ΑΙΑΙΘΕΣ ΡΟΖΕ SPARKLING
ΙΤΗΛΑ ΙΥΡ.ΓΘΑΜΜΗ

Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Ξηλόκαπξν 100%
Σύπνο : Ρνδέ μεξόο αθξώδεο
Καηεγνξία : Π.Ο.Π Ακύληαην
άθραξα : 17 g/l (μεξόο κε ειαθξηά γιπθύηεηα)
Έηνο παξαγσγήο : 2012
Αιθνόι :11,5 %
Πξνηεηλόκελε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 6-9 oC
ΦΑΡΑΙΤΗΡΘΣΤΘΙΑ
Από ακπειώλεο κε ακκώδε εδάθε πνπ βξίζθνληαη ζε 600κ πςόκεηξν, κέζα ζηελ ακπεινπξγηθή δώλε
Π.Ο.Π. Ακύληαηνπ. Η νηλνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ησλ αθξσδώλ νίλσλ, ζα γίλεη ε πξώηε
αιθννιηθή δύκσζε, ε νπνία είλαη ζύληνκε θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ πάξνδν κεξηθώλ κελώλ κε
αλαδεύζεηο ζε ειαθξηέο νηλνιάζπεο, ν νίλνο πεγαίλεη ζηηο δεμακελέο γηα ηε δεύηεξε δύκσζε θαηά ηελ
νπνία δεκηνπξγνύληαη νη θπζαιίδεο. Μεηά ηε δεκηνπξγία ησλ θπζαιίδσλ αθνινπζεί παξακνλή κε ηηο
νηλνιάζπεο γηα 3-5 κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη εκθηάισζε.

ΟΧΗ
Έληνλν θόθθηλν ρξώκα πεηξνθέξαζνπ κε ξνδαιά παηρληδίζκαηα. Πινύζηνο θαη απαιόο ξνδ αθξηζκόο,
κέζεο δηάξθεηαο, κε κηθξέο θαη πνιύ ππθλέο θπζαιίδεο. Καινζρεκαηηζκέλν θαη επίκνλν θνξδόλη, κε
ζπλερή παξνπζία ζην κπνπθάιη θαη ζην πνηήξη.
ΑΡΨΛΑ
Ζσεξό άξσκα από ζπκππθλσκέλν κπνπθέην θόθθηλσλ θξνύησλ (θεξάζη, βύζζηλν, θξάνπια) ζε θόλην
ππέξνρεο όζν θαη έληνλεο αίζζεζεο καξκειάδαο θξάνπια. Σν απηνθξαηνξηθό Ξηλόκαπξν δελ ζα
κπνξνύζε λα κελ θέξεη θάπνηεο κλήκεο από πνηθηιηαθά αξώκαηα (θινύδα ληνκάηαο) θαη λόηεο
θπηηθόηεηαο, ζε έλα αξσκαηηθό ραξαθηήξα ζπλερώο εμειηζζόκελν, θξαηώληαο όκσο πάληα ηε γνεηεία
ηνπ θεξαζηνύ θαη ηεο καξκειάδαο ζε πξώην πιάλν.
ΓΕΥΣΗ
Τπέξνρε αίζζεζε ζην ζηόκα, κε ηνλ αθξηζκό λα ζνπ γαξγαιάεη ηνλ νπξαλίζθν. Μέηξην ζώκα θαη ππθλή
νμύηεηα ζε πςειέο επηδόζεηο κε ηελ αξκνλία ηνπ θξνύηνπ. Σν ρακειό ηνπ αιθνόι έξρεηαη λα
ελδπλακώζεη ηα πινύζηα ζάθραξά ηνπ θαη ηε θξνπηώδε γεπζηηθόηεηά ηνπ, ραξίδνληαο ζην θξαζί έλαλ
εκίμεξν, θξέζθν θαη δξνζεξό ραξαθηήξα. Η επίγεπζή ηνπ είλαη νκαιόηαηε, έληνλα θξνπηώδεο θαη κε
κηα αίζζεζε γιπθύηεηαο.
ΣΥΜΟΔΕΥΕΘ
Μόλν ηνπ σο απεξηηίθ
Πίηζα
Εθιεπηπζκέλα θξεκώδε επηδόξπηα
Μεδέδεο ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο
Εμσηηθά πηάηα
Φξνπηνζαιάηεο
ΕΥΡΟΣ ΤΘΛΗΣ
9,80 – 14,00
ΣΦΟΚΘΟ
Έλαο εμαηξεηηθόο αθξώδεο ξνδέ νίλνο από ην κεγαιεηώδεο Ξηλόκαπξν, πνπ ελώ είλαη μεξόο ιόγσ ησλ
απμεκέλσλ ζαθράξσλ ηνπ, ζην ζηόκα ηνλ αληηιακβάλεζαη καγεπηηθά σο εκίμεξν. Γεπζηηθόο, αξσκαηηθόο
θαη θξνπηώδεο γεκάηνο ραξαθηήξα θαη δξνζηά, είλαη έλαο νλεηξηθόο ζύληξνθνο ηα θαινθαηξηλά
απνγεύκαηα σο απεξηηίθ, ρσξίο λα πζηεξεί θαζόινπ θαη ζην ηξαπέδη, αλνίγνληαο ή θιείλνληαο έλα
δείπλν.

