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Πψω ξεκινάμε01.



01
Ποιοω ποτλάει 

(γνώςη, εκπαίδετςη)

02
Χώροι υύλαξηω

(για σα κραςιά, για σα ποσήρια, σιω 
ςαμπανιέρεω κλπ)

05
Πελασολόγιο

06
Σιμολογιακή σοποθέσηςη σοτ 

μενού υαγησού

Παράγονσεω ποτ λαμβάνοτμε τπόχη μαω

03

Η κοτζίνα ποτ έφοτμε

07
Διάρκεια λεισοτργίαω σηω 

επιφείρηςηω

04
Σο ύυοω σοτ φώροτ μαω



να μην τπάρφοτν ελλείχειω 

επικοινψνούμε ση υιλοςουία σηω Κρησικήω μαω λίςσαω γραπσά ή προυορικά 
πφ. Τποςσηρίζοτμε σον σοπικό αμπελώνα, σοτω σοπικούω παραγψγούω, 
σην αειυόρο ανάπστξη και πιςσεύοτμε ςση μείψςη σοτ ενεργειακού μαω αποστπώμασοω

ση δίνοτμε πάνσα καθαρή ςσοτω πελάσεω μαω και σην ανσικαθιςσούμε αν είναι ςκιςμένη ή 
σαλαιπψρημένη

φψρίω λάθη σόςο ςσα Ελληνικά όςο και ςσα Αγγλικά

Σι προςέφοτμε

η λίςσα μαω πρέπει να είναι ξεκάθαρα γραμμένη



εςοδεία (αν μπορούμε να σο ελέγξοτμε και να είμαςσε ςτνεπείω) 

όνομα παραγψγού

όνομα κραςιού

όνομα ποικιλίαω

σιμή υιάληω

Σι γράυοτμε

Μία από σιω προσάςειω< (μπορεί να γραυσεί και πρώσα η ποικιλία ή ο παραγψγόω)  



Αρχιτεκτονική

της κρητικής

λίστας
02.



Λίςσα με εύροω<.

ΓετςσικόΟινοπαραγωγών

Ποικιλιακό

Τιμών

Οινοποιησικών 
Τεφνικών

Γεωγραυικ
ό

Εςοδειών

Όλοι οι νομοί

Διάυορες 
περιοφές σων 

νομών



Ένα οινοποιείο
Μία γεψγραυική 
ένδειξη 
Π.φ. Δαυνέω

λίςσα με εξειδίκετςη - παραδείγμασα με 
σα τπέρ και σα κασά

Μόνο γηγενείω 
ποικιλίεω

Έναω ςτγκεκριμένοω 
σύποω
πφ. βιολογικά - vegan - υτςικά
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Αω υσιάξοτμε σην 
κρησική μαω λίςσα<



Ερτθρά
(σοτλάφιςσον 4)

~Ερτθρό σοπικήω ποικιλίαω φψρίω βαρέλι,
αρψμασικό και υινεσςάσο
~Διεθνή ποικιλία (με υινέσςα και διακρισικό
βαρέλι)
~Σοπική ποικιλία με βαρέλι
~Blend σοπικήω ποικιλίαω με διεθνή

Λετκά
(σοτλάφιςσον 5)

~Αρψμασικό ξηρό από Μοςφάσο πίναω
ή/και Μαλβαζία (ςαλάσεω, γεύςειω με
πολλά μπαφαρικά, πιο πικάνσικα υαγησά,
πιάσα με ένσονο αρψμασικό προυίλ)
~Σοπική ημιαρψμασική ή/και μη
αρψμασική ποικιλία φψρίω βαρέλι (πιο
γεμάσα πιάσα, με οξύσησεω λιπαρόσησα,
χησά χάρια)
~Blend διεθνήω ποικιλία με σοπική ποικιλία
(η διεθνήω ποικιλία προκαλεί ςιγοτριά
ςσον πελάση και βοηθάει σην προώθηςη
σψν γηγενών ποικιλιών εν γένει)
~Λετκό με βαρέλι και γεμάσο ςώμα (blend
ή μονοποικιλιακό, διεθνήω ή σοπική
ποικιλία) (χάρια και λετκά κρέασα ςση
ςφάρα, καπνιςσά στριά και αλλανσικά)
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Κρησικά Αυρώδη
(σοτλάφιςσον 2)

~Παραδοςιακήω Μεθόδοτ (ξηρό, απερισίυ,
σαιριάζει με αλμτρά, με κρεμώδη πιάσα, με
αβγά, ςούπεω και οςσρακοειδή
~Σύποτ prosecco (ημίξηρο, για πριν ή μεσά
σο υαγησό, με ςαλάσεω, με
υροτσοςαλάσεω, με ελαυριά γλτκά)

Ροζέ

(τουλάχιστον 2)
~  Ροζέ σύποτ Προβηγγίαω (ξηρό ή 
ημίξηρο)

~Ροζέ πιο ςκοτρόφρψμο (πιο κονσά 
ςσο ςστλ σηω Κρήσηω)

5

Επιδόρπια 
(σοτλάφιςσο 2)

~Ένα πιο κομχό και νσελικάσο
~Ένα πιο ςκοτρόφρψμο, πιο
γλτκό και ένσονο (ςοκολάσα)



Σι πρέπει να κάνοτμε αυού 
υσιάξοτμε ση λίςσα μαω



Μαθαίνψ:

να σο ανοίγψ ςψςσά

να σο ςερβίρψ ςψςσά 

(ςψςσή θερμοκραςία, ςψςσό ποσήρι)

με σι υαγησά σοτ κασαλόγοτ μαω σαιριάζει 

καλύσερα κάθε εσικέσα. 

ΠΡΟΟΧΗ: προσείνοτμε δεν επιβάλλοτμε

Μαθαίνοτμε σα κραςιά σηω λίςσαω ‚νεράκι‛=

Χρονιά, ποικιλιακή ςύνθεςη, σρόποω 

οινοποίηςηω, περιοφή, παραγψγόω, γετςσικά 

φαρακσηριςσικά

Σα κραςιά ποτλιούνσαι με ιςσορίεω, 

βρείσε σην ιςσορία σηω κάθε εσικέσαω 

ςαω

Σα υτλάςςοτμε ςψςσά, με προςοφή, ςε 
φώρο ςκοσεινό, ςε επαγγελμασικό 
ςτνσηρησή

σο σέλοω σηω ςεζόν προςπαθούμε να 
ελέγξοτμε σόςο σιω παραγγελίεω όςο και 
σο ςσοκ. Αν έφοτμε φώρο επιλέγοτμε 
κραςιά για παλαίψςη και έσςι να 
ξεκινήςοτμε σο δικό μαω κελλάρι



Γιασί να έφψ μία 
αποκλειςσικά κρησική 

λίςσα κραςιών;



★ εύροω ποικιλιών (γηγενείω - διεθνείω - αρψμασικέω - μη αρψμασικέω - λετκέω - ερτθρέω)

ΓΙΑΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ= 

★ εύροω ςστλ 

★ γιασί έφοτμε ιδιαίσερο terroir

★ γιασί έφοτμε σεφνογνψςία

★ γιασί έφοτμε σαλανσούφοτω ανθρώποτω

★ γιασί είμαςσε μια από σιω μεγαλύσερεω και σιω ςημανσικόσερεω οινοπαραγψγικέω ζώνεω σηω φώραω

★ γιασί κάνοτμε καλά κραςιά

★ γιασί παγκόςμια πλέον θεψρούμαςσε μια από σιω πιο ενδιαυέροτςεω οινοπαραγψγικέω περιοφέω

★ γιασί έφοτμε σοτριςμό - οινοσοτριςμό και οι πελάσεω μαω θέλοτν να μαω ‘δοκιμάςοτν’ γιασί η 
εμπειρία σοτ σαξιδιού ολοκληρώνεσαι με ση γεύςη



Καλή επιστφία=

irokoliakoudakis

irokoliakoudakis@yahoo.com

podcast: σο κραςί με απλά λόγια


