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Τρία μετάλλια για τα κρασιά του Κτιματος Βουρβουκζλθ 

 

Ο Αφγουςτοσ αποδείχκθκε τελικά ο πιο παραγωγικόσ μινασ ςε μετάλλια για τα ελλθνικά 

χρϊματα και μάλιςτα επί γερμανικοφ εδάφουσ.  

Αςφαλϊσ και δεν μιλάμε μόνο για τισ μεγάλεσ επιτυχίεσ  του ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ αλλά 

και για τα τρία μετάλλια – δφο χρυςά και ζνα αςθμζνιο – που κατζκτθςαν επάξια τα κραςιά 

του Κτιματοσ Βουρβουκζλθ. 

τον ετιςιο διαγωνιςμό Berliner Wein Trophy οι οίνοι «Παμίδι Ροηζ» (2017) και «Άβδθροσ 

Ερυκρόσ» (2015) πιραν το χρυςό μετάλλιο, ενϊ  το «Άβδθροσ Λευκόσ» (2017) κατζκτθςε το 

αςθμζνιο μετάλλιο.  

 

Δφο λόγια για τους βραβευμζνους οίνους: 

Παμίδι Ροηζ (2017) 

Πρόκειται για τθν πιο πρόςφατθ δθμιουργία του Κτιματοσ Βουρβουκζλθ, που ζχει ςτόχο να 

αναγεννιςει τισ γθγενείσ κρακιϊτικεσ ποικιλίεσ. Σο Παμίδι, ζνα μονοποικιλιακό κραςί από 

τθν ομϊνυμθ ποικιλία είναι το αποτζλεςμα ζρευνασ και παρατιρθςθσ ετϊν τόςο ςτον 

αμπελϊνα όςο και τθν οινοποίθςθ για να επιτευχκεί ο μζγιςτοσ χαρακτιρασ τθσ ποικιλίασ 

αυτισ.   

Οινοποιείται με ςυνκικεσ Co2 ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και θ ηφμωςθ λαμβάνει χϊρα με 

τθν παραμονι των ςτζμφυλων για τουλάχιςτον 3 μζρεσ. Έπειτα αφοφ αφαιμαχκεί 

παραμζνει με λεπτζσ οινολάςπεσ για 3 μινεσ για ωρίμανςθ. Αρωματικό ιςορροπθμζνο 

ιδιαίτερο με γευςτικό πλοφτο αποτελεί κάτι ξεχωριςτό ςτον κόςμο των ροηζ οίνων κακϊσ θ 

ποικιλία είναι φτιαγμζνθ από τθν φφςθ τθσ να ζχει ροηζ χαρακτιρα. 
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Άβδθρος Ερυκρός (2015) 

Πρόκειται για ζνα ιδιαίτερο blend δφο ελλθνικϊν (θ αρχαιότερθ ελλθνικι ποικιλία, το 

Λθμνιό, ςυναντάει το ςπάνιο Παμίδι) και μιασ ξενικισ ποικιλίασ (το Syrah από τθ Γαλλία). Σο 

Syrah δίνει πρωτογενι αρϊματα κόκκινων φροφτων (φρεςκάδα) ενϊ το Λθμνιό με πζραςμα 

από βαρζλι για 8-12 μινεσ προςδίδει πιπεράτα αρϊματα κακϊσ και νότεσ κακάο και 

καπνοφ. Σο ςτόμα είναι απαλό, με μαλακζσ τανίνεσ και μζτρια οξφτθτα. Ένα κραςί γεμάτο 

με ευχάριςτο τελείωμα. 

 

Άβδθρος Λευκός (2017) 

Σο κραςί ζχει απαλό λεμονί χρϊμα, ζντονα φρουτϊδθ αρϊματα ροδάκινου, εξωτικϊν 

φροφτων και ανκϊν λεμονιάσ. το ςτόμα χαρακτθρίηεται από πλοφςια δροςιςτικι οξφτθτα 

και μακρά αρωματικι επίγευςθ. 

 

Κτιμα Βουρβουκζλθ 

 

Σο Κτιμα Βουρβουκζλθ, βρίςκεται ςτα Άβδθρα του νομοφ Ξάνκθσ και αποτελεί το 

δθμιοφργθμα του αείμνθςτου γιατροφ Νίκου Βουρβουκζλθ, ο οποίοσ μεγαλωμζνοσ μζςα 

ςτα αμπζλια και το κραςί μιασ και οι παπποφδεσ του είχαν οινοποιείο ςτθ μφρνθ, κζλθςε 

να κάνει το «μικρόβιο» που είχε μζςα του, πράξθ. 

Έτςι το 1999 φφτεψε τον πρϊτο αμπελϊνα 20 ςτρεμμάτων, που τϊρα πια φτάνει τα 100 

ςτρζμματα και εξακολουκεί να καλλιεργείται με τθν ίδια φροντίδα όπωσ και από τθν πρϊτθ 

ςτιγμι.  

Οι πρϊτεσ οινοποιιςεισ ζγιναν το 2001 ςε γειτονικά οινοποιεία τθσ Καβάλασ με τθν 

επωνυμία «Φφςισ Αμπελόεςςα». ιμερα το οινοποιείο κακοδθγείται από τουσ δφο 

μεγαλφτερουσ γιουσ τθσ οικογζνειασ Βουρβουκζλθ, Γιϊργο και Οδυςςζα, που ζχουν 

πραγματοποιιςει και ςχετικζσ ςπουδζσ ςτο αντικείμενο.  

 


