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ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΟΙΝΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ……..ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

                 Η επαφή της οικογένειας Τζιβάνη με την καλλιέργεια και την Οινοποίηση των πιο εκλεκτών ποικιλιών σταφυλιών 
ξεκίνησε το 1982. Λάτρεις του καλού κρασιού φυτεύσαμε στους ιδιόκτητους Βιολογικούς αμπελώνες μας 
συνολικής εκτάσεως 280 στρεμμάτων διάφορες Ελληνικές και Διεθνείς ποικιλίες σταφυλιών  όπως Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Αθήρι, Μαλαγουζιά,  Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο κ.ά. 
 

                 Ακολουθώντας πάντα την αρχική μας ευαισθησία για καλό αγνό κρασί και μη επηρεαζόμενοι από εμπορικές 
προκλήσεις  παραμείναμε στην πολύ χαμηλή συγκομιδή σταφυλιών των 450 κιλών ανά στρέμμα παίρνοντας από 
το φυτό ότι καλύτερο έχει να προσφέρει. 

                Η όλη διαδικασία της Οινοποίησης, γίνεται στο Ιδιόκτητο Οινοποιείο μας στην Ριτσώνα Αυλίδος, το οποίο είναι 
εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα οινοποιητικά μέσα, όπου τα κρασιά ωριμάζουν και παλαιώνουν σε δρύινα 
βαρέλια στις υπόγειες κάβες.  

               Τα κρασιά μας έχουν τύχει πολλών Ελληνικών και διεθνών διακρίσεων με πιο πρόσφατη την βράβευσή μας στους 
Διεθνείς Διαγωνισμούς BERLIN WINE TROPHY Βερολίνο, DECANTER στο Λονδίνο,  LYON CONCOURS Γαλλία ,  
KONRADIN Wine Selection, CSWC Σαγκάη Κίνα και  AWC ΒΙΕΝΝΗ, ASIAN WINE TROPHY KOREA , WEIN-PLUS 
στην Γερμανία κ.α. 

 
                Στο Οινοποιείο το οποίο είναι εξαιρετικού παραδοσιακού  Αρχιτεκτονικού σχεδίου, στεγάζεται και το Μουσείο 

Οίνου και Λαογραφίας. Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να δει μία συλλογή σπάνιων αντικειμένων και 
παραδοσιακών εργαλείων και συσκευών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, που σχετίζονται με την καλλιέργεια 
της αμπέλου, την Οινοποίηση, την καλλιέργεια της ελιάς καθώς επίσης την παραδοσιακή και λαϊκή τέχνη.. 



 
 
 
Το Οινοποιείο και το Μουσείο Οίνου  προτείνονται για σχολικές επισκέψεις από το Υπουργείο Παιδείας. 
Επίσης ο χώρος έχει ειδικά σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις,  
δεξιώσεις γάμου, διαλέξεις, εμπορικά συνέδρια κ.λ.π. 
 

THE SENSE OF WONDERFUL WINE TASTE….FROM GRAPES OF ORGANIC FARMING 
 
 The contact of our family with the cultivation and vinification of the most chosen varieties of grapes began in 1982. 
Loving good wine we planted in our 280 acres  Organic vineyards, various Greek and International varieties of 
grapes like Chardonnay, Sauvignon Blanc, Athiri, Malagouzia Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon and Agiorgitiko. 
Always following our initial sensitivity for pure good wine and not influenced from commercial challenges, we 
remained in the very low vintage of 450 kilos per acre taking from the vine the best it can offers. 
The all process of vinification, is taking place in our Winery, in Ritsona Avlida, which is being furnished with the 
most modern vinification equipment. There, in the underground cellars, the wine is being matured and aged in oak 
wood barrels. 
Our wines have received many Greek and international awards at the International Wine Competitions BERLIN 
WINE TROPHY Germany , DECANTER LONDON , LYON CONCOURS France , KONRADIN Wine Selection, CSWC 
Shanghai China, AWC VIENNA , ASIAN WINE TROPHY KOREA, WEIN- PLUS Germany etc. 
 
In the winery which is of an exceptional traditional beauty, the Wine and Folklore art Museum is also housed. The 
visitor will have the experience to see a rare collection of infrequent and traditional objects and appliances from 
Greece and from all over the world which are related with the cultivation of vine, the vinification, the production of 
olive oil, as well as with the traditional and folklore art.  
 
The Winery and Wine Museum are recommended for school visits by the Ministry of Education and has been 
specially designed to accommodate various social events, wedding receptions, conferences, business meetings, 
etc. 
 

 
TZIVANI ESTATE WINERY ADDRESS 

 
RITSONA AVLIDA 

34100 CHALKIDA EVIA GREECE 
Tel. +30 699 2533000 

 
We love educating about wine at the Winery. We offer a range of tours and visitor programs 

 
The Winery and the Wine Museum are open to visitors. Tours and Wine Tastings are scheduled at 

various times and advanced reservations are highly recommended. 
 

To make a reservation, please call Winery 
 

Tel:  (+30) 210 2533000 
Fax: (+30) 210 2513549 

Cell: (+30) 697 4040444, (+30) 699 2533000 
Email: tzivanibiowines@aol.com   info@tzivanibiowines.gr  

www.tzivaniwines.gr    
 
 
 
 
 

TZIVANI ESTATE: Head office and Postal address: 7 Petala str., 14343 N.Chalkidona, Athens, Greece 
KTHMA TZIBANH-Οινοποιείο: Ριτσώνα Αυλίδας- ΕΔΡΑ: Πεταλά 7 κ’ Κ. Παλαμά 8 143 43 Νέα Χαλκηδόνα Αθήνα 
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