ΕΜΟΣΡΘΑ ΡΟΖΕ
ΟΘΜΟΠΟΘΕΘΟ ΔΟΤΚΟΤΦΑΙΗ

Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Θνηζηθάιη 60% - Syrah 40%
Σύπνο : Ρνδέ μεξόο
Θαηεγνξία : Π.Γ.Δ Θξήηε (Γάθλεο)
Αιθνόι : 14%
Δζνδεία : 2013
Πξνηεηλόκελε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 9 – 10 oC
ΥΑΡΑΙΣΗΡΘΣΘΙΑ
Από ηνλ εθπιεθηηθό ακπειώλα ηεο Θξήηεο, ζηηο Γάθλεο θαη ζε πςόκεηξν 350 κέηξσλ, βξίζθεηαη ν
ακπειώλαο ησλ 82 ζηξεκκάησλ, θπηεκέλνο κεηαμύ άιισλ πνηθηιηώλ κε Θνηζηθάιη θαη Syrah, από όπνπ
παξάγεηαη ν ΔΛΟΣΡΗΑ ΡΟΕΔ. Ζ νηλνπνίεζή ηνπ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ skin contact ρσξηζηά γηα ηελ
θάζε πνηθηιία. Κε παξακνλή δειαδή ηνπ θινηνύ κε ηε ζάξθα γηα θάπνην δηάζηεκα, ώζηε λα δώζεη
πεξηζζόηεξν αξσκαηηθό ζηνηρείν. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε δύκσζε ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο θαη ζε
ζεξκνθξαζία 18oC.

ΟΦΗ
Εσεξό ξνδί ρξώκα κε πνξηνθαιί αληαύγεηεο θαη απαιό ξνδ ηειείσκα. Θαιή ξεπζηόηεηα, ιίγα θνκςά
δάθξπα θαη θξπζηάιιηλε ιακπεξόηεηα.
ΑΡΧΛΑ
Αξθεηά αξσκαηηθό ζε εξεκία, κε αξώκαηα θόθθηλσλ θξνύησλ (θεξάζη), ινπινπδηώλ (ηξηαληάθπιιν) θαη
κηα ππνςίαο ιεβάληαο. Κε αλάδεπζε ν αξσκαηηθόο ηνπ όγθνο εθξήγλπηαη. Φξνύηα όπσο θεξάζη,
θξάνπια θαη ώξηκε κπαλάλα, βνηαλνινύινπδα θαη κηα αίζζεζε γιπθύηεηαο πνπ ζε παξαπέκπεη ζε
ινπθνύκη ηξηαληάθπιιν. Πνιύ ρακειά επίπεδα νμύηεηαο ζηε κύηε θαη έλαο ραξαθηήξαο πνπ εύθνια ζε
μεγειάεη πηζηεύνληαο πσο ην θξαζί είλαη ηνπιάρηζηνλ εκίμεξν.
ΓΕΤΗ
Δληππσζηαθό ζηόκα, κε ηελ νμύηεηά ηνπ λα αξρίδεη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο όζν αλεβαίλεη ε
ζεξκνθξαζία, αιιά λα ηζνξξνπεί ζεακαηηθά κε ην αιθνόι, πνπ είλαη ζε δεύηεξν πιάλν παξά ηα 14% ηνπ
αιθννιηθνύ ηνπ βαζκνύ. Τπέξνρε θξεζθάδα κε κηα κεηαμέληα πθή ζην ζηόκα θαη θξάηεκα όινπ ηνπ
αξσκαηηθνύ ηνπ πινύηνπ ζηε γεύζε. Αδηόξαηε αίζζεζε ηαλίλεο, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην πνιύ θξέζθν
ζώκα ηνπ, ζε θάλεη λα πηζηεύεηο πσο ζε δπν ρξόληα ζα είλαη έλα άιιν, εμίζνπ ελδηαθέξνλ θξαζί. Αξθεηά
καθξά θξνπηώδε επίγεπζε κε κηα αίζζεζε πηθάληηθνπ κπαραξηθνύ.
ΤΜΟΔΕΤΕΘ
Ιεπθά θξέαηα
Άπαρα ςάξηα
Πίηζα
αιάηεο
Παζηίηζην
Επκαξηθά κε απαιή θόθθηλε ζάιηζα
Κόλν ηνπ σο απεξηηίθ
ΕΤΡΟ ΣΘΛΗ
4,90 – 5,60
ΥΟΚΘΟ
Δίρα ηελ ραξά θαη ηελ ηύρε λα δνθηκάζσ ην ΔΛΟΣΡΗΑ ΡΟΕΔ ηνπ 2013, θαηεπζείαλ από ην νηλνπνηείν ηνπ
θ. Γνπινπθάθε, ιίγεο κόλν κέξεο –ζρεδόλ ώξεο- από ηελ εκθηάισζή ηνπ θαη εηιηθξηλά πξόθεηηαη γηα
έλα παλέκνξθν ξνδέ. Απνιαπζηηθόηαην θαη γεπζηηθόηαην. Κε ηηκή ζηελ αγνξά, νξηζκό ηνπ value for
money, θαη κε θαβαιηέξν ζε έλα κεγάιν πνζνζηό ζπληαγώλ ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, είλαη κία
εμαηξεηηθόηαηε πξόηαζε, εηδηθά ην θαινθαίξη. Απνιαπζηηθό θαη σο απεξηηίθ. Δμάιινπ ε πξνζσπηθή κνπ
άπνςε είλαη πσο δελ ππάξρεη ξνδέ από ηνλ ειιεληθό ακπειώλα πνπ λα κελ πίλεηαη ζαλ έλα δξνζεξό
απεξηηίθ.
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