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Звичайно, критськими вина-
ми можна насолоджуватися 
в різних містах, найчастіше 
їх подають до «середземно-
морських» страв у місцевих 
грецьких тавернах. Але ця 
кухня є частиною звичайного 
повсякденного життя критян... 
Оливки і оливкова олія, те, 
що дає місцева земля, свіжі 
продукти і мудре поєднання 
їжі і вина, трошки нагадують 
cucina povera (італійською 
«кухня бідних») і пояснюють 
природу легендарного довго-
ліття критян.

Так на Криті поєднання їжі і 
вина є підтвердженням того, 
що шлюб укладений на небе-
сах; на цьому чудовому остро-
ві кожен повинен скуштувати 
вина, які народилися прямо 
поруч, на цій землі. Відвідав-
ши компанії, які виробляють 
вино, відкриє спадщину цього 
острова, яка містить не тільки 
чисте море, сонце, насичене 
нічне життя і всесвітньо відо-
мі пам’ятники. 
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Ви можете куштувати критське вино і страви 
в різних куточках світу...

але краще робити це на Криті!

Чи знаєте ви смак крітської 
природний солодке вино ?

“Не пропустіть різні Відіано”



Казкові пляжі в тіні постійно 
засніжених гір; ліси з дубами, 
кипарисами, пальмами, ялів-
цями і... безперечно, оливко-
вими деревами. Виноград-
ники, які не зникали з цих 
родючих полів і столових гір 
протягом останніх чотирьох 
тисяч років.

Це не просто ще один острів! 
У самому центрі східної ча-
стини Середземного моря, 
величезного і віддалений, на 
перехресті історичних шля-
хів стоїть Крит, відкритий 
вітрам і хвилям, сильний і са-
модостатній, як і його жителі 
протягом багатьох поколінь. 

Цей унікальний шматок зем-
лі серед моря можна в дея-
кому розумінні вважати уні-
кальною територією: існує 
більше 200 торгових марок 
вина 30 сертифікованих ви-
норобних компаній, як виго-
товляють його з критського 
винограду, і ці вишукані вина 
можна знайти по всьому сві-
ту - але простіше зробити це 
на самому Криті...

Вілана з тонким букетом і 
невеличким лимонним при-
смаком. Відіано з ароматом 
абрикоса і чудовим вершковим 
смаком, схоже на деякі сорти 
Віонье. Дафні - сорт виногра-
ду, що перебував під загрозою 
зникнення, нагадуючи запа-
хом лавр (грецькою «дафні»), 
за що він і отримав свою назву. 
Трапсатірі з інтенсивним, на-
сиченим, майже пряним сма-
ком. Коціфалі - червоний сорт 
з соковитою м’якотю і гладкою 
шкірою, яка не роздразнює 
смакові рецептори. Ліатіко 
- відмінний сорт, який має не 
дуже насичений червоний ко-
лір, унікальну солодкість і осо-
бливі властивості.

Спеціальний двійник аромат-
ного сорту Малвазія під наз-
вою Малвазія ді Кандія має 
запашний букет і додає осо-
бливий присмак солодкии і су-

хим винам. Мантіларі, який 
вважається царем серед при-
родних червоних сортів вино-
граду, головним чином через 
його вільний і неприборканий 
характер. Мускат Спіна не-
величкий скарб, тонка шкіра 
якого додає особливі нотки до 
смаку сухих вин. Пліто - сорт 
винограду, який нещодавно 
був врятований від вимирання, 
з освіжаючою кислинкою, за-
пахом лимона і надзвичайною 
легкістю. І нарешті Ромейко 
- колоритний сорт, який легко 
окислюється і дає типові «се-
редземноморські» вина.

В унікальному кліматі остро-
ва росте і більшість всесвітньо 
відомих сортів винограду, від 
Мерло і Шардоне, Сіра і Ка-
берне Совіньон до Совіньон 
Блан і Санджовезе, пропону-
ючи споживачам різні і незви-
чайні вина. 

Крит

Греція

Європа

Історія Крит:
призначення вина

Сорти
Критські вина, які вважалися делікатесом, були відомі з 

давніх часів (про що свідчать твори Гомера). Люди мінойської 
культури почали торгували вином у всьому відомому світі 
дуже давно, а найдавніший винний прес, знайшли в районі 
Ватіпетро, ще старше. Серед уламків єгипетського корабля 
часів фараонів археологи знайшли запечатану амфору з 

критським вином, яка на їх думку пролежала в воді більше 
3000 років. І, звичайно, Гортинські закони - найстаріший 

збірник законів в Європі, який містить перший набір 
правил виноградарства.

В римські часи виноградар-
ство почало розвиватися, поля 
і пагорби були перетворені на 
нескінченні виноградники, а 
критські винороби технології 
виробництва і створювали пре-
красні солодкі вина, які підко-
рили світ завдяки розвиненій 
торгові.

Потім Крит стає частиною Ве-
неціанської республіки і збері-
гає свої традиції виноробства, 
на відміну від решти Греції, яка 
попала під владу Османської 
імперії (де, як і в інших іслам-
ських країнах, забороняється 
вживати алкоголь).

Виробництво вина починає 
динамічно розвиватися у ХХ 
столітті після звільнення Кри-
ти від османів. А коли в 1913 
році острів став частиною Гре-
ції, критські вина почали отри-
мувати заслужені нагороди на 
міжнародних виставках.

Ця традиція продовжується і 
сьогодні, вона дає натхнення 
місцевим виноробам. Об’єдну-
ючи старі традиції з новітніми 
технологічними розробками, 
нове покоління виноробів вико-
ристовує нові ідеї та інновації, 
і отримує визнання у сомельє і 
любителів вина у всьому світі.

“Проїхавши через областях вина 
і дотримуйтесь вказівниками відвідати 

виноробних”

“Відкрийте для себе 
11 аборигенних сортів”


