλάδος –περιοχές στις 

οποίες κυριαρχεί το σαββατιανό– έχουν δουλέψει σκληρά, τόσο στο αμπέλι, όσο και στο οινοποιείο. 

Σρυγώντας την κατάλληλη στιγμή διασφαλίζουν την απαραίτητη οξύτητα. Εφαρμόζοντας προζυμωτική 

εκχύλιση και χαμηλές θερμοκρασίες ζύμωσης «μπολιάζουν» την ποικιλία με φρεσκάδα και αυξημένη 

αρωματική ένταση. Επιλέγοντας διαφορετικούς κλώνους από κάθε terroir προσδίδουν πολυπλοκότητα και 

απομονώνοντας τα μεγάλης ηλικίας κυπελλοειδή αμπέλια εξασφαλίζουν συμπύκνωση και διάρκεια. 

Μέσα όμως στην παλέτα των νέων κρασιών της Ελλάδας δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το σαββατιανό ήταν 

και είναι η βασική ποικιλία από την οποία παράγεται η ρετσίνα. Δυστυχώς για την ποικιλία, τα άσχημα 

δείγματα ρετσίνας, που ανήκουν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο παρελθόν της οινικής Ελλάδας, συνέβαλαν στην 

απαξίωση αυτής της ποικιλίας. Ωστόσο, μία εξαιρετική φιάλη σαββατιανού και μία μοντέρνα ρετσίνα δεν 

αποτελούν απλώς κομμάτια μοναδικού χαρακτήρα στο παζλ ενός πολυ-πολιτισμικού παγκόσμιου 

αμπελώνα. Γίνονται, επίσης, πολύτιμοι σύντροφοι για κάθε τραπέζι και πιάτο, ως γνήσια και 

αποτελεσματικά «κρασιά φαγητού». 

The historic white variety of SAVATIANOis among the most populous of the Greek vineyard. Only by participating 

in blends - and many PGI wines - is responsible for a large volume of white dry wines. However, although a good 

savatiano is found in the glass of a winegrower, he not only promises to win it with his peculiarity but is ready to 

prove that quality comes not through impressing but through substance.The truth is that despite his history, 

Sabatian is a unexplored variety, a fact that is mainly due to his several previously uninteresting performances, 

which quite unfairly denied some. However, the new and modern face of the variety will win even the most 

discerning wineglass that will taste it, since it has discreet but distinct aromas of yellow fruits and fresh cuts, a 

round mouth and a very balanced presence. But in order to realize all this, a large number of producers in Attica 

and Central Greece - the areas where the sabbatino dominates - have worked hard both in the vineyard and in the 

winery. Robbing at the right time ensures the necessary acidity. Applying pre-fermentation extraction and low 

fermentation temperatures "grab" the variety with freshness and increased aromatic intensity. Choosing different 

clones from each terroir add complexity and isolating old-time cupped vines to ensure condensation and 

durability. 

However, in the palette of new Greek wines, we must not forget that Sabatian was and is the basic variety from 

which retsina is produced. Unfortunately for the variety, the bad specimens of retsina, which belong almost 

entirely to the past of wine-making Greece, contributed to the depreciation of this variety. However, an excellent 

sabatha bottle and a modernretsina are not just pieces of a unique character in the puzzles of a multicultural 

world vineyard. They are also precious companions for every table and dish, as genuine and effective "food wines". 

 


