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Historia
Det är först under de senaste 40 åren som Grekland, ett av världens äldsta vinländer, har återuppstått

• som vinland efter en nedgång på ca 500 år
• Den grekiska mytologin och arkeologiska fynd visar spår av vinodling i Grekland redan ca 4000 år f.Kr,
• medan det blivit med säkerhet konstaterat att vin producerades redan 2000 år f.Kr., troligen på
• Kreta. Vin drack man inte bara för njutningens skull utan också som medicin och det användes vid
• religiösa ritualer. Vinet dracks utblandat med vatten (krasi) i proportionerna en del vin två vatten
• Vin exporterades 700 f.Kr. till Sicilien, 600 f.Kr till Marseille och därefter till övriga områdena i norra
• Medelhavet.
• Nedgången började med Konstantinopels fall 1453 och den turkiska vinfientliga ockupationen som
• varade ända till 1821, efter det kom grekiska frihetskriget, två världskrig och vinlusens härjningar vid
• sekelskiftets början.
• På 1960-talet började vinden vända med miljontals turister som besökte Grekland för att 20 år senare
• ta fart ordentligt. Konsumtionen av vin och efterfrågan på viner av högre kvalitet ökade. Många unga
• vinodlare reste utomlands för att studera vin, kom tillbaka och moderniserade vintillverkningen,
• År 2009 harmoniserades Greklands vinlagstiftning med EU. OPAP (Apellation of Origin of Supreme

Quality), OPE (Controlled Apellation of Origin), PGI (Protected Geographical Indication) och
Topikos Oinos (table wines).
Många nya stora kooperativ och små toppvinboutique vingårdar grundades och exporten och
restaurangförsäljningen ökade.
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Vinodlingen idag

• Grekland är fortfarande ett litet vinodlarland. Idag det 17. största i världen med en odlingsareal
• på 64.000 ha  (2020), ungefär lika stor som Rioja, och 2,5 miljoner liter vin.
• De inhemska druvartena utgör 90%. (man räknar med ca 300 olika inhemska druvor) men under de
• senaste åren har också internationella druvor som Cabernet Sauvignon, Merlot och Syrah planterats.
• De tre viktigaste druvorna är den gröna druvan Savatiano (16,5% och 10370 ha), Roditis med ljusrött
• Skal (14,4%och 9000 ha) och den blå druvan Agiorgitico (5,28% och 3315 ha).
• Andra viktiga kvalitetsdruvor är de blå druvorna Xinomavro och Mavroudi och den gröna druvan
• Assyrtiko.
• De grekiska vinerna består till 2/3 av vita och 1/3 av röda viner.
• Största delen av vinet konsumeras i Grekland av greker och turister (år 2020 ca 17 miljoner)
• medan ca 13% av vinet exporteras främst till Tyskland (38,3%) och USA. (14,8%)
• Vi kommer att prova viner av alla de här druvorna idag.



Greklands vinområden

• Grekland  är inddelat i 11 olika
vinområden:
Thrakien
Makedonien

• Thessalonien
• Epirus
• Västra Grekland
• Centrala Grekland
• Attika
• Peloponnesos
• Joniska öarna

Kreta
Egeiska öarna



Lyrakis Estate  (Kreta)

• Lyrakis Estate är ett familjebolag, som sedan 1966 har tillverkat högklassiska
• viner av främst inhemska druvor
• De äger 8 ha egna vinodlingar och köper dessutom druvor från 7,3 ha av andra odlare

Deras årsproduktion är ca 350.000 flaskor. De tillverkar också högklassisk olivolja

• Voila Vineyard Assyrtiko 2021
Druvor: 100% Assyrtiko   (Greklands främsta vitvins druva)

• Alkohol 13,5%
• Socker 2,0 g
• Syror: 6,9 g/l

Druvorna har skördats för hand och musten har skalkontakt 10 timmar i
• 12 graders temperatur. Jäsningen äger rum i ståltankar
• Vinet är torrt, syrligt, persikoaktigt med smak av gult äpple och citrus
• Vinet serveras med en temperatur mellan 8-10 grader till kryddade fisk-
• och grönsaksrätter



Alpha Estate  ( Florina/Makedonien)

Alpha Estate som är en av Greklands främsta vintillverkare, grundades år 1997
och äger 180 ha vinodligar i Makedonien i nordvästra Grekland och har fått många
internationella pris.

Alpha Estate Malagouzia Singe Vineyard “Turtles”
Druvor: Malagouzia 100%
Alkohol: 13,5%
Socker: 0,0 g/l
Syror 7,0 g/l

Druvorna är handplockade. Musten har lagrats på skalen 2 månader före jäsningen som
sker i ståltankar i låg temperatur.
Vinet är heltorrt, ljusgult med grönaktiga nyanser. I doften rosenblad, melon och
lichi. Lång eftersmak.
Serveras i 11 grader till gröna sallader, pasta, fisk med låg fetthalt och grekisk “meze”
.



Lafazanis Winery (Nemea/Peloponnesos)
• Lafazanis grundades år1946 av Vasilis Lafazanis och år 1985 lade hans söner som hade
• akademisk utbildning i oenologi grunden till en högkvalitativ, toppenmodern vingård.

De äger själva endast 10 ha vinodligar, men samarbetar med 3000 vinodlare, som tillsammans har
över 2000 ha odlingar.
Lafazinis är nu en av Greklands största vinodlare och tillverkar både rödvin, rosevin,vitvin och retsina.

Retsina Lafazanis
Druvor: Roditis och Savatiano ( de två mest odlade druvorna i Grekland)
Alkohol: 11,5%

Syror: 4,5 g/l
• Retsinan, som odlades redan av de antika grekerna, är ett torrt vitvin och Greklands
• internationellt mest kända vin.Den karakteristiska smaken kommer från kottar från

• Aleppopinjen med vars kåda man behandlade insidan av amforona som innehöll vinet för att
• hindra oxidering. Numera tillsätter man kådan under jäsningsprocessen och filtrerar vinet före
• Buteljeringen. Druvorna som mest används till Retsina är de inhemska Savatiano och Roditis

• Serveras i 7-9 grader C till kryddiga tillägg från det grekiska köket och meze



Oenops Wines (Drama/Makedonien)

Oenops grundades år 2015. Det är det senast grundade vinhuset i regionen Drama
• och deras policy är att tillverka högklassiga viner i små mängder från personligt utvalda
• toppodlare i Makedonien.  Till vinerna använder de främst inhemska druvarter.
• De har inga egna odlingar
• Oenops Xinomavraw 2020
• Druvor: Xinomavro 100%
• Alkohol: 13,5%
• Socker: 3.0 g/l
• Syror: 6.0 g/l

• Efter jäsningen har vinet överförts till 51 hl stora äggformade amforor för lagring
• i 6 månader, varefter det buteljeras ofiltrerat och utan tillägg av svavel.
• Vinet är medelfylligt med mjuka tanniner, och toner av mörka körsbär, hallon och
• björnbär. Druvan påminner något om Pinot Noir
• Vinet rekommenderas till nöt- och lammkött samt till medelhavsmat



Tetramythos Wines (Peloponnesos)
•

• Tetramythos Wine är en boutique vingård vars toppmoderna vinkällare blev klar år 2004
• De äger 14 ha vinodlingar belägna i 600 till 1050 meters höjd på nordsluttningarna av
• Mount Aroania i norra Peloponnesos. De tillverkar ca 180.000 flaskor per år främst naturviner,
• där ekoloisk odling, handskörd, naturjäst , minimal påverkan i vinkällaren och försiktig
• användnining av svavel är viktigt. Ibland kan det förekomma fällning i vinet.
• Ca 85% av vinet går på export

Thetramythos Agiorgitiko Nature 2019
• Druvor: Agiorgitiko 100%  (Tredje mest odlade druvan)
• Alkohol: 13%

Socker 2 g/l
Syror 5,2 g/l
Serveras 14/15 grader C

Musten har varit i kontakt med skalen i 5 månader varefter det buteljerats
utan eklagring och ofiltrerat
Vinet är mellanmörkt, friskt, med låga tanniner och doft och smak
av körsbär,p lommon och hallon (påminner om  Beaujolais-viner)



Tsantalis Wines (Thrakien)

Tsantalis Wines har tillverkat viner i norra Grekland sedan 1870 och en av de äldsta vin-
firmorna I Grekland. De äger 373 ha vinodlingar i fem olika delar av Thrakien i norra Grekland,
varav Maronia som kvällens vin kommer från består av 58 ha. Vingården ligger på en höjd
av 350 meter och endast två km från havet

Tsantalis Mavroudi Maronia2017

Druvor: Mavroudi 100% ( en av Greklands äldsta inhemska druvor)
Alkohol: 13,5%
Socker 3 g/l
Syra 5,1 g/l

Jäsningen sker under 8-10 dagar under kontrollerad temperatur.
Därefter lagrades vinet 6 månader på 300 liters franska ekfat och varefter
ytterligare 4 månader på flaska
Vinet är djuprött, medelfylligt med medelhöga tanniner och doft och smak av körsbär och
björnbär. Passar bra till vilt, barbecue och hårda ostar



Kvällens viner

• Vita viner
• 587157  Voila Vineyard Assyrtiko 2021
• 542427  Alpha Estate Malagouzia Turtles Vineyard 2021
• 566687  Retsina Lafazanis

• Röda viner
• 934745 Oenops Xinimavraw 2020
• 915278 Tetramythos Agiorigitiko Nature 2019
• 587157 Tsantali Mavroudi Maronia 2017



Kvällens viner

• Vita viner
• 587157  Voila Vineyard Assyrtiko 2021 15,49
• 542427  Alpha Estate Malagouzia Turtles Vineyard 2021 16,49
• 566687  Retsina Lafazanis 11,50
• Röda viner
• 934745 Oenops Xinimavraw 2020 26,98
• 915278 Tetramythos Agiorigitiko Nature 2019 25,49
• 587157 Tsantali Mavroudi Maronia 2017 15,98


