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Syrah Master 
  στη χώρα των Αβάντων

Όταν οι άλλοι φύτευαν Cabernet Sauvignon, ο Απόστολος Μούντριχας επέλεγε Syrah

Η ιστορία του Κτήματος Αβαντίς, αν 
και επίσημα ξεκινάει το 1994, στην 
πραγματικότητα βρίσκει τις ρίζες της 
πολλά χρόνια νωρίτερα στο χωριό Μύ-
τικας της Εύβοιας, όπου μεγάλωσε ο 
ιδρυτής Απόστολος Μούντριχας. 
Το πρώτο μπουκάλι Αβαντίς εμφιαλώ-
θηκε από τον Απόστολο στις 5 Μαρτί-
ου 1994, σοδειάς 1993.Έχτισε ένα μι-
κρό οινοποιείο δίπλα στο πατρικό του 
σπίτι και ξεκίνησε γεμάτος όνειρα και 
πάθος αναδεικνύοντας τελικά την Εύ-
βοια ως αξιόλογη αμπελουργική πε-
ριοχή, διευρύνοντας με χρόνιο αίτη-
μά του τον Τοπικό Οίνο Ευβοίας και 
εμπλουτίζοντάς τον με ποιοτικές συ-
νιστώμενες ποικιλίες. Πριν από 20 
χρόνια ο Απόστολος Μούντριχας ήταν 
ο πρώτος που φύτεψε τη διεθνή ποι-
κιλία Sauvignon Blanc στην Εύβοια. 
Όμως το όνομά του είναι συνυφασμένο 

με την κοσμοπολίτικη ερυθρή ποικι-
λία Syrah. Τη φύτευσε όταν όλοι έβα-
ζαν Cabernet Sauvignon, την οινοποι-
εί 16 χρόνια, επενδύοντας κόπο και 
χρόνο σε μικροοινοποιήσεις και φυ-
τεύσεις διαφορετικών κλώνων. Πρό-
κειται για κλώνους που καλλιεργού-
νται πολλά χρόνια στον Ροδανό, έως 
και κλώνους από την Barossa Valley 

της Αυστραλίας, με τους οποίους το 
Κτήμα Αβαντίς πειραματίζεται στο ποι-
οτικό δυναμικό των ιδιόκτητων αμπε-
λοτοπίων στο Αφράτι Εύβοιας. 
Ας σημειωθεί ότι όλα τα  ερυθρά Αβα-
ντίς βασίζονται στο Syrah και παρόλα 
αυτά το κάθε ένα έχει την προσωπικό-
τητά του. Τριανταφυλλένιο, φρουτώδες 
και ανάλαφρο το Κτήμα Αβαντίς Ροζέ, 
καθημερινό,  εύκολο στην αρμονία του 
το Κτήμα Αβαντίς Ερυθρό, το οποίο όσο 
πλησιάζουν οι γιορτές δίνει τη θέση του 
στο πολύπλοκο Κτήμα Αβαντίς Syrah, 
το οποίο επιδέχεται παλαίωση 12 ετών. 
Για πιο απαιτητικές περιστάσεις ο πολυ-
βραβευμένος Αγιος Χρόνος και φυσικά  
το Collection, το ο πιο σπάνιο κρασί του 
Κτήματος Αβαντίς αλλά και το επιδόρ-
πιο Princess. Τέλος την πλούσια γκά-
μα συμπληρώνει το Freedom, που απο-
λαμβάνει την «φυσική του ελευθερία».

Στους οινοποιητικούς 
κύκλους ο ιδρυτής του 

Κτήματος Αβαντίς, 
Απόστολος Μούντριχας, είναι 

γνωστός ως Syrah Master. 
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Όλα τα ερυθρά κρασιά του Κτήματος Αβαντίς βασίζονται στην ποικιλία 
Syrah και παρόλα αυτά το κάθε ένα έχει την προσωπικότητά του.

108_161_diafimizomenoi_2021.indd   127 07/12/2020   18:17


