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Τολμήστε το ροζέ και διαλέξτε εκείνα που σας ταιριάζουν καλύτερα!
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Οι ιστορία που συνοδεύει κάθε κρασί αποτελεί προϊόν
μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα, τα ονόματα και οι καταστάσεις
που περιέχονται στις ιστορίες αυτές είναι αποτέλεσμα
φαντασίας. Οποιαδήποτε ομοιότητα είναι εντελώς
συμπτωματική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Kείμενα καταλόγου: Αργύρης Καλλιανιώτης

Oργάνωση: Vinetum, www.drinkpink.gr

Drink Pink, RoséWine Extravaganza by Oenorama

εκείνα που σας ταιριάζουν καλύτερα!

14-18h Αγιωργίτικο της Γαίας (2018)
Ξεκίνησαν για πικνίκ στο βουνό. Ο Κορνήλιος ήταν ο οινόφιλος, η Καίτη και η Ζήνα
οι μαγείρισσες της παρέας και οι άλλοι 4 ασχολούνταν με τα υπόλοιπα: ψώνια, εξοπλισμό, αυτοκίνητα… «Έκπληξη», λέει πονηρά ο Κορνήλιος. Τον ρώτησαν τι κρασί διάλεξε. «Δεν είναι δίκαιο…», γκρίνιαξαν. «Ξέρουμε πού πάμε και τι τρώμε. Γιατί όχι τι πίνουμε;». «Οκ, Οκ… για να δούμε, θα το βρείτε;», λέει ο Κορνήλιος. «Ξέρετε πως αγαπώ
αυτό το ροζέ. Σάς έχω μιλήσει για αυτό. Σάς δίνω στοιχεία: Ήρθαμε με 2 άσπρα αυτοκίνητα και τα παρκάραμε στον κάμπο. Θα περπατήσουμε στο βουνό. Ξεκινήσαμε
νωρίς, να ‘χουμε 14 και περισσότερες ώρες. Θα μυρ…». Τον έκοψαν με ικανοποίηση.
Το βρήκαν! Γιατί όσο μιλούσε αυτοί σκέφτονταν: Άσπρο – κάμπος – 14 και παραπάνω,
βουνό… «“14-18h”, “14-18h”, GAIA, GAIA!», φώναζαν. «“14-18h Αγιωργίτικο της Γαίας”!»,
επιβεβαίωσε και ο Κορνήλιος γελώντας. «Oh Yeah!», πρόσθεσε ηδονικά, αναπολώντας
τα φρούτα και τα άνθη που μυρίζει αυτό το ροζέ, από ημιορεινό αγιωργίτικο Ασπρό14-18h Αγιωργίτικο τησ Γαίασ
καμπου Νεμέας, αλλά και τη ζωηρή, ευχάριστα στυφή αίσθησή του, που ανυπομονούσε
να γευτεί ξανά με την παρέα.

ΓΑΊΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Αγιωργίτικο
12% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.gaiawines.gr

Σημειώσεις:

6
4-6h Αγιωργίτικο της Γαίας (2018)
«Τι να σου πω ρε Γιάννη; Λένε πως το ροζέ κρασί είναι μόδα. Δεν ξέρω, αλλά εμένα
μ’ έσωσε», είπε ο Θανάσης, ιδιοκτήτης ενός μεζεδοπωλείου τού Χολαργού, στο Γιάννη,
φίλο και συνάδελφό του (είχε κι αυτός ένα μικρό χώρο εστίασης, αλλά άλλου στυλ).
«Βρε να κλείσω ήμουν έτοιμος! Τι, να στο κρύψω; Αφού τα ξέρεις… Δεν πήγαινα καλά…
Νόμιζα πως έχουν αλλάξει τα γούστα του κόσμου, αλλά δεν ήταν έτσι… Στο κάτω –
κάτω πάντα πίστευα πως έχω καλή κουζίνα και όπως φάνηκε μια χαρά είναι. Αλλά
εμείς είναι που πρέπει ν’ αλλάζουμε και να προσφέρουμε έξυπνες και νέες προτάσεις».
«Πολύ χαίρομαι βρε Θανάση. Δεν ξέρεις πόσο έγνοια σε είχα. Σαν “αδέρφια” είμαστε.
Αλλά… τι έκανες;», ρώτησε ο Γιάννης. «Από 16:00-18:00 έβαλα “happy hour”, που λένε,
αλλά δεν πείραξα καμιά τιμή. Προσφέρω ένα ποτήρι κρασί δωρεάν σε κάθε πελάτη κι
ας παραγγείλει κι ένα πιάτο μόνο», εξήγησε ο Θανάσης. «Μάλιστα… για κοίτα…», είπε
ο Γιάννης. «Αλλά δεν σου ‘πα το καλύτερο», ξαναλέει ο Θανάσης: «Το ίδιο το κρασί μου
4-6h Αγιωργίτικο τησ Γαίασ
έδωσε την ιδέα: το ροζέ “4-6h Αγιωργίτικο της Γαίας”. Να ‘ναι καλά οι άνθρωποι που
το έβγαλαν έτσι».

ΓΑΊΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Αγιωργίτικο
12% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.gaiawines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

9 Ροζέ (2018)
«Το 9 συμβολίζει τον ανθρωπισμό, το ενδιαφέρον για τους άλλους, τη βοήθεια, τη φροντίδα και τη γενναιόδωρη προσφορά σε ανθρώπους, ζώα και φύση, φτάνοντας σε επίπεδο παγκόσμιας συνείδησης. Συμβολίζει ροπή προς βελτίωση, προσαρμοστικότητα,
ανεκτικότητα, αγωνιστικότητα, ομαδικότητα, υπομονή και δημιουργικότητα, όνειρα, ευαισθησία και φαντασία, ίσως και εκτός πραγματικότητας· εν τέλει την αγάπη, ακόμα
και την ευκολόπιστη. Εύλογα, το 9 ταυτίζεται με ανθρώπους που προσφέρουν ή αφιερώνονται χωρίς ανταλλάγματα ή αναγνώριση, πιστοί, αλλά απρόθυμοι να εξωτερικευτούν συναισθηματικά, με διεισδυτική ματιά που αναλύει βαθιά και έχει αναπτυγμένο το
ένστικτο. Στα αρνητικά τους η αδιαφορία ή ακόμα και η εκδικητικότητα όταν νιώθουν
αδικημένοι». Αυτά έγραψε ο αστρολόγος – αριθμολόγος Δημήτρης Σουβλής για το «9»,
κλείνοντας άρθρο που έπρεπε να παραδώσει την επομένη σε περιοδικό. Τα πίστευε ή
όχι ούτε αυτός ήξερε. Πίστευε όμως ότι εμπνεόταν από το «9 Ροζέ», που έπινε γράφο9 Ροζέ
ντας. «Ο παραγωγός δεν λέγεται τυχαία “Κτήμα Μουσών”», σκέφτηκε.

ΚΤΉΜΑ ΜΟΥΣΏΝ
ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

80% Σιρά,
20% Μούχταρο
φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.musesestate.com

Σημειώσεις:

7
Άβδηρος ροζέ (2018)
Το «Χόρχε» του το ‘χαν κολλήσει οι φίλοι του, λόγω της αγάπης του για την Ισπανία (Γιώργο τον έλεγαν). Μετά το Erasmus του σε αυτήν τη χώρα, είχε κάνει το «Ελλάδα – Ισπανία» «Ομόνοια – Κολιάτσου». Ούτε κι αυτός θυμόταν πια πόσες φορές είχε
πάει, λατρεύοντας εκτός από τη χώρα, τους ανθρώπους, την κουλτούρα, το φαγητό,
το ποτό κ.λπ. Ανοίγοντας λοιπόν ένα μπαράκι στο Κουκάκι, τού έδωσε φυσικά ισπανικό χρώμα και το ονόμασε «Χόρχε». Σπεσιαλιτέ του ήταν η χειροποίητη σαγκρία, την
οποία έφτιαχνε πάντα ο ίδιος. «Για να φτιάξεις καλή σαγκρία το πρώτο πράγμα που
χρειάζεσαι είναι καλό κρασί», διατυμπάνιζε. «Είναι λάθος να σκεπάζεις τα ελαττώματα
ή έστω ένα αδιάφορο κρασί με φρούτα και ό,τι άλλο μπαίνει στη σαγκρία». Δεν έφτιαχνε μόνο κόκκινη, αλλά και άσπρη και ροζέ, ακόμη και αφρώδη σαγκρία, κυρίως ανάλογα με την εποχή και την όρεξή του. Για τη ροζέ είχε καταλήξει στο κρασί «Άβδηρος
ροζέ». «Με βολεύει και η γλυκύτητά του, αλλά και τα ώριμα αρώματά του. Στη νότια
Άβδηροσ ροζέ
Ισπανία υπήρχε όμως και αρχαία πόλη με το όνομα “Abdera”! Αυτό πού το πας;», έλεγε
χαριτολογώντας.

ΚΤΉΜΑ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΈΛΗ
Ποικιλιακός οίνος

(#5)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

80% Παμίδι,
20% Σιρά
φρεσκάδα

12% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.ktima-vourvoukeli.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Agiorgitiko Rosé Φράγκου (2018)
Μόλις ήρθε από Κρήτη, με ατζέντα γεμάτη δουλειές στην Αθήνα. Επέλεξε να μείνει στη Ραφήνα, σε διαμέρισμα που βρήκε μέσω airbnb, για να είναι πιο εξοχικά και
κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά και για να ξεκλέψει χρόνο για επισκέψεις σε κοντινά οινοποιεία των Μεσογείων (οινόφιλος γαρ), που δεν είχε επισκεφθεί. Παρέλαβε το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει διαδικτυακά και πήγε να βρει το διαμέρισμά του. Καλό
φαινόταν απ’ έξω! Δυστυχώς όμως η επαφή του ήταν άφαντη. «Χίλια συγνώμη! Έχετε
δίκιο ό,τι κι αν πείτε! Μου έτυχε κάτι πολύ σοβαρό και θα φτάσω σε δύο ώρες», ήταν
η απάντησή στο τηλεφώνημά του. Απτόητος, τηλεφώνησε στην Οινοποιία Αναστασίας
Φράγκου για την πρώτη επίσκεψη. Έμεινε κατενθουσιασμένος από τη ζεστασιά των
ανθρώπων, αλλά και από τα κρασιά, από τα οποία ξεχώρισε το «Agiorgitiko Rosé Φράγκου». Φεύγοντας, έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών (εις άψογη μαντινάδα): «Αναστασία σ’
ήξερα, Φράγκου εις τη Ραφήνα, μα όταν σ’ επισκέφθηκα “Πόλυ” σ’ αποκαλούσαν. Φιλόξενος ο
Agiorgitiko Rosé Φράγκου
χώρος σου και τα κρασιά σου φίνα, βρήκα σ’ αυτά ένα ροζέ που χρόνια λαχταρούσα».

ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ ΦΡΆΓΚΟΥ
ΠΓΕ Αττική

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Αγιωργίτικο
13% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.fragouwines.gr

Σημειώσεις:

8
Άδολη Γης ροζέ (2018)
Πληκτρολόγησε κατά λάθος «Άδολα Γης». Ήθελε να δει τιμές για το κρασί «Άδολη Γης
ροζέ», για να παραγγείλει διαδικτυακά. Η google δεν έβγαλε διόρθωση, αφού η λέξη
«Άδολα» υπάρχει. Το μάτι του έπεσε σε ένα url για μια καθηγήτρια φυσικής αγωγής
και εκπαιδεύτρια θεραπευτικής Ιππασίας, «για τα άλογα και την ιδιαίτερη σχέση που
μπορούν να αναπτύξουν με τα παιδιά, αλλά και για τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών
των υπερήφανων ζώων. (…) Έχουν έντονα ένστικτα και ενσυναίσθηση, είναι άδολα και
λειτουργούν ανιδιοτελώς», διάβασε ανάμεσα σε άλλα. Η κόρη του λάτρευε τα άλογα. Το
μικρό της πόνυ, η Φωτεινή, ήταν το αγαπημένο της παιχνίδι. Το λάτρευε ακόμα παρότι
πια 22 χρόνων γυναίκα. Από μικρή τού ζητούσε να μάθει ιππασία, αλλά δεν είχε ικανοποιήσει την επιθυμία της. Πλησίαζε η γιορτή της. «Μπορεί να μην είναι πια παιδί,
αλλά φαντάζομαι θα πάθαινε πλάκα με ένα τέτοιο δώρο», σκέφτηκε και αποφάσισε
να
τής αγοράσει
ένα πακέτο μαθημάτων ιππασίας. Άνοιξε το τελευταίο του μπουκάλι
Άδολη
Γησ ροζέ
«Άδολη Γης ροζέ» και άρχισε το ψάξιμο στο διαδίκτυο για τέτοια μαθήματα.

ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ
ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΥ
ΠΓΕ Αχαΐα

(#4)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Σιρά,
40% Καμπερνέ σοβινιόν
φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.antonopoulosvineyards.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

ΑΙΧ rosé (2018)
Ο διάδρομος για τις αποσκευές γύριζε ήδη. Γύρισε κι αυτή στην πατρίδα και όλα… «γύριζαν» στο μυαλό της. Ήταν σαστισμένη! Άρτι αφιχθείσα από τριετείς σπουδές ιστορίας τέχνης στη Γαλλία, αναρωτιόταν πώς θα συνήθιζε πάλι στην Ελλάδα. «Πριν φύγεις για Γαλλία αναρωτιόσουν πώς θα μπορούσες να ζήσεις μακριά από την Ελλάδα;»,
σκεφτόταν μπας και συνέλθει. Ναι… αλλά δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες που βόλταρε
στη θρυλική οδό Μιραμπό, με τα περίτεχνα κτήρια, τα πλατάνια και τα σιντριβάνια,
πλάι σε επαύλεις του 16ου αιώνα. Έφαγε για αποχαιρετιστήριο γεύμα στη μπρασερί
Deux Garcons, του 1792, όπου έχουν βρεθεί προσωπικότητες όπως οι Πολ Σεζάν, Εμίλ
Ζολά και Έρνστ Χέμινγουεϊ. Έκανε εκδρομές στο όρος Σεν Βικτουάρ, περνώντας από
τοπία που απεικόνιζε σε πίνακές του ο Σεζάν, στο καλύβι του, κοντά στο χωρίο Λε Tολονέ. Πώς να ξεχάσει ότι κι αυτός ο Πικάσο εκεί κοντά είναι ενταφιασμένος (στο παλάτι του χωριού Βοβενάργκ); Θα συνήθιζε! Τις σκέψεις της διέκοψαν φίλοι της, που
ΑΙΧ rosé
είχαν έρθει για υποδοχή στο Αεροδρόμιο με το κρασί «ΑΙΧ rosé» ανά χείρας… Πού να
‘ξεραν πόσο τής λείπει η πόλη AIX, όπου σπούδασε!

MAISON SAINT AIX
Côtes de Provence AOC

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

60% Γκρενάς, 20% Σιρά,
20% Σενσό 13% vol.
φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

✓ Αφαίμαξη χυμού
✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

στυφάδα

Άλλη

www.vinalia.gr

Σημειώσεις:

9
Ακακίες Ροζέ (2018)
«Δοκιμάστε το! Είναι ελαφρύ κι αρωματικό! Πρόσφατα το φέραμε και όσοι το δοκιμάζουν ξαναπαίρνουν…», έλεγε στην υποψήφια πελάτισσά του ο ιδιοκτήτης ενός μικρού
ντελικατέσεν της Κυψέλης. Δεν είχε ανοίξει πολύ καιρό. «Μπα… σε εμένα και στην
κόρη μου δεν αρέσουν τα αρωματικά μέλια και συνήθως παίρνουμε κάπως πιο σκουρόχρωμα», απάντησε αυτή, παρατηρώντας πως το μέλι ακακίας ήταν πολύ ανοιχτόχρωμο. Δεν την έπεισε. Όπως συνήθιζε, αγόρασε τελικά μέλι ανθέων και κωνοφόρων. Ήταν δύσκολη στις αλλαγές. Βγαίνοντας από το μαγαζί του κυρίου και με αφορμή
την πρότασή του σκέφτηκε: «Γυρίζοντας σπίτι να μην ξεχάσω να πάρω και κάνα δύο
φιάλες ροζέ κρασί. Τελείωσε». Ούτε αυτό το άλλαζε: Πάντα «Ακακίες». «Μέλι ακακίας…
Μπα… Εγώ μόνο κρασί “Ακακίες” Ροζέ…», είπε στον εαυτό της χαμογελώντας. Καθόλου δεν τη χάλαγε που έκανε δύσκολα αλλαγές. Μίλησε και στην κόρη της για το καινούργιο ντελικατέσεν που άνοιξε κοντά τους και για το μέλι ακακίας. Συμφώνησε κι
Ακακίεσ
αυτή. Με τον Γρηγόρη (τον αρκούδο της) αγκαλιά, απάντησε: «Ούτε στον Γρηγόρη θα
άρεσε αυτό το μέλι. Έχει συνηθίσει το δικό μας».

ΚΤΉΜΑ
ΚΥΡ-ΓΙΆΝΝΗ
ΠΟΠ Αμύνταιο

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Ξινόμαυρο
12,5% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.kiryianni.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Άκρες Ροζέ (2018)
«Για ό,τι κάνεις σήμερα πρέπει να έχεις τις κατάλληλες άκρες», είπε κάποιος σε μια
ετερόκλητη παρέα, στην οποία βρέθηκε τυχαία κι ο Ευτύχης. Αυτός πάλι πίστευε πως
η ανθρώπινη επαφή κάνει θαύματα. Άλλωστε, εκεί ήταν δυνατός. Γιατί η ευχάριστη
προσωπικότητά του και η ευγένεια που είχε τον καθιστούσαν ικανό να τα καταφέρνει
σε πράγματα που άλλοι ούτε να διανοηθούν δεν μπορούσαν. Όλα αυτά μάλιστα χωρίς
να έχει ιδιαίτερες «άκρες». Δεν ήταν άλλωστε της λογικής του «μέσου». Τού άρεσε να
τα καταφέρνει μόνος του, με τον καλό τρόπο του και την καπατσοσύνη του. Αυτό που
τον διαφοροποιούσε ήταν η τόλμη. «Η τύχη βοηθά τούς τολμηρούς», έλεγε κάθε φορά
που έπρεπε να πετύχει κάτι που απαιτούσε… «τρόπο». Εν τω μεταξύ, άλλο δυνατό χαρτί
του, που κέρδιζε τους περισσότερους με τη μία, ήταν το κάπως «θεατράλε» στυλ του
και το έξυπνο και αστείρευτο χιούμορ του, που τον έκαναν αγαπητό με την πρώτη
ματιά. «Εγώ πάλι προτιμώ να παίρνω τα πράγματα πάνω μου», απάντησε ο Ευτύχης:
Άκρεσ Ροζέ
«Το πολύ-πολύ, για να πετύχω κάτι, να δωρίσω το κρασί “Άκρες Ροζέ”, που είναι και
σπέσιαλ, αντί να καταφύγω στις “άκρες” που ανέφερες».

ΚΤΉΜΑ ΣΚΟΎΡΑ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

70% Αγιωρίτικο,
30% Μοσχοφίλερο
φρεσκάδα

12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.skouras.gr

Σημειώσεις:
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Άλφα Ροζέ (2018)
«Όπως φαίνεται από πρόσφατες έρευνες, ο άνθρωπος εξημέρωσε το σκύλο περισσότερα χρόνια πριν από ό,τι πιστεύαμε: από 27.000 έως και 40.000 χρόνια, ενώ θεωρούσαμε πως οι πρόγονοι των σημερινών σκύλων διαφοροποιήθηκαν από τους λύκους
περί τα 16.000 χρόνια πριν». Αυτό είπε ανάμεσα σε άλλα η εκπαιδεύτρια σκύλων Σαμπρίνα Κανελάκη σε μικρούς και μεγάλους που είχαν μαζευτεί με τα σκυλιά τους στο
κτήμα της στην Κάντζα Αττικής. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα, αφού το εκπαιδευτήριο της
Σαμπρίνας έκλεινε δέκα χρόνια. Μεταξύ των εκδηλώσεων ήταν και η προβολή της
ταινίας «Alpha». Είχε δεινοπαθήσει να πάρει την άδεια για την προβολή αυτή. Ήθελε
να ευχαριστήσει τα πολλά παιδάκια που ήταν σίγουρη πως θα βρεθούν εκεί. «Χωρίς
να είναι 100% αληθινή, σε αυτήν την ιστορία επιβίωσης που μοιάζει με ντοκιμαντέρ
θα δείτε πώς ο σκύλος κατέληξε ο καλύτερος φίλος μας», είπε και πρόσθεσε: «Ταινία
Alpha για τους μικρούς, κρασί “Άλφα Ροζέ” για τους μεγάλους. Σούπερ και τα δύο!»,
Άλφα Ροζέ
προτρέποντας τους τελευταίους να πιούν το κρασί που επέλεξε για τα γενέθλια του
χώρου της.

ΚΤΉΜΑ ΆΛΦΑ
ΠΟΠ Αμύνταιο

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Ξινόμαυρο
13% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.alpha-estate.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Alfega Ροζέ (2018)
Ο γλωσσολόγος Γαβριήλ Καλλανιάτος τα βρήκε σκούρα με την εύρεση θέματος για
το διδακτορικό του. Ήθελε να συνδυάζει το αρχικό αντικείμενό του με τη θρησκειολογία, στην οποία είχε ήδη μεταπτυχιακό τίτλο. Τα γαλάζια μάτια τού γηραιού βρετανού καθηγητή του άστραψαν ακούγοντας την πρότασή του Γαβριήλ, που ήξερε καλά
αυτήν τη λάμψη. «Ενθουσιάστηκε», σκέφτηκε. Την ιδέα έδωσε στον κ. Καλλανιάτο ένα
κρασί, που έπεσε στα χέρια του τυχαία: «Alfega Ροζέ». Διάβασε για αυτό: «Με τη σειρά
Alfega, το Κτήμα Χατζημιχάλη θέλει να δείξει πως είναι ίσως το μοναδικό οινοποιείο στην Ελλάδα που καλλιεργεί τα δικά του σταφύλια, σε ιδιόκτητους αμπελώνες, με
τρύγο που διεξάγουν γυναίκες τους κτήματος, για να ακολουθήσει οινοποίηση, ποιοτικός έλεγχος και εμφιάλωση στο κτήμα και διακίνηση από την ίδια την εταιρεία. Δηλαδή από το Άλφα (Alfa) ως το Ωμέγα (Omega) = Alfega». Το αντικείμενο του διδακτορικού του θα ήταν το «Α και το Ω: Ένα θρησκευτικό σύμβολο σε πολλές θρησκείες». Ο
Alfega Ροζέ
καθηγητής ζήτησε φυσικά να δοκιμάσει το κρασί. Τού άρεσε δεόντως (ίσως πιο πολύ
και από το θέμα).

ΚΤΉΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΆΛΗ
ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης

(#4)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Μαλαγουζιά,
35% Σιρά,
15% Γκρενάς ρουζ
13,96% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Συν-οινοποίηση

www.hatzimichalis.gr

Σημειώσεις:
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Amalia Rosé (Ν V)
Μέχρι να τακτοποιήσει τη βαλίτσα του, να βάλει πλυντήριο και να κάνει μπάνιο πήγε
βράδυ. Αδημονούσε να κάνει αυτό που σχεδίαζε σε όλο το ταξίδι τής επιστροφής από
Πορτογαλία, όπου πέρασε τις διακοπές τού Πάσχα. Ήθελε πολύ να πάει, αλλά ενοχλείτο που θα έχανε την ατμόσφαιρα των ημερών αλά ελληνικά. Η τύχη όμως τού επεφύλαξε ευχάριστη έκπληξη. Ούτε φανταζόταν πως μακριά από την Ελλάδα και μάλιστα
σε μη χριστιανορθόδοξη χώρα θα ζούσε τις μέρες αυτές με τέτοια κατάνυξη, η οποία
προήλθε απρόσμενα. Από το «Φάδο», ένα είδος τραγουδιού της Πορτογαλίας, το οποίο
αγνοούσε, με άφθονο συναίσθημα, μελαγχολική μουσική και στίχους που μιλούν για θάλασσα και για φτώχεια, για αγάπη, νοσταλγία, πόνο, προσμονή και άλλα σχετικά. Όλα
όμως υπό το πρίσμα χαρμολύπης, όπως αυτή που συναντάται στο ορθόδοξο Πάσχα.
Άραξε, άνοιξε ένα μπουκάλι από το αγαπημένο του αφρώδες, «Amalia Rosé» και ψάχνοντας για το «Φάδο» βρήκε πως «ιέρειά» του ήταν η τραγουδίστρια Αμαλία Ροντρίγκεζ.
Amalia Rosé
«Για κοίτα που τελικά θα κάνω και δεύτερη Αμαλία αγαπημένη…», σκέφτηκε.

ΚΤΉΜΑ ΤΣΈΛΕΠΟΥ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Αγιωργίτικο
12,5% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓
✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Παραδοσιακή μέθοδος

www.tselepos.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Αμέθυστος Ροζέ (2018)
«Όχι πάλι Αμέθυστο! Τόσα ροζέ υπάρχουν! Μόνο Αμέθυστο πίνουμε... Είπαμε, αλλά όχι
κι έτσι…», φώναζε η Τίνα στους μαθητές της, όταν πάλι το κρασί «Αμέθυστος Ροζέ»
ήθελαν να παραγγείλουν. Η Τίνα δούλευε ως γεμολόγος (αναλυτής και πιστοποιητής
πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων) σε ένα από τα γνωστότερα κοσμηματοπωλεία
της Αθήνας, κοντά στο Σύνταγμα, αλλά φευ, δυσανασχετούσε με τα αφεντικά της και
τον τρόπο τους. Απολάμβανε λοιπόν τα μαθήματα γεμολογίας που παρέδιδε, στους λίγους, αλλά πορωμένους μαθητές της, με τους οποίους τα πήγαινε πολύ καλά, ίσως και
λόγω των σχετικά κοντινών ηλικιών τους. Ήταν λοιπόν άλλη μία από τις βραδιές που
οι απογευματινές συναντήσεις για μάθημα τελείωναν με ποτό, φαγητό ή σε ένα από
τα πολυάριθμα πια wine bar της Αθήνας. Δεν είχε άλλωστε σύντροφο και τής άρεσε
πολύ να βγαίνει μαζί τους. Αλλά είχε βρει «κακό μπελά»! Γιατί από τότε που βγήκαν για
πρώτη φορά και για να τους εντυπωσιάσει (και τιμής ένεκεν), παράγγειλε «Αμέθυστος
Αµέθυστοσ Ροζέ
Ροζέ» (με όνομα ημιπολύτιμου λίθου), οι μαθητές της κόλλησαν ανεπιστρεπτί.

DOMAINE
COSTA LAZARIDI
ΠΓΕ Δράμα

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

80% Καμπερνέ σοβινιόν,
20% Μερλό
φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.domaine-lazaridi.gr

Σημειώσεις:

12
Αμπελόεις Ροζέ (2017)
«Η λουτρόπολη που λειτούργησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και άλλα κτήρια
που χτίστηκαν στη συνέχεια, έχουν διαμορφώσει μια εικόνα λες και ξέφυγε από ταινία του Αγγελόπουλου, άψογα αφομοιωμένη στο απαράμιλλο φυσικό κάλος της περιοχής Λουτρά Ελευθερών Καβάλας. Ο εγκαταλελειμμένος οικισμός χαρακτηρίστηκε το
2015 “ιστορικός τόπος” (Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων). Σύμβαση ανάμεσα
σε επενδυτή και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης υπογράφηκε περίπου πριν ένα χρόνο και τα σχέδια για το “Elefthere Thermal Spa Resort”, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2021, είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακά!». Αυτά έλεγε
ανάμεσα σε άλλα άρθρο που διάβασε σε ιστοσελίδα, ψάχνοντας για το οινοποιείο
«Αμπελόεις», το οποίο ήθελε να επισκεφθεί στο πλαίσιο προγραμματισμένου ταξιδιού
του στην Καβάλα. Είχε δοκιμάσει πρόσφατα το κρασί «Αμπελόεις Ροζέ» και το είχε λατρέψει. Θα περνούσε οπωσδήποτε και από τα Λουτρά, να θαυμάσει την περιοχή, που
Αµπελόεισ Ροζέ
στα βίντεο φαίνεται υπέροχη! Απέχει εξάλλου μόνο 23 λεπτά από το οινοποιείο.

ΑΜΠΕΛΌΕΙΣ
ΠΓΕ Παγγαίο

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Μερλό,
50% Σιρά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.ampeloeis.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Αμπελώνας Βατοπαιδίου (2018)
Είχε στείλει αίτημα σε διάφορες μονές του Αγίου Όρους προκειμένου να τον δεχτούν
ως φιλοξενούμενο. Ιδιαίτερη χαρά τού προξένησε η αποδοχή του από την Ιερά Μεγίστη
Μονή Βατοπαιδίου. «Είναι πανέμορφη, μέσα σε εκπληκτικό περιβάλλον και συνάμα είναι
η 2η στην ιεραρχία των μονών του Αγίου Όρους. Εξαιρετικά!», σκέφτηκε. Θα βίωνε το
Άγιο Όρος στα καλύτερά του. Χρόνια ήθελε να το επισκεφθεί και τώρα πια θα το κατάφερνε. Ο Βαγγέλης αισθάνθηκε διπλή χαρά όταν με το που έφτασε εκεί έμαθε πως
η Μονή είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (Βαγγέλης γαρ). «Διπλή η
χαρά», αναλογίστηκε και άρχισε να ζει στους ρυθμούς του Όρους. Δεν φανταζόταν όμως
ότι οι χαρές, εκτός βέβαια από αυτή καθαυτή την εμπειρία των ημερών που θα περνούσε εκεί, θα τρίτωναν. Αυτό συνέβη όταν δοκίμασε το κρασί της Μονής: «Αμπελώνας Βατοπαιδίου». Ήταν λάτρης των ροζέ, αλλά αυτό δεν το είχε ξαναδοκιμάσει. Έμελλε
να γίνει το αγαπημένο του, όχι μόνο γιατί όντως του άρεσε. Γιατί μπαίνοντας στους
Αµπελώνασ Βατοπαιδίου
κανονικούς ρυθμούς του, το κρασί τού θύμιζε το Άγιο Όρος και τον γαλήνευε.

ΙΕΡΆ ΜΕΓΊΣΤΗ
ΜΟΝΉ ΒΑΤΟΠΑΙΔΊΟΥ
ΠΓΕ Άγιον Όρος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
55% Γκρενάς ρουζ,
45% Σιρά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.vatopedi.gr

Σημειώσεις:
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A·Muse Rosé (2018)
Την πήρε από το σπίτι στην ώρα του, τής άνοιξε την πόρτα τού αυτοκινήτου και δεν
ξέχασε να επισημάνει πόσο όμορφη ήταν! Ξεκίνησαν. Είχε κλείσει τραπέζι σε ιταλικό
εστιατόριο. Ήταν το δεύτερο ραντεβού τους, το «κομβικό». Αρχικά είχε σκεφτεί σούσι,
αλλά προτίμησε το «σιγουράκι». Ωστόσο, στο απρόβλεπτο κέντρο της Αθήνας, το οποίο
ήταν υποχρεωμένοι να διαβούν, η κίνηση είχε δώσει τη θέση της στην «ακινησία». Η
ανακούφισή του ήταν μεγάλη όταν η πρόταση ανάγκης για σούσι που τής έκανε τής
άρεσε. Γιατί σε λίγο περνούσαν από το αγαπημένο του ιαπωνικό εστιατόριο. Αυτή μάλιστα εκτίμησε την αποφασιστικότητά του, την ταχύτητα που έκλεισε τραπέζι και την
ευγένεια να ακυρώσει το ιταλικό. Η τύχη του συνεχίστηκε και στην επιλογή κρασιού:
A·Muse Rosé, που και καλό είναι με σούσι και πώς πήρε το όνομά του ήξερε. Η ιστορία
ταίριαζε και με την περίπτωση: «“Nονά” του είναι η Αλκυόνη, μια φίλη της οινοποιίας
Muses Estate, που σκέφθηκε το “A·Muse” εν μέσω αθηναϊκού μποτιλιαρίσματος: συνA·Muse Rosé
δυασμός μιας μούσας («a muse») και διασκέδασης (amuse = διασκεδάζω)», τής είπε.
Την είχε κερδίσει!

ΚΤΉΜΑ ΜΟΥΣΏΝ
ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
90% Σοβινιόν μπλαν,
10% Μούχταρο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.musesestate.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Amyntas Αφρώδης Rosé Demi-Sec (2017)
Η ίδια γκρίνια κάθε καλοκαίρι: «Εάν δεν έχει θάλασσα δεν είναι διακοπές», του έλεγε
πάντα η γυναίκα του. Εκείνου, πάλι, όσο δεν του άρεσε η θάλασσα, τόσο του άρεσαν
οι λίμνες. Λάτρευε και το βουνό και αν οι λίμνες ήταν ανάμεσα σε βουνά ή περιστοιχίζονταν από αυτά ήταν ευτυχισμένος! Ωστόσο, στα 5 χρόνια που ήταν μαζί ποτέ δεν
πήγαν σε λίμνη. Παλιότερα, είχε επισκεφθεί ορεινές και παραλίμνιες περιοχές μόνος
του ή με άλλα, προηγούμενα ταίρια του. Αλλά του έλειπαν οι λίμνες και ήθελε να πάει
και μαζί της. Λόγω δουλειάς, έτυχε να χρειαστεί να επισκεφθεί για μερικές μέρες τη
Φλώρινα. Παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του, έκανε μια επέκταση τριών ημερών
στο ταξίδι του και επισκέφθηκε ξανά τη λίμνη Βεγορίτιδα και τη λίμνη Πετρών. Έβγαλε
το άχτι του! Στο γυρισμό, μαζί με διάφορα άλλα δωράκια για τη γυναίκα, έφερνε και
μερικά «Amyntas Αφρώδης Rosé Demi-Sec», τού συνεταιρισμού Αμυνταίου, που επίσης
επισκέφτηκε. Ήξερε πως τής αρέσει αυτός ο τύπος κρασιού. Να «γιορτάσουν» το γυAmyntas Αφρώδησ
ρισμό του, να την εξευμενίσει και να έχει κι αυτός κάτι απολαυστικό για να απαλύνει
την γκρίνια που τον περίμενε…

AMYNTAS WINES
ΠΟΠ Αμύνταιο

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Ξινόμαυρο

αρωµατική
ένταση

11,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.amyntaswines.gr

Σημειώσεις:
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Amyntas Ροζέ (2018)
Περίμενε με ανυπομονησία την Χουανίτα, την ισπανίδα φίλη του, που συχνά τον φιλοξενούσε στο σπίτι της στη Βαλένθια. Την είχε γνωρίσει επεισοδιακά, κατά την πρώτη
επίσκεψή του σε αυτήν την πόλη, σε ένα wine bar για όστρακα, όπου κάτω από τους
πάγκους βρίσκεις καφάσια για να πετάς τα άδεια κελύφη και βασιλεύει το ροζέ κρασί.
Η άγνωστή του τότε Χουανίτα καθόταν δίπλα του. Είχε φάει τα όστρακά της και τελείωνε απολαυστικά το vino rosado της. Ξάφνου κάποιος τής άρπαξε αστραπιαία το κινητό της, που ήταν ακουμπισμένο στον πάγκο και το ‘βαλε στα πόδια. Ενστικτωδώς,
αυτός κυνήγησε το ληστή, που πέταξε το κινητό και ετράπη σε φυγή. Παραδίδοντάς
το στην Χουανίτα, ευτυχώς ακέραιο, ξεκίνησε μια όμορφη φιλία που κρατάει χρόνια.
Ωστόσο, αυτή δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Έτσι κι οι δύο ήταν πολύ
χαρούμενοι. Όλα ήταν έτοιμα για την υποδοχή της. Ανάμεσά τους, ως λάτρης των ροζέ
που ήταν, την περίμενε το «Amyntas Ροζέ», το ΠΟΠ Αμύνταιο τού συνεταιρισμού της
Amyntas Ροζέ
περιοχής. «Περήφανη όπως είναι θα παραδεχτεί άραγε πως είναι καλύτερο πολλών
rosado τους;», αναρωτιόταν.

AMYNTAS WINES
ΠΟΠ Αμύνταιο

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Ξινόμαυρο

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.amyntaswines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Αναστασία (2018)
Είχε φροντίσει να βιώσει τη ζωή τής βαφτιστήρας του από κοντά, αποκτώντας ιδιαίτερη σχέση μ’ αυτήν. Με την οικογένειά της είχε ήδη. Στην εφηβεία της μικρής αραίωσαν, αλλά μεγαλώνοντας η σχέση ξανάγινε κοντινή. Τον έβλεπε ως «μέντορα» και
αυτός φρόντιζε να τής μεταλαμπαδεύει πολλά από τα ποικίλα γνωστικά πεδία του. Ένα
από αυτά ήταν η γαστρονομία (φαγητό και κρασί). Άλλωστε, πάντα θυμόταν το νονό
της να μαγειρεύει στο πατρικό της. Τώρα που μάθαινε κι αυτή τα μυστικά της μαγειρικής τον είχε σύμβουλο. Στο κρασί δυσκολευόταν, γιατί δεν ήταν φαν, αλλά πολλάκις εντυπωσιαζόταν από ταιριάσματα κρασιού – φαγητού του νονού της. Αυτό συνέβη
και τη βραδιά της φετινής Ανάστασης, όταν αυτή έφτιαξε για πρώτη φορά μαγειρίτσα.
Την πέτυχε, αλλά πιο επιτυχημένος ήταν ο συνδυασμός με το ροζέ κρασί «Αναστασία»,
που έφερε ο νονός. «Τα εντόσθια δεν είναι ό,τι πιο έυκολο για κρασί και δη με αυγολέμονο. Κοίτα πώς δένει η αχνή γλυκύτητα τής μαγειρίτσας με το ημίξηρο αυτό κρασί,
Αναστασία
επειδή έχει και καλή οξύτητα», τής είπε και αυτή δεν χόρταινε να τον ακούει.

ΚΤΉΜΑ ΜΑΝΩΛΕΣΆΚΗ
ΠΓΕ Δράμα

(#5)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Καμπερνέ σοβινιόν

αρωµατική
ένταση

12% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.manolesakis.gr

Σημειώσεις:
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Απλά Rosé (2018)
Ήτανε άνθρωπος απλός· απλός αλλά ισορροπημένος και τού άρεσαν τα απλά πράγματα. Άλλωστε και ο τρόπος σκέψης του ηθελημένα απλός ήταν (όχι απλοϊκός), αφού
επρόκειτο για έναν έξυπνο άνθρωπο. Συνειδητά, άλλωστε, λάτρευε την ομορφιά της
απλότητας και την κυνηγούσε όπου και όπως μπορούσε να την εξασφαλίσει. Ωστόσο,
παρότι κοινωνικός ήταν μόνος στη ζωή. Ο σύνθετος τρόπος σκέψης και οι «υπερβολικές», όπως έλεγε, υπεραναλύσεις του γυναικείου νου έρχονταν σε αντίθεση με την
αγάπη και τη ροπή του στην απλότητα. Όχι ότι δεν είχε κάνει σχέσεις. Είχε! Αλλά είχε
καταλήξει στα συμπεράσματά του. Έλα όμως που η ζωή δεν είναι πάντα απλή… Τη
γνώρισε όταν τα χέρια τους άγγιξαν ταυτόχρονα την ίδια φιάλη ενός ροζέ κρασιού
στην καλή κάβα της περιοχής του. Το πρώτο χαμόγελο, τα σχόλια περί του κρασιού, η
ανταλλαγή αριθμών τηλεφώνων… κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. Όλα έγιναν απλά… Εδώ και μήνες
πίνουν μαζί το «Απλά Rosé», το αγαπημένο τους κρασί και «βάζουν νερό στο κρασί»
Απλά Rosé
της κοινής ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουν και αυτήν και το αγαπημένο κρασί τους!

ΟΊΝΩΨ
Ποικιλιακός οίνος

(#2)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

γευστικόσ
όγκοσ

φρεσκάδα

στυφάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Ξινόμαυρο,
30% Λημνιώνα,
20% Μαυρούδι
12,15% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.oenopswines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Από Δύο Χωριά (2018)
Ο Χρήστος μόλις έλαβε ένα πακέτο με κούριερ. Ο Αντώνης, στο διπλανό γραφείο, είδε
τον κούριερ να περνάει με το «δώρο» που αυτός είχε στείλει. Ο Χρήστος δεν κατάλαβε
αρχικά τι ήταν και από ποιον. Ο Αντώνης σκεφτόταν ήδη την έκπληξη του συναδέλφου του και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ο Χρήστος άνοιξε το καλά προφυλαγμένο
κουτί και μέσα από το σελοφάν με φυσαλίδες διέκρινε το σχήμα του «δώρου» του.
Στον Αντώνη άρεσαν πολύ οι παροιμίες και τις χρησιμοποιούσε δεόντως. Ο Χρήστος
έσκισε το σελοφάν και διάβασε την ετικέτα του ροζέ κρασιού που κρατούσε: «Από Δύο
Χωριά». Ο Αντώνης ήξερε πως δεν θα γευόταν όλη τη χαρά του, αφού δεν μπορούσε
να δει τη φάτσα του Χρήστου, αλλά η ιδέα και μόνο τον γέμιζε ικανοποίηση. Χρήστος
και Αντώνης τσακώθηκαν χθες τόσο πολύ, που ο τελευταίος αποφάσισε να κόψει μαζί
του κάθε «διπλωματική σχέση» (και είχε δίκιο…). Ο Χρήστος τού επέστρεψε το κρασί
με ένα post-it στη φιάλη. Κάτω από το «Από Δύο Χωριά» έγραφε: «Όχι εμείς! Έφταιξα!
Από ∆ύο Χωριά
ΣΥΓΝΩΜΗ! Θα επανορθώσω». Τα βρήκαν σύντομα και ήπιαν το κρασί μαζί.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ
Γ. ΚΑΡΑΜΉΤΡΟΥ
ΠΓΕ Καρδίτσα

(#5)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μαύρο Μεσενικόλα

αρωµατική
ένταση

13% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.winerymonsieurnicolas.gr

Σημειώσεις:
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Αρβανιτίδη Ξινόμαυρο Rosé (2018)
Η ήδη συνταξιούχος μητέρα της θα έκλεινε σε λίγες μέρας τα 61 και ο πατέρας της
είχε πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί στα 65 του. Η 40άρα κόρη τους ήθελε να βρει κάτι
ξεχωριστό να κάνουν οι δικοί της για να γιορτάσουν το διπλό αυτό γεγονός. Εδώ και
καιρό είχε παρατηρήσει πως ο γνωστός τραγουδιστής Πασχάλης (πρώην Olympians)
έκανε ξανά ζωντανές εμφανίσεις. Οι γονείς της τον λάτρευαν! Είχαν ζήσει ως έφηβοι
την πρώτη εποχή των Olympians και τραγούδια όπως «Το Κορίτσι του Μάη», «Η Συγνώμη» και «Το Σχολείο» δεν ήταν για αυτούς απλώς «Oldies but goodies», αλλά ορόσημα. Ήταν τυχερή, γιατί το Σάββατο μετά τα γενέθλια της μητέρας της ο Πασχάλης
είχε εμφάνιση σε ένα χώρο στον Πειραιά, που ήταν ό,τι έπρεπε για τους γονείς της.
Έκλεισε τραπέζι, πλήρωσε και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να πάει εκείνη το κρασί που
θα έπιναν οι δικοί της εκείνο το βράδυ. Ευτυχώς δέχτηκε. Ήταν το «Rosé Ξινόμαυρο
Arvanitidis» και ταίριαζε γάντι με την περίπτωση, αφού το επώνυμο του Πασχάλη είναι
Αρβανιτίδη Ξινόµαυρο
Αρβανιτίδης. «Δεν το ξέρουν πολλοί», περηφανευόταν πάντα η μαμά της, γιατί αυτή το
γνώριζε. Θα της άρεσε...

ΚΤΉΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΊΔΗ
ΠΓΕ Θεσσαλονίκη

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Ξινόμαυρο

αρωµατική
ένταση

13% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.arvanitidis-winery.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Άρωμα Λόφου Ροζέ (2018)
Ο Πανίκος ζει χρόνια στην Ελλάδα. Επισκέπτεται κατά καιρούς την πατρίδα του, την
Κύπρο, αλλά όπως και να το κάνουμε τού λείπει. Χωρίς να είναι «πατριδολάγνος» (αγαπάει, άλλωστε και την Ελλάδα και τη θεωρεί δεύτερη πατρίδα του), οτιδήποτε τού θυμίζει την Κύπρο τον συγκινεί. Η ιδιαίτερη πατρίδα του είναι η «Λόφου», ένα αμφιθεατρικό χωριό 26 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεμεσού, χτισμένο όντως σε λόφους, απ’
όπου πήρε και το όνομά του. Παλιά μάλιστα λεγόταν «ο Λόφος», ενώ η κύρια καλλιέργεια εκεί ήταν το αμπέλι. Με όλα αυτά, εύλογη ήταν η χαρά και η συγκίνηση του Πανίκου όταν ανακάλυψε πως υπάρχει ροζέ κρασί που ονομάζεται «Άρωμα Λόφου». Δεν
ήταν λάτρης του κρασιού, αλλά τα ροζέ τού άρεσαν. Με αυτό δε το ροζέ ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τα κρασιά γενικότερα και αρχίσε να γίνεται οινόφιλος. Όποτε
βρίσκεται πια με συμπατριώτες του, σπίτι ή και έξω, πηγαίνοντας σε κυπριακές ταβέρνες, παίρνει πάντα μαζί του μερικές φιάλες «Άρωμα Λόφου ροζέ». «“Bring your
Άρωµα Λόφου ροζέ
own wine” κάνουμε», εξηγεί στους φίλους του. «Αν γκρινιάσουν θα τους εξηγήσουμε
και την ιστορία…».

ACHAIA CLAUSS
ΠΓΕ Αχαΐα

(#4)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
33% Σιρά,
34% Μαυροδάφνη,
33% Καμπερνέ σοβινιόν
13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.clauss.gr

Σημειώσεις:

17
Astoria Fashion Victim Moscato Rosé (2018)
Η μητέρα της Μαρίας ήταν μοδίστρα. Έβγαζε πολλά χρήματα, γιατί οι μεταποιήσεις και
τα διάφορα κοντέματα, στενέματα κ.λπ. μάζευαν σωρούς τα ρούχα στο εργαστήρι της.
Η Μαρία, αν και καλή μαθήτρια, δεν θέλησε να δώσει εξετάσεις για κάποια Ανώτατη
Σχολή. Ήθελε να σπουδάσει σχέδιο ρούχων και κοπτική – ραπτική (γιατί άραγε;). Μετά
από πολλές αντιρρήσεις, η μητέρα της κάμφθηκε και την έστειλε στη Γαλλία. Η Μαρία
ήταν ταλαντούχα! Αποφοίτησε πρώτη στο έτος της και γύρισε πίσω με το όνειρό να
φτιάξει το δικό της οίκο μόδας. Ξεκίνησε δειλά και μόλις μετά από λίγα χρόνια πηγαίνει
απ’ το καλό στο καλύτερο! Ύστερα και από την πρόσφατη αποδοχή της στο εξωτερικό,
την πόρτα της χτύπησε γνωστό περιοδικό μόδας για την πρώτη συνέντευξη. Όταν στο
πλαίσιό της τη ρώτησαν αν έχει κάποιο γούρι, η Μαρία απάντησε: «Όταν πρωτάνοιξα
έριξα πολλή προσωπική δουλειά. Ανάμεσα σε άλλα, έφτιαξα μόνη μου τρία λαμπατέρ
από το μπουκάλι του αγαπημένου μου κρασιού, “Astoria Fashion Victim Moscato Rosé”,
Astoria
Moscato
γιατί
είναιFashion
υπέροχο.Victim
Αυτά είναι
το γούρι μου και δεν θα τα αποχωριστώ ποτέ».

ASTORIA WINES
PGI TrevisoΙταλία

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
95% Μοσχάτο Άσπρο,
5% Μαλβάζια μαύρη

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

11% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.panettas.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Aurelia (2017)
Η βιτρίνα της ξάφνιασε τους πάντες για άλλη μια φορά,! Βραχιόλια και κολιέ ήταν το
αποκλειστικό αντικείμενο τής νέας σειράς κοσμημάτων που ολοκλήρωσε πρόσφατα.
Όπως πάντα, τίποτα το συμβατικό δεν υπήρχε στα άκρως εναλλακτικά σχέδιά της,
εκτός από το μέταλλο: πάντα χρυσός! Δεν το διαπραγματευόταν! «Είναι ο κρίκος που
με συνδέει με την παράδοση τού κοσμήματος, αρχέγονα και αρχετυπικά», έλεγε, εξηγώντας την επιλογή της. Αυτήν τη φορά, όμως, δεν ήταν μόνο τα πρωτότυπα σχέδια
που ξάφνιαζαν ευχάριστα, αλλά και ο τρόπος που παρουσιάζονταν: «Πάντα μού θύμιζαν λαιμό ή βραχίονα τα μπουκάλια των αφρωδών οίνων (πως λέμε “λαιμός μπουκαλιού;”). Έτσι, τα βραχιόλια και τα κολιέ βρίσκουν πάνω τους εξαίσιο χώρο για να αναδειχθούν. Επέλεξα το ροζέ κρασί “Aurelia” γιατί είναι ημιαφρώδες, δηλαδή απαστράπτον, όπως τα κοσμήματα. Ο χρυσός δείχνει άψογα στο υπέροχο ροζ χρώμα της διάφανης φιάλης, ενώ το όνομα του κρασιού προέρχεται από τη λέξη «aureus» (χρυσός
Aurelia
στα λατινικά). Επίσης, αυτό το κρασί μου αρέσει πολύ», είπε σε συνάδελφό της, που
θαύμαζε τη βιτρίνα της.

ZOINOS WINERY ZITSA
ΠΓΕ Ήπειρος

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
70% Βλάχικο και Μπεκάρι,
30% Ντεμπίνα

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Μέθοδος charmat

www.zoinos.gr

Σημειώσεις:

18
Bee (2018)
«Το “Bee” θα μπει. Θα ‘ναι στη λίστα! Αν δεν μπει το “Bee” φεύγω εγώ…», απείλησε την
ιδιοκτήτρια του μπαρ που δούλευε ο Σίμος Παλουκάκης. Ήταν ο υπεύθυνος κρασιών
και είχε επιλέξει αποκλειστικά ελληνικούς οίνους για το μπαρ, οπότε δεν ήθελε να τού
χαλάσει το concept για ένα κρασί. Η ιδιοκτήτρια πάλι φοβόταν την επιλογή να μην έχει
στη λίστα έστω ένα ιταλικό αφρώδες, από τα τόσο γνωστά και επιτυχημένα της γείτονος χώρας, που έχουν τρελή ζήτηση. Το άγχος της ήταν εάν θα τα έβγαζε πέρα με
τον ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα μπαρ της περιοχής, που όλα είχαν τέτοια αφρώδη.
«Μην ψαρώνεις», την καθησύχασε ο Σίμος: «Το “Bee” έχει εκρηκτικά αρώματα και χαμηλό αλκοόλ, όπως τα κρασιά που λες. Έχει και μια πανέμορφη και ελκυστική φιάλη με
δαντέλα, που “μιλάει” στις γυναίκες, οι οποίες λατρεύουν αυτά τα κρασιά. Άκουσέ με
και δεν θα χάσεις» και τής έδειχνε το μπουκάλι. «To be(e) or not to be(e)? Τhat is the
question!», είπε χαμογελώντας η ιδιοκτήτρια. Είχε πειστεί, αλλά πρόσθεσε: «Μην τολμήBee
σεις, όμως, να με ξαναπειλήσεις πως θα φύγεις, γιατί τότε θα σε διώξω εγώ!».

ΚΤΉΜΑ ΠΑΛΥΒΟΎ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

9% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.palivos.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

BiancoNero Sparkling Pink (N V)
Γνώρισε τη Γιούλα σε ένα καφέ μπαρ στο Ζωγράφου που σύχναζε με την παρέα του.
Αυτή δούλευε εκεί ως σερβιτόρα και παράλληλα σπούδαζε. Την ερωτεύθηκε, αλλά όχι
με την πρώτη ματιά. Αρχικά τού ήταν αδιάφορη. Όλα άρχισαν όταν κάποια στιγμή ζήτησε τη βοήθειά του, λόγω συνάφειας του αντικειμένου των σπουδών της με το επάγγελμά του. Άρχισαν να συναναστρέφονται και μια μέρα την είδε με άλλο μάτι. Σαν κάτι
να άστραψε μπροστά του. Την περνούσε περίπου 10 χρόνια και συνάμα ήταν ντροπαλός. Έψαχνε τρόπο να τής μιλήσει, αλλά η σκέψη τής απόρριψης τον αποκάρδιωνε. Ζήτησε λοιπόν από ένα κολλητό του μουσικό να τής γράψει ένα τραγούδι. Αυτός έγραψε
τους στίχους. Δεν ήταν κακοί. Μιλούσαν ακριβώς για το πώς άστραψε μπροστά του η
φλόγα του για εκείνη. Το κομμάτι λεγόταν «Sparkling» και ήταν μια όμορφη μπαλάντα.
Τής το έδωσε σε CD. Αυτή κατάλαβε, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Αυτός άλλαξε στέκι,
αλλά όχι και το αγαπημένο του ποτό. Ήταν το «BiancoNero Sparkling Pink». Ένα αφρώδες
BiancoNero Sparkling Pink
κρασί που τού είχε συστήσει η Γιούλα, όταν την πρωτογνώρισε στο καφέ μπαρ.

ΚΤΉΜΑ ΘΕΌΠΕΤΡΑ
Ποικιλιακός οίνος

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχάτο Αμβούργου

αρωµατική
ένταση

7,6% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.tsililis.gr

Σημειώσεις:
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Βιβλία Χώρα Ροζέ (2018)
Στο δρόμο για τον οδοντίατρο διαφωνούσαν αν κατόπιν θα πήγαιναν σινεμά ή σε ένα
μπαράκι που έπαιζαν κάτι φίλοι του απ’ τα παλιά, που διατηρούσαν ακόμα ζωντανή τη
μπάντα τους («εάν τη λες ζωντανή…», όπως αυτή συνήθισε να λέει). Έπαιζαν παλιό ελληνικό ροκ (η χειρότερή της…) και σήμερα έκαναν άλλο ένα live, «που τα σπάει», όπως
έλεγε αυτός (για να προσθέτει εκείνη: «… τα νεύρα!!!!!!!»). Όσο ο φίλος της έκανε καθαρισμό δοντιών, αυτή χάζευε έναν ελκυστικό κατάλογο από μια περσινή εκδήλωση
ροζέ κρασιών (Drink Pink την έλεγαν). Τον βρήκε στο τραπεζάκι τού χώρου αναμονής τού ιατρείου, μαζί με περιοδικά, λευκώματα κ.ά. Ο φίλος της «την έψαχνε» με το
κρασί. Εκείνη έπινε ό,τι επέλεγε εκείνος, γιατί το κρασί τής άρεσε. Μόλις σηκώθηκε
από την καρέκλα του πόνου τού λέει: «Αν απαντήσεις σε μία οινική ερώτηση θα πάμε
στους… “ροκ σταρ” σου, αλλιώς σινεμά! Ποιο ήταν μάλλον το πρώτο ελληνικό ροζέ
κρασί από την ποικιλία σιρά (άντε… να σε βοηθήσω κιόλας), που βγήκε για πρώτη
Βιβλία Χώρα Ροζέ
φορά το 2001;». «Ορίστε;», ψέλλισε ο δόλιος… «“Βιβλία Χώρα Ροζέ”», τού απάντησε. Ευτυχώς, η ταινία τούς άρεσε!

ΚΤΉΜΑ ΒΙΒΛΊΑ ΧΏΡΑ
ΠΓΕ Παγγαίο

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Σιρά

αρωµατική
ένταση

13% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.bibliachora.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Βίβλινος Ροζέ (Magnum) (2018)
«Ένα Μάγκνουμ ’18 για το Βίβλινο Ροζέ», σκεφτόταν γελαστός ο Σοφοκλής Κουφογιωργόπουλος, ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου. Έτσι θα έλεγε μπαίνοντας στο σπίτι
που τον περίμενε η παρέα του για φαγητό, δείχνοντάς τους το κρασί που τούς πήγαινε:
«Βίβλινος Ροζέ (Magnum)» 2018. Γιατί μαζεύονταν σήμερα, όπως και κάθε πρώτη Κυριακή τοή μήνα (εκτός απροόπτου), όχι μόνο για να φάνε (πάντα κάτι ελαφρύ, γιατί
δεν ήθελαν η πέψη να τούς ναρκώσει). Επέλεγαν ταινίες και μετά το (γι’ αυτό ελαφρύ) φαγητό ακολουθούσε μαραθώνιος. Σήμερα θα έβλεπαν τις «Dirty Harry» (1971),
«Magnum Force» (1973) και The Enforcer» (1976), δηλαδή τα τρία πρώτα αστυνομικά
έργα όπου ο Κλιντ Ίστγουντ υποδύεται το θρυλικό επιθεωρητή Κάλαχαν, έναν από τους
ρόλους που σαφώς τον καθιέρωσαν στη μεγάλη οθόνη. Καθόλου περίεργο λοιπόν το
«Ένα Μάγκνουμ ’18 για το Βίβλινο Ροζέ», αφού ο ελληνικός τίτλος της δεύτερης από τις
ταινίες που θα έβλεπαν ήταν «Ένα magnum 44 για τον επιθεωρητή Κάλαχαν». Η παράΒίβλινοσ Ροζέ
φρασή του τού άνοιξε την όρεξη και για φαγητό και για κρασί και για ταινίες.

ΚΤΉΜΑ ΒΙΒΛΊΑ ΧΏΡΑ
Ποικιλιακός οίνος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

100% Τ
 οπική ποικιλία
Παγγαίου
φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.bibliachora.gr

Σημειώσεις:

20
Bijoux Χρυσοχόου (2018)
Είχε πια απαυδήσει! Από τότε που ανέλαβε το χρυσοχοείο του πατέρα του, ένα συνοικιακό μαγαζί με καλό όνομα, σε καλό σημείο και με σταθερή πελατεία, κάποιοι φίλοι
του τον κοιτούσαν στα χέρια κάθε που τον περίμεναν για επίσκεψη. Για να μην μιλήσουμε για όποτε είχαν γενέθλια, γιορτή ή ήταν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κ.λπ. Λες
και ήταν υποχρεωμένος επειδή ήταν χρυσοχόος να τους πηγαίνει πάντα για δώρο μπιζού. Σε ένα ταξίδι του στην Τρίπολη άκουσε την ιστορία τού ντόπιου ποτοποιού Νικόλαου Μπίρη, ο οποίος έφτιαξε κάποτε ένα κοκτέιλ για αυτούς που ζητούν… «τίποτα»
και το ονόμασε… «Τίποτα». Έτσι τού ήρθε η φαεινή ιδέα: Το δώρο του να είναι μεν ένα
μπιζού Χρυσοχόου, αφού αυτό περίμεναν από εκείνον, όχι όμως από το μαγαζί του.
Θα ήταν ένα κρασί: το ροζέ «Bijoux Χρυσοχόου». Περιχαρής μάλιστα από την ιδέα του,
όχι μόνο την εφάρμοσε, αλλά έκανε και τους αποδέκτες των δώρων του ευχαριστημένους. Γιατί και το κρασί τούς άρεσε και την αστεία ιστορία τού δώρου – «μπιζού»
Bijoux Χρυσοχόου
από τον χρυσοχόο φίλο τους απολάμβαναν. Σύντομα μάλιστα η ιστορία έγινε viral στα
κοινωνικά δίκτυα.

ΚΤΉΜΑ ΧΡΥΣΟΧΌΟΥ
Επιτραπέζιος Οίνος

(#5)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

50% Ξινόμαυρο,
50% Μοσχάτο Αλεξανδρείας
φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.chrisohoou.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Βογιατζή Ροζέ (2018)
«Deja vu» ένιωσε με την ετικέτα τού κρασιού που είχαν παραγγείλει: «Βογιατζή Ροζέ».
Η όμορφη εικόνα της τού θύμισε αυτές τις ειδικές εικόνες με σχήματα, που επιδέχονται πολλές ερμηνείες και δίνουν ψυχολόγοι για να σχηματίσουν σύντομα άποψη για
το προφίλ σου. Δυόμισι χρόνια πέρασαν σαν αστραπή από το μυαλό του, απ’ όταν άρχισε ψυχοθεραπεία (πάντα ήθελε να κάνει). Ξεκίνησε όταν τα οικονομικά του το επέτρεψαν και όλοι λένε πως τον έχει ωφελήσει. Σημασία βέβαια έχει τι νιώθει αυτός,
που όχι απλώς συμφωνεί, αλλά υπερθεματίζει. Όπως ήταν πριν, ακόμα και αυτό που
έκανε τώρα, να είναι έξω με την παρέα του, θα δυσκολευόταν να το κάνει και εάν το
αποφάσιζε δεν θα το ευχαριστιόταν. Άλλος άνθρωπος ήταν πια! Με την εικόνα της
ετικέτας έκανε το τεστ στην παρέα. «Πεταλούδα», «πολλές πεταλούδες», «σκιές πεταλούδας», «φιόγκος δώρου», «άγγελος», «φτερά»… Ακούστηκαν πολλές απόψεις και η
παρέα διασκέδαζε, έτρωγε και έπινε το ωραίο κρασί της. Αυτός, όχι μόνο ήταν μέλος
Βογιατζή Ροζέ
της, έτεινε να γίνει η «ψυχή» της! Το επόμενο ποτήρι το ήπιε στην υγειά του!

ΚΤΉΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΉ
ΠΓΕ Βελβεντός

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

90% Ξινόμαυρο,
10% Τσαπουρνάκος
φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.ktimavoyatzi.gr

Σημειώσεις:
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Boutari Rosé Demi-Sec (2018)
Ο Άκης μόλις άνοιξε ένα Boutari Rosé Demi-Sec για το κινέζικο δείπνο που τού ετοίμασε
η γυναίκα του Λιράν. Η Λιράν ήταν κινέζα, αλλά τού μαγείρευε σπάνια κινέζικο, γιατί
λάτρευε την ελληνική κουζίνα, που είχε μάθει πολύ καλά. Γνώρισε τον Άκη σε ένα από
τα ταξίδια του στην Κίνα, όταν ήταν επαγγελματίας φωτογράφος μόδας. Τότε η Λιράν
ήταν μοντέλο. Εκείνες τις «χρυσές» εποχές της Ελλάδας, τη δεκαετία του 1990, ο Άκης
συνεργαζόταν με πολλά περιοδικά και είχε γυρίσει με τη δουλειά του σχεδόν όλο τον
κόσμο. Σήμερα ζει μαζί με την αγαπημένη του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μια από
τις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου και διατηρεί εκεί την καλύτερη κάβα της. Γιατί όταν
τα πράγματα έσφιξαν στην Αθήνα έκανε αποκέντρωση και το χόμπι του, το κρασί, το
έκανε επάγγελμα. Όσα όμως κρασιά κι αν δοκιμάζει, όταν η γυναίκα του φτιάχνει κινέζικο πίνουν πάντα Boutari Rosé Demi-Sec. Ήταν το πρώτο κρασί που ήπιαν στην Ελλάδα, όταν η Λιράν θέλησε να επισκεφτεί το καλύτερο, τότε, κινέζικο εστιατόριο της
Boutari Rosé Demi-Sec
χώρας, στο Σύνταγμα. Το Boutari Rosé Demi-Sec παραμένει κρίκος – εγγύηση της διαφυλετικής αγάπης τους.

ΜΠΟΥΤΆΡΗ
ΠΓΕ Μακεδονία

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

61% Ξινόμαυρο,
24% Μερλό, 15% Σιρά
φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.boutari.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Brillante (2018)
Τρώγοντας σε εστιατόριο της Κεφαλονιάς, στη λίστα κρασιών είδε το ροζέ «Brillante».
Χωρίς δεύτερη σκέψη το παράγγειλε, λες και το ‘χε δοκιμάσει… Θα ήταν σχεδόν απίθανο, αφού ήταν ένας ιάπωνας ξενοδόχος, που όταν είδε ένα ντοκιμαντέρ γιαπωνέζικης παραγωγής για την Κεφαλονιά αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές.
Είχε ήδη γοητευθεί από τις ομορφιές της και ξετρελαθεί με το νησί, όπου έμεινε τις
περισσότερες από τις διαθέσιμες μέρες του! Αλλά «αυτό πια… “Brillante”», σκέφτηκε
και είχε δίκιο να τού κάνει εντύπωση. Το ξενοδοχείο του, 35χλμ. βόρεια και λίγο δυτικά του Τόκυο, είχε το όνομα «Brillante Musashino». Ο ενθουσιασμός του μόλις το ροζέ
κρασί έφτασε στο τραπέζι δεν μειώθηκε. Του άρεσε! Ήξερε από κρασί, γιατί ως ξενοδόχος ενδιαφερόταν για τη γαστρονομία και είχε ταξιδέψει σε αρκετά μέρη του κόσμου δοκιμάζοντας. Το αποφάσισε! Την επομένη θα επισκεπτόταν την οινοποιία και
θα συζητούσε με τους ανθρώπους της για τον τρόπο που θα μπορούσε να προμηθεύεBrillante
ται το κρασί στη χώρα του. Θα το έκανε το επίσημο κρασί του ξενοδοχείου του.

ΟΡΕΆΛΙΟΣ ΓΗ
Ποικιλιακός οίνος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

γευστικόσ
όγκοσ

50% Μαυροδάφνη,
30% Μοσχάτο,
20% Βοστιλίδι
11,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.orealios.gr

Σημειώσεις:

22
Βυσσινόκηπος (2018)
«Δεν λέω, ο ενθουσιασμός της Ισμήνης είναι μεγάλος, αλλά είναι πολύ επιφανειακή.
Δεν μπαίνουν έτσι στο πετσί του ρόλου», είπε στο βοηθό του ο κ. Πρικνάδης (ήταν τελειόφοιτη της δραματικής σχολής που αυτός διεύθυνε και στην αποφοίτηση η Ισμήνη
θα πρωταγωνιστούσε στο «Βυσσινόκηπο» του Τσέχοφ). «Μα να μην μπορεί να εμβαθύνει; Έτσι πιστεύει πως θα ερμηνεύσει Λιουμπόφ Αντρέγεβνα Ρανέφσκαγια; Φορώντας
βυσσινί, πίνοντας βυσσινάδες και τρώγοντας βύσσινο γλυκό;». Ο βοηθός δεν μπόρεσε
να συγκρατήσει τα γέλια του. «Είναι όμως καλή…», είπε μπας και τον καλμάρει. «Μα
τι λες τώρα; Ακριβώς επειδή είναι καλή πρέπει να διεισδύει και να διαβάζει ανάμεσα
στις γραμμές», φώναξε ακόμα πιο φορτωμένος ο σκηνοθέτης και πρόσθεσε: «Εδώ προχθές που βρεθήκαμε εκτός σχολής γιατί δεν προλάβαινε να έρθει, μου έδωσε υπερήφανη ραντεβού στο καφέ “Βυσσινόκηπος”, στα Εξάρχεια…». «Καλά, η αλήθεια είναι
πως και πριν λίγες μέρες, στα γενέθλιά της, ροζέ κρασί “Βυσσινόκηπος” μάς κέρασε.
Βυσσινόκηποσ
Ευτυχώς που ήταν τόσο καλό», είπε ο βοηθός, μη έχοντας κάτι άλλο να πει για να τη
δικαιολογήσει.

ΚΤΉΜΑ ΠΑΛΥΒΟΎ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

90% Αγιωργίτικο
10% Σιρά
φρεσκάδα

14,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.palivos.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

By Ott (2018)
«Εγώ αγόρι μου, ξέρεις πόσο αγαπάω τα ροζέ. Όχι τώρα που έγιναν μόδα, ανέκαθεν!
Αλλά επιμένω γαλλικά!», λέει ο κύριος στο νεαρό οινολόγο, με την κάπως χίπστερ εμφάνιση, που καθόταν απέναντί του. Ανάμεσά τους ήταν ένα μπουκάλι ροζέ «Domaines
Ott». «Καλά θείε, είναι γνωστό το ψώνιο σου με τη Γαλλία. Μάθε όμως πως η δουλειά
που γίνεται πια στην Ελλάδα με τα ροζέ και γενικά με το κρασί, “λέει”…», απάντησε
αυτός, σκουπίζοντας τη γενειάδα του, μετά από μια γουλιά ροζέ που στριφογύρισε
στο στόμα. «Από την άλλη, σκίζει το άτιμο!», πρόσθεσε με συστολή. «Τι σου λέω; Άσε
που παλαιώνει. Δύο ετών ήδη και αντιλαμβάνεσαι πόσο χρόνο έχει ακόμα προς βελτίωση», τόνισε ο θείος με στόμφο. «Οκ… δεν λέω, δίκιο έχεις, αλλά ας μην πιάσουμε
πάλι το θέμα της παλαίωσης. Τα ‘χουμε πει: άλλη φιλοσοφία παραγωγών, άλλη νοοτροπία καταναλωτών κ.τ.λ. κ.τ.λ.», αποκρίθηκε ο ανιψιός και πρόσθεσε: «Παρεμπιπτόντως, ξέρεις τι σημαίνει “ott” στα ουγγαρέζικα;» (είχε κάνει μεταπτυχιακό στην ΟυγBy Ott
γαρία). «“Εκεί” σημαίνει. Ό,τι πρέπει… “Εκεί”… “κολλημένος” εσύ: στη Γαλλία!». Κάγχασε ο θείος…

DOMAINES OTT
Ποικιλιακός oίνος
Προβηγκία Γαλλία

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

Σενσό, Γκρενάς ρουζ,
Σιρά
φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.deals.com.gr

Σημειώσεις:

23
Γένεσις Ροζέ (2018)
Θεσσαλονικείς και οι δύο, είχαν πραγματικά ταλαιπωρηθεί για αρκετά χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσουν παιδί. Στην 3η προσπάθεια εξωσωματικής, η Άννα και ο
άντρας της το είχαν πια πάρει απόφαση: Θα άλλαζαν και γιατρό και κλινική. Μια φίλη
τής Άννας, ομοιοπαθής, τής είχε πει πρόσφατα: «Δεν συνηθίζω να συστήνω γιατρούς,
αλλά αν θες θα σε στέλνω στο δικό μου, στην κλινική “Γένεσις”. Έχει καλό προσωπικό
και το “Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής” της ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε
στη βόρεια Ελλάδα». Την είχε πείσει. Μερικούς μήνες αργότερα τα υγιέστατα δίδυμα
επιβεβαιώνονταν στον υπέρηχο. Εκείνη τη μέρα ο άντρας της Άννας, περιχαρής, μοίραζε δώρα στο προσωπικό. Τριγύριζε στα γραφεία και στους διαδρόμους της κλινικής, κουβαλώντας μία τσάντα πολλαπλών χρήσεων σε κάθε χέρι. Η κάθε μία είχε δύο
κιβώτια με κρασί και σε όποια ή όποιον έβλεπε και είχε ήδη γνωρίσει έδινε και από
δύο φιάλες “Γένεσις Ροζέ”. «Δύο γιατί είναι δίδυμα, ροζέ γιατί είναι κορίτσια, “Γένεσις”
Γένεσισ Ροζέ
τιμής ένεκεν, λόγω της κλινικής σας!», τους έλεγε και μετέδιδε σε όλους την απέραντη χαρά και την ικανοποίησή του.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΚΕΧΡΉΣ
ΠΓΕ Μακεδονία

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

85% Ξινόμαυρο,
15% Γκεβουρτστραμίνερ
φρεσκάδα

12% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.kechri.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Γέννημα Ψυχής (2018)
Αν το μεράκι είχε μυρωδιά, αυτή θα ανταγωνιζόταν τη μυρωδιά του ξύλου, στο μικρό
εργαστήρι του στα Εξάρχεια. Ήταν ένας από τους εναπομείναντες κατασκευαστές – επισκευαστές εγχόρδων οργάνων και περιεργαζόταν ένα βιολί. «Καλό κομμάτι», είπε στον
κομιστή του. «Το έσωσα μαζί με άλλα πράγματα, από ένα σπίτι προς κατεδάφιση. Αν
είναι να το επισκευάσω, ώστε να το πουλήσω. Πόσο θα κοστίσει; Θα πιάσει τίποτα;»,
ρώτησε αυτός. «Πολλές ερωτήσεις! Ξύσιμο και βερνίκια θέλει σίγουρα. Έχεις χρόνο να
το εξετάσω και να σου πω τι άλλο, τι χρήματα θέλω και πόσο περίπου θα πιάσει;», ρώτησε κι ο οργανοποιός. «Το πολύ μια ώρα», απάντησε ο πελάτης. «Οκ, ανοίγω ένα ροζέ
κρασί “Γέννημα Ψυχής”. Να μην περιμένεις έτσι…». Μετά από μερικά ποτήρια και περίπου 40 λεπτά ο οργανοποιός είπε: «Τυχερός είσαι! Αλλά κι εγώ… ούτε να το ‘ξερα με
το κρασί που διάλεξα. Το πρόβλημα είναι στην “ψυχή”. Βλέπεις; Αυτό εδώ το ξυλαράκι
λέγεται έτσι και μεταφέρει τις ταλαντώσεις χορδών στο σκάφος. Δεν θα κοστίσει πολύ,
Γέννηµα Ψυχήσ
αλλά αύριο θα σου πω πόσο ακριβώς. Έλα τώρα να τελειώσουμε το κρασί μας».

ΚΤΉΜΑ ΜΑΝΩΛΕΣΆΚΗ
ΠΓΕ Δράμα

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Καμπερνέ σοβινιόν
12,5% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.manolesakis.gr

Σημειώσεις:

24
Cherub (2017)
Αυτός ο δημοσιογράφος οίνου διέφερε. Για ό,τι έγραφε έψαχνε διάφορες πληροφορίες, με τις οποίες συνόδευε τα περί οίνου. Ωστόσο, η απήχησή του δεν αυξανόταν,
αλλά αυτό στις μέρες μας είναι μια άλλη ιστορία... Άλλοτε το θέμα προσφερόταν και
άλλοτε όχι. Σήμερα ένιωθε τυχερός. Στις 100 περίπου λέξεις του άρθρου του έγραψε:
«Στο “Περί της Ουρανίου Ιεραρχίας”, του Διονύσιου Αρεοπαγίτη, διαβάζουμε: η ελληνική
ερμηνεία για τα χερουβίμ είναι “πλήθος γνώσεως”, “απόσταγμα σοφίας”. Αυτά ακριβώς
είχαν οι δύο ιδρυτές της οινοποιίας Montes, Αουρέλιο Μόντες και Ντάγκλας Μάρεϊ, ως
έμπειροι επαγγελματίες του κρασιού που ήταν. Κατάφεραν, έτσι, να φτιάξουν χιλιανά
κρασιά πάνω από τα τότε πρότυπα, όπως ακριβώς οραματίστηκαν. Το ροζέ “Cherub”
(χερούβ είναι ο ενικός του χερουβίμ) είναι ένα από αυτά. Η δοκιμή του στέλνει τούς
λάτρεις των ροζέ σε οινικό κήπο της Εδέμ! Άλλωστε, κατά τη βίβλο, όταν οι Αδάμ και
Εύα εκδιώχθηκαν από εκεί, τον κήπο φύλαγαν χερουβίμ. Πάντως το κρασί “Cherub”
Cherub
ίσως είναι νοστιμότερο ακόμα και από το μήλο της Εύας».

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ MONTES
Κοιλάδα Κολχάγκουα Χιλή

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

85% Σιρά,
15% Γκρενάς
φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.vinalia.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Claudia Rosé (2018)
Η πολυκατοικία ευωδίαζε από την είσοδο. Αναβαίνοντας, το φιλικό ζευγάρι τού Τιμόθεου
έφτασε έξω από την πόρτα τού διαμερίσματός του. Άνοιξε η κοπέλα του. Οι τέσσερείς
τους θα δοκίμαζαν νέες συνταγές τού Τιμόθεου, που μόλις είχε τελειώσει ένα σεμινάριο για σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
του σε σχετική σχολή. Ωστόσο, όπως πολλοί μάγειροι (ακόμα και έμπειροι σεφ), πόσο
μάλλον οι νεαρότεροι, δεν είχε εντρυφήσει στο κρασί. Το κομμάτι αυτό το αναλάμβανε
πάντα ο φίλος του, που ήταν πιο κοντά στο «σπορ». Γιατί οι συγκεκριμένοι επισκέπτες
ήταν κάτι σαν οι «επίσημοι δοκιμαστές» των πειραματισμών τού μάγειρα, καθ’ όλη τη
διάρκεια των σπουδών του. «Κάπου είχα διαβάσει πως το “Claudia Rosé” “είναι ιδανικό
για (…) πιάτα ευφάνταστων σεφ, που αποδομούν και ανασυνθέτουν γεύσεις”», είπε o
φίλος του Τιμόθεου χαμογελώντας και δίνοντας τα μπουκάλια στην κοπέλα τού μάγειρα. Αυτή, διαβάζοντας την ετικέτα, σχολίασε για τη φιάλη: «Μμμ… τι όμορφη… η
Claudia Rosé
Claudia…», «είναι η οινοποιός», την πρόλαβε ο επισκέπτης της.

ΚΤΉΜΑ ΚΛΑΟΎΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗ
ΠΓΕ Χαλκιδική

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

90% Γκρενάς ρουζ,
10% Σιρά
φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.cp-domaine.gr

Σημειώσεις:

25
Costa Lazaridi Rosé (2018)
Ήταν η πολλοστή φορά που επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη. Οι εταιρεία του τον έστελνε
συχνά και αυτός χαιρόταν διπλά, γιατί είχε ξαδέλφια στην Astoria, κοντά στα γήπεδα
τένις του Queens. Είχε μήνες να τούς δει και η χαρά του ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Κάθε
φορά που τούς επισκεπτόταν τούς πήγαινε κάτι από την Ελλάδα, κάτι που νοσταλγούσαν. Τώρα όμως τα χέρια του ήταν άδεια. Τίποτα ελληνικό δεν είχε προλάβει να αγοράσει, αφού έφυγε εσπευσμένα για Αμερική, για κάτι απρόοπτο που είχε προκύψει
ανάμεσα στην εταιρεία του και τους συνεργάτες της στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.
Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να το χειριστεί και όντως, τα πράγματα εξομαλύνθηκαν
από την πρώτη κιόλας σύσκεψη. Ήταν ευτυχής, γιατί έτσι θα είχε περισσότερο χρόνο
να περάσει με τα ξαδέλφια του. Όδευε λοιπόν προς μία νεοϋορκέζικη κάβα που ήξερε,
για να τούς πάρει τουλάχιστον μερικά κρασιά. Τρελάθηκε από χαρά μόλις είδε το «Costa
Lazaridi Rosé» να φιγουράρει πλάι σε άλλα ροζέ και μάλιστα παγκόσμιες «φίρμες» που
Domaine Costa Lazaridi Rosé
τού πρότεινε ο οινοχόος, χωρίς φυσικά να τού αλλάξει γνώμη.

DOMAINE
COSTA LAZARIDI
ΠΓΕ Δράμα

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Μερλό
13% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.domaine-lazaridi.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Côte des Roses (2018)
Αυτός ρομαντικός (Ιχθύς), αυτή ορθολογίστρια (Αιγόκερως), στην αρχή φαινόταν πως
η σχέση τους δεν θα άντεχε. Κάτι όμως η εξυπνάδα του, κάτι η λογική της, τα έχουν
βρει καλά και για καιρό. Γιατί είναι ευέλικτοι και πιστεύουν στις αμοιβαίες υποχωρήσεις! Κατάφεραν λοιπόν να ξεπεράσουν συμπληγάδες που θα οδηγούσαν πολλούς
στο χωρισμό. Ωστόσο και οι δύο διατήρησαν το χαρακτήρα τους και ποτέ δεν σταμάτησαν να κάνουν πράγματα που ήθελαν. Όταν αυτά αφορούσαν και το έτερον ήμισυ
είχαν τον τρόπο να τα φιλτράρουν ώστε να μένουν και οι δύο ευχαριστημένοι. Να,
π.χ., αυτή σιχαίνεται τα λουλούδια! Σιχαίνεται δηλαδή να τής τα προσφέρουν. Αυτός,
πάλι, πολύ θα ήθελε να τής προσφέρει, αλλά στην αρχή της σχέσης τους που το τόλμησε «έφαγε πόρτα»! Εφευρετικός όμως γαρ, όλο και κάτι έβρισκε και την εξέπληττε
και ταυτόχρονα χαιρόταν και αυτός! Όπως τώρα, που κλείνοντάς της το μάτι πονηρά,
τής πρόσφερε για την επέτειό τους το μπουκάλι του ροζέ κρασιού «Côte des Roses»…
Côte des Roses
ανάποδα! Γιατί η βάση του μοναδικού αυτού μπουκαλιού είναι σκαλισμένη σε σχήμα
τριαντάφυλλου.

GÉRARD BERTRAND
Languedoc AOC
Λανγκεντόκ - Ρουσιγιόν Γαλλία

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

Γρκενάς ρουζ,
Σιρά, Σενσό
φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.cellier.gr

Σημειώσεις:
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Cuvée Marafiance (2018)
Ως πωλητής κρασιών ήταν νεόκοπος. Πωλητής όμως ήταν χρόνια. Πίστευε δε στο «δόγμα»
πως «ο καλός πωλητής μπορεί να πουλήσει τα πάντα». Οπότε, σε κάποια στιγμή που
έμεινε χωρίς δουλειά δεν δίστασε να στραφεί σε εντελώς διαφορετικό χώρο από αυτούς που είχε ασχοληθεί έως τότε. Ήταν άλλωστε «μελετηρός» και με ανοιχτό ορίζοντα
ενδιαφερόντων. θα μάθαινε λοιπόν και το κρασί. Είχε βέβαια καταλάβει ότι ο χώρος
αυτός είναι εξειδικευμένος και πως ήθελε πολλή δουλειά, αλλά γρήγορα αντιλήφθηκε
και κάτι άλλο: Ήταν τυχερός! Γιατί τα κρασιά της μικρής εταιρείας που τον προσέλαβε
ήταν καλά. Να, για παράδειγμα, δειγματίζοντας το ροζέ «Cuvée Marafiance» του Château
Cavalier σε πολλά wine bar, η συνισταμένη των απαντήσεων που έλαβε ήταν: «Αν και
μας φέρνουν πολλή Προβηγκία τελευταία, να το βάλουμε. Πολύ καλό κρασί!». Είχε ήδη
διαβάσει πως τα ροζέ της Προβηγκίας ήταν εμβληματικά και πως τώρα που το ροζέ
κρασί είναι παγκόσμια τάση πουλούσαν! Αν και σε βρεφικό στάδιο όσον αφορά τη δοCuvée
Marafiance
κιμή
κρασιού,
το εν λόγω ροζέ άρεσε και στον ίδιο. Το θεώρησε το γούρι του!

CHÂTEAU CAVALIER
Ποικιλιακός oίνος
Προβηγκία Γαλλία

(#1)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
35% Γκρενάς ρουζ, 35% Σιρά,
16% Ρολ, 6% Καμπερνέ σοβινιόν,
4% Σεμιγιόν & Κλερέτ,
4% Μουρβέντρ
12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

www.boutzounis.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Gaia Monograph Rosé (2018)
Η ώρα ήταν περασμένη και το Wine bar κόντευε να κλείσει. Ο Φάνης, ο ιδιοκτήτης,
γνώριζε τους πελάτες που είχαν απομείνει να τελειώσουν το μπουκάλι τους. Ήταν τακτικοί και φανατικοί οινόφιλοι. Πήγαινε προς το μέρος τους να τούς πιέσει λίγο με την
παρουσία του… μην το ξενυχτούσαν και τυχαία άκουσε τι έλεγαν. «Τι περίεργο;», σκέφτηκε: «για κρασί μιλάνε». «Για να δούμε, θα ‘χει νέα κρασιά στο φετινό Drink Pink;
Τόσο κοντά στο Οινόραμα, δεν θα τα έφεραν εκεί οι παραγωγοί;», αναρωτήθηκε ο Ζαχαρίας. «Αν δεν ήταν έτοιμα…», λέει ο Λάζαρος, ανεβάζοντας τους ώμους και απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη: «Φάνη τι λες; Θα ‘χει φέτος νέα ροζέ στο Drink Pink στο Χίλτον;».
«Πάντα έχει ρε παιδιά. Είναι δυνατόν; Εγώ ξέρω ήδη ένα», είπε ο Φάνης. «Για πες…»,
είπαν «χορωδιακά» αυτοί. «Α… Δεν κάνει… Θα χαλάσει η έκπληξη…», απαντά ο ιδιοκτήτης. «Πες, γιατί αλλιώς δεν φεύγουμε. Παραγγέλνουμε κι άλλο Gaia Monograph»,
είπε απειλητικά ο Ζαχαρίας. «Φύγετε τώρα και την άλλη φορά παραγγέλνετε το νέο
Gaia Monograph Rosé
“Gaia Monograph Rosé”, αφού το δοκιμάσετε πρώτα στο Drink Pink», κατέληξε ο Φάνης.
Τους το ‘πε…

ΓΑΊΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Αγιωργίτικο
12% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.gaiawines.gr

Σημειώσεις:
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Granatus (2018)
«Από δήμαρχος – κλητήρας», σκεφτόταν πριν από χρόνια, όταν άφησε την Αθήνα η Ουρανία. Είχε σπουδάσει οινολόγος και είχε ασχοληθεί με διάφορα επαγγέλματα γύρω
από το κρασί, από την παραγωγή, μέχρι την επικοινωνία του. Κάποια στιγμή, με τον
άντρα της και το παιδάκι τους, αποφάσισαν να κάνουν αποκέντρωση. Ήταν απόφαση
για επαγγελματικούς λόγους και δυστυχώς έγινε με βαριά καρδιά. Θα καλλιεργούσαν
ροδιές σε χωράφια που ανήκαν στην Ουρανία. Δεν ήξεραν πόσο ευτυχισμένοι θα γίνονταν τελικά, τόσο λόγω της επιτυχίας τους, γιατί οι ροδιές απέδωσαν καρπούς (κυριολεκτικά και μεταφορικά), όσο και γιατί ζουν πλέον μια όμορφη και ανέμελη ζωή
κοντά στη φύση. Ωστόσο, η Ουρανία συνεχίζει να αγαπάει το κρασί, αν και εκεί που
βρίσκεται δυσκολεύεται κάπως με την πρόσβαση σε αυτό. Έτσι, όποτε ανεβαίνει στην
Αθήνα φροντίζει να το προμηθεύεται μαζικά. Ένα κρασί που δεν λείπει ποτέ από την
κάβα της είναι το ροζέ «Granatus». Δεν είναι μόνο γιατί αγαπάει τα καλά ροζέ (και
Granatus
το συγκεκριμένο το λατρεύει), είναι και τιμής ένεκεν, αφού Granatus λέγεται η ροδιά
στα λατινικά.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΆΚΟΥ
ΠΓΕ Αττική

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

80% Καμπερνέ σοβινιόν,
20% Αγιωργίτικο
φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.papagiannakos.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Granduca (2018)
Η Μυρσίνη ήταν πολύ τυχερή! Το σπίτι στα Πετράλωνα που απρόσμενα κληρονόμησε
από ένα θείο της θα υλοποιούσε ένα όνειρό της. Καθώς επρόκειτο για μια από τις μονοκατοικίες που σχηματίζουν κάτι σαν μικρό χωριό κάτω από το λόφο του Φιλοπάππου, είχε κι ένα μικρό κηπάκι. Πάντα ήθελε να έχει το δικό της κήπο. Να ευωδιάζουν
οι τριανταφυλλιές, τα γιασεμιά και οι γαζίες όπως στην παλιά Αθήνα (εδώ που τα λέμε,
ήταν λίγο «ρετρό» η Μυρσίνη…). Βέβαια, ο κήπος ήθελε δουλειά. Ήταν γεμάτος αγριόχορτα, αν και το σπίτι βρισκόταν σε άριστη κατάσταση. Σύντομα μετακόμισε και ανυπομονούσε να ξεκινήσει την κηπουρική. Όταν ο φίλος της, Salvatore (από Τοσκανέζο
πατέρα και ελληνίδα μητέρα), έκανε την πρώτη «επίσημη» επίσκεψη στο σπίτι (γιατί
στη μετακόμιση και στις επισκευές τη βοήθησε), κρατούσε το ροζέ κρασί «Granduca»
για τα καλορίζικα. Είχε διττή σημασία: το όνομα του ήταν αυτό τού πιο μοσχομυριστού
γιασεμιού, ενώ στην Ελλάδα το έφερε ο Δούκας της Τοσκάνης. «Granduca να είναι
Granduca
το πρώτο λουλούδι τού κήπου σου… λουλούδι μου!», έγραφε στην κάρτα του.

ΚΤΉΜΑ
ΠΌΡΤΟ ΚΑΡΡΆΣ
Ποικιλιακός οίνος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

50% Σιρά,
30% Σενσό,
20% Μουρβέντρ
13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.portocarras.com

Σημειώσεις:
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Gris de Nuit (2018)
Ήταν Κυριακή βράδυ. Το αχνιστό fondue σοκολάτας ανέμενε να βυθιστούν μέσα του
ψιλοκομμένα φρούτα, κριτσίνια και μπισκότα. «Πώς το πήρες απόφαση;», ρωτούσαν
τον Μάκη κάποιοι από την παρέα, που με μια τελευταία «αμαρτία» γιόρταζε την απόφασή του να ξεκινήσει δίαιτα την επομένη. Ήξεραν πως όντως θα το κάνει! Δεν ήταν
από αυτούς που έλεγαν συνέχεια «από Δευτέρα» ή άρχιζαν και διέκοπταν δίαιτες κατ’
εξακολούθηση. «Απλώς, δεν πήγαινε άλλο!», απάντησε: «Ας απολαύσουμε όμως τώρα
το fondue, γιατί έχω μπροστά μου πολλούς μήνες στέρησης». «Καλά το φαγητό… Με
το κρασί τι θα κάνεις;», επέμεναν… «Ένα ποτήρι την εβδομάδα, λευκό ή ροζέ θα το
πίνω. Το επιτρέπει ο διαιτολόγος», τους εξήγησε και πρόσθεσε: «Θα είναι η ευτυχισμένη στιγμή της εβδομάδας…». Την Πέμπτη που ακολούθησε γεύτηκε το πρώτο ποτήρι. «Μια ολόκληρη στιγμή ευτυχίας! Μα τάχα αυτό δεν είναι αρκετό ακόμα και για
μια ολόκληρη ανθρώπινη ζωή;». Ήταν λόγια του αγαπημένου του συγγραφέα, του ΝτοGris de Nuit
στογιέφσκι, από το έργο του «Λευκές Νύχτες». Το θυμήθηκε με αφορμή το ροζέ «Gris
de Nuit». «Τέλειο!», είπε.

ΚΤΉΜΑ ΤΣΈΛΕΠΟΥ
ΠΓΕ Αρκαδία

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

100% Μοσχοφίλερο
12,22% vol.
φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.tselepos.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Δαμάσκιος Οίνος Ροζέ (2018)
Ο θεσσαλονικιός Πασχάλης δεν το ΄χε πολύ με τη διασκέδαση. Μετρημένος, δεν κάπνιζε, δεν έπινε, δεν ήταν λάτρης του φαγητού, δεν χόρευε, δεν ξενυχτούσε… Εξασκούσε το πνεύμα του και αυτό τον γέμιζε. Η εκπαίδευσή του ήταν ιδιόμορφη: παρότι
εξαίρετος μαθητής, επέλεξε σχολή με πολύ χαμηλή βάση, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, αφού λάτρευε τη μουσική και πέρασε από τους πρώτους. Ενόσω σπούδαζε ενδιαφέρθηκε για τη φιλοσοφία, όπου έκανε μεταπτυχιακό. Ακολούθησε διδακτορικό στη
Χαϊδελβέργη, με θέμα τους φιλοσόφους της Νεοπλατωνικής Σχολής. Από φοιτητής
ήταν μαζί με την Αλκυόνη. Λόγω δουλειάς, ζουν μαζί και χώρια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Αγάπη μου με εκπλήσσεις. Μαγείρεψες, έφτιαξες ατμόσφαιρα με κεριά, αγόρασες ροζέ κρασί που μού αρέσει… Άψογος! Το στίγμα σου όμως δεν μπορούσες να
μην το βάλεις: “Δαμάσκιος Οίνος Ροζέ”. Να μην ξεχνιόμαστε… Δαμάσκιος: Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ε;», είπε η Αλκυόνη, ερχόμενη για το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλο∆αµάσκιοσ Οίνοσ Ροζέ
νίκη. «Μμμ… αν δεν… (σ)χολιάσεις…», είπε ο Πασχάλης, φιλώντας την.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ
ΔΑΜΆΣΚΙΟΣ
Ποικιλιακός οίνος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

60% Σιρά,
40% Καμπερνέ σοβινιόν
φρεσκάδα

13% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.damaskioswinery.gr

Σημειώσεις:

29
Diamantis Rosé (2018)
O Γιώργος Παπαπαράσχου είναι οινόφιλος με πολλά χιλιόμετρα στο οινογευστικό και στο
οινοτουριστικό κοντέρ του. Εκτός από τα κλασικά αγαπημένα του κρασιά, ανάμεσα στα
οποία είναι τα παλαιωμένα λευκά, αρέσκεται να δοκιμάζει όλα τα κρασιά που τού κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Δεν αφήνει καμία εκδήλωση γευστικής δοκιμής χωρίς να την
επισκεφθεί. Σε μία από αυτές πέτυχε το κρασί «Diamantis Rosé», που τού είχε ξεφύγει.
Δεν το ήξερε. Στον κατάλογο τής εκδήλωσης διάβασε τα λόγια του οινοποιού: «Πιστεύουμε πως όποιος βρίσκει ενδιαφέρον και γοητεία στην παλαίωση ενός ροζέ θα βρει
απλόχερα ικανοποίηση από το κρασί τής οινοποιίας μας και τής περιοχή μας (Σιάτιστα)».
«Να κάτι που αξίζει την προσοχή μου, αν είναι όπως τα λέει», σκέφτηκε. Δοκιμάζοντας,
εκτίμησε πως ο οινοποιός μπορεί και να ‘χει δίκιο. Με υπομονή, όπως χρειάζεται η παλαίωση κρασιών, θα το διαπίστωνε. Την άλλη μέρα παράγγειλε ένα κιβώτιο «Diamantis
Rosé» και τοποθέτησε τις φιάλες σε διαφορετικά ράφια των ψυγείων – συντηρητών του.
∆αµάσκιοσ Οίνοσ Ροζέ
Για να δοκιμάσει το κρασί διάφορες χρονιές που θα ακολουθούσαν.

ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ
ΠΓΕ Σιάτιστα

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

70% Ξινόμαυρο,
30% Μοσχόμαυρο
φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.diamantiswines.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Dianthos (2018)
«Ζηλιάρα δεν ήταν μόνο η Ήρα (που τελικά μόνο άδικο δεν είχε να ζηλεύει τον Δία…).
Ήταν και ο Δίας, που δεν ζήλευε όμως μόνο ερωτικά, αλλά και γενικώς. Κάποτε λοιπόν αποφάσισε πως ήθελε κι αυτός να έχει ένα δικό του λουλούδι, όπως η Ήρα είχε
τον κρίνο. Επιστράτευσε για άλλη μια φορά τον πολυδύναμο κεραυνό του και έσκισε
τη γη. Εκεί φύτρωσε ένα λουλούδι. Ήταν ο δίανθος. Δηλαδή το άνθος του Δία ή αλλιώς το γνωστό και ευωδιαστό γαρύφαλλο, όπως το ξέρουμε από την ενετική ονομασία
του: garifolo. Μια ονομασία που προέρχεται από το λατινικό garofulum». Έτσι ολοκλήρωνε ο Dr. Κ. Γιατρομανουσάκης το κείμενό του για την ελληνική μυθολογία, με θέμα
το Δία, ώστε να αφήσει μια ανάλαφρη εντύπωση στο ακροατήριο. Στην πρώτη ομιλία του σε ένα τόσο απαιτητικό κοινό (πανεπιστημιακών γαρ) ήταν πολύ προσεκτικός.
Διόλου τυχαία, άλλωστε, η νύξη του στο δίανθο, κάτι που μπορούσε να μην αναφέρει
καν, αφού η επιλογή κρασιού για την εκδήλωση που θα ακολουθούσε ήταν ομώνυμη:
Dianthos
ροζέ «Δίανθος» Boutari, «ώστε ακόμα κι αν δεν τούς αρέσει η ομιλία, να τούς αρέσει
το κρασί», σκέφτηκε.

ΜΠΟΥΤΆΡΗ
ΠΓΕ Ημαθία

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Ξινόμαυρο
12,5% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

στυφάδα

Άλλη

www.boutari.gr

Σημειώσεις:

30
Δρυόπη Ροζέ (2018)
«Για τη Δρυόπη υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Ο αρκαδικός θέλει το Θεό Ερμή να την ερωτεύεται και με πονηριά να την αφήνει έγκυο (αυτά δεν τα έκανε μόνο ο Δίας…). Τρομαγμένη από το τραγόμορφο παιδί που γέννησε, η Δρυόπη το εγκατέλειψε. Ο πατέρας του το πήρε στον Όλυμπο, όπου άρεσε σε όλους τους Θεούς. Γιατί τα γούστα τους
διέφεραν από των ανθρώπων. Έτσι ο Διόνυσος, Θεός του κεφιού και του κρασιού, το
βάφτισε «Παν» (από το ά-παν-τες). Ήταν ο γνωστός τραγοπόδαρος θεός που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως κατοικούσε στα αρκαδικά όρη. Ωστόσο, ο ρωμαίος ποιητής Οβίδιος αναφέρει πως τη Δρυόπη μεταμόρφωσε σε δέντρο η νύμφη Λώτης, εκδικούμενη γιατί της έκοψε άνθη από το πανέμορφο δέντρο που είχε μεταμορφωθεί κι
αυτή, ώστε να ξεφύγει από τις ορέξεις του Θεού Πρίαπου. Εύστοχο λοιπόν που ο έξυπνος κύπριος οινοποιός Γιάννης Τσέλεπος, που αρχικά δραστηριοποιείτο μόνο στην
Αρκαδία, έβαλε και ονομαστικά τη στάμπα του στη Νεμέα, ονομάζοντας το εκεί κτήμα
∆ρυόπη Ροζέ
του Δρυόπη, με λογότυπο ένα δέντρο», είπε στην παρουσίαση του «Δρυόπη Ροζέ» ο
γνωστός οινοχόος και σέρβιρε.

ΚΤΉΜΑ ΔΡΥΌΠΗ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Αγιωργίτικο
12,43% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.ktimadriopi.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Έμμετρος Λόγος Ροζέ (2018)
Το κοινό φώναζε το όνομά του ρυθμικά, χειροκροτούσε με μανία και τον καλούσε
στη σκηνή, όπου προηγουμένως διεξήχθη διαγωνισμός αυτοσχεδιασμού ρίμας νέων
ράπερ. Ήταν μεν μέλος της κριτικής επιτροπής, αλλά τούς ήταν αδύνατο να τον αφήσουν εκτός stage. Επρόκειτο άλλωστε για έναν από τους μέντορες της ελληνικής ραπ
σκηνής. Από αυτούς που σέβονταν όλοι, παλιοί και νέοι αυτού του ιδιώματος. Πολλές
ρίμες του έχουν μείνει θρυλικές, τα νοήματά τους ήταν από τα πιο βαθιά και η καθόλα
εντάξει ζωή του αποτελούσε πρότυπο για όσους ακούν ή γράφουν μουσική και στίχους
εξυπηρετώντας αυτό το μουσικό είδος. Όσο μεγάλωνε δε, τόσο πιο εκλεπτυσμένος γινόταν και αποδεκτός και από καταξιωμένους μουσικούς άλλων ειδών, με τους οποίους πια συνεργάζεται. Δεν έκανε τον δύσκολο… Αυτοσχεδίασε χορταστικά και πάντα
αυθεντικός, ακομπλεξάριστος και βιωματικός, ολοκλήρωσε τις ρίμες του ως εξής: «(…)
Έμμετρος λόγος βγαίνει μέσ’ απ’ την ψυχή μου / Έμμετρος λόγος, όλο ρίμες η ζωή μου / ΈμΈµµετροσ λόγοσ Ροζέ
μετρο λόγο μου ζητάτε και σάς δίνω / “Έμμετρος λόγος” το ροζέ κρασί που πίνω».

TSANTALI
ΠΓΕ Μακεδονία

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

80% Ξινόμαυρο,
20% Σιρά
φρεσκάδα

12,8% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.tsantali.gr

Σημειώσεις:
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Επιλογή Ζωής Ροζέ (2018)
Κάπου διάβασε πως «μια επιλογή ζωής πρέπει να γίνεται από αγάπη! Να σε κάνει να
νιώθεις καλά και να την αποζητάς. Να αισθάνεσαι άβολα χωρίς αυτήν. Η παρουσία της
να σου δίνει μια υπόσχεση βελτίωσης. Να μιλά στην καρδιά σου και να σε αντιπροσωπεύει. Να συμβαδίζει με τις αξίες, τις αρχές και τις υπόλοιπες επιλογές σου. Να μην γίνεται από φόβο ή άλλα ανάλογα συναισθήματα. Να νιώθεις ασφαλής και άνετα κάνοντάς
την, ως προσωπική και όχι επιβαλλόμενη επιλογή. Να μην γίνεται δια της ατόπου, αλλά
να σε ικανοποιεί καθολικά. Να μην συνδέεται με τα αρνητικά στοιχεία σου, παρά μόνο
εάν τα βελτιώνει. Να σε εκφράζει τώρα, μακάρι και μελλοντικά και να σε ικανοποιεί
υλικά, νοητικά, συναισθηματικά, ακόμα και ενστικτωδώς, αυτοβούλως και χωρίς θυσίες
ή με ζόρι. Να γίνεται με βάση αποδείξεις και να προξενεί βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη. Τότε είναι επιλογή ζωής!». Ήταν «αλλεργικός» σε τέτοια κείμενα «life coaching». Δεν τα εμπιστευόταν. Αναπόφευκτα όμως θυμήθηκε το αγαΕπιλογή Ζωήσ Ροζέ
πημένο του κρασί: «Επιλογή Ζωής Ροζέ». Πάνω – κάτω ήταν μια τέτοια επιλογή!

SPYROU WINES
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#5)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

γευστικόσ
όγκοσ

φρεσκάδα

στυφάδα

33,33% Μαλαγουζιά,
33,33% Ασύρτικο,
33,33% Αγιωργίτικο
12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Συν-οινοποίηση

www.spyrouwines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Ergo Lantides Ροζέ (2018)
«Ουφ! Να κάτσω… δεν με βαστάνε τα πόδια μου!», είπε η Τατιάνα στη φίλη της, στην
καφετερία που είχαν ραντεβού. «Μα τι κουβαλάς;», τη ρώτησε εκείνη. «Διάφορα δώρα
για τις γιορτές. Το μεγάλο κουτί είναι για τον πατέρα μου. Ευτυχώς, από τότε που βρήκε
χόμπι, ξέρεις, τους περιπάτους στα βουνά, βρίσκουμε κι εμείς κάτι και του παίρνουμε
δώρο. Έχουμε ησυχάσει! Παλιά, το ένα του “βρώμαγε” και τ’ άλλο του “ξίνιζε”…», της
είπε η Τατιάνα. «Εμένα μου λες; Το ίδιο πρόβλημα έχουμε κι εμείς! Σπάμε το κεφάλι
μας και δεν ξέρουμε ποτέ τι να πάρουμε στους γονείς μας. Αλήθεια, τι πήρες;», ρώτησε.
«Μπαστούνια ορειβασίας “Black Diamond Trail Ergo Cork Review”, γιατί αυτά που είχε
πάλιωσαν. Δεν ξέρεις πόσο απαραίτητα είναι. Τού πήρα κι αυτό το ροζέ κρασί, “ Ergo
Lantides Ροζέ”, βλέπεις; Ασορτί με το μοντέλο των μπαστουνιών: “Ergo”. Ίδιο όνομα και
με φελλό στη λαβή. Άσε που το ροζέ αυτό φτιάχνεται από σταφύλι ορεινού αμπελώνα,
στα 1100μ. “Conceptual” σου λέω!», απάντησε η Τατιάνα υπερήφανα. «Σε ζηλεύω! Μακάρι
Ergo Lantides Ροζέ
να ‘χαν κι οι δικοί μου κάποιο χόμπι…», της είπε η φίλη της προβληματισμένη.

ΚΤΉΜΑ ΛΑΝΤΊΔΗ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Καμπερνέ σοβινιόν
13% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.lantides.gr

Σημειώσεις:
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Ζέφυρος (2018)
Τα άπληστα μάτια πλήθαιναν μπροστά στο χτυπημένο κουτάβι και τη σαστισμένη κοπέλα που συνόδευε. Μάτια άπραγων, που συνήθισαν να βλέπουν τέτοιες σκηνές σε
οθόνες. Κάποιοι έλεγαν «κρίμα» για το σπασμένο κινητό της, που τής έπεσε όταν ένα
αμάξι χτύπησε το κουτάβι. Από τη στιγμή που κάθε δευτερόλεπτο σταμάτησε να τής
φαίνεται αιώνας, άκουσε: «Ειδοποίησα κτηνίατρο. Έχει σπίτι και ιατρείο εδώ παρακάτω.
Ας είναι αργά, θα ‘ρθει». Ήταν ένας από τους ανθρώπους του παρακείμενου ιστορικού
κινηματογράφου «Ζέφυρος», στην οδό Τρώων στα Πετράλωνα. «Ευχαριστώ!», ψέλλισε
εκείνη, φανερά αποδιοργανωμένη. Ο κόσμος δεν άργησε να διαλυθεί και όλα βρήκαν
το ρυθμό τους. «Δεν ξέρω πώς σάς λένε. Είμαι το κουτάβι που σώσατε ένα καλοκαιρινό βράδυ και είμαι πια εντελώς καλά! Εγώ και ο άνθρωπός μου, η Λίζα, σας ευχαριστούμε τόσο πολύ!». Υπογραφή: «Ζεφ». Υ.Γ.: «Τότε δεν είχα όνομα, γιατί η Λίζα με υιοθέτησε 4 ημέρες πριν χτυπήσω. Με βάφτισε έτσι από το σινεμά σας!» Αυτά έγραφε η
Ζέφυροσ
κάρτα που έλαβαν στον κινηματογράφο, μαζί με 6 φιάλες ροζέ κρασί «Ζέφυρος». Συγκινήθηκαν…

ΚΤΉΜΑ ΓΚΟΎΜΑ
ΠΓΕ Ζάκυνθος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Αυγουστιάτης
12,5% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.artandwine.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Flamingo (2017)
«Ροζίζει ο ορίζοντας! Θα τρελαθείς! Το Νοέμβριο, με κατεύθυνση προς το νότο, τα
φλαμίνγκο περνούν από τη λιμνοθάλασσα “Κοτύχι”. Το θέαμα είναι ονειρεμένο», τής
εξηγούσε ο φίλος της, πείθοντάς την τελικά να τον ακολουθήσει στην Ηλεία για παρατήρηση πουλιών. Ήταν η πρώτη φορά που αυτή θα έκανε κάτι τέτοιο και φοβόταν
μήπως ήταν βαρετό. Αυτός ήταν χρόνια παρατηρητής πουλιών και με αφορμή το εν
λόγω χόμπι είχε οργώσει υδροβιότοπους και βουνά της Ελλάδας. Είχε κάποτε ακούσει
στο τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου τον Μάνο Χατζιδάκι να λέει: «Η σημασία των
πουλιών δεν φανερώνεται σαν τα φονεύεις με δίκαννο σε κυνήγι. Η σημασία των πουλιών υπάρχει μόνο όταν πετούν, για να θυμίζουν τον ξεχασμένο μας προορισμό». Ξεκίνησε αυτό το χόμπι όταν τα λόγια του συνθέτη-στοχαστή τον γοήτευσαν. Στο δρόμο
προς Κοτύχι έκαναν μια παράκαμψη. Πέρασαν από Νεμέα και πήραν ένα κιβώτιο ροζέ
κρασιά «Flamingo». Τιμής ένεκεν, για τα πικνίκ τους ενδιάμεσα στις ώρες της παρατήFlamingo
ρησης. Ήταν άψογα οργανωμένοι: Κιάλια, κάμερες κ.λπ., καθώς και ειδικά κούλερ και
ποτήρια για το κρασί τους.

ΚΤΉΜΑ ΧΑΡΛΑΎΤΗ
Ποικιλιακός Οίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Πολυποικιλιακός
13,5% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

✓ Αφαίμαξη χυμού
✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

στυφάδα

Άλλη

www.harlaftis.gr

Σημειώσεις:
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Flirt (2018)
Ο Πάνος Βαΐμης ολοκλήρωσε το φτιάξιμο τής βαλίτσας του, που περιείχε ένα ροζέ
κρασί “Flirt” και ήταν έτοιμος για μακρά πτήση προς τη δεύτερη πατρίδα του. Είναι
επιτυχημένος ελληνο-ιάπωνας κομμωτής, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην
Αθήνα. Οι δεσμοί του με την Ιαπωνία παραμένουν άρρηκτοι, καθώς τόσο η γιαπωνέζα μητέρα του μένει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, όσο και αυτός επισκέπτεται την Ιαπωνία όποτε του επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του στην Ελλάδα. Λόγω λοιπόν
κομμωτηρίου είχε χρόνια να πάει. Φέτος τα κατάφερε. Διάλεξε μάλιστα έναν από τους
πλέον κατάλληλους μήνες, τον Απρίλιο, όταν στην Ιαπωνία η ομορφιά των ανθισμένων κερασιών (Sakura) είναι κάτι μαγικό και μοναδικό. Αποτελεί σπουδαία παράδοση
για αυτήν τη χώρα, που συνδέει τα λουλούδια των κερασιών με πικνίκ (hanami) υπό
αυτούς τους ανθούς. Οι Ιάπωνες που ακολουθούν πιστά αυτή τη συνήθεια είναι χιλιάδες. Ο Πάνος ήθελε να πάει στους δικούς του κάτι ελληνικό αλλά ξεχωριστό. Διάλεξε
Flirt
το ροζέ κρασί “Flirt”. «Για το πικνίκ τους, αφού στην ετικέτα του έχει τον ανθό από μια
ανθισμένη κερασιά!», σκέφτηκε.

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΓΕΏΡΓΑ
ΠΓΕ Αττική

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

85% Μερλό,
15% Μαλαγουζιά
φρεσκάδα

12% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.geowines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Θεόπετρα Ξινόμαυρο Rosé (2018)
«Πού κολλάει αυτό παιδί μου; Τι μας ενδιαφέρει;», ρώτησε ενοχλημένη η καθηγήτρια.
Ο γνωστός ατίθασος μαθητής γυμνασίου την είχε διακόψει λέγοντας: «οι γονείς μου πίνουν κρασιά “Θεόπετρα”». Να τι είχε συμβεί: Η καθηγήτρια είχε μόλις πει: «Στο σπήλαιο
Θεόπετρα επιβεβαιώθηκε κατοίκηση στη Θεσσαλία από την παλαιολιθική εποχή». Θα
επισκέπτονταν το χώρο την επομένη, πριν πάνε Μετέωρα, στο πλαίσιο εκδρομής στα
Τρίκαλα και η καθηγήτρια ενημέρωνε σχετικά. Τα περισσότερα παιδιά ήταν εντυπωσιασμένα από όσα άκουγαν για το σπήλαιο: για την κατοίκησή του εδώ και 50.000 χρόνια, για σκελετό 14.500 ετών που βρέθηκε εκεί κ.ά. Εντυπωσιασμένη έμεινε κι η καθηγήτρια όταν το ίδιο βράδυ δοκίμασε το « Θεόπετρα Ξινόμαυρο Rosé» σε μεζεδοπωλείο
των Τρικάλων, μαζί με άλλους καθηγητές. Άρεσε σε όλους! «Πάντα διδασκόμαστε από
τους μαθητές μας!», είπε γελώντας η καθηγήτρια: «Ακόμα και από τους πιο “ενοχλητικούς”. Ο γνωστός ταραξίας με διέκοψε πάλι σήμερα, αναφέροντας αυτό το οινοποιείο,
Θεόπετρα
Ξινόµαυρο Rosé
επειδή το προτιμούν οι δικοί του. Να ‘ναι καλά το παιδί! Ωραίο κρασί και ντόπιο!».

ΚΤΉΜΑ ΘΕΌΠΕΤΡΑ
ΠΓΕ Μετέωρα

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Ξινόμαυρο
13,% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.tsililis.gr

Σημειώσεις:
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Ιάνθη Ροζέ (2018)
«Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως “η έννοια της σεξουαλικότητας αφορά και
την ψυχολογική διάσταση, όχι μόνο τη βιολογική”, όπως είπε και ο γάλλος φιλόσοφος
Paul-Michel Foucault», είπε η ψυχολόγος Ρούλα Λυριαζάκου προς το τέλος της διάλεξής
της. «Το βλέπουμε και στο μύθο της Ίφιδος, τον οποίο διέσωσε ο λατίνος ποιητής Οβίδιος. Με αυτόν θα κλείσω την ομιλία μου: Η Ίφις γεννιέται ως θήλυ, αλλά αναθρέφεται και βιώνει ζωή άρρενος, σωζόμενη από τη μητέρα της, όταν ο σύζυγός της, πατέρας τής Ίφιδος, είχε διατάξει εάν το βρέφος είναι κορίτσι να θανατωθεί. Στην εφηβεία
πια το εν λόγω τέκνο ετοιμαζόταν για γάμο, με μια κοπέλα που ερωτεύθηκε. Ευτυχώς,
η μητέρα επενέβη πάλι. Τις προσευχές της άκουσε η Θεά Ίσις και προχώρησε στην
ολική μεταμόρφωση της Ίφιδος σε άνδρα. Η γυναίκα που παντρεύτηκε ήταν η Ιάνθη.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!». (ΧΛΙΑΡΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ) «Η μόνη “Ιάνθη” που
ξέρω εγώ είναι ένα πολύ αρωματικό ροζέ κρασί. Πάμε για ένα ποτήρι;», λέει η Δανάη
Ιάνθη Ροζέ
στη Ζέτα. «Φύγαμε!», απαντάει αυτή: «Μας αξίζει…». Μόνο ενθουσιασμένες δεν έμειναν από τη διάλεξη!

ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ ΑΓΆΤΣΑ
Επιτραπέζιος Οίνος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

100% Σιρά
13% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.agatsa-wine.weebly.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Idaia Gi (2018)
Φέτος το καλοκαίρι, ήταν κάποιες ώρες που τού φαίνονταν αιώνας. ‘Έτσι κόλλησε με
τα σταυρόλεξα. Με τη νέα του σύντροφο ήταν μαζί εδώ και λίγους μήνες και σε αντίθεση με αυτόν, αυτή λάτρευε τη θάλασσα και για την ακρίβεια, όλο το πακέτο: μέσαέξω στο νερό, ξαπλώστρα, ομπρέλα, αντηλιακό, ηλιο«θεραπεία» (σε εισαγωγικά, γιατί
αυτός ποτέ δεν κατάλαβε γιατί το ίσως βλαβερό αυτό μαρτύριο, λέγεται «θεραπεία»).
Δεν ήθελε όμως να τής χαλάσει χατίρι και καθόταν ο άμοιρος για ώρες στην ξαπλώστρα. Με το βερμουδομαγιό του, σε όση σκιά έβρισκε, βουτούσε σπανίως, αφού η θάλασσα δεν του πολυάρεσε (για να μην πούμε για την όλη διαδικασία, που τού ήταν
ανυπόφορη). Τέλος πάντων, έτσι κόλλησε με τα σταυρόλεξα. Ευτυχώς, τα έκανε κέφι
γιατί διεύρυναν τις γνώσεις του. Να, μόλις έμαθε πως «Ιδαία» ήταν η πανάρχαια, πρώτη
ονομασία της Κρήτης. «Α… από εκεί είναι το “Idaia Gi” της ομώνυμης κρητικής οινοποιίας», σκέφτηκε, προσπαθώντας να βολευτεί στη λιγοστή σκιά. Τού άρεσε πολύ το
Idaia Gi
ροζέ «Idaia Gi». «Θα το πιώ με το φαγητό», μουρμούρισε. Η σκέψη τον παρηγορούσε,
αλλά… όχι αρκετά!

ΙΔΑΊΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ
ΠΓΕ Κρήτης

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

50% Λιάτικο,
50% Γκρενάς ρουζ
φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.idaiawine.gr

Σημειώσεις:
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Idylle d'Achinos (2018)
Αγαπούσε το ροζέ κρασί και δεν είχε χάσει ούτε μία εκδήλωση Drink Pink. Ήταν καταξιωμένος θεατρικός σκηνοθέτης. Προβληματιζόταν όμως πάντα με το έργο που θα
ανέβαζε την επόμενη σεζόν. Πέρυσι το καλοκαίρι, στην εν λόγω εκδήλωση στάθηκε
στο Idylle d'Achinos. Το ήξερε και το είχε δοκιμάσει ξανά. Εντύπωση του έκαναν όμως
όσα διάβασε στον κατάλογο που πήρε κατά την είσοδό του στην εκδήλωση, για τον
τρόπο που αυτό το κρασί έφτασε στην παραγωγή. Η περιγραφή ήταν δια στόματος
Κύρου Μελά, οινοποιού: «Η αφαίμαξη για ενδυνάμωση του χυμού του ερυθρού κρασιού μας από αγιωργίτικο παλιών ριζών με ξετρέλανε με το αποτέλεσμα. (…) Η οινολόγος μας σκέφθηκε το όνομα “Idylle” (ειδύλλιο), πειράζοντάς με πως ερωτεύτηκα
αυτό το ροζέ. (…) Αργότερα (…), πρόσθεσε γκρενάς και σιρά, φέρνοντάς το πιο κοντά
στα πρότυπα της περιοχής της (Γαλλία)». Το πρόσωπό του έλαμψε. Σκέφτηκε τον αιώνιο μύθο του δημιουργού που ερωτεύεται το δημιούργημα του και θέλει συνεχώς
Idylle d'Achinos
να το βελτιώνει. Τώρα ήξερε ποιο θα ήταν το επόμενο έργο: «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα»
(Γουίλι Ράσελ).

ΠΎΡΓΟΣ ΜΕΛΆ
Ποικιλιακός Οίνος

(#2)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

γευστικόσ
όγκοσ

φρεσκάδα

στυφάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
33,3% Αγιωργίτικο,
33,3% Γκρενάς ρουζ,
33,3% Σιρά
12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.latourmelas.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

ΚΑ Κυδωνίτσα – Αγιωργίτικο (2018)
Την πάτησε! Αργά κατάλαβε πως έπρεπε να προσέχει τα λόγια της… Παρασύρθηκε
από τη χαρά της για την απόκτηση του πρώτου αυτοκινήτου της. Κατάφερε να το αγοράσει, μεταχειρισμένο βέβαια, με χρήματα που μάζεψε σε διάστημα ενός χρόνου από
την πρώτη δουλειά που έπιασε. Ήταν διπλά υπερήφανη: δουλεύοντας έμενε πια μόνη
της, αν και η μητέρα της τσόνταρε στα έξοδα για φαγητό, ψώνια κ.λπ. Αλλά δεν ήταν
μόνο αυτό. Δεν ήξερε άλλον στα 23 του να καταφέρνει αποκλειστικά με δικά του χρήματα να αγοράζει αυτοκίνητο. «Όχι πως δεν θα υπάρχουν άλλοι. Δεν λέω πως είμαι η
μόνη… Αλλά εγώ δεν ξέρω άλλους!», είπε υπερήφανη στο αγόρι της. Αυτός οδηγούσε
το δεύτερο αμάξι του εύπορου πατέρα του και δεν δούλευε καν. Η καημένη, δεν είχε
πρόθεση να τον πικάρει. Τα λόγια της βγήκαν αυθόρμητα, από τη διάθεσή της να μοιραστεί τη χαρά της. Αυτός όμως πειράχτηκε. Την άλλη μέρα τής πήγε δώρο ένα μπουκάλι ροζέ «ΚΑ Κυδωνίτσα – Αγιωργίτικο». «“ΚΑ”, όπως μοντέλο του αυτοκινήτου σου.
ΚΑ Κυδωνίτσα
Μπορείς να το σπάσεις πάνω του όπως κάνουν με σαμπάνια στις καθελκύσεις πλοίων!»,
της είπε δεικτικά.

ΚΤΉΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΆΚΟΥ
ΠΓΕ Λακωνία

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Κυδωνίτσα,
40% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.estatetheodorakakos.gr

Σημειώσεις:
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Καβειρώ (2018)
Την εικόνα τού ιδρωμένου και γυμνού από τη μέση και πάνω σιδηρουργού την είχε
πρωτοδεί σε ταινία. Έφηβος τότε, η φωτιά και ο σωματικός μόχθος τον σαγήνεψαν!
Αμόνι, λαβίδα και σφυρί τού έγιναν έμμονη ιδέα και σύντομα άρχισε να διαβάζει ό,τι
έβρισκε για την αρχαία τέχνη της σιδηρουργίας. Μετά το λύκειο, πολλά από τα διαλείμματα τού διαβάσματός του για το Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής Μύρινας Λήμνου), τα πέρναγε στο γκαράζ της μονοκατοικίας των γονιών
του στην ίδια πόλη, που ήταν και ιδιαίτερη πατρίδα του. Εκεί έστησε το μικρό σιδηρουργείο του. Δυο τρία χρόνια μετά, από τα χέρια του έβγαιναν αριστουργήματα! Μόνο
χαμένος δεν πήγαινε ο ιδρώτας του, που είχε το δικό του τρόπο να δροσίζει: το ντόπιο ροζέ κρασί «Kaviro», που δεν έλειπε ποτέ από ένα μικρό ψυγείο τού γκαράζ. Όχι
μόνο γιατί τού άρεσαν τα ροζέ, που όντως τού άρεσαν! Αλλά γιατί το όνομα τού συγκεκριμένου ήταν άρρηκτα δεμένο με τη λαβίδα και το σφυρί του σιδηρουργού, σύμΚαβειρώ
βολα των τριών Λημνίων Καβείρων (αρχαίες μεγάλες Θεότητες), γόνοι τής Νύμφης
Καβειρούς και του Θεού Ήφαιστου.

ΚΤΉΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ
- ΛΉΜΝΟΣ
Ποικιλιακός οίνος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Λημνιό,
40% Μοσχάτο Αλεξανδρείας

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.chatzigeorgioulimnos.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

KANENAS Ροζέ (2018)
Το θεωρούσε μεγάλη ειρωνεία! Οι δύο μεγάλες αγάπες του ήταν το κρασί και ο κινηματογράφος (είχε σπουδάσει άλλωστε σκηνοθέτης και ήταν ήδη ένας πολυβραβευμένος
μικρομηκάς). Δυστυχώς, όμως, ο πατέρας του ήταν και στα δύο «κολλημένος». Έβλεπε
και ξανάβλεπε βιντεοταινίες με κάτι χαζά, κατά τη γνώμη του σκηνοθέτη, γουέστερν
της δεκαετίας του ’70, με τον αγαπημένο του ηθοποιό, τον Τέρενς Χιλ, μόνο ή με συμπρωταγωνιστή τον Μπαντ Σπένσερ, τα οποία είχαν σπάσει τότε τα ταμεία. Το πλέον
αγαπημένο του ήταν το «Il Mio Nome e Nessuno», με ελληνικό τίτλο «Το Όνομά μου είναι
Κανένας». Ο σκηνοθέτης είχε κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τον μυήσει και σε άλλου
είδους ταινίες. Τον είχε πάει λάου-λάου αλλά τίποτα. Όσο για το κρασί, ο πατέρας του
δεν διανοείτο να πιει άλλο από ένα ροζέ (ο Θεός να το κάνει…) που τού έστελναν από
το χωριό του. «Βλέπεις και ξαναβλέπεις 300 χρόνια την αγαπημένη σου ταινία», τού
είπε μια μέρα. Κάνε μου τη χάρη και άλλαξε κρασί. Να, σήμερα σού έφερα ένα πολύ
KANENAS Ροζέ
ωραίο, που έχει και το όνομά της: “ KANENAS Ροζέ”. Το δοκίμασε και… κόλλησε.

TSANTALI
Ποικιλιακός οίνος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Μαυρούδι,
50% Σιρά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,3% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.tsantali.gr

Σημειώσεις:

37
Κεχρής Ρόζα (2018)
Ήταν τρελός και παλαβός με την Πάργα, απ’ όπου καταγόταν. Καθόλου τυχαίο που είχε
«Θεό» τον ποιητή και στιχουργό Άλκη Αλκαίο (που μόνο μεγάλωσε στην Πάργα, αλλά
τη λάτρεψε ως πατρίδα). Αγαπημένο τραγούδι του ήταν το «Ρόζα» (μουσική Θάνος Μικρούτσικος, πρώτη ερμηνεία Δημήτρης Μητροπάνος). Όταν λοιπόν είδε σε κατάλογο
εστιατορίου το κρασί «Κεχρής Ρόζα», μία εντελώς «σοφιστικέ» ρετσίνα νέας γενιάς, το
επέλεξε ενστικτωδώς και ασυζητητί. Τού άρεσε τόσο, που την άλλη μέρα όχι μόνο το
αγόρασε για το σπίτι, αλλά έχοντας ακούσει πως διάφορα μουσικά είδη ή τραγούδια
πάνε με συγκεκριμένα κρασιά άνοιξε ένα μπουκάλι και απόλαυσε ταυτόχρονα τα… συνονόματα (κρασί και τραγούδι). Ωστόσο, δεν κατάλαβε καμία διαφορά σε κανένα από
τα δύο. Έτσι κι αλλιώς τού άρεσαν τόσο αμφότερα… «Φαίνεται κάπως αλλιώς γίνεται
αυτό το ταίριασμα…», συλλογίστηκε, βάζοντας να παίξει πάλι το τραγούδι. «Τα χείλη
μου ξερά και διψασμένα…», ξεκίνησε η φωνή του Μητροπάνου για μια ακόμα φορά.
Κεχρήσ Ρόζα
«Να… οι στίχοι, όμως, ταιριάζουν. Ευκαιρία για ακόμα ένα ποτήρι “Κεχρής Ρόζα”», σκέφτηκε και σέρβιρε.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΚΕΧΡΉΣ
Ρετσίνα, Ονομασία
κατά παράδοση

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Ξινόμαυρο

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.kechri.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Κλέφτρα Κίσσα (2018)
Για πρώτη φορά τού ανατέθηκε η διεύθυνση μιας τόσο απαιτητικής όπερας. Το άγχος
του βαρύ, όσο και το βιογραφικό του. Ήταν από τους πλέον υποσχόμενους νέους έλληνες μαέστρους, που διείσδυσε αξιοκρατικά στο στενό χώρο της ελληνικής οπερετικής σκηνής. Πώς θα προσέγγιζε την ορχήστρα και τους τραγουδιστές; Θα τον έπαιρναν στα σοβαρά; Θα τούς κέρδιζε; Είχε χάσει τον ύπνο του. Η λύση όμως έρχεται καμιά
φορά μόνη της. Ένας μαθητής του τού έστειλε ευχές για επιτυχία και ένα μπουκάλι
κρασί. Στην ετικέτα έγραφε «Κλέφτρα Κίσσα». Γέλασε… Ήταν ο τίτλος της όπερας του
Ροσίνι που θα διεύθυνε. Τού άρεσαν τα ροζέ, αλλά αυτό δεν το ήξερε. Η πρώτη γουλιά, με βοτανικότητα φύλλων τσαγιού και ευκάλυπτου και μπόλικο φρούτο, τον αναζωογόνησε και… ιδού: το στόρι της όπερας, με τη Νινέτα, μια υπηρέτρια να καταδικάζεται άδικα σε θάνατο για ένα κόσμημα που εκλάπη από μια… κίσσα, τού έδωσε
τη λύση: Δεν είχε παρά να είναι δίκαιος απέναντι στους μουσικούς και τους τραγουΚλέφτρα Κίσσα
διστές. Μόνο αυτό και άλλο ένα ποτήρι κρασί ήταν αρκετά. Για πρώτη φορά μετά από
μέρες κοιμήθηκε ήσυχος
.

ΚΤΉΜΑ ΚΟΚΟΤΟΎ
ΠΓΕ Αττική

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
70% Μερλό,
30% Καμπερνέ σοβινιόν

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.ktimakokotou.gr

Σημειώσεις:

38
Λαμπαδίας (2018)
Δεν ήταν πάντα έτσι: αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που
θυμάται τον εαυτό της αλλιώς, αλλά δεν ξεχνά! Δεν θέλει να ξεχάσει! Μικρή ήταν «ακόλουθος» της μαμάς της και μεγαλώνοντας του άντρα της. Όχι πως δεν ήταν και τότε
ικανή. Ίσα – ίσα, ανέκαθεν διέπρεπε σε ό,τι καταπιανόταν. Άφηνε όμως πολύ χώρο
στους άλλους, οι οποίοι τον κατελάμβαναν και τελικά αυτή «ακολουθούσε». Λίγα πράγματα κράτησε από τότε. Ένα από αυτά είναι η συνήθεια να παρατηρεί τον ουρανό. Να
χαλαρώνει μ’ ένα ποτήρι κρασί κοιτώντας τ’ άστρα. Πολυσχιδής προσωπικότητα, άλλωστε, έχει ρομαντικά στοιχεία κι ας μην φαίνονται, κρυμμένα καλά πίσω από τη δυναμική της (πια) παρουσία. Τα ξέρουν οι λίγοι και καλά επιλεγμένοι κοντινοί της άνθρωποι. Ακόμα όμως και αυτοί δεν ξέρουν το αγαπημένο της αστέρι, τον Α του Ταύρου. Οι Άραβες το έλεγαν Αλντεμπαράν (αυτός που ακολουθεί), γιατί μοιάζει να ακολουθεί την Πούλια. Το κοιτάζει, απολαμβάνοντας το αγαπημένο της ροζέ, «Λαμπαδίας»
Λαµπαδίασ
(ο Αλντεμπαράν στα ελληνικά). Γιατί – όπως λένε– κάποιοι πίνουν για να ξεχνούν. Αυτή
για να θυμάται!

ΚΤΉΜΑ ΜΕΡΚΟΎΡΗ
ΠΓΕ Ηλεία

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Αγιωργίτικο,
40% Σιρά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.mercouri.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

L'Esprit du Lac (2018)
Είναι Ελληνοκαναδός και πάει συχνά Καναδά, γιατί έχει εκεί συγγενείς. Φέτος την
άνοιξη, που τους επισκέφτηκε, τού επεφύλαξαν μια όμορφη έκπληξη: εκδρομή στην
Alberta, στο Εθνικό Πάρκο Jasper. Προορισμός τους η λίμνη Maligne, ένα από τα πολυφωτογραφημένα μέρη του Καναδά, με απίστευτο φυσικό κάλος. Μια υπέροχη λίμνη
στα 1670 μέτρα, ανάμεσα σε χιονισμένα βουνά, με το νησί Spirit (πνεύμα) να αποτελεί πανέμορφο στόχο μιας ξεχωριστής βαρκάδας που μπορείς να απολαύσεις στα κρυστάλλινα νερά της. Η εκδρομή τού έμεινε αξέχαστη, αλλά όπως πάντα ο γυρισμός τού
φαινόταν «βουνό». Μετά το πολύωρο ταξίδι της επιστροφής, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τον περίμενε ο αδερφός του. Δεν είχε καταφέρει να πάει μαζί του, αλλά ήξερε
για την υπέροχη εκδρομή και ανάμενε εντυπώσεις. Είχε φτάσει νωρίτερα και απολάμβανε ένα ποτήρι ροζέ κρασί «L'Esprit du Lac» στο Kir-Yianni Wine Bar του αεροδρομίου. «Βαλτός είσαι;», του είπε αγκαλιάζοντάς τον: «Πίνεις “Το Πνεύμα της Λίμνης”, για
L'Esprit du Lac
να μου θυμίσεις πού ήμουν;». «Ε... αφού εγώ δεν απήλαυσα το τοπίο, απολαμβάνω το
κρασί», απάντησε αυτός με νόημα.

ΚΤΉΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΆΝΝΗ
ΠΟΠ Αμύνταιο

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Ξινόμαυρο

αρωµατική
ένταση

13% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.kiryianni.gr

Σημειώσεις:
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La Vie en Rose (2018)
Κατασκονισμένη, μέσα στα για χρόνια ανεξερεύνητα άδυτα της σοφίτας του εξοχικού
της προσπαθούσε να βάλει λίγη τάξη. Όπως ξεδιάλεγε διάφορα βρήκε το λεύκωμά
της από την 6η δημοτικού. Στην ερώτηση «πώς φαντάζεστε τον καλό σας;», διάβασε:
«Το βλέμμα του να χαμηλώνει το δικό μου… Να ’χει ένα χαμόγελο μισοσβησμένο στα
χείλη. Όταν θα με κρατά στα χέρια του και θα μού ψιθυρίζει θα τα βλέπω όλα ροζ!
Να μού λέει λόγια αγάπης, λόγια καθημερινά που θα μ’ “αγγίζουν”. Να πλημμυρίζει
η καρδιά μου ευτυχία και να ξέρω το γιατί. “Μόνο εσύ για μένα κι εγώ για σένα”, να
ορκίζεται. Η καρδιά μου να σκιρτά βλέποντάς τον, για ατέλειωτα βράδια αγάπης κι
ευτυχίας. Οι έγνοιες και οι πόνοι να φεύγουν μακριά και χαρούμενη να ‘μαι παντοτινά». Υπογραφή: «Ζαν ντ’ Αρκ». Θυμήθηκε το κορίτσι με αυτό το ψευδώνυμο. «Η γαλλομαθής της τάξης. Α την πονηρή…», μουρμούρισε. «Αυτά είναι οι στίχοι του “La Vie
en Rose” της Πιαφ. Λέγαμε τότε κι εμείς πού τα βρίσκει…». Ήταν πια πτώμα! «Μέρα
La Vie en Rose
είναι κι αύριο…», σκέφτηκε. Άνοιξε ένα ροζέ κρασί “La Vie en Rose” και αναζήτησε στο
youtube το ομώνυμο τραγούδι.

ΚΤΉΜΑ ΠΑΛΥΒΟΎ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχοφίλερο

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.palivos.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Linos Rosé (2018)
«Μα τι στο καλό μου θυμίζει; Μα τι στο καλό μου θυμίζει;», έσπαγε το κεφάλι του ο διατροφολόγος Αστρίτης Τρυγοράκης. Το έβλεπε μέρες τώρα πάνω στο μπουφέ του γραφείου του και του ‘χε κολλήσει πως η ετικέτα αυτή τού θύμιζε κάτι. Ήταν ένα μπουκάλι
κρασί, το «Linos Rosé», που του ‘χε κάνει δώρο μία πελάτισσα. «Μα τι στο καλό μου θυμίζει;», έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του. Την επομένη δέχτηκε ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από μια συμφοιτήτριά του, από τις μακρινές εκείνες εποχές των σπουδών.
Έκαναν παρέα για ένα φεγγάρι, έχοντας πάρει και οι δύο ένα μάθημα επιλογής (ιστορία της τέχνης), αλλά όταν πέρασε το εξάμηνό του χάθηκαν. Τη θυμήθηκε («όμορφη
κοπέλα», σκέφτηκε). «Πάχυνα Αστρίτη», του είπε. Έκλεισαν ραντεβού και μετά το τηλέφωνο. Τού ήρθε «φλασιά»: Ματίς, Ανρί Ματίς του θύμιζε η ετικέτα. Ένα από τα κολλάζ του λευκώματος «Jazz» του ζωγράφου, που εξέδωσε σε μεγάλη ηλικία. «Κοίτα σύμπτωση», μουρμούρισε. «Τόσα χρόνια έχουν περάσει, δεν μπορούσε να μου τηλεφωνήσει
Linos
Rosé
σε
πιο κατάλληλη
στιγμή. Θα έσκαγα εάν δεν έβρισκα τι μου θύμιζε η ετικέτα».

ΟΡΕΆΛΙΟΣ ΓΗ
Ποικιλιακός οίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
90% Μαυροδάφνη,
10% Μοσχάτο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.orealios.gr

Σημειώσεις:

40
LoLa (2017)
Κυριακή πρωί – πρωί η παρέα της Γιώτας αναχώρησε για το δάσος του Κουβαρά, όπου
τους περίμενε μια μικρή περιπέτεια. Ήταν μια εξαμελής νεανική παρέα φανατικών οινόφιλων που κανόνιζαν συχνά οινικές εξορμήσεις και τις συνδύαζαν με επισκέψεις στη
φύση, την οποία υπεραγαπούσαν. Η ανοιξιάτικη μέρα ήταν λαμπερή και όλα έβαιναν
καλώς. Μέχρι που η παρέα της Γιώτας συναντήθηκε με μια άλλη «παρέα»: μια παρέα
από… σφήκες. Ήταν έμπειροι στη φύση και δεν έκαναν κάτι σπασμωδικό, αλλά μια
σφήκα τσίμπησε τη Γιώτα. Ευτυχώς, αλλεργική δεν ήταν, αλλά η εκδρομή διακόπηκε
προς έρευνα ανοιχτού φαρμακείου. Για καλή τους τύχη αυτό βρέθηκε στην Παιανία,
την έδρα της οινοποιητικής εταιρείας Άωτον, που έτσι κι αλλιώς σκόπευαν να επισκεφθούν. Ανάμεσα σε άλλα εντυπωσιάστηκαν με τη ροζέ ρετσίνα «LoLa». Γέλασαν μάλιστα μαθαίνοντας πως η μικρή ποσότητα ρητίνης της είναι από το δάσος του Κουβαρά.
Ήταν σημαδιακό! Τα δύο κιβώτια που αγόρασαν τούς θύμιζαν το απρόσμενο συμβάν για
LoLa
κάποιες μέρες. Άλλωστε, η νεανική τους «τρέλα» ταίριαζε γάντι με αυτό το κρασί.

ΆΩΤΟΝ WINERY
Ποικιλιακός οίνος

(#3)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

γευστικόσ
όγκοσ

φρεσκάδα

στυφάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Μανδηλαριά,
30% Σαββατιανό, 10% Ροδίτης,
10% Καμπερνέ σοβινιόν
13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Ά
 μεση πίεση ερυθρών σταφυλιών,
συν-οινοποίηση

www.aoton.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μάλα Δρυς (2018)
Εθισμένη σε κάποια σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, κυρίως παλιά, είχε υιοθετήσει
γνωστές ατάκες τους και τις χρησιμοποιούσε κατά κόρον με τους οικείους της. Πολλές φορές, άτομα νεόκοπα όσον αφορά τη σχέση τους μαζί της ξενίζονταν έντονα
έως ενοχλούνταν από αυτήν τη συνήθειά της. Ιδίως δε όταν την πετύχαιναν με την
παρέα της, όπου αποθρασυνόταν τελείως και οι ατάκες πήγαιναν κι έρχονταν, τόσο
που δεν καταλάβαινες πια τι εννοούσαν. Για τα σίριαλ «Οι Απαράδεκτοι», «Λαβ Σόρρυ»,
«Δύο ξένοι», «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Το Καφέ
της Χαράς» και «Στο Παρά Πέντε», έλεγε: «Και τα 7 ήταν υπέροχα!» ή «Τα 7 θαύματα
της τηλεόρασης», γιατί ήταν κι η ίδια «ατακαδόρισσα» (τρομάρα της!). Ο νέος φίλος
της υπέφερε. Ένα μήνα μαζί κι είχε φρικάρει κι όταν φρίκαρε γινόταν δεικτικός. «Ορίστε παιδιά: σήμερα έφερα κρασί που ομιλεί τη διάλεκτό σας», είπε στην παρέα, που
είχε μαζευτεί σπίτι της: «“Μάλα Δρυς”. Πώς λέει ο Κατακουζηνός σας στο “ΚωνσταντίΜάλα ∆ρυσ
νου και Ελένης”; “Γκαρσόνα με εκνευρίζεις τα μάλα”. E… τα μάλα ωραίο είναι κι αυτό!».
Κάτι κατάλαβαν…

ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ ΔΑΣΑΚΛΉ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Καμπερνέ φραν

αρωµατική
ένταση

13% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

γευστικόσ
όγκοσ

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

στυφάδα

Άλλη

www.dasakliswinery.com

Σημειώσεις:
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Μαΐστρος Ροζέ (2018)
«Χωρίς “Μαΐστρο” κάβους δεν λύνουμε!», είπε ο πλοιοκτήτης στον καπετάνιο τού γιοτ
του. Η παρέα που είχε προσκαλέσει o πρώτος πάγωσε στο άκουσμά του. Ο δε καπετάνιος, που είχε προσληφθεί πρόσφατα, ψέλλισε: «Μα… Μαΐστρος φυσάει…». «Δεν είμαι
άσχετος! Τον βλέπω. Αν θες να στεριώσεις σ’ αυτό το σκάφος φρόντισε να μάθεις τα
χούγια αυτού που σε πληρώνει», τού απάντησε αυστηρά, όπως συνήθιζε (ίσως και…
άγαρμπα). «Το “Πλούτος” (έτσι έλεγαν το γιοτ του) δεν αφήνει ποτέ τη Μαρίνα Λαυρίου χωρίς μερικά κιβώτια κρασιού “Μαΐστρος Ροζέ”». Όπως οι περισσότεροι «θαλασσινοί» και αρκετοί από όσους τελικά έχουν κάνει λεφτά, ήταν προληπτικός. Πράγματι,
δεν ταξίδευε ποτέ με το «Πλούτος» χωρίς αυτό το κρασί, που έτσι κι αλλιώς ήταν το
αγαπημένο του ροζέ. «Άλλωστε, στα κορίτσια τής παρέας θα αρέσει πολύ, αν και συνήθως οι άντρες τελικά τού δίνουν και καταλαβαίνει», είπε γλυκά και έκλεισε το μάτι
στην παρέα, χαλαρώνοντας την ένταση. «Πάρε τα κλειδιά τού τζιπ και αγόρασε τρία
Μαΐστροσ
κιβώτια». ΘαΡοζέ
βρεις το οινοποιείο Γκίκα στο GPS. Μια ώρα και κάτι πήγαιν’-έλα είναι…»,
είπε ξανά αυστηρά στον σαστισμένο καπετάνιο.

GIKAS WINERY
ΠΓΕ Πλαγιές Κιθαιρώνα

(#3)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

γευστικόσ
όγκοσ

φρεσκάδα

στυφάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
90% Μερλό,
5% Καμπερνέ σοβινιόν,
5% Σιρά
12,3% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.gikaswinery.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Mandilaria Rosé Νικολού (2017)
«Αρίστο, γειά σου! Φίλε έπαθα νίλα. Σ’ αυτήν τη βίλα που έχω αναλάβει, ξέρεις, στο
βουνό στο Κορωπί, έρχονται αύριο κάτι Αμερικανοί (3 άντρες και 5 γυναίκες). Τη νοίκιασαν για μια εβδομάδα. Είχαν γράψει οι άνθρωποι πως θέλουν να βρουν διάφορα
κρασιά, δεν τους νοιάζουν οι παραγωγοί, αρκεί να είναι ελληνικά. Εδώ έχω το email:
“όλα τα χρώματα, γλυκό και ρετσίνα”. Το ξέχασα τελείως! Τι να κάνω τώρα κυριακάτικα; Πρέπει και να φύγω σε δύο – τρεις ώρες κι αύριο δεν μπορώ να ξανάρθω. Θα
μου πεις κάποια κρασιά μπας και βρω ανοιχτό σούπερ μάρκετ ή κάβα; Αν δεν βρω
καήκαμε!», είπε στο τηλέφωνο, σε φίλο του που ασχολείται με το κρασί, μπας και τον
σώσει. «Ψυχραιμία Βασίλη! Άκου τι θα κάνεις: Θα σε στείλω σ’ ένα οινοποιείο μέσα στο
Κορωπί. “Οινοποιήσεις Νικολού” λέγεται. Εκεί θα τα βρεις όλα. Έχουν καλά κρασιά και
είναι καλοί άνθρωποι! Θα σε εξυπηρετήσουν κι ας είναι Κυριακή μεσημέρι. Αρκεί να
είναι κάποιος εκεί. Παίρνω τηλέφωνο». (ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ…) «Έλα Βασίλη, σε περιμένουν. ΝιMandilaria Rosé Νικολού
κολάου Ντούνη 8, κοντά στη ΔΟΥ. Πες από μένα και κοίταξε, από το “Mandilaria Rosé”
πάρε παραπάνω. Θα αρέσει πολύ στις γυναίκες».

ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΛΟΎ
ΠΓΕ Αττική

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μανδηλαριά

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.nikolouwinery.gr

Σημειώσεις:
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Mateus Rosé the Original (N.V)
«Εδώ μπορείτε να δείτε τον Τζίμι Χέντριξ να πίνει κρασί απ’ το μπουκάλι», είπε και
ρώτησε την τάξη: «Αναγνωρίζετε ποιο κρασί είναι αυτό;». Ήταν εκπαιδευτής οίνου και
παρέδιδε μαθήματα οινογνωσίας σε σχολή μαγείρων. Κάποια χέρια σηκώθηκαν δειλά
και αυτός που πήρε το λόγο είπε διστακτικά: «Αν είναι ροζέ, γιατί η φωτογραφία είναι
ασπρόμαυρη, μήπως είναι το Mateus»; «Σωστά!», απάντησε ο εκπαιδευτής και συνέχισε: «Μιλώντας για μία από τις πιο σημαντικές οινικές τάσεις σήμερα, αυτήν των ροζέ
κρασιών, τι πιο ταιριαστό να ξεκινήσουμε αναφέροντας αυτό το κρασί, που κυκλοφορεί σήμερα με νέο ντύσιμο, αλλά στο ίδιο χαρακτηριστικό μπουκάλι; Έχει πια την ονομασία “Mateus Rosé the Original”. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1942 και λάνσαρε ακριβώς
αυτό που είναι και σήμερα τα ροζέ: στυλ! Από το μπουκάλι, εμπνευσμένο από τα παγούρια των στρατιωτών του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι το ιδιαίτερο και λαμπερό
ροζ χρώμα και το δροσιστικό χαρακτήρα του, που το έκανε ιδανικό για να καταναλώMateus Rosé the Original
νεται σκέτο, αλλά και ταιριαστό με διάφορα φαγητά. Πρόκειται για ένα ζωντανό οινικό μνημείο».

SOGARE VIHNOS
Πόρτο - Πορτογαλία

(#6)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μπάγκα, Ρουφέτ,
Τίντα μπαρόκα,
Τουρίγκα φράνκα
11% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.dynamiki-sa.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μελιαστό (2018)
Απέκτησε μεγάλος την 23χρονη πια κόρη του. Αυτός είναι τώρα κοντά στα 70 και για
τις εξόδους του επιλέγει πλέον μόνο εστιατόρια. Ούτε κι εκεί όμως πηγαίνει συχνά,
αφού δεν πολυβγαίνει πια. Έχει βγει πολύ στη ζωή του, ταξιδέψει και γενικά καλοπεράσει. Είναι δε βετεράνος οινόφιλος, που βίωσε όλη την αναγέννηση του ελληνικού
κρασιού, πάντα διερωτώμενος γιατί τα wine bar άργησαν τόσο πολύ να έρθουν στην
Ελλάδα; Δεν τα επισκεπτόταν πια, αλλά μάθαινε για αυτά από την κόρη του, που τής
είχε κολλήσει το μικρόβιο του κρασιού. Στα γέλια έσκαγε όταν αυτή, μέσα στον ενθουσιασμό της, αναφερόταν σε ετικέτες λες και ανακάλυψε τον τροχό. Λες και ήταν
καινούργιες, επειδή αυτή δεν τις είχε δοκιμάσει. «Εγώ κορίτσι μου έπινα “Μελιαστό”
πολύ πριν γεννηθείς εσύ! Όταν τα ροζέ μόνο μόδα δεν ήταν και τα wine bar ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτα: η “Στροφιλιά”, άντε και “Το μπαρ του Χημικού” στο κέντρο και
το “Somellier d’Athènes” στην Κηφισιά, ένας από τους πρώτους πραγματικούς χώρους
Μελιαστό
για
κρασί, όπου το Μελιαστό έκανε θραύση», της είπε. Αυτή, όλο χαρά, τού είχε πει τη
χθεσινή της ροζέ «ανακάλυψη»: «Μελιαστό».

ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΆΣ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
77% Μοσχοφίλερο,
23% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.dynamiki-sa.gr

Σημειώσεις:
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Μετέωρο Ροζέ (2018)
Όλα ήταν έτοιμα για την προβολή και ο Άγγελος φρόντιζε τις τελευταίες πινελιές. Μετά
από καριέρα δημοσιογραφίας κινηματογράφου είχε αποσυρθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα
του, ένα μεγαλοχώρι της Θεσσαλίας. Εκεί λοιπόν είχε φτιάξει μία μικρή Λέσχη Κινηματογράφου, που πάσχιζε να κάνει αγαπητή στους κατοίκους του χωριού του. Σκόνταφτε
όμως στην επιλογή ταινιών. Αυτός επιθυμούσε να τούς μυεί στην ποιότητα της 7ης
τέχνης, ενώ εκείνοι προτιμούσαν εμπορικές ταινίες και δη αυτές που σπάνε τα ταμία.
Επιστράτευε λοιπόν κάθε φορά θεματικά στοιχεία, ώστε να μην ξεφεύγει και από τον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα που επεδίωκε, δίνοντας ερεθίσματα στους χωριανούς του.
Συνόδευε έτσι τις προβολές πότε με κάποιο έδεσμα, πότε με κάποιο ποτό, ακόμα και
με ζωντανή μουσική ή ό,τι άλλο μπορούσε να φανταστεί. Αυτή τη φορά πίστευε πως
παρά την αρκετά απαιτητική ταινία η μικρή αίθουσα θα γέμιζε. Γιατί μετά από το έργο
«Το μετέωρο βήμα του πελαργού», του Θόδωρου Aγγελόπουλου, θα κέρναγε το κρασί
Μετέωρο Ροζέ
«Μετέωρο Ροζέ», που ήταν και τής περιοχής. Είχε δίκιο. Υπήρχαν και όρθιοι…

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ
ΜΕΤΈΩΡΟ
Ποικιλιακός οίνος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Καμπερνέ σοβινιόν,
50% Σιρά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.meteorowinery.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μητραβέλας Rosé (2018)
Μη φανατικοί της… «εορτής», ξεχασμένοι και λοιποί που δεν είχαν φροντίσει να κλείσουν κάπου τραπέζι στις 14 Φεβρουαρίου του 2019, εφόσον πέρασαν έξω από το εν
λόγω bar – restaurant της Αθήνας θα είχαν την ευκαιρία να τα μπαλώσουν στο έτερον ήμισυ, εάν αυτό ήταν φαν του Αγίου Βαλεντίνου. Γλίτωσαν έτσι και τη γκρίνια του!
Κάποιοι μπόρεσαν μάλιστα να ισχυριστούν πως το έκαναν επίτηδες, για έκπληξη. Όχι
ότι ξεχάστηκαν! Γιατί περνώντας από κει, στο μεγάλο μαυροπίνακα έξω από το μαγαζί
έβλεπαν: «Our Rosé – your éRos!». Αυτό δηλαδή που λένε στο Κτήμα Μητραβέλα για
το ροζέ τους: «Το Ροζέ μας, ο Έρωτάς σας», αναγραμματίζοντας τη λέξη Rosé σε éRos.
Κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο έξυπνος ιδιοκτήτης και είδε ουρές έξω από το μαγαζί του,
από νωρίς το απόγευμα εκείνης της αμφιλεγόμενης ημέρας, που τόσα δεινά έχει προξενήσει σε όσους την έχουν ξεχάσει. Επειδή μάλιστα η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται, η συνέχεια για όσους «γιόρτασαν» εκεί την «επέτειο» ήταν εξίσου καλή. Γιατί το
Μητραβέλασ Rosé
συγκεκριμένο ροζέ κρασί δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, είτε το συνόδευσε με φαγητό, είτε το ήπιε σκέτο.

ΚΤΉΜΑ ΜΗΤΡΑΒΈΛΑ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.mitravelas.gr

Σημειώσεις:
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Μίγα Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ (2018)
Μόνο λάτρη των μουσείων δεν τον έλεγες. Έτσι, μεγάλη έκπληξη τούς προκάλεσε η
πρότασή του να επισκεφθούν ένα μουσείο. «Ναι, αλλά πρόκειται για το “Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής”», είπε στην παρέα του και την εξέπληξε ξανά! Δεν πέταξαν τη
σκούφια τους, αλλά μόνο δυσαρεστημένοι δεν έμειναν από την επίσκεψή τους εκεί, στο
Μοσχάτο. Η συλλογή υπολογιστών – ορόσημο, τα παλιά λογισμικά, οι «αρχαίοι» χώροι
αποθήκευσης αρχείων (π.χ. δισκέτες – floppy disks) και άλλα εκθέματα, από οθόνες
υπολογιστών μέχρι σχετικά περιοδικά, τους θύμισαν και τους έμαθαν πολλά. «Είδατε
που η παράδοση συναντά την τεχνολογία ακόμα και στην πληροφορική;», τούς είπε
βγαίνοντας: «Μια και διάλεξα εγώ τι θα κάνουμε σήμερα, ας το ολοκληρώσω: πάμε
σε έναν ωραίο χώρο που ξέρω εδώ κοντά, να πιούμε ένα υπέροχο κρασί: “Μίγα Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ”; Όχι γιατί είμαστε Μοσχάτο, αλλά γιατί ο οινοποιός του συνδυάζει κι αυτός άψογα παράδοση και τεχνολογία ως εξής: έχει μακρά οικογενειακή
Μίγα Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ
σχέση με την αμπελουργία και τα αποστάγματα, ενώ το οινοποιείο του είναι πραγματικά “high-tech”».

ΚΤΉΜΑ
ΜΊΓΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΠΓΕ Τύρναβος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχάτο Τυρνάβου

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.domaine-migas.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μικρή Κιβωτός Ροζέ (2018)
Αφότου συνταξιοδοτήθηκε είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του και το ‘ριξε στο μοντελισμό. Περνούσε ώρες ατέλειωτες συναρμολογώντας πιστά πάντα αντίγραφα κι ήταν
περήφανος για τα έργα του! Μόλις τελείωνε ένα καινούργιο έβαζε πλώρη για το επόμενο. «Πλώρη» στην κυριολεξία, γιατί ως ναυτικός συναρμολογούσε μόνο πλοία, διαφόρων στυλ, εποχών κ.τ.λ. Στο επόμενο βήμα πέρασε αφενός όταν είχε πια διανύσει
μακρό ταξίδι στη συναρμολόγηση και ζητούσε κάτι νέο και αφετέρου με αφορμή ένα
κρασί που έλαβε: «Μικρή Κιβωτός Ροζέ». Το ήπιε και όταν πήγε να πετάξει το μπουκάλι, ξαναδιάβασε την ετικέτα και μια νέα ιδέα φώλιασε στο θαλασσοδαρμένο μυαλό
του: «γιατί δεν δοκιμάζω να συναρμολογήσω ένα πλοίο μέσα σε μπουκάλι; Πλοίο ήταν
κι η Κιβωτός (του Νώε). Γιατί όχι, ακόμα και μια Κιβωτό του Νώε, εάν βρω», σκέφτηκε.
Είχε δει πολλές φορές τέτοια χειροτεχνήματα και του άρεσαν, αλλά δεν είχε σκεφτεί να καταπιαστεί μαζί τους. Έψαξε και βρήκε. Πέντε εβδομάδες μετά, το «καράβι»
Μικρή Κιβωτόσ Ροζέ
ήταν έτοιμο, άψογο και εντός της φιάλης! Την ετικέτα δεν την έβγαλε. Του άρεσε που
έγραφε “Μικρή Κιβωτός”…

ΚΤΉΜΑ ΛΑΝΤΊΔΗ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχοφίλερο

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.lantides.gr

Σημειώσεις:

45
Moi Je M’En Fous! Ροζέ (2018)
Έψαχνε κάτι να κερδίσει το τμήμα του, στο Δήμο που προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του, γιατί φαινόταν να έχει χάσει το ενδιαφέρον του. «Ίσως φταίει που όταν δεν
πληρώνεις για κάτι που σού προσφέρουν δεν το υπολογίζεις», σκεφτόταν ο γνωστός
σκιτσογράφος. Παρείχε δωρεάν μαθήματα σκίτσου. Φέτος συνταξιοδοτήθηκε και είχε
χρόνο. Ενοχικός δεν ήταν, αλλά ούτε σε άλλου έριχνε εύκολα τις ευθύνες. «Τώρα που
μάθανε τα βασικά μπορεί να μην τους εξιτάρουν τα θέματα που τούς βάζω. Ίσως να
φταίω εγώ», ψιθύριζε πηγαίνοντας προς την κάβα της γειτονιάς του. Εκεί έπεσε πάνω
στο κρασί «Moi Je M’en Fous! Ροζέ». Το έξυπνο γυναικείο πορτρέτο – καρικατούρα στο
μπουκάλι τού άρεσε πολύ και τού έδωσε ιδέες. Αγόρασε αρκετές φιάλες και την επομένη τοποθέτησε μία ανάμεσα σε κάθε δύο άτομα του τμήματος. «Ζωγραφίστε!», τούς
είπε: «Να πετύχετε την έκφραση ανεμελιάς και απόλαυσης. Όποιος το κάνει καλύτερα
θα πάρει μία φιάλη δώρο. Μετά θα παραγγείλουμε φαγητό και τις υπόλοιπες θα τις
Moi Je M’en Fous
πιούμε εδώ». «Εάν πια κι αυτό δεν τους αρέσει, moi je m’en fous!», σκέφτηκε κρυφογελώντας!

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ
Γ. ΚΑΡΑΜΉΤΡΟΥ
ΠΓΕ Καρδίτσα

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχάτο Αμβούργου

αρωµατική
ένταση

14,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.winerymonsieurnicolas.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μονόλιθος Ροζέ (2018)
Γνώρισε το κρασί «Μονόλιθος ροζέ» σε ένα εστιατόριο που είχε προσκληθεί για τα
γενέθλια ενός φίλου του. Γιόρταζε τα 51. Είχε γεννηθεί το 1968. Η χρονιά αυτή και το
όνομα του κρασιού τού έφεραν κατά νου την εμβληματική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ,
«2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» (1968). Γιατί κομβικό σημείο της είναι ένας μονόλιθος που «ταξιδεύει» στο χρόνο από την εποχή πριν τον άνθρωπο (πίθηκοι), μέχρι το
παρόν της ταινίας. Ένα αριστούργημα της 7ης τέχνης, που ξεπερνά τα όρια του αντικειμένου της ταινίας και φτάνει σε αυτά της φιλοσοφίας (έτσι κι αλλιώς απέχει από
ανάλογες ταινίες, αφού μόνο διαστημικές μάχες και άλλα συναφή δεν έχει). Παραμένει δε επίκαιρη, θίγοντας θέματα όπως η ανθρώπινη εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη
και η εξωγήινη ζωή. Αυτός θύμισε την ταινία στην παρέα. Σχεδόν όλοι την είχαν δει,
αλλά λίγοι την είχαν καταλάβει. Με αφορμή αυτήν και τα γενέθλια, που αφορούν έτσι
κι αλλιώς την πορεία του ανθρώπου στο χρόνο, η κουβέντα πήρε φωτιά. Καύσιμό της
Μονόλιθοσ
παρέμεινε το Ροζέ
«Μονόλιθος ροζέ», που αποτέλεσε τελικά το μόνο σταθερό σημείο συμφωνίας.

ΚΤΉΜΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΆΡΗ
Ποικιλιακός oίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
80% Αγιωργίτικο,
20% Ασύρτικο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.bairaktariswines.gr

Σημειώσεις:
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More Rosé Wine (2018)
Ταβέρνα με τα όλα της, αυτό που την έκανε να διαφέρει ήταν πως σε αντίθεση με τα
συνηθισμένα, ο οινόφιλος ιδιοκτήτης της διατηρούσε μια καλή λίστα εμφιαλωμένων
κρασιών. Δυστυχώς όμως πήγαιναν στα αζήτητα, παρά μάλιστα τις εξαιρετικές τιμές
τους. Ήξερε πως το να έχει και χύμα κρασί λειτουργούσε ανταγωνιστικά, αλλά εάν το
έβγαζε θα έχανε πελατεία και μάλιστα σταθερή. Σκαρφίστηκε λοιπόν το εξής: Σε όσους
παράγγελναν χύμα ροζέ και ζητούσαν κι άλλο, τους πήγαινε το εμφιαλωμένο «More
Rosé Wine». Όταν τον κοιτούσαν περίεργα τους έλεγε: «“κι άλλο ροζέ” δεν είπατε; Ε…
“More Rosé Wine” έφερα. Αυτό σημαίνει “κι άλλο ροζέ” στα αγγλικά». Όταν τούς έλεγε
και την τιμή, που ήταν όντως εξαιρετική, προσέθετε: «Αν δεν σας αρέσει το κερνάω».
Κάτι το αστείο της υπόθεσης, κάτι το κρασί που άρεσε, κάτι η καλή τιμή, τα κατάφερε.
Σταδιακά, η πελατεία το γύρισε στο εμφιαλωμένο. Η ταβέρνα του έγινε αυτό που ανέκαθεν ονειρευόταν: Μια «οινική ταβέρνα», που κέρδισε έτσι και νέα πελατεία, αμιγώς
More RoséΦυσικά…
Wine χύμα κρασί τέρμα και –ως θαύμα– δεν έλειψε σε κανέναν.
οινοφιλική.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ
ΜΟΡΌΠΟΥΛΟΥ
ΠΓΕ Αρκαδία

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχοφίλερο

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μοσχόμαυρο Πάντου (2018)
Η σχέση τους με τις επισκέψεις σε οινοποιεία ήταν αντιστρόφως ανάλογη: όσο αυτός
χαιρόταν, τόσο αυτή βαριόταν! «Όλα ίδια μου φαίνονται», του έλεγε: «Δεν ξέρω εσύ,
με τη μούρλα σου με το κρασί, τι βλέπεις. Δεν μπορεί, κάτι θα βλέπεις, για να ρωτάς
και τόσα που ρωτάς και πάντα καθυστερούμε… Μα είμαστε σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδας και θα τρέχω πάλι σε οινοποιεία;». Είχαν φτάσει χθες Νυμφαίο και είχαν ήδη επισκεφθεί τον «Αρκτούρο». Σχεδίαζαν λοιπόν το υπόλοιπο πρόγραμμά τους, γιατί την επομένη έφευγαν. «Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να ξαναπάω στις
αρκουδίτσες. Μήπως θα ξανάρθουμε σύντομα;», του είπε. «Ωραία! Να κάνουμε το εξής:
Σε αφήνω στον “Αρκτούρο”, πετάγομαι μέχρι το Οινοποιείο Πάντου, που δεν έχω πάει
και σε παίρνω γυρίζοντας, μετά από…», λέει αυτός, για να τον διακόψει: «Α πα πα πα
πα πα πα… θα αργήσεις…». «Θα σου πάρω και ροζέ από Μοσχόμαυρο. Είναι απ’ αυτά
που σ’ αρέσουν», τής λέει πονηρά. «Ναι ε; Τέλος πάντων… Μην αργήσεις όμως… Σε
Μοσχόµαυρο Οινοποιείο Πάντου
μιάμιση ώρα θα ‘σαι πίσω». Την τούμπαρε το ροζέ! Της άρεσε το κρασί, αλλά ήθελε
να περνάει το δικό της…

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΠΆΝΤΟΥ
Ποικιλιακός oίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχόμαυρο

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη (Batonnage)

www.ktima-pantou.gr

Σημειώσεις:
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Μπουγιούρη Ροζέ (2018)
Τον γοήτευε ό,τι είχε να κάνει με μυστικισμό και είχε «κόλλημα» με τα «σύμβολα». Η
δύναμη που έκρυβαν και η σημασία τους τού είχε γίνει τρέλα. Εκεί που άλλοι έβλεπαν μία εικόνα, ένα απλό σχήμα ή ένα γράμμα, αυτός διέκρινε σύμβολα διαφόρων και
ποικίλων προελεύσεων, που σημάδευαν και τα πιο απλά πράγματα της καθημερινότητάς του. Ήταν πια το χόμπι του και τού διάνθιζαν τη ζωή με ενδιαφέρον. Αισθανόταν «τυχερός» όταν σύμβολα που μελετούσε εκείνη την περίοδο εμφανίζονταν άξαφνα
μπροστά του σε απρόβλεπτα σημεία ή αντικείμενα. Π.χ., κάποια περίοδο μελετούσε
τους ρούνους (το αρχαίο αλφαβητικό σύστημα λαών της βόρειας Ευρώπης). Μια μέρα
από εκείνες έψαχνε ένα ροζέ κρασί για μια φίλη του και έπεσε πάνω στο «Μπουγιούρη Ροζέ». Στην ετικέτα, όπως και στις άλλες της οινοποιίας, δεσπόζει ένα «m», το
λογότυπό της, που μοιάζει με το ρουνικό σύμβολο ehwaz. «Χα... το σύμβολο της αθανασίας της ψυχής, που πασχίζει να απελευθερωθεί από τα δεσμά της ύλης», σκέφτηκε:
Μπουγιούρη Ροζέ
«Ένα κι ένα για την Αργυρώ, που ασχολείται με γιόγκα, ρέικι και τα σχετικά». Το πήρε
χωρίς δεύτερη σκέψη.

ΚΤΉΜΑ ΜΠΟΥΓΙΟΎΡΗ
Ποικιλιακός oίνος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Σοβινιόν μπλαν

αρωµατική
ένταση

13% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.mpougiouris-wines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μυθικό Βασίλειο (2018)
Ένας από τους μεγάλους θαυμαστές του Τόλκιν και των έργων του, ο Σταμάτης, είχε
διαβάσει τα βιβλία που αργότερα οδήγησαν στις σειρές κινηματογραφικών ταινιών «Ο
Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Χόμπιτ» πολύ πριν γίνουν ταινίες τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας και βέβαια παγκόσμια μόδα. Γνώριζε τα πάντα για τα έπη του Τόλκιν, τη φιλολογία, καθώς και την παραφιλολογία που τα αφορούσαν. Ανάμεσά τους και
ιστορίες που μόνο ευρέως γνωστές δεν ήταν. Για παράδειγμα, την άρνηση του συγγραφέα κατά τη δεκαετία του 1960 να γίνουν σειρά, την οποία μάλιστα ενδιαφέρονταν
να αξιοποιήσουν οι ίδιοι οι Beatles. Ο Σταμάτης ήταν ευκατάστατος. Στο σπίτι του, το
ειδικό δωμάτιο με το εξαιρετικό σύστημα home cinema ήταν διακοσμημένο με κάθε
λογής αφίσες και αντικείμενα που σχετίζονταν με τα εν λόγω έργα, είτε υπό μορφή
βιβλίων, είτε ταινιών. Στον ίδιο χώρο είχε και τα ποτά του, όπως και ένα μεγάλο ψυγείο – συντηρητή κρασιών. Περίοπτη θέση σε αυτόν είχε το ροζέ κρασί «Μυθικό ΒασίΜυθικό
Βασίλειο
λειο». Το έπινε πάντα προς τιμήν των μυθικών βασιλείων της Άρνορ και της Γκόντορ,
που κατά Τόλκιν επανενώθηκαν.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΓΚΑΝΉ
Ποικιλιακός oίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
70% Λημνιό,
30% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.ganis.gr

Σημειώσεις:
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Μυλωνάς Μαλαγουζιά – Μανδηλαριά (2018)
Ήταν συλλέκτης. Οι συλλογές του διάφορες, αλλά υπερήφανος ήταν για δύο: τη συλλογή όπλων και τη συλλογή των κρασιών του. Ταίριαζαν άλλωστε και οι δύο με το
σπίτι του, ένα πέτρινο αρχοντικό στην Κηφισιά. Για την πρώτη είχε αφιερωμένο ένα
μεγάλο δωμάτιο, με τα περισσότερα όπλα κρεμασμένα στους τοίχους και τα πιο σπάνια σε ειδικές βιτρίνες. Για τα κρασιά, το κελάρι τού σπιτιού του αποτελούσε ιδανικό
περιβάλλον, όπου αυτά συντηρούνταν άψογα. Ανάμεσα σε άλλα, το «Τυφέκιο Μυλωνά»
(M1872 Greek Mylonas στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία) ήταν ένα από τα αγαπημένα
κομμάτια της συλλογής όπλων. Με αυτό ως τιμώμενο έκθεμα, σε ένα περίπου μήνα
θα δεχόταν φίλους του συλλέκτες όπλων από το εξωτερικό, ώστε να τούς ξεναγήσει
στη συλλογή του. Ήδη σχεδίαζε τα τής εκδήλωσης και τής δεξίωσης που θα ακολουθούσε. Μάλιστα, μια και αυτή θα γινόταν στο τέλος της Άνοιξης, η οινική επιλογή ήταν
ροζέ. Αλλά όχι όποιο κι όποιο ροζέ: λόγω ονόματος του τιμώμενου εκθέματος επέΜυλωνάσ
Μαλαγουζιά – Μανδηλαριά
λεξε «Μυλωνάς Μαλαγουζιά – Μανδηλαριά». Ήταν άλλωστε ένα ελληνικό ροζέ που θεωρούσε ιδιαίτερο.

ΜΥΛΩΝΆΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΝΟΠΟΙΐΑ
ΠΓΕ Αττική

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
80% Μαλαγουζιά,
20% Μανδηλαριά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.mylonas-wines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Μωραΐτη Ροζέ (2018)
«Μετά το νησιώτικο συρτό, σήμερα θα δείξουμε το συρτό στα τρία», είπε ο δάσκαλος
παραδοσιακών χορών στο γκρουπ του. Ήταν το τελευταίο γκρουπ της ημέρας. «Για
όσους έλειπαν την περασμένη θυμίζω: ο συρτός είναι σημαντικός χορός που προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Δεν λέμε “έσυρε το χορό”, “να σύρεις το χορό” κ.τ.λ.;
“Σύρω” – “συρτός”, δεν είναι τυχαίο». Πριν δείξει τα 6 βήματα του συρτού στα τρία εξήγησε πως είναι πιο αργός από το συρτό που έμαθαν την προηγούμενη φορά. «Το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα», τους είπε και πήγε να ξεκινήσει. Δεν τον άφησε όμως η
ερώτηση μιας κυρίας: «Εγώ είμαι Μωραΐτισα. Κατάγομαι από Σαρακατσάνους. Ο συρτός
που μας δείξατε δεν είναι ο σαρακατσάνικος. Αυτόν πότε θα τον μάθουμε;», του είπε.
«Υπομονή και προπάντων, όπως έχω ξαναπεί, μην διακόπτετε! Με το πόδι στον αέρα
να δείξω τα βήματα με κόψατε. Να τα πούμε στο τέλος; Θα έχουμε χρόνο. Σήμερα έχω
και τα γενέθλιά μου και έφερα να σας κεράσω ένα κρασί. Είναι από την Πάρο: “ΜωΜωραΐτη Ροζέ
ραΐτη Ροζέ”. Νησιώτικο και Μωραΐτη. Τι άλλο θέλετε;», της είπε ετοιμόλογα.

ΚΤΉΜΑ ΜΩΡΑΐΤΗ
ΠΓΕ Κυκλάδες

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Αηδάνι Μαύρο

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.moraitiswines.gr

Σημειώσεις:
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Nautilus Drink Pink (2018)
Ο Γκιγιόμ φορούσε ακόμα τη στολή του δύτη, έτοιμος για την τελευταία κατάδυση της
ημέρας, όταν ένιωσε ένα περίεργο σφίξιμο. Είχε βουτήξει επανειλημμένως στα νερά
του Μαλιακού (ήταν διδάκτωρ υποβρύχιας αρχαιολογίας). Έτσι, όμως, δεν είχε ξανανιώσει. Καθώς έπαιρνε όλα τα μέτρα για τις καταδύσεις του αποφάσισε να μην βουτήξει. Είχε άλλωστε ολοκληρώσει την αποστολή του και μετά από δύο μέρες θα επέστρεφε στην πατρίδα του τη Γαλλία. Προτίμησε λοιπόν την ξεκούραση από το ρίσκο.
Εξάλλου, δεν ήθελε να χάσει το αποχαιρετιστήριο πάρτι που τού ετοίμαζαν οι συνάδελφοί του στον παραλιακό Καραβόμυλο, υποσχόμενοι κρασί έκπληξη. Γέλασε, λοιπόν
και συγκινήθηκε πολύ όταν την επόμενη μέρα είδε την ετικέτα του: «Nautilus Drink
Pink». Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, όταν δεν αποχωριζόταν το βιβλίο «20.000 λεύγες υπό τη Θάλασσα», του Ιουλίου Βερν και φανταζόταν τον εαυτό του μέσα στο Ναυτίλο, το υποβρύχιο του Κάπτεν Νέμο. Από μικρός φαινόταν πως θα έκανε τα όνειρά
Nautilus
Drink Pink
του πραγματικότητα
και πράγματι το κατάφερε. Μεγάλωσε και είχε γίνει πια και αυτός
ένας Ναυτίλος.

ΠΎΡΓΟΣ ΜΕΛΆ
Ποικιλιακός οίνος

(#2)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

γευστικόσ
όγκοσ

φρεσκάδα

στυφάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
33,3% Αγιωργίτικο,
33,3% Γκρενάς ρουζ,
33,3% Σιρά
13,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.latourmelas.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Nymphes (2018)
Η Εμμανουέλα έψαχνε όνομα για το σύλλογο γυναικών της περιοχής της (Ηλεία). Ήταν
από αυτούς που συστάθηκαν με σκοπό την οικονομική στήριξη των μέλη τους, μετριάζοντας τα δεινά που επέφερε η οικονομική κρίση, παράγοντας και πουλώντας χειροποίητα ζυμαρικά, μαρμελάδες, σάλτσες κ.λπ. Εκτός αυτού, στόχος ήταν η προβολή
του τόπου και των προϊόντων του. Το όνομα που βρήκε η Εμμανουέλα ήταν «Νύμφες».
Εμπνεύστηκε από τις Ιωνίδες Νύμφες (Καλλιφάεια, Συνάλλασις, Πηγαία και Ίασις), που
είχαν θεραπευτικές ικανότητες, όπως στην ουσία και ο σύλλογός για τα μέλη του. Ονομάστηκαν Ιωνίδες από το γιο του Γαργηττού, Ίωνα, όταν πήγε στην Ηλεία. Η ύπαρξη
ιερού τους στην Ηράκλεια, κοντά στις πηγές του ποταμού Κυθήρου, πιστοποιείται από
τον Παυσανία, που αναφέρει πως όποιος λουζόταν σε αυτά τα νερά απαλλασσόταν από
τους πόνους του. Ανάμεσα σε άλλους υποστηριχτές, ευγενικός χορηγός της πρώτης εκδήλωσης του συλλόγου «Νύμφες» ήταν το τοπικό Κτήμα Παλιόμυλος, με το ροζέ κρασί
Nymphes
του «Nymphes». Με τον τρόπο του έκανε κι αυτό καλύτερη τη ζωή όσων το έπιναν.

ΚΤΉΜΑ ΠΑΛΙΌΜΥΛΟΣ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχοφίλερο

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.domainepaliomilos.com

Σημειώσεις:
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Οινάνθη Ροζέ (2018)
Σχεδόν τίποτα δεν άλλαξε τελικά η σύντομη παρουσία της 35χρονης Τζίνας στη ζωή
του Νίκου, ενός κοινωνικού αλλά εκ πεποιθήσεως εργένη 40άρη. Αφού γνωρίστηκαν,
συγκατοίκησαν από νωρίς. Ο Νίκος αγαπούσε το φαγητό αλλά δεν μαγείρευε. Η δε
Τζίνα ξεπερνούσε μετά βίας το τρίπτυχο τοστ – ομελέτα – μακαρονάδα. Έτσι, η σχέση
του Νίκου με τους ντελιβεράδες της περιοχής δεν διαταράχθηκε διόλου. Μόνος, με τη
Τζίνα, ή με παρέες στο σπίτι, συνήθως έπιναν μπίρα με το φαγητό. Ο Νίκος δεν ήταν
του κρασιού, του τσίπουρου κ.λπ. Στην Τζίνα όμως άρεσαν οι αλλαγές και μαζί με πολλά
άλλα (και τελικά τον Νίκο…), σύντομα βαρέθηκε τη μπίρα. Λίγο μετά το μέσο τού μόλις
τρίμηνου δεσμού τους ήρθε στο σπίτι με ένα ροζέ κρασί. Ως ζευγάρι βρίσκονταν ήδη
σε πτωτική πορεία, αλλά το κρασί τούς άρεσε και το κατανάλωναν πια καθημερινά. Με
τι δεν το συνδύασαν: πίτσες, σάντουιτς, αραβικές πίτες, τοστ, καλαμάκια κοτόπουλου,
αλλαντικά, τυριά… Το γύρισαν στο ροζέ και υπεύθυνο ήταν το κρασί «Οινάνθη Ροζέ».
Οινάνθη
Ροζέ
Η
Τζίνα έφυγε
σύντομα, αλλά το «Οινάνθη Ροζέ» έμεινε στη ζωή και των δύο.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΛΑΦΑΖΆΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ
Επιτραπέζιος Οίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.georgioslafazanis.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Ορειβάτης Ροζέ (2018)
«Μην το βάζετε κάτω! λίγο ακόμα και φτάνουμε… Σας έχω και έκπληξη…», υποσχόταν
ο Τάσος, εμψυχώνοντας δύο φίλες κι ένα φίλο του, με τους οποίους ορειβατούσε στο
πιο βατό μονοπάτι της Πάρνηθας. Τους γνώρισε πρόσφατα σε εκδρομή με γκρουπ στις
Σκανδιναβικές χώρες. Παρότι διέφεραν είχαν δέσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ο
Τάσος ήταν «φέτες», δάσκαλος γιόγκα, ορειβάτης και άλλα σχετικά, ενώ τους τρεις φίλους του μόνο φανατικούς της γυμναστικής δεν τούς έλεγες. Λάτρεις του φαγητού και
τού ποτού ήταν (ευτυχώς όχι ιδιαίτερα ευτραφείς). Αγκομαχούσαν λοιπόν ελαφρώς οι
καημένοι, ειδικά έχοντας πια διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της εύκολης για μυημένους, κουραστικής για αυτούς, διαδρομής. Έχοντας κατά νου την «έκπληξη» του Τάσου,
την ξεκούραση για φαγητό και βέβαια το τελεφερίκ της επιστροφής, έκαναν κουράγιο.
Ανταμείφθηκαν δεόντως, γιατί τα πεντανόστιμα εδέσματα που είχε ετοιμάσει ο Τάσος,
που με την παρέα αυτή έτεινε κι εκείνος σε πιο γκουρμέ περιοχές, φρόντισε να τα
Ορειβάτησ Ροζέ
συνοδεύσει συμβολικά με ένα ροζέ «Ορειβάτης». Τούς τρέλανε!

ΑΚΡΙΏΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΟΙΝΟΠΟΙΊΑ
Ποικιλιακός Οίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Σιρά

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www. akriotouwines.gr

Σημειώσεις:
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ΟυΣύρα Φωκιανό Ροζέ (2018)
Αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνων χθες βράδυ, στο μπαράκι που γνωρίστηκαν. Αυτή
με την παρέα της, αυτός με δύο κολλητούς. Με την καλή διάθεση και τους ήχους της
μουσικής οι παρέες ενώθηκαν. Την έτρωγε την άλλη μέρα να τηλεφωνήσει στον Νικόλα, αλλά περίμενε. Την πήρε αυτός. Έμαθε και το επώνυμό του για να τον γκουγλάρει. Απ’ το «Νικόλας Κρίσπος» οδηγήθηκε στο «Δουκάτο της Νάξου» (wikipedia) κι από
κει βρήκε τον Νικολό Κρίσπο. Ήταν αντιβασιλέας στο εν λόγω Δουκάτο, καθώς και ο
«Κύριος της Σύρου» (1420-1450). «Έλα… λες;», σκέφτηκε: «Λες να’ ναι και πλούσιος;».
Είχαν κανονίσει να περάσει να τον πάρει με το αμάξι της για να βγουν. «Ωραία, θα δω
απ’ έξω και το σπίτι», μουρμούρισε όταν βαφόταν. Απογοητεύτηκε! Κάθε άλλο παρά
σπίτι πλουσίου έμοιαζε. Αργότερα, επιβεβαίωσε πως καταγόταν από τη Σύρο, μακρινός ίσως απόγονος του συνονόματού του, αλλά πλούσιος δεν ήταν. «Ξέρει τουλάχιστον
να διαλέγει εστιατόριο και κρασί», σκέφτηκε πάλι. «“ΟυΣύρα Φωκιανό Ροζέ”, ένα σπάΟυΣύρα Φωκιανό Ροζέ
νιο κρασί από τον τόπο μου. Ουσύρα σημαίνει “ευτυχής”. Έτσι λεγόταν η Σύρος», τής
είπε και τη σέρβιρε.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΟΥΣΎΡΑ
ΠΓΕ Κυκλάδες

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Φωκιανό

αρωµατική
ένταση

14,2% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.georgioslafazanis.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Παλαιός Άμπελος Ροζέ (2018)
«Εγώ πάντως ψηφίζω “Μπουρανί”», λέει η Μαριάνθη στον Φίλιππο, που έψαχνε πού
θα πήγαιναν με την παρέα τους για το καρναβάλι. «Καλά, εσύ τι θα ‘λεγες, όμορφη
Θεσσαλιώτισσα;», της είπε αυτός πειραχτικά. Ήταν φανατικοί με το καρναβάλι και για
φέτος βρίσκονταν ανάμεσα σε Πάτρα, όπου είχαν όμως πάει πολλές φορές και επιζητούσαν αλλαγή και Ξάνθη. «Δεν έχει να κάνει βρε χαζέ με την καταγωγή μου. Από
το Βόλο είμαι. Θεσσαλία μεν, αλλά τι δουλειά έχει ο Τύρναβος; Πιστεύω θα περάσουμε
καλά! Είναι κάτι διαφορετικό και διονυσιακό το καρναβάλι εκεί, το “Μπουρανί”. Εντάξει, είναι ίσως κάπως τολμηρό, αλλά ευτυχώς στην παρέα δεν έχουμε τέτοια κολλήματα… Να ξέρεις, πάντως, κρατάει από την αρχαιότητα κι αξίζει τον κόπο!», του είπε.
«Οκ, ας το πούμε και στους άλλους που θα ‘ρθουν σε λίγο και βλέπουμε τι θα πουν.
Κρασί έχουμε;», ρώτησε ο Γιώργος και αφού κοίταξε, πρόσθεσε: «Μπα… Πάω κάβα…».
«Πάρε το “Παλαιός Άμπελος Ροζέ”», τον πρόλαβε η Μαριάνθη: «Είναι από τον Τύρναβο.
Παλαιόσ
Άµπελοσ Ροζέ
Η φίλη μου η Χριστιάνα, που είδα χθες είναι από εκεί, το διάλεξε και το δοκιμάσαμε
μαζί. Μ’ άρεσε πολύ!».

ΚΤΉΜΑ
ΜΊΓΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΠΓΕ Τύρναβος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μερλό

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.domaine-migas.gr

Σημειώσεις:
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Παμίδι Βουρβουκέλη (2017)
Ήταν πυρηνική φυσικός, ανώτερη ερευνήτρια στο ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος. Εκπροσωπούσε συχνά την Ελλάδα στο εξωτερικό, σε διάφορα fora, συνέδρια, ημερίδες
κ.λπ. Εκεί δοκίμαζε διάφορα κρασιά. Παλαιότερα, η σχέση της με το κρασί περιοριζόταν στο «μού αρέσει / δεν μού αρέσει». Η επαφή της όμως με ξένους συναδέλφους
που γνώριζαν πολλά για αυτό το ποτό και το εκτιμούσαν δεόντως την προβλημάτισε.
Αρχικά επειδή αισθανόταν μειονεκτικά και στην πορεία γιατί κόλλησε το «μικρόβιο»
της οινοφιλίας, ασχολήθηκε με το κρασί, παρακολουθώντας σεμινάρια, πηγαίνοντας
σε εκθέσεις και εκδηλώσεις και βέβαια δοκιμάζοντας. Το κρασί είχε μπει για καλά στη
ζωή της και το είχε εντάξει και στο πακέτο υποδοχής ξένων συναδέλφων, επιλέγοντας
η ίδια τις ετικέτες, για να έχει κάτι να πει για αυτές. Αγαπημένο της ήταν το Κτήμα
Βουρβουκέλη, όχι μόνο για τα ωραία κρασιά του. Ήταν στα Άβδηρα, γενέτειρα του Δημόκριτου. Για το εαρινό συνέδριο διάλεξε «Παμίδι Βουρβουκέλη». «Η σπάνια αυτή ποιΠαµίδι Βουρβουκέλη
κιλία θα ικανοποιήσει την αστείρευτη διάθεση των επιστημόνων για έρευνα, ακόμα
και στο κρασί», σκέφτηκε.

ΚΤΉΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΈΛΗ
ΠΓΕ Άβδηρα

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Παμίδι

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.ktima-vourvoukeli.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Παπαϊωάνου Αγιωργίτικο Ροζέ (2018)
Μεγάλη ήταν η έκπληξη του Μάρκου Γιάβα, του γνωστού εθνομουσικολόγου, όταν για
πρώτη φορά πήγε στη «Μαρούλα». Η «Μαρούλα» δεν ήταν απλώς μία ακόμα ταβέρνα
με μουσική. Αναβίωνε τους παλιούς απλούς χώρους που η μουσική, δηλαδή το ρεμπέτικο ή το λαϊκό τραγούδι, ήταν «κυρίως θέμα». Όταν οι μουσικοί έπαιζαν οι θαμώνες
δεν μιλούσαν ή το έκαναν χαμηλόφωνα, από σεβασμό στη μουσική. Το φαγητό ήταν
απλό, νόστιμο και φθηνό και το κρασί καλό, συνήθως παραγωγής του ταβερνιάρη. Είχε
ακούσει ο κ. Γιάβας για τη «Μαρούλα», αλλά δεν είχε πάει. Ήξερε λοιπόν τα περί μουσικής και φαγητού και όλα επιβεβαιώθηκαν. Η έκπληξή του, ωστόσο, αφορά το κρασί.
«Δεν περίμενα να βρω μόνο εμφιαλωμένο. Αλλά όταν οι άνθρωποι σέβονται αυτό που
κάνουν…», διηγήθηκε την άλλη μέρα σε ένα συνάδελφό του, προτρέποντάς τον να
πάει. «Εσύ τι κρασί πήρες;», ρώτησε αυτός. «Χα…”, αναφώνησε ο κ. Γιάβας πονηρά:
“Ροζέ Αγιωργίτικο Παπαϊωάνου”, αφού η βραδιά ήταν αφιέρωμα στο ρεμπέτη μουσιΠαπαϊωάνου Αγιωργίτικο
κοσυνθέτη Γιάννη Παπαϊωάννου. Είπα να είμαι απολύτως εντός κόνσεπτ. Άσε που πήγαινε με όλα τα φαγητά».

ΚΤΉΜΑ ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ
ΠΓΕ Κόρινθος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

13,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.papaioannouwines.gr

Σημειώσεις:
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Πελεκάνος Πότσιος (2018)
Πολλά δεν ήξεραν για αυτήν… Ήταν δοσμένη στη δουλειά της. Έγινε νηπιαγωγός
γιατί από μικρή λάτρευε τα παιδιά. Οι γονείς της δεν πίστευαν πως θα γινόταν τελικά
αυτό που από παιδάκι έλεγε. Γιατί στην κλασική ερώτηση «τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;», ένα πράγμα απαντούσε από παιδί: «νηπιαγωγός». Μετά το πέρας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, οι εύποροι γονείς της τής άνοιξαν ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτή τα φρόντισε όλα, με ανάλογη στοργή που αργότερα φρόντιζε και
τα παιδάκια. Φτιάχτηκε έτσι ένας επιτυχημένος βρεφονηπιακός σταθμός στην Αμφιλοχία, την πατρίδα της, με το όνομά «Πελεκάνος», που διάλεξε γιατί η στοργή του μεγαλόσωμου αυτού πουλιού προς τα μικρά του είναι γνωστή και απίστευτη. Λίγοι όμως
γνώριζαν αυτήν τη λεπτομέρεια. Οι περισσότεροι πίστευαν πως το όνομα αυτό επιλέχθηκε όπως άλλων τέτοιων σταθμών, με ονόματα από το ζωικό βασίλειο. Είπαμε:
«πολλά δεν ήξεραν για αυτήν». Π.χ., όλοι πίστευαν πως δεν πίνει. Αυτή όμως τέλειωνε
Πελεκάνοσ Πότσιοσ
πάντα τη μέρα της με ένα ποτήρι ροζέ κρασί «Πελεκάνος Πότσιος». Για να αρχίζει και
να τελειώνει με έναν «πελεκάνο».

ΠΌΤΣΙΟΣ ΚΡΑΣΊ
Ποικιλιακός οίνος

(#4)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

γευστικόσ
όγκοσ

φρεσκάδα

στυφάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
30% Σιρά, 30% Μερλό,
30% Καμπερνέ σοβινιόν,
10% Αγιωργίτικο
13,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Peplo (2018)
Ονειρευόταν το γάμο της ξεχωριστό, αλλά όχι με υπερβολές. Με μέτρο μεν, ξεχωριστό δε. Γιατί η Μυρτώ ήταν εκλεπτυσμένη, αλλά όχι ξιπασμένη. Ήταν καλόκαρδη και
γεναιόδωρη, αλλά όχι αγαθιάρα. Έξυπνη, με χιούμορ, ικανή και επιτυχημένη, ουχί αλαζόνας, γνώριζε καλά ποια είναι, το χρησιμοποιούσε σωστά και… ναι, ήταν και όμορφη
και αθλητική και πολυπράγμουσα κι άλλα πολλά! Τα είχε «όλα» τέλος πάντων… (ευτυχώς και ο υποψήφιος σύζυγος ανάλογος ήταν). Πού είχε κολλήσει λοιπόν με το γάμο;
Στο πέπλο! Γιατί το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται! «Να βάλω, να μην βάλω…»,
σκεφτόταν. Το έβρισκε μεν υπερβολικό, αλλά τής άρεσε κιόλας! Το νυφικό ήταν απλό
και διαφορετικό. Τού ταίριαζε το πέπλο και η αλήθεια είναι πως πήγαινε πολύ και στη
Μυρτώ! Δεν μπορούσε να αποφασίσει. Εκεί λοιπόν που διάλεγε κρασιά για τη δεξίωση
(άλλη ιστορία κι αυτή…), η απόφαση για το πέπλο ήταν διπλή: «Δαγκωτό Peplo Σκούρα
ροζέ για το τραπέζι. Δύο πέπλα πάει πολύ! Το κρασί αυτό μου ταιριάζει τόσο… ΚαPeplo
νένα (πέπλο) δεν θα με ικανοποιούσε περισσότερο», σκέφτηκε, χαμογελώντας.

ΚΤΉΜΑ ΣΚΟΎΡΑ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

γευστικόσ
όγκοσ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
33% Αγιωργίτικο,
33% Σιρά,
33% Μαυροφίλερο
12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.skouras.gr

Σημειώσεις:
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Πεταλούδες (2018)
Συνήθως η μετάθεση κατά τη στρατιωτική θητεία φαίνεται αρχικά «βουνό», ιδίως όταν
απέχει από τον τόπο διαμονής σου. Πολλές φορές όμως τον λατρεύεις τελικά, και επιστρέφεις αργότερα εκεί ως επισκέπτης. Έτσι έγινε και με τον Αλέξανδρο, που αγάπησε τη Ρόδο ως δεύτερη πατρίδα. Η μέλλουσα γυναίκα του δεν είχε πάει ποτέ. Τής
πρότεινε λοιπόν Ρόδο ως προορισμό για το γαμήλιο ταξίδι τους (παντρεύονταν αρχές
Ιουλίου). «Την περίοδο αυτή, ανάμεσα στις υπόλοιπες ομορφιές της, η Ρόδος έχει ένα
ακόμα ατού: την καταπράσινη Κοιλάδα των Πεταλούδων, που διασχίζει ο ποταμός Πελεκάνος. Σύννεφα πεταλούδων κάνουν πολύχρωμο το τοπίο, που είναι έτσι κι αλλιώς
υπέροχο, με λιμνούλες, νούφαρα, γεφυράκια και πλείστες άλλες ομορφιές. Η περιοχή
και το κλίμα της ευνοούν το καλοκαιρινό ζευγάρωμα της πεταλούδας. Θα σού αρέσει»,
της διηγείτο. Αυτή ήταν υπό σκέψη. Ήθελε εξωτερικό, αλλά όσα άκουγε την είχαν εξιτάρει. «Άντε… πάμε Ρόδο», τού είπε την άλλη μέρα τηλεφωνώντας του στη δουλειά
Πεταλούδεσ
για
να χαρεί. Αυτός γύρισε σπίτι με ένα ροζέ κρασί «Πεταλούδες». Για να το γιορτάσουν καθώς έπρεπε!

ΚΤΉΜΑ ΧΑΡΛΑΎΤΗ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Σιρά

αρωµατική
ένταση

13,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.harlaftis.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Petite Fleur (2018)
Ήταν το 8ο τηλεφώνημα που έκανε σε διάφορες κάβες. Από το catering που συνεργαζόταν για τα επίσημα εγκαίνια τού ανθοπωλείου του, τα οποία ήταν σήμερα το απόγευμα, τού απάντησαν πως δεν βρήκαν τελικά το κρασί που τούς είχε ζητήσει (ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίστηκαν). Αλλά αυτός δεν το διαπραγματευόταν. Οι διαπληκτισμοί
ήταν άσκοποι, οπότε προτίμησε να πάρει το πράγμα πάνω. Τελικά τα κατάφερε! Είχε
βρει ήδη τη συνολική ποσότητα που επιθυμούσε, αλλά έπρεπε να πάει σε τρεις διαφορετικές περιοχές, γιατί καμία κάβα δεν είχε από μόνη της την ποσότητα φιαλών
που χρειαζόταν. Ούτε αυτό τον πτόησε. Ήταν ανένδοτος με την επιλογή του κρασιού
και για καλή του τύχη όλα τα υπόλοιπα ήταν έτοιμα για τα εγκαίνια, οπότε είχε χρόνο.
Δεν ήταν μόνο που ως οινόφιλος –που ήταν– είχε επιλέξει το εν λόγω κρασί λόγω
της ποιότητάς του. Ούτε που η θαλασσινή προέλευση που είχαν τα καναπεδάκια και
τα διάφορα άλλα εδέσματα των εγκαινίων ταίριαζαν απόλυτα με αυτό το κρασί. Ήταν
Petite Fleur
και το όνομά του: «Petite Fleur». Γιατί όπως έλεγαν το κρασί είχε ονομάσει και το ανθοπωλείο του.

ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ
ΠΑΡΠΑΡΟΎΣΗ
ΠΓΕ Αχαΐα

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Σιδερίτης

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
12 ώρες εκχύλιση

www.parparoussis.com

Σημειώσεις:
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Pink Bang (2018)
Δεν είχε λογαριασμούς σε Facebook, Instagram και Twitter. Ήταν συνειδητά κατά, παρότι αγαπούσε την τεχνολογία και την παρακολουθούσε. «Ο χρόνος είναι από τα λίγα
πράγματα που δεν αγοράζεται και δεν τον χαραμίζω αλόγιστα», απαντούσε ανάμεσα
σε άλλα σε όσους τον παρακινούσαν να κάνει λογαριασμό στα προαναφερόμενα μέσα.
Η αλήθεια είναι πως αυτή η τοποθέτηση για την αξιοποίηση του χρόνου ήταν τρόπος
ζωής. Ούτε καν τηλεόραση έβλεπε, παρά μόνο κάποιες ταινίες και κάποιες σειρές, επιλεγμένες προσεκτικά, χωρίς να πέφτει θύμα στη μόδα τους. Ήταν γενικώς πολύ επιλεκτικός! Από τις αγαπημένες του κωμικές σειρές ήταν οι «Big Bang Theory» και «Monk»
(ανάμεσα στις μη κωμικές ξεχώριζε τη «House»). Όπως φαίνεται και από τις σχετικές επιλογές του, η αλήθεια είναι πως ταυτιζόταν με ήρωες όπως αυτοί των εν λόγω
σειρών, γιατί –ε… πώς να το κάνουμε;– κάπως περίεργο θα τον έλεγες. Σε αυτό το
πλαίσιο, δεν μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί να απολαύσει άλλο κρασί από το «Pink
Pink Bang
Bang», παρακολουθώντας επεισόδια του «Big Bang Theory». Τυχαίο; Κάθε άλλο!

ΚΤΉΜΑ ΤΈΧΝΗ ΟΊΝΟΥ
ΠΓΕ Δράμα

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Τουρίγκα νασιονάλ

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.wineart.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Rivari (2004)
«Οι βροχές στη Σαντορίνη δεν είναι πολλές. Αλλά είναι σύντομες και συχνά πολύ επιθετικές», είπε ανάμεσα σε άλλα η μετεωρολόγος, που είχε προσκληθεί για την κεντρική
ομιλία μιας ημερίδας με θέμα την κλιματική αλλαγή, η οποία διεξαγόταν στη Σαντορίνη. Την ημερίδα ακολούθησε δείπνο, κατά το οποίο επιστήμονες και κάποιοι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αρκετά κρασιά τού ευλογημένου (και για
τον αμπελώνα του) αυτού τόπου, μαζί με παράγοντες τού νησιού. Στη συγκεκριμένη
μετεωρολόγο άρεσε το κρασί και στάθηκε σε μία ετικέτα ροζέ: «Rivari…», είπε. «Έτσι
λένε και την περιοχή που βγαίνει το σταφύλι παραγωγής του, από το “river”. Γιατί
εκεί καταλήγει ο ποταμός τής Μέσα Γωνιάς, από βρόχινο νερό», τής εξήγησε ντόπιος
συνδαιτημόνας. «Α… αν ήξερα πως τα λέτε “ριβάρια” θα το ανέφερα και στην ομιλία
μου», είπε αυτή και κατεβάζοντας άλλη μια γουλιά, συνέχισε: «Ιδιαίτερο κρασί…». Το
λόγο πήρε η παρευρισκόμενη οινοποιός. «Είναι η παραδοσιακή εκδοχή του ροζέ οίνου
Rivari
που παλαιώνει στη φιάλη από το 2004 ως αυθεντικό “μπρούσκο”», τής εξήγησε. Τυχαία καθόταν πλάι της.

ΚΆΝΑΒΑ ΡΟΎΣΣΟΣ
ΠΓΕ Κυκλάδες

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Μανδηλαριά Σαντορίνης,
50% Ασύρτικο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

14,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

στυφάδα

www.canavaroussos.gr

Σημειώσεις:

56
Ροζανθός (2018)
«Το κρασί γιορτάζει σήμερα», είπε δοκιμάζοντάς το ο Πατήρ Χριστοφέρων, που μετά
τη θεολογική σχολή, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, αφιερώθηκε στην ιεροσύνη, αλλά
δεν απαρνήθηκε ποτέ το κρασί. «Ε… Drink Pink είμαστε…», απάντησε ο συνοδός και
φίλος του, γνωστός ιεροράπτης της Αθήνας. «Όχι, δεν κατάλαβες. Εάν θεωρήσουμε το
όνομα “Ροζανθός” ως το αρσενικό του “Ροζάνθη”, που γιορτάζει σήμερα, το ροζέ αυτό
γιορτάζει γιατί το λένε “Ροζανθός”». Ο ιεροράπτης κοίταξε απορημένος. «Δεν ήξερα
πως υπάρχει τέτοιος Άγιος», είπε. «Βεβαίως! Ο μάρτυρας Άγιος Ροδίων γιορτάζει σήμερα, 9 Ιουνίου, μαζί με άλλους λιγότερο γνωστούς Αγίους, Αγίες και Οσίους. Δεν αναφέρεται στο Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου, αλλά στου Delehaye, χωρίς βιογραφικό
σημείωμα. Μάλιστα, κοινή Ακολουθία του Υμνογράφου Ιωσήφ υφίσταται για αυτόν και
τους Αγίους Ορέστη και Διομήδη σε δύο Κώδικες (1575 φ. 112 – Παρισινή Βιβλιοθήκη
και Δ 10 φ. 15 – Λαύρας). Επίσης, η μνήμη των τριών αυτών αναφέρεται και στον υπ’
Ροζανθόσ
αριθ. 53 Κώδικα Βλατέων». Ήταν «τέρας» εκκλησιαστικής μόρφωσης!

Ποικιλιακός oίνος

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Μαλαγουζιά,
40% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

ΚΤΉΜΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΆΡΗ

φρεσκάδα

14,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.bairaktariswines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Ροζέ Αποστολάκη (2018)
Ο Ερωτόκριτος ήταν ο καλύτερος φίλος του. Τον ήξερε εδώ και 15 χρόνια, απ’ το στρατό.
Ήταν μάλαμα, αλλά είχε εμμονή με την πατρίδα του, την Κρήτη και δη με τα προϊόντα
της. «Σαν τση Κρήτς τα καλά δεν υπάρχουν πουθενά!», έλεγε και αγόραζε μόνο κρητικά
καλούδια. Σίγουρα προκατειλημμένος, απέφευγε και σνόμπαρε όλα τ’ άλλα. «Αμάν…»,
του έλεγε συχνά ο φίλος του και όποτε έβρισκε τρόπο τού έστηνε παγίδες. Το κρασί,
χωρίς να το ψάχνει ιδιαίτερα, άρεσε πολύ στον Ερωτόκριτο. «Πολλά ‘εν κατέω, αλλά
κατέω πως τση Κρήτς τα κρασιά έχουν γίνει απ’ τα καλύτερα», έλεγε και φυσικά έπινε
μόνο κρητικά, ευτυχώς εμφιαλωμένα. «Άσε πάνω μου το κρασί», τού είπε ο φίλος του,
για το ματς που θα έβλεπαν μαζί εκείνο το βράδυ τρώγοντας πίτσες. Ο Ερωτόκριτος
συμφώνησε, αλλά πρόσθεσε: «Κρητικό, ε;». «Φανταστικό το “Ροζέ Αποστολάτση”! Ε…
Κρήτη μωρέ!», είπε στο φίλο του στο ημίχρονο, συγχαίροντας την επιλογή του. «Φανταστικό ναι, Κρήτη όχι! Την πάτησες! Το όνομα “Αποστολάκη” σε ξεγέλασε. Ήμουν σίΡοζανθόσ
γουρος! Από τη Μαγνησία είναι λοιπόν και όντως σκίζει!», απάντησε αυτός και άφωνος ο Ερωτόκριτος!

ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΆΚΗΣ
ΠΓΕ Μαγνησία

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
65% Ξινόμαυρο,
35% Γκρενάς ρουζ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.dynamiki-sa.gr

Σημειώσεις:
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Ροζέ Ξινόμαυρο Γεροβασιλείου (2018)
Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη, παρά την ουρά στην οποία στέκονταν αρκετή ώρα. «“Εκδικητές” είναι αυτοί…», είπε ο Σωτήρης στο φίλο του. Ήταν δύο καλλιεργημένοι 50άρηδες, με «alter ego» τις ταινίες με υπερήρωες και δη αυτές της Marvel (η DC τους άφηνε
μάλλον αδιάφορους). Σε μία εβδομάδα έβγαινε η νέα ταινία της Marvel: «Avengers:
Endgame». Σε καίριο σημείο του σίκουελ, η προπώληση είχε σπάσει τα ταμεία (εξ ου
και η ουρά). Δεν μπορούσαν να λείπουν από την πρεμιέρα. Επρόκειτο για «παλιές καραβάνες» της Marvel. Από παιδιά διάβαζαν τα κόμικς της (εκδόσεις Καμπανά). Κούτες
ολόκληρες είχαν τότε. «Να ‘χαμε τώρα τα περιοδικά! Θα άξιζαν μια περιουσία», λέει ο
Σωτήρης, για να τού απαντήσει ο φίλος του: «Μωρέ ας τα διαβάζαμε πάλι…». Με τα
εισιτήρια πια στο χέρι αναρωτιόντουσαν τι κάνουν μετά. «Σκέφτηκα», λέει ο Σωτήρης. «Πρεμιέρας συνέχεια: πάμε να δοκιμάσουμε τη νέα ετικέτα του Κτήματος Γεροβασιλείου και μάλιστα το πρώτο ροζέ του: “Ροζέ Ξινόμαυρο Γεροβασιλείου”». «Φύγαμε!
Ροζέτους
Ξινόµαυρο
Από
υπερήρωεςΓεροβασιλείου
της Marvel σε υπερήρωα της ελληνικής οινοπαραγωγής», απάντησε ο φίλος του.

ΚΤΉΜΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
ΠΓΕ Θεσσαλονίκη

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Ξινόμαυρο

αρωµατική
ένταση

13,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.gerovassiliou.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Rosé d'Anjou Castel (2018)
Η εκδρομή στα κάστρα του Λίγηρα ήταν προαιρετική. Όχι εντός του 5ημέρου προγράμματος ταξιδιού στο Παρίσι, που επέλεξε με γκρουπ για την πρώτη του φορά στην
πόλη του φωτός. Αλλιώς είχε φανταστεί το πρώτο ταξίδι του εκεί. Δεν έφτανε η καμένη Notre-Dame, o δόλιος έπεσε σε μέρες που διαδήλωναν τα Κίτρινα Γιλέκα και…
«Quelle catastrophe!». Ωστόσο, παρότι προαιρετική, η προαναφερόμενη εκδρομή είχε
«grand succès»! Επελέγη από σύσσωμο το γκρουπ ως η μόνη διέξοδος. Γιατί έτσι αξιοποιήθηκε μία ημέρα που μπορεί να την περνούσαν ακόμα και μόνο εντός ξενοδοχείου
(λόγω διαδηλώσεων). Κάθε άλλο παρά δυσαρεστημένοι έμειναν, καθώς τόσο τα κάστρα,
όσο και τα τοπία στο Λίγηρα είναι «très magnifique!». Εκεί λοιπόν δοκίμασε για πρώτη
φορά το «Rosé d'Anjou» του «Maison Castel» και κάτι ο τόπος, κάτι η στιγμή, τού έμεινε!
Από αυτά που σου χαράζονται βαθιά στη μνήμη! Η χαρά του λοιπόν δεν περιγραφόταν όταν συνάντησε το κρασί και στην Ελλάδα. Δεν ήξερε καν πως εισάγεται. ΠίνοRosé
d'Anjou Castel
ντάς το ονειρευόταν να ξαναπάει Παρίσι. «À Paris…», τραγουδούσε από μέσα του.

MAISON CASTEL
Ποικιλιακός oίνος
Koιλάδα του Λίγηρα Γαλλία

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Γκαμέ
40% Γκρολό

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

10,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.boutzounis.gr

Σημειώσεις:
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Rosé Nico Lazaridi (2018)
«Ο εικαστικός Γιώργος Ταξίδης είναι ένας σχετικά νέος ζωγράφος, με καριέρα που
έχει ανοίξει φτερά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα, σε αυτήν την πάντα φιλόξενη
γκαλερί εγκαινιάζεται η νέα έκθεσή του στην Αθήνα. Αυτά θα πω μόνο, αφού ο καλλιτέχνης είναι μαζί μας και θα μιλήσει όπως επιθυμεί για τον εαυτό του και το έργο
του. Είμαι σίγουρος πως όσοι με ξέρουν δεν περιμένουν να ακούσουν περισσότερα.
Ως γνωστόν, πιστεύω πως ο καλλιτέχνης εκφράζεται μέσω του έργου του, που μιλάει από μόνο του. Άλλωστε, δέχτηκα να πω έστω αυτά τα ολίγα για τον εξής λόγο:
το κρασί. Όχι, δεν εννοώ πως ήρθα εδώ για να πιώ (ΓΕΛΙΑ). Απλώς, οι τρεις ετικέτες
της οινοποιίας Nico Lazaridi, που ο Γιώργος Ταξίδης φιλοτέχνησε, με κέρδισαν. Συγχαίρω για την επιλογή αμφότερους, ζωγράφο και οινοποιό και ξεχωρίζω αυτήν του
Rosé Nico Lazaridi, που αποτελεί εδώ και χρόνια το αγαπημένο μου ροζέ κρασί. Η προσμονή που συμβολίζει το κλάδεμα, το οποίο απεικονίζεται τόσο γλαφυρά αλλά και αέRoséμιλά
Nicoαπό
Lazaridi
ρινα,
μόνη της, όπως ακριβώς προείπα». Αυτά είπε ο γνωστός και εκκεντρικός κριτικός τέχνης και έδωσε το λόγο στο ζωγράφο.

NICO LAZARIDI
ΠΓΕ Δράμα

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Καμπερνέ φραν,
40% Γκρενάς ρουζ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.nicolazaridi.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Rosé Symphony (2018)
«Σύμφωνοι λοιπόν, ροζέ!», είπε ικανοποιημένος ο ιδιοκτήτης μεγάλης ελληνικής εταιρείας παραγωγής μαγιό και έσφιξε το χέρι του ιδιοκτήτη μιας εκ των μεγαλύτερων
εταιρειών εισαγωγής υφασμάτων της χώρας, ο οποίος πρόσθεσε: «σε όλες τις αποχρώσεις»! Ήταν ευχαριστημένοι, παρά την κούραση μετά την πολύωρη σύσκεψη στα γραφεία της πρώτης εταιρείας. Επρόκειτο για την αγορά ενός τεράστιου πακέτου υφασμάτων και το deal συνέφερε και τις δύο επιχειρήσεις. Παρότι η συμφωνία θεωρείτο δεδομένη, η εν λόγω χειραψία χαλάρωσε γραβάτες και σώματα των 10 υψηλόβαθμων στελεχών των δύο επιτελείων (χωρίς να υπολογίζουμε τους ιδιοκτήτες). Βρίσκονταν παραταγμένοι και εξουθενωμένοι, εκατέρωθεν στο μεγάλο τραπέζι της αίθουσας συσκέψεων. Κατόπιν κλήσης του ιδιοκτήτη της εταιρείας μαγιό στην ιδιαιτέρα του, τους ανθρώπους του catering κατηύθυνε η ίδια στην αίθουσα. Σύντομα, κουλουράκια και καφέδες
έδωσαν τη θέση τους σε διάφορα εδέσματα. «Εύχομαι το κρασί να σάς αρέσει! Το διάSymphony Rosé
λεξα η ίδια ειδικά για την περίπτωση: “Symphony Rosé”», τους είπε μπαίνοντας.

ΚΤΉΜΑ ΦΛΟΡΙΆΝ
Ποικιλιακός oίνος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Αγιωργίτικο,
50% Σιρά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.domaineflorian.com

Σημειώσεις:
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Rosette (2018)
«Συγνώμη κυρία μου! Σε αυτό το σημείο δεν θα υποχωρήσω! Οι γύψινες ροζέτες θα
μπουν. Υπόσχομαι πως θα δέσουν άψογα με τα μοντέρνα φωτιστικά. Εμπιστευθείτε με
επιτέλους!», είπε έντονα στη σύζυγο του πελάτη του ο αρχιτέκτονας Ντάνι Χατζηδάκις. Δούλευε τα σχέδια της βίλας ενός πολύ πλούσιου, αλλά όχι τόσο καλλιεργημένου
ζεύγους. Διαφωνούσε συχνά μαζί τους. Πότε ο Ντάνι τούς έπειθε, πότε έκανε πίσω.
Τώρα όμως ήταν ανένδοτος! Τον τελικό λόγο υποτίθεται πως είχε ο κύριος. Στην πραγματικότητα, όμως, η γυναίκα του ήταν αυτή που αποφάσιζε (μπροστά της ο κύριος
φάνταζε εκλεπτυσμένος…). Δεν μπορούσαν να καταλάβουν το συνδυασμό των πλέον
σύγχρονων αρχιτεκτονικών τάσεων με αυτές παλιότερων σχολών και τεχνοτροπιών,
τις οποίες ο Ντάνι παρακολουθούσε ανελλιπώς. Με άλλα λόγια το στυλ που είχε καταξιώσει τον αρχιτέκτονα. Άλλωστε, ως φίρμα τον επέλεξαν. Τού είχαν όμως βγάλει το
λάδι. Ωστόσο, μόλις είδαν το σπίτι τρελάθηκαν! Δεικτικά, όταν το ζεύγος τον κάλεσε
Rosette
για δείπνο στο νέο του σπίτι, αυτός τούς πήγε το ροζέ κρασί «Rosette». Χαμπάρι δεν
πήραν τον υπαινιγμό…

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ
ΧΑΤΖΗΔΆΚΗ
ΠΓΕ Κυκλάδες

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μανδηλαριά

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.hatzidakiswines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Rõz Rêve (2018)
Πετούσε πάνω από ορεινό αμπελώνα. Το ανοιξιάτικο αεράκι τού χάιδευε το πρόσωπο,
δελεάζοντάς τον για βουτιά στον αέρα. Όπως κατευθυνόταν προς το έδαφος, τα αμπέλια άρχισαν να αλλάζουν χρώματα. Όσο αύξανε ταχύτητα, τόσο τα χρώματα διαδέχονταν πιο γοργά το ένα το άλλο. Κόντευε πια να προσγειωθεί και επιβράδυνε, ενώ
οι χρωματικές αλλαγές σταμάτησαν σε ένα απαλό και φωτεινό σομόν με ροζ ανταύγειες. Τώρα ο αμπελώνας άρχισε να αλλάζει σχήματα. Πατώντας στη γη, αμπέλια και
βουνά είχαν όλα υγροποιηθεί. Ένα ροζέ υγρό είχε πάρει το σχήμα τεράστιας φιάλης
κρασιού, χωρίς κάποιο υλικό, π.χ. γυαλί, να το περιβάλλει. Το υγρό πλησίαζε χορευτικά
και τον κύκλωσε. Αυτός έκλεισε τα μάτια, απολαμβάνοντας ένα απέραντο αίσθημα ευεξίας! Όλα μύριζαν γιασεμί, καραμέλα, βανίλια, τριαντάφυλλο και λεμονανθούς. Ξαφνικά ξεκίνησε ένας επίμονος ήχος. Άνοιξε τα μάτια, τεντώθηκε, έκλεισε το ξυπνητήρι
και πήρε ανάσα. Τα αρώματα ήταν ακόμα εκεί! Από το κομοδίνο του μάζεψε ένα μισοRõz Rêve
γεμάτο ποτήρι ροζέ κρασί «Rõz Rêve» από χθες το βράδυ. Απρόσμενα ευωδιαστά ξεκίνησε εκείνη η μέρα…

ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ
ΚΟΡΩΝΙΏΤΗ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχοφίλερο

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.koroniotiswinery.gr

Σημειώσεις:
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Santa Margherita Still Rose (2018)
Γιόρταζε 1η Σεπτεμβρίου («Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών»). Εξεπλάγη
όταν στις 25/01 έλαβε ένα καλάθι με 25 ροζ τριαντάφυλλα και 3 φιάλες κρασί «Santa
Margherita Still Rose», γιατί η κάρτα έλεγε: «Για τη γιορτή σου! Πριν τα τριαντάφυλλα
μαραθούν, μακάρι να πιούμε μαζί το κρασί. Ξενοφών». Όντως, περίμενε κίνηση απ’ τον
Ξενοφώντα! Τον γνώρισε πριν 3 μέρες, όταν ήταν προσκαλεσμένοι στο σπίτι κοινής
γνωστής. Αργούσε όμως να κινηθεί και είχε απογοητευθεί. Οπότε σκόπευε την επόμενη μέρα να τού τηλεφωνήσει, με αφορμή τη γιορτή του, που είχε ήδη αναζητήσει.
Ήταν στις 26/01. Έτσι, ο λόγος που σύμφωνα με την κάρτα έλαβε το καλάθι την ξάφνιασε διττά. «Α... πιστεύοντας πως γιορτάζω, περίμενε τη σημερινή», σκέφτηκε: Πράγματι, την επομένη του τηλεφώνησε: «Μαργαρίτα… Ευχαριστώ για το δώρο! Χρόνια
πολλά για τη γιορτή σου!», είπε, να σπάσει τον πάγο. «Να ‘σαι καλά, αλλά… γιορτάζω
10 Απριλίου», είπε αυτός αμήχανα, αλλά με χαρά που την άκουγε. «Κι εγώ 1η ΣεπτεμSanta Margherita Still Rose
βρίου!», απάντησε αυτή. Γέλασαν με τη (μη) σύμπτωση και κανόνισαν να βρεθούν.

SANTA MARGHERITA
Ποικιλιακός oίνος
Λιγυρία - Ιταλία

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Γκροπέλο, Μπαρμπέρα,
Σαντζιοβέζε, Μαρζεμίνο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.trinitywines.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Santo Sparkling Rosé Demi-Sec (2018)
Ήταν τοπικιστής! Μερικές φόρες όμως ξεπερνούσε τα όρια. Αλλά είχε την πλάκα του,
γιατί ετοιμόλογος καθώς ήταν πάντα έβρισκε κάτι να διανθίσει την επιμονή του, αν
όχι την εμμονή του υπέρ της ομορφιάς και των προϊόντων του τόπου του. Δεν μπορούσες δε να του ρίξεις άδικο. Γιατί εδώ που τα λέμε, η Σαντορίνη, η ιδιαίτερη πατρίδα του και τα προϊόντα της είναι όντως μοναδικά. Αυτήν τη φορά, όμως, το λογοπαίγνιο σχηματίστηκε από μόνο του και όχι λόγω της όντως υφιστάμενης ευστροφίας
του. Βοηθούσε στις προετοιμασίες του γάμου τού ανιψιού του στη Σαντορίνη. Ο νεαρός ήταν 3η γενιά Ελληνοαμερικανός και δεν μίλαγε καλά ελληνικά. Όταν έφτασαν
στο κρασί της τούρτας, ο υποψήφιος γαμπρός τού ζήτησε «ένα καλό sparkling rosé
demi-sec» (δεν θυμόταν τη λέξη «αφρώδες»). «“Santo Sparkling Rosé Demi-sec”», απάντησε κατευθείαν ο θείος. «Τι “σαν”; όχι “σαν”, sparkling rosé demi-sec θέλω», ανταπαντά. «“Santo Sparkling Rosé Demi-sec”», επιμένει ο θείος. Μέχρι ο ανιψιός να καταλάSanto
Rosé Demi-Sec
βει
πωςSparkling
λέγοντας «Santo»
ο θείος εννοούσε την οινοποιία και όχι «σαν το…», ξημέρωσε. Συμφώνησαν όμως!

SANTO WINES
Ποικιλιακός οίνος

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Ασύρτικο,
50% Μαντηλαριά

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

10,7% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Μέθοδος κλειστής δεξαμενής

www.santowines.gr

Σημειώσεις:
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Saumon (2018)
«Πείτε μας, ισχύει πως μετά από το ταξίδι τους στη θάλασσα οι σολομοί γυρίζουν ακριβώς στα ίδια γλυκά νερά που εκκολάφθηκαν για να γεννήσουν;», ρώτησε μια από τις
συνέδρους τον ιχθυολόγο που βρισκόταν στο βήμα του συνεδρίου με αντικείμενο το
σολομό. Είχε ολοκληρώσει την ομιλία του και δεχόταν τις τελευταίες ερωτήσεις πριν
το διάλειμμα. «Είναι εν μέρει αλήθεια. Όπως ακούστηκε ήδη, ο σολομός εκκολάπτεται σε γλυκό νερό. Κάποιοι σολομοί μεταναστεύουν στην θάλασσα και κάποιοι μένουν για πάντα σε γλυκό νερό. Από αυτούς που μεταναστεύουν, πολλοί –όχι όλοι– γυρίζουν όντως ακριβώς στα ίδια γλυκά νερά που εκκολάφθηκαν, προκειμένου να γεννήσουν», απάντησε και πρόσθεσε: «Μόνο μία ερώτηση ακόμα παρακαλώ… Ο κύριος
πίσω, στα δεξιά μου…». «Πώς γυρίζουν εκεί; Με ποιον μηχανισμό;», ρώτησε ο εν λόγω
κύριος. «Είναι θέμα όσφρησης. Αλλά τώρα, ας χρησιμοποιήσουμε κι εμείς τη δική μας
όσφρηση, καθώς και την όραση και τη γεύση μας, για να απολαύσουμε ένα ποτήρι
Saumon
κρασί ροζέ “ Saumon” στο διάλλειμα που ακολουθεί, μαζί με λίγο σολομό», απάντησε
κάπως λιχούδικα…

ΚΤΉΜΑ ΧΑΡΛΑΎΤΗ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Καμπερνέ σοβινιόν

αρωµατική
ένταση

13,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.harlaftis.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Σείριος (2018)
Πίστευε πως σε όλο το σύμπαν μόνο μόνοι δεν μπορεί να είμαστε και διάβαζε σχετικά πονήματα, αποφεύγοντας τα «σκουπίδια». Εντύπωση του προξενούσε η ανεξήγητη πολλές φορές σχέση της μυθολογίας διαφόρων λαών με πιθανή εξωγήινη ζωή.
Μια από τις αγαπημένες του μελέτες ήταν αυτή δύο γάλλων ανθρωπολόγων (Μαρσέλ
Γκριόλ και Ζερμέν Ντιτερλέν), που ζώντας για 4 χρόνια με τη φυλή των Ντογκόν στο
Μαλί της Δυτικής Αφρικής, τούς αποκαλύφθηκαν παραδόσεις τους, κάποιες εξ αυτών
με επίκεντρο το άστρο Σείριος. Οι Ντογκόν γνώριζαν για αυτό πράγματα που δεν εξηγούνταν, όπως ότι ο Σείριος ήταν διπλό αστέρι (Α και Β), κάτι μη ορατό από τη γη,
αλλά και ότι ο Β έχει ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Α, με διάρκεια 50 έτη. Οι ίδιοι
εξηγούσαν τις γνώσεις τους πιστεύοντας πως στο παρελθόν τούς είχαν επισκεφθεί
ταξιδιώτες από το πλανητικό σύστημα του Σείριου. «Ο Σείριος, πάντως, είναι το πιο
λαμπρό αστέρι του ουρανού, όπως φαίνεται από τη γη. Συναντάται έτσι στη μυθολοΣείριοσ
γία πολλών λαών», είπε στην φίλη του, τσουγκρίζοντας τα ποτήρια τους με το ομώνυμο, λαμπερό ροζέ.

ZOINOS WINERY ZITSA
ΠΓΕ Ήπειρος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
95% Βλάχικο,
5% Μπεκάρι

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.zoinos.gr

Σημειώσεις:

62
Selana (2018)
«Μωρέ σ’ όλον τον κόσμο θέλω να πάω!», έλεγε στη νυν σύντροφό του, που φοβόταν
το αεροπλάνο. Ένα ταξίδι μόνο είχαν πάει μαζί στο εξωτερικό κι αυτό μετά βίας. Ήταν
το παρθενικό της εκτός Ελλάδος, αλλά κόλλησε! «Θα δεις: Παντού θα θες να πας…»,
έλεγε από μέσα του. Γιατί την ήξερε. Το ευχόταν κιόλας και όντως, μετά από αυτό το
πρώτο ταξίδι της παντού ήθελε να πάει κι αυτή. Παρέμενε ωστόσο σε κοντινούς προορισμούς-στόχος, ώστε οι ώρες πτήσης να είναι συμμαζευμένες. Αναξιοποίητη έμεινε
λοιπόν η μία εκ των δύο θέσεων που κέρδισε ο σύντροφός της σε μία κλήρωση, εξασφαλίζοντας ταξίδι για δύο στη Γροιλανδία. Εάν ο καιρός το ευνοούσε θα μπορούσες να
δεις το Βόρειο Σέλας. Ήταν ένα από τα όνειρά του. Κανείς δεν τον σταματούσε. Ούτε η
σχετική γκρίνια της συντρόφου του που δεν ήθελε να μείνει μόνη της. Ζήλευε, αφού
πολύ θα ήθελε να δει κι αυτή το Βόρειο Σέλας. «Εσύ πήγαινε Σάμο, στη μητέρα σου,
στο πατρικό σου. Να μην είσαι μόνη. Θα πίνεις και ωραία κρασιά. Σέλας εγώ, Selana
Selana
εσύ. Το ροζέ που σ’ αρέσει. Selana = Σελήνη. Ίδια ρίζα έχουν: το σέλας, δηλαδή το
φως», την πείραζε…

ΕΟΣ ΣΆΜΟΥ
Επιτραπέζιος Οίνος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
70% Μοσχάτο λευκό μικρόρωγο,
30% Αυγουστιάτης

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Συν-οινοποίηση

www.samoswine.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Seméli Delear (2018)
Για στέλεχος σε μοναδική στο είδος της εταιρεία δεν αμειβόταν ανάλογα με αυτά που
προσέφερε. Γιατί κι αυτά μοναδικά ήταν! «Έχω διάφορες αβάντες…», σκεφτόταν, παρηγορώντας τον εαυτό του, αλλά το άδικο τον “έτρωγε”… Σίγουρα, οι αποδοχές του δεν
ήταν δίκαιες, ούτε με απόλυτα, ούτε με συγκριτικά κριτήρια σε σχέση με άλλων συναδέλφων του. «Είναι όμως κι αυτή η σχέση που έχω με τον Μάνο» (το αφεντικό του),
αναλογιζόταν συχνά: «όχι ότι δεν τον έχω στηρίξει και δεν τον έχω βγάλει ασπροπρόσωπο, αλλά τού χρωστώ ευγνωμοσύνη για διάφορα… Είμαστε και φίλοι…». Η αλήθεια
είναι πως δεν τού είχε παρουσιαστεί η ευκαιρία να κάνει το βήμα: να αλλάξει δουλειά. Οπότε έμενε σε αόριστες σκέψεις. Αλλά η ευκαιρία κάποτε ήρθε. Είχε μια καλή
πρόταση. Για πότε έφυγαν απ’ το μυαλό του οι δεύτερες σκέψεις κι οι επιφυλάξεις…
Αν όμως η σαφώς αργοπορημένη αύξηση από τον έκπληκτο Μάνο είχε έρθει νωρίτερα και όχι μόλις του είπε «φεύγω», με τίποτα δεν θα έφευγε. Χαιρέτησε τον Μάνο
Seméli Delear
με ένα καλάθι ροζέ «Seméli Delear»: το δέλεαρ που αυτός δεν τού είχε δώσει! Έξυπνος
ήταν ο Μάνος! Κατάλαβε…

ΚΤΉΜΑ SEMÉLI
Ποικιλιακός οίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Σιρά,
40% Γκρενάς ρουζ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.semeliestate.gr

Σημειώσεις:
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Seméli Ορεινός Ήλιος ροζέ (2018)
Έβγαλε τα γυαλιά τού σκι και έσκυψε για να απασφαλίσει το snowboard από τα πόδια
του. Μόλις ξανασήκωσε το κεφάλι του αντίκρυσε τον Μηνά, φίλο και συνάδελφό του,
να τού λέει: «Πάλι ξέχασες το αντηλιακό ε; Άντε σ’ έναν καθρέφτη να δεις πώς έγινες!». Δάσκαλοι σκι κι οι δύο, το είχαν ρίξει πια στη χιονοσανίδα, που έβρισκαν πιο διασκεδαστική. Παρέδιδαν λοιπόν μαθήματα σκι και χιονοσανίδας σε ενήλικες και παιδιά και τα τελευταία χρόνια εργάζονταν στο χιονοδρομικό κέντρο του Μαίναλου, στην
Πελοπόννησο. Ο Μηνάς συμπαθούσε πολύ το φίλο του και το επόμενο Σάββατο (δούλευαν κάθε Σαββατοκύριακο), ξεκινώντας από το Άργος, που διέμενε, αντί αριστερά,
στη διασταύρωση προς χιονοδρομικό, έστριψε δεξιά προς Νεμέα. Πήρε την κατεύθυνση
προς Κούτσι, σταμάτησε στο οινοποιείο Seméli και αγόρασε ένα κιβώτιο «Seméli Ορεινός
Ήλιος ροζέ». Ήταν δώρο για το φίλο του, μπας και λόγω ονόματος θυμόταν να βάζει
αντηλιακό… «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου», σκέφτηκε, αφού τού άρεσαν τα ροζέ
Seméli Ορεινόσ Ήλιοσ
κρασιά και σίγουρα θα τα έπιναν μαζί, κάτω από τον ορεινό ήλιο του βουνού.

ΚΤΉΜΑ SEMÉLI
ΠΓΕ Κόρινθος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.semeliestate.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Σημείο Στίξης Ροζέ (2018)
Η Ασπασία ήταν πολύ χαρούμενη! Γύρισε από το σχολείο με ένα καλάθι κρασιά, δώρο
της μαμάς του Δημητράκη, ενός μαθητή της. Ήταν καλό και έξυπνο παιδί που έπαιρνε
τα γράμματα και αγαπούσε το σχολείο! Ωστόσο, εδώ και λίγο καιρό τα είχε βρει λίγο
σκούρα! Είχαν φτάσει στο κεφάλαιο των κομμάτων, των θαυμαστικών, των ερωτηματικών και λοιπών συμβόλων και το κεφαλάκι του για κάποιο λόγο δεν τα χωρούσε. Είχε
στεναχωρηθεί τόσο πολύ που όχι μόνο δεν είχε όρεξη να διαβάσει. Παραπονιόταν για
πονόκοιλους, πονοκεφάλους κ.λπ. Τούς είχε δεν τούς είχε, σχολείο δεν ήθελε να πάει.
Η Ασπασία όμως ήταν φιλότιμη δασκάλα! Ευτυχώς κι ο Δημητράκης την αγαπούσε. Τον
βοήθησε πολύ και το παιδί αναθάρρησε και ξεπέρασε το πρόβλημα. Μόνος του διάλεξε
δώρο για τη δασκάλα του. Ψώνιζαν με τον μπαμπά του και μόλις είδε ετικέτες κρασιού να λένε «Σημείο Στίξης» φώναξε: «Αυτό θα πάρουμε: το ερωτηματικό. Που είναι
ροζ, γιατί είναι για κυρία». Τής τα διηγήθηκε όλα της Ασπασίας η μαμά του Δημήτρη,
Σηµείο Στίξησ Ροζέ
με… πολλά θαυμαστικά! Η Ασπασία είχε πια βρει το αγαπημένο της ροζέ κρασί!

ΜΠΟΥΤΆΡΗ
ΠΓΕ Πελοπόννησος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
95% Μοσχοφίλερο,
5% Καμπερνέ σοβινιόν

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

11,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.boutari.gr

Σημειώσεις:
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Σιγάλας ΕΑΝ (2018)
«Πριν από μερικά χρόνια έπινε κάτι παλιόκρασα… χύμα εννοείται… Πού πήγαινε και
τα ‘βρισκε… Τώρα δεν προλαβαίνει να δοκιμάζει νέες ετικέτες και να τρέχει σε γευστικές δοκιμές και εκθέσεις κρασιού… Τι να πω; Άρχισε και μαθήματα. Σε μια σχολή,
λέει, που έχει έρθει απ’ την Αγγλία και αναγνωρίζεται διεθνώς. “Καλέ επαγγελματίας
θα γίνεις;”, του είπα. “Θα με κάνεις να αναθεματίσω την ώρα και τη στιγμή που σού
είπα κάποτε πως τα χύμα κρασιά δεν είναι καλά. Τι κακό είναι αυτό με σένα;”», έλεγε
η Ντόρα για τον αδερφό της σε μια φίλη της στο τηλέφωνο. Συγκατοικούσε με αυτόν
στην Αθήνα. Εκείνος έκανε το διδακτορικό του και η Ντόρα δούλευε με σύμβαση στο
Χημείο του Κράτους. «Άσε που δεν ταιριάζουν και τα γούστα μας… Εγώ είμαι τού ροζέ
και των γλυκών κρασιών! Δεν ξέρω αν θυμάσαι, γιατί έχουμε να βρεθούμε καιρό…
Αυτός λευκό – κόκκινο, λευκό – κόκκινο… Μ’ έχει πρήξει. Άντε… σ’ αφήνω τώρα γιατί
έρχεται. Ακούω την πόρτα. Όχι πάλι να κάνουμε κάνα χρόνο…», τής είπε και βλέπει
Σιγάλασ ΕΑΝ
τον αδερφό της μ’ ένα ροζέ κρασί. «Ε δεν είμαστε καλά… Εσύ ροζέ;», του λέει. «ΕΑΝ
ροζέ, τότε “Σιγάλας ΕΑΝ”!», τής απαντά.

ΚΤΉΜΑ ΣΙΓΆΛΑ
ΠΓΕ Κυκλάδες

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μανδηλαριά

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.sigalas-wine.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Story (2018)
«Μμμ… “στόρι” και… μην πω! Από ‘κει που δεν άκουγες αυτήν τη λέξη παρά μόνο όταν
μιλούσαν για το ξύλινο, μεταλλικό ή πλαστικό παραπέτασμα παραθύρων, αυτό αντί κουρτίνας, που μπαίνει συνήθως σε εργασιακούς χώρους, όλο στόρι και στόρι. Έχει γίνει
πια ψωμοτύρι. Όλοι στόρις ανεβάζουν. Σημείο κι αυτό των καιρών, αν και όπως φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Όχι δηλαδή όσο διαρκεί το “στόρι” του Instagram: 24 ώρες.
Άκου 24 ώρες… Τι να προλάβει να φανεί σε 24 ώρες, ε; Ό,τι κατέβει στον καθένα…
“Να μοιραστείς τη ζωή σου με φίλους και συγγενείς”, λέει, “ως εταιρικό εργαλείο, για
να μένει η κυρίως σελίδα σου στο Instagram καθαρή”, λέει. “Μωρέ τι μας λες;”, λέω
εγώ. Την όρεξή σας είχαμε…», μουρμούριζε ο μαστρο-Ηλίας και επανέλαβε: «Άκου 24
ώρες…». «Έλα… γκρίνια, γκρίνια…», τού λέει η κόρη του, η Παρασκευή, που ότι είχε
πάει στο πατρικό της για να τον δει. «Πάλι δεν πρόλαβες να δεις κάποιο στόρι και στη
“λένε” οι φίλοι σου στο καφενείο; Όλη μέρα πια στόρις ανεβάζετε. Έλα τώρα να φάμε.
Story
Έφερα κι ένα ωραίο ροζέ να πιούμε… Χα χα χα… “Story” το λένε. Μου το σύστησαν
για καλό», του είπε και όντως γέλαγε.

ΘΗΒΑΪΚΉ ΓΗ
ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μούχταρο

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.thivaikigi.gr

Σημειώσεις:
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Syrah Rosé Φλοριάν (2018)
Ο Χάρης έδινε οδηγίες στους υφισταμένους του, καθώς κατέβαζαν καθρέφτες από το
ημιφορτηγό της εταιρείας που εργαζόταν. Δούλευε εκεί 2 χρόνια και ήταν πια προϊστάμενος. Όταν ξεκίνησε ως βοηθός δεν είχε ιδέα από αυτήν τη δουλειά (ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που εργάστηκε). Είχε τελειώσει το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και
ο ιδιοκτήτης της εταιρείας εκτίμησε τόσο τη μόρφωσή του, όσο και ότι του «έκοβε»
και ήταν δουλευταράς. Μην βρίσκοντας δουλειά στο αντικείμενό του και έχοντας ανάγκη να εργαστεί παρέμεινε. Ήταν άλλωστε ευχαριστημένος! Είχε βρει κι ένα παιχνίδι
με λέξεις που ικανοποιούσε τη φιλολογική «διαστροφή» του: ανάλογα με το χώρο κάθε
πελάτη, μέσα από τους καθρέφτες που τοποθετούσαν έβλεπε διάφορες λέξεις ανάποδα. Όποιες σχημάτιζαν κάτι ενδιαφέρον τις σημείωνε. Σήμερα, παραδίδοντας καθρέφτες σε μια κάβα, είδε να σχηματίζεται η λέξη «haryS» (δηλαδή αντίστροφα η ποικιλία αμπέλου που φέρει στην ονομασία του το κρασί «Syrah Rosé Φλοριάν»). «Για δες:
Syrah
Φλοριάν
το
κρασίRosé
αυτό έχει
το όνομά μου» σκέφτηκε και ζήτησε να το αγοράσει. Ο ιδιοκτήτης
της κάβας τού το χάρισε!

ΚΤΉΜΑ ΦΛΟΡΙΆΝ
ΠΓΕ Μακεδονία

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Σιρά

αρωµατική
ένταση

13,1% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.domaineflorian.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Temptation Ροζέ (2018)
Ο Ματθαίος, παρότι επιτυχημένος, δεν ήξερε τι θα πει υπεροψία ή αλαζονεία. Αν και
ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, ποτέ δεν ζήλεψε ή φθόνησε κάποιον. Αυτοδημιούργητος,
ό,τι πέτυχε το πέτυχε με ηρεμία. Γιατί ακόμα κι όταν η οργή έτεινε να τον κυριεύσει,
την τιθάσευε με μαεστρία. Είναι περιττό να πούμε πόσο δουλευταράς ήταν. Αντιπαθούσε μάλιστα τους οκνούς, ενώ σε αντίθεση με άλλους επιτυχημένους, μόνο άπληστο και πλεονέκτη δεν τον έλεγες. Ακόμα και στην καθημερινότητά του ήταν λιτός,
μέχρι και λιτοδίαιτος. Οι λέξη λαιμαργία τού ήταν άγνωστη, ενώ παρά τα πλούτη και
την ομορφιά του (ήταν γοητευτικότατος άντρας), μόνο ναρκισσισμό ή λαγνεία δεν τον
διέκρινε. Με άλλα λόγια, δεν υπέπιπτε σε κανένα από τα γνωστά 7 θανάσιμα αμαρτήματα, όντας ένας καθόλα μετριοπαθής, καλοκάγαθος, πράος, δραστήριος, ανιδιοτελής, ολιγοφάγος και εγκρατής άνθρωπος, που χαιρόταν όμως τη ζωή του χωρίς να
βλάπτει τον εαυτό του ή τους άλλους. Σε έναν μόνο πειρασμό δεν μπορούσε να αντιTemptation
Ροζέ
σταθεί:
στο κρασί
«Temptation Ροζέ». Ήταν μία από τις λίγες αδυναμίες του. Άλλωστε,
αυτό ακριβώς σημαίνει “Temptation”: «πειρασμός».

TZIVANI BIO WINES
ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Καμπερνέ σοβινιόν,
50% Αγιωργίτικο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.tzivaniwines.gr

Σημειώσεις:

66
Τέχνη Αλυπίας Ροζέ (2017)
Έρχονταν τα γενέθλια τής Χαράς και οι φίλοι της ήταν ρητοί: «Δεν θα μας κεράσεις
εσύ. Τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς. “Θα το κάψουμε!”», τής είπαν και δεν σήκωναν κουβέντα. Γιατί η Χαρά ήταν λίγο σφιγμένη οικονομικά αυτήν την περίοδο. Οι φίλοι της
όμως την υπεραγαπούσαν. Την έλεγαν «όνομα και πράγμα», γιατί ήταν όντως «η χαρά
της ζωής». Πάντα με το χαμόγελο και με την ευχάριστη διάθεση, ήταν από τους χαρισματικούς ανθρώπους που μεταδίδουν κιόλας την καλή τους διάθεση στους γύρω τους.
Οπότε η παρέα της την είχε στα όπα-όπα και όποτε δινόταν η ευκαιρία όλοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να την ευχαριστήσουν. Γιατί τής άξιζε! Εξάλλου, ακόμα και
τώρα, στα σφιγμένα της, ούτε καν είχε σκεφτεί να μην τούς κεράσει. Ωστόσο, δέχτηκε
την πρότασή τους, αφού η Χαρά ήξερε και να δίνει, αλλά και να δέχεται. Τα καλύτερα
επέλεξαν οι φίλοι της: το αγαπημένο της εστιατόριο για ψάρι και να τα ορεκτικά και
να οι μεζέδες, να οι γαριδομακαρονάδες… Όσο για το κρασί, «Τέχνη Αλυπίας Ροζέ»,
Τέχνη Αλυπίασ Ροζέ
«προς τιμήν της Χαράς μας… Μια ζωή με αλυπία, μόνο με χαρά», τής εύχονταν!

ΚΤΉΜΑ ΤΈΧΝΗ ΟΊΝΟΥ
ΠΓΕ Δράμα

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
80% Σιρά, Καμπερνέ σοβινιόν,
Μερλό, Σαντζιοβέζε, Νεμπιόλο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.wineart.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

The Palm by Whispering Angel (2017)
«Από την πλατεία Oμονοίας έχουν περάσει πολλά και διάφορα: ανθοπωλεία, σιντριβάνι
(το σήμα κατατεθέν της για χρόνια), μέχρι και φοίνικες. Έτσι τουλάχιστον μάς έλεγαν από παιδιά», είπε η ηλικιωμένη πια κόρη ενός μεγάλου παραγωγού λουλουδιών
και ανθοπώλη των αρχών του περασμένου αιώνα, στον ανιψιό της, που είχε πάει να
την επισκεφθεί. Η κουβέντα για φοίνικες ήρθε με αφορμή το κρασί που τής είχε πάει
δώρο. Η ετικέτα τής έκανε εντύπωση. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ετικέτα», του είπε:
«Τόσο εξωτική, με φοίνικες και τι ωραία που τους ξανάβαλαν και στο λαιμό, στο πώμα.
Υπέροχο είναι! Αλλά εσύ ξέρεις από κρασιά…». Όντως, ο ανιψιός της, δάσκαλος κιθάρας, ασχολούταν επαγγελματικά και με το κρασί. «Έλα να πιούμε θεία! Το λέει ακόμα η
καρδιά σου και πάντα ήσουν γερό ποτήρι…», της είπε και σέρβιρε το ροζέ «The Palm
by Whispering Angel». Ήταν μια πάλαι ποτέ σοπράνο, που είχε ζήσει πολύ κοσμοπολίτικη ζωή. «Άντε… τώρα που λέμε για φοίνικες θυμήθηκα τις Κάννες. θα σου διηγηθώ
Theιστορία
Palm από
by Whispering
Angel
μια
τότε που είχα πάει
για το φεστιβάλ κινηματογράφου που απονέμει το
“Χρυσό Φοίνικα”», του είπε.

CHÂTEAU D'ESCLANS
A.C. Côteaux
d’Aix-en-Provence Γαλλία

(#2)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
45% Γκρενάς νουάρ,
35% Σενσό, 15% Σιρά,
5% Ρολ
12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.trinitywines.gr

Σημειώσεις:
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The Sun Rosé (2018)
«Δεν άκουσα, τι κρασί έφερες;», ρώτησε η Βίκυ την Άλκηστη. Μαγείρευε και ο ήχος του
απορροφητήρα δεν την άφηνε να καταλάβει τι είχε πει η συγκάτοικός της, η οποία
μόλις είχε μπει. «“The Sun Rosé”», ξανάπε εκείνη. «Τι “σαν”; Δεν είναι ροζέ;», απόρησε
η Βίκυ κι έκανε την Άλκηστη να ξεσπάσει σε γέλια… «“The Sun Rosé” παιδί μου, “The
Sun Rosé” λένε το κρασί… “Ο Ήλιος”, “The Sun”», απάντησε χαχανίζοντας. «Ααα…», είπε
η Βίκυ κι άρχισε κι αυτή να γελάει… «Ξέρεις τι μου θύμησες;», της είπε πάλι η Άλκηστις, ξαναρχίζοντας να γελά. «Είχα κάποτε ένα μαθητή στο πιάνο και κάποια στιγμή
φτάσαμε στο “στακάτο”. Στακάτο είναι όταν παίζεις κοφτά. Όταν δεν συνεχίζεις να
κρατάς το πλήκτρο αφού το πατήσεις, αλλά το αφήνεις απότομα. Οι νότες που πρέπει να παιχτούν στακάτο έχουν πάνω ή κάτω μια τελίτσα. Έβλεπε λοιπόν το παιδί τις
τελίτσες αλλά δεν έπαιζε έτσι. Τού έλεγα “στακάτο”, “στακάτο” και έπαιζε τα ίδια πιο
μπάσα, δηλαδή σε πιο αριστερά πλήκτρα». «Γιατί;», λέει η Βίκυ. «Άκουγε “στακάτο” και
The Sun Rosé
καταλάβαινε “στα κάτω”, οπότε έπαιζε πιο κάτω. Έπαιζε πιο αριστερά, σε πιο χαμηλά
πλήκτρα. Δεν μου ‘χει ξανατύχει…».

ΚΛΉΜΑ ΓΡΆΜΨΑ
ΠΓΕ Ζάκυνθος

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Αυγουστιάτης

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.ktimagrampsa.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Thema Rosé (2018)
Αν ήταν έργο θα ήταν το «Η Λαίδη κι ο Αλήτης». Αυτός ένα χαρακτηριστικά καλό, λαϊκό
και έξυπνο παιδί και αυτή γόνος αριστοκρατικής και πολύ εύπορης οικογενείας. Ενίοτε όμως ο έρωτας είναι «τυφλός» και στην περίπτωσή τους ήταν και πολύ δυνατός!
Οπότε, μια και οι γονείς της ήταν άνετοι και ο κύκλος της, ευτυχώς (και ίσως παραδόξως), δεν σνόμπαρε, άρχισαν οι… «ωσμώσεις». Γιατί τα σύγχρονα καφενεία και τα ταβερνάκια του, με τα bar-restaurants και τα wine bars της απείχαν… «Έλα μωρέ… μεζεδάκια είναι κι αυτά –πως τα είπαμε;– που “τα πας” πολύ;», της είπε. «“Τάπας” τα είπαμε… “Τα… πάω”, όντως, αλλά τάπας τα είπαμε!», απάντησε ενοχλημένη. «Έλα, που
πειράζεσαι… Μαθαίνω πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι νομίζεις! Περίμενε να δεις πού έχω
κλείσει τραπέζι για το βράδυ…», συνέχισε αυτός και καθήμενοι μετά από ώρες σε αθηναϊκό Tapas Bar, που η κοπέλα του μάλιστα δεν είχε πάει, αυτός διάλεξε κρασί: «Ένα
“Thema Ροζέ” παρακαλώ!», είπε στον σερβιτόρο και συνέχισε προς την κοπέλα του:
Thema Ροζέ
«Από την ποικιλία τεμπρανίγιο, όπως πολλά ισπανικά ροζέ, που πάνε με τάπας! Ε… ε…
Βλέπεις; Διαβάζω κρυφά!».

ΚΤΉΜΑ ΠΑΥΛΊΔΗ
ΠΓΕ Δράμα

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Τεμπρανίγιο

αρωµατική
ένταση

13,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.ktima-pavlidis.gr

Σημειώσεις:
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Το Μαύρο Πρόβατο Ροζέ (2018)
Γόνος εύπορης οικογενείας, με καταγωγή από την Ιθάκη, ο Οδυσσέας πάντα διέφερε.
Έξυπνος και ικανός, ποτέ δεν ήταν το κλασικό «καλό παιδί». Ακολούθησε το δικό του
δρόμο, καριέρα γιατρού, αλλά στους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα». Καμάρι μεν, κρυφό δε,
των δικών του, ο Οδυσσέας τους έλειπε πολύ. Γιατί όντως είχε ρίξει μαύρη πέτρα πίσω
του. Ο αφιλότιμος, είχε να έρθει στην Ελλάδα πάνω από 15 χρόνια! Ο καημός της μητέρας του ήταν μεγάλος (ήταν και μοναχοπαίδι…). Γιατί δεν ήταν μόνο ότι δεν ερχόταν
αυτός. Δεν γινόταν και οι γονείς του να πάνε να τον δουν, εκεί στα βάθη των δυσπρόσιτων χωρών που βρισκόταν, πότε στην Ασία, πότε στην Αφρική και πότε στη Νότια
Αμερική. Όπου φτώχεια και δυστυχία ο Οδυσσέας πρώτος! Να όμως που ήρθε η μέρα
του νόστου και για τον σύγχρονο αυτόν Οδυσσέα. Η χαρά των γονιών του ήταν ανείπωτη! Ήθελαν όμως και να τού «την πουν» κάπως… Περιορίστηκαν στο κρασί, «Το Μαύρο
Πρόβατο Ροζέ», που συνόδευσε το πρώτο γεύμα σύσσωμης πλέον της οικογένειας. ΚαΤο
Μαύρο
Πρόβατο
Ροζέ
τάλαβε
ο Οδυσσέας,
αλλά
ούτε είπε, ούτε τού είπαν κάτι… Μίλησε το κρασί…

NICO LAZARIDI
ΠΓΕ Παγγαίο

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
70% Σιρά,
30% Καμπερνέ σοβινιόν

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.nicolazaridi.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Τομή Μοσχοφίλερο Ροζέ (2018)
Τον είχε πρήξει! «Σκέψου να φοβόταν κιόλας», σκεφτόταν ο Dr. Καλλιαντώνης. «Ας μην
ήταν η κόρη τού καλύτερού φίλου μου και θα την είχα διώξει. Την ξέρω όμως κι από
μωράκι…», σκεφτόταν, έχοντάς την απέναντί του να συνεχίζει να γκρινιάζει. «Βρε Δαφνούλα μου, δεν χαίρεσαι που δεν είσαι στα κατεπείγοντα; Εάν –Θεός φυλάξει– ήσουν
κατευθείαν για χειρουργείο αυτά θα μού ‘λεγες;», την καλόπιανε ο γιατρός. Ανένδοτη
η Δάφνη! Το μυαλό της ήταν μόνο στην τομή. Μην τυχόν τής μείνει έστω και το παραμικρό σημαδάκι. «Η τομή σου κι η τομή σου…», της φώναξε στο τέλος ο γιατρός:
«Δεν θα μείνει τίποτα σου είπα!». Ωστόσο, δεν είχε κι άδικο… Ήταν 18 χρόνων και μία
κούκλα! Δεν την είχε ξανακουμπήσει νυστέρι και ήθελε το χυτό κορμί της να παραμείνει ως είχε… Τέλος πάντων, ο Dr. Καλλιαντώνης ήταν σούπερ! Όλα πήγαν τέλεια
και δεν έμεινε ούτε σημαδάκι! Μόλις η Δάφνη ανάρρωσε, ο γνωστός για την οινοφιλία του χειρουργός δεν έμεινε έτσι. Το καλάθι του, ανάμεσα σε διάφορα ντελικατέσεν,
Τοµή Μοσχοφίλερο Ροζέ
είχε και έξι φιάλες «Τομή Μοσχοφίλερο Ροζέ». «Να το θυμόμαστε και να γελάμε», τού
είπε η Δάφνη δίνοντάς το.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΤΡΟΥΠΉ
ΠΓΕ Αρκαδία

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχοφίλερο

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.troupiswinery.gr

Σημειώσεις:

69
Truffle Hunter Leda Βlush Rosé (2018)
«Πας εμπορικό κέντρο; Πάρε κι εκείνο το ροζέ με το σκυλάκι…», είπε η Bούλα στον Κυριάκο, που όλο και κάποια δουλειά τού φόρτωνε όποτε αυτός έβγαινε. «Ναι, μπράβο, με
το σκυλάκι… Ούτε το όνομά του δεν ξέρεις εσύ. Μόνο εντολές ξέρεις να δίνεις…», της
είπε αυτός δήθεν θυμωμένος και έφυγε. Με το που γύρισε, η Βούλα τού λέει: «Μοιάζει με λούτρινο, έχει σγουρό, κοντό και πυκνό τρίχωμα διαφόρων χρωμάτων εκτός
μαύρου, μέτριο ανάστημα και βάρος, ισχυρό παράστημα και μεστό, τετραγωνισμένο
κορμί. Η φυλή λέγεται “Lagotto Romagnolo”, ονομασία που χαρακτηρίζει “νερόσκυλο”,
δηλαδή σκυλί που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να βρίσκει στο νερό θηράματα και
να τα φέρνει στους κυνηγούς. Κατάγεται από την υποπεριοχή Ρομάνια της Ιταλίας και
εδώ και χρόνια ειδικεύεται στην εξεύρεση τρούφας (το μανιτάρι). “Leda” ονομαζόταν
ένα τέτοιο σκυλάκι της οινοπαραγωγικής οικογένειας Bosio (περιοχή Λάνγκε Πεδεμοντίου), που «κυνηγούσε» τρούφες. Το κρασί “Truffle Hunter Leda Βlush Rosé” ονομάTruffle Hunter Leda blush Rosé
στηκε έτσι προς τιμή του. Ευχαριστημένος τώρα; Εντάξει, αξίζω το κρασί μου;».

BOSIO FAMILY ESTATES
Ποικιλιακός oίνος
Πεδεμόντιο Ιταλία

(#5)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
95% Μοσχάτο,
5% Μπρακέτο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

4,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.deals.com.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Up Urban Provence (2017)
Όποτε ταξίδευε όλο και ξέκλεβε χρόνο για κάποιο οινοποιείο. Ήταν γνωστός οινόφιλος.
Πάντα έλεγε πως αν δεν πατήσεις τη γη που καλλιεργείται ένα αμπέλι και δεν δεις από
κοντά το οινοποιείο και τους ανθρώπους του δεν γνωρίζεις πραγματικά το κρασί τους.
Ωστόσο, ποτέ δεν είχε καταφέρει να οργανώσει ένα ταξίδι με βάση το κρασί. Φέτος
το είχε πάρει απόφαση. Όχι ότι δεν θα έκανε διακοπές. Αντιθέτως, θα πήγαινε σε ένα
από τα πιο κοσμοπολίτικα μέρη της Γαλλίας, το Saint-Tropez. Αλλά η αφορμή για την
επιλογή του ήταν το οινοποιείο «Ultimate Provence». «Πώς και δεν πας σε κάτι πιο εμβληματικό οινικά;», τον ρώτησε μια φίλη του οινολόγος. «Τι λες τώρα; Αυτοί παιδί μου
δεν δημιούργησαν απλώς έναν αμπελώνα, αλλά ένα concept γύρω από τα ροζέ της
Προβηγκίας. Για να μυήσουν τους νέους στο κρασί της περιοχής, μέσω ενός μοναδικής αρχιτεκτονικής χώρου οινοτουρισμού, χαλάρωσης, διασκέδασης και ευζωίας», της
είπε. «Κατάλαβα και ζηλεύω αφόρητα», τού απάντησε. «Αρκέσου τώρα στο “Up Urban
Up Urban Provence
Provence” που παράγουν, τής είπε αυτός. στριφογυρίζοντας το ποτήρι του.

ULTIMATE PORVENCE
AOP CôtesCôtes
de Provence Γαλλία

(#2)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
45% Γκρενάς νουάρ,
35% Σενσό,
15% Σιρά, 5% Ρολ
12,5% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού
γευστικόσ
όγκοσ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.trinitywines.gr

Σημειώσεις:
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Variété Rosé (2018)
Έχουν περάσει 8 χρόνια από την πρώτη φορά που διοργάνωσε το φεστιβάλ του στην
Αθήνα, με συγκροτήματα της παγκόσμιας εναλλακτικής (κυρίως) ροκ σκηνής. Όταν ξεκίνησε, όλοι τον έλεγαν τρελό αλλά πέτυχε. Το φεστιβάλ θεωρείται πλέον το πιο αξιόλογο της χώρας, όχι μόνο γιατί φέρνει σημαντικά ονόματα, αλλά γιατί πολλά από
αυτά γίνονται μεταγενέστερα πρωταγωνιστές στο είδος τους. Όλα αυτά χάρη στο ένστικτό του. Γιατί, παρότι δεν το ’χει και πολύ με την οργάνωση, τα δυνατά χαρτιά του
είναι δύο: 1. Οι μουσικές γνώσεις του και μέσω αυτών οι επιτυχημένες εκτιμήσεις για
νέους καλλιτέχνες και 2. Οι γνωριμίες του (που σώζουν τη διοργάνωση ως συνεργάτες). Ένας άλλος παράγοντας που παίζει ρόλο κατά τη διάρκεια τής διοργάνωσης τού
Φεστιβάλ είναι ο τρόπος που φέρεται στους προσκεκλημένους καλλιτέχνες. Έτσι, αυτοί
μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι, όχι μόνο ως προς τις απαιτήσεις τους, αλλά και από
διάφορες έξτρα λεπτομέρειες. Να, όπως το ροζέ κρασί «Variété», που θα βρει στα καVariété
μαρίνια το συγκρότημα «Variété», από την Πολωνία, που φέρνει φέτος. Τέτοια κάνει
και τούς κερδίζει…

ΟΡΕΙΝΟΊ ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ
ΛΑΛΊΚΟΥ
ΠΓΕ Καβάλα

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Γκρενάς ρουζ,
50% Μοσχόμαυρο

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Villa Wolf Pinot Noir Rosé (2018)
«Καλημέρα! Υψώνω το ποτήρι με “Villa Wolf Pinot Noir Rosé” και θα μιλήσω για λύκους», είπε στα μεγαλοστελέχη της επιτυχημένης πολυεθνικής που αναλάμβανε ως
νέος Διευθύνων Σύμβουλος. Όλοι έτρεμαν την άφιξή του Γερμανού (που μιλούσε όμως
πολύ καλά την ελληνική). Ήπιαν δειλά μια γουλιά και τον άκουσαν: «Συνήθως οι λύκοι
κυνηγούν ως αγέλη. Σφιχτοδεμένη ομάδα να είστε κι εσείς! Πρωτίστως ακουμπούν
μύτες και κουνούν ουρές. Έτσι “δεμένοι” να είστε και φιλικά! Ξεκινούν οι κυρίαρχοι,
όπως κι από εσάς οι πιο ικανοί! Εντοπίζουν τη λεία με τη μύτη ή από ίχνη. Ένστιχτο
να ‘χετε λοιπόν και τα μάτια ανοιχτά! Πλησιάζουν καλυμμένοι. Να κρατάτε κλειστά τα
χαρτιά σας! Επιταχύνουν φθάνοντας. Να χτυπάτε ακαριαία, αλλά όταν πρέπει! Χωρίζονται και παγιδεύουν τη λεία. Να φτιάξετε καλά επιλεγμένες ομάδες! Ορμούν άμεσα
στα μικρά και εξαντλούν τα μεγάλα ζώα. Αγοράζετε τους μικρούς και εξουδετερώνετε
αργά – αργά τους μεγάλους ανταγωνιστές μας! Εγκαταλείπουν πριν εξαντληθούν. ΕπιVilla Wolf Pinot Noir Rosé
λέγετε σοφά πότε θα υποχωρείτε! Επιτίθενται από πίσω ή πλαγίως. Κάντε το ίδιο και
καλή τύχη!».

VILLA WOLF
Ποικιλιακός oίνος
Ρηνανία-Παλατινάτο Γερμανία

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Πινό νουάρ

αρωµατική
ένταση

11,5% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.sofeast.gr

Σημειώσεις:
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Viña Esmeralda Rosé (2017)
«Μα είσαι με τα καλά σου; Τι δεισιδαιμονίες είν’ αυτές;», του λέει η γυναίκα του. «Μα
στην επέτειό μας; Πέρυσι τέτοια μέρα ήμασταν εκεί και τώρα να φλέγεται;», απαντά
αυτός περίλυπος, ψάχνοντας στο κινητό του ενημέρωση σχετικά με τις φλόγες που
είχαν τυλίξει την Παναγία των Παρισίων. Ήταν 15 Απριλίου και το ζευγάρι, που σαν
αυτή τη μέρα παντρεύτηκε, βρισκόταν έξω για φαγητό. Ο άντρας, από τη φύση του
προληπτικός και δεισιδαίμων, εκτός από τη λύπη του για αυτό καθαυτό το γεγονός, το
είχε πάρει αμέσως και ως κακό οιωνό. Η γυναίκα του όμως δεν δεχόταν με τίποτα να
χαλάσει η βραδιά τους. Είχε φτιάξει μαλλί, είχε ντυθεί ανάλογα, είχε διάθεση… Δεν θα
το επέτρεπε! Ωστόσο, έκανε το λάθος να παρατηρήσει άλλη μια σύμπτωση και ακόμα
χειρότερα να την αναφέρει: «Εδώ θα μου πεις πως και το ωραιότατο κρασί που επιλέξαμε έχει σχέση με το “φόνο”», του λέει: «“Viña Esmeralda Rosé”, επειδή στην Παναγία των Παρισίων (του Βίκτωρος Ουγκό) “Εσμεράλδα” λέγανε την ηρωίδα…». Δεν
Viña Esmeralda Rosé
πρόλαβε να ολοκληρώσει. Υπερβολικός, ως συνήθως, ο άντρας της κατέρρευσε!

VIÑA ESMERALDA
Catalunya DO
Καταλονία Ισπανία

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Γκαρνάτσα Τίντα

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.cellier.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Υψιπύλη (2018)
Ως ιστορικός ενδιαφερόταν για κάθε ονομασία που συνδέονταν με την Ελλάδα, ακόμα
και με την ελληνική μυθολογία, μία από τις πλουσιότερες όλων των λαών. Όταν δοκίμασε το κρασί «Υψιπύλη», που τού έφεραν δώρο, έμεινε εντυπωσιασμένος από το
έντονο και ευχάριστο άρωμά του. Άμεσα τού ήρθε ο εξής συνειρμός: «Αυτό είναι το
αντίθετο από το μύθο». Γιατί η Υψιπύλη στέφθηκε βασίλισσα από τις γυναίκες της Λήμνου (Λημνιάδες), αφού σκότωσαν τους άνδρες του νησιού, λόγω αποχής τους από
αυτές. Οι άνδρες τις απέφευγαν γιατί η Θεά Αφροδίτη είχε δώσει σε αυτές μια δυσάρεστη οσμή. Από εκδίκηση γιατί παραμελούσαν τις λατρευτικές υποχρεώσεις τους
απέναντί της. Ωστόσο, θυμήθηκε πως η Υψιπύλη σχετιζόταν διττά με το κρασί: Ένας
από τους γιους της, ο Εύνηος, προμήθευε κρασί τους πολιορκητές της Τροίας, ενώ η
ίδια, εκδιωγμένη από Λήμνο όταν μαθεύτηκε πως τελικά είχε διασώσει το βασιλιά πατέρα της, πουλήθηκε από πειρατές στον Λυκούργο, βασιλιά της Νεμέας, πόλη ανέκαΥψιπύλη
θεν γνωστή για τα κρασιά της. Πίνοντας άλλο ένα ποτήρι αποφάσισε: «Καλό κρασί και
τελικά, έξυπνο όνομα»!

LIMNOS WINES
Επιτραπέζιος Οίνος

(#2)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
85% Μοσχάτο Αλεξανδρείας,
15% Λημνιό

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

13,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

✓

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών και λευκών
σταφυλιών

www.limnoswines.gr

Σημειώσεις:
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Φilos Syrah – Grenache Rouge (2018)
Για το «Ευπαλίνειον Όρυγμα» έμαθε στη Σάμο, στις περσινές καλοκαιρινές διακοπές που
έκανε με τους δικούς του. Τού προξένησε τέτοια εντύπωση, που το διάλεξε ως θέμα
μιας σημαντικής εργασίας του για το IB που έκανε σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Αττικής. Ήταν πια στη δευτέρα λυκείου και σκοπός του ήταν να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο εξωτερικό. Πραγματικά συνταράχθηκε μαθαίνοντας πως ο Ευπαλίνος (6ος
αιώνας π.Χ.), για να φτιάξει μια σήραγγα περίπου 1χλμ., για υδροδότηση στο νησί, ξεκίνησε με ταυτόχρονα ανοίγματα και από τα δύο άκρα, τα οποία όχι μόνο συναντήθηκαν στη μέση, αλλά και με μεγάλη ακρίβεια. Το εν λόγω εγχείρημα φαντάζει υπολογιστικά αδιανόητο για τα μέσα της εποχής του Ευπαλίνου. Έμαθε τα πάντα για αυτόν,
ενώ συμβουλές για την εργασία του πήρε από έναν πολιτικό μηχανικό, πολύ καλό φίλο
του πατέρα του. Τον έπρηξε τον άνθρωπο! Όταν η εργασία ολοκληρώθηκε, ο πατέρας του μαθητή ευχαρίστησε το φίλο του με ένα κιβώτιο ροζέ κρασιά «Φilos Syrah Φilos Syrah - Grenache Rouge
Grenache Rouge». «Ευχαριστώ για όλα Φile!», του έγραψε: «Είναι από τα Μέγαρα. Την
πατρίδα του Ευπαλίνου...».

CHÂTEAU KANIARIS
ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
70% Σιρά,
30% Γκρενάς ρουζ

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,8% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
✓Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.anthidis.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Φιλέρι Ροζέ Nestor (2018)
«Τώρα που με το Costa Navarino όλο και πιο πολλοί πάνε Πύλο, έξυπνο που το “Φιλέρι Ροζέ Nestor” έχει στην ονομασία του τον βασιλιά της Πύλου». «Ναι,», λέει ο κ. Κουκουλίδης στον φίλο του, «αλλά λίγοι γνωρίζουν πως N.E.S.T.O.R. είναι και αρχικά, από
το πείραμα δεκαετιών “Neutrino Extended Submarine Telescope with Oceanographic
Research”. Χονδρικά, νετρίνο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο σωματίδιο σχεδόν μηδενικής
μάζας, που γι’ αυτό ταξιδεύει ως “φάντασμα” στο σύμπαν, ίσως και από την αρχή της
δημιουργίας, σχεδόν με ταχύτητα φωτός, ευθύγραμμα, κι αδιάκοπα, αφού δεν αντιδρά
ή διασπάται με ή από ύλη. Η ανίχνευση και η εξιχνίαση νετρίνα είναι κομβική για το
παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος. Κοντά στην Πύλο, το “Φρέαρ Οινουσσών” είναι
το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου (5.269μ.). Το νερό απορροφά την κοσμική ακτινοβολία, η οποία εμποδίζει την ανίχνευση νετρίνα, γι’ αυτό το πολυώροφο αυτό τηλεσκόπιο στήθηκε εκεί». «Ρε Κουκουλίδη, ένα κρασί είπαμε να πιούμε! Έλεος! ΑστροφυΦιλέρι Ροζέ Nestor
σικοί Θα γίνουμε; Είναι κι ωραίο κρασί! Ας το διαπερνούν τόσα νετρίνα…», του είπε ο
φίλος του σερβίροντας.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΝΈΣΤΩΡ
ΠΓΕ Τριφυλία

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Φιλέρι

αρωµατική
ένταση

12,7% vol.

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.nestorwines.gr

Σημειώσεις:

73
Χαριτάτου Ροζέ (2018)
«Κοιτάζετε το... “τέρας”;», είπε ο καβίστας στην κομψή κυρία κάποιας ηλικίας, που κρατούσε με χάρη μια φιάλη « Χαριτάτου Ροζέ». «Όχι ακριβώς...», απάντησε εκείνη. Η κάπως
κουρασμένη φωνή της ήταν τραγουδιστή και η αρχοντιά που απέπνεε η αύρα της εμβληματική. «Τι “Κυρία”!», σκέφτηκε αυτός: «Από αυτές που την καταγωγή τους τη διακρίνεις σε κάθε έκφραση του πρόσωπού τους. Αρκούν δύο λέξεις...». Τις σκέψεις του
διέκοψαν τα λόγια της: «Το όνομα “Χαριτάτος”...» είπε, λες και αναπολούσε μονολογώντας. «Παλιά οικογένεια της Κεφαλονιάς. Ευγενείς, με θυρεό, αυτόν που βλέπετε στη
φιάλη, τον οποίο χαριτολογώντας αποκάλεσα “τέρας”», τη διέκοψε με τη σειρά του.
«Άρα είναι όντως αυτοί...», αποκρίθηκε και πρόσθεσε με νόημα: «είμαι κι εγώ Κεφαλλονίτισσα». Ζήτησε περισσότερες πληροφορίες. Ο καβίστας τής είπε όσα ήξερε για την
ιστορία των Χαριτάτων στην Κεφαλονιά, που ξεπερνά τους 6 αιώνες, εστιάζοντας στη
σημερινή ενασχόλησή τους με το κρασί και θαυμάζοντας την ποιότητα των προϊόντων
Χαριτάτου
τους. «Τι μου Ροζέ
θυμίσατε...», τού είπε πληρώνοντας. Είχε βουρκώσει.

ΚΤΉΜΑ ΧΑΡΙΤΆΤΟΥ
ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου

(#3)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μαυροδάφνη

αρωµατική
ένταση

13,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

✓

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.haritatosvineyard.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Χατζημιχάλη Ροζέ Πολυποικιλιακός (2018)
Νιώθει Έλληνας! Γεννήθηκε στην Αμερική, αλλά από το 1982 είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Τον έφεραν οι γονείς του όταν ήταν τριών ετών. Εδώ και χρόνια, αυτοί έχουν
γυρίσει στις ΗΠΑ, στο Τέξας, όπου ο πατέρας του επέλεξε να αποσυρθεί μετά τη σύνταξή του από το διπλωματικό σώμα. Αντίθετα, ο γιος δεν γύρισε ποτέ. Αγάπησε την
Ελλάδα, αλλά και την Δήμητρα και είναι ευγνώμων στη ζωή και στην τύχη του που
τον έφεραν εδώ και τελικά κοντά σε αυτήν τη γυναίκα. Από την αμερικανική κουλτούρα έχει πάρει και κρατήσει πολλά, αλλά ζει ως Έλληνας. Ένα μόνο αμερικανικό
έθιμο τηρεί, την Ημέρα των Ευχαριστιών (κάθε 4η Πέμπτη Νοεμβρίου). Γιατί το φρόνημα της ευγνωμοσύνης το έχει ψηλά. Τού αρέσει όμως και όλο το πακέτο, με προεξάρχουσα τη γαλοπούλα. Εθιμοτυπικά, αλλά και γιατί θέλει αισθητή την παρουσία των
γονιών του, που του λείπουν ακόμα πιο πολύ την ημέρα εκείνη, δεν έχει αλλάξει ούτε
το κρασί. Ήταν αυτό που επέλεγε ο πατέρας του, γιατί τού άρεσε, αλλά και γιατί πάνω
Χατζηµιχάλη Ροζέ Πολυποικιλιακόσ
είχε μια γαλοπούλα: «Χατζημιχάλη Ροζέ Πολυποικιλιακός», που είναι πια και το αγαπημένο της Δήμητρας.

ΚΤΉΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΆΛΗ
ΠΓΕ Οπούντια Λοκρίδας

(#3)

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
25% Σιρά, 25% Μερλό,
25% Ροδίτης,
25% Σοβινιόν μπλαν
14,05% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

✓ Αφαίμαξη χυμού
✓ Ά μεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
✓ Συν-οινοποίηση

στυφάδα

www.hatzimichalis.gr

Σημειώσεις:

74
Χιλανδάρι Ροζέ (2018)
Κάποτε έδινε χρήματα σε όποιον του ζητούσε, στο δρόμο, στα φανάρια, παντού. Έλεγε
πως το έκανε γιατί εάν βρισκόταν ποτέ στην ίδια θέση, θα ήθελε πολλοί να δίνουν και
σε αυτόν. Δηλαδή το έκανε από ιδιοτέλεια και φόβο. Σταδιακά και όταν πια ήρθε η οικονομική κρίση, έδινε σε όλο και λιγότερους και τελικά σε κανέναν. «Οι περισσότεροι
μας κοροϊδεύουν», έλεγε. Σήμερα έχει και πάλι αλλάξει και δίνει επιλεκτικά, στηρίζοντας προσπάθειες που κατά τη γνώμη του αξίζουν τον κόπο. Φέτος το Πάσχα στοχοποίησε την «Κιβωτό του Κόσμου». Το έψαξε και βρήκε τη δουλειά του Πατήρ Αντωνίου
και των συνεργατών του εξαιρετική! Κάνοντας έρευνα εντυπωσιάστηκε από το έργο,
την ειλικρίνεια και την ταπεινότητα τού εν λόγω ιερέα και επεδίωξε να τον γνωρίσει
και προσωπικά. Το κατάφερε. Έμεινε ενθουσιασμένος και είπε «χαλάλι» για τα χρήματα που δώρισε. Η δε χειρονομία του να πάει ένα δώρο και στον ιερέα τον γέμισε
χαρά. «Η αντιμετώπιση του πατρός ήταν τόσο θερμή...», σκεφτόταν στο γυρισμό προς
Χιλανδάρι Ροζέ
το σπίτι του. «Το “Χιλανδάρι Ροζέ”, της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου, που επέλεξα, νομίζω
τον ενθουσίασε».

ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΙΕΡΆΣ
ΜΟΝΉΣ ΧΙΛΑΝΔΑΡΊΟΥ
Ποικιλιακός oίνος

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μερλό

αρωµατική
ένταση

12,5% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη (συν-οινοποίηση)

www.oinosxilandariou.gr

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Χρυσαλλίς (2018)
Η Κατερίνα είχε μανία με τα ζώα και όλοι έλεγαν πως θα γίνει κτηνίατρος. Αυτή όμως
από μικρή είχε άλλα σχέδια. Έγινε βιολόγος. Σε κανέναν όμως δεν είχε πει πως ένα
κάδρο με πεταλούδες, από αυτά των γνωστών «συλλογών», την είχε σημαδέψει όταν
ήταν σε παιδική ηλικία. Ούτε εκείνη ήξερε ακριβώς γιατί. Είχε δει το κάδρο να κρέμεται στον τοίχο του εξοχικού ενός θείου της, καθώς το επισκέφθηκαν άπαξ με τους
δικούς της. Αυτή όμως η μια φορά ήταν αρκετή! Τα παιδικά μάτια της χάραξαν ανεξίτηλα στη μνήμη της τη θλίψη για τις «φυλακισμένες» πεταλούδες. Καθόλου τυχαίο
που το διδακτορικό της είχε θέμα αυτό τα όμορφα έντομα. Στην αποφοίτηση ενημέρωσε τους πάντες: «Μην τυχόν και φέρετε καμιά σπάνια πεταλούδα σε κάδρο!». Ευτυχώς, κανείς δεν παράκουσε, η ατμόσφαιρα δεν χάλασε και η Κατερίνα με τους δικούς
της και την παρέα της το γλέντησαν για τα καλά, πίνοντας “Chrysallis Rosé Demi-sec».
Έτσι, για το καλό· συμβολικά! Άλλωστε, αυτό που γοήτευε την Κατερίνα στις πεταλούΧρυσαλλίσ
δες δεν ήταν άλλο από το τρίπτυχο της μεταμόρφωσης κάμπια – χρυσαλλίδα – πεταλούδα και ο συμβολισμός που το περιβάλει.

ΚΤΉΜΑ ΠΌΡΤΟ ΚΑΡΡΆΣ
Ποικιλιακός οίνος

(#4)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
60% Καμπερνέ φραν,
40% Φωκιανό

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,0% vol.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

στυφάδα

www.portocarras.com

Σημειώσεις:

75
Χρυσοχόου Nouveau (2018)
Δούλευε στη Σήμανση, στην υπηρεσία της αστυνομίας για εύρεση και ταυτοποίηση
δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά την παρούσα περίοδο είχε άδεια. Είχε μόλις γεννήσει. Η φύση τής δουλειάς της δεν άφηνε τον ευαίσθητο συναισθηματικό κόσμο της να
φανεί, κυρίως στους δικούς της, που την φαντάζονταν να ψάχνει για στοιχεία μέσα σε
αποτρόπαια σκηνικά εγκλημάτων. Έφταιγε και η εικόνα που έχει δημιουργήσει η τηλεόραση για αυτά τα επαγγέλματα… Ωστόσο, ήταν πράγματι ευαίσθητη! Όταν λοιπόν
είδε δύο ροζ δαχτυλικά αποτυπώματα και μάλιστα σε σχήμα καρδιάς να κοσμούν μια
ετικέτα κρασιού συγκινήθηκε. Κάτι που ήταν λεχώνα, κάτι η επαγγελματική της διαστροφή, το έψαξε. Ενθουσιάστηκε λοιπόν όταν έμαθε πως προέρχονταν από τα δαχτυλάκια των παιδιών της οινοποιού Νανάς Χρυσοχόου. «Το μικρότερο γεννήθηκε το 2017,
όταν το κρασί ζύμωνε (το άλλο το 2015). Η ετικέτα φέρει τα δαχτυλικά αποτυπώματά
τους σε σχήμα καρδιάς. Το όνομα του κρασιού … χρησιμοποιήθηκε προς τιμήν των
Χρυσοχόου Nouveau
παιδιών μας», διάβασε, δια στόματος της οινοποιού. Το «Nouveau Χρυσοχόου» έμελλε
να γίνει το κρασί της.

ΚΤΉΜΑ ΧΡΥΣΟΧΌΟΥ
ΠΓΕ Ημαθίας

(#1)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Ξινόμαυρο

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
γευστικόσ
όγκοσ

στυφάδα

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

www.chrisohoou.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Zellina Moscato Rosa (2018)
«Συγνώμη, ποιος ασχολείται σήμερα με ποιήματα;», ρώτησε ο Αριστοτέλης την παρέα.
Είχε ψώνιο με την ποίηση. Διάβαζε μανιωδώς, αλλά ακριβώς για αυτό ήταν και επαρμένος! Δεν έβρισκε άλλωστε κάποιους να «παραβγούν» μαζί του, γιατί όντως κατείχε το
«άθλημα», οπότε συντροφιά στο μοναχικό δρόμο του είχε μόνο τα όλο και πιο φουσκωμένα μυαλά του. «Εξαρτάται πώς το εξετάζεις», ακούστηκε μια άγνωστη φωνή. Η Πέγκι
είχε φέρει για πρώτη φορά το φίλο της στην παρέα. «Ξέρεις το διαγωνισμό “Castello
di Duino”, που γίνεται στην Τεργέστη;», συνέχισε αυτός. «Όχι», απάντησε ξερά και ενοχλημένα ο Αριστοτέλης. Ο άλλος εξήγησε: «Είναι διεθνής, για νέους έως 30 ετών και
αφορά ποίηση και θέατρο. Το 2019, στην 15η διοργάνωσή του διακρίθηκαν μαθητές
από Ελλάδα και Κύπρο και όχι για πρώτη φορά». Η «αντιπαράθεση» προξένησε ενδιαφέρον. Απόλυτα ρουμπωμένος, ο Αριστοτέλης προσπάθησε να αλλάξει κουβέντα: «Δεν
παραγγέλνουμε;», είπε: «Προτείνω “Zellina Moscato Rosa”, από την ευρύτερη περιοχή
4-6h Αγιωργίτικο τησ Γαίασ
της Τεργέστης». Έκανε ρελάνς με επίδειξη οινικών γνώσεων. Ήταν αργά! Είχε χάσει
τις εντυπώσεις…

ANSELMI
Ποικιλιακός οίνος
Φρίουλι-Βενέτσια Ιταλία

(#5)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
100% Μοσχάτο ερυθρό

αρωµατική
ένταση

12,0% vol.
γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

γευστικόσ
όγκοσ

✓ Αφαίμαξη χυμού
✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

στυφάδα

Άλλη

www.trinitywines.gr

Σημειώσεις:

76
Zoé (2018)
Το all-day καφέ-μπαρ ήταν γεμάτο, αλλά μπορούσες να μιλήσεις. «(…) και πώς γνωριστήκατε;», ρώτησε η νονά της την Πηγή (ήταν αχώριστες• τη βάφτισε στα 14). «Νόμιζα
σου ‘χα πει», είπε η Πηγή. «Μπα… στην απ’ έξω μ’ έχεις τελευταία…», γκρίνιαξε τάχαμου η νονά. «Αφού όλο λείπεις καλέ…», την αποπήρε «και καλά» η Πηγή. «Είστε έτοιμες να παραγγείλετε;», τις διέκοψε ο σερβιτόρος. Παράγγειλαν. «Μπα, από πότε ροζέ
και μάλιστα αφρώδες;», διερωτήθηκε η νονά. «Θα δεις…», λέει η Πηγή: «Λοιπόν, στο
σινεμά γνωριστήκαμε. Μ’ είχε πείσει ο Αργύρης, ο αδερφός μου, να δούμε μια ταινία
επιστημονικής φαντασίας. Το “τέρας”… δεν φτάνει που τού ‘κανα το χατίρι. Μου τηλεφωνεί “έμπλεξα” όταν είχα φτάσει. Αλλά να’ ναι καλά! Γνώρισα τον Γιώργο. Ήταν
ημέρα προσφοράς, δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός και ο Γιώργος ήταν μόνος και
ακριβώς πίσω μου. Άκουσε τη συνομιλία και ρώτησε μήπως βγάζαμε μαζί εισιτήρια.
Ήταν γλυκός και φαινόταν αξιόπιστος! Δέχτηκα (τα πλήρωσε εννοείται…). Μετά βγήZoé
καμε για ένα κρασί και το ένα έφερε το άλλο… Α ναι… Αυτό το κρασί επέλεξε: “ Zoé”.
“Έχει… τ’ όνομά σου”, μου ‘πε».

ΚΤΉΜΑ ΠΌΡΤΟ ΚΑΡΡΆΣ
Ποικιλιακός οίνος

(#6)

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
50% Λημνιό,
50% Σενσό

αρωµατική
ένταση

γλυκύτητα/
µυελώδεσ

φρεσκάδα

12,0% vol.
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www.portocarras.com

#1 Ελαφριά & Φρέσκα, #2 Φρουτώδη & Απαλά, #3 Γεμάτα & Πλούσια, #4 Μυελώδη & Φρουτώδη, #5 Γλυκά & Ελαφριά, #6 Αφρώδη & Ημιαφρώδη

Ε Υ Ρ Ε ΤΗ Ρ Ι Ο Κ ΡΑ Σ Ι Ω Ν
14-18h Αγιωργίτικο της Γαίας 6
4-6h Αγιωργίτικο της Γαίας 6
9 Ροζέ Μουσών 7

-Α-

Άβδηρος Ροζέ Βουρβουκέλη 7
Agiorgitiko Rosé Φράγκου 8
Άδολη Γης Ροζέ Αντωνόπουλου 8
Aix Rosé 9
Ακακίες Ροζέ Κυρ-Γιάννη 9
Άκρες Ροζέ Σκούρα 10
Άλφα Rosé 10
Alfega Ροζέ Χατζημιχάλη 11
Amalia Rosé Τσέλεπου 11
Αμέθυστος Ροζέ Costa Lazaridi 12
Αμπελόεις Ροζέ 12
Αμπελώνας Βατοπαιδίου 13
A•Muse Rosé Μουσών 13
Amyntas Αφρώδης Rosé Demi-Sec 14
Amyntas Ροζέ 14
Αναστασία Μανωλεσάκη 15
Απλά Rosé Οίνωψ 15
Από Δυο Χωριά Γ. Καραμήτρου 16
Αρβανιτίδη Ξινόμαυρο Rosé 16
Άρωμα Λόφου Ροζέ Achaia Clauss 17
Astoria Fashion Victim Moscato Rosé 17
Aurelia Zoinos 18

-Β-

Bee Παλυβού 18
BiancoNero Sparkling Pink Θεόπετρα 19
Βιβλία Χώρα Ροζέ 19
Βίβλινος Ροζέ (Magnum) – Βιβλία Χώρα 20
Bijoux Χρυσοχόου 20
Βογιατζή Ροζέ 21
Boutari Rosé Demi-Sec 21
Brillante – Ορεάλιος Γη 22
Βυσσινόκηπος Παλυβού 22
By Ott 23

-C-

Cherub Montes 24
Claudia Rosé 25
Costa Lazaridi Rosé 25
Côte des Roses Bertrand 26
Cuvée Marafiance Cavalier 26

-Γ/G-

Γένεσις Ροζέ 23
Γέννημα Ψυχής Μανωλεσάκη 24
Gaia Monograph Rosé 27
Granatus Παπαγιαννάκου 27
Granduca Πόρτο Καρράς 28
Gris de Nuit Τσέλεπου 28

-Δ/D-

Δαμάσκιος Οίνος Ροζέ 29
Diamantis Rosé 29
Dianthos Boutari 30
Δρυόπη Ροζέ 30

-Ε-

Έμμετρος Λόγος Ροζέ Tsantali 31
Επιλογή Ζωής Οίνωσις 31
Ergo Lantides Ροζέ 32

-Ζ-

Ζέφυρος Γκούμα 32

-F-

Flamingo Χαρλαύτη 33
Flirt Γεώργα 33

-Θ-

Θεόπετρα Ροζέ Ξινόμαυρο 34

-Ι-

Ιάνθη Ροζέ Αγάτσα 34
Idaia Gi 35
Idylle d'Achinos Μελά 35

-Κ-

ΚΑ Θεοδωρακάκου 36
Καβειρώ Χατζηγεωργίου Λήμνος 36
Kanenas Ροζέ Tsantali 37
Κεχρής Ρόζα 37
Κλέφτρα Κίσσα Κοκοτού 38

-Λ/L-

Λαμπαδίας Μερκούρη 38
L’Esprit du Lac Κυρ-Γιάννη 39
La Vie en Rose Παλυβού 39
Linos Rosé Ορεάλιος Γη 40
LoLa Άωτον 40

-Μ-

Μάλα Δρυς Δασακλή 41
Μαΐστρος Ροζέ Gikas 41
Mandilaria Rosé Νικολού 42
Mateus Rosé the Original Sogare 42
Μελιαστό Σπυρόπουλος 43
Μετέωρο Rosé 43
Μητραβέλας Rosé 44
Μίγα Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ 44
Μικρή Κιβωτός Ροζέ Λαντίδη 45
Moi Je M'En Fous! Γ. Καραμήτρου 45
Μονόλιθος Ροζέ Μπαϊρακτάρη 46
More Rosé Wine Μορόπουλου 46
Μοσχόμαυρο Πάντου 47
Μπουγιούρη Ροζέ 47
Μυθικό Βασίλειο Γκανή 48
Μυλωνάς Μαλαγουζιά-Μανδηλαριά 48
Μωραΐτη Ροζέ 49

-N-

Nautilus Drink Pink Μελά 49
Nymphes Παλιόμυλος 50

-Ο-

Οινάνθη Ροζέ Γεώργιος Λαφαζάνης 50
Ορειβάτης Ροζέ Ακριώτου 51
ΟυΣύρα Φωκιανό Ροζέ 51

-Π/P-

Παλαιός Άμπελος Ροζέ 52
Παμίδι Βουρβουκέλη 52
Παπαϊωάνου Αγιωργίτικο Ροζέ 53
Πελεκάνος Πότσιος 53
Peplo Σκούρα 54
Πεταλούδες Χαρλαύτη 54
Petite Fleur Παρπαρούση 55
Pink Bang Tέχνη Οίνου 55

-Ρ/R-

Rivari Κάναβα Ρούσσος 56
Ροζανθός Μπαϊρακτάρη 56
Ροζέ Αποστολάκη 57
Ροζέ Ξινόμαυρο Γεροβασιλείου 57
Rosé d’Anjou Castel 58
Rosé Nico Lazaridi 58
Rosé Symphony Φλοριάν 59
Rosette Χατζηδάκη 59
Rōz Rêve Κορωνιώτη 60

-Σ/S-

Santa Margherita Still Rose 60
Santo Sparkling Rosé Demi-Sec 61
Saumon Χαρλαύτη 61
Σείριος Zoinos 62
Selana ΕΟΣ Σάμου 62
Seméli Delear 63
Seméli Ορεινός Ήλιος Ροζέ 63
Σημείο Στίξης Boutari 64
Σιγάλας ΕΑΝ 64
Story Θηβαϊκή Γη 65
Syrah Rosé Φλοριάν 65

-Τ-

Temptation Ροζέ Tzivani 66
Τέχνη Αλυπίας Ροζέ Τέχνη Οίνου 66
The Palm by Whispering Angel 67
The Sun Rosé Γράμψα 67
Thema Rosé Παυλίδη 68
Το Μαύρο Πρόβατο Nico Lazaridi 68
Τομή Μοσχοφίλερο Ροζέ Τρουπή 69
Truffle Hunter Leda Blush Rosé Bosio 69

-U-

Up Urban Provence Ultimate Provence 70

-V-

Variété Rosé Λαλίκου 70
Villa Wolf Pinot Noir Rosé 71
Viña Esmeralda Rosé 71

-Υ-

Υψιπύλη Limnos Wines 72

-Φ-

Φilos Syrah-Grenache Rouge Kaniaris 72
Φιλέρι Ροζέ Nestor 73

-Χ-

Χαριτάτου Ροζέ 73
Χατζημιχάλη Ροζέ Πολυποικιλιακός 74
Χιλανδάρι Ροζέ 74
Χρυσαλλίς Πόρτο Καρράς 75
Χρυσοχόου Nouveau 75

-Z-

Zellina Moscato Rosa Anselmi 76
Zoé Πόρτο Καρράς 76

77

ΕΥΡ ΕΤ Η Ρ Ι Ο ΟΙ Ν ΟΠ ΑΡΑ ΓΩ ΓΩ Ν
-Α-

-ΙΙδαία Οινοποιητική 35

Παλιόμυλος Κτήμα 50

Achaia Clauss 17

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 13

Πάντου Οινοποιείο 47

Ακριώτου Μικροοινοποιία 51

Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου Οινοποιείο 74

Παλυβού Κτήμα 18, 22, 39

Άλφα Κτήμα 10

-Κ-

Αμπελόεις 12
Αμπελώνες Αντωνόπουλου 8
Amyntas Wines 14

Κάναβα Ρούσσος 56
Kaniaris Château 72
Καραμήτρου Γ. Οινοποιείο 16, 45

Anselmi 76
Αρβανιτίδη Κτήμα 16
Αναστασίας Φράγκου Οινοποιία 8
Argo Wine Αποστολάκης 57
Astoria Wines 17

Καρράς, Πόρτο Κτήμα 28, 75, 76
Κεχρής Οινοποιείο 37
Κλαούντια Παπαγιάννη Κτήμα 25
Κλήμα Γράμψα 67

Παπαγιαννάκου Οινοποιείο 27
Παπαγιάννη Κλαούντια Κτήμα 25
Παπαϊωάννου Κτήμα 53
Παρπαρούση Οινοποιία 55
Παυλίδη Κτήμα 68
Πόρτο Καρράς Κτήμα 28, 75, 76
Πότσιος Κρασί 53
Πύργος Μελά 35, 49

-Σ/S-

Κοκοτού Κτήμα 38

Άωτον Winery 40

-B-

Κορωνιώτη Οινοποιία 60

Santa Margherita 60

Κυρ-Γιάννη Κτήμα 9, 39

Santo Wines 61

Βατοπαιδίου Μονή 13
Βιβλία Χώρα Κτήμα 19, 20
Βογιατζή Κτήμα 21
Bosio Family Estates 69
Βουρβουκέλη Κτήμα 7, 52

-C-

-Λ/LΛαζαρίδη Κώστα Κτήμα 12, 25
La Tour Melas 35, 49
Lazaridi Nico 58, 68
Λαλίκου Ορεινοί Αμπελώνες 70
Λαντίδη Κτήμα 32, 45

Castel Maison 58

Λαφαζάνης Γεώργιος Οινοποιητική 50

Château Cavalier 26

Limnos Wines 72

Château d'Esclans 67
Château Kaniaris 72

78

-Π-

Αγάτσα Οινοποιία 34

-Γ/G-

Saint Aix Maison 9
Seméli Κτήμα 63
Σιγάλα Κτήμα 64
Σκούρα Κτήμα 10, 54
Sogare Vihnos 42
Σπυρόπουλος Κτήμα 43

-ΤΤέχνη Οίνου Κτήμα 55, 66

-ΜMaison Castel 58
Maison Saint Aix 9

Γ. Καραμήτρου Οινοποιείο 16, 45

Μανωλεσάκη Κτήμα 15, 24

Gaia Wines 6, 27

Μελά Πύργος 35, 49

Gérard Bertrand 26

Melas La Tour 35, 49

Γεροβασιλείου Κτήμα 57

Μερκούρη Κτήμα 38

Γεώργα Οικογένεια 33

Μετέωρο Οινοποιείο 43

Γεώργιος Λαφαζάνης Οινοποιητική 50

Μητραβέλα Κτήμα 44

Gikas Winery 41

Μίγας Δημήτρης Κτήμα 44, 52

Γκανή Οινοποιείο 48

Montes Οινοποιείο 24

Tsantali 31, 37
Τσέλεπου Κτήμα 11, 28
Τρουπή Οινοποιείο 69
Tzivani Βιολογιά Κρασιά 66

-UUltimate Provence 70

-VVilla Wolf 71
Viña Esmeralda 71

-Φ-

Γκούμα Κτήμα 32

Μορόπουλου Οινοποιείο 46

Φλοριάν Κτήμα 59, 65

Γράμψα Κλήμα 67

Μουσών Κτήμα 7, 13

Φράγκου Αναστασία Οινοποιία 8

-Δ/DΔαμάσκιος Οινοποιείο 29
Δασακλή Οινοποιία 41
Διαμαντής Οινοποιία 29
Domaine Costa Lazaridi 12, 25

Μπαϊρακτάρη Κτήμα 46, 56
Μπουγιούρη Κτήμα 47
Μπουτάρη 21, 30, 64
Μυλωνάς Μικροοινοποιία 48
Μωραΐτη Κτήμα 49

-Ν-

Domaines Ott 23

Νέστωρ Οινοποιείο 73

Δρυόπη Κτήμα 30

-Ε ΕΟΣ Σάμου 62

-ΘΘεοδωρακάκου Κτήμα 36
Θεόπετρα Κτήμα 19, 34
Θηβαϊκή Γη 65

Nico Lazaridi 58, 68
Νικολού Οινοποιήσεις 42

-ΟΟικογένεια Γεώργα 33
Οινοποιήσεις Νικολού42
Οίνωσις 31
Οίνωψ 15
Ορεάλιος Γη 22, 40
Ορεινοί Αμπελώνες Λαλίκου 70
ΟυΣύρα Οινοποιείο 51

-ΧΧαριτάτου Κτήμα 73
Χαρλαύτη Κτήμα 33, 54, 61
Χατζηγεωργίου Κτήμα – Λήμνος 36
Χατζηδάκη Οινοποιείο 59
Χατζημιχάλη Κτήμα 11, 74
Χρυσοχόου Κτήμα 20, 75

-ZZoinos Winery - Zitsa 18, 62

Ε ΥΡ ΕΤ ΗΡ ΙΟ ΚΡΑΣ Ι Ω Ν ΑΝ Α Γ Ε Υ Σ ΤΙ Κ Η Κ ΑΤΗ ΓΟΡΙ Α

1

#

ΞΗΡΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ

1. 14-18h Αγιωργίτικο της Γαίας 6
2. 4-6h Αγιωργίτικο της Γαίας 6
3. 9 Ροζέ Μουσών 7
4. Άλφα Rosé 10
5. Αρβανιτίδη Ξινόμαυρο Rosé 16
6. Βίβλινος Ροζέ Βιβλία Χώρα 20
7. Costa Lazaridi Rosé 25
8. Cuvée Marafiance Cavalier 26
9. Diamantis Rosé 29
10. Δρυόπη Ροζέ 30
11. Έμμετρος Λόγος Tsantali 31
12. Ζέφυρος Γκούμα 32
13. Λαμπαδίας Μερκούρη 38
14. L’Esprit du Lac Κυρ-Γιάννη 39
15. Mandilaria Rosé Νικολού 42
16. Μελιαστό Σπυρόπουλος 43
17. Μικρή Κιβωτός Ροζέ Λαντίδη 45
18. More Rosé Wine Μορόπουλου 46
19. Μπουγιούρη Ροζέ 47
20. Μυλωνάς Μαλαγουζιά-Μανδηλαριά 48
21. Nymphes Παλιόμυλος 50
22. ΟυΣύρα Φωκιανό Ροζέ 51
23. Peplo Σκούρα 54
24. Petite Fleur Παρπαρούση 55
25. Pink Bang Τέχνη Οίνου 55
26. Rōz Rêve Κορωνιώτη 60
27. Saumon Χαρλαύτη 61
28. Seméli Ορεινός Ήλιος Ροζέ 63
29. Syrah Rosé Φλοριάν 65
30. Τομή Μοσχοφίλερο Ροζέ Τρουπή 69
31. Viña Esmeralda Rosé 71
32. Φilos Syrah-Grenache Kaniaris 72
33. Χιλανδάρι Ροζέ 74
34. Χρυσοχόου Nouveau 75

2

#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΑΠΑΛΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΔΗ

Agiorgitiko Rosé Φράγκου 8
Aix Rosé 9
Ακακίες Ροζέ Κυρ-Γιάννη 9
Άκρες Ροζέ Σκούρα 10
Αμέθυστος Ροζέ Costa Lazaridi 12
Amyntas Ροζέ 14
Απλά Rosé Οίνωψ 15
Gaia Monograph Rosé 27
Γένεσις Ροζέ 23
Γέννημα Ψυχής Μανωλεσάκη 24
Cherub Montes 24
Claudia Rosé 25
Côte des Roses Bertrand 26
Gris de Nuit Τσέλεπου 28
Dianthos Boutari 30
Ergo Lantides Ροζέ 32
Flamingo Χαρλαύτη 33
Θεόπετρα Ροζέ Ξινόμαυρο 34

19. Idaia Gi 35
20. Idylle d'Achinos Μελά 35
21. Κλέφτρα Κίσσα Κοκοτού 38
22. La Vie en Rose Παλυβού 39
23. Linos Rosé Ορεάλιος Γη 40
24. Μονόλιθος Ροζέ Μπαϊρακτάρη 46
25. Μοσχόμαυρο Πάντου 47
26. Μυθικό Βασίλειο Γκανή 48
27. Μωραΐτη Ροζέ 49
28. Nautilus Drink Pink Μελά 49
29. Οινάνθη Ροζέ Γεώργιος Λαφαζάνης 50
30. Ορειβάτης Ροζέ Ακριώτου 51
31. Παλαιός Άμπελος Ροζέ 52
32. Παμίδι Βουρβουκέλη 52
33. Ροζέ Αποστολάκη 57
34. Seméli Delear 63
35. Σιγάλας ΕΑΝ 64
36. Story Θηβαϊκή Γη 65
37. Temptation Ροζέ Tzivani 66
38. The Palm by Whispering Angel 67
39. Thema Rosé Παυλίδη 68
40. Το Μαύρο Πρόβατο Nico Lazaridi 68
41. Up Urban Provence 70
42. Villa Wolf Pinot Noir Rosé 71
43. Υψιπύλη Limnos Wines 72

#

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

4

#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Άδολη Γης Ροζέ Αντωνόπουλου 8
Alfega Ροζέ Χατζημιχάλη 11
Αμπελόεις Ροζέ 12
A•Muse Rosé Μουσών 13
Άρωμα Λόφου Achaia Clauss 17
Boutari Rosé Demi-Sec 21
Brillante Ορεάλιος Γη 22
Δαμάσκιος Οίνος Ροζέ 29
Flirt Γεώργα 33
Καβειρώ Χατζηγεωργίου Λήμνος 36
Κεχρής Ρόζα 37
Μίγα Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ 44
Πελεκάνος Πότσιος 53
Ροζανθός Μπαϊρακτάρη 56
Rosé d’Anjou Castel 58
Rosé Nico Lazaridi 58
Σείριος Zoinos 62
Selana ΕΟΣ Σάμου 62
Σημείο Στίξης Ροζέ Boutari 64
Variété Rosé Λαλίκου 70
Χρυσαλλίς Πόρτο Καρράς 75

5

#
ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΑ

Αμπελώνας Βατοπαιδίου 13
Βιβλία Χώρα Ροζέ 19
Βογιατζή Ροζέ 21
Βυσσινόκηπος Παλυβού 22
By Ott 23
Granatus Παπαγιαννάκου 27
Granduca Πόρτο Καρράς 28
Ιάνθη Ροζέ Αγάτσα 34
ΚΑ Θεοδωρακάκου 36
Kanenas Ροζέ Tsantali 37
LoLa Άωτον 40
Μάλα Δρυς Δασακλή 41
Μαΐστρος Ροζέ Gikas 41
Μετέωρο Rosé 43
Μητραβέλας Rosé 44
Moi Je M'En Fous! Καραμήτρου 45
Παπαϊωάνου Αγιωργίτικο Ροζέ 53
Πεταλούδες Χαρλαύτη 54
Rivari Κάναβα Ρούσσος 56
Ροζέ Ξινόμαυρο Γεροβασιλείου 57
Rosé Symphony Φλοριάν 59
Rosette Χατζηδάκη 59
Santa Margherita Still Rose 60
Τέχνη Αλυπίας Ροζέ Τέχνη Οίνου 66
The Sun Rosé Γράμψα 67
Φιλέρι Ροζέ Nestor 73
Χαριτάτου Ροζέ 73
Χατζημιχάλη Πολυποικιλιακός 74

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΙΓΛΥΚΑ

Άβδηρος Ροζέ Βουρβουκέλη 7
Αναστασία Μανωλεσάκη 15
Από Δυo Χωριά Γ. Καραμήτρου 16
Bijoux Χρυσοχόου 20
Επιλογή Ζωής Οίνωσις 31
Truffle Hunter Leda Blush Rosé Bosio 69
Zellina Moscato Rosa Anselmi 76

5

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΜΥΕΛΩΔΗ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΔΗ

ΑΦΡΩΔΗ ΚΑΙ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗ

Amalia Rosé Τσέλεπου 11
Amyntas Αφρώδης Rosé Demi-Sec 14
Astoria Fashion Victim Moscato Rosé 17
Aurelia Zoinos 18
Bee Παλυβού 18
BiancoNero Sparkling Pink Θεόπετρα 19
Mateus Rosé the Original Sogare 42
Santo Sparkling Rosé Demi-Sec 61
Zoé Πόρτο Καρράς 76

79

ΜΙΑ ΠΥΞΙΔΑ

για να μη χαθείτε στον κόσμο των ροζέ
Με αφετηρία τα 5 στοιχεία που διαμορφώνουν το γευστικό προφίλ ενός ροζέ οίνου (αρωματική ένταση, οξύτητα/φρεσκάδα,
στυφάδα/ταννίνες, γευστικός όγκος, αίσθηση μυελώδους/γλυκύτητας) τα χωρίσαμε σε 5+1 γευστικές/στυλιστικές κατηγορίες (αφήνουμε τα αφρώδη να παίξουν στο δικό τους γήπεδο) που διευκολύνουν το πάντρεμά τους στο τραπέζι του φαγητού.

(#1)

ΞΗΡΆ ΕΛΑΦΡΙΆ ΡΟΖΈ ΚΡΑΣΙΆ, ΜΕ ΈΝΤΟΝΗ ΟΞΎΤΗΤΑ 
Είναι η κατηγορία των ροζέ οίνων που προσεγγίζει περισσότερο
απ’ όλες τα λευκά κρασιά, όχι μόνο χρωματικά ―αφού είναι τα
πλέον ανοιχτόχρωμα (ξεκινώντας από το πολύ απαλό σομόν)―
αλλά και γευστικά. Τα κρασιά αυτά ξεχωρίζουν για την τραγανή τους οξύτητα. Ακόμα και τα αρώματά τους είναι πιο κοντά
σε εκείνα των λευκών κρασιών, ενώ η στιφάδα τους είναι περιορισμένη έως ανεπαίσθητη. Έτσι, τα ξηρά ελαφριά ροζέ κρασιά, με έντονη οξύτητα συνοδεύουν ιδανικά πολλά φαγητά που
κλασικά ταιριάζουν με λευκά κρασιά, όπως ψάρια στη σχάρα
και μαγειρευτά, θαλασσινά, δημιουργικές σαλάτες, ζυμαρικά με
σκόρδο και ελαιόλαδο, διάφορα ριζότο κ.ά. Είναι, επίσης, ιδανικά για απεριτίφ, με ξηρούς καρπούς και άλλες αλμυρές γεύσεις
και ανάλογα σνακ.

(#2)

ΞΗΡΆ, ΦΡΟΥΤΏΔΗ, ΑΠΑΛΆ ΡΟΖΈ ΚΡΑΣΙΆ, ΜΕΣΑΊΟΥ ΌΓΚΟΥ
Σε σχέση με τα προηγούμενα έχουν πιο μεστή γεύση, αλλά και
χαμηλότερη οξύτητα, ενώ η γκάμα των φαγητών με τα οποία
ταιριάζουν είναι τεράστια: σαλάτες, λαδερά (π.χ. γεμιστά, μπριάμι, ιμάμ, αρακά, φασολάκια κ.λπ.), όσπρια, πίτες και πίτσες, αλμυρές κρέπες, ψητά ή μαγειρευτά θαλασσινά (π.χ. καλαμάρια
ψητά και γεμιστά, γαρίδες στη σχάρα), κοτόπουλο στη σχάρα.
Ταιριάζουν και με αλλαντικά και με πολλά τυριά, ιδιαίτερα κατσικίσια. Τα ξηρά, απαλά ροζέ κρασιά, μεσαίου όγκου συνήθως
τα βγάζουν πέρα ακόμα και με εν γένει δύσκολες επιλογές για
κρασί (αγκινάρες, σπαράγγια, αυγολέμονο κ.ά.), με πολλούς και
διάφορους μεζέδες ταυτόχρονα, αλλά και με ρουστίκ παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας και, ευρύτερα,
της λεκάνης της Μεσογείου.

(#3)

ΞΗΡΆ, ΓΕΜΆΤΑ ΡΟΖΈ ΚΡΑΣΙΆ,
ΠΛΟΎΣΙΑ ΣΕ ΑΛΚΟΌΛ
Πολλά ελληνικά ροζέ συνεχίζουν να βρίσκονται
χρωματικά πιο κοντά στα ελαφριά κόκκινα κρασιά,
με γεύση πλούσια και γεμάτη, ενίοτε και «θερμή»,
αν όχι «ζεστή» (δηλαδή έχουν αρκετό αλκοόλ).
Ωστόσο, διαθέτουν φρεσκάδα και λαμπερά χρώματα που τα διαφοροποιούν αμέσως από ένα
κλασικό κόκκινο κρασί, ενώ στη γεύση οι
ταννίνες τους είναι ζωηρές και διαπεραστικές. Αυτά, τα ξηρά γεμάτα ροζέ
κρασιά, πλούσια σε αλκοόλ, χάρη στην
πιο ταννική δομή τους, ταιριάζουν με
μεγάλη γκάμα κρεατικών, κυρίως στη
σχάρα, με καλής ποιότητας αλλαντικά
και με πολλές άλλες, ακόμα πιο δυνατές
και πολύπλοκες γεύσεις της μεσογειακής
κουζίνας, εκεί όπου η ζέστη του καλοκαιριού
μάς αποτρέπει από το να επιλέξουμε ένα κλασικό
κόκκινο κρασί.

(#4)

ΕΛΑΦΡΏΣ ΓΛΥΚΆ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΏΔΗ ΡΟΖΈ ΚΡΑΣΙΆ
Είναι εντυπωσιακό πόσο μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία
ενός ροζέ κρασιού μία ιδέα γλυκύτητας, ίσα για να σπάσει λίγο
την οξύτητά του και να λειάνει την όποια στιφάδα των ταννινών του. Δεν είναι τυχαίο που τα ελαφρώς γλυκά και φρουτώδη
ροζέ κρασιά είναι εξαιρετικά δημοφιλή, ενώ έχουν το προτέρημα να ταιριάζουν με μια σειρά από πιάτα που δύσκολα βρίσκουν
αλλού ταίρι. Παντρεύονται, για παράδειγμα, με όλα τα φαγητά
που γλυκίζουν ή είναι πικάντικα, με πιάτα από κουζίνες της Άπω
Ανατολής, με λουκάνικα και πιπεριές στη σχάρα, με μπέργκερ,
με πολλά αλμυρά αλλαντικά, με πιάτα που έχουν κάρι κ.ο.κ. Όσα
δε εξ αυτών έχουν χαμηλό αλκοόλ ταιριάζουν ιδανικά με καυτερά και πικάντικα έθνικ πιάτα.

(#5)

ΗΜΊΓΛΥΚΑ, ΕΛΑΦΡΙΆ ΣΕ ΑΛΚΟΌΛ ΡΟΖΈ ΚΡΑΣΙΆ
Εδώ η γλυκιά γεύση είναι ακόμα πιο έντονη και το ζητούμενο είναι η γευστική αρμονία ―που θα λείπει εάν το αλκοόλ είναι πληθωρικό. Όσοι αγαπούν τη γλυκύτητα στο κρασί θα αγαπήσουν
τα ημίγλυκα, ελαφριά σε αλκοόλ ροζέ κρασιά, τόσο ως ελαφριά
επιδόρπια κρασιά, όσο και –γιατί όχι;– με φαγητό, αρκεί να είναι το κατάλληλο, όπως π.χ. κλασικές αμερικάνικες γεύσεις BBQ,
σαν τα Glazed spare ribs με σάλτσα Jack Daniels. Ταιριάζουν επίσης με φρούτα και με γλυκά, αρκεί αυτά να μην είναι γλυκύτερα των κρασιών. Βέβαια, πολλοί θα αρκεστούν στο να τα απολαύσουν μόνα τους, καλά παγωμένα, στη βεράντα ή στο μπαρ,
εν μέσω θερινής ραστώνης.

(#6)

ΗΜΙΑΦΡΏΔΗ ΚΑΙ ΑΦΡΏΔΗ ΡΟΖΈ
Σε μια ομάδα κρασιών όπως τα ημιαφρώδη και αφρώδη ροζέ, όπου
τα στυλ είναι και πάλι πολλά και
διάφορα, επικρατούν αριθμητικά
τα ημίξηρα ή ημίγλυκα κρασιά,
που συχνά καταναλώνονται σκέτα,
ως απεριτίφ ή ως επιδόρπιοι οίνοι, ιδανικοί για ευχάριστες συναθροίσεις (π.χ. πάρτι).
Εκεί μπορούν να ρέουν με φανταστική ορμή, γλυκαίνοντας και γαργαλώντας
ουρανίσκους και διαθέσεις! Όταν η γλυκύτητά τους είναι υψηλή, μπορούν να συνοδεύσουν με επιτυχία ελαφριά γλυκά (κέικ, τάρτες
φρούτων κ.λπ.). Όταν βέβαια μιλάμε για ροζέ
σαμπάνιες, συνήθως έχουμε να κάνουμε με
κρασιά καλής έως ιδιαίτερα καλής ποιότητας, αφού οι οίκοι σαμπάνιας συνηθίζουν να εμφιαλώνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας αυτού του
τύπου κρασιών.

