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Τα κρασιά του Lykos Winery ταξιδεύουν σε Καναδά, ΗΠΑ, Ε.Ε., Κίνα και Ιαπωνία. 
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Ήλιος, γη, γνώση
και μπόλικη αγάπη 

για το αμπέλι
Συνεχείς είναι οι διεθνείς διακρίσεις 
των κρασιών του Οινοποιείου Λύκου

Παίρνοντας την σκυτάλη από τον 
πατέρα του ο Απόστολος Λύκος το 
1991 θέλησε να συνεχίσει την οινι-
κή και γαστρονοµική παράδοση της 
οικογένειας και να αναπτύξει ένα 
σύγχρονο τεχνολογικά οινοποιείο 
µε σεβασµό στην οινική  παράδο-
ση της περιοχής και τελικό σκοπό 
την αναβάθµιση του ευβοϊκού αµ-
πελώνα. Σήµερα διασχίζοντας την 
αµπελουργική ζώνη του Ληλάντιου 
Πεδίου, µόλις τέσσερα χιλιόµετρα 
από την ιστορική πόλη της Ερέτρι-
ας βρίσκεται το Οινοποιείο Λύκος, 
το οποίο σηµειωτέον είναι επισκέ-
ψιµο όλο το χρόνο, προσφέροντας 
µια οινοτουριστική εµπειρία πολύ 
υψηλού επιπέδου. 

Οινοτουριστική εµπειρία
Συγκεκριµένα οι επισκέπτες  µπο-
ρούν να κάνουν γευσιγνωσία στην 
ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα 
«Κόκκινη & Πράσινη» µε τα παλιά 
βαρέλια της οικογένειας που έχουν 
ζωγραφιστεί και δίνουν µια ιδιαίτε-
ρη αισθητική, να ξεναγηθούν στις 
υπόγειες κάβες µε τα δρύινα βαρέ-
λια και στο χώρο της γραµµής εµ-
φιάλωσης. Η εµπειρία αυτή µπορεί 
να εµπλουτιστεί µε γεύµα στο εστι-
ατόριο της οικογένειας Λύκου, που 

έχει γαστρονοµική παράδοση 60 
χρόνων και µε επίσκεψη στους αρ-
χαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Το ιδανικό terroir
Οι αµπελώνες του Οινοποιείου Λύ-
κου, χαµηλής στρεµµατικής από-
δοσης, εκτείνονται στις πλαγιές 
της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.  
ξεχωριστή συνεργασία ήλιου, γης 
και ανθρώπινης γνώσης,  δηµιουρ-
γεί ένα εκρηκτικό αποτέλεσµα, που 
συνδυάζει το ιδανικό terroir, το 
οποίο µαζί µε την αύρα του Ευβο-
ϊκού και τη µοναδικότητα του κρύ-
ου χειµώνα, ευνοεί τη φαινολική 
ωρίµανση των σταφυλιών. Επίσης 
το Οινοποιείο διατηρεί αµπελώ-
νες  στην ορεινή Βοιωτία, τη Θήβα 
και το Κούτσι της Νεµέας σε υψό-
µετρο 200-550 µέτρων. Η συλλογή 
των σταφυλιών γίνεται επιλεκτικά 
µε τα χέρια µε πολλή φροντίδα και 
µεράκι. Οι γηγενείς ποικιλίες που 
παράγει το Oινοποιείο είναι η Μα-
λαγουζιά, το Ασύρτικο, το Αθήρι, ο 
Ροδίτης, το Βραδιανό και το Αγιωρ-
γίτικο. Αλλά και διεθνείς ποικι-
λίες όπως S. Blanc, Chardonnay, 
Malvasia di Candia, Viognier, 
Grenache Rouge, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Syrah και Muscat. 

Χρυσό µετάλλιο στον Berliner Wein Trophy 2016 
και 90 βαθµούς στον Decanter Asia 2017
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