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Ο χάρτης
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Άλλωστε ο κρητικός οίνος συνιστά ανα-
πόσπαστο κοµµάτι της κρητικής διατρο-
φικής παράδοσης, που σήµερα αναγνω-
ρίζεται παγκοσµίως ως ιδανικό πρότυπο 
υγιεινής διατροφής.
Το νήµα της ιστορίας της κρητικής αµπε- 
λουργίας χάνεται στα βάθη των αιώνων, 

καθώς το αµπέλι καλλιεργείται συστη-
µατικά στην Κρήτη εδώ και περίπου 
4.000 χρόνια.
Στις µέρες µας, οι εξαιρετικές κλιµατο-
λογικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το 
µεράκι των ντόπιων αµπελουργών ευ- 
νοούν την καλλιέργεια ποικιλιών  στα-
φυλιού, τόσο γηγενών, όσο και διεθνών, 
από τις οποίες προέρχονται τα υπέροχα 
κρητικά κρασιά. 

Στα επισκέψιµα οινοποιεία, οι ντόπιοι πα-
ραγωγοί θα σας µυήσουν µε χαρά στα 
µυστικά της ιδιαίτερης οινοποιητικής πα-
ράδοσης της Κρήτης. 
Στους υπέροχους αµπελώνες της περιο-
χής, θα έχετε την ευκαιρία να µάθετε πε-
ρισσότερα για τη συναρπαστική τέχνη της 
οινοποιίας, να γευτείτε τα µοναδικά µας 
κρασιά και να τα συνοδεύσετε µε τοπικές 
λιχουδιές και εδέσµατα της παραδοσια-
κής κρητικής γαστρονοµίας.

Οι πιο φηµισµένες γηγενείς ποικιλίες που 
αναβιώνουν στα ποτήρια µας είναι από τα 
λευκά, η βηλάνα, το βιδιανό,  το δαφνί, το 
θραψαθήρι, η µαλβαζία, το µοσχάτο, το 
πλυτό και από τα κόκκινα το κοτσιφάλι, το 
λιάτικο, το µαντηλάρι και το ρωµέικο.
Οποιαδήποτε εποχή και αν βρεθείτε στην 
Κρήτη, µην παραλείψετε να  επισκεφθεί-
τε τα τοπικά οινοποιεία του  ∆ήµου Πλα- 
τανιά. 

«Οίνος ευφραίνει καρδίαν» 
και για τους Κρήτες η ψυχική και 
πνευµατική ευφορία δεν αποτελεί 
απλή επιδίωξη αλλά στάση ζωής. 

Επισκέψιµα
οινοποιεία

ΚΤΗΜΑ  ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Ανώσκελη | Τηλ.: +30 2824083127
www.anoskeli.gr
 
ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ 
Ποντικιανά | Τηλ.: +30 2824023381
www.karavitakiswines.com 

ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΠΑΚΗ 
Καρρές | Τηλ.: +30 6946246575

ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 
Bατόλακκος | Τηλ.: +30 2821078787
www.manousakiswinery.com

ΚΤΗΜΑ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 
Νεριανά | Τηλ.: +30 2824031151
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