Крит це палаци мінойської цивілізації, побудовані 3500 років тому, візантійські
храми, венеціанські і турецькі фортеці, кристально чисте узбережжя поруч з
засніженими горами, вищими за 2500 метрів.
Змішані ліси каштанів і дубів, екзотичні пальмові гаї поруч з прекрасними пляжами,
родючі рівнини, де в променях літнього сонця виблискує виноградні лози, пагорби,
вкриті тисячами оливкових дерев, листя яких колише вітер з бурхливого моря.
І ультрасучасні туристичні курорти, які вдень і вночі пропонують безліч розваг
мільйонам відвідувачів!
В світі мало місць, жителям яких не мають поводу заздрити Криту, де поєднуються
традиції, краса природі та стародавня історії, оскільки Крит є островом
найстарішої європейської цивілізації!
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Земля вільної души
Крит - найбільший острів Греції та 5-й за
величиною острів Середземного моря.
Його столицею і найбільшим містом є Іракліон. Крит розділений на чотири префектури:
Іракліон, Ханья, Ласіті і Ретімно.
Оскільки Крит має завдовжки 250 км, то
його відвідувачам дуже легко забути, що
знаходяться на острові. Щороку до острова
приїжджають мільйони туристів, щоб насолоджуватися красою, гостинністю місцевих
жителів, гарною погодою і чистою водою.
Тому не дивно, що в останні роки, люди з
різних країн світу, які відвідали Крит, вирішують зробити його своїм домом, оскільки
побачили в цьому острові ідеальний притулок, де можна відпочити, весело провести
час і отримати такі задоволення, про які
більшість людей може тільки мріяти.
Одна з перших європейських цивілізацій
існувала на Криті приблизно з 3000 до 1400
років до нашої ери. Сто років тому сер Артур
Еванс знайшов докази існування мінойської
цивілізації і найстаріший пам’ятник архітектури в Європі: Кноський палац. Крит був
яблуком розбрату для європейських імперій
не тільки у часи мінойської цивілізації, а й
для пізніших держав, які намагалися його
завоювати. Римляни, венеціанці, турки і німці це лише частина довгого списку тих, хто
намагався підкорити Крит. Критяни змушені
боротися за свою свободу і незалежність
майже всю свою довгу історію. Проте,
критяни за своєю природою свободолюбні
люди і майстерні воїни, тому незважаючи на
негаразди, Крит є символом свободи і збереження вікових традицій. Коли опиняєшся
на Криті відразу відчуваєш, що ця земля
має справжню душу. Цей чудовий острів, як
справжня жива істота, поступово прихиляє
до себе ваше серце своєю вільною душею,
незайманою природою, чистими продуктами,
довгою і бурхливою історію, і, найголовніше,
чудовими людьми, які готові в будь-який
час раді привітати гостей у своєму будинку
і запропонувати їм все найкраще. Весь цей
час Крит залишається добре прихованою
таємницею і водночас відкритою до досліджень землею. Незалежно від місця, де ви
оселитися на острові, можна знайти безліч
різних маршрутів, які допоможуть краще
його пізнати. Кожен маршрут приховує різні
сюрпризи і гарантує постійну зміну пейзажу.
Ви можете бути впевнені в одному - різноманітність Криту може вразити навіть найвибагливішого відвідувача: музеї та археологічні
пам’ятники, які дозволяють подорожувати
крізь бурхливе минуле острова; тисячі троп
та приголомшливих ущелин, пагорби і плато,
де проживають десятки видів птахів і тварин;
романтична атмосфера і мальовничі алеї минулих епох в таких містах, як Ханья і Ретімно;
прекрасні великі пляжі і невеликі відокремлені бухти з кристально-чистою водою для
купання в декількох милях вниз по дорозі,
десятки сіл, жителі яких зберегли свій
уклад, традиції, мову, звичаї і звички. Тут ви
зустрінете справжніх критян: гордих людей
з почуттям гумору; доброзичливих і готових
допомогти гостям, які з радістю запропонують склянку цікудії або місцевого вина.

Критяни: хранителями
традицій
Жителі Криту обов’язково вражають гостей
острова. Незважаючи на негаразди протягом
п’ятдесяти століть, вони зуміли зберегти
недоторканими свій уклад і мову: поєднуючи
хоробрість з почуттям свободи, яскравий
інтелект з палкою фантазією, спонтанність і
простоту; любов до різних пригод, яскраву,
образну мову з непереборним бажанням бути
вільним. Це родюча земля, яка допомогла
народитися багатьом людям, які досягли
вершин науки та мистецтв.
Культура і характер критян абсолютно
унікальні. Під впливом різних завойовників
критяни склали багатовимірну культуру, яка
не має мети справити враження на гостей.
Гостинні, веселі, енергійні, традиційні та
сучасні, критяни будуть раді показати вам
округу, розповісти історії та міфи свого
острова і запропонують скуштувати всі
місцеві страви (яких дійсно дуже багато).
Всі ми більшою або меншою мірою чули про
відвертість критян, їх прямоту і гостинність,
гордість, а також стародавність цієї живої та
особливої частини грецької культури.
Але особисто відвідавши острів ви відразу
розумієте - кожна хвилина перебування на
цій землі збільшує бажання залишитися тут.
Якщо вас запросили до критського столу, то
ви відразу відчуєте своєрідність цих людей:
їх відданість славетному минулому і наполегливість, з якою вони відкидають все, що
може це змінити. Запрошення до столу дасть
вам можливість побачити справжній характер
критян. Саме за столом вони розкажуть про
історію острова, про зв’язок зі своєю землею, про особливості цієї ідеальної землі.
Вони будуть з гордістю говорити про свій
острів і дари його природи: вино, оливкову
олію, різні види сиру, зелені і трав.
Ці розмови зазвичай будуть супроводжуватися неабиякою дозою критського гумору,
який створює веселий настрій і не дозволяє
сумувати. І все це завжди з келихом цікудії,
яка супроводжує критян в скорботі і радості,
на святах та громадських заходах, під час
зустрічей і прощань.
Але будьте обережні!
Ніколи не відмовляйтеся від того. що вам
пропонують критяни. Відмова вважається образою, оскільки господарі готові
запропонувати все, щоб вас порадувати.
Хоча на початку можуть виникнути невеликі
труднощі, але як тільки ви розумієте менталітет і традиції пиття критян, то легко станете
одним з них!
І ви знайдете на Криті свою щасливу долю,
то нехай буде так. Насолоджуйтесь магією
цього чудового острову і щиро беріть все,
що він пропонує. Станьте одним цілим з цією
землею, насолоджуйтеся її чудовими плодами. І будьте впевнені, коли прийде час піти,
ви не зможете сказати «прощавай».
Тільки «до побачення»!

ІСТОРІЯ ВИНА
Історію виноградарство можна простежити до найдавніших часів. Насіння дикого
винограду було знайдено навіть в печерах
доісторичних кочових племен. До початку
льодовикового періоду виноградні лози росли в полярній зоні. Але поширення льодовиків обмежило його зростання і підштовхнуло
різні види дикого винограду до розповсюдження у більш теплих регіонів, наприклад,
центральної та східної Азії, центральної та
південної Європи і південного Кавказу.
Ці регіони є батьківщиною культурного винограду - винного винограду, різновиди якого
до сьогодні культивуються майже виключно.
Мистецтво виноробства, за думкою вчених,
виникло за часів сільськогосподарської
революції близько 5000 р. до нашої ери.
Серед перших відомих виноградарів є арії
(предки індійців, що жили в районі Кавказу
та Каспійського моря), стародавні перси,
семітські племена і ассирійці. Відомо, що в ті
часи вино вже виробляли в древньому Китаї!
Потім мистецтво виноградарства і виноробства розвивалося у єгиптян, греків, різних
народів Палестини і Фінікії. Єгипет має
давні традиції виноробства, які беруть свій
початок ще до 4000 року до н.е.: стародавні
єгиптяни використовували навіть механічні
преси. Крім того, були знайдені амфори фараонів Нової династії (1600 - 1100 до н.е.),
які вказують на вирощування винограду і
виготовлення вина. Близько 1700 р. до н.е.
в Месопотамії вавилонський цар Хаммурапі
прийняв закон про ціни на вино, де було вказано, що воно споживається тільки в період
після збору врожаю (очевидно, що в ті часи
була невідома концепція старіння вина).
Але незважаючи на давні традиції Месопотамія незабаром втратила лідерство у виробництві вина, що ймовірно, було пов’язано
з тим, що в середземноморському кліматі
Фінікії та Греції.почали вирощувати кращі
сорти винограду. Семітські племена східного
Середземномор’я, судячи з численних згадок
у Старому Завіті, познайомилися з вином за
часів свого формування. Значення вина в
суспільному житті було надзвичайно високим, навіть Ісус Христос здійснив своє перше

Знайдіть власний шлях
до критських виноградників

КОМПАНІЯ WINES OF CRETE КАРТА
Манділарі:

Вільний і неприборканий, як критська земля
та її народ, виноград Манділарі вважається
царем серед місцевих червоних сортів.
Саме з цього сорту винограду виготовляють
вина, на яких стоїть марка Пеза і Арханес,
яка вказує на захищене законом місце походження.

Коціфалі:

М’який і лагідний смак, з насиченим сливовим ароматом. Цей соковитий сорт винограду
можна назвати критським аналогом Мерло.
З нього виготовляють чудові вина, виготовлені в містах Пеза і Арханес.

Ліатіко:

Відмінний червоний сорт з недуже насиченим
кольором, але унікальною солодкість і особливими нотками смаку.
Безперечним доказом його якості є неперевершені солодкі й сухі вина, виготовлені в
містах Сітії і Дафнес.

Ромейко:

Особливо стійкий сорт, з якого виготовляють
живі червоні вина з високим вмістом алкоголю, помірно кислим смаком і трохи різним кольором - через відмінності винограду з різних
плантацій.
Традиційне вино Мароувас, яке нагадує херес,
виробляється з винограду саме з цього сорту.

чудо, перетворивши воду на вино, щоб
продовжити весілля, на яке його запросили.
Фінікійці були відомі не тільки як винороби,
але і вдалі купці: в різних регіонах східної
та центральної частини Середземномор’я
знайдені фінікійські винні амфори. Одним з
перших великих морських центрів торгівлі
вином торгів був Тірос. Протягом багатьох
століть греки з їх розвиненим виноробством,
мали майже виключну монополію на ринку.
Імовірно вони навчилися виробляти вино
ще за часів, коли тільки оселилися на цих
землях. Невідомо, звідки бере свій початок
мистецтво виноробства, але, за однією з найпоширеніших теорій, греки навчилися йому
у східних сусідів (фінікійців або єгиптян), з
якими стародавні греки, особливо мінойці,
мали розвинені торгові відносини.

Вино є ключовим елементом першої європейської
цивілізації
Гомер назвав Крит прекрасним островом
серед моря кольору темного вина. Але історія
вина на Криті і його роль у житті острова мають більш глибоке коріння. Сто років минуло з
того моменту, колу всесвітньо відомий археолог сер Артур Еванс знайшов докази існування
мінойської цивілізації на острові Крит. Під час
розкопок Кноського палацу, який є найстарішим архітектурним пам’ятником Європи, були
знайдені розкішні чотирьох-поверхові будівлі,
які з’явилися в інших районах Європи лише
через кілька тисяч років. Еванс був глибоко
вражений рівнем життя стародавніх критян і
часто розповідав про це на перших сторінках
найпопулярніших світових журналів. Різнобарвні розписи мінойських палаців зображують творче життя в гармонії з навколишнім
середовищем. Мінойці обробляли землю і
використовували в їжу продукти, які давала їм
ця земля. Сотні знайдених археологами табличок розповідають про розвинену економіку
з процвітаючим сільським господарством,
тваринництвом та торгівлею.
Основними видами товарів, які вирощували і

Крит є одним з популярних туристичних місць Європи. Щорічно до острову приїжджає
більш 2 мільйонів відвідувачів, які можуть знайти місце проживання на свій смак.
Хоча попит на проживання в готелях звичайно задовольняють чисельні туристичні агентства і портали, тим, хто має особливі вимоги, можуть стати у нагоді наступні посилання.

торгували критяни були оливкова олія, крупи і
вино. Тільки уявіть, виноградні лози постійно
вирощуються на Криті близько 4000 років!
Не дивно, що найстаріший винний прес (віком
3500 років) був знайдений в районі Ватіпетро.
Завдяки Гомеру ми знаємо, що свого часу,
критські вина були популярними у всьому
відомому світі. Крім винного пресу віком
3500 років, у всіх палацах мінойських часів
були знайдені амфори, величезні підземні
сховища для вина і відповідні малюнки, які
свідчать не тільки про визначну роль вина в
житті острова, а і про великий досвід мінойців
у його виробництві. І споживання критського
вина не обмежувалося тільки островом. Вином
торгували і вивозили в інші країни. Мінойці
посилали кораблі, заповнені критськими
товарами через все Середземне море. І вони
досягли міста, де жила наймогутніша людини
тих часів - єгипетський фараон: єгипетські
настінні розписи зображують критські судна,
які прибувають до єгипетських портів. Серед
товарів, призначених до торгівлі намальовані
амфори, ймовірно, наповнені критським
вином. На уламках судна біля берегів Туреччини археологи знайшли запечатану амфору
з вином, яка пролежала у воді більше 3000
років. Але протягом століть виноградарство і
виноробства на острові слабшали. Гортинські закони - найстаріший збірник законів
в Європі, включає перший набір правил
виноградарства.

Римська імперія завойовує
Крит і критські вина підкорюють Рим. і вина критського перемагає Риму
Кілька століть потому, коли Крит став провінцією Римської імперії, римляни зрозуміли, що

їх потреби в вині надто великі, щоб їх могли
задовольнити виноградники італійського півострова. Тому вони звернули увагу на Крит.
Його рівнини і пагорби поступово перетворилися на виноградники, а критські винороби
поступово поліпшували свої навички і виробляли прекрасні солодкі вина, які завдяки Риму
завоювали весь відомий на той час світ.
Багато грецьких та римських письменників того
часу дуже високо ставили критські вина, які,
крім того, мали лікувальні властивості.
Велика кількість знайдених критських амфор це
незаперечний доказ комерційного успіху виноробства тих часів. Більше того, на одній з цих
амфор був знайдений надпис, який на думку
експертів означає «Виняткове критське вино».

Період християнства
Християнська традиція поступово поширювалася в світі і зірка язичницької Римської
імперії почала гаснути. Але вино продовжувало грати важливу роль в житті людей.
Греція разом з майже всім Середземномор’ям
стала частиною Візантійської імперії, першого
християнської наддержави, яка тільки почала
формуватися. Період християнства
В цей час Крит брав участь у серії війн і
пройшов крізь смутні часи, які не сприяли
виноградарству та виноробству. Нарешті, в
1204 році він був завойований Венеціанською
республікою. В цей період у візантійській
Греції, виробництво та експорт вина почали
скорочуватися. А критяни змогли скористуватися як безпекою, так і торговими шляхами
венеціанців і почали другий період в своїй
багатовіковій історії, коли критські вина
домінували на європейському ринку - і цього
разу період був набагато довшим. Під владою
Венеціанської республіки виробництво і

експорт вина на Криті процвітали.
У 1415 року щорічний експорт високоякісного
вина перевищував 20000 бочок. А через
півтора століття він досягнув 60000 бочок.
У 1669 році Крит був завойований турками.
Немає чіткої інформації про виноробство на
Криті протягом наступних двох століть, але
безперечно заборона на споживання вина у
мусульман мала на нього негативний вплив.
Але навіть вищі релігійні і політичні лідери
Османської імперії піддавалися спокусі цього
виняткового напою.

прогресивне і незалежне керівництво острову сприяло реструктуризації та оновленню
всього сільськогосподарського виробництва.
І виробництво вина почало нарощувати обороти. У міжнародному ярмарку в місті Ханья
на початку 20-го століття з метою просування нових критських товарів на західному ринку, 18 виноробів були нагороджені призами
за якість вина. У 1913 році Крит приєднався
до Греції. Але бурхливі історичні події в Греції, яка брала участь в декількох війнах, не
пішли на користь критському експорту, зокрема експорту вина. Незважаючи на несприятливі умови протягом важких років критські
традиції виноробства збереглися, оскільки
споживання вина належало до традиційних
сімейних цінностей. І донині багато сучасних

Критське вина у 20 столітті
Наприкінці 19 століття Крит був звільнений
від влади Османської імперії. Нове, досить

ІСТОРІЯ ВИНА

В останні роки міжнародне наукове співтовариство витрачає багато зусиль на
пошуки дієти, яка була б ідеальною для
здоров’я людей.
І серед іншого приділяють багато уваги
критській кухні, оскільки у багатьох
дослідженнях вона розглядається, як
типовий приклад високоякісної середземноморської кухні.
Загальновизнано, що критяни мають
найвищу тривалість життя в світі і
найнижчий рівень смертності від раку і
захворювань серцево-судинної системи.
В чому полягає секрет критської дієти?
Критська кухня є однією з найстаріших і
найсмачніших кухонь світу.
Вона використовує традиційні продукти і інгредієнти, смак і ароматам яких
повертають нас назад до часів мінойської
культури.
Археологічні знахідки підтверджують,
що 4000 років тому стародавні критяни
споживали майже ті самі продукти, що і
їх сучасні нащадки.
В палацах мінойської доби було знайдено
багато великих амфор для зберігання
масла, вина, круп, бобів і меду.

Найкращій в світі рецепт
довголіття
Протягом своєї довгої історії кухня Криту значною мірою залежала від багатьох людей, які в
тій або інший мірі намагалися її змінити.
Але якщо розглянути події детальніше, ми побачимо, що критяни мали власний спосіб фільтрувати нові кулінарні звички і пристосовувати
їх до свого життя. Століття за століттям душа,
мова і кухня Криту залишилася незмінними!
Така послідовність в поведінці і здатність

компанії-виробників та експортерів вина,
які завойовують популярність на зовнішніх
ринках і отримують призи на міжнародних
конкурсах, беруть своє походження із сімей
великих і середніх землевласників, які всіх ці
роки з любов’ю зберігали традиції виноробства. У сучасному світі критські вина все
частіше привертають до себе увагу широкої
громадськості. Критські вина є цінною спадщиною традиційних сортів винограду, які
ростуть в повній гармонії з кліматом острова.
Велика кількість місцевих сортів, особливості
і унікальність різних виноробних регіонів, а
також багаторічні традиції критського виноробства стали гарною опорою, яка дозволили
критським винам завоювали прихильність
споживачів і продовжити розвиватися.

Але сьогодні традиції не можуть дати необхідний результат без знань і технологій.
Критські винороби використовують сучасні
наукові досягнення і дуже уважно ставляться до вимог споживачів. Багато в чому це
пов’язано з існуванням нового покоління
виноробів, енологів і інших спеціалістів, які
намагаються поліпшити всі аспекти виноробства завдяки своїм знанням, новому баченню
і небайдужому ставленню. Постійно розроблюються нові сорти, з’являються нові аромати, смаки і вина, які можуть задовольнити
всі смаки і потреби. Завдяки ефективному
поєднанню традиційних сортів винограду з
віковим досвідом сучасним критським виноробам вдалося підняти виробництво вина на
острові на надзвичайно високий рівень.

5000 р. до н.е.

народу зберегти свій характер, незважаючи
на зміни і негаразди, сформували кулінарні
традиції, які і тепер мають особливу цінність.
Тому міжнародне наукове співтовариство
зараз має можливість обговорювати не тільки
критську кухню, але і диво критської дієті!
Критська кухня не вважається дуже різноманітною у своїх інгредієнтах, оскільки її основою є продукти, які може дати критська земля.
Основна увага приділяється не використанню
і поєднанню рідкісних і дорогих продуктів, а
мистецтву приготування і обробки інгредієнтів.
Критська кухня відрізняється від інших тим,
що не намагається змішувати смаки і різні
інгредієнти у повсякденних стравах.
Кожен використаний інгредієнт зберігає свої
особливості, свій смак і аромат. Всі інгредієнти співіснують в гармонії і балансі, які в
цілому характеризують критську кухню. Кожен
регіон Крита має свої фірмові страви. Критяни
харчуються продуктами своєї землі: споживають багато фруктів, овочів, зелені і бобових
культур. Використання м’яса на Криті відносно
невелике, а сир займає особливе місце на столі. Трави і рослини, зібрані на місцевих горах,
додають повсякденній їжі смаку та аромату.
Як правило до обіду або вечері подають
місцеве вино і надзвичайно смачний хліб, який
вимішується вручну. В загалі критську кухню
можна описати, як чудову, творчу і, зокрема,
дуже ароматну кухню, основану на простих
сезонних продуктах, мистецтво якої полягає
у любові до рідної землі і прихильності до
традиційних методів приготування їжі.

Оливкова олія і вино:
священне поєднання для
гарного здоров’я
Якщо ви вирішити прогулятися навколо місце-

РЕТІМНО

вих селищ, то куди в би не повернули голову,
побачите чудове поєднання, яке лежить в
основі середземноморської дієти: поруч з
кожним виноградником завжди є оливкові гаї.
Тому дуже легко зрозуміти, що оливкова олія
є важливим поживним продуктом критян,
які, як і всі інші середземноморські народи,
використовують оливкову олію, як основне
джерело жирів. Оливкова олія, яка використовувалося на Криті з мінойських часів, замінила
масло і інші види олії, поширені в інших
регіонах світу. Оливкова олія має величезну
поживну цінність, особливо враховуючи її
надзвичайну антиоксиданту дію. Вирощувати
оливкові дерева на Криті почали близько
3000 року до нашої ери. Середземноморський
клімат і сприятливий склад ґрунту дозволяють
оливковим дерева не тільки рости по всьому
острову, але й забезпечити жителів високоякісною олією, яка містить менше кислоти і
має прекрасний аромат. Довголіття критян і
найнижчі показники захворювань, вважаються
безпосередньо пов’язаними з тим, що жителі
острова є одними з найбільших споживачів
оливкової олії у світі. Другим, але не менш
важливим елементом критської дієті є вино.
В останні роки було доведено, що два чи три
келихи вина в день забезпечують захист від
серцево-судинних захворювань. Крім того,
речовини, що містяться в шкірі винограду,
через взаємодію з дерев’яною бочкою, в яких
звичайно зберігається вино, створюють поліфеноли - потужні антиоксидант з потужним
протипухлинним впливом, які можуть запобігати появі пухлин!
Але критянам не потрібні медичні дослідження, щоб зрозуміти, що помірне вживання
вина гарно впливає на здоров’я. Для них це
традиційний спосіб життя, де вино повинно
супроводжувати обід чи вечерю. Вино є
частиною критської культури. Критяни ніколи

не п’ють наодинці, оскільки вино частиною їх
спілкування. Люди разом п’ють вино, сміються
і розмовляють. Сучасні винні заводи Криту гарне поєднання традиційних сортів винограду
і накопиченого протягом століть досвіду.
Традиції йдуть рука об руку із сучасними
знаннями і технологіями, забезпечуючи споживачів чудовими винами, які одночасно гарно
вливають на здоров’я.

Особливості критської кухні
Критська кухня це спосіб життя: вона проста і
зрозуміла, без зайвих спецій або підсилювачів
смаку. Але одночасно вона має особливий
природний смак. Простота страв сприяє винахідливості господинь, які можуть користуватися
віковим досвідом не дотримуючись чітких доз і
рецептів. Тому в традиційній критській кулінарії
високо цінують творчу уяву. Критяни можуть
кожного дня їсти зелень або бобові культури,
але кожного дня страви будуть відрізнятися.
Критські господині постійно винаходять нові
способи підкреслити якість і смак продуктів
через їх прості комбінації. Характерною рисою
критського столу є поєднання різноманітних
страв для створення чудового смаку. Крім того,
основною ознакою критської кухні є використання виключно місцевих і сезонних продуктів.
Дикорослі трави та овочі їдять сирими або вареними, як основну або супутню страву, а іноді
використовують тільки для аромату. Найчастіше
використовується м’ясо кіз (зазвичай кіз з вільним вигулом), птиця і свинина. До кожної страві
обов’язково додаються спеції, але у помірній
кількості. Крім того, важливою частиною раціону
жителів Криту є молочні продукти. Риба та інші
морепродукти вважаються чудовими стравами, і
жодна інша кухня в світі не приділяє так багато
уваги приготуванню равликів. Крім того жителі

Криту споживаються бобові культури у великій
кількості, зазвичай під час постів, а ароматні
трави найчастіше використовуються для виготовлення різних напоїв. Основними підсолоджувачами на Криті завжди були виноградний сироп
і мед з чебрецю. Нарешті, коли мова йде про
Криті, ми не можемо не згадати про те, що самі
критяни вважають одним зі своїх найважливіших секретів довголіття та гарного здоров’я:
критську цікудію - алкогольний напій, який виробляється з залишків, які виникають в процесі
виробництва вина. Цікудья разом зі смачною
легкою закускою і звуками ліри або лютні може
заспокоїти душу будь-якого жителя Криту!

Місцеві делікатеси
Стакан вина Коціфалі разом з твердим сиром
кефалогравера є кращою прелюдією до критської їжі. Крім того, на Криті перед основною
стравою завжди їдять твердий сир, щоб
очистити смакові сосочки і загострити апетит.
Ідеальна закуска до вина або цікудії - довгі
шматочки копченої свинини. Великою популярністю також користуються різні види
критських ковбас, які виготовляються зі
свинячого фаршу з великою кількістю спецій.
Критські ковбаси, виготовлені зі свинини
м’ясним фаршем і великою кількістю спецій,
також дуже популярні, в декількох варіантах.
В гірських районах Криту багато дичини, в
тому числі зайців, кроликів і т.п. Зайчатину
спочатку маринують, а потім готують в глиняних горщиках. Також в горах багато диких
ароматичних трав, які використовуються для
приготування смачних пирогів. Ти, хто любить
фрікасе з ягня слід спробувати, як на Криті
його готують з аколімброс - м’ясистим і смачним коренем, який зростає біля моря.
Для того, щоб знайти і приготувати блюда з

цим коренем потрібен досвід, оскільки рослина має багато шипів. Винахідливі критяни
додали до списку кулінарних інгредієнтів
навіть виноградну лозу.
Навесні, в деяких добре прихованих критських тавернах, можна спробувати рідкісний
делікатес: козяче м’ясо зі свіжими виноградними паростками. На острові також популярні
молочні продукти. Грюйєр, напівтвердий сир
кефалотірі, козячий сир, сир зі свіжої та сухої
сироватки вважаються найкращими видами
сирів, які може запропонувати Греція.
Звичайною закускою є дакос - ячмінні сухарі
з помідорами, оливковою олією і свіжим
сиром з сироватки. Особливе місце в меню
критян займають місцеві равлики.
Ви на все життя станете шанувальником цього
делікатесу, після того, як скуштуєте блюда
з равликів за місцевим рецептом. Серед десертів виняткове місце належить критському
йогурту, який подається з ароматним медом з
чебрецю, а особливо приємний сюрприз чекає
на тих, хто спробує неперевершене поєднання місцевого сиру Грюйєр з медом!
Критський сир з сироватки з додаванням
меду і кориці також використовується для
приготування знаменитих критський пиріжків
кальцунья або лунхаракія. На весіллях і хрестинах критяни пропонують гостям ксеротигана - пиріжки з місцевим ароматним медом,
підсмажені у фритюрі. Якщо ви шукаєте
гарну на смак і корисну для здорового кухню,
то ви щойно дізналися про найсмачніший
спосіб прожити довге життя без проблем із
здоров’ям. Крім того, кулінарна традиція,
яка майже без змін проіснувала 4000 років,
просто не можу бути невірним вибором.
Рецепт довголіття ще ніколи не мав такого
гарного смаку.

Трапсатірі:

Дуже поширений на Криті сорт винограду, з
якого виробляють збалансовані вина з насиченим ароматом.
Саме цей сорт додає винам, виготовленим в
Сітії особливого смаку.

Малвазія ді Кандія:

Цей спеціальний двійник ароматного сорту
Малвазія, який додає запашний букет до солодких і сухих вин.

Спіна Мосхато:

Цей двійник сорту Мосхато є справжнім скарбом виноробів. Його тонка шкіра додає особливі нотки до смаку сухих вин.

РЕСТОРАНИ

Крит широко відомий своєю неповторною кухнею. Це батьківщина середземноморської
кулінарії, де практично в будь-якому ресторані і зараз можна насолоджуватися традиційними стравами.
Ресторани, показані на карті, є учасниками європейської програми Concred, яка має
своєю метою збереження критської кухні, а також некомерційної організації Cretan quality
agreement, яка займається розвитком критської кулінарії. Щоб отримати додаткову
інформацію відвідайте наступні сайти:
http://www.concred.gr/
http://www.cretan-nutrition.gr/

06) Військовий музей Ханья
Адреса: вул. Тзанакакі 100,
Тел.: 28210 44156
07) Візантійський музей Ханья
Адреса: вул. Теотокопулу 78,
Тел.: 28210 96046
Часи роботи: 8.30 -15.00
08) Історичний архів Криту
Адреса: вул. І. Сфакінакі 20,
Тел.: 28210 52606
09) Морський музей Криту
Місце розташування:
Набережна Коунтоуріоті
Тел. 28210 91875

РЕСТОРАНИ:
07) Ресторан Кузіна EPE
Місцезнаходження:Даскалояні 25, Ханья
Тел.: (0030) 2821 042 391

АЙОС-НІКОЛАОС

ІРАКЛІО

27) Музей фольклору Айос-Ніколаос
Адреса: вул. Костянтину Палаіологоу 1,
Тел.: 28420 25093

Цей сорт винограду, який був врятований від
вимирання, завершує мозаїку критських ароматів і смаків освіжаючою кислинкою, запахом лимона і надзвичайною легкістю.

agrotourcrete.gr
Tel.: 2810 285372
info@agrotourcrete.gr

05) Музей фольклору Ханья
Адреса: вул. Халідон 46B,
Тел.: 28210 97930

12) Палеонтологічний музей Ретімно
Місце розташування: Мечеть Вели-паші
(Храм мастаба)
Тел.: 28310 23083, 6989906018

Пліто:

Chania Hotel Association
Tel.: 2821083845 / 2821091129
xristina@cha.forthnet.gr

04) Археологічний музей Ханья
Адреса: вул. Халідон 21,
Тел.: 28210 90334

Біла зірка острова, цей сорт використовуються з Пеза або Сітія, які мають барвистий
аромат, тонкий смаком і освіжаючий запах
лимона.

Чудовий аромат винограду Дафні нагадує
лавр (грецькою «дафні»), звідси походить
його назва.
Цей сорт має чудові і рідкісні смакові характеристики.

Union of Greek Agrotourism Associations
Tel.: 6936500670
www.agroxenia.net | mail info@agroxenia.net

МУЗЕЇ І ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ ХАНЬЯ:

МУЗЕЇ І ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ ХАНЬЯ:

Дафні:

Rethymno Hotel Association
Tel.: 2831055873
rethotel@otenet.gr

ХАНЬЯ

МУЗЕЇ І ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ ХАНЬЯ:

Сорт з унікальним ароматом абрикосу, насиченою м’якотю і приголомшуючим вершковим
смаком.
Особливості цього сорту роблять його справжнім дивом виноградарства Криту, тому Відівно
виправдано називають грецьким Віонье!

Heraklio Hotel Association
Tel.: 2810288108
info@heraklion-hotels.gr

Сьогодні

Віліана:

Відіано:

Lasithi Hotel Association
Tel.: 2841024749
iberostar@iberostar.com.gr

ХРОНІКА РОЗВИТКУ ВИНОРОБСТВА:

КРИТСЬКА КУХНЯ
КОРОТКИЙ ОГЛЯД
СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ
КУХНІ

СОРТИ КРИТСЬКОГО ВИНОГРАДУ:
Унікальні аромати, незабутні
пахощі, надзвичайний смак.
Критський виноградник зберігає
цінний скарб з автохтонних
сортів, які відкривають нові
горизонти смаку для того
пристрасного любителя вина,
який їх відкриє та стане
насолоджуватися.

HOTEL INFO
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Благословенна земля з чудовими людьми

13) Археологічний музей Ретімно
Місце розташування: Головні ворота фортеці
Тел.: 28310 54668
14) Історико-етнографічний музей
Адреса: вул. М. Вернадроу 28-30,
Тел.: 28310 23398

РЕСТОРАНИ:
10) Ресторан Алана
Місцезнаходження: Ретімно Старе місто
Тел.: (0030) 28310 27737, 6948 374330
11) Ресторан Алві
Адреса вул. Хантоудідоу 22, і вул Радамантіоз
Тел.: 28310 26213, 58250

МУЗЕЇ І ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ ХАНЬЯ:
20) Археологічний музей Іракліо
Адреса: вул. Хантоудідоу 2,
Тел.: 2810 279000
21) Історичний музей Криту
Місце розташування:
Будинок А. і М. Калокерінос
Адреса: авеню Софоклі Венизелоу 27,
вул. Лісмачоу Калокеріноу 7,
Тел.: 2810 283219, 2810 288708
22) Музей захисту і національного
опору Криту
Адреса: вул. Доукос Бофорта іМерамбелоу
Тел.: 2810 246554
23) Музей-виставка історії природознавства
Адреса: авеню Вензелоу,
небережна Дарматас
Тел.: 2810 282740

РЕСТОРАНИ:
18) Ерганос
Місцезнаходження: Георгіу Георгіади 5,
Оазис, Іракліон
Тел.: (0030) 2810 285 629

28) Археологічний музей Айос-Ніколаос
Адреса: вул. Костянтину Палаіологоу 74,
Тел.: 28410 24943

