The famous THEOTOKY WINE is organic and is produced
and bottled at the Estate. The wine comes in three main
varieties, dry White, Red and Rosé and is produced
in the traditional way using up-to-date technology for
the process of fermentation and maturation, which
gives it natural stability, superb quality and taste.
Το διάσημο στην τοπική αγορά και εξαιρετικής
ποιότητας ΚΡΑΣΙ ΘΕΟΤΟΚΗ παράγεται στα 60
στρέμματα αμπελώνων του Κτήματος. Το κρασί
παράγεται σε τρεις ποικιλίες: λευκό ξηρό, ερυθρό και
ροζέ. Το κρασί παράγεται βιολογικά, με σεβασμό στην
παράδοση, αλλά και με την χρήση σύγχρονων
τεχνολογιών, στην διαδικασία της ζύμωσης και της
ωρίμανσης, γεγονός που δίνει στο κρασί φυσική
σταθερότητα, εξαιρετική ποιότητα και γεύση.
The White wine is
made of 90% Robolla
grapes
and
10%
Kakotrigis
(Corfiot
Variery) grapes.
Το
λευκό
κρασί
παράγεται από 90%
σταφύλι
Ρομπόλα
και από 10% σταφύλι
Κακοτρύγη
(τοπική
ποικιλία).

The
Red
wine
is
made
from
Cabernet Sauvignon
grapes, and the Rosé
wine is made from
Syrah grapes.
Το Ερυθρό κρασί
παράγεται
από
σταφύλια Cabernet
Sauvighon, και το Ροζέ
από σταφύλια Syrah.

The THEOTOKY ESTATE organic olive oil comes in two main
varieties: The EXTRA VIRGIN and VIRGIN OLIVE OIL.

The Theotoky olive oil is made using modern
production methods with traditional cold pressed
extraction to produce extra virgin and virgin oil of the
highest quality. All the olives used in the process are
organically grown on the Estate which has more than
4.000 olive trees and the harvesting is done
mechanically.
Στο ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΤΟΚΗ παράγονται δύο τύποι
βιολογικού ελαιολάδου: το ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ και το
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.
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Η καλλιέργεια των ελαιοδέντρων, η συλλογή του
καρπού της ελιάς και η μέθοδος της ψυχρής έκθλιψης
γίνονται στο Κτήμα Θεοτόκη, στο οποίο υπάρχουν
περισσότερα από 4.000 ελαιόδεντρα. Τα ελαιόδεντρα
καλλιεργούνται βιολογικά, ενώ ο καρπός συλλέγεται
απευθείας από τα δέντρα και μεταφέρεται αμέσως στο
ελαιοτριβείο όπου και υπόκειται σε ψυχρή έκθλιψη.

T H E O TO K Y
E S TAT E

The estate has been in the Theotoky family, one of the
oldest families in Greece, for many generations. John
Theotoky, father of the present owner, studied agriculture
at the Bodenculturschule in Vienna, and served as
Minister of Agriculture and Prime Minister. His son,
George J. Theotoky, spent part of his childhood with
his father on the estate. He took over running the
estate with great love and passion in 1960.
The estate, which measures 300 acres, is in the centre
of Corfu island, in the Ropa Valley, about 15 km from
Corfu town. It is covered almost entirely by pine and olive
trees. It is one of the few ecologically sound and peaceful
spots that still exist on the island.
Το Κτήμα βρίσκεται στην ιδιοκτησία της οικογένειας
Θεοτόκη, μιας από τις παλαιότερες οικογένειες στην
Ελλάδα εδώ και πολλές γενιές. Ο Ιωάννης Θεοτόκης,
πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτη, σπούδασε Γεωπονική
στο Πανεπιστήμιο Φυσικών Επιστημών της Βιέννης
(Bodenculturschule). Διετέλεσε Υπουργός Γεωργίας και
Πρωθυπουργός της χώρας. Ο γιος του, Γεώργιος Ι.
Θεοτόκης, πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας με τον
πατέρα του στο κτήμα αυτό. Το 1960, ανέλαβε ο ίδιος το
Κτήμα με πολύ πάθος και αγάπη.
Το 300 στρεμμάτων Κτήμα Θεοτόκη, βρίσκεται στην
περιοχή Λιβάδι Ρόπα, στο κέντρο του νησιού, 15χλμ από
την πόλη της Κέρκυρας. Καλύπτεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου
από πεύκα και ελαιόδεντρα. Είναι ένα από τα λίγα
οικολογικά πάρκα και ήσυχα σημεία που εξακολουθούν
να υπάρχουν στο νησί.

T H E O TO K Y
E S TAT E
Please arrange an appointment to visit the wine
cellar for wine tasting. Groups are welcome. The
Estate is an ideal location for special events.
Παρακαλούμε κλείστε ραντεβού για να επισκεφθείτε την κάβα, καθώς και για
οινογευσία. Ομάδικές επισκέψεις είναι
ευπρόσδεκτες. Το Κτήμα βρίσκεται σε ιδανική
τοποθεσία για ειδικές εκδηλώσεις.
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