2 ROSES ΡΟΖΕ 2012
ΑΛΠΕΚΧΜΕ ΡΘΡΑ

Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Grenache rouge 90% - Syrah 10%
Σύπνο : Ρνδέ μεξόο
Καηεγνξία : Π.Γ.Ε Πεινπόλλεζνο (Αίγην)
Αιθνόι : 13%
Εζνδεία : 2012
Πξνηεηλόκελε Θεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 8-11 0C

ΥΑΡΑΙΣΗΡΘΣΘΙΑ
ηελ πεξηνρή Ρίξα ηεο Αξαβνλίηζαο, ζηηο Πιαγηέο ηεο Αηγηαιείαο ζηελ Β.Πεινπόλλεζν, βξίζθεηαη ν
ηδηόθηεηνο ακπειώλαο 250 ζηξεκκάησλ. Αλάκεζα ζε ζπθηέο, ξνδηέο, θεξαζηέο, θνπκαξηέο, ακπγδαιηέο
θαη θπδσληέο θαη ζε έδαθνο Αξγηιινπειώδεο, βξίζθεηαη ν γξακκηθόο ακπειώλαο ησλ 8 εηώλ, θπηεκέλνο
κεηαμύ άιισλ κε Grenache Rouge θαη Syrah, όπνπ κε θιαζηθή ξνδέ νηλνπνίεζε, παξάγεηαη ν ηόζν
αξσκαηηθόο θαη θηλεηζάηνο 2 Roses.

ΟΦΗ
Φσηεηλόηαην ηξηαληαθπιιί ρξώκα πνπ ζπκίδεη ιίγν θαη θινύδα θξεκκπδηνύ. Γθξελά αληαύγεηεο κε
απαινύ ξνδ παηρληδίζκαηα. Ρεπζηή+ ππθλόηεηα κε ιεπηά θαη θνκςά δάθξπα λα αγθαιηάδνπλ ην
εζσηεξηθό ηνπ πνηεξηνύ.
ΑΡΧΛΑ
Έληνλν αξσκαηηθό δπλακηθό ζε εξεκία, κε ην θεξάζη θαη ην ηξηαληάθπιιν λα ην ληώζεηο ακέζσο, κέζα
ζε έλα καγεπηηθό θόλην θαξακέιαο βνπηύξνπ. Τπέξνρε αίζζεζε. Με ηελ αλάδεπζε θαη ηελ παξακνλή κε
ην νμπγόλν, ηα πνηθηιηαθά αξώκαηα μεπξνβάιινπλ δσεξόηαηα. Σν πηπεξάην θαη πηθάληηθν Grenache
Rouge κε ηα αξώκαηα ησλ ινπινπδηώλ, ζπλαληά ην Syrah κε ηα γιπθά κπαραξηθά θαη ηα ώξηκα θόθθηλα
θξνύηα (θξαγθνζηάθπιν) ζε έλα απίζηεπηεο γνεηείαο κπνπθέην, παζπαιηζκέλν κε λόηεο ςεκέλεο,
θακέλεο θαξακέιαο. Μαγεπηηθό άξσκα.
ΓΕΤΗ
ηόκα κε σξαία δνκή, θαινδνπιεκέλε αλαινγία πνηθηιηώλ θαη δπλαηό γεπζηηθά ζώκα. Αλεβαζκέλε
νμύηεηα πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην γιπθό ραξαθηήξα ηνπ, ραξίδεη ζην θξαζί δξνζεξή πξνζσπηθόηεηα θαη
γεπζηηθή θηλέηζα. Καιό, δσεξό αιθνόι θαη κηα κηθξή αίζζεζε ηαλίλεο πνπ βνεζά ην θξαζί λα αληέμεη 34 ρξόληα παιαίσζεο. Αξθεηά καθξηά επίγεπζε κε έληνλε ηελ αίζζεζε ηζηριόθνπζθαο θαη πηθάληηθεο
νμύηεηαο πνπ ζνπ “ηζηκπάεη” επράξηζηα ηε γιώζζα θαη ηνλ νπξαλίζθν γηα αξθεηά ιεπηά.
ΤΜΟΔΕΤΕΘ
Ειιεληθέο αξκπξέο πίηεο
Πίηζα
Κόθθηλε ζπαγγέηη ζαιαζζηλώλ
Επηδόξπηα κε θξέκα θαη θόθθηλν ζηξόπη
Μόλν ηνπ σο απεξηηίθ
ΕΤΡΟ ΣΘΛΗ
7,00 – 8,00
ΥΟΚΘΟ
Έλα θξαζί πνπ κε θέξδηζε θαη κε έθαλε ζαπκαζηή ηνπ από ηελ πξώηε κνπ γλσξηκία καδί ηνπ, ζην
Οηλόξακα 2014. Μνληέξλν, αξσκαηηθό θαη δξνζεξό ξνδέ, γεκάην θξεζθάδα. Απίζηεπηε ζπληξνθηά ηα
δεζηά βξάδηα θαινθαηξηνύ, παγσκέλν ζηνπο 8 0C. Μελ αθήζεηε ηελ επθαηξία λα ην απνιαύζεηε όπνπ ην
ζπλαληήζεηε. Θα ζαο ζπλαξπάζεη !

Βαγγέιεο Κ. Μπειηδελίηεο

