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Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Αζύξηηθν 90% – Αζήξη 5% – Αεδάλη 5%
Τύπνο : Λεπθόο μεξόο
Καηεγνξία : Π.Ο.Π Σαληνξίλε
Αιθνόι : 13,5%
Δζνδεία : 2012
Πξνηεηλόκελε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 9 – 11 0C

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Από ηελ ηξηάδα ησλ ιεπθώλ πνηθηιηώλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην Π.Ο.Π Σαληνξίλεο ( Αζύξηηθν, Αζήξη,
Αεδάλη ) θαη κε ζηαθύιηα απνθιεηζηηθά από ησλ ζαληνξηληό ακπειώλα. Κιαζηθή ιεπθή νηλνπνίεζε κε
πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιεζε ζε ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία. Η σξίκαλζή ηνπ γίλεηαη κε πεξηνδηθή
αλάδεπζε ησλ θίλσλ, ιεπηώλ ιαζπώλ. Μέζνδνο “ Sur Lie ή Batonnage “.

ΟΦΗ
Λεπθνθίηξηλν ρξώκα κε ρξπζά παηρληδίζκαηα θαη πξαζηλσπέο αληαύγεηεο. Απαιή ξεπζηόηεηα κε κηθξά
θαη θνκςά δάθξπα ζηα ηνηρώκαηα ηνπ πνηεξηνύ.
ΑΡΧΜΑ
Έληνλν ιεκνλάην άξσκα ζηελ εξεκία ηνπ, κε δπλαηή αίζζεζε αικύξαο θαη κεηαιιηθόηεηαο. Υπέξνρεο
επγεληθέο λύμεηο από ηξνπηθό θξνύην ( αλαλάο ) πνπ κε ηελ αλάδεπζε θαη ηελ παξακνλή ζην πνηήξη,
γίλνληαη πην δσεξέο, ζπλαληώληαο ην απνιαπζηηθό άξσκα ηνπ θίηξνπ, ηνπ ώξηκνπ κνζρνιέκνλνπ θαη
ησλ αλζώλ ιεκνληάο. Δθπιεθηηθή ηζνξξνπία ηεο εθθξαζηηθόηαηεο κύηεο, ηνπ αιθνόι θαη ηεο καγεπηηθήο
ζαληνξηληάο νμύηεηαο.
ΓΕΤΗ
Πιεζσξηθή γεύζε, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ιηπαξόηεηαο ζε πνιύ επράξηζηα επίπεδα. Σπηξηόδηθή
αηγηνπειαγίηηθε αύξα ζην ζηόκα, κε όκνξθε αλαινγία “θαπηεξήο” νμύηεηαο θαη κεηαιιηθνύ ραξαθηήξα.
Γεκέλν αιθνόι ζηα 13,5% θαη αικπξνιεκνλάηε, αξθεηά καθξά επίγεπζε.
ΤΝΟΔΕΤΕΙ
Τεγαλεηά ςάξηα
Άπαρα ςάξηα ζηε ζράξα
Οζηξαθνεηδή
Διιεληθνύο κεδέδεο
Διαθξηέο ζαιάηεο
ΕΤΡΟ ΣΙΜΗ
10,50 – 12,00
ΥΟΛΙΟ
Από ηελ πξώηε θνξά πνπ δνθίκαζα θξαζί από ην νηλνπνηείν ηνπ Αξηέκε Καξακνιέγθνπ (Terra Nerra
ξνδέ), θαηάιαβα όηη έλαο δηαθνξεηηθόο αέξαο πλέεη ζηηο ζαληνξηληέο νηλνπνηήζεηο ηνπ. Τν ίδην ληώζεηο θαη
ζηε Σαληνξίλε Π.Ο.Π. Η ίδηα απαξάκηιιε ζηηβαξόηεηα πνπ έρνπλ όια ηα θξαζηά από ηελ εθαηζηεηαθή
γε, κε ηελ δηαθνξά όηη είλαη πην αξσκαηηθά. Πην θηλεηζάηα. Πην κνληέξλα. Ο λεαξόο νηλνπνηόο έρεη βάιεη
ζηνίρεκα γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ θξαζηώλ ηεο Σαληνξίλεο θαη, λνκίδσ πσο έρεη θεξδίζεη.
Μηα εμαηξεηηθή αξσκαηηθή Σαληνξίλε πνπ ήδε θξέκαζε ζην ιαηκό ηεο ην πξώην ρξπζό ζην Daejeon
Wine Trophy 2013 πνπ έγηλε ζηελ Κνξέα θαη πνπ από ηε ζνδεηά ηνπ 2013 έρεη αιιάμεη θαη εηηθέηα.

Βαγγέιεο Κ. Μπειηδελίηεο

