
                                          
                                             

 

 

 
Κρητικά Κρασιά 

 από το Οινοποιείο Δουλουφάκη 
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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ 
 

ΤΘ E6, Δαφνές Ηρακλείου, 
ΤΚ 70003, Κρήτη 

 
Γραφείο & Χώρος Παραγωγής 

 2810 792017     2811 753113 
 info@douloufakis.wine 

 
Παραγγελίες 

orders@douloufakis.wine  
 

Ρίτσα Γούλα 
Sales Manager, Αθήνα 

6947 898352 
 ritsagoula@douloufakis.wine 

 
Βαγγέλης Δασκαλάκης 

Πωλητής, Κρήτη 

  6976 975928 
 vdaskalakis@douloufakis.wine 

 

 
WWW.DOULOUFAKIS.WINE 

 
 

    
#DOULOUFAKISWINERY   

 

Ο Νίκος Δουλουφάκης 
ακολουθώντας την οικογε-
νειακή παράδοση, τα βήματα 
του παππού και του πατέρα 
του, αναλαμβάνει το οινο-
ποιείο. Με μοντέρνα προ-
σέγγιση και με τη χρήση 
τελευταίας τεχνολογίας πα-
ράγει οίνους υψηλής ποιό-
τητας, από κρητικές και 
διεθνείς ποικιλίες. 
 

Ορισμένα από τα κρασιά που 
εμφιαλώνουμε είναι: 
- "ENOTRIA", λευκό, ροζέ και ερυθρό 
κρασί - μια σειρά από blends 
φτιαγμένα από γηγενείς και 
διεθνείς ποικιλίες. 
- "DAFNIOS", λευκό και ερυθρό - 
μονοποικιλιακά κρασιά από Βιδιανό 
και Λιάτικο, αντίστοιχα. 
- "ALARGO", λευκό και ερυθρό - 
μονοποικιλιακά κρασιά από 
Ασύρτικο και Syrah, αντίστοιχα. 
- "ASPROS LAGOS", λευκό και 
ερυθρό - επίσης μονοποικιλιακά 
κρασιά, από Βιδιανό και Cabernet 
Sauvignon, αντίστοιχα. 
- "AMPHORA", λευκό και ερυθρό -
μονοποικιλιακά κρασιά από Βιδιανό, 
Λιάτικο και Μοσχάτο Λευκό Σπίνας, 
που έχουν ζυμωθεί σε κρητικά 
πιθάρια. 

 

Οι εξαιρετικής ποιότητας 
οίνοι Δουλουφάκη παρά-
γονται από άριστα 
σταφύλια, που καλλι-
εργούνται στις Δαφνές, 
την καρδιά της αμπε- 
λουργικής ζώνης της 
Κρήτης. 
 

ΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΣ 
Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες μας 
βρίσκονται στην καρδιά της 
αμπελουργικής ζώνης της Κρήτης, 
στις Δαφνές Ηρακλείου και σε 
υψόμετρο 350 – 450 μέτρων. Τα 
ασβεστολιθικά εδάφη της περιοχής 
και το μικροκλίμα που επικρατεί 
θεωρούνται ιδανικά για την 
παραγωγή καλής ποιότητας 
σταφυλιών. Αυτό, άλλωστε, 
δηλώνεται και από γραπτές 
μαρτυρίες της εποχής της Ενετο- 
κρατίας, οι οποίες αποδεικνύουν τη 
μακραίωνη ιστορία των Δαφνών 
στην αμπελοκαλλιέργεια. 

 

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 
Η επιβράβευση όλων των 
προσπαθειών του Νίκου Δου-
λουφάκη και των συνεργατών 
του έρχεται με διακρίσεις σε 
πολλούς πανευρωπαϊκούς και 
παγκόσμιους διαγωνισμούς 
οίνων. 
Οίνοι Δουλουφάκη έχουν 
βραβευτεί και με χρυσό μετάλλιο, 
σε πολύ σημαντικούς Διεθνείς 
Διαγωνισμούς, όπως ο Decanter 
της Αγγλίας, ο TEXSOM 
International Wine Awards των 
Η.Π.Α. ή ο Sakura της Ιαπωνίας. 
Κάποιες πολύ γνωστές 
ιστοσελίδες αξιολόγησης οίνων 
έχουν βαθμολογήσει έως και με 
91/100 τα κρασιά μας, όπως το 
αμερικανικό site του Robert 
Parker.  
Παράλληλα, διάσημοι οινο-
δημοσιογράφοι έχουν γράψει για 
το μοναδικό χαρακτήρα των 
κρητικών κρασιών, όπως ο 
Βρετανός Andrew Jefford, ο 
Αμερικανός Mark Squires και η 
Βρετανίδα Jancis Robinson, με 
ειδική αναφορά στον οινοποιό 
Νίκο Δουλουφάκη και στον οίνο 
"DAFNIOS" Λευκός 2016. 
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