ΙΑΜΑ ΔΡΤΘΡΟ 2010
ΟΙΝΟΠΟΙΔΙΟ ΒΡΤΝΙΧΣΗ

Πνηθηιηαθή ζύλζεζε : Βξαδηαλό 50% - Syrah 50%
Τύπνο : Δξπζξόο μεξόο
Καηεγνξία : Π.Γ.Δ. Δύβνηα ( Γηάιηξα Αηδεςνύ )
Αιθνόι : 13%
Δζνδεία : 2010
Πξνηεηλόκελε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο : 16 – 18 oC

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Από ηδηόθηεην επηιεγκέλν ακπεινηόπη ηνπ νηλνπνηείνπ Βξπληώηε ζηε Βόξεηα Δύβνηα, έθηαζεο 25
ζηξεκκάησλ θαη ζε ακκώδεο έδαθνο κε 12% θιίζε, ζηα 400 κέηξα πςόκεηξν. Ζ ειηθία ησλ πξέκλσλ
είλαη γηα ην Βξαδηαλό 15 έηε θαη γηα ην Syrah 12 έηε.
Γίλεηαη κε θξπνεθρύιηζε ησλ ζηαθπιηώλ γηα 24 ώξεο θαη νηλνπνίεζε ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ
θάζε πνηθηιία ρσξηζηά.
Ωξηκάδεη ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα γηα 12 κήλεο.

ΟΦΗ
Βαζύ, γεκάην πνξθπξό ρξώκα κε γθξελά απνρξώζεηο. Λεπηά θαη θνκςά δάθξπα θαη απαιή ξεπζηόηεηα.

ΑΡΧΜΑ
Εσεξό κπνπθέην αξσκάησλ ζε εξεκία από θόθθηλα θξνύηα ηνπ δάζνπο ζε θόλην μύινπ βαξειηνύ.
Ομύηεηα θαη αιθνόι ζηε κύηε κε ηελ αλάδεπζε, καδί κε όκνξθα αξώκαηα καύξνπ θεξαζηνύ, βηνιέηαο
θαη κπαραξηθώλ (πηπέξη, πηπεξόξηδα), ζε κηα επγεληθή παιέηα αξσκάησλ πνπ “αλνίγεη” θαη παξαζύξεη
όζν ην θξαζί κέλεη ζε επαθή κε ην νμπγόλν. Τν αιθνόι ηνπ εμηζνξξνπεί θαη ελώλεηαη κε ηα αξώκαηα
ησλ θξνύησλ ηνπ, παξακέλνληαο όκσο ε αίζζεζε ηεο νμύηεηαο θαη ηνπ πηπεξάηνπ ραξαθηήξα ηνπ.

ΓΔΤΗ
Ξεξό ζηόκα κε πξώηε εληύπσζε ηελ δσεξή ηνπ νμύηεηα θαη ηηο θνθηεξέο ηνπ ηαλίλεο, ηπιηγκέλεο θαη ε
δύν ζε έλα καλδύα γιπθύηεηαο πνπ βγαίλεη από ην ώξηκν θξνύην, ην νπνίν κπνξείο λα ην ραξαθηεξίζεηο
θαξακεισκέλν, ζε θόλην μύινπ θαη κπαραξηθνύ. Καιή δνκή, ζσζηό ζώκα θαη ζνβαξόηεηα, κε κηα
παλέκνξθε επίγεπζε καθξηά, γιπθνπηπεξάηε θαη κε αίζζεζε θξεζθάδαο.

ΤΝΟΓΔΤΔΙ
Αξλί ζην θνύξλν
Κίηξηλα ηπξηά
Φηιέην πηπεξάην
Βαθαιάν πιαθί

ΔΤΡΟ ΣΙΜΗ
9,30 – 10,00

ΥΟΛΙΟ
Έλα θξαζί ηνπ 2010 ην νπνίν ην άλνημα ην 2014, αθνύ πξώηα ην είρα 1 ρξόλν θαη ζηε δηθή κνπ θάβα.
Τν θξαζί κε εμέπιεμε. Γηα λα αθξηβνινγώ ην Βξαδηαλό. Μαδί κε ην ξνδέ Ίακα από 100% Βξαδηαλό, πνπ
έρσ δνθηκάζεη, θαίλεηαη πσο ε πνηθηιία απηή έρεη κέιινλ.
Τν Ίακα εξπζξό είλαη έλα γεξό, ηαληλάην θξαζί κε δπλαηή νμύηεηα θαη σξαία αξώκαηα θξνύησλ θαη
κπαραξηθώλ. Σηελ 4εηία ηνπ θαίλεηαη θαζαξά πσο ηώξα αξρίδεη λα βγάδεη ηηο αξεηέο ηνπ. Έλα θξαζί πνπ
δελ θνβάηαη ην ρξόλν. Οη ηαλίλεο θαη ε νμύηεηά ηνπ είλαη ηθαλέο λα ην πάξνπλ από ην ρέξη θαη λα ην
νδεγήζνπλ ζε έλα βάζνο ρξόλνπ 10εηίαο.
Δγώ πξνζπέξαζα ηελ θαλάηα ζην άλνηγκα, αθήλνληάο ην απιά λα αλαπλεύζεη ζην κπνπθάιη πεξίπνπ γηα
κηζή ώξα. Γελ είλαη όκσο θαζόινπ θαθή ηδέα γηα πέξαζκα θαη από θαλάηα.
Έλα πνιύ όκνξθν εξπζξό !

Βαγγέιεο Κ. Μπειηδελίηεο

