
Δοκιμή Κρασιού  
στο Κάστρο  

της Μονεμβασιάς 
 

Μια γουλιά... ιστορία 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

H Μονεμβασιά, εκτός από το θρυλικό της Κάστρο 

ήταν ξακουστή από τον Μεσαίωνα και για τα 

περίφημα κρασιά της. Στα μεγαλύτερα εμπορικά 

κέντρα της Μεσογείου, οι Μονεμβασιώτες έμποροι 

εμπορεύονταν το κρασί της Μονεμβασιάς τον 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟ ή ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗ  ή 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ που οι Βενετοί και Γενουάτες 

έμποροι πωλούσαν με το όνομα MALVASIA.  

 

Το γλυκύ παράλιο κλίμα σε συνδυασμό με την 

εδαφολογική διαμόρφωση αποτελούσαν τα 

εξαιρετικά εκείνα χαρακτηριστικά που έδιναν τη 

μοναδική ποιότητα του οίνου MALVASIA. 

 

Πέντε ολόκληρους αιώνες κράτησε η κυριαρχία του 

ελληνικού Μονεμβασία-MALVASIA στις ξένες αγορές 

της Ανατολής και της Δύσης. Άρχισε να παράγεται 

πριν τον 13ο αιώνα στη βυζαντινή Μονεμβασιά και 

συνεχίστηκε στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη μέχρι τα 

μέσα του 17ου αιώνα. Κανένα άλλο κρασί δεν 

απόκτησε τόση φήμη κατά τον Μεσαίωνα και την 

Αναγέννηση και κανένα όνομα κρασιού από τότε 

μέχρι σήμερα δεν έχει τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία. 

 

Το οινεμπόριο της εποχής εκείνης με τον οίνο 

MALVASIA ήταν τεράστιο και αποδεικνύεται από 

διασωθείσες εμπορικές πράξεις της  εποχής. Ήταν 

λοιπόν ο ΜALVASIA ένας βυζαντινός οίνος με 

γεωγραφική επωνυμία καταγωγής. Η επωνυμία αυτή 

θεωρείται μια ιστορική  ονομασία προελεύσεως. 

 

Σήμερα η Οινοποιητική Μονεμβασίας του Γ. Τσιμπίδη 

συνεχίζει επάξια την αμπελουργική παράδοση της 

περιοχής διαθέτοντας ιδιόκτητους αμπελώνες 300 

στρεμμάτων με τοπικές ποικιλίες: Μονεμβασιά, 

Ασπρούδες, Κυδωνίτσα, Ασύρτικο, Λημνιώνα, 

Αγιωργίτικο, Μαυρούδι, Μοσχοφίλερο, Ροδίτης. 

www.malvasiawines.gr  

Συνιστούμε τη δοκιμή 4 αντιπροσωπευτικών 

τοπικών κρασιών (λευκό, ροζέ, ερυθρό & 

επιδόρπιο) τα οποία συνοδεύονται από 

εκλεκτούς μεζέδες. 

 
Τα προτεινόμενα πακέτα είναι τα εξής: 
 
STANDARD ΠΑΚΕΤΟ 
 

   
 

 Τιμή Με PeloPass 

Ποτήρι 7 € 6 € 

Πλήρης δοκιμή 24 € 20 € 

 
 
 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
 

   
 
 

 Τιμή Με PeloPass 

Ποτήρι 8 € 7 € 

Πλήρης δοκιμή 30 € 26 € 

Μαλεάτης (λευκός) 
Ασύρτικο, Κυδωνίτσα, 

Μονεμβάσια 

Φιλέρι (ροζέ) 
Φιλέρι, Αγιωργίτικο 

Μαλεάτης (ερυθρός) 
Αγιωργίτικο, Μαυρούδι 

Ανθοσμίας (επιδόρπιος) 
Αγιωργίτικο, Κυδωνίτσα, Ροδίτης 

 

Κυδωνίτσα (λευκός) 
100% Κυδωνίτσα 

Φιλέρι (ροζέ) 
Φιλέρι, Αγιωργίτικο 

300 (ερυθρός) 
Αγιωργίτικο, Μαυρούδι 

Malvasia 2010 (επιδόρπιος) 
Μονεμβασιά, Ασύρτικο, 

Κυδωνίτσα, Aσπρούδες 

 

Η δοκιμή πραγματοποιείται κάθε απόγευμα 6-9 

 


