Το έργο "PRAXIS: Making Rural Enterpreneurship Work" (κωδ. 3W0076I)
της Κ.Π Interreg III C West συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ
και κατά 25% από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Οικονοµικών
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Το κρητικό κρασί έχει... ∆ρόµο...
του Ρούσσου Κυπριωτάκη
Προέδρου Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ,
∆ηµάρχου Ν. Καζαντζάκη

Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται σήµερα
στην παγκόσµια και ευρωπαϊκή αρένα, όπως η
παγκοσµιοποίηση της αγοράς των αγροτικών
προϊόντων, η εφαρµογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι ανάγκες αειφορικής διαχείρισης
των φυσικών πόρων, οι ανάγκες διατήρησης της
βιοποικιλότητας σε συνδυασµό µε τις αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή και
ποιοτικά προϊόντα, επιβάλλουν έναν ολοκληρωµένο
στρατηγικό σχεδιασµό και ποιοτικές ανακατατάξεις στη γεωργική παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένων των αµπελοοινικών προϊόντων.
Η Κρήτη περιλαµβάνεται µεταξύ των περιοχών της
Γης, όπου η Αµπελοκαλλιέργεια αναφέρεται από
τους προϊστορικούς χρόνους. Το κρασί ήταν για
την Κρήτη µεταξύ των προϊόντων στα οποία οφείλεται η οικονοµική ευµάρεια του νησιού. Λαξευτά
πατητήρια και αγροκτήµατα βρίσκονται διάσπαρτα
στο νησί και χρονολογούνται ήδη από τα χρόνια
του Μίνωα, εδώ και 4.000 χρόνια. Ο επισκέπτης
του νησιού σήµερα έχει την ευκαιρία να γευτεί την
δροσιά των λευκών και ροζέ κρασιών του αλλά και
να αισθανθεί την δύναµη και τον πλούτο των αρωµάτων των κόκκινων κρασιών τα οποία συµπυκνώνουν όλη αυτή την εµπειρία, συνδυασµένη µε τις
νεότερες ποικιλίες και την σύγχρονη τεχνογνωσία
παραγωγής.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. πιστή στο
όραµα της αειφόρου και δηµιουργικής ανάπτυξης
του Νοµού Ηρακλείου αλλά και δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και
κινητοποίηση του τοπικού πληθυσµού, στηρίζει τον
αναπτυξιακό σχεδιασµό της ενδοχώρας και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της
βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης του οινοπαραγωγικού κλάδου.
Σε αυτό το πλαίσιο και µέσω της διακρατικής συνεργασίας του προγράµµατος PRAXIS της Ε.Ε. το
οποίο στοχεύει στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας
στην ύπαιθρο, µέσω καινοτόµων προσεγγίσεων,
προχώρησε στην παρούσα έκδοση για την προβολή
των ιστορικών και πολιτιστικών σηµείων που καταδεικνύουν την διαχρονικότητα του πολιτισµού του
κρασιού και των οινοποιείων στο Νοµό Ηρακλείου.
Στις σελίδες που ακολουθούν, ο αναγνώστης θα
περιηγηθεί σε διαδροµές ιστορικής, πολιτισµικής,
φυσιολατρικής και γεωγραφικής αξίας, τα οποία
συνδέονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο µε την οινοποιητική παράδοση, θα ανακαλύψει τις οµορφιές
του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου της ενδοχώρας και
θα διαπιστώσει την σύγχρονη δυναµική του κλάδου παραγωγής κρασιού στο Νοµό Ηρακλείου.
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Σκοπός του ∆ικτύου είναι η ανάπτυξη κάθε
δραστηριότητας που θα συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των θεσµών σχετικά µε την οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική
και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων αµπέλου και οίνου της Κρήτης.
Οι δραστηριότητες στις οποίες αποσκοπεί το
∆ίκτυο είναι η συµβολή, ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η εφαρµογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που
αφορούν στο αµπέλι και το κρασί και γενικότερα
στην θεσµική στήριξη των προϊόντων αυτών στις
αγορές. Ακόµα, στοχεύει στην προάσπιση και προώθηση των στόχων και σκοπών του ∆ικτύου προς
το κράτος, δηµόσιες και ιδιωτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Ιδρύµατα και την επιδίωξη της συνεργασίας και του διαλόγου µε τους φορείς αυτούς.
Σκοπεύει στην υποστήριξη δράσεων προβολής και
προώθησης των προϊόντων του ∆ικτύου, µέσω της
συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα, µέσω
ερευνών αγοράς, επεξεργασίας στοιχείων, διοργάνωσης εκδηλώσεων, ηµερίδων, διεθνών διαγωνισµών οίνων και αποσταγµάτων, κ.ά.

Το ∆ίκτυο Οινοποιών και οι ∆ρόµοι του
Κρασιού Ηρακλείου
του Νικολάου Μηλιαράκη - Προέδρου ∆ικτύου Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου

Οι ∆ρόµοι του Κρασιού Ηρακλείου δηµιουργήθηκαν το 2007 από το
∆ίκτυο Οινοποιών που αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και
συντονισµένη έκφραση όλων των οινοποιών του Νοµού Ηρακλείου.

Βασικό µέληµα του ∆ικτύου αποτελεί η διαρκής
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων µέσω συνεχών ελέγχων που σκοπεύουν στην προστασία των
καταναλωτών και των παραγωγών και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών και ενεργειών προκειµένου να αναδειχθεί, να διατηρηθεί, να υποστηριχθεί και να
“κληροδοτηθεί” η πανάρχαια, πολύτιµη, ιστορική
και πολιτιστική Κρητική παράδοση σχετικά µε την
άµπελο και τον οίνο.
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Επιµέρους στόχοι της λειτουργίας του δικτύου
θα είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της ταυτότητας
του Κρητικού κρασιού παράλληλα µε την αειφόρο
διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
της περιοχής και συγκεκριµένα:
F Να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συµµετέχουν και να διευκολύνει
την πρόσβαση των προϊόντων και των υπηρεσιών
τους στις αγορές.
F Να διαµορφώνει ελάχιστες προδιαγραφές (υψηλής) ποιότητας σε ότι αφορά την επισκεψιµότητα
των οινοποιείων, αλλά και της ποιότητας άλλων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων.
F Να υποστηρίξει τις διεπιχειρηµατικές και διακλαδικές σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής και να προωθήσει το τοπικό επιχειρηµατικό
πνεύµα.
F Να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του εθνικού και
ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδιασµού, αλλά και
τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν
υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή και συµβάλουν
στην οικονοµική ανάπτυξη.
F Να ενισχύσει και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων - µελών, παρέχοντας τεχνική στήριξη.
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Περιγραφή διαδροµής

Οι ∆ρόµοι του Κρασιού Νοµού Ηρακλείου µελλοντικά θα είναι ένα
ολοκληρωµένο ∆ίκτυο διαδροµών που θα καλύπτει στο σύνολο της
την οινοποιητική ζώνη του νοµού και θα εντάσσεται σε αυτό σχεδόν
το σύνολο των επισκέψιµων οινοποιείων.

Σήµερα οι διαδροµές συγκροτούν στο σύνολο
τους µία ενιαία πιλοτική διαδροµή που εξασφαλίζει:
F Την δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει
όσο το δυνατόν περισσότερες αντιπροσωπευτικές
αµπελουργικές - οινοπαραγωγικές ζώνες της
περιοχής.
F Την ύπαρξη κατά µήκος της ενιαίας διαδροµής, όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού οινοποιείων - µελών του δικτύου.
F Την επίσκεψη σε περιοχές µε αξιόλογη παρουσία µνηµείων και αρχαιολογικών - ιστορικών χώρων
και σε οικισµούς της περιοχής µε αξιόλογα δείγµατα
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
F Την προσέγγιση χώρων που σχετίζονται µε
παραδοσιακές οινοπαραγωγικές δραστηριότητες.

F Την ύπαρξη υποδοµών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών καθώς επίσης χώρων διηµέρευσης και σίτισης.
Η πιλοτική αυτή διαδροµή δηµιουργεί µια κυκλική
διάσχιση της ενδοχώρας µε αφετηρία και τέλος
την αστική περιοχή του Ηρακλείου.

1 VINOBON Α.Ε.
Περίδη µετόχι
Email: vinobon@otenet.gr
www.vinobon.gr
σελ.: 34
2 ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
Καλονή, Πεζά
Email: supplies@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr
σελ.: 36
3 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
Σκαλάνι
Email: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr
σελ.: 38
4 ΚΤΗΜΑ ΓΑΒΑΛΑ
Βοριάς Μονοφατσίου
Email: info@domainegavalas.gr
www.domainegavalas.gr
σελ.: 40

15 Μ. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Χουδέτσι Πεδιάδος
Email: tamwines@otenet.gr
σελ.: 62

5 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Σίβα
Email: silva_wine@yahoo.gr
σελ.: 42

16 ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ∆ΑΦΝΩΝ
∆αφνές
Email: tzolis@panafonet.gr
σελ.: 64

6 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
∆αφνές
Email: wines@cretanwines.gr
www.cretanwines.gr
σελ.: 44

17 ΤΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κουνάβοι
Email: info@titakis.gr
www.titakis.gr
σελ.: 66

7 ΤΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Αυγενική
Email: tylaki@ath.forthnet.gr
σελ.: 46
8 Γ.Ε.Α. ΑΕ - ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ
Αλάγνι
Email: visit@lyrarakis.gr
www.lyrarakis.gr
σελ.: 48
9 ΑΦΟΙ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΟΕ
Βενεράτο
Email: melampus@mailbox.gr
σελ.: 50

10 ΜΙΝΩΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
Πεζά Πεδιάδος
Email: info@minoswines.gr
www. minoswines.gr
σελ.: 52
11 MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Κουνάβοι
Email: info@mediterrawines.gr
www. mediterrawines.gr
σελ.: 54
12 Γ. ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΑΟΒΒΕΕ
Μελέσσες
Email: paterianakis@her.forthnet.gr
www.paterianakis.gr
σελ.: 56

18 ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική
Email: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr
σελ.: 68
19 Ι∆ΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Βενεράτο
Email: idaia.wine@gmail.com
σελ.: 70
20 ΠΑΛΗΑΝΗΣ ΓΗ AE
Αυγενική
Email: sales@palianis-gi.gr
σελ.: 72
21 ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗ Ο.Ε.
Αγ. Απόστολοι Καστελλιανών
σελ.: 74

13 Α.Σ. ΑΡΧΑΝΩΝ
Αρχάνες
Email: synarh@otenet.gr
σελ.: 58

22 ΚΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ
Πλουτή Μοιρών
Email: ktima-zahar@mir.forthnet.gr
σελ.: 76

14 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κουνάβοι
Email: stilianu@hol.gr
www.canava-stilianou.gr
σελ.: 60

23 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΕ
Μεταξοχώρι
Email: info@michalakis.gr
www.michalakis.gr
σελ.: 78
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τοπίο µε τους αµπελώνες να αναπτύσσονται στις
πλαγιές της κοιλάδας µέχρι το χωριό Κάτω Αρχάνες και σε µικρή απόσταση νοτιότερα φθάνουµε
στις Αρχάνες, ένα από τους πλέον ανθηρούς αγροτικούς οικισµούς της Ελλάδας µε βαθιές ρίζες στην
µινωική αρχαιότητα και µε µεγάλη οινοπαραγωγική
παράδοση.
∆υτικά του οικισµού δεσπόζει το βουνό του
Γιούχτα και διάσπαρτες αρχαιότητες όπως το
µινωικό νεκροταφείο στην θέση Φουρνί, το Ιερό
στα Ανεµόσπηλια και το Ιερό Κορυφής.
Εάν ακολουθήσουµε τον δρόµο νότια των
Αρχανών θα βρεθούµε στον εγκαταλελειµµένο
σήµερα οικισµό του Βαθύπετρου, όπου βρίσκεται
το Μινωικό Μέγαρο µε το σταφυλοπιεστήριο, ένα
από τα σηµαντικότερα µνηµεία της µινωικής περιόδου, τρανή απόδειξη της µακρόχρονης οινοποιητικής παράδοσης της περιοχής.
Από τις Αρχάνες ακολουθώντας τον ανηφορικό δρόµο και αφού διασχίσουµε την κορυφή του
λόφου ανατολικά, αντικρίζουµε την κατάφυτη από
αµπέλια περιοχή των Κουνάβων όπου φθάνουµε
αφού διασχίσουµε το χωριό Καταλαγάρι.

Η ενιαία πιλοτική διαδροµή έχει σαν αφετηρίες
τις εξόδους του Ηρακλείου στην εθνική οδό, στα
ανατολικά την έξοδο της Λεωφόρου Κνωσού και
στα δυτικά, την έξοδο στην περιοχή του Σταυρωµένου (Κόµβος Γιόφυρου).
Με αφετηρία την πόλη του Ηρακλείου από την
έξοδο στην λεωφόρο Κνωσού η προτεινόµενη διαδροµή διάσχισης είναι:
Ακολουθώντας την Λεωφόρο Κνωσού στην
έξοδο της πόλης συναντούµε τον αρχαιολογικό
χώρο της Κνωσού. Σε µικρή απόσταση περιµετρικά
από το ανάκτορο βρίσκονται και άλλα σηµαντικά
µινωικά µνηµεία όπως η “Βασιλική έπαυλη”, το Μικρό Ανάκτορο, το “Καραβάν Σαράι”, το “Σπίτι του
Αρχιερέα”, ο Βασιλικός Τάφος - Ιερό και η οικία
του ∆ιονύσου.

Στην συνέχεια ακολουθούµε την πανέµορφη
κοιλάδα νότια της Κνωσού και ήδη αρχίζουµε να
συναντούµε τους πρώτους αµπελώνες.
Σε µικρή απόσταση, στα Σπήλια, διακρίνουµε
την παλιά υδατογέφυρα του υδραγωγείου που
µετέφερε στο Ηράκλειο τα νερά των πηγών της
περιοχής των Αρχανών.
Στην συνέχεια λίγο νοτιότερα από τα Σπήλια
φθάνουµε στην διασταύρωση ανατολικά του δρόµου προς το χωριό Σκαλάνι που βρίσκεται στην κορυφογραµµή ενός λόφου κατάφυτου από αµπέλια.
Αν επιλέξουµε να συνεχίσουµε νότια ακολουθώντας το δρόµο που διασχίζει την µικρή κοιλάδα
που βρίσκεται ο συνοικισµός Πατσίδες, θα έχουµε
την ευκαιρία να θαυµάσουµε ένα υπέροχο αγροτικό

Στην συνέχεια νότια των Κουνάβων συναντούµε
την κοιλάδα των Πεζών το µεγαλύτερο οινιοπαραγωγικό κέντρο της Κρήτης και στις πλαγιές των
τριγύρω λόφων απλωµένα τα παραδοσιακά αµπελοχώρια της περιοχής, τις Αγιές Παρασκιές, την
Καλλονή και τον Άγιο Βασίλειο.
Αν ακολουθήσουµε το δρόµο βόρεια από τις
Αγιές Παρασκιές θα βρεθούµε στην Μυρτιά η
Βαρβάρους όπου και το Μουσείο που είναι αφιε-
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ρωµένο στο µεγάλο Κρητικό συγγραφέα Νίκο
Καζαντζάκη.
Αντίθετα ο δρόµος νότια από τις Αγιές Παρασκιές
µας οδηγεί µέσα από ένα πανέµορφο λοφώδες
τοπίο στην κοιλάδα του χωριού Μελέσσες και
νοτιότερα στο Αλάγνι µε τους αµπελώνες τους να
διαµορφώνουν ένα από τα οµορφότερα αγροτικά
τοπία της Κρήτης.
Από τα Πεζά εάν ακολουθήσουµε τον δρόµο
που διασχίζει τα χωριά Καλλονή και Άγιο Βασίλειο
θα φθάσουµε στο Χουδέτσι, ένα οικισµό κρυµµένο
στις πλαγιές µιας πανέµορφης κοιλάδας που στην
έξοδο της ανοίγεται ένα τοπίο µε απέραντους
αµπελώνες ανοικτό στα νότια της ενδοχώρας του
νοµού.
Ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόµο νότια από
το Χουδέτσι και αφού συναντήσουµε την Μονή Επανωσήφη συνεχίζουµε προς τα χωριά Μεταξοχώρι,
Χαράκι, Μαδέ, Μελιδοχώρι και Βοριά που τα τελευταία χρόνια αποκτούν σηµαντικό ρόλο στην οινοπαραγωγή διαδικασία της ευρύτερης περιοχής.
Λίγο νοτιότερα από το Χουδέτσι µπορούµε να
ακολουθήσουµε, µε κατεύθυνση δυτικά, το δρόµο
που διασχίζει µια λοφώδη περιοχή κατάφυτη από
αµπελώνες και µας οδηγεί στο χωριό Προφήτη
Ηλία όπου και το βυζαντινό κάστρο που έκτισε ο
Νικηφόρος Φωκάς.
Συνεχίζοντας νοτιοδυτικά πάντα ανάµεσα από
κατάφυτες µε αµπέλια πλαγιές και αφού διασχίσουµε
τα χωριά Κυπάρισσο και Πύργο καταλήγουµε στο
βάθος µιας όµορφης κοιλάδας µε αµπελώνες.
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Στην δυτική έξοδο της κοιλάδας συναντούµε
την δεύτερη µεγάλη οινοποιητική περιοχή της Κρήτης
που µε επίκεντρο το χωριό ∆αφνές, διατηρεί µια
µακρόχρονη παράδοση καλλιέργειας εκλεκτών
οινοποιήσιµων ποικιλιών.
Το πρώτο χωριό που συναντούµε, το Βενεράτο, είναι κτισµένο στη δυτική πλαγιά ενός µικρού
φαραγγιού και απέναντι στην ανατολική πλαγιά
βρίσκεται η Μονή Παλιανής. Νότια από το Βενεράτο βρίσκονται τα χωριά Αυγενική και Άγιος Θωµάς
που τα περιβάλλει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
αγροτικό τοπίο που διαµορφώνουν οι πανάρχαιοι
αµπελώνες και ελαιώνες στις πλαγιές των λόφων,
και στο βάθος νοτιοδυτικά κυριαρχεί ο βραχώδης
λόφος της Πατέλλας του Πρινιά πάνω στον οποίο
βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Ριζηνίας.
Βόρεια από το Βεναράτο σε µικρή απόσταση
συναντούµε τα χωριά Σίβα και ∆αφνές µε την
µεγάλη οινοποιητική παράδοση και την φηµισµένη
Γιορτή Κρασιού.
Μετά τις ∆αφνές διασχίζοντας το λοφώδες τοπίο
στα βόρεια του οικισµού καταλήγουµε στο βάθος
της κοιλάδας που ακολουθεί ο δρόµος ο οποίος
µας οδηγεί πίσω στο Ηράκλειο στην περιοχή
Εσταυρωµένου.
Ο επισκέπτης που θα ήθελε να γνωρίσει και
άλλες περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου µε
οινοποιητική παράδοση έχει εναλλακτικές επιλογές.
Από την περιοχή των ∆αφνών µπορεί να ακολουθήσει τον δρόµο που οδηγεί νότια στην πεδιάδα
της Μεσσαράς και στην περιοχή της Αρχαίας
Γόρτυνας, της πρωτεύουσας της Ρωµαϊκής Κρήτης,
όπου στο λοφώδες τοπίο του χωριού Πλουτή και
του Λαβυρίνθου αναπτύσσεται ένας εξαιρετικός
παραδοσιακός αµπελώνας.
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Επίσης από την περιοχή του Αλαγνίου, συνεχίζοντας νότια και αφού διασχίσουµε µια εκτεταµένη
αγροτική περιοχή που κυριαρχούν οι ελαιώνες και
σε µικρότερο βαθµό οι αµπελώνες, από το Αρκαλοχώρι φθάνουµε στα Καστελιανά όπου βρισκόταν
η αρχαία πόλη Πρίανσος.
Το σύνολο των τµηµάτων αυτών της ενιαίας
πιλοτικής διαδροµής περιλαµβάνει συγκεντρωµένους σε ένα µοναδικό σύνολο χώρους όπου αναδεικνύονται σηµαντικές και διαφορετικές ταυτόχρονα, εκφράσεις που συνθέτουν το χαρακτήρα
της ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας του
νοµού Ηρακλείου.
Η περιοχή αυτή αποτελεί ένα χώρο µέσα στον
οποίο συνυπάρχουν οι οινοπαραγωγικές - αµπελουργικές δραστηριότητες µε άλλες πολιτιστικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, αδιάσπαστες και
συµπληρωµατικές η µία µε την άλλη.
Η πιλοτική διαδροµή έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο
τρόπο ώστε ο επισκέπτης να έχει την δυνατότητα
για άµεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στο σηµείο ή
στην περιοχή ενδιαφέροντος του και στη σωστή
ενηµέρωση του όταν το προσεγγίζει, επίσης µπορεί
να επιλέγει ανά πάσα στιγµή τη διαφοροποίηση της
διαδροµής που θα θέλει να ακολουθήσει.
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Ο Κρητικός αµπελώνας
Η Κρήτη είναι το νοτιότερο και µεγαλύτερο από τα νησιά του Αιγαίου
Πελάγους. Κατά µήκος του µακρόστενου κορµού της, που εκτείνεται
από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υψώνεται µια ραχοκοκαλιά από
ψηλά βουνά, ασπίδα στους ζεστούς νοτιάδες που έρχονται από τη
Βόρεια Αφρική.
Έτσι προφυλαγµένος στην βορινή πλευρά του
νησιού που βλέπει προς το Κρητικό πέλαγος ο
Κρητικός αµπελώνας, ο πιο παραδοσιακός αµπελώνας της Ευρώπης, ξεκινά από ένα υψόµετρο
600 περίπου µέτρων και ξεδιπλώνεται κατηφορίζοντας µέχρι την θάλασσα. Απλώνεται άναρχα στο
πολύµορφο τοπίο του νησιού, ακολουθώντας το
στη αδιάκοπη εναλλαγή των λόφων και των κοιλάδων του, που ξαφνιάζει και γοητεύει τον επισκέπτη.
Ο ήπιος χειµώνας, το θερµό και ξηρό καλοκαίρι
της Κρήτης η ηλιοφάνεια και η δροσιά από τα Βοριαδάκια του Κρητικού Πελάγους εξασφαλίζουν ένα
άνετο βλαστικό κύκλο χωρίς εκπλήξεις και ιδιαίτερα
προβλήµατα στον αµπελώνα του νησιού και το προικίζουν µε εξαιρετικές ντόπιες ποικιλίες σταφυλιών.
∆εν είναι περίεργο λοιπόν, που η Κρήτη διαθέτει µια οινική παράδοση 4000 χρόνων. Το βεβαιώνουν οι ανακαλύψεις στην περιοχή Κάτω Ζάκρο
όπου βρέθηκε το αρχαιότερο καλλιεργούµενο
αµπέλι και το πατητήρι στο Βαθύπετρο που είναι το
πιο παλιό πατητήρι στον κόσµο.

Υπήρξαν περίοδοι που η Κρητική οινοπαραγωγή
γνώρισε µεγάλη εµπορική άνθηση. Σηµαντικότεροι
σταθµοί στην µεγάλη ιστορική διαδροµή της υπήρξαν,
η περίοδος ανάµεσα στον 1ο και 2ο αιώνα µ.Χ,
εποχή κατά την οποία τα Κρητικά κρασιά σφραγισµένα µέσα σε περίτεχνους αµφορείς ταξίδευαν
σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και η περίοδος της
Βενετσιάνικης κυριαρχίας στο νησί (12ος -16ος
αιώνας) τότε που το Κρητικό κρασί έφθασε στο
ζενίθ της φήµης του µε ένα γλυκό τύπο κρασιού,
τον Μαλβαζία οίνο.
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Σήµερα η παραδοχή της Κρητικής δίαιτας ως
ιδανικό πρότυπο της υγιεινής διατροφής συνέβαλλε
στην αναγνώριση της θετικής επίδρασης του Κρητικού οίνου στην υγεία, στα πλαίσια της λογικής
κατανάλωσης.

νοµική δραστηριότητα για τους κατοίκους της περιοχής. Σήµερα στα όρια αυτής της περιοχής λειτουργούν
µερικές από τις πιο σηµαντικές και δυναµικές
εταιρείες οινοποίησης του Νοµού αλλά και της
Κρήτης.

Τελευταίες έρευνες επιβεβαιώνουν την πληθώρα των συστατικών του κρασιού που δρουν ως
αντιοξειδωτικά στον ανθρώπινο οργανισµό .

Ο αµπελώνας της Κρήτης είναι ο παλαιότερος
στην Ελλάδα. Οι καλές κλιµατολογικές συνθήκες,
το έδαφος, οι τεχνικές καλλιέργειας και οινοποίησης
ευνόησαν την παραγωγή αµπελουργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
την κατοχή κυρίαρχης θέσης στο εµπόριο οίνου
στην Ευρώπη.

Οι ευνοϊκές εδαφοκλιµατικές συνθήκες της
περιοχής του Νοµού Ηρακλείου, δίνουν τις εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιών από τα οποία προέρχονται τα υπέροχα κρασιά που συνοδεύουν και αναδεικνύουν τις γεύσεις µιας από τις πλουσιότερες
και υγιεινότερες κουζίνες του κόσµου.
Ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της ενδοχώρας
του νοµού, που εκτείνεται από την περιοχή του
Μαλεβυζίου, τις Αρχάνες, τα Πεζά και την Επισκοπή
έως και τον κάµπο της Μεσσαράς, η αµπελουργική
και οινοποιητική δραστηριότητα που διατηρήθηκε
στο πέρασµα του χρόνου αποτέλεσε βασική οικο-

Η αµπελουργία αποτελεί παράδοση για τη Γεωργία
του Νοµού, καθώς συµµετέχει στη διαµόρφωση του
εισοδήµατος των γεωργών της περιοχής αλλά
συµβάλλει και στην αισθητική διαµόρφωση του
αγροτικού τοπίου.
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Κοτσιφάλι: ερυθρή ποικιλία
µε υψηλό αλκοολικό τίτλο, αστάθεια στο χρώµα και µε πλούσια
αναλυτικά στοιχεία για κρασί ποιότητας. Αποτελεί τυπικό εκπρόσωπο των κρασιών ΟΠΑΠ του Νοµού
Ηρακλείου.
Syrah: Ερυθρή ποικιλία, που
έγινε γνωστή χάρη στα θαυµάσια
κρασιά, που δίνει στην κοιλάδα
του Ροδανού και η οποία καλλιεργείται σήµερα σε πολλές περιοχές
στον κόσµο. Ωριµάζει τέλη Αυγούστου µε αρχές Σεπτεµβρίου. Ανάλογα µε τον κλώνο, το κλάδεµα, το
έδαφος και την περιοχή, η ποικιλία
αυτή µπορεί να δώσει λιγότερο ή
περισσότερο “δυνατά” κρασιά,
µέτριας οξύτητας, µε έντονο
χρώµα, έντονα αρώµατα, που γίνονται πολυπλοκότερα κατά την
παλαίωση. Συµµετέχει στην παραγωγή αρκετών Τοπικών οίνων,
ερυθρών και ροζέ.

Ποικιλίες οινοποιήσιµων σταφυλιών
Ο κρητικός αµπελώνας χρησιµοποιεί κατά βάση τη Βιλάνα για τα
λευκά κρασιά, το Κοτσιφάλι, το Μαντηλάρι και το Λιάτικο για τα
ερυθρά και τα ροζέ. Τα τελευταία χρόνια αναβιώνουν και
χρησιµοποιούνται και άλλες γηγενής ποικιλίες όπως επίσης και οι
κυριότερες κοσµοπολίτικες ποικιλίες. Οι κυριότερες ποικιλίες που
καλλιεργούνται στο Νοµό Ηρακλείου είναι:

Grenache Rouge: Ερυθρή
µεσογειακή ποικιλία ισπανικής
καταγωγής, καλλιεργούµενη σε
αρκετές ξηροθερµικές περιοχές
στον κόσµο. Στην Ελλάδα είναι συνιστώµενη ως βελτιωτική. Ωριµάζει αρχές Σεπτεµβρίου. Στα κατάλληλα εδάφη και µε µέτρια παραγωγή, το κρασί της ποικιλίας αυτής
έχει καλό χρώµα, µέτριο σώµα,
υψηλό αλκοολικό τίτλο και µέτρια
οξύτητα. Έχει την τάση όµως να
γερνάει γρήγορα και να οξειδώνεται εύκολα. Η Grenache Rouge
συµµετέχει στην παραγωγή ορισµένων Τοπικών οίνων.
Λιάτικο: αποτελεί τη βασική
ποικιλία από την οποία παράγεται
ο ΟΠΑΠ ∆αφνές. Πολύ παλαιά και
πολύ πρώιµη ποικιλία.
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Mourvedre: Ισπανική ερυθρή
ποικιλία. Πρόκειται για ζωηρή,
µέτριας παραγωγικότητας ποικιλία,
αρκετά ανθεκτική στις µυκητολογικές ασθένειες. Η εκβλάστηση
των οφθαλµών της γίνεται πολύ
αργά, γεγονός που τη βοηθά να
αποφεύγει τους όψιµους ανοιξιάτικους παγετούς. Ωριµάζει το πρώτο
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου.
Έχει µέτριου µεγέθους τσαµπιά µε
µέτριου µεγέθους ρώγες. Παράγει
ερυθρούς οίνους µε ικανοποιητικό
χρώµα και όχι πολύ έντονο άρωµα
βύσσινου µε χροιές ευκαλύπτου ή
δάφνης. Στη γεύση δίνει, συνήθως, οίνους µε ικανοποιητικής
ποιότητας ταννίνη.
Μανδηλάρι: σκούρου ερυθρού χρώµατος µε υψηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες. Συµµετέχει στον οίνο ΟΠΑΠ Αρχάνες
και Πεζά.
Cabernet sauvignon: Το
Cabernet Sauvignon, είναι η πιο
ονοµαστή ερυθρή ποικιλία στον
κόσµο για την παραγωγή εκλεκτών ερυθρών κρασιών που αντέχουν δεκαετίες παλαίωσης µέσα
στην φιάλη. Ίσως η πιο καταπληκτική
ιδιότητα του Cabernet Sauvignon
είναι το ότι µπορεί να καλλιεργείται
σε διαφορετικές περιοχές και
ωστόσο να δίνει κρασιά που αναγνωρίζονται ως Cabernet Sauvignon,
παρά τις όποιες κλιµατολογικές,
καλλιεργητικές ή οινοποιητικές
συνθήκες. Το Cabernet Sauvignon
έχει µια αξιοσηµείωτη περιεκτικότητα σε τανίνες, καθώς και γευστικά και αρωµατικά χαρακτηριστικά.
Όταν το Cabernet Sauvignon
καλλιεργείται σε θερµές περιοχές
όπως η Κρήτη, όπου ωριµάζει σε
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Chardonnay: Το αγαπηµένο
λευκό σταφύλι των απανταχού
οινόφιλων που ξεκινώντας από τη
Βουργουνδία και τη Καµπανία,
κατέκτησε ολόκληρη την υφήλιο..
Τα κρασιά του µπορεί να είναι
φρέσκα, µε δροσερή οξύτητα και
αρώµατα εξωτικών φρούτων ή
περισσότερο ώριµα. Αποτελεί
συστατικό της σαµπάνιας.
∆ίνει ξηρά κρασιά µε έντονα αρώµατα. Τα κρασιά αυτής της ποικιλίας ωριµάζουν πολύ επιτυχηµένα
σε βαρέλι, κάτι που συνήθως γίνεται και εµπλουτίζονται µε ανάλογο τρόπο από τα αρώµατά του
(όπως ξύλου, βανίλιας, καπνού,
ξηρών καρπών κ.α.).

πρωϊµότερο χρόνο και δίνει ώριµα
φαινολικά συστατικά, παράγονται
κρασιά µε πλούσιο χρώµα, πληθωρική γεύση και άρωµα.
Merlot: Το Merlot είναι ένα
ερυθρό σταφύλι γαλλικής καταγωγής και δίνει µαλακά κρασιά.
Τα αρώµατα του Merlot είναι πολύ
πιο γλυκά από αυτά του Cabernet
Sauvignon, θυµίζουν δαµάσκηνο
και µικρά κόκκινα φρούτα όπως
τα κεράσια και οι φράουλες. Στο
στόµα βρίσκουµε µαλακές τανίνες,
χαµηλή οξύτητα, υψηλή αλκοόλη
χωρίς όµως να υπάρχει υψηλή
πυκνότητα.

Sauvignon Blanc: Λευκή
αρωµατική ποικιλία γαλλικής προέλευσης, η οποία καλλιεργείται σε
ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ελλάδα
η καλλιέργειά της ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του '90.
Ωριµάζει τέλη Αυγούστου. Το Sauvignon Blanc όταν καλλιεργηθεί
στις κατάλληλες εδαφοκλιµατικές
συνθήκες, µε µικρές αποδόσεις
και τρυγηθεί στο κατάλληλο στάδιο
ωριµότητας, ώστε να υπάρχει ισορροπία οξύτητας- σακχάρων
και διατήρηση του ιδιαίτερου αρωµατικού δυναµικού του, µπορεί να
δώσει ξηρά κρασιά, µε πλούσιο
άρωµα (κυρίως εξωτικών φρούτων), ζωηρή, ισορροπηµένη και
πληθωρική γεύση. Το Sauvignon
Blanc µπορεί να ζυµώσει και να
ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια. Συµµετέχει στην παραγωγή αρκετών
Τοπικών οίνων.

Βιλάνα: λευκή ποικιλία καθαρά οινοποιήσιµη µε καλά αναλυτικά στοιχεία και συµµετέχει
στον οίνο ΟΠΑΠ Πεζά. Η ποικιλία
αυτή βελτιώνεται µε τη συνοινοποίηση των ποικιλιών ∆αφνί και Πλυτό.
Μοσχάτο λευκό: Πρόκειται για
ποικιλία καλλιεργούµενη σε µεγάλη
έκταση σε αρκετές χώρες του κόσµου. Ωριµάζει αρχές Σεπτεµβρίου,
είναι ευοξείδωτο και απαιτεί προσοχή κατά την οινοποίηση. Το
Μοσχάτο µπορεί να δώσει ξηρά
κρασιά µε πλούσιο τυπικό άρωµα,
υψηλόβαθµα, µε µέτρια οξύτητα,
αλλά κυρίως εξαιρετικά γλυκά κρασιά, είτε λιαστά είτε οίνους λικέρ, µε
πληθωρική µύτη και γεµάτη γεύση.
Μοσχάτο Σπίνας: λευκή ποικιλία µε χαρακτηριστικό άρωµα.
Κατόπιν ζυµώσεως σε χαµηλές
θερµοκρασίες διατηρεί το άρωµά
της. Πρόκειται για πρώιµη ποικιλία
που δίνει κρασιά µε οξείδωση,
αλλά έχει καλά αναλυτικά στοιχεία.
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∆αφνί: Λευκή ποικιλία καλλιεργούµενη στην Κρήτη, στους
νοµούς Λασιθίου και Ηρακλείου.
Είναι ζωηρό, µέτρια παραγωγικό,
ανθεκτικό στην ξηρασία. Ξεκινά τη
βλάστηση στα µέσα του Μάρτη και
ωριµάζει µέσα µε τέλος Σεπτέµβρη. Το κρασί είναι σχετικά χαµηλού έως µετρίου αλκοολικού
τίτλου, µέτριας οξύτητας µε άρωµα
που θυµίζει αυτό της δάφνης.
Μαλβαζία: Λευκή κρητική
ποικιλία που οινοποιεί κρασί, µε
ευχάριστη γεύση, έντονο χαρακτηριστικό ανθώδες άρωµα µε
νότες µοσχάτου
Πρόκειται για το διάσηµο κρητικό
κρασί των µέσων βυζαντινών χρόνων, αλλά και αργότερα, µέχρι τις
αρχές του 19ου αιώνα οπότε στην
Κρήτη έφταναν καράβια από όλες
σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες για
να προµηθευτούν το ξακουστό
κρασί.
Πλυτό: Πρόκειται για ποικιλία
που καλλιεργείται στην ανατολική
Κρήτη και Κύθηρα. Είναι φυτό
ζωηρό, παραγωγικό αλλά ευαίσθητο στις ασθένειες. Τα σταφύλια του είναι µέτρια, µε φλοιό χρυσοκίτρινο. Ο τρύγος του γίνεται
µέσα Σεπτέµβρη.
Βιδιανό: Φυτό ζωηρό, παραγωγικό, γόνιµο, ανθεκτικό στο περονόσπορο δίδει κρασί υψηλόβαθµο, µέτριας οξύτητας, ιδιαίτερο
άρωµα.
Άλλες ποικιλίες: το αθήρι, και
το θραψαθήρι (λευκές) οι οποίες
δείχνουν να έχουν καλές µελλοντικές προοπτικές στο νοµό.
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Μαλβαζία …Ο Κρητικός οίνος
Γνωρίζουµε ότι κατά τούς δύο πρώτους αιώνες
της βενετοκρατίας, τον 13° και 14° αιώνα, ή Κρήτη
ήταν κυρίως µια σιτοπαραγωγική περιοχή. Την ίδια
αυτή περίοδο το κρητικό κρασί αρχίζει να κερδίζει
έδαφος και ήδη από τον 15° αιώνα παρατηρείται
µεγάλη εξαγωγή κρασιών. Ό ιταλός περιηγητής
Buondelmonti αναφέρει για την Κρήτη στα 1415:
“Τα πλοία φτάνουν εδώ άπ' όλα τα µέρη του κόσµου
και φορτώνουν κάθε χρόνο το λιγότερο είκοσι χιλιάδες βαρέλια κρασί εξαιρετικής ποιότητας”. Κάνει
επίσης αναφορά για την περιοχή του Χάνδακα (Ηρακλείου) “την εξαιρετική µαλβαζία”.
Ήδη από τον 16° αιώνα έχουµε στοιχεία ότι τα
κρητικά κρασιά κατακτούν µεγάλες αγορές και εξάγονται σε Γερµανία, Γαλλία, Βοηµία, Αγγλία, Πορτογαλία, Κωνσταντινούπολη, Μαύρη Θάλασσα, Αλεξάνδρεια.

Οι τοπικοί οίνοι
Τα τελευταία χρόνια έγινε διαχωρισµός της παραγωγής των οίνων
ΟΠΑΠ και των Κρητικών τοπικών οίνων. Οι τελευταίοι γνώρισαν
µεγάλη επιτυχία και σηµείωσαν αύξηση στην παραγωγή τους, κάτι στο
οποίο συνέβαλε και η ίδια τους η ονοµασία (παραπέµπει σε όλα τα
πλεονεκτήµατα που διαθέτει το νησί, συµπεριλαµβανοµένου τη
φυσική οµορφιά, την κουλτούρα κλπ.). Παράγοντες που ευνόησαν
την θετική αυτή εξέλιξη είναι µεταξύ άλλων η φήµη του νησιού στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και η ευκολία εύρεσης της πρώτης ύλης.

Στα 1576 ο βενετός προβλεπτής της Κρήτης
Foscarini αναφέρει σε έκθεση του ότι ή ετήσια εξαγωγή ήταν εξήντα χιλιάδες βαρέλια και ο Knolles
στα 1603 γράφει ότι “ή Κρήτη είναι τώρα πολύ φηµισµένη σε µεγάλο µέρος του κόσµου για την καλή
malmesey (µαλβαζία) πού παράγεται εκεί και ή οποία
εξάγεται µε µεγάλη αφθονία σε πολλές µακρινές
χώρες”.
Οι µαρτυρίες αυτές σε συνδυασµό µε µια ανάλογη του περιηγητή Belon αλλά και άλλων έγκυρων
ιστορικών πηγών σε συνδυασµό και µε το γεγονός
ότι οι Πορτογάλοι στα 1421 µεταφύτεψαν στη Μαδέρα κλήµατα µαλβαζίας που µετέφεραν από την
Κρήτη, επιβεβαιώνουν ότι ή µαλβαζία ήταν κρασί
κρητικό και ότι πρόκειται για το µαλεβιζώτικο κρασί
και ότι ή λέξη µαλβαζία συνδέεται µε το Μαλεβίζι.
Πρόκειται δηλαδή για το παραγόµενο στην επαρχία
Μαλεβιζίου κρασί.

Τη σύνδεση αυτή, της µαλβαζίας µε το Μαλεβίζι, έχουν τεκµηριώσει κατά καιρούς έγκριτοι κρητολόγοι όπως οι Βασ. Ψιλάκης, Άγαθ. Ξηρουχάκης, Στέφ. Ξανθουδίδης, Θεοχ. ∆ετοράκης, Έµµ.
∆ετοράκης,Paul Faure.
Πιο πρόσφατα ο Στυλιανός Αλεξίου αναφέρει
ότι έξω από τα δυτικά οχυρά του Ηρακλείου άρχιζαν
κατά τη βενετοκρατία αµπέλια πού εκτείνονταν σε
όλη την περιοχή Μαλεβιζίου, ως τους πρόποδες
της “Ιδης” γεγονός που αναφέρεται καθαρά από
το ποιητή Μαρίνο Τζάνε Μπουνιαλή πού περιέγραψε
λεπτοµερώς τον Κρητικό Πόλεµο και διηγείται ότι
στο διάστηµα του αποκλεισµού του Ηρακλείου από
τους Τούρκους έβγαιναν παιδιά από τις δυτικές
πύλες των τειχών για να κόψουν σταφύλια. Όλη ή
περιοχή ήταν και είναι οινοπαραγωγός και εποµένως, σύµφωνα πάντα µε τον Στυλιανό Αλεξίου,
“ήταν φυσικό να ονοµασθεί το παραγόµενο κρασί
από την ονοµασία του τόπου…” και όπως αναφέρει ο Στέργιος Σπανάκης το ότι “ή µαλβαζία ήταν
κρητικό κρασί, είναι εντελώς βέβαιο, αφού στην
έκθεση του προβλεπτή Κρήτης Morosini, στα
1629, αναφέρεται σαφέστατα ότι από την Κρήτη εξάγονται µεγάλες ποσότητες µοσχάτου και malvasia
garbο , δηλαδή “εξαιρετικής µαλβαζίας”.
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Ο ετήσιος κύκλος του Αµπελιού
Ο ετήσιος κύκλος του Αµπελιού διακρίνεται στις παρακάτω φάσεις:

Α. Προβλαστική φάση
Στη πρώτη αυτή φάση ενεργοποιούνται οι αποθησαυριστικές ουσίες όπως οι υδατάνθρακες και γίνεται η προετοιµασία για τη βλάστηση των δευτερευόντων οφθαλµών. Στην φάση αυτή παρατηρείται η δακρύρια, δηλαδή το στάξιµο των χυµών από
τοµές στα κλήµατα, που οφείλεται στην αύξηση της
πίεση από την απορρόφηση του νερού στις ρίζες και
συµβαίνει όταν η θερµοκρασία του εδάφους είναι
10-12° C. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται µε το ξεδίπλωµα (έκπτυξη) των οφθαλµών.

αργότερα παρατηρείται η πτώση της στεφάνης του
άνθους που είναι χαρακτηριστικό της άνθησης και
στην συνέχεια έχουµε την εµφάνιση της ταξιανθίας,
τη γονιµοποίηση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη και
ωρίµανση της ρώγας (πράσινη ρώγα, ωρίµανση,
υπερωρίµανση).
Γ. Αποθησαυρισµός
Με το σταµάτηµα αύξησης του βλαστού αρχίζει η
περίοδος του αποθησαυρισµού, η οποία ολοκληρώνεται µε την πτώση των φύλλων.

B. Αύξηση

∆. Xειµέρια ανάπαυση

Όταν το ξεδίπλωµα των οφθαλµών γίνει σε ποσοστό 50% ξεκινάει η φάση της αύξησης του οφθαλµού και κατά την διάρκεια της εξέλιξης του έχουµε
την εµφάνιση του βλαστού που αυξάνει γρήγορα
και εµφανίζονται σε αυτόν τα όργανα του αµπελιού
(φύλλα, έλικες, ταξιανθίες, οφθαλµοί). 5-8 εβδοµάδες

Στα τέλη Νοεµβρίου, εξαιτίας των δυσµενών καιρικών
συνθηκών, το κλήµα (πρέµνο η κουρµούλα στην
κρητική διάλεκτο) περνάει σε χειµέρια ανάπαυση
µέχρι τον Μάρτιο, οπότε συνήθως ξεκινά πάλι η κινητοποίηση των αποθησαυριστικών ουσιών του.
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Πραγµατικά το κρασί πληροί πολλές από τις προϋποθέσεις που απαιτεί ένα διατροφικό προϊόν γιατί:
F Προσφέρει σε αρµονία πολλά θρεπτικά στοιχεία.
F Είναι απαλλαγµένο από τοξικές ουσίες όταν
χρησιµοποιείται µε µέτρο ς (250-500 ml κρασί ανά
24ωρο για ενήλικο άτοµο µέσου βάρους περίπου
70 κιλών).
F Η συνιστώµενη χρήση του εξασφαλίζει ψυχική
και πνευµατική ευφορία (οίνος ευφραίνει καρδία).
Πέρα από τις διατροφικές του ιδιότητες το κρασί
έχει και αντιµικροβιακή δράση και δεν είναι τυχαίο
ότι από την αρχαιότητα ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε το κρασί για να αποστειρώσει τα φρέσκα
προϊόντα η για να πλύνει και να καθαρίσει πληγές
η για να προφυλάξει το νερό των πηγών από διάφορους µικροοργανισµούς.
Η αντιµικροβιακή και αντιβακτηριακή ιδιότητα του
κρασιού, οφείλεται στην αλκοόλη, στα οξέα και
κυρίως στις τανίνες του.
Επίσης το κρασί εξασφαλίζει την προστασία των
τριχοειδών αγγείων λόγω των υδροξυφλαβονολών
που περιέχει.

Η χρήση του κρασιού

Η ουσία ρεσβερατρόλη που περιέχει το κόκκινο
κρασί µειώνει την (“κακή χοληστερόλη”) και αυξάνει
το ποσοστό της HDL (“καλής χοληστερόλης”).
Με τον τρόπο αυτό το ερυθρό κρασί συµβάλλει
στην προστασία του οργανισµού από τα καρδιαγγειακά νοσήµατα.

Τη χρήση του κρασιού µε µέτρο συνιστούσε ο πατέρας της ιατρικής
Ιπποκράτης τόσο σε κατάσταση υγείας όσο και σε κατάσταση
ασθένειας και σύµφωνα µε τα λόγια του Ασκληπιού “η ωφελιµότητα
του κρασιού µόνο µε τη δύναµη των θεών µπορεί να συγκριθεί όταν
αυτό χρησιµοποιείται µε µέτρο”.

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η παρουσία τανινών
σε ιδανική αναλογία ελαττώνει τις βλαπτικές επιδράσεις της αλκοόλης στον οργανισµό.
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Το κρασί λόγω των πολυφαινολών, αλλά και των
βιταµινών που έχουν αντιοξειδωτική δράση (βιταµίνες C και Ε) προστατεύει τον οργανισµό από
βλαβερές ελεύθερες ρίζες που ενοχοποιούνται
και για την καρκινογένεση.
Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι συγκεκριµένες
πολυφαινόλες που υπάρχουν στο κρασί αναστέλλουν τη δράση των ενζύµων που δρουν καταλυτικά
στη δηµιουργία καρκίνου.
Το κρασί φαίνεται ότι επιβραδύνει τη γεροντική
άνοια και καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου
Αλτσχάιµερ.
Μην ξεχνάµε ότι σε περιόδους πολέµων, φτώχειας,
πείνας και ταλαιπωρίας το κρασί αποτελούσε δυναµωτικό και προφύλασσε από την εξάντληση και το
θάνατο λόγω ασιτίας, γιατί 1 λίτρο κρασί (µε αλκοόλη
12%) προσφέρει ενέργεια 700-1.000 θερµίδες.
Τα ανόργανα άλατα που περιέχει βοηθούν τον οργανισµό µας να έχει καλύτερο µεταβολισµό, το γαλακτικό οξύ συµβάλλει στη θεραπεία εντερικών παθήσεων και τα άλατα καλίου εξασφαλίζουν καλύτερη
διούρηση.
Τέλος, τα σάκχαρα του κρασιού αποτελούν µέρος
των αποθησαυριστικών συστατικών του ήπατος.
Όµως το κρασί, που θεωρείται το ποτό της παρέας
αλλά και των συµποσίων, µας δίνει τη σοφία των προγόνων µας όταν εφαρµόζουµε το “µέτρον άριστον”.
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Οινοποιεία

∆ρόµων κρασιού

Νοµού
Ηρακλείου
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Η οικογενειακή εταιρεία µε την επωνυµία "VINOBON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(VINOBON A.E)" εδρεύει στο Ηράκλειο και λειτουρ γεί από το 1987.

∆ηµιουργός της VINOBON
είναι ο χηµικός Στέλιος
Αλεξάκης.
Οι εγκαταστάσεις και
το σύγχρονο συσκευαστήριο
της εταιρείας βρίσκονται
στην περιοχή της Φοινικιάς
κοντά στις παραδοσιακές
αµπελουργικές περιοχές των
Μαλάδων και του Προφήτη Ηλία
και είναι επισκέψιµα ολόκληρο
το χρόνο.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της
Εταιρίας απορροφά σηµαντικό
µέρος της παραγωγής της.
Σε ειδικό ανεξάρτητο χώρο
των εγκαταστάσεων υλοποιείται
εκθεσιακός χώρος και
δοκιµαστήριο.

VINOBON Α.Ε. - Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ
Ειρήνης & Φιλίας, Περίδη µετόχι, 71500 Ηράκλειο
τ. 2810 252 019, 2810 252 020
f. 2810 256 535
email: vinobon@otenet.gr
www.vinobon.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού
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Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
από τις ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
SAUVIGNON BLANC
ΒΙΛΑΝΑ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
∆ΑΦΝΙ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
ΑΘΗΡΙ
Ερυθρά Κρασιά
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
από τις ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
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Η συνεταιριστική οργάνωση "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ που εδρεύει στα Πεζά ιδρύθηκε
το 1933 και σήµερα αποτελείται από 19 πρωτοβάθµιους
συνεταιρισµούς, µε 3.000 περίπου µέλη.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
70 ετών, από την ίδρυσή της έως
σήµερα, µε τη βοήθεια των
τελευταίων τεχνολογικών
εξελίξεων και των ιδανικών
εδαφοκλιµατολογικών συνθηκών
της περιοχής, παράγει κρασί και
ελαιόλαδο εξαιρετικής και
σταθερής ποιότητας µε τα
προϊόντα της να έχουν
επανειληµµένως βραβευτεί σε
διεθνείς εκθέσεις και γευστικές
δοκιµασίες.

Από το 1998 διαθέτει Συστήµατα
∆ιαχείρισης Ποιότητας ΙSO
9001/9002 και Συστήµατα
Ασφάλειας HACCP. και είναι η
πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που
χρησιµοποίησε την συσκευασία
ΤΕΤΡΑΠΑΚ.
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Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΒΙΛΑΝΑ
ΠΕΖΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
LIKTOS
LOGADO
EKABH
VIGLINOS ΚΡΑΣΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ
κυρίως από παραδοσιακές
Κρητικές ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΒΙΛΑΝΑ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
∆ΑΦΝΙ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
ΑΘΗΡΙ
Ερυθρά Κρασιά
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ - ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΠΕΖΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
LOGADO
VIGLINOS
από τοπικές ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
ΛΙΑΤΙΚΟ

ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
Καλονή 70100 Πεζά Ηράκλειο
τ.: 2810 741 945 - 7
email: supplies@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr
Επισκεψιµότητα: ∆ευτ.-Σαβ. 09:00-17:00, Κυρ. & Αργίες µε ραντεβού
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Η εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Α.Ε." που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και διαθέτει οινοποιείο στην περιοχή Σκαλανίου. Τα πρώτα βήµατα της
οικογένειας Μπουτάρη στα οινικά µονοπάτια χρονολογούνται από το 1879.
Σήµερα η Εταιρία δραστηριοποιείται στις σηµαντικότερες αµπελοοινικές περιοχές της Ελλάδας διατηρώντας ιδιόκτητους αµπελώνες και
οινοποιεία στις περιοχές της Νάουσας, Γουµένισσας, Σαντορίνης,
Κρήτης και Μαντινείας. Η Εταιρία
αποτελεί στην ουσία τη συνέχεια
της ιστορικής οινοποιητικής
δραστηριότητας της οικογένειας
ΜΠΟΥΤΑΡΗ, η οποία ανέπτυξε και
υλοποίησε τη δηµιουργία οίνων
υψηλής ποιότητας, τόσο στην
ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό, στηριζόµενη στο πάντρεµα
των αξιών της αµπελοοινικής
παράδοσης, µε σεβασµό στο περιβάλλον και στη συνεχή ενσωµάτωση της σύγχρονης τεχνολογικής
εξέλιξης.. Ακόµη, καλύπτει µε ειδικά διαµορφωµένους αποθηκευτικούς χώρους την παλαίωση των

κρασιών της και πραγµατοποιεί
τρύγους και αγορές κρασιών
εκτός των ιδιόκτητων αµπελώνων
της από τις κυριότερες αµπελοοινικές περιοχές της χώρας, δηµιουργώντας άµεσες ή έµµεσες συνεργασίες µε 2500 περίπου αµπελοκαλλιεργητές και συνεταιρισµούς.
Η εξαγωγική δραστηριότητα της
Εταιρίας απορροφά σηµαντικό
µέρος της παραγωγής της. Ο ιδιόκτητος αµπελώνας της εταιρείας
στο Σκαλάνι είναι βιολογικής καλλιέργειας, πιστοποιηµένος από τη
∆ΗΩ και το οινοποιείο διαθέτει
έναν από τους πιο όµορφους
αισθητικά χώρους για να ξεναγεί
και να φιλοξενεί τους 15.000 επισκέπτες που δέχεται ετησίως
καθώς επίσης και µία από τις πιο
εξελιγµένες τεχνολογικά αίθουσες
προβολής.

Μπουτάρης Οινοποιητική ΑΕ
Σκαλάνι,70100 Ηράκλειο
τ. 2810 731 617, 2810 731 750, 2810 731 751
f. 2810 731 755
email: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr
Επισκεψιµότητα: ∆ευτ.-Κυρ. 09:00-18:00

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΦΑΝΤΑΞΟΜΕΤΟΧΟ
από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΒΙΛΑΝΑ
CHARDONNAY
Ερυθρά Κρασιά
ΣΚΑΛΑΝΙ
ΙΟΥΛΙΑΤΙΚΟ
από ποικιλίες
ΛΙΑΤΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
SYRAH
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Η ατοµική επιχείρηση "ΚΤΗΜΑ ΓΑΒΑΛΑ" που εδρεύει
στο Χαράκι - Βοριάς Μονοφατσίου. Η επιχείρηση
ιδρύθηκε το 2004 και διαθέτει οινοποιείο που περι βάλλεται από τους αµπελώνες του κτήµατος.
Πολιτική της επιχείρησης είναι
η παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας µε τη χρήση µεθόδων
φιλικών προς το περιβάλλον και
την εφαρµογή όλων των
κατάλληλων µέτρων που
εξασφαλίζουν την ποιότητα και
ασφάλεια του τελικού προϊόντος
προκειµένου αυτό να καλύπτει
πλήρως τις απαιτήσεις των
καταναλωτών. Το "Κτήµα
Γαβαλά" έχει πιστοποιηθεί από
τον πιστοποιητικό φορέα Metron

cert και λειτουργεί σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή πρότυπα - Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων
HACCP ΕΛΟΤ 1416 και
∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO
9001:2000, για την παραγωγή
και εµφιάλωση οίνου
από Σταφύλια Βιολογικής
Καλλιέργειας. Είναι από
τα πρώτα οινοποιεία στην
Ελλάδα που πιστοποιήθηκε µε το
Βρετανικό πρότυπο BRC (British
Retail Consortium).

Κτήµα Γαβαλά
Βοριάς Μονοφατσίου, 70010 Ηράκλειο
τ. 28940 51 060
f. 28940 51 060
email: info@domainegavalas.gr
www.domainegavalas.gr
Επισκεψιµότητα: ∆ευτ.-Παρ. 09:00-15:00
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Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΕΦΗΒΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΛΒΑΖΙΑ
από ποικιλίες
ΒΙΛΑΝΑ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
Ερυθρά Κρασιά
ΕΦΗΒΟΣ
ΩΡΙΜΟΣ ΟΠΑΠ
SYRAH - ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΡΟΖΕ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH
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Η επιχείρηση "ΕΙΡΗΝΗ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ" που εδρεύει
στη Σίβα ιδρύθηκε το έτος 2003 και καλλιεργεί
περίπου 40 στρέµµατα αµπέλου τα οποία έχουν ενταχθεί στη βιολογική καλλιέργεια και είναι επισκέψιµα
όλο το χρόνο. Υπό τις παρούσες συνθήκες αράγονται περίπου 20 τόνοι κρασί ανά έτος.

Στην ευρύτερη περιοχή
υπάρχουν σηµαντικά λαογραφικά
στοιχεία που συνδέονται µε
την µακρόχρονη τοπική
οινοποιητική παράδοση όπως

Silva - ∆ασκαλάκη
Σίβα, 70011 Ηράκλειο
τ. 2810 792 021
f. 2810 792 021
email: silva_wine@yahoo.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

παραδοσιακά πατητήρια,
καθώς επίσης και σηµαντικά
θρησκευτικά µνηµεία
(βυζαντινές εκκλησίες και
το µοναστήρι της Παλιανής.

Κρασιά
και ποικιλίες
Οινοποιούνται Λευκά και
Ερυθρά Κρασιά από τις
Ποικιλίες
MERLOT
CAB. SAUVIGNON
CHARDONNAY
ΛΙΑΤΙΚΟ
SYRAH
ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΒΙΛΑΝΑ
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
SAUVIGNON BLANC
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Η επιχείρηση "∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ" που εδρεύει
στις ∆αφνές ιδρύθηκε το 1991 και εκσυγχρονίστηκε
το 1996 µε την αγορά νέου µηχανολογικού εξοπλι σµού.

∆ιαθέτει αµπελώνες µε
γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες σταφυλιών, σύγχρονα
µηχανήµατα παραγωγής και
εµφιάλωσης οίνων. Παράγει
εµφιαλωµένα κρασιά που
διαθέτει στην εσωτερική
αγορά αλλά και στο
εξωτερικό, εφαρµόζει
σύστηµα ποιότητας HACCP.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας
επιχείρηση "∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ" στοχεύουν στον
εµπλουτισµό των ποικιλιών
που συµµετέχουν στο
Κρητικό τοπικό οίνο αναδεικνύοντας την τοπική οινική
παράδοση.
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Κρασιά
και ποικιλίες
Εµφιαλώνονται τα κρασιά
ΕΝΟΤΡΙΑ ΛΕΥΚΟ
ΒΙΛΑΝΑ & SAUV.BLANC
CABERNET SAUVIGNON
∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ από
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ
SAUV. BLANC
∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ
SANGIOVESE
∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ
∆ΑΦΝΙΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ & ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΓΛΥΚΥΣ ΟΙΝΟΣ
FEMINA - ΜΑLVASIA &
MOΣΧΑΤΟ & ΑΣΥΡΤΙΚΟ
ENOTRIA ΕΡΥΘΡΟ
ΛΙΑΤΙΚΟ ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ SYRAH
ENOTRIA ROSE
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ SYRAH
∆ΑΦΝΙΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ & SYRAH

Οινοποιείο ∆ουλουφάκη
∆αφνές, 70011 Ηράκλειο
τ. 2810 792 017
f. 2810 792 260
email: wines@cretanwines.gr
www.cretanwines.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού
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Η επιχείρηση "ΜΑΡΙΑ ΤΥΛΑΚΗ" που εδρεύει στην
Αυγενική ιδρύθηκε το έτος 2002 και παράγει 10
περίπου τόνους ανά έτος το οποίο εµφιαλώνεται σε
τρίτους.

Η εταιρεία συνεχίζει
την µεγάλη οινοποιητική
παράδοση της Αυγενικής
που παράγει από παλιά
ποιοτικά κρασιά

ΤΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Αυγενική, 70011 Ηράκλειο
τ. 2810 791 989
f. 2810 791 989
email: tylaki@ath.forthnet.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

από αµπελώνες
που αναπτύσσονται
στο υπέροχο λοφώδες
ανάγλυφο της περιοχής.

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
CHARDONNAY
από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΒΙΛΑΝΑ
CHARDONNAY
Ερυθρά Κρασιά
ΛΙΑΣΤΟ ΛΙΑΤΙΚΟ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
από ποικιλίες
ΛΙΑΤΙΚΟ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
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"ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε."
ιδρύθηκε το 1966, εδρεύει στο Ηράκλειο και από την
δεκαετία του 90 κυκλοφορεί στην αγορά οίνους
ποιότητας µε την επωνυµία "ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ" (το
επώνυµο των ιδιοκτητών αφού πρόκειται για µια
οικογενειακή επιχείρηση).

Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη
µε HACCP και έχει εξαγωγική
δραστηριότητα στις ΗΠΑ, τον
Καναδά, και τις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες.
Από το 2005 διαθέτει ένα νέο,
επισκέψιµο χώρο που έχει
σχεδιαστεί για να φιλοξενεί
ταυτόχρονα µέχρι 40 περίπου
άτοµα.

Γ.Ε.Α. ΑΕ - Λυραράκης
Αλάγνι, 70300 Ηράκλειο
τ. 2810 284 614, 2810 741 347
f. 2810 288 515
email: visit@lyrarakis.gr
www.lyrarakis.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

Στοχεύει σε ένα κοινό µε υψηλές
ποιοτικές απαιτήσεις από το
κρασί και προβάλλει µοναδικές
ποικιλίες (έχοντας αναβιώσει
δυο αρχαίες που κινδύνευαν
να εξαφανιστούν, τις ∆αφνί και
Πλυτό) και πλεονεκτήµατα της
περιοχής του χωριού Αλαγνίου
στην οποία δραστηριοποιείται.
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Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΠΛΥΤΟ
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ∆ΑΦΝΙ
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΒΗΛΑΝΑ
από ποικιλίες
ΠΛΥΤΟ
∆ΑΦΝΙ
ΜΟΣΧΑΤΟ
SAUVIGNON BLANC
ΒΙΛΑΝΑ
Ροζέ Κρασιά
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΟ
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
Ερυθρά Κρασιά
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ-SYRAH
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ
∆ΕΙΠΝΟΣ
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ CABERNETMERLOT
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
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Κρασιά
και ποικιλίες
Ανάµεσα στα λαξευµένα
πατητήρια της αρχαίας
Απολλωνίας, γύρω από το
µοναστήρι της Παλιανής πάνω
στα ίδια ασβεστολιθικά χώµατα
του θρυλικού οίνου Μαλβάζια,
που έγραψε τη δική του ιστορία
και υµνήθηκε από τους
ευρωπαίους ποιητές, στην
περιοχή του Βενεράτου όπου
διατηρούσαν τις εξοχικές τους
κατοικίες οι ενετοί άρχοντες του
Χάνδακα και στην καρδιά της
αµπελουργικής ζώνης ΟΠΑΠ
∆αφνών, η οικογένεια
Μελαµπιανάκη καλλιεργεί µε

Αφοι Μελαµπιανάκη ΟΕ
Βενεράτο, 70011 Ηράκλειο
τ. 2810 791 271
f. 2810 791 281
email: melampus@mailbox.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

σεβασµό στο περιβάλλον και τον
άνθρωπο, αµπελώνες µε τοπικές
και διεθνείς ποικιλίες.
Στο µικρό οινοποιείο µας στο
Βενεράτο διαθέτουµε υψηλή
τεχνολογία, πνευµατικό
πιεστήριο, ανοξείδωτες
δεξαµενές, θερµικό έλεγχο των
ζυµώσεων και όλο τον
απαραίτητο εξοπλισµό που
εξασφαλίζει διαχρονικά την
ποιότητα των οίνων µας
"ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ" και "ΕΥΟΙ
ΕΥΑΝ", συνεχίζοντας την µεγάλη
οινική παράδοση της επαρχίας
Μαλεβιζίου.

Λευκά Κρασιά
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΒΙΑΝΚΑ
από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΒΙΛΑΝΑ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
SAUVIGNON BLANC
Ερυθρά Κρασιά
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ ΡΟΖΕ
ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ ΕΡΥΘΡΟ
SYRAH
MERLOT
από ποικιλίες
ΛΙΑΤΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
GRENACHE ROUGE
SYRAH
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
TEMPRANILLO
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
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Η εταιρεία "ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.- Αφοί
Μηλιαράκη" εδρεύει στα Πεζά. Το έτος ίδρυσης της
εταιρείας είναι το 1932 και λειτουργεί ως ανώνυµη
εταιρεία από το 1988. Είναι η παλιότερη οινοποιητική
µονάδα του νησιού και ιστορικά ήταν η πρώτη η
οποία εµφιάλωσε κρασί στην Κρήτη το 1952. Από
τότε ξεκίνησε τη διακίνηση του αποκλειστικά σε
µορφή εµφιαλωµένου προϊόντος.
Σήµερα διοικείται από την τέταρτη
γενιά της οικογένειας απαντώντας
στα προστάγµατα της σύγχρονης
αγοράς κρασιού. Οινοποιούνται
κατά κύριο λόγο τοπικές ποικιλίες
σταφυλιών, προερχόµενα
από ιδιόκτητο αµπελώνα,
συµβολαιακούς και ενοικιασµένους αµπελώνες.
Η "ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Αφοί Μηλιαράκη" προσπαθεί να
αναδείξει τον Κρητικό αµπελώνα
µέσα από τις ποικιλίες του καινοτοµώντας και υιοθετώντας µεθόδους έως τώρα ανεκµετάλλευτες
στην Κρήτη µε πρόσφατα παραδείγµατα την παραγωγή Λευκού
κρασιού από την ερυθρή ποικιλία

Κοτσιφάλι (Λευκό από Κοτσιφάλι)
και την παρουσίαση για πρώτη
φορά στην Κρήτη Λευκού
κρασιού από Βιλάνα περασµένο
από βαρέλι (Vilana Fume).
Η εταιρεία από το 1999 έχει µπει
και στην αγορά του βιολογικού
κρασιού µε ιδιόκτητο αµπελώνα
πιστοποιηµένο από τη ∆ΗΩ.
Από το 1999, εντός του οινοποιείου έχει αναπτυχθεί ένας οργανωµένος χώρος προβολής, δοκιµής
κρασιού και εµπορίας παραδοσιακών προϊόντων, το οποίο επισκέπτονται περί τις 30.000 άτοµα
ετησίως, σε οργανωµένη αλλά και
µεµονωµένη µορφή.

ΜΙΝΩΣ - Οινοποιείο Μηλιαράκη
Πεζά Πεδιάδος, 70100 Ηράκλειο
τ. 2810 741 213
f. 2810 741 597
email: info@minoswines.gr
www.minoswines.gr
Επισκεψιµότητα: ∆ευτ.-Παρ. 09:00-16:00, Σαβ. 10:30-15:00

53

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
VILANA FUME
MINOS PALACE ΛΕΥΚΟ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΣ
από ποικιλίες
ΒΙΛΑΝΑ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
Ερυθρά Κρασιά
ΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
MINOS PALACE ΕΡΥΘΡΟ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΣ
MINOS PALACE ΡΟΖΕ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ
MOURVEDRE
SYRAH
GRENACHE ROUGE
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Η εταιρεία "ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε." έχει σαν κύρια
δραστηριότητα την παραγωγή & εµπορία κρασιών
ποιότητας. Ιδρύθηκε το 1973 στον οικισµό Κουνάβοι.
∆ιαθέτει από τα πλέον σύγχρονα οινοποιεία εµφιαλωτήρια στην αµπελουργική ζώνη Πεζά ΟΠΑΠ
καθώς και οργανωµένα τµήµατα πωλήσεων,
εξαγωγών και επιχειρηµατικού δώρου.
Τα κρασιά της διανέµονται στην
Ελλάδα αλλά και σε 22 χώρες
στον κόσµο. ∆ιατηρεί σύστηµα
ποιότητας ISO 9001:2000,
σύστηµα ασφάλειας τροφίµων
ISO 22000:2005 και σύστηµα
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρησης
Γεωργικής Παραγωγής σύµφωνα
µε τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO
2.2.Τον Μάρτιο 2007, εξελίχθηκε,
δηµιουργώντας µια οικογένεια
κρασιών µε τον διακριτικό τίτλο
MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Α.Ε. και µε νέο εταιρικό σήµα, τον

ήλιο. Όραµα της, η διεθνής
καταξίωση των κρητικών
ποικιλιών, η ανάδειξη ξενικών που
έχουν εγκλιµατισθεί στις
εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες
του νησιού και η διερεύνηση και η
αξιοποίηση του αµπελοοινικού
δυναµικού της χώρας µας.
Από το 2007 η εταιρεία
δραστηριοποιείται στις εισαγωγές
και εµπορία κρασιών από οίκους
του εξωτερικού, όπως επίσης και
στη διανοµή κρασιών νέων
µικρών Ελλήνων παραγωγών.

MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – CRETA OLYMPIAS A.E.
Κουνάβοι, 70100 Ηράκλειο
τ. 2810 741 383, 2810 741 431
f. 2810 741 323
email: info@mediterrawines.gr
www.mediterrawines.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού
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Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΑΝΑΣΣΑ
ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ
ΝΕΑ ΓΗ ΛΕΥΚΟ
από ποικιλίες
ΒΗΛΑΝΑ
SAUVIGNON BLANC
Ερυθρά Κρασιά
ΠΥΡΟΡΑΓΟ
ΜΥΡΑΜΠΕΛΟΣ
ΝΕΑ ΓΗ ΕΡΥΘΡΟ
από ποικιλίες
SYRAH
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
CABERNET SAUVIGNON
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙΑ

∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η εταιρεία "Γ. ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΑΟΒΒΕΕ" που
εδρεύει στις Μελέσσες ιδρύθηκε το 1997 και
διαθέτει 160 στρέµµατα ιδιόκτητους βιολογικούς
αµπελώνες τα οποία καλλιεργεί και χρησιµοποιεί για
την παραγωγή των οίνων της. Η εταιρεία οινοποιεί,
εµφιαλώνει και εµπορεύεται τους οίνους βιολογικής
καλλιέργειας και εξάγει στην Αγγλία και στη
Γερµανία.
Οι επισκέψιµοι βιολογικοί
αµπελώνες και οι σύγχρονες
εγκαταστάσεις της εταιρείας
βρίσκονται σε υψόµετρο 600
µέτρων στην περιοχή του χωριού
Μελέσσες, µια ευαίσθητη
βιολογικά περιοχή ανωτέρας
ποιότητας O.Π.Α.Π. V.Q.P.R.D.
η οποία πληροί όλους τους
κανόνες της βιολογικής και
βιοδυναµικής γεωργίας,
παρέχοντας εγγύηση για τα
προϊόντα που παράγει το Κτήµα
Πατεριανάκη.

Γ. Πατεριανάκης ΑΑΟΒΒΕΕ
Μελέσσες, 71001 Ηράκλειο
τ. 2810 226 674
f. 2810 226 673
email: paterianakis@her.forthnet.gr
www.paterianakis.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

Οι ποικιλίες των σταφυλιών
διαλέχτηκαν µε προσοχή ώστε
να είναι απόλυτα
προσαρµοσµένες στις τοπικές
εδαφολογικές και
κλιµατολογικές συνθήκες.
Η χρησιµοποίηση βιολογικών
µεθόδων επέτρεψε την
δηµιουργία κρασιών και
αποσταγµάτων µε πολύ µικρή
περιεκτικότητα (0,2%-0,6%)
σε µεθανόλη και άλλες βαριές
αλκοόλες.
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Κρασιά
και ποικιλίες
Στο Κτήµα η εταιρεία
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ
ΟΙΝΟΣ εµφιαλώνει
Λευκά Κρασιά
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ
από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
SAUVIGNON BLANC
Ερυθρά Κρασιά
KTHMA ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
ΟΠΑΠ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΡΟΖΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH

∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η συνεταιριστική οργάνωση "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ ΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ" που εδρεύει στις Αρχάνες ιδρύ θηκε το 1930 και συµµετέχει στην Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισµών Ηρακλείου.
Οι Αρχάνες είναι ένας από
τους σηµαντικότερους
οινοπαραγωγικούς οικισµούς της
Kρήτης. Bρίσκεται στην κοιλάδα
ανατολικά του όρους Γιούχτα,
η οποία παράγει εξαιρετικές
ποικιλίες κρασοστάφυλων, και το
ονοµαστό Aρχανιώτικο ροζακί.
H προέλευση του ονόµατος είναι
αρχαιότατη, και διασώζεται
αναλοίωτο. Στην περιοχή που
κατοικείται από την Yστερη
Nεολιθική εποχή βρίσκονται
παντού διάσπαρτα στοιχεία που
επιβεβαιώνουν την µεγάλη οινική
παράδοση της. Σηµαντικότερο

µνηµείο τεκµηρίωσης αυτής
της παράδοσης είναι το µινωικό
Σταφυλοπιεστήριο που σώθηκε
στο Βαθύπετρο.
∆ιαχρονικά οι Aρχάνες
στηριζόµενες στην καλλιέργεια
του αµπελιού κατέχουν πάντα
µια σηµαντική θέση στον
πολιτισµό της ευρύτερης
περιοχής. Ακόµα και µετά
τη Pωµαϊκή, κατά τη Bυζαντινή
Bενετσιάνικη και Tουρκική
περίοδο οι Aρχάνες συνεχίζουν
να είναι όπως και σήµερα ένα
σηµαντικό τοπικό
οινοπαραγωγικό κέντρο.

Α.Σ. Αρχανών
Αρχάνες Ηρακλείου
τ. 2810 753 208
f. 2810 751 474
email: synarh@otenet.gr
Επισκεψιµότητα: ∆ευτ.-Παρ. 09:00-15:00
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Κρασιά
και ποικιλίες
Τα µέλη του Αγροτικού
Συνεταιρισµού των Αρχανών
καλλιεργούν και οινοποιούν
όλες τις τοπικές αλλά και
επιλεγµένες ξένες ποικιλίες
και παράγουν:
Λευκά Κρασιά από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
CHARDONNAY
SAUVIGNON BLANC
ΒΙΛΑΝΑ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
ΠΛΥΤΟ
∆ΑΦΝΙ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
ΑΘΗΡΙ
ΡOΖΑΚΙ
Ερυθρά Κρασιά από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
CARIGNAN
ΛΙΑΤΙΚΟ
GRENACHE ROUGE
MOURVERDRE
ΛΑ∆ΙΚΙΝΟ
ΚΟΤΣΙΦΟΛΙΑΤΙΚΟ

∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η επιχείρηση "ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ" µε διακριτικό
τίτλο WINERΥ IOANNIS STILIANOU που εδρεύει
στους Κουνάβους. Ιδρύθηκε το έτος 2004 και πρό κειται για οινοποιείο - εµφιαλωτήριο σύγχρονης
τεχνολογίας για την παραγωγή κρασιού από ιδιόκτητους βιολογικούς αµπελώνες.

Η ευρύτερη περιοχή των
Κουνάβων - Πεζών είναι
φηµισµένη για τα κρασιά της
από παλιά και στο ξωκκλήσι του
Αγίου Νικολάου µπορεί κανείς
να επισκευτεί τα Ενετικά
πατητήρια.
Στη θέση Ξερίζωµα σε υψόµετρο
300-360 µέτρων αναπτύσσεται ο
Αµπελώνας Στυλιανού που

καταλαµβάνει 30 ιδιόκτητα
στρέµµατα µέσα στην Ζώνη
ΟΠΑΠ Πεζά και είναι πλέον όλα
πιστοποιηµένα για Βιολογική
Καλλιέργεια από την ΒιοΕλλάς.
Στο επισκέψιµο µικρό ιδιόκτητο
οινοποιείο Στυλιανού γίνεται
ξενάγηση και γευσιγνωσία µετά
από ραντεβού οποιαδήποτε
χρονική περίοδο.

Στυλιανού Γιάννης
Κουνάβοι, 70100 Ηράκλειο
τ. 2810 314 155, 6936 430 368
email: stilianu@hol.gr
www.canava-stilianou.gr
Επισκεψιµότητα: Παρ. & Σαβ. 10:00-14:00, Κυρ.-Πεµ. µε ραντεβού

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΘΕΩΝ ∆ΩΡΑ
από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΒΙΛΑΝΑ
Ερυθρά Κρασιά
ΘΕΩΝ ∆ΩΡΑ ΡΟΖΕ
ΘΕΩΝ ∆ΩΡΑ ΕΡΥΘΡΟ
ΘΕΩΝ ΓΗ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
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∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η εταιρεία " ΜΗΝΑΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ" που εδρεύει στο Χουδέτσι Πεδιάδος, ιδρύθηκε το 1999. ∆ιαθέτει επιστηµονικό και
τεχνικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσία
και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή.

Παράγει οίνους ποιότητας από
σταφύλια βιολογικής γεωργίας
τα οποία καλλιεργούνται στους
ιδιόκτητους αµπελώνες της.
Στα λίγα χρόνια παρουσίας της
διακινεί τα προϊόντα της
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Βασικός στόχος της είναι η
παραγωγή κρασιών ποιότητος
στα οποία θα αναδεικνύεται η
ιδιαιτερότητα των τοπικών
ποικιλιών.

Μ. Ταµιωλάκης & ΣΙΑ ΟΕ
Χουδέτσι Πεδιάδος, 70100 Ηράκλειο
τ. 2810 283 187, 2810 742 083
f. 2810 283 187
email: tamwines@otenet.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

Η περιοχή ανήκει στην Ζώνη
Ο.Π.Α.Π. και διαθέτει ένα
οικοσύστηµα ιδανικό για την
παραγωγή εκλεκτής ποιότητας
σταφυλιών.
Τοπικές και µερικές ξένες
ποικιλίες συµπληρώνουν την
πολυποικιλιακή σύνθεση του
αµπελώνα του Κτήµατος
Ταµιωλάκη και δηµιουργούν
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
προοπτικές για την παραγωγή
οίνων υψηλής ποιότητας.
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Λευκά Κρασιά
ΛΕΥΚΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ - ΠΛΥΤΟ
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΒΙΛΑΝΑ
∆ΑΦΝΙ
ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΠΙΝΑΣ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
ΠΛΥΤΟ
Ερυθρά Κρασιά
ΡΟΖΕ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
SYRAH - ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
ΕΚΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT

∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η επιχείρηση "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ" εδρεύει στις ∆αφνές, το παραδοσιακό κρασο χώρι του Μαλεβιζίου γνωστό και για την ετήσια Γιορ τή Κρασιού που διοργανώνεται από τους τοπικούς
φορείς.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το έτος 2001 µε
αντικείµενο την παραγωγή
οίνων από αµπέλια βιολογικής καλλιέργειας σε ιδανικές
εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες.
Καλλιεργεί 53 στρέµµατα
ιδιόκτητων αµπελώνων και
15 ενοικιαζόµενων.

Παράγει ανά έτος περίπου
20 τόνους κρασί και διαθέτει
οχτώ διαφορετικές
ετικέτες στην αγορά µε
την επωνυµία της.

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
VICTORIA
3 CLASSIC
CVRS
CHARDONNAY
SAUVIGNON BLANC
από ποικιλίες
CHARDONNAY SAUVIGNON
BLANC
ΜΟΣΧΑΤΟ
VIOGΝIER
RIESLING
SEMILLON
Ερυθρά Κρασιά
NATIONALITE
ARMERIA DI CANDIA
MERLOT - CAB.
SAUVIGNON
ARMERIA DOLCE
3 CLASSIC
από ποικιλίες
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
ΛΙΑΤΙΚΟ

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ∆ΑΦΝΩΝ
∆αφνές, 70011 Ηράκλειο
τ. 2810 791 396, 2810 361 582
f. 2810 791 396
email: tzolis@panafonet.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού
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∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η εταιρεία Ν. ΤΙΤΑΚΗΣ ΑΞΤΕΕ, είναι µια οικογενεια κή οινοποιεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της
παραγωγής και διάθεσης οίνου εδώ και τρείς γενιές.
το 1996 µεταφέρθηκε από την Καλλονή στους
Κουνάβους, µέσα στην καρδιά της ζώνης των οίνων
ΟΠΑΠ Πεζά.
Στις σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόµενες εγκαταστάσεις της
ΤΙΤΑΚΗΣ Α.Ε γίνεται η παραλαβή
της πρώτης ύλης, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η εµφιάλωση
και η διανοµή των προϊόντων
µας, µε ένα αξιόλογο δίκτυο διανοµής τόσο στην Κρήτη, όσο και
στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Επιπλέον, προβλέπονται οι υποδοµές για την δηµιουργία επισκέψιµου χώρου.
Την τελευταία 10 ετία η ΤΙΤΑΚΗΣ
Α.Ε διακρίνεται στην εµφιάλωση
των προϊόντων της σε ασκό, που
είναι χαρακτηριστικά τόσο για
την υψηλή ποιότητα τους,
όσο και για την µοντέρνα

συσκευασία τους.
Τα τελευταία χρονιά έχει ξεκινήσει
την εµφιάλωση των οίνων της σε
γυάλινη φιάλη και σε φιάλη pet
1,5 lt. εξυπηρετώντας έτσι τόσο
τις ανάγκες της αγοράς, µε
πρωταρχικό στόχο την περαιτέρω
βελτίωση και αναβάθµιση της
ποιότητας τους.
Από τις αρχές του 2007, έχει πιστοποιηθεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας iso 22000:2005.
Η Ν.ΤΙΤΑΚΗΣ ΑΞΤΕΕ, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε µια διαδικασία συνεχούς εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης, µε οδηγό
την εµπειρία του Νικολάου
Τιτακη.
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και ποικιλίες
Η εταιρεία Ν.ΤΙΤΑΚΗΣ
βασίζεται στην µεγάλη
οικογενειακή παράδοση και
συνεχίζει την τοπική
παράδοση οινοποίησης από
τις βασικές ποικιλίες
ΒΙΛΑΝΑ και τα ερυθρά
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ - ΜΑΝΤΗΛΑΡΙΑ
Λευκά Κρασιά
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΤΙΤΑΚΗ
ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΙΤΑΚΗ
ΟΙΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΙΤΑΚΗ
Ροζέ Κρασιά
ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΤΙΤΑΚΗ
ΟΙΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΡΟΖΕ
ΤΙΤΑΚΗ
Ερυθρά Κρασιά
ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΙΤΑΚΗ
ΟΙΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΤΙΤΑΚΗ
ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΤΙΤΑΚΗ

Τιτάκης Νικόλαος
Κουνάβοι, 70100 Ηράκλειο
τ. 2810 743 630
f. 2810 743 630
email: info@titakis.gr
www.titakis.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η συνεταιριστική οργάνωση "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥ Ν ΕΤΑΙ Ρ Ι ΣΜ ΩΝ ΗΡ ΑΚΛΕΙ Ο Υ " που ε δρ ε ύ ε ι στ ο
Ηράκλειο ιδρύθηκε το 1927.
Οι πρώτες δραστηριότητές της
αφορούσαν στη συγκέντρωση
των παραγοµένων στην περιοχή
κύριων προϊόντων που ήταν η
σταφίδα και το ελαιόλαδο και
στην παροχή υπηρεσιών.
Εφαρµόζεται σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας κατά
EN ISO 9001:2000 στις
παραγωγικές δραστηριότητες
(κρασί, λάδι, ξύδι) και HACCP
ΕΛΟΤ 1416:2000 και BRC.
Με το νέο της οινοποιείο στην
περιοχή της Αυγενικής η ΕΝΩΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µας υπενθυµίζει ότι

ΕΑΣ Ηρακλείου
Αυγενική, 70011 Ηράκλειο
τ. 2810 791 250, 2810 378 000
f. 2810 791 760
email: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

υπάρχουν κοινωνικοί σκοποί
και πολιτικές που µπορούν να
ανεβάζουν ποιοτικά το επίπεδο
των αγροτών µας.
Το πρότυπο αυτό οινοποιείο µε
την συµβολή του ζωγράφου
Μανώλη Αποστολάκη από απλός
χώρος δουλειάς γίνεται
εκθεσιακός χώρος όπου
παντρεύεται η οµορφιά της
παράδοσης του τόπου µας στην
αµπελοκαλιέργεια, µε την
σύγχρονη τεχνολογία και την
καλλιτεχνική δηµιουργία.

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΚΡΗΣΣΑ ΓΗ - ΒΙΛΑΝΑ
ΚΡΗΣΣΑ ΓΗ - SYRAH
DOMENICO
MALVICINO
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ
ΕΚΛΕΚΤΗ - ΡΕΤΣΙΝΑ
ΝΙΟΒΗ - ΡΕΤΣΙΝΑ
από ποικιλίες
ΒΙΛΑΝΑ
SYRAH
Ερυθρά Κρασιά
VINISSIMO
∆ΑΦΝΕΣ
DOMENICO
MALVICINO
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
SYRAH
ΛΙΑΤΙΚΟ
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Η επιχείρηση Ιδαία οινοποιητική ιδρύθηκε το 1998
και διαθέτει 25 στρέµµατα ιδιόκτητων επισκέψιµων
αµπελώνων.
Η εταιρεία εδρεύει στο
Βενεράτο, όπου βρίσκεται και το
Μοναστήρι της Παλιανής, µια
περιοχή που από παλιά είναι
γνωστή για τα κρασιά της,
δεδοµένου ότι ήδη από την
ενετική περίοδο γίνεται ένα από
τα οινοπαραγωγικά κέντρα της
Κρήτης, παράγοντας γνωστούς
ποιοτικούς οίνους που
εξάγονταν από το λιµάνι του
Ηρακλείου.

Ιδαία Οινοποιητική
Βενεράτο, 70011 Ηράκλειο
τ. 210 244 0396
f. 210 244 0396
email: idaia.wine@gmail.com
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

Ακόµα και σήµερα ο τοπικός
αµπελώνας που αναπτύσσεται
στο λοφώδες ανάγλυφο µε τις
πανέµορφες κοιλάδες
προσφέρει εξαιρετικές
οινοποιήσιµες ποικιλίες από τις
οποίες η Ι∆ΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
παράγει τα εµφιαλωµένα κρασιά
της.
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Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
Ι∆ΑΙΑ ΓΗ ΒΙΛΑΝΑ
από ποικιλίες
ΒΙΛΑΝΑ
Ερυθρά Κρασιά
Ι∆ΑΙΑ ΓΗ ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
CAB. SAUVIGNON Ι∆ΑΙΑ
ΛΙΑΤΙΚΟΣ
ΟΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΓΛΥΚΟΣ
Ι∆ΑΙΑ ΓΗ GRENACHE
ROUGE
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
CAB. SAUVIGNON
GRENACHE ROUGE

∆ Ρ Ο Μ Ο Ι

Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ν .

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Η ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΓΗ εδρεύει στην Αυγενική και παίρνει
το όνοµα της από το οµώνυµο κοντινό µοναστήρι ένα
από τα παλαιότερα της Κρήτης.
Στο λοφώδες ανάγλυφο της
περιοχής του χωριού
αναπτύσσονται οι αµπελώνες του
Κτήµατος της ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΓΗ,
στο οποίο θα παράγονται
αποκλειστικά και µόνο κρασιά
από Βιολογική Καλλιέργεια.
Σε συνάρτηση µε τις σύγχρονες
εγκαταστάσεις, τον
µηχανολογικό εξοπλισµό
(σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
HACCP και ISO) και το
εξειδικευµένο προσωπικό,
εγγυάται την άριστη ποιότητα των
κρασιών της.

Παληανής Γη AE
Αυγενική, 70011 Ηράκλειο
τ. 2810 791 801, 2810 361 580
f. 2810 361 582
email: sales@palianis-gi.gr
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

Τα σταφύλια προέρχονται από
ιδιόκτητους και από
επιλεγµένους αµπελώνες,
ιδιωτών της ευρύτερης περιοχής,
οι οποίοι ελέγχονται από το
επιστηµονικό προσωπικό της
εταιρείας.

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
HARDONNAY
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
SAUVIGNON BLANC ΒΙΛΑΝΑ
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
VENUS EROS
από ποικιλίες
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
HARDONNAY
SAUVIGNON BLANC
ΒΙΛΑΝΑ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
Ερυθρά Κρασιά
MERLOT
CAB. SAUVIGNON
SYRAH
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ - SYRAH
VENUS EROS
VENUS EROS ROSE
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
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Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 από τους αδερφούς
ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗ, Κώστα και Μανώλη Γεωπόνους
στο επάγγελµα και τρίτης γενιάς αµπελουργών.
Η οικογένεια Στραταριδάκη ασχολείται µε την
αµπελοκαλλιέργεια από το 1870 µε αγάπη και
µεράκι.

Το επισκέψιµο οινοποιείο και οι
αµπελώνες της εταιρείας
βρίσκονται στους πρόποδες των
Αστερουσίων Ορέων και
εκτείνονται σε µια έκταση 130
στρεµµάτων στα οποία
καλλιεργούνται ντόπιες και ξένες
ποικιλίες.

Αφοι Στραταριδάκη Ο.Ε.
Αγ. Απόστολοι Καστελλιανών
τ. 28910 71275
f. 28910 71 275
Επισκεψιµότητα: µε ραντεβού

Η εταιρεία είναι σχετικά νέα στον
τοµέα της οινοποιίας αλλά
βασίζεται στην αγάπη και το
µεράκι των ιδιοκτητών
παντρεύοντας την οικογενειακή
και τοπική παράδοση µε την
πλέον εξελιγµένη τεχνολογία του
οινικού τοµέα.

Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
ΒΙΛΑΝΑ - ΜΟΣΧΑΤΟ
από ποικιλίες
ΒΙΛΑΝΑ
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
Ερυθρά Κρασιά
ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
από ποικιλίες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
ΚΟΤΣΙΦΟΛΙΑΤΙΚΟ
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Περιµετρικά της κορυφής του λόφου "Ορθή Πέτρα"
και σε υψόµετρο 500 µέτρων βόρεια της Αρχαίας
Γόρτυνας, µε πανοραµική θέα στον κάµπο της Με σαράς και τον Ψηλορείτη από τον οποίο δέχεται το
δροσερό βοριαδάκι - ακόµα και τις ζεστές ηµέρες
του Καλοκαιριού - βρίσκεται ο πιστοποιηµένος από τη
∆ΗΩ βιολογικός αµπελώνας της Οικογένειας
Ζαχαριουδάκη.
Στην περιοχή του κοντινού χωριού
Πλουτή, αναπτύσσεται ακόµα και σήµερα ένας παραδοσιακός αµπελώνας, µε
ρίζες από την αρχαιότητα, αν κρίνουµε
από τα λαξευτά σε βράχο αλλά και τα
ίχνη κτιστών αρχαίων πατητηριών που
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα δυτικά του
χωριού - στη ρίζα του λόφου - όπου
βρίσκεται το υπόσκαφο αρχαίο
Λατοµείο της Γόρτυνας, ο φηµισµένος
Λαβύρινθος.
Στην περιοχή αυτή µε τη µεγάλη παράδοση στην αµπελουργία, ο δηµοσιογράφος Στέλιος Ζαχαριουδάκης,
εγκαθιστά µε ένα ξεχωριστό τρόπο,
στην κορυφή και τις απόκρηµνες
πλαγιές του λόφου "Ορθή Πέτρα" έναν
ιδιόκτητο αµπελώνα 200 στρεµµάτων.
Στο ξεχωριστό αυτό αµπελοτόπι, που
δηµιουργούν τα µικρά πεζούλια γύρω
από το λόφο, καλλιεργούνται επιλεγµένες τοπικές και ξένες ποικιλίες.
Από τη συνεύρεση των ποικιλιών
αυτών, που καλλιεργούνται βιολογικά,
σε συνδυασµό µε το πετρώδες του
εδάφους, το υψόµετρο των 500 µέτρων
που εκθέτει τον αµπελώνα στα ψυχρά
ρεύµατα του χειµώνα και το καλοκαίρι

στο δροσερό βόρειο άνεµο του Ψηλορείτη αλλά και τη δροσερή δυτική αύρα
από τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου
της Μεσαράς, δηµιουργούνται όλες
αυτές οι συνθήκες, για την παραγωγή
µιας εξαιρετικής ποιότητας κρασιού.
Η οινοποίηση γίνεται στο υπερσύγχρονο
οινοποιείο που βρίσκεται εντός του
αµπελώνα, µε µεθόδους και προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την υψηλή
ποιότητα εµφιάλωσης του τελικού
παραγόµενου προϊόντος.
Η κατασκευή του οινοποιείου, 2000 τ.µ.,
ξεκίνησε το Μάρτιο του 2006 και
θα είναι έτοιµο για τους επισκέπτες
τον Απρίλιο του 2008.
Από την αίθουσα γευσιγνωσίας του
οινοποιείου ο επισκέπτης απολαµβάνει
τη µοναδική πανοραµική θέα προς τον
κάµπο και τον κόλπο της Μεσαράς, τα
Αστερούσια Όρη και τον Ψηλορείτη.
Ακόµα ο επισκέπτης, µπορεί να περπατήσει και να ξεναγηθεί στον αµπελώνα
προκειµένου να δει από κοντά τις
µοναδικές εικόνες που δηµιουργεί
ο τρόπος φύτευσης του και να θαυµάσει την εναλλαγή του τοπίου περπατώντας γύρω από το λόφο "Ορθή Πέτρα".

Κτήµα Ζαχαριουδάκη
Πλουτή Μοιρών
τ. 28920 24 733
f. 28920 24 145
email: ktima-zahar@mir.forthnet.gr
Επισκεψιµότητα: ∆ευτ.-Κυρ. 10:00-20:00

Κρασιά
και ποικιλίες
Οι καλλιεργούµενες
ποικιλίες είναι:
Λευκές
SAUVIGNON BLANC
ΒΙΛΑΝΑ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
MALVASIA
Κόκκινες
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
SYRAH
CAB. SAUVIGNON
MERLOT
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Το 1962 Ιδρύεται η εταιρεία "Υιοί Γεωργίου Μιχαλάκη",
από την οποία έχουν προέλθει οι σηµερινές αµπελουργικές και οινοποιητικές δραστηριότητες της εταιρίας
"Α µπελώνες Μιχαλάκη Α.Ε." η οποία ιδρύθηκε το 2000
και ασχολείται µε την αµπελοκαλλιέργεια στο 430
στρεµµάτων "Κτήµα Μιχαλάκη" και µε την διαχείριση
του νέου οινοποιείου µέσα στο κτήµα.
Στις πλαγιές της κοιλάδας που
αναπτύσσεται νότια από το
Βαθύπετρο όπου βρίσκεται το
µινωικό πατητήρι, στα 550 µέτρα
υψόµετρο, απλώνεται µια ενιαία
ηµιορεινή έκταση 430
στρεµµάτων, που ήταν
αµπελοτόπι της Ιεράς Μονής
Αγίου Γεωργίου του Επανωσήφη.
Εδώ οι παλιές ντόπιες ποικιλίες
συνδυάζονται µε τις διεθνείς και
προκαλούν τη δηµιουργικότητα
και την εξέλιξη των κρασιών του
κτήµατος Μιχαλάκη.
Όµως το µυστικό τους βρίσκεται
πραγµατικά, στα ευλογηµένα
χώµατα, στο καταπληκτικό
µικροκλίµα της περιοχής µας µε
τους βόρειους ανέµους του

Αιγαίου πελάγους και ίσως το πιο
σηµαντικό, στο όραµα των
ανθρώπων που συµµετέχουν.
Από τις κρητικές µας ρίζες
κληρονοµήσαµε την αγάπη, το
µεράκι και το πάθος για το κρασί
και αυτά µε τη σειρά τους, µας
οδήγησαν στο να διευρύνουµε
τις γνώσεις µας, να ανοίξουµε
τους ορίζοντές µας,
αναπτύσσοντας ολοένα και
περισσότερο την τεχνική µας.
Η καλύτερη επιβράβευση για
όλη αυτή την προσπάθεια είναι η
αγάπη του κοινού από διάφορες
χώρες του κόσµου, που µας
δηµιουργεί την ευθύνη για την
διάθεση ολοένα και πιο
αξιόλογων κρασιών.

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΕ
Μεταξοχώρι, 71408 Ηράκλειο
t. 0030 2810 741 222
f. 0030 2810 381 303
email: info@michalakis.gr
www.michalakis.gr
Επισκεψιµότητα: ∆ευτ.-Παρ. 09:00-16:00, Σαβ. & Κυρ. µε ραντεβού
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Κρασιά
και ποικιλίες
Λευκά Κρασιά
GOLD CUVEE
CHARDONNAY
ΕΥΑΝΘΗΣ
ΒΗΛΑΝΑ
ΜΕΡΑΣΤΡΙ
SILK PASSION
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
από ποικιλίες
CHARDONNAY
∆ΑΦΝΙ
ΜΑΛΒΑΖΙΑ
ΠΛΥΤΟ
SAUVIGNON BLANC
ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΠΙΝΑΣ
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ
ΒΙ∆ΙΑΝΟ
ΒΗΛΑΝΑ
Ερυθρά Κρασιά
GOLD CUVEE
CABERNET SAUVIGNON
MERLOT
ΑΤΑΡΑΧΟΣ RED
ΑΤΑΡΑΧΟΣ ROSE
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΕΡΑΣΤΡΙ
VELVET PASSION
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ
από ποικιλίες
CABERNET SAUVIGNON
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ
MERLOT
SYRAH
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