ΑΤΡΣΙΚΟ SUR LIE 2012
ΟΙΝΟΠΟΙΔΙΟ ΒΡΤΝΙΧΣΗ

Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Αζύξηηθν 100%
Τύπνο : Λεπθόο μεξόο
Καηεγνξία : Π.Γ.Δ. Δύβνηα (Γηάιηξα Αηδεςνύ)
Αιθνόι : 13%
Δζνδεία : 2012
Πξνηεηλόκελε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 10 – 12 oC

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Από επηιεγκέλν ακπεινηόπη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Τειέζξην, ζπλνιηθήο έθηαζεο 5 ζηξεκκάησλ θαη
κε έδαθνο ακκώδεο κε κεγάιε πνζόηεηα βνηζάισλ ζε πςόκεηξν 400 κέηξσλ. Έλα ακπεινηόπη πνπ ην
έδαθόο ηνπ ζπγθπξηαθά έρεη πνιύ κεγάιεο νκνηόηεηεο κε απηό ηεο Σαληνξίλεο. Με πξέκλα ειηθίαο 15
εηώλ θαη κε παξαγσγή 400θηιά/ζηξέκκα, παξάγεηαη ην Αζύξηηθν sur lie.
Πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιηζε γηα 12 ώξεο ζηνπο 5 oC. Έπεηηα αξγή δύκσζε ηνπ γιεύθνπο ζε αλνμείδσηεο
δεμακελέο ζε ειεγρόκελν πεξηβάιινλ θαη παξακνλή ηνπ θξαζηνύ γηα 6 κήλεο ζηηο νηλνιάζπεο ηνπ, κε
πεξηνδηθή αλάδεπζή ηνπο.

ΟΦΗ
Εσεξήο έληαζεο ρξπζνθίηξηλν ρξώκα κε μαλζνπξάζηλεο ιεκνλάηεο αληαύγεηεο. Απαιή ξεπζηόηεηα κε
έληνλα δάθξπα.
ΑΡΧΜΑ
Μεζαίαο έληαζεο άξσκα ζε εξεκία από εζπεξηδνεηδή θξνύην, ηπιηγκέλν ζε κηα αίζζεζε βνπηύξνπ.
Αλαδεύνληάο ην ην θξαζί μεζπάεη θαη παξαζύξεη. Ο ιεκνλάηνο αξσκαηηθόο ηνπ ραξαθηήξαο είλαη
θαζεισηηθόο. Μπνξείο λα ληώζεηο ηελ κεηαιιηθόηεηά ηνπ, ηόζν μεθάζαξα όζν ζρεδόλ ζε κηα Σαληνξίλε.
Ομύηεηα κε έληαζε, θξεζθάδα ζηε κύηε θαη κηα παιέηα εζπεξηδνεηδώλ ( ιεκόλη, θίηξν, λεξάληδη ) καδί
κε άλζε ( γαξδέληα, λπρηνινύινπδν ) πνπ ζνπ θέξλνπλ κλήκεο ειιεληθνύ δεζηνύ θαινθαηξηνύ. Αλ ηώξα
όιν απηό ην ηπιίμνπκε κέζα ζε έλα καλδύα από λόηεο απαινύ ξνδάθηλνπ θαη λύμεηο αιαηηνύ, πνπ
δπλακώλεη ηνλ κεηαιιηθό ηνπ ραξαθηήξα, έρνπκε κπξνζηά καο ίζσο ην θαιύηεξν Αζύξηηθν εθηόο
Σαληνξίλεο.
ΓΔΤΗ
Γπλαηή γεύζε, ζηξνγγπιό ζηόκα, κεζηό θαη ιηπαξό. Ζ νμύηεηά ηνπ ζε πνιύ πςειά επίπεδα, πξνζδίδεη
ζην θξαζί, καδί κε ηε γεύζε ηνπ θξεζθνζηπκκέλνπ ιάηκ θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ αιιά ζσζηά ηζνξξνπεκέλνπ
αιθνόι, απίζηεπηε θξεζθάδα θαη λεύξν. Δπίγεπζε πνπ δε ζέιεη κε ηίπνηα λα ζε αθήζεη ήζπρν, κε κηα
αίζζεζε αλζνύ θαη πηθάληηθεο γαξγαιηζηηθήο πθήο.
ΤΝΟΓΔΤΔΙ
Όζηξαθα
Καιακαξάθηα ηεγαλεηά
Ψάξη ιεπθό άπαρν ςεηό
Φηιέην θνηόπνπιν ζράξαο
Πξάζηλε ζαιάηα
ΔΤΡΟ ΣΙΜΗ
9,00 – 9,80
ΥΟΛΙΟ
Γελ λνκίδσ όηη κπνξώ λα πσ θαη πνιιά ζαλ ζρόιην γη απηό ην θξαζί. Δηιηθξηλά πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ
θαιό Αζύξηηθν.
Απηό πνπ ζα κπνξνύζα λα πσ είλαη ίζσο ην κπζηηθό, όπσο κνπ ην απνθάιπςε ν ίδηνο ν νηλνπνηόο. Ζ
αγάπε ηνπ γη απηό ην θξαζί, ε ηδηαίηεξε θξνληίδα ηνπ θαξπνύ θαη ε απίζαλε ζπγθεξία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εδάθνπο ζην ακπεινηόπη από όπνπ πξνέξρεηαη. Λόγσ ησλ ζεηνύρσλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ
ζηε επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αηδεςνύ, ην Αζύξηηθν βξίζθεη έλα πεξηβάιινλ λα αλαπηπρζεί πνπ ηνπ ζπκίδεη
έληνλα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ (Σαληνξίλε).
“Το Αζύπηικο ηος 2012 είναι ηο πιο διαθοπεηικό πος θηιάξαμε, ηος 2013 όμωρ είναι ηο καλύηεπο “ ήηαλ ηα
ιόγηα ηνπ νηλνπνηνύ όηαλ δνθηκάδακε ηελ ρξνληά ηνπ 2013. Καη έρεη απόιπην δίθην.
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