SANTO SPARKLING WINE BRUT MÉTHODE TRADITIONNELLE 2012
SANTO WINES

Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Αζύξηηθν 100%
Τύπνο : Αθξώδεο Οίλνο Λεπθόο
Σάθραξα : 6,9 ( brut )
Έηνο παξαγσγήο : 2012
Αιθνόι : 12 %
Εκθηάισζε : Santo Wines (Σαληνξίλε)
Πξνηεηλόκελε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 6-8 OC
ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Από πξώηκα ζηαθύιηα πνηθηιίαο Αζύξηηθνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πύξγνπ, ηελ πην ςειή πςνκεηξηθά πεξηνρή
ηεο Σαληνξίλεο, εζνδείαο ηνπ 2012. Μεηά ηελ θξπνεθρύκσζε ζηνπο 50C, αθνινπζείηαη ζηαηηθή
απνιάζπσζε θαη αιθννιηθή δύκσζε, κε απνηέιεζκα λα πξνθύςεη ν νίλνο βάζεο ζηα πξόηππα ηεο
Κακπαλίαο. Σηε ζπλέρεηα ν νίλνο πεξλάεη από θηιηξάξηζκα θαη απνγεκίδεη κε ην “ιηθέξ απνγέκηζεο”. Η
εκθηάισζή ηνπ γίλεηαη ζε αλζεθηηθέο θηάιεο ηύπνπ Champenoise (θιαζηθή θηάιε Σακπάληαο),
“θιεηδώλνληαο” κε πώκα ηύπνπ crown, ώζηε λα αθνινπζήζεη ε δεύηεξε δύκσζε θαη ε δεκηνπξγία
θπζαιίδσλ. Ο νίλνο σξίκαζε γηα 7 κήλεο ζηε θηάιε κε ηηο νηλνιάζπεο ηνπ, γηα λα καο ραξίζεη έλα
αμηνδήιεπην ζώκα.

ΟΧΗ
Αρπξνθίηξηλν πνιύ αλνηρηό θαη θνκςό ρξώκα κε ιεκνλνπξάζηλεο αληαύγεηεο. Ο αθξηζκόο ηνπ είλαη
ιεπθόο, πνιύ πινύζηνο κε ππθλέο, επίκνλεο θαη κεγάιεο θπζαιίδεο. Ζσεξό θνξδόλη, απαιή ξεπζηόηεηα
θαη ζπλερήο παξνπζία θπζαιίδσλ ζην πνηήξη.
ΑΡΨΜΑ
Γεκάηεο έληαζεο άξσκα θίηξηλνπ εζπεξηδνεηδνύο θξνύηνπ ζε εξεκία κε θόλην κειηνύ. Με ηελ αλάδεπζε
ηα αξώκαηα κειηνύ θαη θεξήζξαο παξακέλνπλ δσεξά θαη έξρνληαη ζην πξνζθήλην θξνύηα όπσο πξάζηλν
κήιν, θπδώλη, ιάηκ θαη θίηξν. Ζσεξόηαην θαη παηρληδηάξηθν δπλακηθό αξώκαηνο, κε ην ραξαθηεξηζηηθό,
ειεθηξηθό θαη ηόζν δξνζηζηηθό ηεο νμύηεηαο λα ην ληώζεηο εύθνια ζηε κύηε, καδί κε λύμεηο
βνηαληθόηεηαο (καληδνπξάλα). Ωο γλήζην ηέθλν ηεο Σαληνξίλεο θαη ηνπ Αζύξηηθνπ, κέζα ζε όινλ απηόλ
ηνλ εθξεθηηθό αξσκαηηθό πινύην, δελ ζα κπνξνύζε λα ιείπεη ε νξπθηόηεηα πνπ αλεβάδεη ην θξαζί ζε
άιια επίπεδα.
ΓΕΥΣΗ
Σηόκα παρύ, κεζηό κε ππέξνρε δνκή. Ππθλόο αθξηζκόο κε δσεξέο θπζαιίδεο λα παίδνπλ ζπλερώο κε
ηνλ νπξαλίζθν. Γιπθηά ιεκνλάηε γεύζε, πςειόηαηε νμύηεηα πνπ ηνπ πξνζδίδεη θξεζθάδα, όκνξθν
αιθνόι ζε επζεία θαη απαξάκηιιε ηζνξξνπία κε ηνλ brut ραξαθηήξα ηνπ, θάλνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
αθξώδε νίλν λα ζε θξαηάεη θαζεισκέλν κε ηελ καθξά ηνπ επίγεπζε θαη ηα παηρλίδηα ηνπ αθξνύ.
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ
Οζηξαθνεηδή
Πνπιεξηθά κε απαιέο ιεπθέο ζάιηζεο
Sushi
Φηλεηζάηα ιεπθά ςάξηα
Ώξηκα ηπξηά
Θαιαζζηλά snacks
Μόλν ηνπ σο απεξηηίθ
ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
17,00 – 18,00
ΣΦΟΛΙΟ
Τν Αζύξηηθν ηεο Σαληνξίλεο ζηα θαιύηεξά ηνπ.
Τν είρα πξσηνδνθηκάζεη ζηελ avant premiere ηνπ, ζην Οηλόξακα 2014 θαη, ήηαλ νινθάλεξν πσο ηα
πξάγκαηα είλαη ζνβαξά όηαλ έρεηο λα θάλεηο κε Σαληνξίλε, Αζύξηηθν θαη Santo Wines. Καλείο από ηνπο
ηξεηο ηνπο δελ είρε δηάζεζε γηα παηρλίδηα, αιιά καδί θαη νη ηξεηο αλέδεημαλ από απηή ηελ εθαηζηεηαθή γε,
έλαλ αθξώδε νίλν πνπ ζηνιίδεη κε ηηο θπζαιίδεο ηνπ θαη ηελ αίγιε ηνπ, απηό ην ζπνπδαίν brand name
(από πνιιέο απόςεηο) πνπ ιέγεηαη Σαληνξίλε.
Καινθαίξη παξέα κε ηνπο ζεζαπξνύο πνπ δίλεη ε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ, κε θόλην ηνλ ήιην πνπ ζβήλεη
ζην βάζνο ηνπ εθαηζηείνπ θαη έλα πνηήξη κε ην ζαπκαζηό αθξώδε αζύξηηθν ζηνπο 6 νC, θαη
θαηαιαβαίλεηο απόιπηα ηνλ ζθνπό ηεο ύπαξμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νίλνπ. Αθόκα όκσο θη αλ δελ είζαη
ζηελ Σαληνξίλε, δνθηκάδνληάο ην, πέξα από θάζε ακθηβνιία, ζα ζε κεηαθέξεη ζηελ ηόζν ζπνπδαία θαη
ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ.
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