Αζύρηηθο
Ο αδηακθηζβήηεηος εγέηες ηοσ ειιεληθού ακπειώλα θαη ο κεγαιύηερος πρεζβεσηής.
Μέρος 1 : Σαληορίλε

Ζ παξαδνζηαθή θνπινύξα

Αζύξηηθν

Όηαλ κηιάκε γηα ην terroir ηεο Σαληνξίλεο, ην ζίγνπξν είλαη όηη αλαθεξόκαζηε ζε έλα από ηα θαιύηεξα
ζηνλ θόζκν θαη ζίγνπξα ην πην κνλαδηθό γηα ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ.
Τν έδαθνο εθαηζηεηνγελέο. Οη άλεκνη λα απαγνξεύνπλ αθόκα θαη ηνπο πεδνύο λα πεξπαηήζνπλ ζην λεζί
–γεγνλόο- .
Βξνρή ; Όηη πεηπραίλνπλ νη Ηλδηάλνη, ρνξεύνληαο ην ρνξό ηεο. Τνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο δε...νύηε
ζπδήηεζε. Όζν γηα ηνλ ήιην, ςάρλεηο απεγλσζκέλα γηα κηα ζθηά. Τέινο, ε πγξαζία λα αγγίδεη εηδηθά ηα
θαινθαηξηλά βξάδηα- ην αζύιιεπην πνζνζηό ηνπ 95-97%.
Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ε θπιινμήξα έρεη “ζηραζεί” ηνλ ζαληνξηληό ακπειώλα, θαη δελ πιεζηάδεη
νύηε ζε απόζηαζε κηιίσλ, αθήλνληαο ζην λεζί έλαλ απηόξηδν ακπειώλα πνπ θηάλεη ζε πεξηπηώζεηο
αθόκα θαη ηα 100 έηε ειηθίαο. Αλη’ απηνύ, ζ’ απηό ην ηόζν ζθιεξό κηθξνθιίκα γελληέηαη έλα ζαύκα.
Τν Αζύξηηθν Σαληνξίλεο.
Θαηαιακβάλνληαο ην 80-85% ηνπ ζαληνξηληνύ ακπειώλα, είλαη αδηαθηινλίθεηα ν εγέηεο ησλ πνηθηιηώλ
πάλσ ζην λεζί. Σθιεξνηξάρειν κελ, αιιά όρη ηδηαίηεξα απνδνηηθό δε, αθνύ κε ην δόξη ε απόδνζή ηνπ
θηάλεη ηα 350 θηιά αλά ζηξέκκα. Ζ ρακειή ηνπ απόδνζε όκσο είλαη έλα αθόκα ζπλ θαη κηα αθόκα
εμήγεζε γηα ην ζπνπδαίν θξαζί πνπ παξάγεη.
Τν ηζακπί ηνπ είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη ππθλό, όπσο επίζεο θαη νη ξώγεο ηνπ έρνπλ κεζαίν κέγεζνο,
θηηξηλόρξπζν ρξώκα - ζην κέγηζην ηεο σξίκαλζήο ηνπ- θαη αξθεηό ρπκό.
Δίλαη αιήζεηα πάλησο όηη αθόκα θαη απηό ην ηόζν ζθιεξνηξάρειν ζηαθύιη ρξεηάδεηαη θαη ηελ αλζξώπηλε
βνήζεηα γηα λα κπνξέζεη λα “ζηαζεί” ζ’ απηό ην ηόζν άγνλν πεξηβάιινλ. Έηζη νη ληόπηνη παξαγσγνί
έρνπλ εδώ θαη δεθάδεο ρξόληα εθεύξεη ηελ “θαιαζηά”. Τν πιέμηκν ηνπ θιήκαηνο ζε κνξθή ρακεινύ,
πιαηύ θαιαζηνύ, έηζη ώζηε λα πξνθπιαρηεί ην ζηαθύιη από ηνλ ήιην θαη ηνλ δπλαηό αέξα. Έλα κνλαδηθό
θαηλόκελν πνπ ε Unesco ζα ήζειε λα ηνλ εληάμεη ζηα πξνζηαηεπκέλα κέιε ηεο.

Απηό ην κνλαδηθό εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηεο Σαληνξίλεο, δίλεη ζηε πνηθηιία θάπνηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηαδίδνληαη αξγόηεξα ζην θξαζί. Τεο δίλεη ηελ ηδηόηεηα, ελώ σξηκάδεη
αθόκα θαη ζε κεγάιν βαζκό, λα κελ ειαηηώλεηαη ε νμύηεηά ηεο. Έηζη αθόκα θαη ζηα
πςειόβαζκα αιθννιηθά θξαζηά, ζπλαληάκε ηελ καγεπηηθή θαη ηόζν επεξγεηηθή γηα ηελ παιαίσζε,
πςειή νμύηεηα ηνπ Αζύξηηθνπ Σαληνξίλεο.
Τν έδαθνο ζπκβάιιεη θαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ηελ κνλαδηθόηεηα ηεο πνηθηιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη
ηνπ θξαζηνύ πνπ παξάγεη, θαη γηα αθόκε έλαλ ιόγν. Άλπδξν θαη θησρό, όπσο είλαη ζε νξγαληθέο νπζίεο,
αιιά πινύζην ζε νξπθηόηεηα, ζπξώρλεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηαθπιηνύ λα θαηέβνπλ βαζηά γηα λα βξνπλ λεξό,
κε απνηέιεζκα λα ζπιιέμνύλ ηα κνλαδηθά απηά νξπθηά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο. Ωο απνηέιεζκα όισλ
απηώλ έρνπκε ηελ πνηθηιία λα είλαη ρακειή απνδνηηθά, αιιά απξόζβιεηε ζηηο αζζέλεηεο θαη
ζθιεξαγσγεκέλε. Θα καο δώζεη θξαζηά πςειόβαζκα κε κεγάιε νμύηεηα, απαιά αξώκαηα
εζπεξηδνεηδώλ αιιά θαη πξαζηλόθινπδσλ θξνύησλ, ζαιαζζηλή αξκύξα θαη αξσκαηηθή θξεζθάδα.
Υςειή δνκή, κεζηό ζώκα, ζηηβαξόηεηα, απζηεξόηεηα θαη πνιύ κεηαιιηθό ζηνηρείν κε απίζηεπηεο
δπλαηόηεηεο παιαίσζεο, αθόκα θαη 25εηίαο !!! (* ζα ην δνύκε παξαθάησ), κηαο θαη πξόθεηηαη γηα ιεπθό
θξαζί κε απίζηεπηε αγάπε ζην βαξέιη.
Όια απηά θαηαδεηθλύνπλ ην Αζύξηηθν Σαληνξίλεο σο έλα ζπνπδαίν θαη παγθνζκίνπ θιάζεσο θξαζί,
κε αλαγλσξηζηκόηεηα θαη παξαδνρή δηεζλώο. Ο πην αμηόπηζηνο –πξνο ην παξνλ- πξεζβεπηήο ηνπ
ειιεληθνύ ακπειώλα πξνο ηα έμσ. Θαη σο θξαζί θαη σο πνηθηιία, κηαο θαη ήδε έρνπλ θπηεπηεί θαη ζε
άιιεο ρώξεο (Απζηξαιία, Ηζπαλία) κε πνιύ ελζαξξπληηθέο πξώηεο ελδείμεηο.
Τν Αζύξηηθν Σαληνξίλεο απνιακβάλεη ζήκεξα κία αμηνδήιεπηε απνδνρή παγθνζκίσο από θνηλό θαη
ζπνπδαίνπο νηλνθξηηηθνύο. Αθόκα θαη σο κόδα –όπσο ιέγεηαη- αλ ην δνύκε, δελ βιέπσ πνπ αθξηβώο
είλαη ην θαθό. Γελ ζα γηλόηαλ ηίπνηα αλ ην ζηαθύιη δελ είρε δπλαηόηεηεο θαη αλ νη ληόπηνη
νηλνπαξαγσγνί –θη απηό είλαη αιήζεηα- δελ είραλ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε πξνζνρή θαη εμέηαζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ. Φπζηθά θαη αθόκα έρνπκε πνιύ δξόκν κπξνζηά καο –ηνπο- γηαηί πηζηεύσ απόιπηα
πσο αθόκα δελ γλσξίδνπκε ηηο αθξηβείο δπλαηόηεηεο ηεο πνηθηιίαο.
Παξάδεηγκα ;
Δλώ ην γλσξίδνπκε σο ζπνπδαίν κνλνπνηθηιηαθό Π.Ο.Π, ην γλσξίδνπκε σο blend κε Αεδάλη θαη Αζήξη σο
αζπλαγώληζηεο Σαληνξίλεο Π.Ο.Π, ην έκαζε όινο ν θόζκνο σο ιηαζηό θπζηθό γιπθό
( Vinsanto ) Π.Ο.Π όπνπ εγείηαη κε 51% ηνπιάρηζηνλ ζηα blend, ήξζε ε ώξα λα ζπζηεζνύκε καδί ηνπ
θαη σο κνλνπνηθηιηαθό αθξώδε, κε ηηο πξώηεο εληππώζεηο λα είλαη καγεπηηθέο. Δηιηθξηλά δελ μέξσ ηη
κπνξνύκε λα δνύκε από ην Αζύξηηθν Σαληνξίλεο ζην κέιινλ !
Κάιινλ όηαλ ν Οδ.Διύηεο ζθεθηόηαλ ηελ θξάζε – Αλ απνμεξάλνπκε ηελ Διιάδα, ζα καο κείλεη έλα
θαξάβη, έλα θιαδί ειηάο θαη έλα ζηαθύιη θαη κ’ απηά αθξηβώο κπνξνύκε λα ηελ μαλαθηηάμνπκε –
θξαηνύζε έλα πνηήξη κε Αζύξηηθν. Πηζαλόλ...ζαληνξηληό.
Αο ην γλσξίζνπκε κέζα από 10 αληηπξνζσπεπηηθόηαηεο εηηθέηεο, δηαθνξεηηθώλ ζηπι, εζνδεηώλ θαη
νηλνπνηήζεσλ θαη αο παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ηνπ ζην ρξόλν, από κηα γεσγξαθηθή γεπζηγλσζία
πνπ έιαβε ρώξα ζην Οηλόξακα 2014, κε εηζεγεηή ηνλ ιάηξε ησλ θξαζηώλ ηεο Σαληνξίλεο, θ.Αιέμαλδξν
Σαθθά.

Σαληορίλε Αργσρού 2012
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Άξσκα εζπεξηδνεηδώλ, κεηαιιηθόηεηα, ιηπαξόηεηα θαη δσεξόηαηε δξνζεξή νμύηεηα. Σην ζηόκα απαιό
ζηελ πθή, κε λεύξν θαη ιεκνλάην ηειείσκα.

Σαληορίλε Γαβαιά 2012
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 90% - Αεδάλη 10%
Ιεκνλάην δσεξό άξσκα κε λόηεο αριαδηνύ θαη αλαλά θαη κηα ππνςία βνπηύξνπ. Υπέξνρε, δπλαηή πθή
ζην ζηόκα, κε όκνξθε ηζνξξνπία κεηάιινπ, αικύξαο θαη νμύηεηαο.

Σαληορίλε Αβαληίς 2012
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Θνκςή θαη θηλεηζάηε κύηε κε πεξηζζόηεξν άξσκα θαη λόηεο κεζηνύ ηξνπηθνύ θξνύηνπ. Πην καιαθή
νμύηεηα θαη πην ειαθξηά κεηαιιηθόηεηα. Βεινύδηλν ζηόκα πνπ κπνξεί λα ζε κπεξδέςεη γηα ην αλ ην
θξαζί είλαη “Σαληνξίλε”.

Σαληορίλε Καρακοιέγθοσ 2012
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Πην κεζηή Σαληνξίλε. Πεξηζζόηεξν κεηαιιηθό ζηνηρείν θαη αικύξα κε ηζνξξνπία νμύηεηαο ζηε κύηε.
Αξώκαηα ιεκνληνύ, θίηξνπ θαη ηξνπηθνύ θξνύηνπ. Δληππσζηαθό ζηόκα, καιαθή νμύηεηα, ειαθξηά
ιηπαξόηεηα, ηξαγαλή θαη ζπηξηόδηθε επίγεπζε.

Σαληορίλε Αζελάς Τζώιε 2012
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Φηλέηζα θαη θνκςόηεηα ! Φξνπηώδεο θαη αξσκαηηθό κε ηα εζπεξηδνεηδή, ην θπδώλη θαη ηα ιεπθά άλζε λα
ζε καγεύνπλ καδί κε λόηεο βεξίθνθνπ. Κε ηελ αλαπλνή, βγάδεη κεηαιιηθόηεηα θαη ηαπηόηεηα. Πινύζην
ζηόκα κε ιηπαξόηεηα θαη κε ην άξσκα λα κεηαηξέπεηαη ζε γεύζε.

Σαληορίλε Σηγάια 2008
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Εσεξή κεηαιιηθόηεηα θαη άξσκα νμύηεηαο. Πην μεθάζαξν άξσκα Σαληνξίλεο, κε ην εζπεξηδνεηδή
θξνύην λα ζαγελεύεη ηε κύηε. Σην ζηόκα καγεύεη. Κεζηό, ζσκαηώδεο θαη κε κηα θνθηεξόηαηε νμύηεηα.
Κε ηελ αλαπλνή αληηιακβάλεζαη αλζηθή γιπθύηεηα.

Θαιαζζίηες Γαία Οηλοποηεηηθή Σαληορίλες 2008
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Φαξηζκαηηθή αίζζεζε ζαιαζζηλήο αικύξαο κε ιεκνλάηεο λύμεηο θαη λόηεο ηξνπηθνύ θξνύηνπ θαη κειηνύ.
Υπέξνρε δνκή, δσεξή θξεζθάδα, θνκςόηεηα θαη κεηαιιηθόηεηα είλαη ε πξνίθα πνπ έδσζε ν ρξόλνο
ζ’απηό ην ζπνπδαίν θξαζί.

Σαληορίλε Χαηδεδάθε 2007
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Γιπθό ιεκόλη κε ππνςία αικύξαο θαη λύμεηο θαπλνύ. Όκνξθε θαη γνεηεπηηθή Σαληνξίλε. Πνιύ θαιή
εμέιημε ζην ζηόκα, κε ηα ρξόληα λα έρνπλ κεζηώζεη ηελ νμύηεηά ηνπ.

Σαληορίλε Grand Reserve Santo Winery 2010
Π.Ο.Π Αζύξηηθν 100%
Εεζηό αιθνόι ζηε κύηε, δσεξή νμύηεηα, άξσκα βνηάλνπ θαη κηα ππνςία γιπθνύ θξνύηνπ. Υπέξνρε
Σαληνξίλε. Υςειή κεηαιιηθόηεηα, ιηπαξόηεηα θαη βαξειάην γιπθό θξνύην θαη ζην ζηόκα.

Καιιίζηε Μποσηάρε 1989
Π.Ο.Π ( Ο.Π.Α.Π ) Αζύξηηθν 100%
Φξπζό ρξώκα κε θαξακειέληεο απνρξώζεηο. Καγεπηηθό γιπθό άξσκα θαξακεισκέλνπ θξνύηνπ θαη
βνηάλνπ. Σην ζηόκα θξαηάεη ηνλ ιεκνλάην ραξαθηήξα ηνπ πνπ ηζνξξνπεί νλεηξηθά κε ηελ ππάξρνπζα
κεηά από 25 ρξόληα νμύηεηά ηνπ. Γελ λνκίδσ όηη κπνξεί λα ππάξμεη θαιύηεξν παξάδεηγκα γηα ην πόζν
κπνξεί λα παιαηώζεη έλα Αζύξηηθν Σαληνξίλεο.
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