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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/τανίνες, γευστικός όγκος, αίσθηση μυελώδους/γλυκύτητα/λιπαρότητα) τα χωρίσαμε σε τρεις γευστικές-στυλιστικές κατηγορίες, συν μία, τα ημιαφρώδη και αφρώδη,
που κατά κάποιο τρόπο «παίζουν σε δικό τους γήπεδο». Οι κατηγορίες αυτές ρίχνουν φως στην ταυτοποίηση των ροζέ, για τα οποία κριτήριο επιλογής
δεν αποτελεί, όπως συμβαίνει συνήθως με το κρασί, ούτε η προέλευση, ούτε η ποικιλία. Αντιθέτως, βασικό κριτήριο επιλογής των ροζέ οίνων αποτελούν το στυλ τους και η αρμονία στη γεύση με το φαγητό, ώστε η ευχαρίστηση που μπορούν να προσφέρουν να είναι όσο πιο ξεχωριστή γίνεται.

(#1)

ΕΛΑΦΡΙΆ ΡΟΖΈ, ΜΕ ΈΝΤΟΝΗ ΟΞΎΤΗΤΑ

Είναι η κατηγορία των ροζέ οίνων που προσεγγίζει περισσότερο απ’ όλες τα λευκά, όχι μόνο χρωματικά (διότι είναι συνήθως τα πλέον ανοιχτόχρωμα), αλλά και γευστικά, ενώ ξεχωρίζουν για την τραγανή τους οξύτητα. Ακόμα και τα αρώματά τους
είναι πιο κοντά σε εκείνα των λευκών κρασιών, ενώ η στιφάδα
τους (τανίνες) είναι περιορισμένη έως και ανεπαίσθητη. Έτσι,
τα ελαφριά ροζέ, με έντονη οξύτητα συνοδεύουν 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. Συχνά, επίσης, είναι ιδανικά για απεριτίφ, με ξηρούς καρπούς και άλλες αλμυρές
γεύσεις και ανάλογα σνακ.

(#2)

ΑΠΑΛΆ, ΜΕΣΑΊΟΥ ΌΓΚΟΥ ΡΟΖΈ

Τα ροζέ της κατηγορίας αυτής έχουν πιο μεστή γεύση, που κύριο
χαρακτηριστικό της είναι η απαλότητα. Εδώ κατατάσσονται πολλά ροζέ, αφού η γευστική απαλότητα εξασφαλίζεται είτε από χαμηλότερη οξύτητα, είτε από μία ιδέα έως και περισσότερη γλυκύτητα, που λειαίνει την οξύτητα και την ενδεχόμενη στιφάδα
(τανίνες). Η γλυκύτητα αυτή μπορεί να εκτείνεται από
απλή αίσθηση, έως αρκετή ή και πολλή. Ανάλογα με την περίπτωση, η γκάμα των φαγητών με τα οποία ταιριάζουν τα ροζέ
αυτά είναι τεράστια. Π.χ., αυτά με
απαλότητα λόγω μέτριας οξύτητας
συνοδεύουν σαλάτες, λαδερά (π.χ.
γεμιστά, μπριάμ, 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, με πολλά τυριά, ιδιαίτερα κατσικίσια. Τα βγάζουν συνήθως 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 Μεσογείου. Τα
ροζέ με γευστική απαλότητα λόγω
γλυκιάς αίσθησης παντρεύονται με όλα
τα φαγητά που γλυκίζουν ελαφρώς ή είναι

πικάντικα, με πιάτα από κουζίνες της Άπω Ανατολής, με λουκάνικα και πιπεριές στη σχάρα, με τα 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. Όσο η γλυκύτητα αυξάνεται, τα απαλά, μεσαίου όγκου ροζέ που τη διαθέτουν μπορούν να λειτουργήσουν
μέχρι και ως ελαφριοί επιδόρπιοι οίνοι, αλλά -γιατί όχι;- και με
φαγητό, αρκεί να είναι το κατάλληλο, όπως π.χ. κλασικές αμερικάνικες γεύσεις BBQ, σαν τα glazed spare ribs με σάλτσα Jack
Daniels. Καλά είναι, 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.

(#3)

ΓΕΜΆΤΑ, ΠΛΟΎΣΙΑ ΣΕ ΑΛΚΟΌΛ

Παρά τη μόδα των ανοιχτόχρωμων, πολλά ελληνικά ροζέ συνεχίζουν να βρίσκονται χρωματικά πιο κοντά στα ελαφριά κόκκινα
κρασιά, με γεύση πλούσια και γεμάτη, ενίοτε και «θερμή» (δηλαδή με αρκετό αλκοόλ). Ωστόσο, διαθέτουν συνήθως και φρεσκάδα, αλλά και λαμπερά χρώματα, που τα διαφοροποιούν αμέσως από ένα κλασικό κόκκινο κρασί, ενώ στη γεύση οι τανίνες
τους είναι ζωηρές και διαπεραστικές. Αυτά τα γεμάτα, πλούσια
σε αλκοόλ ροζέ, χάρη στην πιο τανική δομή τους, ταιριάζουν με
μεγάλη γκάμα κρεατικών, κυρίως στη σχάρα, με καλής ποιότητας αλλαντικά και με πολλές άλλες, ακόμα πιο δυνατές
και πολύπλοκες γεύσεις τής μεσογειακής κουζίνας,
εκεί όπου η ζέστη του καλοκαιριού αποτρέπει
από την επιλογή ενός κλασικού κόκκινου κρασιού. Σημειώνεται, πάντως,
πως δεν είναι ανάγκη τα ροζέ αυτής
της κατηγορίας να έχουν οπωσδήποτε σκούρο χρώμα.

(#4)

ΗΜΙΑΦΡΏΔΗ / ΑΦΡΏΔΗ
Σε μια ομάδα κρασιών όπως τα ημιαφρώδη / αφρώδη ροζέ, όπου τα στυλ
είναι 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, δεξιώσεις κ.ά.). Εκεί μπορούν να ρέουν με... φανταστική ορμή, γλυκαίνοντας και γαργαλώντας ουρανίσκους και διαθέσεις! Όταν η γλυκύτητά
τους είναι πολλή μπορούν να συνοδεύσουν
με επιτυχία ελαφριά γλυκά (κέικ, τάρτες
φρούτων κ.λπ.).
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#4 Ημιαφρώδη / αφρώδη

Ακακίες Sparkling (2021)

Amalia Rosé (n.v.)

Αφρώδες ιδανικό για μπαρ και πλήθος ορεκτικών, δυνατότητες που δίνουν η οξύτητα του
αμπελώνα του Αμυνταίου, απ’ όπου προέρχεται το σταφύλι παραγωγής. Αυτό και, βέβαια,
η διαδικασία οινοποίησης ευθύνονται και για
τα έντονα αρώματα, γύρω από εκδοχές φράουλας και άλλων κόκκινων φρούτων.

Αιθέριο, τυπικό και χωρίς επιθετικό αφρισμό,
έχει ανεπαίσθητες τανίνες που το διαφοροποιούν από λευκό κρασί με διοξείδιο του άνθρακα.
Γίνεται, έτσι, καλός συνοδός για πολλά πιάτα και
η ευκαιρία αυτή μόνο χαμένη δεν πρέπει να
πάει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κρασί που
είναι, ταυτόχρονα, φινετσάτο και αρωματικό.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Amyntas Αφρώδης
Rosé Demi-Sec (2021)

Αφοπλιστικά γλυκό, κάνει ακόμα και για συνοδός σε τούρτες γενεθλίων, όπου το «ποπ» του
κρασιού θα κάνει τα πάντα ακόμα πιο γιορτινά
και οι φυσαλίδες του, σε ωραία ισορροπία με τη
γλυκύτητα, ακόμα πιο απαστράπτοντα. Τα λεπτά,
ανθικά και κόκκινων φρούτων αρώματα καθιστούν το ροζέ αυτό ευχάριστο και ελκυστικό.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
13% vol

•

100% Αγιωργίτικο
11,5% vol

•

100% Ξινόμαυρο
11,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

•

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΟΠ Αμύνταιο

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΟΠ Αμύνταιο

ΑΙΣΘΗΣΗ

Λευκο
ύ





✓ Άλλη (Μέθοδος κλειστής δεξαμενής)

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άλλη (Methode Traditionnelle)

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη
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#4 Ημιαφρώδη / αφρώδη

Aurelia (2021)

Καλοφτιαγμένο αφρώδες, ιδανικό για δεξιώσεις και περαστά ορεκτικά, συνδυάζει όλα τα
προικιά του ξινόμαυρου στη μύτη και την ευγένεια της λημνιώνας στο στόμα. Ωραίος είναι
και ο αφρισμός του, ευγενικός και με φινέτσα.
Γευστικά, το ξινόμαυρο επανέρχεται με δροσιστική οξύτητα που διαρκεί έως το τελείωμα.

Το μήλο, χαρακτηριστικό άρωμα της ποικιλίας
ντεμπίνα είναι εδώ, σε φόντο μικρών κόκκινων φρούτων από τις άλλες ηπειρώτικες ποικιλίες, τις ερυθρές. Στο ξηρό στόμα η πρώτη
δίνει φινέτσα και οι άλλες ποικιλίες προσθέτουν όγκο, καθιστώντας το κρασί αυτό ιδανικό
για πίτες και διάφορα πιάτα της κατσαρόλας.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Απίθανης απόχρωσης σκουρόχρωμο ροζέ, που
στην έντονη μύτη θυμίζει τριαντάφυλλο και άλλα
άνθη, ρόδι και άλλα φρούτα (φράουλες και κεράσια). Το αρκετά γλυκό στόμα με χαμηλό αλκοόλ εξισορροπεί ικανή ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα. Απεριτίφ, αλλά ιδανικό και πλάι σε λιγότερο γλυκά από αυτό επιδόρπια.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

70% Ξινόμαυρο, 30% Λημνιώνα
12,50% vol

•

75% Βλάχικο, 5% Μπεκάρι,
20% Ντεμπίνα
12% vol

100% Αγιωργίτικο
10% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

•

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άλλη (Methode Charmat)

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Ήπειρος

Κό

νου
κκι

Ποικιλιακός οίνος

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη
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#4 Ημιαφρώδη / αφρώδη

BiancoNero Sparkling Pink (2021)

Deus Rosato (2021)

Flirt (2021)

Πολύ ελκυστικό στην όψη ανοιχτό παλ ροζέ,
μοσχατίζει εντόνως αρωματικά, θυμίζοντας
αποξηραμένα βερίκοκα και γλυκό κουταλιού
σταφύλι. Ο αφρισμός του ισορροπεί σε κάποιο
βαθμό τη γλυκύτητα, σε ένα στόμα που θυμίζει κομπόστα αχλάδι. Προσοχή, πρόκειται για
αφρώδες ροζέ που εύκολα γίνεται «εθιστικό».

Διακριτική η μύτη, συνδυάζει τα κόκκινα φρούτα,
όπως κεράσι, φτάνοντας μέχρι τα φρουί γλασέ,
με ευχάριστη φυτικότητα. Στο στόμα αφρίζει
περισσότερο από το αναμενόμενο για ημιαφρώδες κρασί, αλλά γαργαλιστικά, ευχάριστα
και παιχνιδιάρικα, έτσι αισθητά γλυκό και τόσο
ελαφρύ σε αλκοόλ (8,5%) που είναι.

Pet-nat = ...πατ-κιουτ αφρώδες, εδώ σκουρόχρωμο, στα όρια του ροζέ, από άγριες ζύμες
αλλά με ήμερο προφίλ, με έντονο αφρισμό και
αρώματα κερασιών, φράουλας και ροδιού. Γοητεύει στη μύτη και το στόμα δροσίζει κι ας
τελειώνει στυφά με γλυκές μυελώδεις νύξεις.
Καταναλώνεται σκέτο, αντί cocktail.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μοσχάτο Αμβούργου
7,50% vol

•

100% Σιρά
8,50% vol

•

90% Μερλό, 10% Σαββατιανό
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

✓Κρυοεκχύλιση

•

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη (Pet nat)

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Αχαΐα

Κό

νου
κκι

Επιτραπέζιος Οίνος

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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#4 Ημιαφρώδη / αφρώδη

Ωδή Πανός (n.v.)

Snob (2021)
Ιδανικό αφρώδες για μπαρ, θα τα πάει καλά
με σνακ, ξηρούς καρπούς και, βέβαια, πελάτες,
έτσι μυελώδες και καλοδομημένο που είναι στο
στόμα, οπότε ευκολόπιοτο. Όσο για τα αρώματά
του, αυτά γέρνουν, σαφώς, προς των κόκκινων
κρασιών και θυμίζουν ώριμα φρούτα και ποτπουρί αποξηραμένων λουλουδιών.

Με κομψά και όμορφα αρώματα μοσχοφίλερου, το αφρώδες αυτό κρασί μυρίζει ευχάριστα ζύμες, θυμίζοντας μπριος. Είναι ιδανικό
για απεριτίφ, αλλά και για δεξιώσεις και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και για πάσης φύσεως ρεμβασμούς. Με ικανό στόμα, ταιριάζει
με φίνγκερ φουντ και διάφορα ορεκτικά.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
100% Λημνιώνας
11% vol

•

100% Μοσχοφίλερο
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

	
Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

Επιτραπέζιος Οίνος

κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Καρδίτσα

Κό

6

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη
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#1 Ελαφριά, με έντονη οξύτητα

1/3000 Limited Selection
Xinomavro (2021)

4-6Η (2021)

Μικρά φρούτα του δάσους και εσπεριδοειδή
συνθέτουν τη διακριτική μύτη αυτού του ροζέ,
που κατακλύζεται από κομψότητα. Λίγη ορυκτότητα στηρίζει καλά το αρωματικό πλαίσιο, ενώ
το στόμα έχει μπόλικη οξύτητα, που προσδίδει
φρεσκάδα στο ανάλαφρο σύνολο.

Όμορφα ανθικό και φρουτώδες, με αρώματα
από βύσσινα και πετροκέρασα σέβεται την...
αγιωργίτικη καταγωγή του με επιπλέον νότες
ξηρών καρπών. Προς το λευκό, όμως, στο πεντακάθαρό στόμα, συνταιριάζει κομψότητα με
ελαφράδα, σε μια εκφραστική ροζέ εκδοχή της
ποικιλίας, με νότες λιπαρότητας.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

9 Ροζέ (2021)
Φρουτώδες και παιχνιδιάρικο, θυμίζει τη μυθολογική εικόνα που έχουμε για τις Μούσες:
να τριγυρίζουν στο δάσος ανάλαφρα, χορεύοντας και τραγουδώντας. Στη μύτη είναι ένα λεμονάτο και λεπτεπίλεπτο κρασί με εξωτισμό.
Στο στόμα, όμως, λόγω αλκοόλ, που γλυκαίνει
προκλητικά το σύνολο, γίνεται πληθωρικό.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
12% vol

•

100% Αγιωργίτικο
12,5% vol

•

80% Σιρά, 20% Μούχταρο
12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Μακεδονία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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#1 Ελαφριά, με έντονη οξύτητα

Άγριες Φράουλες (2021)

Aix Rosé (2021)

Ένα ροζέ που δικαιολογεί πέρα για πέρα το
όνομά του, αφού μυρίζει πραγματικά άγριες
φράουλες, τις οποίες θυμίζει και γευστικά,
λόγω οξύτητας. Λουκούμια με μαστίχα, περγαμόντο και τριαντάφυλλο ολοκληρώνουν ευφάνταστα και πρωτότυπα την αρωματική παλέτα του ευχάριστου αυτού κρασιού.

Καθαρή έκφραση ροζέ Προβηγκίας, με σαγηνευτικό σομόν χρώμα και χαρακτηριστική φρεσκάδα σε μύτη και στόμα. Τα αρώματα κόκκινων και πυρηνόκαρπων φρούτων επικρατούν,
καθώς μια ντελικάτη ανθική διάσταση αποτυπώνεται γενναιόδωρα στην επίγευση διεγείροντας τις αισθήσεις.

Τα τυπικά αρώματα του ξινόμαυρου είναι εδώ:
φράουλες και άλλα μικρά κόκκινα φρούτα
καθώς και ντομάτα. Στο στόμα, το κρασί αποτελεί μια ρουστίκ εκδοχή ροζέ ξινόμαυρου,
ιδανική για παραδοσιακή ελληνική κουζίνα,
κυρίως τοπική, δυτικής Μακεδονίας. Π.χ. με
τυρί ΠΟΠ μπάτζος σαγανάκι θα δώσει ρέστα!


ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
13% vol

•

60% Γκρενάς ρουζ, 20% Σιρά,
20% Σενσό 13% vol

100% Ξινόμαυρο
11,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Αττική

Κό

νου
κκι

Côtes de Provence AOC





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Μακεδονία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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#1 Ελαφρύ, με έντονη οξύτητα

Βίβλινος Ροζέ (2021)
Από άγνωστη ποικιλία, το ροζέ αυτό έχει έντονα
και πολύπλοκα αρώματα: φράουλα, φραμπουάζ,
γκρέιπφρουτ και πικραμύγδαλο περιπλανώνται
σε ένα βοτανικό τοπίο δενδρολίβανου και βασιλικού, ενίοτε και σε ορυκτώδες έδαφος. Υποδειγματική αρμονία μύτης-στόματος, νότες μυελώδεις και έντονη οξύτητα, όμορφες τανίνες
-τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Γέννημα Ψυχής (2021)

Gkirlemis Winery Limnio (2021)

Ο ευχάριστος συνδυασμός καραμέλας και μικρών φρούτων του δάσους προσδιορίζει τον
αρωματικό χαρακτήρα αυτού του ροζέ, που
είναι ιδανικό τόσο για να καταναλώνεται σκέτο,
όσο και με διάφορα σνακ, ακόμα και με ψάρι.
Τα αμπελοτόπια της Δράμας εν δράσει για
άλλη μία φορά!

Άνθη, καλοκαιρινά φρούτα, ψηλή οξύτητα και
λίγες τανίνες σκιαγραφούν με λίγα λόγια το
προφίλ αυτού του ροζέ. Μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να ήταν η εξής: Πώς μία
αρχαιοελληνική ποικιλία αμπέλου, οινοποιημένη σύγχρονα, προσεγγίζει το στυλ των διάσημων ροζέ της Προβηγκίας.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Τοπική ποικιλία Παγγαίου
13,50% vol

60% Σιρά, 40% Αγιωργίτικο
12% vol

•

100% Λημνιό
12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Δράμα

ΑΙΣΘΗΣΗ



Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

Άλλη



κού
Γλυ

Κό

Ποικιλιακός οίνος

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Ξη ρ ο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

•

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Ξη ρ ο
ύ

•
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Gris de Nuit (2021)
Εξαιρετικής αρωματικής έντασης και ποιότητας αρώματα τριαντάφυλλου, σε υπόβαθρο λεμονιού, στιγματίζουν τη μύτη. Πρόκειται για την
απόλυτα ρόδινη εκδοχή μοσχοφίλερου, που συνεχίζεται και στο στόμα. Ωστόσο, ψηλή οξύτητα
και ελαφριά τανικότητα δομούν το κρασί περισσότερο απ’ όσο μία ΠΟΠ Μαντινεία.

Domaine Costa Lazaridi
Rosé (2021)

Η απόλυτη φρεσκάδα είναι το σήμα-κατατεθέν
του Κώστα Λαζαρίδη Ροζέ, τόσο αρωματικά, με
το δροσιστικά άγουρο φρούτο του, όσο και γευστικά, με τη διαπεραστική του οξύτητα. Δροσιστικό και τραγανό, ολοκληρώνει την παρουσία
του στο στόμα με ελαφριά παρουσία τανινών
θυμίζοντας την απόλυτα ερυθρή καταγωγή του.

Λιπαρό και μυελώδες, αποτελεί μια φρέσκια
εκδοχή ροζέ αγιωργίτικου. Επιβεβαιώνει τον
πολυδύναμο χαρακτήρα της εν λόγω ποικιλίας, εκφράζοντας την αρωματική τυπικότητά
της σε άγουρη εκδοχή. Π.χ. τα δαμάσκηνα του
αγιωργίτικου είναι εδώ, αλλά όχι τόσο γινωμένα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μοσχοφίλερο
13% vol

•

60% Μερλό, 20% Αγιωργίτικο,
20% Γκρενάς ρουζ 13% vol

100% Αγιωργίτικο
12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Δράμα

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

	
Άλλη

Λευκο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

ΠΓΕ Αρκαδία

•

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
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#1 Ελαφριά, με έντονη οξύτητα

Eruption Rosé (2021)

Evil Eye – ΜΑΤΙ (2021)
Μύτη φρέσκια και διεισδυτική, ξορκίζει το
κακό μάτι και διεγείρει τις αισθήσεις! Συνεπικουρείται από το μεγάλο «ματάκι» της όμορφης φιάλης-ετικέτα. Η προαναφερόμενη φρεσκάδα περνά στο αντίστοιχο στόμα, διατρέχοντάς το έως και το ωραίο φινάλε. Κρασί με
αρκετό αλκοόλ, αλλά κομψό, που κάνει και για
απεριτίφ.

Το ανοιχτό και λαμπερό σομόν χρώμα του «εκρηκτικού» αυτού ροζέ τραβά το μάτι, όπως και τη
μύτη η ευωδιά από ροδάκινα και νεκταρίνια
ανάμεσα σε άλλα φρούτα και γλυκιά καραμέλα.
Η αρωματική φινέτσα δεν χάνεται στο στόμα,
που έχει κοφτερή οξύτητα, ποτέ υπερβολική
για το αλκοόλ, μέχρι και το τανικό φίνις.

Έφηβος (2021)
Όταν τοπία της κρητικής γης, αυτά με τη χαμηλή βλάστηση, αναδύουν μεσογειακές ευωδιές, η μύτη του κρασιού αυτού τις αιχμαλωτίζει στη φιάλη και μας προσφέρει τα αρώματα τους. Αυτά συναντάς απλόχερα και στο
γεμάτο στόμα, που προσμένει να ανταμώσει
φαγητά της πατρίδας του (Κρήτη) με την ανυπομονησία ενός εφήβου.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
13% vol

•

100% Ξινόμαυρο
12% vol

•

40% Μαντηλάρι, 60% Κοτσιφάλι
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Κρήτη

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

Κρυοεκχύλιση

ΠΓΕ Μακεδονία

•
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Hilandar Rosé (2021)

Idylle d’Achinos (2021)

Κτήμα Άλφα Rosé (2021)

Φράουλες και άλλα ανοιξιάτικα φρούτα κατακλύζουν τη μύτη αυτού του αγιορείτικου στην
καταγωγή οίνου. Ετερόκλητος είναι, όμως, ο
προορισμός του, αφού μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό κρασί-απεριτίφ, σε δεξιώσεις,
μπαρ, πισίνες και άλλους σχετικούς χώρους,
ξεδιψαστικά και απολαυστικά.

Λεμονανθοί, λεμόνια Σορέντο και κονφί εσπεριδοειδών κάνουν πάρτι στη μύτη, ενώ στο
στόμα η φρουτώδης οξύτητα και οι ανάλαφρες
τανίνες δημιουργούν ένα βελούδινα απαλό και
με δροσιστικό τελείωμα μυριστικών βοτάνων
κρασί. Γοητευτικό, καταναλώνεται και σκέτο.

Εμβληματικό ελληνικό ροζέ, αναδεικνύει δεξιοτεχνικά τις αρετές του ξινόμαυρου, οινοποιημένο για κρασί αυτού του χρώματος. Έχει φίνα
ανθικά αρώματα, που όσο η κλειστή μύτη «ανθίζει» εξελίσσονται στο ποτήρι. Το γεμάτο ένταση
και φινέτσα στόμα καταλήγει με γλυκές νότες,
που τραγουδούν σαγηνευτικά σαν σειρήνες.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μερλό
13% vol

•

50% Γκρενάς ρουζ, 30% Αγιωργίτικο,
20% Σιρά 12,8% vol

100% Ξινόμαυρο
13,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

•

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άλλη (Ζύμωση σε χαμηλές θερμοκρασίες &

	
Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ

ΑΙΣΘΗΣΗ

συγκομιδή με το χέρι)

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΟΠ Αμύνταιο

Κό

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος





κού
Γλυ

Κό

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Άγιον Όρος

Κό
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Ξη ρ ο
ύ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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Κτήμα Θεόπετρα
Ροζέ Ξινόμαυρο (2021)

Κτήμα Γεροβασιλείου
Ξινόμαυρο (2021)

Η ανθοστόλιστη, εξελίξιμη μύτη με νύξεις μελιού και εξωτικών φρούτων δίνει μία ακόμα έκφραση ροζέ οινοποίησης ξινόμαυρου. Κρασί με
ατσαλένια και διαπεραστική οξύτητα σε αριστοτεχνική ισορροπία με το αλκοόλ, το οποίο είναι
μεν πολύ αλλά δεν ξεχωρίζει διόλου. Όταν η
κομψότητα συνδυάζεται με την ισχύ.

La Vie en Rose (2021)

Με την πρώτη, το κρασί φανερώνει το χαρακτήρα του: είναι ένας γνήσιος οίνος φαγητού,
σαφέστατα δομημένος στην οξύτητα. Παράλληλα, όμως, αποτελεί μία 100% ευπρόσιτη οινική πρόταση, φρέσκια και μεστή, με κύριο
χαρακτηριστικό την προσαρμοστικότητα πλάι
σε πολλά πιάτα.

Η έντονη μύτη φωνάζει τριαντάφυλλο, σε διάφορες εκδοχές, από ανθό μέχρι ροδόνερο,
σε φόντο εσπεριδοειδών. Αρώματα, δηλαδή,
μοσχοφίλερου, που είναι υπεύθυνο και για το
ελαφρύ, τριανταφυλλένιο και παιχνιδιάρικο
στόμα, οι ελαφρές τανίνες του οποίου υπενθυμίζουν πως πρόκειται για ροζέ κρασί.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
13,5% vol

100% Ξινόμαυρο
12% vol

•

100% Μοσχοφίλερο
13,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ





κού
Γλυ

ΠΓΕ Μετέωρα

ΑΙΣΘΗΣΗ



νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη



κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Θεσσαλονίκη

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΑΙΣΘΗΣΗ





✓ Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

Κρυοεκχύλιση

ΑΙΣΘΗΣΗ

•

Λευκο
ύ

•
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#1 Ελαφριά, με έντονη οξύτητα

Λαμπαδιάς (2021)

Lenga Pink (2021)

Λημνία Γη (2021)

Η έντονη μύτη του θυμίζει άνθη και εξωτικά
φρούτα σε φόντο μικρών κόκκινων φρούτων,
ενώ το ισχυρό στόμα έχει νοσταλγικές ρουστίκ
αποχρώσεις. Στοχεύει, λοιπόν, σε ευρύ κοινό,
το οποίο θα ικανοποιήσει και με το μακρό τελείωμά του.

Λίτσι, τριαντάφυλλο και πιπέρι είναι τα αρώματα
αναφοράς των κρασιών από gewürztraminer
και, όντως, αυτά είναι που συνθέτουν τη μύτη
του Lenga Pink. Στο στόμα ισορροπεί στην κόψη
του ξυραφιού ανάμεσα σε οξύτητα και μυελώδες, χωρίς να γίνεται ποτέ πλαδαρό και είναι
ιδανικό για πάρτι και χαρές!

Τα μοσχάτα αρώματα δεν αφήνουν περιθώρια
στη μύτη για κάτι άλλο, οπότε ένα είναι σίγουρο: το γυναικείο φύλο θα συγκινηθεί, χωρίς
να αποκλείονται τα υπόλοιπα, με τρόπο πικάντικο, σαν το άρωμα πιπεριού από το λημνιό.
Το ελαφρύ στόμα καταλήγει, επίσης, με μοσχάτη επίγευση διαρκείας.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

•

50% Μαύρη Κουντούρα,
50% Γκεβυρτστραμινέρ 13% vol

80% Μοσχάτο Αλεξανδρείας,
20% Καλαμπάκι (Λημνιό) 12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

•

Αφαίμαξη χυμού

•

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

	
Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

Επιτραπέζιος Οίνος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Ηλεία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

60% Αγιωργίτικο, 40% Σιρά
12,5% vol

Ζappeio
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#1 Ελαφρύ, με έντονη οξύτητα

Linos Rosé (2021)
Η πολύ διακριτική μύτη ανθών και φρούτων,
εξωτικών και εσπεριδοειδών, δίνει με φινέτσα
και χαρακτήρα τη σκυτάλη σε ένα ανάλογο αρωματικά, ξεδιψαστκό στόμα. Έχει αρκετή οξύτητα
για το μέτριο αλκοόλ, άρα γεύση που παραμένει τραγανή μέχρι και την ελαφρώς τανική επίγευση με διόλου ευκαταφρόνητη διαρκεία.

Μικρή Κιβωτός Ροζέ (2021)

Magoutes Xinomavro Moschomavro (2021)

Χαμηλών θερμοκρασιών ξινόμαυρο που δεν
υποκύπτει στις αρωματικές προτάσεις του μςοσχόμαυρου, έχει κομψή, ίσως αυστηρή, μύτη.
Το στόμα διαθέτει οξύτητα, η οποία εξισορροπεί ιδανικά το χαμηλό αλκοόλ. Ελαφρύ και ευχάριστο το αποτέλεσμα, είναι ιδανικό για καυτερά ή και πικάντικα πιάτα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Να ένα σοβαρό ροζέ που κάθε άλλο παρά
χαϊδεύει τα αυτιά ή για να ακριβολογούμε το
στόμα. Ξεκινώντας, όμως, από τη μύτη, αρωματικά επικρατούν τα εσπεριδοειδή παρά τα
άνθη του μοσχοφίλερου. Γευστικά το κρασί
είναι ορυκτώδες και έντονα ξηρό, ιδανικό για
όσους δεν αναζητούν ροζέ με σάκχαρα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
12,3% vol

80% Ξινόμαυρο, 20% Μοσχόμαυρο
11,5% vol

100% Μοσχοφίλερο
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Σιάτιστα

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ποικιλιακός oίνος

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

•

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Μικρός Δρόμος Ροζέ (2021)
Αναψυκτικά ευχάριστη, η ορυκτώδης και λεμονάτη μύτη θυμίζει Μαντίνεια -κι ας προέρχεται από την ορεινή Κορινθία. Δημιουργεί την αίσθηση που αποκτάς από τα αναζωογονητικά αρώματα ενός δάσους. Ελαφρύ και
ανάλογο της μύτης, το ζωηρό στόμα είναι δομημένο στην οξύτητα, με όλα τα στοιχεία του
καλά στοιχισμένα. Ένα κρασί στοχασμού!

Την έντονη αίσθηση λευκού κρασιού προλογίζει το εξαιρετικά ανοιχτό χρώμα, ενώ στη
μύτη (τριαντάφυλλο και εσπεριδοειδή), γίνεται πάρτι έντασης. Το στόμα είναι πιο μετρημένο, φρουτώδες και καθαρό στόμα, με
ιδιαίτερα μακρά επίγευση.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Λεμονάτο, ανθικό, φρουτώδες και εύληπτο
στη μύτη, το κρασί αυτό είναι ένα από τα πιο
ελαφριά ροζέ, χωρίς ο χαρακτηρισμός αυτός
να αφορά μόνο το αλκοόλ. Καθίσταται, έτσι,
ένα ροζέ με προσωπικότητα, αλλά χαμηλών
τόνων, ευκολόπιοτο και εξόχως ξεδιψαστικό,
με στόμα όπου κυριαρχούν τα ανθικά αρώματα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μοσχοφίλερο
13,5% vol

•

100% Μοσχοφίλερο
13% vol

•

Γκρενάς νουάρ, Αγιωργίτικο, Σιρά,
Σαββατιανό 12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
✓ Άλλη (Ζύμωση σε χαμηλές θερμοκρασίες &

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

	
Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Αρκαδία

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Πελοπόννησος

ΑΙΣΘΗΣΗ





Ξη ρ ο
ύ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

συγκομιδή με το χέρι)

Λευκο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

Λευκο
ύ

•

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
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Nautilus Drink Pink (2021)

Moschofilero Rosé
Moropoulos (2021)
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#1 Ελαφρύ, με έντονη οξύτητα

Peplo (2021)

Πετρήεσσα Cabernet
Sauvignon (2021)

Βερίκοκο, γιαρμάς, ανανάς, πεπόνι, μπανάνα,
οπότε τι άλλο να ποθήσει κάποιος για να πει τη
μύτη αυτού του κρασιού φρουτώδη, ειδικά έτσι
έντονη που είναι; Με τα ίδια προικιά και γερή
ραχοκοκαλιά οξύτητας, στο στόμα το κρασί δομείται στη φρεσκάδα, η οποία υφαίνει ακάματα
το μοτίβο της επί μακρόν, μέχρι το τελείωμα.

...Λες και η Σαλώμη, από το μαυροφίλερο σαγηνευμένη, λίκνισε το πέπλο της ζητώντας το κεφάλι του σιρά και του αγιωργίτικου, ώστε μόνο
του το μαυροφίλερο να προβάλει από τον αμφορέα του. Ωστόσο, σιρά και αγιωργίτικο κάτω
δεν το έβαλαν, το ένα με τα πιπέρια του, το
άλλο με την ακακία του βαρελιού του, συμβάλλοντας στη δημιουργία της μελένιας επίγευσης.

Petite Fleur (2021)
Αναπάντεχα πορτοκαλί χρώμα, ανοιχτόχρωμο
με κίτρινες ανταύγειες, διαθέτει αέρινη αλλά
έντονη μύτη ιδιαίτερης ομορφιάς και κομψότητας (μικρά άνθη και βότανα). Πολύ ξηρό στο
στόμα, παραμένει ευχάριστο δίχως να γίνεται
τραχύ, ενώ παρουσιάζει πολλή διάρκεια και
ευγενή στυφάδα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Καμπερνέ σοβινιόν
12,5% vol

33% Αγιωργίτικο, 33% Σιρά,
33% Μαυροφίλερο 13% vol

100% Σιδερίτης
12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άλλη (Εκχύλιση)

Άλλη

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Αχαΐα

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΠΓΕ Εύβοια

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Ρ (2021)
Μακάρι όλες οι κλασικές παραλιακές ταβέρνες να είχαν στη λίστα τους τέτοια ροζέ. Για
τι ροζέ ακριβώς πρόκειται; Δροσιστικά, οπότε
καλοκαιρινά, ανθικά, οπότε ανάλαφρα, με άλλα
λόγια ιδανικά για ξέγνοιαστες στιγμές χαλαρής απόλαυσης, όπως το νέας γενιάς ροζέ
της οινοποιίας Γκιρλέμη στις ορεινές πλαγιές
της Δομοκού.

Regalo (2021)

Rosé-Saint-Georges (2021)

Ο αυγουστιάτης «κοκκινίζει», αρχικώς, τη μύτη
του κρασιού αυτού και προσωρινά ξεγελάει. Διότι
στη συνέχεια θυμίζει πιο πολύ λευκό κρασί με
φρεσκάδα. Η παράσταση επαναλαμβάνεται παρόμοια και στο στόμα, που τελειώνει ευχάριστα
και αναπάντεχα πικάντικα. Αυτό μένει, τελικά,
ως αίσθηση και μάλιστα με διάρκεια.

Το αγιωργίτικο ροζέ (Saint George) του Χρόνη
Ιερόπουλου προδίδει αμέσως την ορεινή καταγωγή του από τις πλαγιές Κορινθίας. Κρασί με
αρωματική λεπτότητα, εστιάζει σε κεράσια και
πετροκέρασα, ενώ το στόμα χαρακτηρίζεται από
ψηλή οξύτητα. Αμφότερες εκφράζονται διαπεραστικά και κάνουν το κρασί εξόχως αναζωογονητικό.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

•

100% Αυγουστιάτης
12,5% vol

•

100% Αγιωργίτικο
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Ζάκυνθος

Κό

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άλλη (Πρόρωγος)

Λευκο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
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ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Σιρά
13,5% vol

Ζappeio
MEGARO

29|5|2022

#1 Ελαφρύ, με έντονη οξύτητα

Roz (2021)
Μύτη με ερυθρές καταβολές χάρη στη μαύρη
τη Δάφνη, γυρίζει εξελισσόμενο στο πιο καλοκαιρινό, με αρώματα από καλοκαιρινών φρούτων φρέσκων και λαχταριστών. Έτσι φρέσκο
είναι και στο στόμα, κάπου στη μέση ανάμεσα
σε λευκό και κόκκινο, πάντα φρουτώδες όπως
και στη μύτη, με ιδιαίτερα μακρύ τελείωμα. 

Σπυρόπουλος Αμπελοτόπι
Λίμνα (2021)

Τέχνη Αλυπίας Ροζέ (2021)

Μήλα, φιρίκια, αχλάδια, μπανάνες, αλλά και βότανα και άνθη στη μύτη, με τα δύο τελευταία να
οδηγούν και το στόμα. Εκεί, η λεμονάτη οξύτητα
διατηρείται ως το μακρό τελείωμα. Ένα ροζέ
μοσχοφίλερο μακριά από τα τετριμμένα, ίσως
λόγω άγριων ζυμών, επαφής με οινολάσπες ή
ακόμα και σταφυλιού από ένα μόνο αμπελώνα.


Όμορφο σομόν χρώμα και σύνθετα αρώματα
φρούτων και λουλουδιών ανοιξιάτικης φρεσκάδας σε φόντο μπαχαρικών απαιτούν μεγάλο
ποτήρι. Το φρέσκο στόμα λεμονάτης οξύτητας
έχει φινέτσα, ευγενική πικράδα ακριβού κουφέτου και στήριξη λεπτών τανινών, σμιλεύοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
12,5% vol

100% Μοσχοφίλερο
13,5% vol

•

100% Σιρά
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Δράμα

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Ξη ρ ο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Λευκο
ύ

•

Λευκο
ύ

•
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#1 Ελαφριά, με έντονη οξύτητα

Τομή Μοσχοφίλερο (2021)
Με μπροστάρη τα άνθη του μοσχοφίλερου, τα
φρούτα του οπωρώνα κάνουν την εμφάνισή
τους όσο το κρασί εξελίσσεται στη φιάλη. Το
τριαντάφυλλο αγγλικής καραμέλας (bonbon
anglais) είναι έκδηλο και στο στόμα, με φρουτώδη οξύτητα και ξηρό τελείωμα. Ένα κρασί
ιδανικό για απεριτίφ αλλά και για φαγητά

Torresella Pinot Grigio
Rosato (2021)

Με το απαλό χρώμα του φλοιού κρεμμυδιού
και νότες ροδοπέταλου και κερασιών, το ροζέ
αυτό βγάζει ιταλική φινέτσα, θυμίζοντας κάτι
παραμυθένιο. Στο στόμα είναι ελαφρύ αλλά ιδιαίτερα εκφραστικό, με τη δροσιστική οξύτητα
καλά κρυμμένη, σαν πίσω από μάσκα καρναβαλιού της Βενετίας. 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Μονοποικιλιακό, δεν προσπαθεί να συμφιλιώσει μεταξύ τους ποικιλίες αμπέλου. Φιλιώνει με όσους αναζητούν μη κραυγαλέα μύτη
και ηρεμία στο στόμα του κρασιού. Ωστόσο,
το χαμηλό αλκοόλ αυτού του ροζέ επιτρέπει
στην οξύτητα να σκάει μύτη, παίρνοντας πάνω
της τους συνδυασμούς με το φαγητό.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μοσχοφίλερο
12,5% vol

•

100% Πινό γκρι
12% vol

•

100% Μερλό
11,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

•

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ



Κό

νου
κκι

Venezia DOC

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη



κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Αρκαδία

Αφαίμαξη χυμού

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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‘Αβδηρος Ροζέ (2021)

2/4 Δύο Τέταρτα (2021)

A·Muse Rosé (2021)

Αν ήταν χορός θα ήταν δίσημος, σε μέτρο 2/4.
Θα ήταν πεντοζάλης, ικαριώτικος ή γρήγορο
συρτάκι. Γρήγορο σαν την κατανάλωσή του κρασιού αυτού, μόνο από μπουκάλι 500ml, για αυτούς που τα 750ml της κανονικής φιάλης είναι
πολλά και δεν είναι λίγοι. Ευπρόσιτο, δε, όπως
είναι, θα ικανοποιήσει τους περισσότερους.

Ένα κρασί με ιδιαίτερα κομψή μύτη πυρηνόκαρπων φρούτων και με την τυπικότητα της ευγενούς ποικιλίας σοβινιόν μπλαν να παίζει ρόλο
πρωταγωνιστικό. Ανάλογα ωραίο είναι και το
στόμα, με δομή, λιπαρότητα και αρμονία ανάμεσα σε οξύτητα και τανίνες, γεμάτο, ευχάριστο και φρέσκο, ιδανικό για οστρακόδερμα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με αφοπλιστικό κοραλί χρώμα, έχει ελκυστική,
έντονη και φρουτώδη μύτη, όπου βγαίνει και
λίγο πιπέρι. Το στρογγυλό στόμα του μυρίζει
καραμέλες και έχει μπόλικη γλυκύτητα για
ημίξηρο κρασί. Προορίζεται για χαρά και εύκολη κατανάλωση. Ιδανικό για τους λάτρεις
γλυκών ροζέ, αντικαθιστά και κοκτέιλ.

40% Ξινόμαυρο, 40% Σιρά,
40% Μοσχάτο Αμβούργου 12,5% vol

85% Σοβινιόν μπλαν, 15% Μούχταρο
13% vol

80% Παμίδι, 20% Σιρά
12,0% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ

κού
Γλυ

Ποικιλιακός οίνος

νου
κκι

ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα





Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ποικιλιακός oίνος

Άλλη





Ξη ρ ο
ύ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Λευκο
ύ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Λευκο
ύ

•

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Βαβέλ Ροζέ (2021)

Ποιος να περίμενε τέτοια αρώματα από ροζέ
κρασί-χαρμάνι καμπερνέ σοβινιόν με κοτσιφάλι; Εξωτισμός στο έπακρο και άνθη ενός ολόκληρου ανθοπωλείου που εντυπωσιάζουν! Στο
στόμα το κρασί είναι κάτι παραπάνω από ευκολόπιοτο, καθώς έχει μαλακό και στρογγυλό
χαρακτήρα που οδηγεί σε γλυκό τελείωμα.

Παρότι λίγο, το λευκό μοσχάτο είναι αρκετό
για να επικρατήσει αρωματικά, με το γνωστό
χαρακτήρα του, παρέα με εσπεριδοειδή, όπως
κίτρο. Η φρέσκια, όμως, αυτή μύτη είναι σαν να
φοράει τη στολή του Iron Man, ντούρα και ευθυτενής. Στο στόμα τα πράγματα μαλακώνουν
και γίνονται κρεμώδη, μυελώδη και απαλά.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Αρωματικά θυμίζει λογιών-λογιών μέλια και
ζαχαρωτά, σαφώς ελκυστικά και σαγηνευτικά.
Στο στόμα, όμως, αποκτά βαρύτητα, που συνάδει με την ιστορία του. Διότι το κρασί αυτό
είναι, πράγματι, βαρύ σαν ιστορία. Ένα από τα
ορόσημα-φάρους της ελληνικής ροζέ οινοπαραγωγής, με φανατικούς οπαδούς και σήμερα.


ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

50% Καμπερνέ σοβινιόν, 50% Κοτσιφάλι
12% vol

•

60% Αυγουστιάτης, 30% Φωκιανό,
10% Μοσχάτο 12,50% vol

60% Ξινόμαυρο, 20% Μερλό, 20% Σιρά
11,50% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΣΗ
Λευκο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Μακεδονία

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος





Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΠΓΕ Κρήτη

•

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση
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Elixir (2021)

Calafuria (2021)

Cube Roze (2021)

Νοερό ταξίδι στην Αδριατική θάλασσα προσφέρει αυτό το ροζέ με κάθε γουλιά. Το νεγκροαμάρο δίνει μία από τις καλύτερες εκφράσεις
του στην ιταλική περιοχή της Απουλίας, ειδικά
σε αυτό το ροζέ. Με άρωμα τριαντάφυλλου σε
μύτη και στόμα, το γιασεμί φλερτάρει ρομαντικά τη φράουλα με φόντο θαλασσινής αύρας.

Πανέμορφο μπουκάλι και μίνιμαλ ετικέτα συνδυάζονται σε ντύσιμο υψηλής αισθητικής, για
ένα κρασί με μεσογειακά αρώματα πελοποννησιακής γης την άνοιξη: άνθη, φρούτα και βότανα. Ανάλογα ευχάριστο και ελκυστικό αρωματικά και το στόμα, είναι μαλακό, διαρκές και
ανεπαίσθητα τανικό στο τελείωμα.

Μπορεί και να αιχμαλωτίζει το ελληνικό καλοκαίρι στη φιάλη, όπως αναγράφεται πάνω της.
Σίγουρο είναι, πάντως, πως αποτελεί κρασί-ελιξίριο απαλότητας, με μύτη ώριμων καλοκαιρινών φρούτων, όπως σύκων, που περνά και στο
εντελώς μεσογειακό στόμα, με απευθείας αναφορές σε ηλιόλουστες εξοχές της Ελλάδας.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
100% Νεγκροαμάρο
12% vol

•

100% Γκρενάς ρουζ
13% vol

100% Λημνιώνα
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Τριφυλία

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΙGT Salento (Puglia)

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Λευκο
ύ

•

•
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Ερωφίλη (2021)

Esthita (2021)

Euphoria (2021)

Αρώματα από καραμέλες και ζελεδάκια εκφράζονται, μυστηρίως, με κρητική προφορά
και αυστηρότητα, πλάθοντας το ιδιαίτερο αρωματικό προφίλ ενός κρασιού που σέβεται τον
όρο ημίξηρο. Τη σωστή ποσότητα γλυκύτητας
ισορροπεί μικρή δόση τανινών στο στρογγυλό
και ευχάριστο στόμα.

Το φόρεμα τής διακριτικά κομψής μύτης έχει
υφανθεί από φρούτα αγιωργίτικου, ανθούς ...σιρά
και νότες άσπρου πιπεριού. Το στόμα ντύνεται
με ισχύ που δεν κραυγάζει και έχει καλή δομή
και ισορροπία ανάμεσα στα στοιχεία του. Συνάδει, έτσι, με dress code μεγάλης γκάμμας φαγητών. Γιατί εσθήτα σημαίνει ένδυμα.

Δύο από τις πιο γνωστές ελληνικές ποικιλίες αμπέλου συνεργάζονται αγαστά. Έτσι, το
φρούτο του αγιωργίτικου και η οξύτητα του
ασύρτικου φορούν ροζ στολή και παρελαύνουν. Η απόπειρα τελεσφόρησε με αποτέλεσμα την ευφορία, η οποία ξεκινάει, ήδη, από
την καλαίσθητη ετικέτα του κρασιού.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

•

50% Αγιωργίτικο, 50% Σιρά
13,2% vol

85% Αγιωργίτικο, 15% Ασύρτικο
12,8% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΠΓΕ Κρήτη

•

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
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100% Λιάτικο
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Granatus (2021)

Το Granatus δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πάντρεμα λευκού–ερυθρού αξιοποιώντας ανάλογα τις ποικιλίες του: είναι πιο καμπερνέ στη
μύτη (με προσανατολισμό όμως λευκού κρασιού) και πιο αγιωργίτικο στο στόμα, όπου
ελαφρύ κόκκινο κρασί με βελούδινες τανίνες.
Καθοριστικά μαλακό, ζεστό, με γλυκό φινάλε,
σίγουρα θα αρέσει σε πολλούς.

Ιnvivo X,
Sarah Jessica Parker (2020)

Όταν συνυπάρχουν φινέτσα και πολυπλοκότητα αναμένεις ροζέ με αρωματικό πλούτο
και χαρακτήρα. Ίσως τότε μπορείς να τολμήσεις την πρόβλεψη πως ο αέρας φυσά από
το νότο της Γαλλίας. Πιο ελκυστικό γίνεται το
σύνολο λόγω αρωμάτων εσπεριδοειδών και
μιας γλυκιάς εκδοχής φρούτων του δάσους.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΑ Κυδωνίτσα Αγιωργίτικο (2021)

To αναπάντεχο πάντρεμα αγιωργίτικου με κυδωνίτσα μας δίνει ένα κρασί με αρώματα μπουμπουκιών και πρώιμων φρούτων που σμιλεύουν βαθιά τη μύτη. Το στόμα, όμως, γυρίζει σελίδα προς το ηπιότερο, παραμένοντας εκφραστικό με καλής διάρκειας επίγευση όπου δεσπόζει μια τραγανή αίσθηση άγουρου φρούτου.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

80% Καμπερνέ σοβινιόν,
20% Αγιωργίτικο 13% vol

33% Σενσό, 33% Σιρά,
33% Γκρενάς ρουζ 12,5% vol

60% Κυδωνίτσα, 40% Αγιωργίτικο
12,3% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

•

•

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

•

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Λακωνία

Κό

νου
κκι

Vin de France Rosé





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Αττική

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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Κλέφτρα Κίσσα (2021)
Άρωμα πορτοκαλιού, άμεσα και σε διάφορες εκδοχές, από ανθό μέχρι ξύσμα, κυριαρχεί στην
ευχάριστα γλυκιά μύτη, που οδηγεί αρμονικά
σε ανάλογα ευπρόσιτο στόμα. Εκεί, το τανικό
στοιχείο της φλούδας πορτοκαλιού εξισορροπεί όμορφα το γεμάτο στόμα, τόσο γενικώς,
όσο και έναντι του αλκοόλ.

Σχετικά ώριμα φρούτα, όπως μήλο και αχλάδι,
συνυπάρχουν με άλλα, πιο εξωτικά για τα ελληνικά δεδομένα, όπως π.χ. μάνγκο. Συνθέτουν, έτσι, μια πραγματικά πολύπλοκη μύτη,
τα αρώματα της οποίας εμφανίζονται αναλόγως και στο απαλό αλλά στιβαρό στόμα, με
χαρακτηριστικό την ελκυστικότητα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με ελκυστικά κόκκινο χρώμα, έχει λαμπρότητα
και διαφάνεια που το καθιστούν ροζέ. Τις προσδοκίες που γεννά ικανοποιούν αρώματα από
ρόδι, φράουλα, κεράσι και βύσσινο, σε μύτη και
στόμα. Βελούδινες τανίνες εξισορροπούν θαυμάσια τη γλυκύτητα, συνθέτοντας ένα υποδειγματικό για ημίξηρο ροζέ γευστικό προφίλ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

70% Μερλό, 30% Καμπερνέ σοβινιόν
13% vol

•

100% Σιρά
13% vol

•

50% Μαυρούδι, 50% Αγιωργίτικο
12,3% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Λακωνία

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Παγγαίο

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Λευκο
ύ

✓ Άλλη (Saignee for C.S. Maceration for Merlot)

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Ξη ρ ο
ύ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Λευκο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

ΠΓΕ Αττική

•

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
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Κτήμα Θεοδωρακάκου
Ροζέ (2021)

Κτήμα Βιβλία Χώρα Ροζέ
(2021)
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Κτήμα Ρούσσος Ροζέ (2021)
Ένα πάντρεμα ποικιλιών διαφορετικής προέλευσης οδηγεί σε ένα εξίσου αναπάντεχο γευστικό αποτέλεσμα: το άνυδρο αηδάνι εμποτίζεται από τη ζουμερή μαλαγουζιά και φτιάχνουν ένα ροζέ-απόδειξη πως τα ετερώνυμα
έλκονται, συχνά πιο δυναμικά και αποτελεσματικά από τα ομώνυμα.

La Pierre de Scandale (2021)

L’Isle Douce (2020)

Το κλασικό πάντρεμα των ποικιλιών μερλό και
καμπερνέ σοβινιόν οδηγεί στη δημιουργία του
φινετσάτου αυτού ροζέ περιορισμένης παραγωγής από ένα εξαιρετικό σατό του Μπορντό.
Άνθη, λευκά και όξινα φρούτα, εσπεριδοειδή και
βοτανικότητα απογειώνουν την απόλαυση, που
επισφραγίζεται από πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα σε οξύτητα και αλκοόλ. 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Καθαρή σαν χειρουργείο, με μικρά κόκκινα
φρούτα σε φόντο μπαχαρικών, η μύτη είναι
τυπική για ροζέ από σιρά. Ευχάριστο και ελκυστικό, το στόμα είναι μυελώδες και ελαφρώς
γλυκό, στο «στυλ Μίγα». Με υποβόσκουσα δυναμική, θα ανταπεξέλθει ακόμα και σε… σκάνδαλα, ανεξαρτήτως από το ποια είναι η πέτρα
ή η πετριά τους.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

70% Αηδάνι Μαύρο,
30% Μαλαγουζιά 12,50 vol

50% Μερλό, 50% Καμπερνέ Σοβινιόν
12% vol

100% Σιρά
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

Άλλη

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Τύρναβος

Κό

νου
κκι

Bordeaux Rosé ΑOC





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΠΓΕ Κυκλάδες

•

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Lumera (2021)

Mega Spileo Rosé (2021)

Μελιαστό (2021)

Σιτσιλιάνικο ροζέ με λαμπερό χρώμα και ιδιαίτερο ταπεραμέντο, έχει ως κυρίαρχα τα αρώματα άγριας φράουλας, ροδιού και βιολέτας.
Εξαιρετική είναι η δομή στο στόμα, κάνοντας
το κρασί αυτό απόλυτο συνοδό για πλήθος πιάτων της μεσογειακής κουζίνας, τόσο σε παραδοσιακή όσο και σε μοντέρνα εκδοχή. 

Η εντυπωσιακού σχήματος φιάλη περιέχει κρασί
με μύτη πολλών και βαθιών αρωμάτων (φρούτα,
ξηροί καρποί, πιπεριά, καφές κ.ά.), σφιχτοδεμένα, λες και το καμπερνέ φραν αγκαλιάζει
ερωτευμένο τη μαλαγουζιά. Αυτή είναι, όμως,
κλέβει την αρωματική παράσταση στο στόμα,
το οποίο είναι απαλό, ευχάριστο και φρέσκο.

Ολική επαναφορά για ένα ελληνικό ροζέ-φάρος, που ήταν μόδα όταν τα ροζέ μόνο μόδα
δεν ήταν. Για να έρθουμε, όμως, στο σήμερα,
πηδώντας μερικές δεκαετίες, εδώ έχουμε
ένα υποδειγματικό πάντρεμα μοσχοφίλερου
με αγιωργίτικο. Το πρώτο φέρνει αρώματα
ανθών και το δεύτερο δομή στο άδολο στόμα
μακράς επίγευσης.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

70% Μαλαγουζιά, 30% Καμπερνέ φραν
12% vol

90% Μοσχοφίλερο, 10% Αγιωργίτικο
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

•

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Αχαΐα

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Sicilia DOC

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

55% Νέρο ντ’ Άβολα, 39% Σιρά,
5% Πινό νουάρ, 1% Νοτσέρα 12,5% vol
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Μελισσόμαντρα Calliga (2021)

Μικρός Βοριάς Ροζέ (2021)

Μεσογειακό ροζέ, για την ακρίβεια κλασικά ελληνικό, θυμίζει φρούτα όλων των εποχών στη μύτη
και έχει φενγκ σούι-στόμα χωρίς γωνίες, ιδανικό για όσους αρέσκονται σε κρασιά με στρογγυλάδα. Ωστόσο, εκεί ακριβώς παρουσιάζει μια
βελούδινη ισχύ, που δεν προκαλεί αλλά καθησυχάζει ή… «σφάζει» με το βαμβάκι.

Όλα γύρω απ’ το λεμόνι στη μύτη αυτού του
ροζέ, τα φέρνει ο βοριάς, όπως φυσά στην Αιγιαλεία, παρασύροντας φρέσκα άνθη που ολοκληρώνουν το αρωματικό προφίλ του κρασιού.
Ανάλογες μυρωδιές στο ήπιο και ισορροπημένο
σε οξύτητα και αλκοόλ στόμα του, που ολοκληρώνει μια μακρά επίγευση ευγενούς πικράδας.

Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου
Μίγα (2021)

Όσο πέρα κι αν είναι το αμπελοτόπι Πέρα Κάμπος
αξίζει τον κόπο, γιατί με το σταφύλι του ο οινοποιός προσφέρει χαρά και απόλαυση σε όποιον
επιλέγει το κρασί από αυτό. Με τα αρώματά του
και με την ανόθευτη γλυκύτητα, ισορροπημένη με
όσα αντισταθμιστικά είναι απαραίτητα στο στόμα,
που είναι παρόντα και με καλή διάρκεια.
.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
100% Γκρενάς ρουζ
12,5% vol

•

80% Σιρά, 20% Βιονιέ
12% vol

•

100% Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου
12,50% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Τύρναβος

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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Μπλε Τρακτέρ Ροζέ (2021)

Piroga (2021)

Παμίδι Βουρβουκέλη (2021)

Ανθοπωλείο θυμίζει στη μύτη, λουλουδάτο
και φρέσκο όπως είναι, με κυρίαρχο το βαθύ
άρωμα του μικρού κόκκινου τριαντάφυλλου.
Από τα λίγα ροζέ μόνο από μερλό, έχει αναμενόμενα βελούδινο στόμα, σαν ροδοπέταλο,
είναι ζεστό, ιδιαιτέρως καλοφτιαγμένο και διαθέτει επίγευση διαρκείας.

Δεν καταδυναστεύεται από τη αρωματική δύναμη του μοσχάτου (Τυρνάβου) και έχει αρώματα μπανάνας, μήλου και κερασιών. Ωσάν
γνήσια πιρόγα, με το πολύ φρουτώδες στόμα
του, βάζει πλώρη για ποταμούς μπαξέδων, εν
μέσω απόλυτης νηνεμίας, για την οποία φροντίζει η καθησυχαστικά μαλακιά γεύση του.

Διεισδυτική, φρουτώδης, αλλά κυρίως ανθική
η μύτη του κρασιού αυτού συντίθεται κατανυκτικά από αρώματα ζουμπουλιών, κρίνων και
βιολετών, για έντονες συγκινήσεις. Στο ογκώδες στόμα τη σκυτάλη παίρνουν τα φρούτα,,
αλλά όπως αυτά σε αλκοόλ, σε ένα γευστικό
πλαίσιο ντυμένο σε βελούδο

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

•

40% Μοσχάτο Αμβούργου, 40% Σιρά,
20% Μερλό 12,50% vol

100% Παμίδι
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Άβδηρα

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Τύρναβος

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Μακεδονία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

30

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μερλό
13,50% vol
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Pixie (2021)

Ροζέ Κτήμα Αποστολάκη (2021)

Πραγματικά εκρηκτικό αρωματικά, θυμίζει καλάθι γεμάτο με λογής-λογής φρούτα και ολάνθιστο κήπο την Άνοιξη, ταυτόχρονα. Στο στόμα
είναι ένα εξόχως ενθουσιαστικό, γεμάτο και
αρκετά γλυκό ροζέ. Ένα κρασί που αντικαθιστά αποτελεσματικότατα ευφάνταστα κοκτέιλ.


Το κρασί ξεκινά με ωραίο και ασυνήθιστο άρωμα
που θυμίζει νεκταρίνια σε φόντο φυτικότητας,
που επαναλαμβάνεται στο στόμα. Ένα στόμα
παχύ, και ικανό να τα βγάλει πέρα με πολλά
και διαφορετικά μεζεδάκια (εναλλακτικά με το
τσίπουρο Αποστολάκη!), στα ουζερί του Βόλου
και οπουδήποτε αλλού!

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Rōz Rệve (2020)

Όνειρο (όπως λέει και το όνομά του), καλοκαιρινής νυκτός ιδανικό, αλλά όχι μόνο, αφού
οι άγουρες αρωματικές νότες του (διαλέξτε
Mendelssohn) θα έχουν χρονική διάρκεια που
ξεπερνάει κατά πολύ το καλοκαίρι. Εύκολο και
απαλό στο στόμα έχει αρκετό όγκο και ελκυστικά τανικό τελείωμα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

70% Αγιωργίτικο, 30% Μοσχάτο
12% vol

65% Ξινόμαυρο, 35% Γκρενάς ρουζ
12,5% vol

•

100% Μοσχοφίλερο
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

Άλλη





νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Μαγνησία

ΑΙΣΘΗΣΗ



Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη



κού
Γλυ

Κό

Ποικιλιακός oίνος

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΑΙΣΘΗΣΗ





Αφαίμαξη χυμού

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Λευκο
ύ

•

Λευκο
ύ

•
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Saint Modesto (2021)

Saumon (2021)

Σημείο Στίξης Ροζέ (2021)

Πέρα για πέρα μύτη κλασικού ελληνικού ροζέ
έχει ο Άγιος Μόδεστος, που παρότι τιμάται ιδιαίτερα σε Μακεδονία και Θεσσαλία δίνει το
όνομά του σε πελοποννησιακό ροζέ, το οποίο
μυρίζει ευχάριστα φράουλα και κεράσι. Είναι
ένα ευκολόπιοτο κρασί με στρογγυλό στόμα,
που χαρακτηρίζεται από καλή διάρκεια.

Η σταθερότητα του κρασιού αυτού τείνει να
το καταστήσει διαχρονικό, έτσι όπως διατηρεί
αναλλοίωτο το χαρακτήρα του, που συντίθεται
από την όμορφα φρουτώδη μύτη και το ευχάριστα γεμάτο στόμα. Είναι αρμονικό, φρουτώδες και έχει μυελώδη υφή που το κάνει ακόμα
πιο ευκολόπιοτο.

Σαγηνευτικά κοινωνικό, ανοίγει μια μεγάλη
αγκαλιά και αναμένει να καταναλωθεί σε μπαρ,
σε πάρτι και αλλού και να μαγνητίσει. Βασικοί
υπεύθυνοι, εκτός από την οινοποίηση, η κυρίαρχη ποικιλία, το μοσχοφίλερο, με τα αρώματά του και η ελεγχόμενη γλυκύτητα, τόσηόση για την πόση (γιατί όχι;) και με βρώση!

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

•

100% Καμπερνέ σοβινιόν
13% vol

•

95% Μοσχοφίλερο,
5% Καμπερνέ σοβινιόν

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Ποικιλιακός oίνος

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ

• 11% vol

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
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ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

50% Αγιωργίτικο, 50% Γκρενάς ρουζ
13% vol
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The Whispering Angel (2021)

Studio by Miraval (2021)

Ένα ροζέ που μυρίζει παραθαλάσσιο οπωρώνα, με ευωδιές από άνθη πορτοκαλιάς,
όπου το ιώδιο της θάλασσας χαϊδεύει ώριμα
κόκκινα φρούτα. Το ανθικό και φρουτώδες
στόμα εμπλουτίζει μία κρεμώδης υφή, προφανώς από την επαφή με τις οινολάσπες, δίνοντας ιδιαίτερα πολύπλοκη δομή με ευχάριστη λιπαρότητα.

Ένα μεγάλο καλάθι με καλοκαιρινά φρούτα σε
ένα μοναδικό σκηνικό στον αγρό, και τα λουλούδια να ευωδιάζουν τριγύρω είναι, όντως,
η εικόνα που έρχεται στο νου μυρίζοντας ένα
ποτήρι με αυτό το κρασί. Ευχάριστο και δροσιστικό, λόγω αναζωογονητικής οξύτητας, αποτελεί ιδανική καλοκαιρινή πρόταση.

Τhe Pale by Sacha Lichine (2021)
Με μοντέρνα και ποπ εμφάνιση, απαλό χρώμα,
ντελικάτο φρουτώδες άρωμα που συνεχίζεται και
στο στόμα και ευχάριστα δροσιστική επίγευση,
το ροζέ αυτό τηρεί τις ποιοτικές υποσχέσεις του.
Διότι τα προηγούμενα δείγματα γραφής του διακεκριμένου οινοποιού του επαληθεύονται περίτρανα και υπό αυτήν την ετικέτα. 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

25% Σενσό, 25% Γκρενάς, 25% Ρολ,
25% Τιμπουρέν 13% vol

Γκρενάς, Ρολ, Σενσό
13% vol

Γκρενάς, Ρολ, Σιρά, Σενσό
12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

κού
Γλυ

νου
κκι

IGP Var

Κό

νου
κκι

Côtes de Provence AOC





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

IGP Méditeranée

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Τρεις Μάγισσες (2021)

Variété Rosé (2021)

Σαν τα αρώματα μιας φρουτότσιχλας, έτσι παιχνιδιάρικο είναι στη μύτη αυτό το ροζέ. Εύκολο
και στο στόμα, είναι σίγουρο πως θα μαγέψει
τους λάτρεις των γλυκών κρασιών και δη των
γλυκών ροζέ. Μόνο τυχαίο δεν είναι, άλλωστε,
πως σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Είναι
ιδανικό και για μπαρ, αντί κοκτέιλ.

Μοσχατίζει στο πλαίσιο της μεσογειακής μύτης
του σε φόντο φρούτων, όπως πετροκέρασα
και μπανάνες. Το άρωμα δεν προϊδεάζει για
το στόμα, που είναι σχετικά γλυκό για ημίξηρο.
Αυτός, όμως, ο χαρακτήρας έχει παίξει κομβικό ρόλο στην καθιέρωση του εν λόγω κρασιού ως ένα από τα λατρεμένα των ελλήνων
καταναλωτών.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Φραγκοσυκιά (2021)
Όσοι συνειρμικά φοβηθούν μήπως κάποιο
στοιχείο του κρασιού αυτού τους «τσιμπήσει»,
λόγω ονόματος, πλανώνται πλάνην οικτράν!
Η τρυφερότητα των αρωμάτων φρούτων και
ανθών παραπέμπει, ήδη από τη μύτη, σε απαλό
κρασί. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει το ήπιο μα
διαρκές στόμα, ικανό για πολλά φαγητά.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

80% Αγιωργίτικο, 10% Μοσχοφίλερο,
10% Σιρά 11% vol

50% Γκρενάς ρουζ, 50% Μοσχόμαυρο
12% vol

•

60% Καμπερνέ φραν, 40% Ροδίτης
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

•

•

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓	Άλλη (Κρυοεκχύλιση στον Ροδίτη & πίεση μαζί
με το Καμπερνέ Φραν & συνοινοποίηση)

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Καβάλα

Κό

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

34

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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Φτέρη Αγιωργίτικο Μοσχοφίλερο (2021)
Αρωματική ισοπαλία στη μύτη για τις δύο ποικιλίες παραγωγής αυτού του ροζέ, με το μοσχοφίλερο να παίρνει προβάδισμα στο στόμα. Κύριο
χαρακτηριστικό του στόματος είναι ότι δεν σε
μπουχτίζει, παρότι γεμάτο. Η δε διάρκεια των
αρωμάτων του είναι καλή, παραμένοντας ισχυρή
μέχρι το μεστό τελείωμα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
75% Αγιωργίτικο, 25% Μοσχοφίλερο
13% vol

•

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ



Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ
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Αγιωργίτικο Ροζέ Λιάκου (2021)

14-18Η (2021)
Οι περισσότερες ώρες εκχύλισης δεν διαφοροποιούν δραματικά το χρώμα του κρασιού
αυτού από το μικρότερο αδερφάκι του (4-6Η),
ίσως λόγω ζεστής εσοδείας. Έπαιξαν, όμως,
ρόλο σε μύτη και στόμα, εντείνοντας και διευρύνοντας, βασικά, το προφίλ, κυρίως το γευστικό, προς μια λιγότερο ελαφριά εκδοχή.

Acra Malbec Rosé (2021)
Εξωτικά, κυρίως, λουλούδια και φρούτα, σε
φόντο ξηρών καρπών όπως ηλιόσπορος, συνθέτουν τη μύτη αυτού του κρασιού. Το στόμα
του είναι εκφραστικό, στρογγυλό και μελένιο,
σαφώς αλλιώτικο, συνάδοντας με την ποικιλία παραγωγής. Η μέτρια οξύτητα ισορροπεί
άψογα με το αλκοόλ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Αγιωργίτικο
13% vol

100% Αγιωργίτικο
13,50% vol

•

100% Μαλμπέκ
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

Επιτραπέζιος Οίνος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Πελοπόννησος

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση

Λευκο
ύ

•
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Κλασικό ελληνικό ροζέ από αγιωργίτικο, με
όλα όσα δικαιούται να αναμένει κάποιος από
αυτό να προκύπτουν πληθωρικά, τόσο στη μύτη
όσο και στο στόμα, το οποίο παρά τη δυναμική του παραμένει στρογγυλό. Είναι ιδανικό
κρασί για μεγάλη γκάμα πιάτων κλασικής και
παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας.
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Ακακίες Ροζέ (2021)

Άκρες Ροζέ (2021)

Αναπάντεχα σκουρόχρωμο κόντρα στο ρεύμα,
καλύπτει αρωματικά όλες τις εκδοχές του κερασιού και του βύσινου, από φρέσκο έως σε
αλκοόλ και κονφί. Με ανάλογα αρώματα, το
στόμα διατηρείται κομψό χάρη στην έντονη
οξύτητά του η οποία, ωστόσο, ουδέποτε υπερκαλύπτει την επίσης έντονη εκφραστικότητα.

Δύο οι άκρες αυτού του ροζέ: αγιωργίτικο (κόκκινα φρούτα) και μοσχοφίλερο (άνθη εσπεριδοειδών). Το δεύτερο επικρατεί αρωματικά στο
στόμα. Εκεί, το αγιωργίτικο φροντίζει ώστε η
δόμηση να μην αφεθεί μόνο στην οξύτητα, αλλά
να τα βρουν στη μέση με τις τανίνες. Έτσι, αμφότερες εξισορροπούν… «ακραία» το αλκοόλ.
Toute une histoire, που λένε οι Γάλλοι!

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Alfega Rosé (2021)
Ένα αυθεντικό κοκκινέλι, λαμπερό και ελκυστικό, με φραουλί ανταύγειες. Ξεχασμένα αρώματα φράουλας, μούρου, φραμπουάζ και κιρς
φτιάχνουν τη διάθεση. Γαργαλιστικό στο στόμα
διαφοροποιείται και εκεί επιτυχώς από τον
ανταγωνισμό. Στο χείλος του γκρεμού προς
το κόκκινο, δεν πέφτει ωστόσο μέσα!

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
13% vol

•

70% Αγιωργίτικο, 30% Μοσχοφίλερο
13% vol

50% Μαλαγουζιά, 35% Σιρά,
15% Γκρενάς ρουζ 13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

•

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
	
Άλλη

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓	Άλλη (Συνοινοποίηση ερυθρών & λευκών

Άλλη

ποικιλιών)

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΟΠ Αμύνταιο

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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Alma (2021)
«Alma» στην αισθητική φιάλης και ετικέτας για
το Κτήμα Παυλίδη που μπαίνει ιδανικά στα ανοιχτόχρωμα ροζέ. Κρασί με βαθιά αρώματα κόκκινων φρούτων, αποξηραμένων λουλουδιών και
μπαχαρικών, με εξέλιξη στο ποτήρι, έχει στόμα
στιβαρό, με λιπαρότητα και καλές τανίνες, σε
περιτύλιγμα αγγλικής καραμέλας.

Amethystos Rosé (2021)
Κλασικό ελληνικό ροζέ με έντονο φρούτο που
δηλώνει την παρουσία του τόσο στη μύτη όσο
και στο στόμα. Ο μεσογειακός χαρακτήρας του,
που ξεκινά από το χρώμα, υπογραμμίζεται και
από τανίνες, η στιφάδα των οποίων εξισορροπείται μεθυστικά από τη γλυκύτητα του αλκοόλ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ροζέ από αγιωργίτικο είναι το πλέον αναμενόμενο όταν στην ετικέτα αναγράφεται «Παπαϊωάννου». Το κρασί σέβεται την εμβληματική αυτή
ποικιλία και κοκκινίζει δεόντως και ευχάριστα,
τόσο στη φρουτώδη μύτη, όσο και στο ισχυρό
στόμα. Εκεί, τανίνες και οξύτητα τιθασεύουν με
τρόπο άριστο και κράση το αρκετό αλκοόλ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

50% Αγιωργίτικο, 50% Σιρά
12,5% vol

80% Καμπερνέ σοβινιόν,
20% Μερλό 13% vol

100% Αγιωργίτικο
13,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Κόρινθος

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





ΠΓΕ Δράμα

Άλλη

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

✓ Άλλη (Προζυμωτική εκχύλιση)

Άλλη (Εκχύλιση)

ΠΓΕ Δράμα

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Αμυγδαλιές (2021)
Ο γνωστός για τα ερυθρά κρασιά του από τη
ποικιλία σιρά, οινοποιός Απόστολος Μούντριχας,
επιμένει εδώ «Syrahΐκά». Διακριτική η μύτη, με
κομψότητα, όπου κυριαρχεί η βιολέτα. Ο φίνος
χαρακτήρας δεν χάνεται στο ταυτόχρονα ισχυρό
στόμα, παρότι οι τανίνες προσπαθούν να πρωταγωνιστήσουν.

Αναστασία (2021)

Anhydrous Grace (2021)

Τα μοσχάτα αρώματα της ποικιλίας μοσχόμαυρο
επικρατούν στη μύτη που βγάζει έντονα μέλι σε
φόντο ποτ-πουρί αποξηραμένων λουλουδιών. Το
γεμάτο στόμα γλυκίζει έντονα, κάνοντας το πορτοκαλίζον αυτό ροζέ ιδανικό για τάρτες φρούτων και άλλα επιδόρπια, αρκεί να έχουν έστω
κάπως πιο λίγη γλυκύτητα από αυτό.

Ροζέ με χάρη (grace) τερουάρ, έχει ώριμη
μύτη μανδηλαριάς και ανθική αηδανιού, θυμίζει βερίκοκα και άλλα πυρηνόκαρπα φρούτα,
ενώ διαθέτει πλούτο και εξωτισμό. Ως κρασί
φαγητού, που είναι, υποστηρίζεται από το γεμάτο στόμα, την οξύτητα του οποίου συνεπικουρούν αποτελεσματικά οι τανίνες του.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Σιρά
13% vol

80% Καμπερνέ σοβινιόν,
20% Μοσχόμαυρο 12% vol

85% Μανδηλαριά, 15% Αηδάνι
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Λευκο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΟΠ Κυκλάδες

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Δράμα

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΠΓΕ Εύβοια

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Αυγουστιάτης Ροζέ
Brintziki (2021)
Ο οινοποιός κατάφερε να εγκλωβίσει την πρωιμότητα της ποικιλίας αυγουστιάτης στην ιδιαίτερη μύτη
του ροζέ αυτού κρασιού. Η εν λόγω τυπικότητα συνεχίζεται αρωματικά και στο κάπως τανικό στόμα, που
μπορεί να κερδίσει τόσο τους λάτρεις των διαφορετικών, όσο και των παραδοσιακών κρασιών.

Βυσσινόκηπος (2021)

Damerale (2021)

Το επίμονα αντίθετο στη σύγχρονη μόδα των
ροζέ χρώμα του, σαν κοκκινέλι, αλλά και το όνομά
του υπόσχονται και φέρνουν αρώματα βύσσινου,
από φρέσκα έως γλυκού κουταλιού και μαρμελάδας, σε μύτη και στόμα. Εκεί, το ροζέ αυτό
θυμίζει φρέσκο κόκκινο κρασί με ήπια γεύση
και τανίνες που ελαφραίνουν το αλκοόλ του.

Μυρίζει βότανα, σε φρουτώδες φόντο φθινοπωρινής δροσιάς, ενώ έχει και νότες ξηρών
καρπών. Αλλιώτικη μύτη, ασυνήθιστο στόμα,
σοβαρό και κομψό μαζί, είναι δομημένο στις
τανίνες, συγκρατημένο μα συγκροτημένο, επίσης βοτανικό, όπως η μύτη. Ένα πολύ ιδιαίτερο ροζέ που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

•

90% Αγιωργίτικο 10% Σιρά
13,5% vol

•

50% Αηδάνι Μαύρο, 40% Μαυράθηρο,
10% Μονεμβασιά 12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

•

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Κυκλάδες

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Ηλεία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

40

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Αυγουστιάτης
12,5% vol
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Dianthos (2021)
Με ξεχωριστό στυλ για την ποικιλία του, το
κρασί αυτό αποτελεί, σίγουρα μια διαφορετική
έκφραση ξινόμαυρου ροζέ οινοποίησης. Θυμίζει μεν κλασικό ελληνικό ροζέ, αλλά σε πιο
ελαφριά εκδοχή και είναι ευκολόπιοτο. Διαθέτει προσωπικότητα και ανταποκρίνεται με
άνεση σε δυνατές γεύσεις φαγητού.

Elysian (2021)

ERGO Rosé (2021)

Τους παραδεισένιους τόπους στους οποίους
παραπέμπει το όνομα του κρασιού αυτού τους
αρωματίζει με τις ευωδιές του: γαρύφαλλο και
γαρδένια, με φρεσκάδα πανεριού φρεσκοκομμένων φρούτων. Στο δε στόμα εστιάζει στη
γευστική δομή παρά σε αρώματα, ως γνήσιο
ροζέ κρασί φαγητού, με ισχύ και χαρακτήρα.

Για τους φίλους των καλοφτιαγμένων παραδοσιακών ροζέ το κρασί αυτό είναι μονόδρομος. Συνάδει, δε, αρωματικά με τον τρύγο της
ποικιλίας του (πρώιμος), καθώς έχει ευχάριστα άγουρα και αναζωογονητικά αρώματα. Στο
στόμα είναι πληθωρικό με χαρακτηριστικά βελούδινο τελείωμα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
12,3% vol

•

100% Σιρά
13,5% vol

•

100% Καμπερνέ σοβινιόν
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ



Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Πελοπόννησος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ποικιλιακός Οίνος





Λευκο
ύ



κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
Λευκο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άλλη

ΠΓΕ Ημαθία

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού
✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

•
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Ερημίτης Ροζέ (2020)

Hampton Water (2021)

Κελάρι Μπούτσικα Ροζέ (2021)

Γλυκιά η μύτη του Ερημίτη και, παρότι εσοδείας 2020, φρουτώδης και φρέσκια. Προϊδεάζει για γλυκύτερο στόμα. Αυτό, ανάμεσα σε
άλλα με την υφάλμυρη ορυκτότητά του, μόνο
ανικανοποίητο δεν σε αφήνει. Ροζέ που διαφοροποιείται ποικιλοτρόπως (και λόγω άγριων
ζυμών), παίζει μόνο του και με διάρκεια.

Σενσό, μουρβέντρ, γκρενάς και Gerard Bertrand
κάνουν γκρουπ με Jon και Jesse Bon Jovi, για
ένα ροζέ-ροκ σταρ εμφάνισης και γεύσης!
Κατά τα άλλα, ώριμα κόκκινα φρούτα, εσπεριδοειδή και νότες μπαχαρικών ξεπροβάλουν
σε μύτη και στόμα και εντείνονται πολύπλοκα
λόγω παραμονής σε γαλλικά βαρέλια. 

Ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές μυρωδιές της
ελληνικής γης στη μύτη αυτού του ροζέ θυμίζουν βότανα, φρέσκα μέχρι αποξηραμένα. Συνθέτουν, έτσι, ένα οικείο αρωματικό τοπίο. Το
γεμάτο, φρουτώδες και αρκετά τανικό στόμα
εξασφαλίζει άνεση απέναντι σε πολλές πλούσιες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
60% Γκρενάς, 15% Σενσό,
15% Μουρβέρντε, 10% Σιρά

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

✓ Κρυοεκχύλιση
✓ Αφαίμαξη χυμού

•

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
✓ Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

νου
κκι

ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ποικιλιακός oίνος

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

• 13% vol

Κρυοεκχύλιση

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
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ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
70% Μερλό, 30% Σιρά
13% vol

Ξη ρ ο
ύ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
60% Μαλαγουζιά, 30% Μανδηλαριά,
10% Γρκενάς ρουζ
13% vol
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Κεχρής Ρόζα (2021)
Παραδοσιακό αλλά καλοφτιαγμένο, βγάζει
έντονα το ρετσίνι του, αλλά είναι πληθωρικό
και στο φρούτο στη μύτη, όπως και στο στόμα,
με ελαφριά γλυκύτητα. Αν αυτά φαντάζουν
πολλά, βρίσκονται όλα… «εντός σχεδίου πόλεως» και μορφώνουν ένα κρασί με άποψη και
κότσια: ένα μεταμοντέρνο κοκκινέλι-ρετσίνα.

Kτήμα Θεόπετρα Ροζέ (2021)
Με φράουλες, μούρα, ρόδια και βύσσινα στη
μύτη, μαρτυρά με λεπτότητα και εξωτισμό
φρούτων του πάθους την καταγωγή του από
ερυθρές ποικιλίες. Ανάλογο στο γεμάτο στόμα,
διαθέτει τανίνες που τιθασεύουν το αλκοόλ.
Παραμένει αντάξιο της φήμης του και συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

L’Esprit du Lac (2021)
Ελκυστικά ανοιχτόχρωμο ροζέ, έχει φρέσκια
μύτη με λεμονάτο και βοτανικό χαρακτήρα, που
η ανάδευση του κρασιού στο ποτήρι εμπλουτίζει με άνθη και εξωτισμό. Η κομψότητά της
περνά και στο ισχυρό στόμα, ολοκληρώνοντας την εικόνα ενός ροζέ με… πνευματικότητα (άλλωστε ésprit σημαίνει πνεύμα).

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Ξινόμαυρο
10,5% vol

•

70% Λημνιώνα, 30% Σιρά
13% vol

100% Ξινόμαυρο
13,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

•

Κρυοεκχύλιση

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΟΠ Αμύνταιο

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Μετέωρα

Κό

νου
κκι

Ρετσίνα, Ονομασία κατά παράδοση

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

✓ Άλλη (Εκχύλιση)
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«Τα κρασιά μας είναι συνώνυμα με την τέχνη
του να ζεις και να μοιράζεσαι», λέει η ετικέτα
του εν λόγω κρασιού, κάτι που φαίνεται από
την πρώτη μέχρι την τελευταία γουλιά. Κομψή
φιάλη, εξαιρετικό περιεχόμενο, κοσμοπολίτικος αέρας Σεν-Τροπέ, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό δείγμα ροζέ Προβηγκίας. 

La Culture en Rose (2021)

La Vita con Mare (2021)

Καραμέλες και φρουί γλασέ στη φρουτώδη και
ευχάριστη μύτη οδηγούν στο γεμάτο στόμα,
με ικανοποιητική οξύτητα για το πολύ αλκοόλ.
Με όλα τα γευστικά στοιχεία του σε τάξη, το
κρασί έχει καλή δομή. Παρότι στο στόμα η πυκνότητα είναι μέτρια, η αρμονία είναι καλή,
έως το όμορφα τανικό φινάλε, κατόπιν αρκετής διάρκειας.

Παράξενο ροζέ-στοίχημα μπήκε, φαίνεται, για
να αναδείξει το φρούτο της μαλαγουζιάς και το
σώμα του ρεφόσκο. Το στοίχημα κερδίζεται, με
ένα καραμπινάτο κρασί φαγητού. Μυρίζει διακριτικά σταφίδα και άλλα αποξηραμένα φρούτα
και έχει ευχάριστα στυφό στόμα με διακριτή ρωμαλεότητα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
40% Γκρενάς ρουζ, 25% Σιρά, 20%
Σενσό, 8% Ρολ, 3% Καμπερνέ Σοβινιόν,
4% Μουρβέντρ 13,5% vol

•

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
50% Μοσχοφίλερο, 50% Αγιωργίτικο
14% vol

•

70% Μαλαγουζιά, 30% Ρεφόσκο
12,5% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άλλη (συνοινοποίηση ποικιλιών)

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΟΠ Πελοποννήσου





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Côtes de Provence AOC

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

Λευκο
ύ

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση
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Ξη ρ ο
ύ
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Lola (2021)
Τσακμακόπετρα και πετρόλ αρώματα συνθέτουν τον ορυκτώδη χαρακτήρα του ιδιαίτερου
αυτού, ά-τυπικου κρασιού, που προορίζεται για
τους πολύ διαφορετικούς. Είναι μια βαρβάτη
ρετσίνα για δυνατούς παίχτες, με στιφάδα που
αναμοχλεύει μνήμες μπρούσκων οίνων, που
είναι ιδανικοί για παϊδάκια.

Lykos
Grenache Rouge (2021)
Φιρίκι και κορόμηλο στην πεντακάθαρη μύτη
και απεριόριστο φρούτο στο στόμα που είναι
δυνατό σαν του... λύκου. Κρασί γεμάτο και γενναιόδωρο, άψογος καλοκαιρινός συνοδός της
παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας. 

Mανδηλαριά Ροζέ
Νικολού (2021)

Εσοδείας 2021, λες και βγήκε να τιμήσει τα 200
χρόνια από την επανάσταση του 1821. Διότι
είναι… «μπαρουτοκαπνισμένο», προφανώς από
το βαρέλι. Πραγματικά, είναι ροζέ με καπνισμένη μύτη. Με άλλα λόγια, πρόκειται για κρασί
sui generis, ιδανικό για μπάρμπεκιου και για
όσους «καπνίζετε», π.χ. κρεατικά.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

70% Μανδηλαριά, 15% Σαββατιανό,
15% Καμπερνέ σοβινιόν 13% vol

100% Γκρενάς ρουζ
13% vol

•

100% Μανδηλαριά
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Αττική

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Εύβοια

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

Ποικιλιακός οίνος

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Μηλέα Rosé (2021)
Μικρά άγουρα φρούτα διασταυρώνουν το ξίφος
τους με αρώματα ξύλου και βανίλιας, που δίνουν άλλη διάσταση σε αυτό το ροζέ. Η γευστική του οντότητα είναι σαφώς ισχυρή, αφού
ο όγκος αποτελεί όχημα που στέλνει το κρασί
απευθείας στο εστιατόριο. Ένα γεμάτο, καίτοι
ανοιχτόχρωμο, ροζέ.

Μιας Πεταλούδας Τίναγμα (2021)
Παραφράζοντας κάτι από τη θεωρία του χάους,
αν μια πεταλούδα τινάξει τα φτερά της στο Βελβεντό, ένα μοναδικό ροζέ κρασί μπορεί να χτιστεί γευστικά πάνω σε ευγενή πικρίλα, σαν αυτή
του άγριου αμύγδαλου. Να εντυπωσιάζει χωρίς
να ενδίδει σε εύκολες λύσεις ανθικών αρωμάτων, φρουτώδους γεύσης και γλυκιάς επίγευσης.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Λαμπερό και φινετσάτο ροζέ, με μοντέρνο, χολιγουντιανό ντύσιμο και ελκυστική εμφάνιση,
ή αλλιώς, ένα κρασί «σταρ», που έχει, συνάμα,
ευχάριστο αρωματικό προφίλ. Ακόμα, όμως, κι
όταν τα φώτα της κάμερας σβήσουν, η δροσιστική οξύτητα και η υφάλμυρη και μακρά επίγευση διατηρούν το ενδιαφέρον αμείωτο. 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Μερλό
13% vol

•

90% Ξινόμαυρο, 10% Μοσχόμαυρο
13,5% vol

•

25% Σενσό, 25% Γκρενάς ρουζ, 25% Ρολ,
25% Σιρά 13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

Côtes de Provence AOC

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

ΠΓΕ Μακεδονία

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ

Άλλη

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Λευκο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

ΠΓΕ Μαγνησία

•

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση
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Μμ Ροζέ (2021)

Nouveau Χρυσοχόου (2021)

Ουσύρα Φωκιανό Ροζέ (2021)

Μεσογειακό κρασί από κλασικές ερυθρές κυκλαδικές ποικιλίες, (μαυροτράγανο, μανδηλαριά), έχει χρώμα σαν κοκκινέλι. Κόκκινων
φρούτων και τα αρώματα σε μύτη και στόμα,
όπου το αλκοόλ κονταροχτυπιέται με την οξύτητα. Τη βοηθούν οι τανίνες, αλλά μόνη της
καταφέρνει και κρατά ψηλά το λάβαρο της
φρεσκάδας.

Εξωτισμός και πολυπλοκότητα συνθέτουν την
πολύ έντονη μύτη αυτού του ροζέ με πανέμορφο
χρώμα, όλο λάμψη. Την καταγωγή του από ξινόμαυρο τη θυμίζει περισσότερο στο στόμα, με
αναπάντεχη δύναμη, αλλά και πολλή κομψότητα.
Το έντονο αλκοόλ, που ίσα που φαίνεται στο τελείωμα, κόβει άψογα η ατσάλινη οξύτητα.

Στη μύτη θυμίζει μεσογειακό ροζέ με αρώματα
κίτρινων φρούτων. Εκεί, όμως, που διαφέρει
είναι στο ζεστό στόμα, όπου τα φρούτα γίνονται υπερώριμα και συμπυκνωμένα, ενώ δένονται μυστήρια με ορυκτώδεις νότες, τη χαρακτηριστικά στεγνή αίσθηση της ποικιλίας φωκιανό και το άνυδρο στοιχείο των Κυκλάδων.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

50% Μαυροτράγανο, 50% Μανδηλαριά
13,5% vol

•

100% Ξινόμαυρο
13,5% vol

•

100% Φωκιανό
14% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

✓ Κρυοεκχύλιση

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Κυκλάδες

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Ημαθία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Ξη ρ ο
ύ

Κρυοεκχύλιση

ΠΓΕ Κυκλάδες

•
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Pink Bang (2021)

Πεταλούδες (2021)
Ποικίλα άνθη ανοιξιάτικου αγρού, ακόμα και
θάμνων ή βοτάνων που δέχονται ασταμάτητα
επισκέψεις πεταλούδων: τέτοια μυρίζει αυτό
το ροζέ! Στο στόμα δεν χωρατεύει. Συνεχίζει
μεν ανθικό και φρέσκο, αλλά ισχυρό, και εξελίσσεται αρωματικά προς το πιο φρουτώδες,
για να καταλήξει ρωμαλέα και με διάρκεια.

Κάθε γουλιά είναι σαν να περπατάς σε οπωρώνα, όπου τα άγουρα αρώματα των φρούτων
στα δέντρα σε αναζωογονούν και μυροβόλος ευωδιά των ανθών τους σε μεθά. Εκρηκτικά, σαν
Big Bang, συνεχίζονται και στο ισχυρό μα φρέσκο
και κομψό στόμα. Ένα σπουδαίο ροζέ που συνδυάζει το κλασικό με το άκρως καλοφτιαγμένο.

Θυμίζει κλασική, παραδοσιακή λευκή ρετσίνα,
στην οποία ναι μεν το ρετσίνι δεν επικρατεί,
αλλά όχι τόσο αχνά όπως σε πολλές μοντέρνες
ρετσίνες. Βοτανικό κρασί σε μύτη και στόμα, αλλά
ήπιο γευστικά, φέρει μία από τις λίγες οπίσθιες
ετικέτες που λένε ακριβώς ό,τι συμβαίνει. Αξίζει τα εύσημα και, βέβαια, να διαβαστεί.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Σιρά
13,5% vol

100% Τουρίγκα νασιονάλ
12,5% vol

90% Σαββατιανό, 10% Μερλό
12% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

νου
κκι

Ρετσίνα, ονομασία κατά παράδοση

κού
Γλυ

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΟΠ Δράμα

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Πελοπόννησος

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

•

Ξη ρ ο
ύ

•
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Rosé d’Aidani
Mavro Moraitis 2021

Seméli Delear (2021)

Rosé Symphony (2021)

Το ιδιαίτερα κομψό ντύσιμο του συγκεκριμένου
ροζέ εξυπηρετείται από το εντυπωσιακά πορτοκαλίζον χρώμα του. Εσπεριδοειδή στη μύτη
και τανίνες στο στόμα, δομούν ένα κρασί ράτσας που δεν κραυγάζει, αλλά προτείνει ήσυχα
το χαρακτήρα του. Υπερήφανα στιφό και ορυκτώδες, παραπέμπει σε παριανό τοπίο.

Όλοι θα ήταν σύμφωνοι! Το Symphony ξεχωρίζει. Με χρώμα ελαφρού κόκκινου κρασιού και
πολύπλοκη μύτη ώριμων φρούτων, γλυκών κουταλιού και μαρμελάδων σε φόντο ποτ-πουρί,
έχει στόμα δομημένο σαν κόκκινου κρασιού, με
αρκετές τανίνες και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον μέχρι και τη μακρά επίγευση.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το όμορφο μπουκάλι αυτού του ροζέ έχει ανάγλυφη βάση, στη δε ετικέτα η λέξη «Delear»
είναι ανάγλυφη. Το περιεχόμενο αποτελεί,
ωστόσο, δέλεαρ; Αναμφισβήτητα ναι, με προσωπικότητα που εξαντλεί τα περιθώρια ενός
γεμάτου ροζέ, σφιχτοδεμένου και δροσιστικού.
Ένα ροζέ που θες να το πίνεις συνεχώς!

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Αηδάνι Μαύρο
12,5% vol

•

50% Σιρά, 50% Αγιωργίτικο
13,3% vol

•

60% Σιρά, 40% Γκρενάς ρουζ
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών
Άλλη

Άλλη

νου
κκι

Ποικιλιακός oίνος

κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Μακεδονία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

Άλλη

Λευκο
ύ

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

ΠΓΕ Κυκλάδες

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Ξη ρ ο
ύ

✓ Κρυοεκχύλιση

•
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Ορεινός Ήλιος Ροζέ (2021)
Μύτη πεντακάθαρη, αρκετά έντονη και φρουτώδης, με ανθικές νότες και φρεσκάδα που σε
αναζωογονεί. Το στόμα είναι, επίσης, έντονο και
γεμάτο, με φρούτο που το ακολουθεί για ώρα,
για όλη τη διάρκεια της φρέσκιας επίγευσης.
Ένα σύγχρονο ροζέ κρασί υπεράνω τάσεων και
μόδας.

Το μαύρο πρόβατο ροζέ (2021)
Από σιρά και ξινόμαυρο, δίνει στη μύτη την αίσθηση ερυθρού κρασιού από τις εν λόγω ποικιλίες, το κάνει, όμως, αλλιώτικα: λες και ξεχώρισες το αρωματικό βάθος τους και έπλασες τη
μύτη αυτού του διαφορετικού ροζέ, με ανάλογων καταβολών στόμα, που και ευχάριστα στυφό
είναι και ιδιαίτερα μακρύ τελείωμα διαθέτει.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Κύριο άρωμα στη μύτη είναι εδώ αυτό του
ποτ-πουρί λουλουδιών. Φόντο, όμως, δημιουργεί ένα παιχνιδιάρικο πακέτο δυόσμου και μέντας, σαν αυτό που συναντάς σε τσίχλες, προσδίδοντας νότες παιδικότητας και ανεμελιάς. Το
ροζέ αυτό έχει σίγουρα στόμα κρασιού φαγητού, με ικανό άθροισμα οξύτητας – τανινών.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

100% Αγιωργίτικο
13% vol

•

60% Ξινόμαυρο, 40% Σιρά
12,5% vol

100% Αγιωργίτικο
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Κορινθία

Κό

νου
κκι

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

Κό

νου
κκι

κού
Γλυ

Κό

ΠΓΕ Μακεδονία

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Ξη ρ ο
ύ

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Λευκο
ύ

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Αφαίμαξη χυμού

ΠΓΕ Κόρινθος

•

•

✓ Κρυοεκχύλιση
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Vera Rosa (2021)

Up (2021)

Venerata Rosa (2021)

Πατώντας στην παράδοση και στο μοντερνισμό,
το ροζέ αυτό Προβηγκίας, από τα περίχωρα του
Σεν-Τροπέ, έχει φιάλη χωρίς ετικέτα, που μοιάζει
και με αρχαίο κίονα. Με κόκκινα μούρα και φρεσκάδα πεύκου σε φόντο μπαχαρικών στη μύτη,
άσπρο πιπέρι στο τραγανής οξύτητας, γεμάτο
στόμα, είναι ιδανικό για κάθε στιγμή.

Για τα κλασικά και έντονα μοσχάτα αρώματά
του, υπεύθυνο είναι το μοσχάτο Σπίνας, η
κρητική εκδοχή μοσχάτου σταφυλιού. Πρόκειται για ένα κρασί που, όπως δηλώνει και
το όνομά του, τρέφει σεβασμό (Venerata) για
τη ροζέ οινοποίηση. Με όμορφα τανικό χαρακτήρα, προορίζεται για τους πολλούς λάτρεις
των παραδοσιακών ροζέ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με φρέσκα αρώµατα σε φόντο µπαχαρικών αποκλίνει από πολλά κρητικά ροζέ. Είναι ροζέ νέας
γενιάς που στοχεύει μεν στη φρεσκάδα και στην
ελαφρότητα, επιτυγχάνοντας και τα δύο, αλλά
διατηρεί ένα τανικό ύφος που το χαρακτηρίζει.
Έτσι, οι ερυθρές ποικιλίες καταγωγής του βάζουν τελικά την υπογραφή τους.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Γκρενάς, Ρολ, Σιρά, Σενσό
12,5% vol

•

50% Λιάτικο, 15% Μοσχάτο Σπίνας,
35% Γκρενάς 13% vol

50% Κοτσιφάλι, 50% Σιρά
13% vol

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

•

✓ Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

Κρυοεκχύλιση

✓ Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Αφαίμαξη χυμού

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

Άλλη

Άλλη

Άλλη

Ξη ρ ο
ύ

Λευκο
ύ

Ξη ρ ο
ύ

κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Κρήτη

Κό

Ξη ρ ο
ύ





κού
Γλυ

νου
κκι

ΠΓΕ Κρήτη

Κό

νου
κκι

Côtes de Provence AOC

ΑΙΣΘΗΣΗ





κού
Γλυ

Κό

Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ





Λευκο
ύ

ΑΙΣΘΗΣΗ
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Χατζημιχάλη Ροζέ
Πολυποικιλιακός (2021)

Ευχάριστο στη μύτη, είναι ένα κλασικό ροζέ από
τα πλέον ιστορικά της Ελλάδας, με φανατικούς
οπαδούς. Μια σταθερή αξία που «δειγματίζει»
μερικές από τις πολλές ελληνικές και διεθνείς
ποικιλίες των αμπελώνων Χατζημιχάλη, ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες, σε χαρμάνι με
ροζ χρώμα και γεμάτο στόμα.

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Μερλό, Ροδίτης, Σοβινιόν μπλαν
13,5% vol

•

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυοεκχύλιση
Αφαίμαξη χυμού
Άμεση πίεση ερυθρών σταφυλιών

✓ Άλλη (Συνοινοποίηση ερυθρών & λευκών
ποικιλιών)

ΑΙΣΘΗΣΗ



Ξη ρ ο
ύ

νου
κκι

ΠΓΕ Οπούντια Λοκρίδας

κού
Γλυ

Κό
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Λευκο
ύ
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Ε Υ Ρ Ε ΤΗ Ρ Ι Ο Κ ΡΑ Σ Ι Ω Ν
1, 2, 3…

Α

Ν

Ερωφίλη 24
Esthita 24
Euphoria 24
Evil Eye - ΜΑΤΙ 11
Έφηβος Ροζέ 11

1/3000 Limited Selection Xinomavro 7
14-18h Αγιωργίτικο της Γαίας 36
2/4 Δύο Τέταρτα 21
4-6h Αγιωργίτικο της Γαίας 7
9 Ροζέ 7

Nautilus Drink Pink 16
Nouveau Χρυσοχόου 47

Ο

Ουσύρα Φωκιανό Ροζέ 47

F

Π/P

Flirt 5

A·Muse Rosé 21
Άβδηρος Ροζέ 21
Αγιωργίτικο Ροζέ Λιάκου 36
Άγριες Φράουλες 8
Acra Malbec Rosé 36
Aix Rosé 8
Ακακίες Sparkling 3
Ακακίες Ροζέ 37
Άκρες Ροζέ 37
Alfega Rosé 37
Alma 38
Amalia Rosé 3
Amethystos Rosé 38
Αμπελώνας Παπαϊωάνου Ροζέ Αγιωργίτικο 38
Αμυγδαλιές 39
Amyntas Rosé 8
Amyntas Αφρώδης Rosé Demi-Sec 3
AN Ροζέ 22
Αναστασία 39
Anhydrous Grace 39
Aprilis 4
Αυγουστιάτης Ροζέ Brintziki 40
Aurelia 4

Β

Βαβέλ Ροζέ 22
Bee 4
BiancoNero Sparkling Pink 5
Βίβλινος Ροζέ 9
Boutari Rosé Demi-Sec 22
Βυσσινόκηπος 40

Γ/G

Γέννημα Ψυχής 9
Gkirlemis Winery Limnio 9
Granatus 25
Gris de Nuit 10

P 18
Παμίδι Βουρβουκέλη 30
Peplo 17
Πεταλούδες 48
Petite Fleur 17
Πετρήεσσα Cabernet Sauvignon 17
Pink Bang 48
Piroga 30
Pixie 31

H

Hampton Water 42
Hilandar Rosé 12

I

Idylle d'Achinos 12
Invivo X, Sarah Jessica Parker 25

Κ

ΚΑ Κυδωνίτσα - Αγιωργίτικο 25
Κελάρι Μπούτσικα Ροζέ 42
Κεχρής Ρόζα 43
Κλέφτρα Κίσσα 26
Κτήμα Άλφα Rosé 12
Κτήμα Βιβλία Χώρα Ροζέ 26
Κτήμα Γεροβασιλείου Ξινόμαυρο 13
Κτήμα Θεοδωρακάκου Ροζέ 26
Κτήμα Θεόπετρα Ροζέ 43
Κτήμα Θεόπετρα Ροζέ Ξινόμαυρο 13
Κτήμα Ρούσσος Ροζέ 27

Ρ/R

Regalo 18
Ρεζινέ Ροζέ 48
Ροζέ Κτήμα Αποστολάκη 31
Rosé d'Aidani Mavro Moraitis 49
Rosé Symphony 49
Rosé-Saint-Georges 18
Roz 19
Rōz Rệve 31

Σ/S

Λ/L

Saint Modesto 32
Saumon 32
Seméli Delear 49
Seméli Ορεινός Ήλιος Ροζέ 50
Σημείο Στίξης Ροζέ 32
Snob 6
Σπυρόπουλος Αμπελοτόπι Λίμνα 19
Studio by Miraval 33

L'Esprit du Lac 43
L'Excellence 44
L'Isle Douce 27
La Culture en Rose 44
La Pierre de Scandale 27
La Vie en Rose 13
La Vita con Mare 44
Λαμπαδίας 14
Lenga Pink 14
Λημνία Γη 14
Linos Rosé 15
LoLa 45
Lumera 28
Lykos Grenache Rouge 45

Τ

Μ

C

Calafuria 23
Cube Roze 23

Δ/D

Damerale 40
Deus Rosato 5
Dianthos 41
Domaine Costa Lazaridi Rosé 10
Δρυόπη Ροζέ 10

Ε

Elixir 23
Elysian 41
ERGO Rosé 41
Ερημίτης Ροζέ 42
Eruption Rosé 11

53

Magoutes Xinomavro - Moschomavro 15
Mανδηλαριά Ροζέ Νικολού 45
Mega Spileo Rosé 28
Μελιαστό 28
Μελισσόμαντρα Calliga 29
Μηλέα Rosé 46
Μιας Πεταλούδας Τίναγμα 46
Mικρή Κιβωτός Ροζέ 15
Μικρός Βοριάς Ροζέ 29
Μικρός Δρόμος Ροζέ 16
Μμ Ροζέ 47
Miraval Rosé 46
Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου Ροζέ Μίγα 29
Moschofilero Rosé Moropoulos 16
Μπλε Τρακτέρ Ροζέ 30

Τέχνη Αλυπίας Ροζέ 19
The Pale by Sacha Lichine 33
The Whispering Angel 33
Το Μαύρο Πρόβατο Ροζέ 50
Τομή Μοσχοφίλερο 20
Τοξότης 50
Torresella Pinot Grigio Rosato 20
Τρεις Μάγισσες 34

U

Up 51

V

Variété Rosé 34
Venerata Rosa 51
Vera Rosa 51

Φ

Φίλιωμα Ροζέ 20
Φραγκοσυκιά 34
Φτέρη Αγιωργίτικο - Μοσχοφίλερο 35

Χ

Χατζημιχάλη Ροζέ Πολυποικιλιακός 52

Ω

Ωδή Πανός 6

ΠΡ ΟΣ Δ Ι ΟΡ Ι Σ Μ ΟΙ Ε Ι ΚΟ Ν Ι Δ Ι Ω Ν
Ασιατική κουζίνα

Δημιουργική κουζίνα

Λαδερά και άλλα μαγειρευτά

Ζυμαρικά και ριζότο

Μεζεδάκια και ορεκτικά

Σαλάτες

Θαλασσινά

Τηγανιτά

Κρέας ψητό (σούβλας, σχάρας, μπάρμπεκιου)

Ψάρια στη σχάρα
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ΕΥΡ ΕΤ Η Ρ Ι Ο ΟΙ Ν ΟΠ ΑΡΑ ΓΩ ΓΩ Ν
A

Κτήμα Θεόπετρα 13, 43

Ο

Abelon Ktima Brintziki 40

Κτήμα Κίσσα 16

Οίνοι Αδάμ 44

Agrunion Ένωση Ηρακλείου 24

Κτήμα Κοκοτού 26

Οινοποιείο Acra 36

Akriotou Microwinery 42

Κτήμα Κυρ-Γιάννη 3, 30, 37, 43

Οινοποιείο Αποστολάκη (Δυναμική) 31

Αμπελώνες Μάρκου 24, 31

Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη 10, 38

Οινοποιείο Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου 12

Amyntas Wines 3, 8

Κτήμα Λαντίδη 15, 41

Οινοποιείο Κεχρής 43

Anhydrous Winery 39

Κτήμα Μανωλεσάκη 9, 39

Οινοποιείο Μηλέα 46

Αποσταγματοποιία - Οινοποιία Τσιλιλή 4,

Κτήμα Μέγα Σπήλαιο 28

Οινοποιείο Μορόπουλου 16

5, 21, 30

Κτήμα Μερκούρη 14

Οινοποιείο Μπαραφάκα 32, 34

Άωτον Winery 45

Κτήμα Μητραβέλα 24

Οινοποιείο Νικολού 45

Γ/G

Κτήμα Μίγας 27, 29

Οινοποιείο Ουσύρα (Δυναμική) 47

Κτήμα Μουσών 7, 21

Οινοποιείο Παπαγιαννάκος (Δυναμική) 25

Κτήμα Μωραΐτη 40, 49

Οινοποιείο Πετρακόπουλος 19

Κτήμα Παλυβού 4, 13, 40

Οινοποιείο Στραταριδάκη 51

Κτήμα Παπαϊωάννου 38

Οινοποιείο Τρουπή 20, 35

Κτήμα Παυλίδη 38

Οινοποιία Κορωνιώτη 31

Κτήμα Ρούσσος -

Caves d'Esclans (Trinity wines) 33

Οινοποιία Μαλαματίνα 20, 48

Οινοποιείο Αστέρας 27

Château l'Isle Fort (Galitel) 27

Οινοποιία Παρπαρούση 17

Κτήμα Σαμπάνη 23

Château Saint Maur (Jeroboam) 44

Oικογένεια Γεώργα 5

Κτήμα Σιγάλα 47

Ορεάλιος Γη 15

D

Κτήμα Σκούρα 17, 37

Dionysos Winery 44

Κτήμα Σπυρόπουλος (Δυναμική) 6, 19, 28

Π/P

Donnafugata (Jeroboam) 28

Κτήμα Τέχνη Οίνου 19, 48

Ε

Κτήμα Τσέλεπου 3, 10

Γαία Οινοποιητική 7, 36
Georgios Lafazanis Winery 41
Gérard Bertrand (Cellier) 42
Gkirlemis Winery 9, 18

C

54

Πετρήεσσα 17
Panagiotopoulos Wines 23

Κτήμα Χαρλαύτη 32, 48

Ρ

Κτήμα Χατζηγεωργίου (Δυναμική) 14

Ρούβαλης 29, 34

Κτήμα Χατζημιχάλη 37, 52

Σ/S

Κτήμα Χρυσοχόου 47

Zoinos Winery 4

Seméli Estate 49, 50

Κωνσταντίνος Λαλίκος 34

Σκίουρος Winery 8

I

Λ/L

Solomos Winery 18

Ιδαία Οινοποιητική (Δυναμική) 51

La Tour Melas 12, 16

Ieropoulos Family Winery 18

Τ

Λιάκου Family Winery 36

Invivo (Cellier) 25

Tormaresca - Antinori (Cellier) 23

Lykos Winery 45

Torresella (Trinity wines) 20

Κ

Μ

Tsantali 7

Καβίνο 5

Magoutes Vineyard 15

Tsouris Wines 50

Κελάρι Μπούτσικα 42

Maison Saint Aix (Κτήματα Χατζημιχάλη)8

Κτήμα Florian 49

U

Miraval (Jeroboam) 33, 46

Κτήμα Αβαντίς 14, 39

Ultimate Provence (Trinity wines) 51

Μπουτάρη 22, 32, 41

W

Ελληνικά Κελλάρια Οίνων 29
ΕΟΣ Σάμου 22

Ζ

Κτήμα Άλφα (Aμβυξ) 12
Κτήμα Βιβλία Χώρα 9, 26
Κτήμα Βογιατζή 46
Κτήμα Βουρβουκέλη 21, 30
Κτήμα Γεροβασιλείου 13
Κτήμα Δρυόπη 10
Κτήμα Θεοδωρακάκου 25, 26

Ν

Winery Monsieur Nicolas

Nico Lazaridi 11, 50

by G. Karamitros 6

Nikos Gavalas Winery 11, 22
Noema Winery 11
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Ε ΥΡ ΕΤ ΗΡ ΙΟ ΚΡΑΣ Ι Ω Ν ΑΝ Α Γ Ε Υ Σ ΤΙ Κ Η Κ ΑΤΗ ΓΟΡΙ Α

1

#

ΕΛΑΦΡΙΆ, ΜΕ ΈΝΤΟΝΗ ΟΞΎΤΗΤΑ

1/3000 Limited Selection Xinomavro Tsantali 7
4-6h Αγιωργίτικο της Γαίας, Γαία Οινοποιητική 7
9 Ροζέ, Κτήμα Μουσών 7
Άγριες Φράουλες, Σκίουρος Winery 8
Aix Rosé, Maison Saint Aix 8
Amyntas Rosé, Amyntas Wines 8
Βίβλινος Ροζέ, Κτήμα Βιβλία Χώρα 9
Γέννημα Ψυχής, Κτήμα Μανωλεσάκη 9
Gkirlemis Winery Limnio, Gkirlemis Winery 9
Gris de Nuit, Κτήμα Τσέλεπου 10
Domaine Costa Lazaridi Rosé, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη 10
Δρυόπη Ροζέ, Κτήμα Δρυόπη 10
Evil Eye - ΜΑΤΙ, Nico Lazaridi 11
Eruption Rosé, Noema Winery 11
Έφηβος Ροζέ, Nikos Gavalas Winery 11
Hilandar Rosé, Οινοποιείο
Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου 12
Idylle d'Achinos, La Tour Melas 12
Κτήμα Άλφα Rosé, Κτήμα Άλφα 12
Κτήμα Γεροβασιλείου Ξινόμαυρο,
Κτήμα Γεροβασιλείου 13
Κτήμα Θεόπετρα Ροζέ Ξινόμαυρο,
Κτήμα Θεόπετρα 13
La Vie en Rose, Κτήμα Παλυβού 13
Λαμπαδίας, Κτήμα Μερκούρη 14
Lenga Pink, Κτήμα Αβαντίς 14
Λημνία Γη, Κτήμα Χατζηγεωργίου 14
Linos Rosé, Ορεάλιος Γη 15
Magoutes Xinomavro - Moschomavro, Magoutes Vineyard 15
Mικρή Κιβωτός Ροζέ, Κτήμα Λαντίδη 15
Μικρός Δρόμος Ροζέ, Κτήμα Κίσσα 16
Moschofilero Rosé Moropoulos, Οινοποιείο Μορόπουλου 16
Nautilus Drink Pink, La Tour Melas 16
Πετρήεσσα Cabernet Sauvignon, Πετρήεσσα 17
Peplo, Κτήμα Σκούρα 17
Petite Fleur, Οινοποιία Παρπαρούση 17
P, Gkirlemis Winery 18
Regalo, Solomos Winery 18
Rosé-Saint-Georges, Ieropoulos Family Winery 18
Roz, Οινοποιείο Πετρακόπουλος 19

AN Ροζέ, Nikos Gavalas Winery 22

Anhydrous Grace, Anhydrous Winery 39

Βαβέλ Ροζέ, ΕΟΣ Σάμου 22

Αυγουστιάτης Ροζέ Brintziki, Abelon Ktima Brintziki 40

Boutari Rosé Demi-Sec, Μπουτάρη 22

Βυσσινόκηπος, Κτήμα Παλυβού 40

Calafuria, Tormaresca - Antinori 23

Damerale, Κτήμα Μωραΐτη 40

Cube Roze, Panagiotopoulos Wines 23

Dianthos, Μπουτάρη 41

Elixir, Κτήμα Σαμπάνη 23

Elysian, Georgios Lafazanis Winery 41

Ερωφίλη, Agrunion Ένωση Ηρακλείου 24

ERGO Rosé, Κτήμα Λαντίδη 41

Esthita, Κτήμα Μητραβέλα 24

Ερημίτης Ροζέ, Akriotou Microwinery 42

Euphoria, Αμπελώνες Μάρκου 24

Hampton Water, Gérard Bertrand 42

Granatus, Οινοποιείο Παπαγιαννάκος 25

Κελάρι Μπούτσικα Ροζέ, Κελάρι Μπούτσικα 42

Invivo X, Sarah Jessica Parker, Invivo 25

Κεχρής Ρόζα, Οινοποιείο Κεχρής 43

ΚΑ Κυδωνίτσα - Αγιωργίτικο, Κτήμα Θεοδωρακάκου 25

Κτήμα Θεόπετρα Ροζέ, Κτήμα Θεόπετρα 43

Κλέφτρα Κίσσα, Κτήμα Κοκοτού 26

L'Esprit du Lac, Κτήμα Κυρ-Γιάννη 43

Κτήμα Βιβλία Χώρα Ροζέ, Κτήμα Βιβλία Χώρα 26

L'Excellence, Château Saint Maur 44

Κτήμα Θεοδωρακάκου Ροζέ, Κτήμα Θεοδωρακάκου 26

La Culture en Rose, Dionysos Winery 44

Κτήμα Ρούσσος Ροζέ, Κτήμα Ρούσσος - Οινοποιείο Αστέρας 27

La Vita con Mare, Οίνοι Αδάμ 44

L'Isle Douce, Château l'Isle Fort 27

LoLa, Άωτον Winery 45

La Pierre de Scandale, Κτήμα Μίγας 27

Lykos Grenache Rouge, Lykos Winery 45

Lumera, Donnafugata 28

Mανδηλαριά Ροζέ Νικολού, Οινοποιείο Νικολού 45

Mega Spileo Rosé, Κτήμα Μέγα Σπήλαιο 28

Μηλέα Rosé, Οινοποιείο Μηλέα 46

Μελιαστό, Κτήμα Σπυρόπουλος 28

Μιας Πεταλούδας Τίναγμα, Κτήμα Βογιατζή 46

Μελισσόμαντρα Calliga, Ελληνικά Κελλάρια Οίνων 29

Miraval Rosé, Miraval 46

Μικρός Βοριάς, Ροζέ Ρούβαλης 29

Μμ Ροζέ, Κτήμα Σιγάλα 47

Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου Ροζέ Μίγα, Κτήμα Μίγας 29

Nouveau Χρυσοχόου, Κτήμα Χρυσοχόου 47

Μπλε Τρακτέρ Ροζέ, Κτήμα Κυρ-Γιάννη 30

Ουσύρα Φωκιανό Ροζέ, Οινοποιείο Ουσύρα 47

Piroga, Αποσταγματοποιία - Οινοποιία Τσιλιλή 30

Πεταλούδες, Κτήμα Χαρλαύτη 48

Παμίδι Βουρβουκέλη, Κτήμα Βουρβουκέλη 30

Pink Bang, Κτήμα Τέχνη Οίνου 48

Pixie, Αμπελώνες Μάρκου 31

Ρεζινέ Ροζέ, Οινοποιία Μαλαματίνα 48

Ροζέ Κτήμα Αποστολάκη, Οινοποιείο Αποστολάκη 31

Rosé d'Aidani Mavro Moraitis, Κτήμα Μωραΐτη 49

Rōz Rệve, Οινοποιία Κορωνιώτη 31

Rosé Symphony, Κτήμα Florian 49

Saint Modesto, Οινοποιείο Μπαραφάκα 32

Seméli Delear, Seméli Estate 49

Saumon, Κτήμα Χαρλαύτη 32

Seméli Ορεινός Ήλιος Ροζέ, Seméli Estate 50

Σημείο Στίξης Ροζέ, Μπουτάρη 32

Το Μαύρο Πρόβατο Ροζέ, Nico Lazaridi 50

Studio by Miraval, Miraval 33

Τοξότης, Tsouris Wines 50

The Whispering Angel, Caves d'Esclans 33

Up, Ultimate Provence 51

The Pale by Sacha Lichine, Caves d'Esclans 33

Venerata Rosa, Ιδαία Οινοποιητική 51

Τρεις Μάγισσες, Οινοποιείο Μπαραφάκα 34

Vera Rosa, Οινοποιείο Στραταριδάκη 51

Variété Rosé, Κωνσταντίνος Λαλίκος 34

Χατζημιχάλη Ροζέ Πολυποικιλιακός, Κτήμα Χατζημιχάλη 52

Φραγκοσυκιά, Ρούβαλης 34
Φτέρη Αγιωργίτικο - Μοσχοφίλερο, Οινοποιείο Τρουπή 35

3

4

#

ΗΜΙΑΦΡΏΔΗ / ΑΦΡΏΔΗ

Ακακίες Sparkling, Κτήμα Κυρ-Γιάννη 3

Σπυρόπουλος Αμπελοτόπι Λίμνα, Κτήμα Σπυρόπουλος 19

#

Τέχνη Αλυπίας Ροζέ, Κτήμα Τέχνη Οίνου 19

14-18h Αγιωργίτικο της Γαίας, Γαία Οινοποιητική 36

Amyntas Αφρώδης Rosé Demi-Sec,

Τομή Μοσχοφίλερο, Οινοποιείο Τρουπή 20

Αγιωργίτικο Ροζέ Λιάκου, Λιάκου Family Winery 36

Amyntas Wines 3

Torresella Pinot Grigio Rosato, Torresella 20

Acra Malbec Rosé, Οινοποιείο Acra 36

Aprilis, Αποσταγματοποιία - Οινοποιία Τσιλιλή 4

Φίλιωμα Ροζέ, Οινοποιία Μαλαματίνα 20

Ακακίες Ροζέ, Κτήμα Κυρ-Γιάννη 37

Aurelia, Zoinos Winery 4

Άκρες Ροζέ, Κτήμα Σκούρα 37

Bee, Κτήμα Παλυβού 4

Alfega Rosé, Κτήμα Χατζημιχάλη 37

BiancoNero Sparkling Pink ,Αποσταγματοποιία - Οινοποιία

Alma, Κτήμα Παυλίδη 38

Τσιλιλή 5

Amethystos Rosé, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη 38

Deus Rosato, Καβίνο 5

Αμπελώνας Παπαϊωάνου Ροζέ Αγιωργίτικο ,Κτήμα Παπαϊωάννου 38

Flirt, Oικογένεια Γεώργα 5

Αμυγδαλιές, Κτήμα Αβαντίς 39

Snob Winery Monsieur Nicolas by G. Karamitros 6

Αναστασία, Κτήμα Μανωλεσάκη 39

Ωδή Πανός, Κτήμα Σπυρόπουλος 6

2

#

ΑΠΑΛΆ, ΜΕΣΑΊΟΥ ΌΓΚΟΥ

2/4 Δύο Τέταρτα, Αποσταγματοποιία - Οινοποιία Τσιλιλή 21
A·Muse, Rosé Κτήμα Μουσών 21
Άβδηρος Ροζέ, Κτήμα Βουρβουκέλη 21

ΓΕΜΆΤΑ, ΠΛΟΎΣΙΑ ΣΕ ΑΛΚΟΌΛ

Amalia Rosé, Κτήμα Τσέλεπου 3

55

Το ροζέ κρασί είναι η κυρίαρχη τάση στην παγκόσμια οινική σκηνή.
Ελάτε στη μεγαλύτερη γευσιγνωσία ροζέ οίνων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
150+ ερυθρωποί οίνοι σας περιμένουν να τους δοκιμάσετε. Κρασιά σαγηνευτικά, κρασιά καταπληκτικά
και συχνά παρεξηγημένα, κρασιά που ταιριάζουν με κάθε κουζίνα.
Επισκεφθείτε το www.drinkpink.gr, βρείτε όλα τα κρασιά
που συμμετέχουν και πολλές χρήσιμες πληροφορίες

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022
ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11:00 – 18:00

N 210 766 0560

www.drinkpink.gr

E info@vinetum.gr F Oenorama T @Oenorama
Διοργάνωση

