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Λευκό κραςί από την ποικιλία Σαββατιανό 

καλλιεργημένη ςτην Κερατέα τησ Αττικήσ και 

οινοποιημένη από την οινοποιία Μυλωνά. ΒΑΘΜΟΣ 

83/100 

 

 

Το λευκό ελληνικό κρασί. 

Χρϊμα κίτρινο λαμπερό αρκετά βακφ. Αρϊματα χαμθλισ ζνταςθσ ϊριμων μεςογειακϊν 

φροφτων, βερίκοκο, ροδάκινο και αχλάδι αλλά και λουλουδιϊν, νότεσ ξερϊν βοτάνων που 

κυμίηουν χαμομιλι και νφξεισ ξθρϊν καρπϊν. Στόμα αρκετά γεμάτο που ξεκινά ςχεδόν 

αμζςωσ με τθν οξφτθτα να του δίνει ηωντάνια και ςε μετρθμζνθ ζνταςθ να κυριαρχεί ςτθν 

επίγευςθ. 

Βακμόσ 83/100 για ζνα κραςί που ςυνοψίηει τισ δυνατότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ 

ποικιλίασ. Υπάρχουν δείγματα Σαββατιανοφ με προεξζχοντα αρϊματα τροπικϊν φροφτων 

και μπανάνασ ωσ προϊόν τεχνολογικά άψογθσ ηφμωςθσ. Το κραςί αυτό καταφζρνει να δείξει 

ότι ζχει προζλκει από τθν χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, διατθρϊντασ ταυτόχρονα και 

τα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. 

 Ένα κραςί που δίνει το κυρίαρχο μερίδιο ςτα αρϊματα τθσ ελλθνικισ φφςθσ αυτά των 

ξερϊν βοτάνων. Η μοναδικότθτά του βρίςκεται ςτο μίγμα αρωμάτων που αντιςτοιχεί 

απόλυτα ςτθν ελλθνικι φπαικρο ςε ζνταςθ που ςου επιτρζπουν να προςεγγίςεισ τθν 

πολυπλοκότθτά του.  



Πρόκειται για μια κατθγορία κραςιϊν όπωσ το Pinot grigio ςτθν Ιταλία και το Albarino ςτθν 

Ιςπανία, που δίνουν κραςί χωρίσ εντυπωςιακά αρϊματα και όγκο, αλλά κραςιά που είναι 

εφκολα ςτθν κακθμερινι κατανάλωςθ τουσ χωρίσ να απαιτοφν εντυπωςιακά πιάτα για να 

τα ςυνοδζψουν. Η μετρθμζνθ του αλκοόλθ ςτο ςτόμα δίνει τθν αντίςτοιχθ μετρθμζνθ 

γλφκα και μεςαίο όγκο, με αποτζλεςμα θ οξφτθτα να ξεπροβάλει ςχετικά υπερβολικι ςε 

ςχζςθ με τθν αναμενόμενθ με βάςθ το είδοσ των αρωμάτων του. Το ερϊτθμα εάν το 

Σαββατιανό κα καταφζρει να δϊςει δείγμα υψθλισ βακμολογίασ κα κάνει καιρό να 

απαντθκεί. Είναι μια ποικιλία που δεν δίνει εντυπωςιακά κραςιά τόςο από αρωματικι 

άποψθ και ςπάνια υψθλι περιεκτικότθτα ςε αλκοόλθ. Όμωσ πρόκειται για ζνα ελλθνικό 

κραςί από μια ποικιλία που από άποψθ κατανάλωςθσ κυριαρχεί, αφοφ είναι αυτι με τθν 

μεγαλφτερθ διάδοςθ ςτον ελλθνικό αμπελϊνα.  

Πρακτικά είναι το κραςί που πίνει ο Έλλθνασ. Η αξία χριςθσ ενόσ κραςιοφ δεν αντιςτοιχεί 

μόνον ςτθ βακμολογία του και θ κατανάλωςθ του Σαββατιανοφ, είναι αντιςτρόφωσ 

ανάλογθ με το κόρυβο που προκαλεί. 

Παραμζνοντασ ςτο ποτιρι, τα ξερά βοτανικά αρϊματα του χαμομθλιοφ επικρατοφν και 

δείχνουν ότι δεν υπάρχει λόγοσ για παραπζρα παλαίωςθ, αφοφ μζςα ςε μια χρονιά ζχει 

φτάςει ςτθν αρωματικι του ωριμότθτα. Φυςικά ζνα ιδανικό κραςί για τθν ελλθνικι κουηίνα 

βαςιςμζνθ ςε κθπευτικά, πίτεσ, λάδι, μικρά ψαριά και λεμονάτα πιάτα. 
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