ΝΕΜΕΑ ΕΚ ΠΕΣΡΑ 2007
ΚΣΗΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ

Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Αγησξγίηηθν 100%
Τύπνο : Εξπζξόο μεξόο
Καηεγνξία : Π.Ο.Π Νεκέα (Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο)
Αιθνόι : 13%
Εζνδεία : 2007
Πξνηεηλόκελε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 18 – 200C
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ο κηθξόο ακπειώλαο ησλ 15 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 340κ. Τν έδαθνο πνπ θηινμελεί ηα
απηόξηδα θιήκαηα ειηθίαο πάλσ από 40 έηε, απνηειείηαη από θνθθηλόρσκα ακκναξγπξνπειώδεο κε
δπλαηόηεηα παξαγσγήο ηα 650θ/ζηξέκα. Η νηλνπνίεζε γίλεηαη κε δεθαπελζήκεξε θξπνεθρύιεζε ηνπ
πνιηνύ (ζηέκθπια & κνύζηνο). Έλαξμε ζηνπο 10ν C, κε ζηαδηαθή άλνδν θαη ιήμε ηεο δύκσζεο έσο ηνπο
20ν C, κε ηξεηο αλαθπθινθνξίεο ηελ εκέξα. Παιαηώλεη γηα 12 κήλεο ζε θαηλνύξγηα δξύηλα Γαιιηθά
βαξέιηα.

ΟΦΗ
Βαζύ δσεξό θόθθηλν ξνπκπηλί ρξώκα, κε ηξηαληαθπιιέληεο αληαύγεηεο. Απαιή ξεπζηόηεηα θαη κηθξά
θνκςά δάθξπα.
ΑΡΧΜΑ
Μεζαίαο έληαζεο αξσκαηηθό δπλακηθό ζε εξεκία, κε ην γιπθό ώξηκν θόθθηλν θξνύην λα είλαη εκθαλή.
Με ηελ αλάδεπζε μεπξνβάιιεη άξσκα θεξαζηνύ ζε πξώην πιάλν, ζε θόλην βαηόκνπξνπ, καξκειάδαο
δακάζθελνπ, ώξηκνπ δακάζθελνπ, ηξηαληάθπιινπ θαη βηνιέηαο. Με ηελ βνήζεηα ηεο κεηάγγηζεο ζε
θαλάηα θαη ηεο νμπγόλσζεο, ην θξαζί “αλνίγεη” θαη ραξίδεη αξσκαηηθή πνιππινθόηεηα. Σηηο πιάηεο ηνπ
θξύβεη ππνςίεο αλαηνιίηηθνπ γιπθνύ κπαραξηθνύ, λόηεο βαλίιηαο θαη ειαθξηά ζνθνιάηα ρσξίο λα ζε
αθήλεη πνηέ ε αίζζεζε μύινπ βαξειηνύ.
ΓΕΤΗ
Ώξηκν θξνύην θαη βνηαληθό ζηόκα κε θαιή νμύηεηα θαη ζσζηή δνκή. Αξθεηή ζηηβαξόηεηα θαη βεινύδηλε
πθή. Οη ηαλίλεο ηνπ ζε ληξβάλα πνπ ηηο ληώζεηο κόλν ζηελ επίγεπζε λα ππάξρνπλ ζην ζηόκα. Ζεζηό θαη
ηππνηηθό, πίλεηαη ππέξνρα ηώξα, αιιά ζε βάζνο ρξόλνπ (5εηία-7εηία) ζα καγέςεη. Μαθξόηαηε επίγεπζε
θξνύηνπ, κπαραξηθνύ θαη θνκςήο ηαλίλεο.
ΤΝΟΔΕΤΕΙ
Μνζράξη κε θόθθηλε πηθάληηθε ζάιηζα
Φαθέο
Σνπηδνπθάθηα
Παιαησκέλα ηπξηά
Μαληηάξηα ζράξαο
Παηάηεο γηαρλί
ΕΤΡΟ ΣΙΜΗ
12,00 – 17,00
ΥΟΛΙΟ
Ίζσο λα θηαίεη ην γεγνλόο όηη “κεγάισζα” νηληθά ζηελ Πεινπόλλεζν, θαη ε δπγαξηά γέξλεη θαηά
ειάρηζηα κηθξνγξακκάξηα πξνο ην Αγησξγίηηθν θαη ηηο Νεκέεο. Καη απηή ε Νεκέα είλαη ηόζν ηππνηηθή,
ηόζν βεινπδέληα θαη επγεληθή. Ο έλαο ρξόλνο ζην βαξέιη θαη ε 7εηία –πνπ ήδε θιείλεη- ζηε θηάιε, ηεο
έρνπλ δώζεη ηνπο παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνύο. Τεο έρνπλ πξνζζέζεη πνιππινθόηεηα θαη ηεο έρνπλ
αθαηξέζεη “δπζηξνπία”. Ούησο ή άιισο είλαη ζπάλην λα ζπλαληήζεη θαλείο “δύζηξνπε” Νεκέα. Η Εθ
Πέηξαο είλαη κηα επθνιόπηνηε Νεκέα πνπ κπνξεί λα θέξεη ην Αγησξγίηηθν ζην θαζεκεξηλό ηξαπέδη θαη λα
ζπλνδέςεη κηα κεγάιε πνηθηιία ειιεληθώλ –θαη όρη κόλν- πηάησλ.
Μεηαγγείζηε ηελ ζε θαλάηα, αθήζηε ηε λα πάξεη ηηο “αλάζεο” ηεο θαλα 2 ώξεο θαη κεηά...απνιάπζηε
ηελ.
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