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editorial

…και του χρόνου καλύτερα!

Α
Αφιέρωµα: Μοσχοφ
Μοσχοφίλερο
Πυρήνας της καλλιέργειας του πιο
αρωµατικού από την οικογένεια των
Φιλεριών είναι η Πελοπόννησος
και ιδιαίτερα το οροπέδιο της
Μαντίνειας. Εκεί, στα ορεινά κρύα
εδάφη της περιοχής µεγαλουργεί
δίνοντας τους λευκούς οίνους ΠΟΠ
Μαντίνεια. Τα τελευταία χρόνια
βέβαια τα µονοποικιλιακά ροζέ
Μοσχοφίλερα αυξάνονται συνεχώς
ενώ παραµένει µοναδικό και όταν
οινοποιείται µε την παραδοσιακή
µέθοδο της Καµπανίας για να δώσει
λεπτά αφρώδη κρασιά όσο και όταν
-σε πολύ λιγότερες περιπτώσειςκαλείται να συµβιώσει µε τη δρυ.

ν θέλουµε να βλέπουµε την αλήθεια, φέτος, αµπελουργικά η χρονιά δεν πήγε
καλά. Οι εξηγήσεις είναι πολλές, έχουν να κάνουν δε, κατά βάση, µε την καιρική
αστάθεια και τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικράτησαν, ειδικά κατά τις
κρίσιµες για το αµπέλι περιόδους.
Για παράδειγµα, κανείς δεν αµφιβάλλει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις περί τα µέσα Αυγούστου,
εκεί όπου εκδηλώθηκαν, άφησαν βαριά τη σφραγίδα τους. Για τα περισσότερα αµπελοτόπια,
η επίµονη νεροποντή έλαβε χώρα στην αρχή του περκασµού, µε τα χρονικά περιθώρια για
αποτελεσµατικές επεµβάσεις να έχουν στενέψει.
Εκτός από τις βροχές του Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου βέβαια (σε κάποιες περιοχές),
γενικότερα, οι καιρικές συνθήκες από τον Μάρτιο και µετά δεν θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν ιδιαίτερα ευνοϊκές για το αµπέλι και την ποιότητα της παραγωγής του.
Αρκετές βροχές τους πρώτους µήνες της άνοιξης δυνάµωσαν πέραν του δέοντος τα
φυλλώµατα του αµπελιού, ανέτρεψαν πτυχές από τον σχεδιασµό του κλαδέµατος που είχε
προηγηθεί, δηµιούργησαν µεγάλες απαιτήσεις για κορφολόγηµα και ξεφύλλισµα, γενικά, το
κάθε φυτό «δούλεψε» περισσότερο για τα φύλλα και λιγότερο για τον καρπό.
Έτσι στον τρύγο, ακόµα και εκεί όπου καταγράφεται πυκνότητα ρόγας και γλυκό – νόστιµο
σταφύλι, λείπει η απαιτούµενη οξύτητα. Ειδικά στα βόρεια, οι ζώνες του Ξινόµαυρου π.χ.,
παρουσιάζουν µεγάλα κενά στην επιδιωκόµενη οξύτητα.
Γενικά ήταν µια χρονιά µε µεγάλες απαιτήσεις στην καλλιεργητική φροντίδα. Αν µάλιστα, σ’
αυτό το περιβάλλον ληφθούν υπόψη, οι µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες των καλλιεργητών
και τα ιδιαιτέρως αυξηµένα κόστη των απαραίτητων εισροών και ειδικά των προϊόντων
θρέψης, γίνεται αντιληπτή η δυσαρµονία που υπήρξε.
Σ’ όλα αυτά θα πρέπει να προστεθούν βέβαια και οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια που για
πρώτη φορά, µετά από δεκαετίες, έφτασαν σ’ αυτό το επίπεδο. Οι απουσίες έµπειρου
προσωπικού είναι κάτι που απασχολεί πλέον το σύνολο των εκµεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως
µεγέθους και συγκρότησης. Εκεί βέβαια όπου τα πράγµατα έφθασαν σε πραγµατικό
αδιέξοδο λόγω έλλειψης εργατών, ήταν στη διάρκεια του τρύγου. Αυτό δυσκόλεψε τον
χρονισµό (timing), µε ό,τι αυτό σηµαίνει για τα κρίσιµα στοιχεία ποιότητας της πρώτης ύλης.
Το µόνο βέβαιο είναι ότι φέτος οι οινολόγοι θα έχουν κι αυτοί πολλή δουλειά. Σίγουρα πολλά
θα διορθωθούν στην πορεία. Εµείς, αυτό που µπορούµε να πούµε είναι… του χρόνου καλύτερα!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ Εκδότης-∆ιευθυντής
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58
Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 2022
10

ΤΡΥΓΟΣ 2022
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΟ∆ΕΙΑ
Το Wine Trails ταξιδεύει σε ∆ράµα, ∆οµοκό, Νεµέα, Μαντίνεια, Κεφαλονιά και Θήρα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
26 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΡΙΕΣ ΖΥΜΕΣ
Η παγκόσµια SDF επενδύει στη ροµποτική του αµπελώνα

ΑΜΠΕΛΙ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
32 ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ
Επενδύσεις από δραστήριους αµπελουργούς και οινοποιούς

ΘΕΣΜΙΚΑ
38 ΑΠΟ ΤΟ 2026 ΒΓΑΙΝΕΙ Η NEMEA LIONS ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Μόλις σε 20 χρόνια έµεινε µισός ο αµπελώνας της Αττικής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ RAUL PEREZ
40 ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ,ΤΑΠΕΙΝΟΣ & Ι∆ΙΟΦΥΗΣ
Στην πρώτη γραµµή αυτού που σήµερα ονοµάζεται «νέα οινική Ισπανία»

61
Wine Trails 5

03-07_editorial-periexomena_n.indd 5

20/09/2022 22:16

περιεχόµενα

Στο εξώφυλλο του Wine Trails
φιλοξενείται η Αδριανή Τσέλεπου
στον αµπελώνα του Κτήµατος.
Φωτογραφία: Γεωργία Καραµαλή

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA KAI
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ
I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24,
Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905,
Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr
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40
Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 2022
∆ΙΕΘΝΗ
44 ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΟΙ PREMIUM OINOI
Ξεχασµένες γηγενείς ποικιλίες όπλο κατά της κλιµατικής αλλαγής

ΟΙΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
50 ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΙ ΡΑΨΑΝΗ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
Μαυροτράγανο & Μαυροδάφνη, το νέο στοίχηµα για το Οινοποιείο Γκιρλέµη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ»
58 ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΕΡΙΑ
∆ιατηρεί τη µοναδικότητά του µε όποιον τρόπο κι αν οινοποιηθεί

ΚΡΗΤΗ: ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
70 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ

76

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Γιουρουκέλη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Λάζαρος Γατσέλος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ειρήνη Σκρέκη
ΣΥΝΤΑΞΗ
Χαρ. Σπινθηροπούλου
Ζήσης Πανάγος
Πέτρος Γκόγκος
Λεωνίδας Λιάµης
Γιώργος Λαµπίρης
Γιώργος Κοντονής
Κώστας Λώνης
Μιχάλης Χούλης
Βασίλης Πατάκης
Παναγιώτης Πασχαλίδης
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρά Οικονόµου
Σπύρος Αλεξίου
Φανή Παπαπετροπούλου

Με τη δυναµική των γηγενών ποικιλιών χτίζει το µέλλον της η Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΝΤΙΒΕΣ
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟ CABERNET FRANC

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειρήνη Βλάχου
Σταύρος Κoντός

Η... θηλυκή πλευρά του Cabernet Sauvignon βρίσκει θέση στην Ελλάδα

61

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Γιάννης Πανάγος

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
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εισαγωγή

Αγγελος Κουγιουµτζής Τρύγος

Την πίστα κρασιών, παρακαλώ

Α

Του
Λάζαρου
Γατσέλου
Οινολόγου
Dip. WSET

ρκεί µια εξαιρετική πρώτη ύλη, µια άρτια οινοποίηση και µια αψεγάδιαστη εµφιαλωτική
διαδικασία για να απολαύσει κάποιος ένα σύγχρονο κι εκφραστικό ελληνικό κρασί στις
θερινές του διακοπές; Απ' ό,τι αποδεικνύεται τη θερινή περίοδο στα ελληνικά νησιά
οριακά σε καµία περίπτωση. Ας δεχτούµε ως αξίωµα πως µια ποσότητα κρασιού έχει
ταξιδέψει από το οινοποιείο ως τις αποθήκες του εµπορικού αντιπρόσωπου ή της µεταφορικής
υπό άριστες συνθήκες, θερµοκρασίας, κραδασµών κι οσµών. Από εδω και µέχρι το κρασί να
φτάσει στα ποτήρια των οινόφιλων τουριστών ξεκινούν οι δοκιµασίες. Αρχικά υπάρχει η πιθανότητα τα κιβώτια των κρασιών να νιώσουν τη θαλπωρή της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερµοκρασιακής αναρρίχησης ακόµα κι αν έχει κανονιστεί να µεταφερθούν υπο ψύξη, έτσι απλά γιατί βολεύει
να µπουν τελευταία στο ψυγείο αφού φορτωθούν τα υπόλοιπα... συστεγαζόµενα προιόντα. Στις
περιπτώσεις των απλών µεταφορών, όπου είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, η ένταση τις
περιπέτειας και η γοητεία του άγνωστου συνεχίζονται. Τόσο οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο ταξίδι όσο και το σηµείο των αµπαριών που θα «ξεκουράζονται» τα κρασιά, θα παίξουν
εκ νέου καθοριστικό ρόλο στην επιπλέον διάπλαση του χαρακτήρα τους.
Φτάνοντας σε κάποιο νησί θα οδηγηθεί σε κάποιες από τις αµέτρητες γενικές αποθήκες και θα περιµένει καρτερικά δίπλα σε πάσης φύσεως προϊόντα. Σίγουρα οι 22-30οC υπό
σκεπή είναι καλύτεροι από τους 35-40οC µε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει πως δεν αποτελούν εξίσου χαρακτηριστικό λάθος.«Tα προβλήµατα δηµιουργούνται και σε θερµοκρασίες που πολλοί θεωρούν λανθασµένα ή εσκεµµένα αθώες όπως οι 18-20-25οC» ισχυρίζεται ο
Peter Cago των Penfolds. «Οι διαφορές επαφίενται στο χρόνο έκθεσης ανά θερµοκρασία. Είναι σαν να
ζητάµε από έναν χορτοφάγο να επιλέξει για εµάς χασάπη. ∆εν υπάρχει µεγάλος ή µικρός χασάπης».
Πέντε χρόνια πριν η θέα ενός ανοιχτού φορτηγού που µετέφερε κρασιά από τα Φηρά στην Οία µέσω Ακρωτηρίου κατακαλόκαιρο κατά τη µία το µεσηµέρι, « για να βγει το δροµολόγιο» είχε δηµιουργήσει τη διάθεση σε ένα φίλο σκιτσογράφο για να ξεκινήσει ένα κόµικ µε θέµα τις περιπέτειες µιας φιάλης κρασιού. Πέντε χρόνια µετά σε άλλο νησί των Κυκλάδων βιώνοντας τα νέα επεισόδια της ίδιας ιστορίας ο σκιτσογράφος ανέφερε πως δεν συνεχίζει καθώς το κενό είναι τόσο βαθιά ριζωµένο στο εµπόριο και τις µεταφορές που δεν έβλεπε πως το δηµιούργηµά του θα µπορούσε τελικά να βοηθήσει.
Τολµώ να πω κρίµα καθώς τα σκίτσα είναι πραγµατικά εκπληκτικά από τη µία. Από την άλλη θα τον χαρακτήριζα τουλάχιστον υπερβολικό καθώς µε τρία στα δέκα κιβώτια ή µία στη µία παλέτα δώρο, όλα
βαίνουν καλώς. Τι σηµασία έχει που άλλο κρασί παραγγέλνει κάποιος κι άλλο τελικά πίνει;

H παγκοσµίου φήµης
εταιρεία Penfolds
παράγει κρασιά στην
Αυστραλία ήδη από
το έτος 1844.

Μετά τον Max Schubert
o Peter Cago θεωρείται
εξίσου εµβληµατική
µορφή ως αρχιοινολόγος του οίκου
Penfolds.
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ΤΡΥΓΟΣ

2022
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ
Αν κάποιος επιχειρούσε να βάλει έναν και µόνο τίτλο στη
φετινή ελληνική σοδειά, θα έπρεπε να την περιγράψει
ποιοτικά ως τουλάχιστον ξεχωριστή και ποσοτικά ενισχυµένη.
Αναµφίβολα, τα προβλήµατα και ιδιαίτερα τα µικρά δεν λείπουν
ποτέ από καµία χρονιά. Το ίδιο και οι ιδιαιτερότητες. Φέτος,
λοιπόν, αν κάτι φωνάζει, είναι πως τα ρολόγια των φαινολικών
και των σακχάρων δείχνουν επιτέλους να συγχρονίστηκαν
στο Ασύρτικο της Σαντορίνης
∆ΡΑΜΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
∆ΟΜΟΚΟΣ
ΝΕΜΕΑ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

∆ΡΑΜΑ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΝΕΜΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ
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ΤΡΥΓΟΣ

2022
∆ ΡΑ Μ Α

KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η

Φρεσκάδα και φρούτο
για το Merlot της ∆ράµας
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΦΕΤΙΝΟ ΤΡΥΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΚΟΒΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΩΝ 3.000 ΣΤΡΜ.
Κείµενο Λεωνίδας Λιάµης

Τ

Φωτογραφίες Βασίλης Βερβερίδης

ο ραντεβού είχε οριστεί σε έναν
αµπελώνα µε Merlot στην Καλή
Βρύση ∆ράµας και ήδη από τις επτά το πρωί, 55 γυναίκες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών, και ένας νεαρός άνδρας, από το µόνιµο προσωπικό που απασχο-

λεί το «Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη», τρυγάνε τα
κλήµατα, σε ζευγάρια, ώστε να µπορούν να
κουβαλάνε πιο εύκολα τα τελάρα, που γέµιζαν µε µεγάλη ταχύτητα.
Η ενέργεια της οµάδας, καθαρά βακχική,
µοιάζει να πηγάζει από το ιερό του ∆ιονύσου,

το κονάκι του Βάκχου όπως το ονοµάζουν οι
ντόπιοι, το οποίο είναι σε απόσταση αναπνοής
από το σηµείο όπου βρεθήκαµε και έχει µακρά ιστορία που τοποθετείται στο 4000 π.Χ.,
όπως µαρτυρούν ανασκαφικά ευρήµατα.
«Αυτό που µπορούµε να πούµε για φέτος, είναι πως ήταν µια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά»,
επισηµαίνει ο αµπελουργός και οινολόγος του
Κτήµατος, Γιώργος Λαζαρίδης, τον οποίο συναντήσαµε λίγο αργότερα στο σηµείο παραλαβής των φρεσκοτρυγηµένων σταφυλιών,
στην έδρα της επιχείρησης στην Αδριανή.
«Η χρονιά ξεκίνησε από το Μάιο – Ιούνιο µε
αρκετές βροχές, οπότε τα αµπέλια χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία, όσον
αφορά στις πιθανές ασθένειες», αναφέρει ο
συνοµιλητής µας, ο οποίος είναι γιος του ιδρυτή του κτήµατος Κώστα Λαζαρίδη -και αναµορφωτή του αµπελώνα της ∆ράµας- και µαζί µε τον δίδυµο αδελφό του Γεράσιµο, έχουν
πάρει πλέον τη σκυτάλη.
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∆ ΡΑ Μ Α
■ Σύµφωνα µε τον Γιώργο Λαζαρίδη, οι βασικότερες ποικι-

λίες που καλλιεργεί το Κτήµα είναι το Sauvignon Blanc και
το Chardonnay και σε µικρότερες εκτάσεις το Ασύρτικο, η
Μαλαγουζιά και η Semillon για τις λευκές, ενώ ως προς
τις ερυθρές είναι οι Cabernet Sauvignon, Μerlot, Syrah,
Grenache, Αγιωργίτικο και το Μerlot επίσης για ροζέ οίνους.

Με σπουδές στην αµπελουργία και την οινολογία σε Αθήνα, Montpellier και Udine, ο Γιώργος Λαζαρίδης µας εξηγεί πως «ο Ιούλιος ήταν ένας ήπιος µήνας, χωρίς πολλούς καύσωνες, κύλησε οµαλά, αλλά ο Αύγουστος είχε
βροχές. Αυτό είχε ως συνέπεια αφενός ο τρύγος να ξεκινήσει φέτος όψιµος 2 – 3 εβδοµάδες και αφετέρου τα λευκά και τα ροζέ να έχουν ένα πολύ καλό αρωµατικό δυναµικό και
καλή φρεσκάδα, ενώ στα κόκκινα η χρονιά
ευνοεί τη φρεσκάδα και το φρούτο».

Τέλος Σεπτεµβρίου στο Κατάφυτο
«Στις επόµενες µέρες θα τρυγήσουµε τα τελευταία λευκά στην Πλατανιά και θα συνεχίσουµε µε Merlot και Cabernet Franc στην Αδριανή, ενώ τέλη Σεπτεµβρίου θα πάµε στον
αµπελώνα του Κατάφυτου, σε υψόµετρο έως
950 µ. και θα ξεκινήσουµε µε τα Sauvignon
Βlanc, για να τελειώσουµε, αρχές µε µέσα Οκτωβρίου, µε τα Αγιωργίτικα και τα Cabernet
Sauvignon», συµπληρώνει ο κ. Λαζαρίδης.
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∆ΟΜΟΚΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΓΚΙΡΛΕΜΗ

Πλούσιο κι
υγιές Syrah
ΗΛΙΟΣ, ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΑΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
Κείµενο Πέτρος Γκόγκος
Φωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

T

■ Τα αδέλφια Φανίκος (αριστερά) και ∆ηµήτρης Γκιρλέµης ξενάγησαν το Wine Trails

στο οινοποιείο και τους αµπελώνες τους στην περιοχή του ∆οµοκού Φθιώτιδας.

ο όργανο µέτρησης έδειχνε 12,5
βαθµούς Baumé στο τσαµπί Syrah που
έκοψε δοκιµαστικά το πρωί της
Παρασκευής 9 Σεπτεµβρίου ο Φανίκος Γκιρλέµης,
δίνοντας σήµα να ξεκινήσει ο τρύγος για την κόκκινη
ποικιλία που καλλιεργείται στον αµπελώνα της
οικογένειας στον ∆οµοκό και που πλέον βρίσκεται
στις δεξαµενές οι οποίες θα δώσουν το το ροζέ «Ρ».
Αυστηρά στα 800 κιλά οι αποδόσεις, όχι µόνο στα
Syrah αλλά σε όλες τις ποικιλίες που καλλιεργούν
από το 2007 οι άνθρωποι του Οινοποιείου και η
φετινή χρονιά στάθηκε προκλητική στο να συγκρατηθεί η ορµή των αµπελιών που είχαν σε αφθονία
ήλιο, βροχές και δροσερά ρεύµατα για να µεγαλώσουν πλούσιους και υγιείς καρπούς.
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ΝΕΜΕΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Μεγάλα κρασιά
φέρνει φέτος
το Αγιωργίτικο
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΤΣΙ
Κείµενο Γιώργος Λαµπίρης
Φωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

Μ

ε τον καιρό του Σεπτεµβρίου
να έχει µέχρι στιγµής ιδανικά
χαρακτηριστικά βρίσκεται σε
εξέλιξη µετά τις 15 του µηνός
ο τρύγος του Αγιωργίτικου στη Νεµέα. Λίγες µέρες πριν το ξεκίνηµα, και συγκεκριµένα στις 4 Σεπτεµβρίου, το Wine Trails συνάντησε τον Λευτέρη Καραµήτσο στο Κούτσι. Πρόκειται για έναν ιδιόκτητο αµπελώνα
του οινοποιείου µε περιορισµένες στρεµµατικές αποδόσεις που δεν υπερβαίνουν
τα 500 κιλά, την εξέλιξη της σοδειάς του
οποίου. σ'υµφωνα µε τον κ. Καραµήτσο,
δεν επηρέασαν οι βροχές του Αυγούστου
µε το υψόµετρο να βοηθάει στη διαφυγή
του νερού. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ποιότητα του καρπού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική
και κάνει λόγο για µεγάλα κρασιά που µπορεί να δώσει φέτος η Νεµέα.
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ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

■ Στους αµπελώνες του
Gewurtztraminer -παράλληλα µε το
Chardonnay- ξεκίνησε ο φετινός τρύγος
στο Κτήµα Τσέλεπου στη Μαντίνεια.
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ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
KTHMA TΣΕΛΕΠΟΥ

∆ρόσισε η βροχή
τα λευκά
της Μαντίνειας
ΠΟΛΛΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Κείµενο Γιώργος Λαµπίρης
Φωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

Α

ν και ο τρύγος για το Κτήµα Τσέλεπου ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου, οι βροχές που εκδηλώθηκαν στην εκπνοή του καλοκαιριού καθυστέρησαν τη διαδικασία, η οποία επανεκκίνησε στις αρχές Σεπτεµβρίου µε την
ποικιλία Gewurtztraminer παράλληλα µε το
Chardonnay. Το Wine Trails βρέθηκε στη Μαντίνεια στις 4 Σεπτεµβρίου, λίγο πριν την έναρξη συγκοµιδής και των ερυθρών ποικιλιών,
και κατέγραψε τον παλµό του τρύγου, ενώ είχε και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση (ρεπορτάζ
σελ. 50) µε τον οινοποιό Γιάννη Τσέλεπο και
την κόρη του, υπεύθυνη προώθησης και µάρκετινγκ της οινοποιητικής επιχείρησης.

Στους αµπελώνες
του Gewurtztraminer
«Παρά τις βροχές ήταν σύντοµο το διάστηµα
της εκδήλωσής τους µε αποτέλεσµα να µην
αντιµετωπίσουν προβλήµατα τα σταφύλια µας
και ιδίως το Chardonnay, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη ποικιλία», ανέφερε σχετικά ο Βασίλης Λώλης, επικεφαλής γεωπόνος
του Κτήµατος Τσέλεπου. Συνολικά οι άνθρωποι του επιχείρησης χαρακτηρίζουν τη φετινή χρονιά ως µία «καλή» παραγωγική περίοδο
-σε ποιότητα και σε ποσότητα - που θα προσδώσει και τα ανάλογα χαρακτηριστικά στην οι-

■ Ο οινοποιός Γιάννης Τσέλεπος και η κόρη του Αδριανή, υπεύθυνη προώθησης και µάρκετινγκ

της οινοποιητικής επιχείρησης, που δραστηριοποιείται σε Μαντίνεια, Νεµέα και Σαντορίνη.
νοποίηση και στο τελικό προϊόν. Σε ό,τι αφορά τους αµπελώνες του Gewurztraminer στον
Αγ. Τρύφωνα, το γεγονός ότι βρίσκονται σε υψόµετρο συνέβαλε στο να µην επηρεαστούν
από τις βροχές, µε αποτέλεσµα να γίνει γρήγορα και αποτελεσµατικά η αποστράγγιση του
εδάφους. Επιπλέον, το σχιστολιστικό έδαφος
της περιοχής συνέβαλε στην ταχύτερη απορρόφηση του νερού από τις ρίζες των φυτών.
Έτσι, αποφεύχθηκαν φαινόµενα σήψης µέρους της παραγωγής στην αρχή του τρύγου,
κάτι που δε αποφεύχθηκε, σύµφωνα µε τον
Βασίλη Λώλη, σε ορισµένες πεδινές περιοχές
της Πελοποννήσου. Μία ακόµα µέθοδος που
εφαρµόστηκε για την προστασία ήταν η αφαίρεση των φύλλων από την ανατολική πλευρά
του αµπελώνα. Η συγκεκριµένη κίνηση πραγ-

µατοποιήθηκε προκειµένου να µην διακρατείται το νερό και η υγρασία από το φυτό και
να βλέπει ο ήλιος τη συγκεκριµένη πλευρά τις
πρωινές ώρες όταν η ένταση του ηλίου είναι ηπιότερη. Αντιθέτως στη δυτική πλευρά τα φύλλα παρέµειναν στη θέση τους, ούτως ώστε να
καλύπτουν τους καρπούς τις ώρες της έντονης µεσηµεριανής ηλιοφάνειας.

Από µέσα Σεπτεµβρίου τα ερυθρά
Ποιότητα και ποσότητα αναµένει, σύµφωνα
µε τον Βασίλη Λώλη, το Κτήµα και στις ερυθρές ποικιλίες, µε το Merlot να έχει ήδη εκκινήσει στα µέσα Σεπτεµβρίου, ενώ θα ακολουθήσει τέλος Σεπτεµβρίου το Μοσχοφίλερο και
πλέον στα µέσα Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η
διαδικασία µε το Cabernet Sauvignon.
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ΚΕΦΑ ΛΟΝΙΑ

Ο καλύτερος τρύγος της δεκαετίας
ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ
Κείµενο Άνθεια Κώτση digital marketing και branding consultant, συνεργάτης του Συνδέσµου Οινοποιών Κεφαλονιάς

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ

ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ

Τ

ην ώρα που οι Ροµπόλες καταφθάνουν από τα αµπελοτόπια που καλλιεργούν στους πρόποδες του Αίνου τα µέλη του Συνεταιρισµού Παραγωγών Ροµπόλας Κεφαλληνίας, τα Μοσχάτα λιάζονται ήδη απλωµένα στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισµού, δηµιουργώντας µία από τις µοναδικές εικόνες που έχει να προσφέρει ο τρύγος στο νησί της Κεφαλονιάς. Ένας ιστορικός τόπος µε παράδοση στην αµπελουργία και τις περισσότερες οικογένειες να διατηρούν τουλάχιστον ένα αµπέλι και τα έξι οινοποιεία του νεότευκτου Συνδέσµου Οινοποιών να δίνουν
τον τόνο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στην Ορεάλιο Γη παρά τον όγκο των σταφυλιών που προέρχονται από τα 300 µέλη της,
όλα κυλούν ήρεµα µε τον γεωπόνο Μάκη ∆αναλάτο, τον οινολόγο Κώστα Νοδάρα και τον διευθυντή Κώστα Μπαζίγο να είναι είναι παρόντες για τις παραδόσεις και την επίβλεψη των εργασιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ορεάλιος Γη παράλληλα µε τον
τρύγο δέχεται αρκετούς επισκέπτες οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να φωτογραφίσουν και να βιώσουν τη διαδικασία.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

■ Με ένα ποτήρι χυµό σταφυλιού στο χέρι ο Άκης Παπαδόπουλος (δεξιά) εξήγησε πως οι

πρώτες αναλύσεις στις πρώιµες λευκές ποικιλίες είναι ενθαρρυντικές.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΕΙΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

∆οµή και αρωµατική ένταση
δείχνουν οι δεξαµενές
ΟΨΙΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Ε∆ΕΙΞΕ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ,
ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Κείµενο Χρήστος Κανελλακόπουλος
Οινολόγος Οινοποιείο Βενετσάνου

Η

φετινή χρονιά στη Σαντορίνη επιφύλαξε για ακόµα µια φορά ιδιοµορφίες. Ο χειµώνας είχε αρκετές βροχές και µάλιστα έπεσαν και χιόνια όποτε υπήρξε ένα υδατικό δυναµικό που µπορούσε να βοηθήσει την σταφυλική παραγωγή του
νησιού να κινηθεί ανοδικά. Το φετινό καλοκαίρι ήταν επίσης δροσερό µε τους διαρκείς βοριάδες να οδηγούν σε µια εξαιρετικά αργή ωρίµανση τα σταφύλια. Έτσι η Σαντορίνη «ωρίµασε» περίπου 10-12 µέρες πιο αργά από ό,τι
τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό είχε να συµβεί για πάνω από 30 χρόνια. Τέλος η απουσία
καύσωνα, που ταλαιπώρησε τα προηγούµενα
χρόνια το νησί, ήταν ένα γεγονός άκρως θετικό για την ποιότητα των σταφυλιών. Με αυτές
τις συνθήκες και µαζί µε µια άνοδο κατά 2025 % της παραγωγής σε ποσότητα ξεκίνησε
ο τρύγος, ο οποίος στα µισά διακόπηκε από
βροχή, ένα φαινόµενο που η Σαντορίνη είχε
να βιώσει εδώ και 40 χρόνια. Η σύντοµη διάρκεια βέβαια του φαινοµένου και το κλίµα του
νησιού δεν προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις.
Το Οινοποιείο Βενετσάνου ξεκίνησε τον τρύγο
στις 14 Αυγούστου για το Μαυροτράγανο και
στις 16 Αυγούστου για το Αθήρι και το Πλατάνι ενώ το Ασύρτικο άρχισε να συλλέγεται από
της 18 Αυγούστου από αµπελοτόπια της περιοχής του Ακρωτηρίου. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν οίνους µε µικρή µείωση του αλκαλικού
τίτλου ενώ οι οξύτητες κυµαίνονται στα γνωστά για το νησί επίπεδα. Η χρονιά φαίνεται να
είναι καλή, µιας και οι ενδείξεις στις δεξαµενές
υπό ζύµωση δείχνουν κρασιά µε σωστή δοµή
και αρωµατική ένταση, ενώ η οξύτητα θα είναι
διακριτή τονίζοντας τη µοναδική πολυπλοκότητα των καλών σαντορινιών κρασιών.
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τεχνολογία στον αµπελώνα

Προκλάδεµα για εξοικονόµηση χρόνου
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ αξιοπιστία και ακρίβεια προσφέρει το µηχάνηµα προκλαδέµατος «VARIO» που χρησιµοποιείται για την αφαίρεση µεγάλης µάζας κλαδιών και προσφέρει έως και 60% εξοικονόµηση χρόνου κατά την εργασία. Η κεφαλή κοπής του είναι
εξοπλισµένη από 8 ζευγάρια δίσκους κοπής σε απόσταση 10 εκατοστά µεταξύ τους. Αυτή η διάσταση µπορεί να µειωθεί στο µισό ή να αυξηθεί ανάλογα µε τις συνθήκες.
Η ταχύτητα εργασίας του µηχανήµατος κυµαίνεται µεταξύ 4-6 χλµ./ώρα. Το VARIO
διαθέτει εξιδεικευµένη κατασκευή
και παρέχει ακρίβεια στην εργασία ακόµα και σε δύσκολες εδαφικές συνθήκες, έντονες πλαγιές. Το
αυτόµατο σύστηµα κεντρικής αυτό-συγκράτησης των κεφαλών κοπής διατηρεί σταθερoύς και κεντραρισµένους επί
της γραµµής τους κάθετους άξονες κοπής. Η κοπτική ακµή των δίσκων είναι άριστη
και η δύναµη κοπής τους επιτρέπει να ανταποκριθούν ακόµα και σε πυκνή βλάστηση.
Το άνοιγµα και το κλείσιµο των κεφαλών κοπής γίνεται γρήγορα και τα κλαδιά που
βρίσκονται γύρω από τους πασσάλους αφαιρούνται σχεδόν όλα. Με το προκλάδεµα
VARIO, σύµφωνα µε τους ανθρώπους της εταιρείας SANIDAS, που το διαθέτει στην
εγχώρια αγορά, ο αµπελουργός απολαµβάνει τα προνόµια της εγγυηµένης απόδοσης, της εξαιρετικής δυναµικής αλλά και πρωτοπορία.

Η SDF επενδύει
στη ροµποτική
του αµπελώνα
Ένα νέο πεδίο στους τοµείς της
γεωργίας ακριβείας και του αυτοµατισµού, ανοίγει για τον Όµιλο SDF (SAME, Deutz-Fahr,
Lamborghini κ.ά.) η εξαγορά µεγάλου µεριδίου της γαλλικής νεοφυούς επιχείρησης του αµπελοοινικού κλάδου VitiBot. Η γαλλική
start-up, που εδρεύει στο Reims,
στην καρδιά της περιοχής που αγαπά τη σαµπάνια, ιδρύθηκε το
2016, αντιπροσωπεύει µια νέα δυναµική στον τοµέα της αµπελουργίας, φιλικότερη προς το περιβάλλον και τον κόσµο.
Κείµενο Βασίλης Σοφός
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Ο µύθος της άγριας ζύµης
και ο στυγνός ρεαλισµός
«Το αφήγηµα ότι οι ζύµες µπορεί να συνδέονται µε ένα συγκεκριµένο αµπελοτόπι ή κτήµα
υπήρχε πάντα» σύµφωνα µε την Isabelle Masneuf-Pomarede, καθηγήτρια Αµπελουργίας και
Οινολογίας στο Bordeaux Sciences Agros Institute of Agricultural Sciences
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Απόδοση Πέτρος Γκόγκος
µε στοιχεία από το winemag.com

Ω

στόσο η ίδια προσεγγίζει µε ιδιαίτερο
σκεπτικισµό το εν λόγω αφήγηµα, σχολιάζοντας ότι δεν έχει ποτέ µέχρι στιγµής
αποδειχθεί ο ισχυρισµός των οινοποιών ότι
οι γηγενείς ζύµες προσδίδουν πράγµατι στην ιδιαιτερότητα των κρασιών τους. Αυτό γιατί, όπως επισηµαίνει, η ίδια
ζύµη µπορεί να βρεθεί εντελώς τυχαία σε έναν µεγάλο
αριθµό γειτονικών οινοποιείων ή και ολόκληρων
περιοχών. Με άλλα λόγια δεν υπάρχουν σαφές ενδείξεις
ότι οι µικροοργανισµοί που υπάρχουν στις ζύµες
προσδίδουν σε αυτό που αποκαλείται «Terroir Effect»
Η κυρία Masneuf-Pomarede ασχολείται µε την έρευνα
της ζύµης για περίπου 20 χρόνια και υποστηρίζει ότι τόσο
οι οινοπαραγωγοί όσο και οι καταναλωτές τείνουν να…
εξυµνούν τις ενδογενείς ζύµες σε αντίθεση µε τις εµπορικά διαθέσιµες εναλλακτικές, εξαιτίας της διαφαινόµενης ικανότητας των πρώτων να εκφράζουν την αίσθηση
του τόπου και να προσφέρουν µοναδικά χαρακτηριστικά
στο κρασί. Πράγµατι, αν κι ένα πλήθος ζύµών και βακτηρίων που απαντάται συνήθως στη φύση, θεωρείται πως
παρέχει απο πολλές απόψεις ιδιαίτερη συµβολή στην οργανοληπτική πολυπλοκότητα ενός κρασιού, η χρήση των
ενδογενών ζυµών ως αποκλειστικό µέσο έκφρασης του
µοναδικού χαρακτήρα ενός αµπελώνα συναντά διαχρονικά σηµαντικό ακαδηµαϊκό σκεπτικισµό.

Η άλλη πλευρά του φεγγαριού
Άλλοι επαγγελµατίες του κρασιού υποστηρίζουν µε σθένος ότι οι γηγενείς ζύµες προσδίδουν µοναδικά χαρακτηριστικά στο κρασί, ακόµα κι αν αυτά τα στελέχη είναι
δύσκολο να ταυτοποιηθούν.
Οι ζυµοµύκητες του εµπορίου είναι µοναδικά στελέχη
που έχουν αποµονωθεί από το φυσικό περιβάλλον λόγω συγκεκριµένων προτεινόµενων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενδιαφέροντος και στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν σε µεγάλη κλίµακα. Η επίδρασή τους στη διαδικασία οινοποίησης και στο τελικό γευστικό προφίλ ενός κρασιού µπορεί να είναι κάπως προβλέψιµη, αλλά εξασφαλίζουν µια ζύµωση χωρίς «λόξυγγα ή κνησµό» κι ένα τελικό προϊόν απαλλαγµένο από ενδεχόµενες ανεπιθύµητες αναταράξεις.

Χρειάζεται γνώση και εµπειρία
Οι γηγενείς ή «άγριες» ζύµες, από την άλλη πλευρά, µπορεί να προκαλέσουν κολληµένες ή αργές ζυµώσεις, αρωµατικά ή, στη χειρότερη περίπτωση ακόµα και αλλοιώσεις, όταν και µόνο όταν δεν υπάρχει το απαιτούµενο
βάθος γνώσεων για τους αντίστοιχους χειρισµούς που
ενδεχοµένος να απαιτηθούν. Ωστόσο, οι υποστηρικτές
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Σύµφωνα µε τη Rebekah Wineburg, οινολόγο στην Quintessa της Napa Valley «η µικροβιολογία τ
ης ζύµωσης είναι πιο περίπλοκη µε τις ενδογενείς ζυµώσεις. ∆ιαφορετικά στελέχη θα κυριαρχήσουν
στη ζύµωση σε διάφορα στάδια, µε αποτέλεσµα ένα πιο περίπλοκο κρασί» συµπληρώνει.

τους πιστεύουν ότι, όταν αντιµετωπίζονται µε προσοχή, αποδίδουν µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και µια
πιο ακέραιη και φωτεινή έκφραση των µοναδικών ιδιοτήτων κάθε αµπελώνα.
«Η έκφραση του terroir και η σύνδεση µεταξύ αµπελώνα και οινοποιείου ενισχύονται µε τη χρήση γηγενών ζυµώσεων», λέει η Rebekah Wineburg, οινολόγος στην Quintessa της Napa Valley. «Και η µικροβιολογία της ζύµωσης είναι πιο περίπλοκη µε τις ενδογενείς ζυµώσεις. ∆ιαφορετικά στελέχη θα κυριαρχήσουν στη ζύµωση σε διάφορα στάδια, µε αποτέλεσµα ένα πιο περίπλοκο κρασί» συµπληρώνει.
Η κυρία Masneuf-Pomarede είναι δύσπιστη ότι αυτά τα στελέχη είναι απαραίτητα µοναδικά σε ένα δεδοµένο µέρος. «∆εν αποδεικνύεται στην πραγµατικότητα ότι οι οινοπαραγωγοί µπορούν ποτέ να ισχυριστούν ότι οποιοδήποτε συγκεκριµένο στέλεχος σχετίζεται µε το οινοποιείο τους», λέει, τονίζοντας ότι, ανά
πάσα στιγµή, το ίδιο στέλεχος µπορεί να βρεθεί σε
πολλά παρακείµενα οινοποιεία.

Η έννοια της µαγιάς-terroir
Μια µεγάλης κλίµακας έρευνα των στελεχών
saccharomyces cerevisiae που σχετίζονται µε τον
αµπελώνα που δηµοσιεύτηκε στο FEMS Yeast
Research διαπίστωσε ότι κανένα στέλεχος δεν θα
µπορούσε να συσχετιστεί µε ένα δεδοµένο οικοσύστηµα, ενώ µια πιο πρόσφατη δηµοσίευση διερωτά-

ται: «Τι θα µπορούσε να θεωρηθεί µια µαγιά terroir;
Μήπως τελικά µε αυτό το ερώτηµα υπονοεί κάποιος
ότι ένα στέλεχος terroir θα έπρεπε να κυριαρχεί σε
µια οινοπαραγωγικήπεριοχή, θα υπήρχε µόνο σε αυτή την περιοχή, καθώς και ότι αυτό το στέλεχος θα ήταν υπεύθυνο για την αυθόρµητη αλκοολική ζύµωση
σε περισσότερους απο έναν διαδοχικούς τρύγους;».

∆ιαφοροποιούνται χρόνο µε το χρόνο
οι µύκητες στα εδάφη
Τελικά το άρθρο επισηµαίνει ορισµένα στοιχεία
που έρχονται σε αντίθεση µε την έννοια της µαγιάς
terroir, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι «δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα µικρόβια συµβάλλουν στο λεγόµενο «φαινόµενο της επόδοσης της αίσθησης του τόπου». Η κυρία Masneuf-Pomarede εξηγεί ότι τα στελέχη ζύµης δεν βρίσκονται αποκλειστικά µόνιµα σε ένα µόνο αγροτεµάχιο. Αντίθετα «ταξιδεύουν» τακτικά µεγάλες αποστάσεις.
«Ένα στέλεχος ή µια οµάδα στελεχών σε οποιονδήποτε συγκεκριµένο αµπελώνα µπορεί εύκολα να είναι η ίδια που θα βρείτε στο οικόπεδο του γείτονά
σας», λέει. «Επίσης, τα στελέχη ζυµών δεν µπορούν
να αντιπροσωπεύουν το terroir του αµπελώνα σας
γιατί τείνουν να διαφέρουν από τη µια χρονιά στην
άλλη. ∆εν µπορούν να είναι µέρος του terroir γιατί δεν αποτελούν µόνιµο περιβαλλοντικό παράγοντα.
∆εν είναι σαν το έδαφος ή το µικροκλίµα».

Οι ζύµες και
το terroir-effect
Η Isabelle MasneufPomarede, καθηγήτρια
Αµπελουργίας και
Οινολογίας στο
Bordeaux Sciences
Agros Institute of
Agricultural Sciences
ασχολείται µε την
έρευνα της ζύµης για
περίπου 20 χρόνια.
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τεχνολογία πωµατισµός

Γιατί να επιλέξω φελλό DIAM;

΄Ε

να χρόνο πριν, µε το άρθρο µας «DIAM: Τι
είναι;» απαντήσαµε στις πιο συχνές ερωτήσεις
που µπορεί να θέσει όποιος ανοίγει µια φιάλη
κρασιού εµφιαλωµένου µε DIAM. Σήµερα
παρουσιάζουµε τοποθετήσεις που καταγράψαµε, καθώς και τα
τεχνικά µας σχόλια, µε πηγή κατά βάση τους επαγγελµατίες της
εστίασης, προβολής και διακίνησης του κρασιού.

Γιατί, λοιπόν, βρίσκουµε στην αγορά τόσα πολλά
κρασιά που είναι εµφιαλωµένα µε DIAM;
Με τους φελλούς DIAM τα κρασιά δεν έχουν ποτέ οσµές. ∆εν
χρειάζεται καν έλεγχος γι’ αυτό.
Μοναδική τεχνολογία DIAMANT αποστείρωσης του τρίµµατος φελλού µόνο µε CO2 στο υπερκρίσιµο σηµείο.
Τα κρασιά διατηρούνται πάντα σε εξαιρετική κατάσταση, ξεδιπλώνουν τα αρώµατά τους και τον χαρακτήρα τους, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.
Η κατασκευή κάθε τύπου DIAM εξασφαλίζει την άψογη πωµατιστική συµπεριφορά του. Η σύνθεση µε µικροσφαιρίδια
αέρα παρέχει άριστες φυσικοµηχανικές ιδιότητες.
Σε όλες τις φιάλες το κρασί διατηρείται στην ίδια κατάσταση.
Υπάρχει απόλυτη οµοιοµορφία, δεν παρατηρείται καµία παραλλακτικότητα από φιάλη σε φιάλη.
Βλέπουµε ότι υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι φελλών DIAM.
Έξι τύποι DIAM για τους ήσυχους οίνους, ανάλογα µε το
χρόνο ζωής του εµφιαλωµένου προϊόντος και τρεις κατηγορίες διαπερατότητας από O2. Συν τα DIAM MYTIK για αφρώδεις και ηµιαφρώδεις. Οι οινοποιοί και οινολόγοι επιλέγουν
τον καταλληλότερο για το κάθε κρασί.
Υπάρχει και το DIAM µε κερί µέλισσας.
Το DIAM ORIGINE, από 100% φυσικές πρώτες ύλες, συντίθεται µε καθαρή φελλίνη, φυσικό κερί µέλισσας και ρητινέλαιο.
Όλο και περισσότερο βλέπουµε κρασιά που παλαιώνουν εµ-

φιαλωµένα µε DIAM να έχουν εξελιχθεί περίφηµα.
Με σεβασµό στον φυσικό φελλό, η τεχνολογία DIAM διαθέτει πώµατα που συµβάλλουν στην ασφαλή εξέλιξη και παλαίωση των οίνων.
Τα DIAM έχουν αναγνωρισιµότητα. ∆ίνουν την αίσθηση της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης στην αγορά.
Η επιβεβαίωση έρχεται µε τη χρήση και ασφαλώς στην πράξη.
Παρατηρούµε ότι οι φελλοί DIAM είναι πολύ ανθεκτικοί. ∆εν
τρίβονται, δεν σπάζουν και είναι φιλικοί στο coravin.
Κατά τη µεταφορά, σε παράταση χρόνου ζωής του εµφιαλωµένου προϊόντος, σε αυξοµειώσεις θερµοκρασίας και άλλες
αιτίες καταπόνησης, τα DIAM από κατασκευής τους έχουν µεγάλη αντοχή και προστατεύουν το κρασί.
Υπάρχει η αίσθηση ότι κοστολογικά δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα το κρασί. Εδώ λαµβάνεται υπόψη και η απουσία προβληµάτων και αστοχιών.
Value for money πώµατα, παρά την υψηλή τεχνολογία που φέρουν.
Τελικά, τα DIAM είναι φελλοί, προϊόν φιλικό προς το κρασί και
το περιβάλλον.
Είναι φελλοί τεχνολογίας DIAM, µε τη µοναδικότητά τους και
τη συνεχή εξέλιξή τους, που παράγονται µε σεβασµό και ευαισθησία προς το περιβάλλον.
Κλείνοντας, αφιερώνουµε αυτό το άρθρο σε όλους
τους επαγγελµατίες του οινικού χώρου, που φέρνουν
το εµφιαλωµένο κρασί πιο κοντά στους καταναλωτές, µεταφέροντας ταυτόχρονα την αγάπη τους και τη φροντίδα
τους γι’ αυτό. Με την έγνοια, ο πωµατισµός να µην δηµιουργεί προβλήµατα, να είναι µόνον σύµµαχός τους. Αυτό
το µήνυµα φθάνει σ’ εµάς. Κι εµείς σαν εταιρεία, αυτόν το
στόχο συνεχίζουµε να υπηρετούµε.
KEIMENO TΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙ∆ΟΥ
CORK HELLAS
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25.000

7

17

95 - 850

Στρέµµατα | Έκταση

Kοιλάδες | Ανάγλυφο

Xωριά | Ζώνη

Mέτρα | Υψόµετρο
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ΑΜΠΕΛΙ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΜΕΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ
Κάθε φορά που φτάνει κανείς στη Νεµέα, αντικρίζει και
µια καινούργια τελειωµένη δουλειά, µαθαίνει για ένα νέο
πλάνο, επενδύσεις και όνειρα των δραστήριων οινοποιών
και αµπελουργών που έχουν συγκεντρωθεί στα 17 χωριά
που απαρτίζουν τη ζώνη. Εκεί είναι που συνειδητοποιεί
πόση δηµιουργικότητα έχει χαθεί στις απρόσωπες
σοδειές των προηγούµενων χρόνων και στις γερασµένες
αντιλήψεις µιας προηγούµενης γενιάς

Κείµενο Γιώργος Λαµπίρης & Πέτρος Γκόγκος
Φωτογραφιές: Γεωργία Καραµαλή

Η
35
Οινοποιεία

νέα ώρα της Νεµέας, που ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό, περιλαµβάνει πολλά κεφάλαια: Τα «λιοντάρια» της Νεµέας που θα
ξεκινήσουν το ταξίδι ωρίµανσης µετά τον τρύγο του 2023 για να
βγουν στην αγορά από το 2026, τα καινούργια οινοποιεία και τις
επενδύσεις σε αυτά από ανερχόµενα-φρέσκα πρόσωπα, αναζητήσεις και
πειραµατισµούς έξω από τα όρια του ΠΟΠ, κοινά γαστρονοµικά εγχειρήµατα
αλλά και επενδύσεις σε δοµές φιλοξενίας που λείπουν πολύ από την περιοχή.
Από όλα αυτά πηγάζει η θετική αύρα που αποτύπωσε το Wine Trails όταν
βρέθηκε στην περιοχή για τις Μεγάλες Μέρες της Νεµέας στις αρχές
Σεπτεµβρίου. ∆ικαιολογούν και την κοινή «ετυµηγορία» επισκεπτών και
διοργανωτών, ότι οι φετινές Μεγάλες Μέρες της Νεµέας ήταν διαφορετικές.
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Εγκρίθηκε ο νέος φάκελος του σήµατος ΠΟΠ
Νεµέα που περιλαµβάνει δύο κατηγορίες, την
παραδοσιακή Νεµέα και τη Nemea Lions που
απαιτει τα κρασιά να έχουν ωριµάσει περί τα 2,5
έως 3 έτη πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

«Μπροστάρηδες», η επόµενη γενιά των οινοποιείων αλλά
και οι πρόσφατες προσθήκες που έκαναν το άλµα από
την παλιά ασχολία του χύµα, στις φροντισµένες δουλειές
µε ετικέτες, όπως είναι ο Λευτέρης Καραµήτσος που
προερχόµενος από οικογένεια αµπελουργών µε ρίζες 75
ετών στην περιοχή, είδε το Aγιωργίτικο από χύµα να αποκτά ταυτότητα και τη Νεµέα να αλλάζει ταχύτητα.

«Βρήκα χύµα κρασί και ασκό»
«Παλαιότερα το χύµα και ο µούστος χρηµατοδοτούσαν το
σύνολο της δραστηριότητας. Θυµάµαι για παράδειγµα ότι ερχόταν µία ταβέρνα από τον Πόρο και αγόραζε δύο τόνους µούστου για όλο το χρόνο. Επίσης οι ταβέρνες είχαν κάποτε βαρέλια που έβαζαν µέσα το χύµα κρασί. Αυτό προσπαθήσαµε να αλλάξουµε σιγά σιγά. Η αγορά στη
συνέχεια µεταφέρθηκε στην συσκευασία µέσα σε ασκό.
Επιθυµία δική µου ήταν να δώσουµε ταυτότητα στον κόπο
µας» σηµειώνει ο κ. Καραµήτσος.
Στο πέρασµα των ετών η Νεµέα άλλαξε ριζικά, παρατηρεί ο ίδιος. «Κι αν δεν υπήρχε ο Θανάσης ο Παπαϊωάννου,
που ξεκίνησε να βάζει το κρασί στο µπουκάλι και να του δίνει ταυτότητα, σε µία εποχή που κανείς δεν είχε ασχοληθεί µε αυτόν τον τοµέα, τα πράγµατα ίσως να µην οδηγούνταν στο σηµείο που βρίσκονται σήµερα» συµπληρώνει. Η εξέλιξη του οινικού τοπίου στη ζώνη της Νεµέας ήταν ταχεία
τα τελευταία χρόνια. Και από το µεταβατικό στάδιο προ 15 –
20 ετών η αγορά ξεκίνησε να τρέχει ταχύτερα. «Είναι σαν να
φύγαµε από την παλαιά εθνική οδό και να µπήκαµε στη νέα
εθνική και να ταξιδεύουµε µε άλλη ταχύτητα. Το κρασί της
Νεµέας πλέον ταξιδεύει στον κόσµο. Και ο κόσµος από την
πλευρά του έρχεται εδώ να το γνωρίσει επειδή έτυχε να το
πιει στη Νέα Υόρκη ή αλλού».

«Ένας ακόµα παράγοντας που άλλαξε τα δεδοµένα ήταν το γεγονός ότι παλαιότερα τα σταφύλια φορτώνονταν µαζικά στα φορτηγά, ενώ πλέον τοποθετούνται σε µικρά καφάσια και οινοποιούνται το συντοµότερο δυνατόν µετά τον τρύγο. Η συγκεκριµένη πρακτική άλλαξε δραστικά την ποιότητα του
παραγόµενου κρασιού στην περιοχή» συµπληρώνει.

«Όχι µόνο Αγιωργίτικο, γιατί όχι και Ρετσίνα»
Ο σηµερινός οινολόγος και επικεφαλής του Κτήµατος που βρίσκεται
στην περιοχή Ντουραµάνι της Νεµέας, ∆ηµήτρης Νικολάου, αποκαλύπτει στο Wine Τrails την επιθυµία του να µπει στο χώρο της ρετσίνας.
«Αυτό που µου αρέσει είναι µία ισορροπηµένη γευστικά ρετσίνα, µε µέση οξύτητα και τη µείξη Σαββατιανού από παλιά κλήµατα µικρής παραγωγής, µε το Ασύρτικο. Στη συνέχεια θα την περάσουµε και για σύντοµο χρονικό διάστηµα από βαρέλι». Φέτος θα είναι ουσιαστικά η πρώτη
δοκιµαστική χρονιά στην αγορά, σηµειώνει ο ίδιος.

Η αναζήτηση του Μεγάλου Λευκού
Νέοι άνθρωποι, νέες προσπάθειες
«Η έλευση νέων προσπαθειών στην περιοχή βοήθησαν τη Νεµέα να γίνει περισσότερο ορατή προς τα έξω κυρίως διότι έγιναν αρκετές οργανωµένες προσπάθειες. Αναλογιστείτε κάποτε ότι τα νέα βαρέλια προς παλαίωση του κρασιού ήταν πολυτέλεια καθότι οι περισσότεροι χρησιµοποιούσαν παλιά βαρέλια. Πλέον σε διάστηµα τριών ετών το πολύ τα βαρέλια αντικαθίστανται µε νέα» σηµειώνει ο ιδρυτής του Κτήµατος Νικολάου, Γιάννης Νικολάου που σπούδασε τη δεκαετία του 1970
στο Μπορντό µαζί µε την πρώτη γενιά Ελλήνων οινολόγων.

«Ο ανταγωνισµός αυτή τη στιγµή στο Αγιωργίτικο είναι µεγάλος» θα
πει η Νάνσυ Ράπτη, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς του Κτήµατος
Ράπτη, στο Λεόντιο της Νεµέας. «Η δική µας φιλοσοφία εντοπίζεται
στο ότι πρέπει να κατανείµουµε τις δυνάµεις µας και σε άλλες ποικιλίες όπως κάνουµε στην περίπτωση του Ασύρτικου». Το Ασύρτικο έχει

Επάνω δεξιά: Νάνσυ Ράπτη, η τρίτη γενιά του οµώνυµου οινοποιείου.
Κάτω δεξιά: Ο δραστήριος οινοποιός Λευτέρης Καραµήτσος
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ταυτιστεί µε την διαδροµή του Κτήµατος τα τελευταία χρόνια, ενώ η πρώτη παρτίδα κυκλοφόρησε το 2016. Το οινοποιείο στο Λεόντιο δηµιουργήθηκε το 2008, ενώ η πρώτη ετικέτα κυκλοφόρησε το 1998 µε την οινοποίηση να γίνεται σε
υπερσύγχρονη σήµερα µονάδα.

Νέα οινοποιεία από Τσέλεπο και Αϊβαλή
Την δική του ξεχωριστή φιλοσοφία επιδιώκει να φέρει στη
Νεµέα ο οινοποιός Χρήστος Αϊβαλής, δηµιουργώντας νέο
οινοποιείο στο Πετρί Νεµέας. «Το νέο οινοποιείο θα µας βοηθήσει να αναδείξουµε ακόµα περισσότερο την ποιοτική
πλευρά της Νεµέας. Μέληµά µας αποτελεί να προβάλουµε την κουλτούρα της περιοχής, εάν υποθέσουµε ότι ο αµπελώνας της Νεµέας καλύπτει ένα πολύ µεγάλο φάσµα οινικής περιοχής για τα δεδοµένα της Ελλάδας, όπου στα µάτια µου φαντάζει ως µία µικρογραφία της ευρύτερης οινικής ζώνης της Μεσογείου», εξηγεί ο κύριος Αϊβαλής. Την ίδια στιγµή και τιο Κτήµα Τσέλεπου έχει στο πλάνο του τη δηµιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιµατικού οινοποιείου στη Νεµέα αλλά και την επένδυση στην επισκεψιµότητα.

Ωρα για υποδοµές φιλοξενίας

Όταν οι οινοποιοί
επενδύουν στην εστίαση
Αξιόλογο βήµα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της φιλοξενίας και
του οινοτουρισµού, αλλά και ενδεικτικό του πνεύµατος συνεργασίας που
διέπει τους ανθρώπους της Νεµέας, είναι τα «17 χωριά». Πρόκειται για
το πρόσφατο οινικό και γαστρονοµικό εγχείρηµα της περιοχής, έµπνευση των Γιάννη Τσέλεπου, Γιώργου Σκούρα, Ντίνου Στεργίδη και του σεφ
Μένιου Τουρλώτου, που αντλεί την ονοµασία του από τα 17 χωριά που εντάσσονται στην αµπελουργική ζώνη των οίνων ΠΟΠ Νεµέας. Στην κάβα
του φιλοξενούνται κρασιά από τα οινοποιεία της ευρύτερης ζώνης, συνδυαζόµενα µε την γαστρονοµική κληρονοµιά της περιοχής. «∆εν αρκεί να
λέµε ότι µία περιοχή αποτελεί οινοτουριστικό προορισµό. Για να γίνει οινοτουριστικός προορισµός η Νεµέα πρέπει να υπάρχουν εστιατόρια και
ξενώνες, οι υποδοµές εκείνες που θα προσελκύσουν και θα κρατήσουν
τον κόσµο στην περιοχή. Σκέψη µας είναι να φέρουµε προσεχώς στο εστιατόριο µία πολύ µεγάλη γκάµα κρασιών που προέρχονται από παλιές χρονιές όλων των οινοποιείων της Νεµέας. Η φιλοσοφία µας ήταν ότι χρειάζονται υποδοµές εκτός από τα οινοποιεία. Γι’ αυτό και δηµιουργήσαµε το
συγκεκριµένο εστιατόριο» αναφέρει ο Γιάννης Τσέλεπος.

Σηµειώνεται ότι αυτές είναι µερικές µόνο αναφορές από τις
κινήσεις που γίνονται στα 17 χωριά της Νεµέας που ήδη δείχνουν ότι η µεθοδική δουλειά που έκαναν οι µπροστάρηδες
της περιοχής, από τον Παπαϊωάννου ως τον Σκούρα, τον
Λαφαζάνη και τον Τσέλεπο, έχουν βρει φιλόδοξους συνεχιστές που πλέον δηµιουργούν τη νέα εποχή της Νεµέας σε
πεδία που ξεφεύγουν από τις κλασικές διαδικασίες της αµπελουργίας και της οινοποίησης.
Στον τοµέα του οινοτουρισµού φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή
θα χρειαστεί να διανύσει ακόµα βήµατα. Είναι κοινά παραδεκτό
από αρκετούς ντόπιους επιχειρηµατίες, το γεγονός ότι η περιοχή
στερείται µονάδων φιλοξενίας που θα µπορούσαν να προσφέρουν διαµονή αλλά και κατ’ επέκταση να πληροφορούν και να
εκπαιδεύουν τους επισκέπτες της Νεµέας για τον οινικό πλούτο και παράδοση της περιοχής. Το αποτέλεσµα έως αυτή τη στιγµή είναι ότι αρκετοί οινόφιλοι ή ενδιαφερόµενοι για τα πεπραγµένα του κρασιού, ελλείψει καταλυµάτων συντοµεύουν το χρόνο παραµονής τους στην περιοχή, όντας αναγκασµένοι είτε να επιστρέφουν στην Αθήνα, είτε σπεύδουν να διαµείνουν σε κάποια
από τις γύρω περιοχές µε περισσότερες ή και αρτιότερες υποδοµές φιλοξενίας, όπως το Ναύπλιο, οι Μυκήνες, η παράκτια ζώνη
του Νοµού Κορινθίας (Βραχάτι, Κοκκώνι). Στα οινοποιεία που έχουν εντάξει στα πλάνα τους αντίστοιχες επενδύσεις ανήκει και
το Κτήµα Σελλά που σχεδιάζει εκτός των άλλων την ένταξή του
σε προγράµµατα ενίσχυσης επενδύσεων προκειµένου να δηµιουργήσει επισκέψιµες εγκαταστάσεις, όπου σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η δηµιουργία εστιατορίου και σε δεύτερο πλάνο η ανάπτυξη του οινοτουρισµού µε ιδιόκτητους χώρους φιλοξενίας.
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θεσµικά επενδύσεις
ΜΕΣΑ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Aπό το 2003 µέχρι το 2021, ο Αττικός αµµπελώνας έχει µειωθεί σχεδόν στο ήµισυ, µε το µέλλον του να καταγράφεται αβέβαιο έπειτα από τη συρρίκνωσή του
κατά 50.217 στρέµµατα. Σηµειώνεται ότι το 2003 καταλάµβανε έκταση 112.447
στρεµµάτων. Πλέον, για µεγάλο µέρος
των 62.230 στρεµµάτων που έχουν αποµείνει, ήδη διατυπώνονται πιεστικά αιτήµατα από τους αµπελουργούς του νοµού,
για την ενεργοποίηση και πάλι του καθεστώτος πριµοδότησης οριστικής εγκατάλειψης αµπελώνα.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Μισός έµεινε
ο Αττικός αµπελώνας

Οι πρόεδροι των αµπελουργικών και οινοποιητικών συνεταιρισµών της Αττικής και η ΚΕΟΣΟΕ ζητούν
έκτακτη στήριξη των αµπελουργών αλλά και επίµονους ελέγχους από τις αρµόδιες αρχές.

Κρασί εσοδείας 2023 στην πρώτη
κυκλοφορία Nemea Lions το 2026
Εγκρίθηκε ο νέος φάκελος του σήµατος ΠΟΠ Νεµέα που περιλαµβάνει δύο
κατηγορίες κρασιών, την παραδοσιακή Νεµέα και τη Nemea Lions που απαιτεί
τα κρασιά να έχουν ωριµάσει περί τα 2,5 έως 3 έτη πριν κυκλοφορήσουν
Κείµενο Γιώργος Λαµπίρης

Τ

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ο 2023 θα είναι η πρώτη χρονιά, κατά την οποία ο
τρύγος στην περιοχή της Νεµέας θα οδεύσει προς
τα χνάρια αναγνώρισης που ακολουθούνται για
κρασιά όπως το Chianti, µε τον νέο φάκελο του ευρωπαϊκού
συλλογικού σήµατος για την ΠΟΠ Νεµέα να έχει ήδη τροποποιηθεί και εγκριθεί από τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους φορείς. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το νέο σήµα «Νεµέα Lions» ΠΟΠ µε κρασιά εσοδείας του 2023, θα βρίσκεται διακριτά τοποθετηµένο δίπλα σε επιλεγµένες ετικέτες, που
θα προέρχονται από συγκεκριµένα αµπελοτεµάχια της περιοχής. Τα κρασιά µε την ένδειξη «Νεµέα Lions», θα είναι εκείνα
που εκτός της προέλευσής τους από επιλεγµένα αµπελοτεµάχια, θα διακρίνονται για τα ποιοτικά, χηµικά και οργανοληπτικά
τους χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στο Wine
Τrails, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Οινοποιών Νεµέας, Νίκος
Βλάχος, µε αυτόν τον τρόπο θα υφίστανται δύο κατηγοριοποιήσεις κρασιών. Η πρώτη εξ αυτών θα περιλαµβάνει την παραδοσιακή Νεµέα µε φρέσκα και παλαιωµένα κρασιά και η δεύτερη θα σηµατοδοτείται µε την ένδειξη «Νεµέα Lions», µε κρασιά τα οποία απαιτούν περί τα 2,5 έως 3 έτη ωρίµανσης πριν
κυκλοφορήσουν στην αγορά.
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Χωρίς βεβαίωση ∆ΑΟΚ
η άδεια απόσταξης σε
κατόχους κληµαταριάς
Νέες οδηγίες εφαρµογής της νοµοθεσίας για τους διήµερους
µικρούς αποσταγµατοποιούς παρέχονται µε ΥΑ που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4073/Β/29.07.2022, η οποία αφορά στη διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
χρησιµοποιούµενων αποστακτικών µηχανη∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ µάτων (άρθρα, 5,7), αλλά και τις λεπτοµέΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ρειες επισκευής- µετασκευής άµβυκα (άρ∆ΗΛΩΣΗ
θρο 4). Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από
την 1η.08.2022. Τελωνεία, Γενικό Χηµείο
του Κράτους και ΑΑ∆Ε αρµόδιες αρχές για τη νέα διαδικασία
σφράγισης, αποσφράγισης και επισκευής των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών. Παράλληλα, οδηγίες εξέδωσε η ΑΑ∆Ε σχετικά µε την περίοδο απόσταξης της τρέχουσας τρυγιστικής περιόδου, βάσει της οποίας προκύπτει ότι οι κάτοχοι κληµαταριών δεν υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαίωση από οικεία ∆ΑΟΚ για να κατοχυρώσουν άδεια απόσταξης, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο µηχανικός εξοπλισµός που µπορούν να
αξιοποιούν οι διήµεροι. Βάσει του νέου πλαισίου, είναι αποδεκτή η χρήση βελτιωµένων τεχνικά αποστακτικών µηχανηµάτων,
η οποία δεν αναιρεί επί της ουσίας τον -βάσει των διατάξεωνπαραδοσιακό χαρακτήρα των εν λόγω µηχανηµάτων.
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Ο Raul Perez γ Pereira γεννήθηκε το 1972. Σε ηλικία 22 ετών το
1994 ανέλαβε τις οινοποιήσεις
της οικογενειακής επιχείρησης.
Απο τότε βρίσκεται στην πρώτη γραµµή αυτού που ονοµάζεται
«νέα οινική Ισπανία».
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συνέντευξη

Raul Perez

AΛΗΘΙΝΟΣ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ,
ΤΑΠΕΙΝΟΣ & Ι∆ΙΟΦΥΗΣ
Κοιτάζει τους πάντες στα µάτια διαθέτοντας αφοπλιστική ειλικρίνεια. Λατρεύει τον τόπο
του, το Bierzo, τα καλοφτιαγµένα πούρα, να επαναφέρει στην επιφάνεια παλαιές τεχνικές
διαχείρισης τόσο στο αµπέλι, όσο και στο οινοποιείο. Έχει ταξιδέψει στις σηµαντικότερες
οινοπαραγωγικές περιοχές του πλανήτη κι έχει συνεργαστεί µε βαριά χαρτιά και µεγάλα
ονόµατα του παγκόσµιου αµπελώνα. Μιλά για χρήση δρυός στα λευκά ως το φυσικότερο
πράγµα στο κρασί και για βιολογική ωρίµανση (flor) στα κόκκινα σαν να συµβαίνει ατέρµονα
από την πρώτη καταγεγραµµένη οινοποίηση. Είναι ο άνθρωπος που ο σπουδαίος Alvaro
Palacios αποκαλεί δηµόσια «ο ένας και µοναδικός δάσκαλός µου»

Συνέντευξη Λάζαρος Γατσέλος

Είναι καταχωρηµένο στα
αγρονοµικά αρχεία της χώρας
πως η οικογένεια του Raul
Perez παράγει κρασί απο
το 1752. Η οικογενειακή
ενασχόληση µε το αµπέλι
ξεκινά σαφώς νωρίτερα. Το
πρώτο ιδιόκτητο οινοποιείο,
αποτελούσε κυριολεκτικά τα
θεµέλια του σπιτιού και είναι
καταγεγραµένο το 1890.

Η αγάπη και το πάθος του Raul για το κρασί είναι τόσο µεγάλη που, όπως κι ο ίδιος οµολόγησε, όταν µιλά για το κρασί θέλει να κρατά στα χέρια ένα ποτήρι ακόµα κι αν δεν το
δοκιµάζει ή το πίνει. Θέλει να το νιώθει. Βρέθηκα µαζί του για τρεις ηµέρες κατά τη θερινή επίσκεψή του στη χώρα µας. Ανταλλάξαµε απόψεις, δοκιµάσαµε ένα αρκετά διευρυµένο φάσµα κρασιών και πούρων, γνώρισε τις ελληνικές ποικιλίες, την ελληνική κουζίνα
και είπαµε στο επανιδείν.
Ποιά θεωρείται την πιο ισχυρή τάση στο κρασί αυτήν τη στιγµή;
Αναµφίβολα τα θειώδη. Όλος ο κόσµος µιλά γι’ αυτά και ξεκάθαρα υπάρχει απαίτηση
για µείωση αν όχι εξάλειψή τους. Η άνοδος των κρασιών ελάχιστων επεµβάσεων, των
πορτοκαλί και των κρασιών δίχως θειώδη οφείλεται ξεκάθαρα σε αυτή την τάση που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µεταξύ των οινόφιλων. Προσωπικά πιστεύω πως
πρόκειται για µόδα, για κάτι παροδικό καθώς οι περισσότεροι οινόφιλοι αγνοούν βασικά στοιχεία τόσο γύρω από το κρασί, όσο και γύρω από τη χρήση των θειωδών γενικά. Αρχικά είµαι της λογικής «χρησιµοποιώ τόσο όσο χρειάζεται το κρασί σύµφωνα µε
το πώς έχω εργαστεί σε προηγούµενα στάδια». Ποτέ υπερβολές. Θεωρώ πως η δαιµονοποίηση των θειωδών στο κρασί είναι θέµα άγνοιας και µη κριτικής σκέψης. Κανείς δεν µιλά για τα θειώδη στα αποξηραµένα φρούτα και κάποια κονσερβοποιηµένα
τρόφιµα όπου διά νόµου µπορεί να είναι πολλαπλάσιες οι συγκεντρώσεις τους.
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συνέντευξη Raul Perez

Ποιος είναι κατά τη γνώµη σας ο πιο σηµαντικός παράγοντας ποιότητας σε
ένα κρασί;
Αναµφίβολα είναι ο τόπος, το µέρος όπου πραγµατοποιείται η αµπελοκαλλιέργεια.
Ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός και ταυτόχρονα εξίσου σηµαντικός στην παραγωγή
πραγµατικά σπουδαίων κρασιών. Είναι αυτό που οφείλει ένας παραγωγός να κάνει.
Να µπορεί να αισθανθεί το µέρος, να µπορεί να νιώσει την ροή του κι αυτά να τα µεταφέρει µέσα στη φιάλη. Ακούγεται απλό αλλά το να καταφέρει ένας άνθρωπος να νιώσει ένα συγκεκριµένο τόπο και την ροή του, την ροή της ενέργειάς του, δεν είναι απλό
πράγµα. Πόσο µάλλον όταν µιλάµε για περισσότερα από ένα διαφορετικά µέρη.
Ποια είναι η σχέση σας µε τη χρήση δρυός στο κρασί;
Θεωρώ τη δρυ πολύ σηµαντικό πράγµα για τα κρασιά και ιδιαίτερα για τα λευκά. Πρόκειται για ένα πολυεργαλείο, η χρήση του οποίου εξασφαλίζει σηµαντικά και διαφορετικά οφέλη. Αυτό νιώθω πως είναι το κλειδί στη σχέση κρασιού και δρυός που καλείται να ισορροπήσει ο άνθρωπος. Η χρήση της δρυός ως µακιγιάζ αρωµάτων και γλυκύτητας µόνο καταστροφικά αποτελέσµατα µπορεί να έχει για ένα κρασί. Ένα λευκό
κρασί που ζυµώνει σε δρύινο περιέκτη έχει εντελώς διαφορετική συµπεριφορά ζύµωσης, άρα και οργανοληπτική έκφραση, σε σχέση
µε το ίδιο κρασί όταν ζυµώνεται σε ανοξείδωτο χάλυβα. ∆ιαθέτει επίσης διαφορετική πιο στιβαρή δοµή και απαιτεί µικρότερης έκτασης, αν όχι µηδενική, χρήση σταθεροποιητικών υλικών, δηλαδή στο
τέλος της ηµέρας παράγει λιγότερα περιβαλλοντικά κατάλοιπα.

Τα κρασιά του Raul
Perez εξάγονται στις
σηµαντικότερες αγορές
του πλανήτη. Ανάµεσα
τους και στην Ελλάδα
µέσω της εταιρείας
Trofelia

Τι µπορεί να προσφέρει η βιολογική ωρίµανση σ’ ένα ξηρό, ήρεµο µη ενισχυµένο κρασί;
Αν ανατρέξει κανείς στην πρώτη ερώτηση που συζητήσαµε λαµβάνει αυτόµατα και την πρώτη απάντηση. Τα κρασιά που ωριµάζουν υπό καθεστώς βιολογικής ωρίµανσης (flor) έχουν σηµαντικά µικρότερες ανάγκες από την προστατευτική δράση του θειώδους κατά το στάδιο της ωρίµανσης. Σίγουρα δεν είναι κάτι απλό
και σίγουρα κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει καλά τι κάνει για να αποφύγει εκτροπές κι
οργανοληπτικές αλλοιώσεις. Εµείς δεν εµβολιάζουµε για να δηµιουργηθεί το επιθυµητό προστατευτικό πέπλο . ∆ιαθέτουµε τη γνώση και την εµπειρία ώστε να µπορούµε να
ακολουθούµε τη δηµιουργία του. Πάντα µε χαροποιεί η ανάπτυξη του επιθυµητού βιολογικού πέπλου σε κάθε ένα από τα βαρέλια µας ξεχωριστά. Ένα επιπλέον στοιχείο
που αποκτά ένα κρασί που ωριµάζει υπό αυτό το καθεστώς είναι η οργανοληπτική πολυπλοκότητα και ιδιαίτερα αν µιλάµε για ερυθρά ξηρά κρασιά.

Πίσω στο 2005 ο Raul
άφησε την οικογενειακή
επιχείρηση µε την αιωνόβια
παράδοση και ξεκίνησε
τη δική του Bodegas y
Vinedos Raul Perez, η
οποία αναδείχθηκε ως
σηµείο αναφοράς για
το σύνολο της περιοχής
του Bierzo. Tα επόµενα
χρόνια οι δραστηριότητες
επεκτάθηκαν και σε
άλλες διάσηµες ισπανικές
ονοµασίες προέλευσης
όπως οι Rias Baixas, Ribera
Sacra και η Τierra de Leon.

Γιατί κάποιος να προτιµά τις µακρές και παρατεταµένες εκχυλίσεις;
Με κάθε µέθοδο αλλά και µε κάθε διαφορετική εφαρµογή της αυτός που ασκεί τις εφαρµογές αποκτά πρόσβαση σε διαφορετικές εκφράσεις για τις ίδιες ποιοτικές παραµέτρους. Οι εκχυλίσεις µας είναι µακριές, ξεπερνούν τις 40 ηµέρες οπότε για πολύ
κόσµο είναι µακριές. ∆εν έχω την ίδια οπτική. Θεωρώ πως οι εκχυλίσεις που εφαρµόζουµε είναι προσεκτικές και ιδιαίτερα απαλές. Έτσι για να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα υπολογίζουµε τον χρόνο ουσιαστικά µε διαφορετικό τρόπο. ∆εν είµαστε έντονοι κι απότοµοι. Eργαζόµαστε µε τέτοιους τρόπους ώστε τα φαινολικά να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κι όχι απλά να εκχυλίζονται και να συσσωρεύονται. Αυτό όπως αντιλαµβάνεται καποιος εκτός απο συγκεκριµένη στόχευση απαιτεί και χρόνο. Με τη δική µας προσέγγιση στο τέλος της εκχύλισης το κρασί είναι εκεί. Είναι εκεί φωτεινό.
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κόσµος

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Οι ξεχασµένες γηγενείς
ποικιλίες όπλο κατά της
κλιµατικής αλλαγής

Σ

τροφή στο παρελθόν της αµπελοκαλλιέργειας προτείνεται
από Γάλλους ειδικούς προς την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής, δεδοµένου ότι έναν αιώνα πριν το Merlot στο Bordeaux
ήταν δυσεύρετο, όπως αναφέρθηκε στο Συµπόσιο Act for Change
που διεξήχθη 20-21 Ιουνίου στη γαλλική πόλη. Το θέµα όπως
τονίστηκε αφορά τον παγκόσµιο αµπελώνα και σύµφωνα µε τη
Marta Mendonça, διευθύντρια του The Porto Protocol, µιας βάσης
δεδοµένων µε λύσεις για την κλιµατική αλλαγή, «οι αµπελοοινικές
περιοχές θα πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο
έκαναν τα πράγµατα εδώ και αιώνες». Κάτι τέτοιο συνεπάγεται
επαναφορά γηγενών ποικιλιών προς εξέταση των χαρακτηριστικών
τους σε συνάρτηση µε την εξέλιξή τους στο θερµότερο κλίµα. Όπως
τονίστηκε, το 2021, επτά νέες ποικιλίες, µαζί οι Touriga Nacional
και Alvarinho, πιο γνωστές στην Πορτογαλία, εγκρίθηκαν για χρήση
στο Bordeaux, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη
και στην Ελλάδα µε ποικιλίες όπως το Βερτζαµί, το Ζουµιάτικο και το
Παµίδι να κρίνονται πιο ανθεκτικές στις νέες συνθήκες.
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Κρασί σε αλουµινένιο κουτάκι
αλλά µε ετικέτα Vincent van Gogh

Ποικιλία
Κολλινιάτικο
στους
αµπελώνες
του Κτήµατος
Τσέλεπου στη
Μαντίνεια

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

«Ό

σο η τέχνη µπορεί να
αιχµαλωτίσει µια στιγµή, το
ίδιο κάνει και ένα καλό ποτήρι κρασί»,
σύµφωνα µε τον Ben Franks, ιδρυτή
της Canned Wine Co. Πρόκειται για
µία βρετανική εταιρεία παραγωγής
οίνου σε αλουµινένια κουτάκια, η
οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα µια
νέα συλλογή ετικετών σε συνεργασία
µε την Εθνική Πινακοθήκη της
Βρετανίας, που της αδειοδότησε τη
χρήση έργων των Vincent van Gogh,
Paulus Theodorus van Brussel
και Paul Gauguin στα κουτάκια. Πρόκειται για µία κίνηση η οποία, σύµφωνα µε
τους εµπνευστές της, θα βοηθήσει στην «αλλαγή αντιλήψεων» για το κρασί σε
αλουµινένιο κουτί µέσω της συσχέτισης µε τις Καλές Τέχνες.
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BORDEAUX INDEX

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ
PREMIUM ΟΙΝΟΥΣ
«Π το κρασί µε τους ανθρώπους να... αγωνίζονται για επενδύοτέ δεν ήταν υψηλότερο το ενδιαφέρον των επενδυτών για

σεις που θα µπορούσαν να ξεπεράσουν τον πληθωρισµό», ανέφερε
πρόσφατα στους Financial Times ο Gary Boom, ιδρυτής της εταιρείας εµπορίας εκλεκτών κρασιών Bordeaux Index. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία µε έδρα το Λονδίνο κατέγραψε άλµα εσόδων τους πρώτους έξι µήνες του 2022, όπου τα έσοδα έφτασαν τα 80 εκατ. βρετανικές
λίρες (97 εκατ. δολάρια), γεγονός που τη βάζει σε καλό δρόµο για να
ξεπεράσει τα έσοδα ρεκόρ του 2021, ύψους 126 εκατ. λιρών (174 εκατ. δολάρια), µε αύξηση 47%. Μάλιστα, η LiveTrade, η διαδικτυακή
πλατφόρµα συναλλαγών της Bordeaux Index, συνέβαλε στην ανάπτυξη, µε τις συναλλαγές σε αξία να αυξάνονται κατά 55% ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι οι πωλήσεις σαµπάνιας και ιταλικών κρασιών αυξήθηκαν κατά 80% και 60% σε αξία αντίστοιχα, µαζί µε έναν αυξανόµενο αριθµό νέων συλλεκτών που «καταλαβαίνουν ότι το κρασί έχει
αποδειχθεί ότι είναι πολύ ανθεκτικό στον πληθωρισµό» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Matthew O'Connell, CEO της LiveTrade.

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ SOMMELIERS

PENFOLDS BIN 707

∆ιχάζει τον οινικό κόσµο
η ηλεκτρονική καράφα

Το καλύτερο στον κόσµο
Cabernet Sauvignon

Μ

Ε

ι α ηλεκτρική συσκευή που ισχυρίζεται ότι επιταχύνει τη διαδικασία της αναπνοής και κάνει το κρασί «να
έχει δύο έως πέντε φορές καλύτερη γεύση µέσα σε λίγα µόλις λεπτά» χωρίζει τον
κόσµο του οίνου στη µέση. «Γέλασα δυνατά όταν το είδα αυτό. Είναι σαν να βάζεις
το κρασί σε µια κουνιστή βάρκα και να ελπίζεις ότι θα επιβιώσει από τη θαλασσοπάθεια», ανέφερε σε πρόσφατη δήλωση
της η Melody Wong, επικεφαλής σοµελιέ
και αγοραστής κρασιού για το λονδρέζικο
Carlton Tower, ενώ από την άλλη για πολλούς αγοραστές του προϊόντος η επιτάχυνση του ανοίγµατος ενός κρασιού διευκολύνη την απόλαυση ενός οίνου.

να µονοποικιλιακό
Cabernet Sauvignon
κατέλαβε την κορυφαία
θέση στην κατάταξη του The
Global Cabernet Sauvignon
Masters για το 2022 αν
και ο διαγωνισµός δέχεται
και χαρµάνια, όπου το
Cabernet είναι το κυρίαρχο
σταφύλι. Ο λόγος για το
Penfolds Bin 700 το οποίο
παρασκευάστηκε για πρώτη
φορά το 1964 και για το οποίο χρησιµοποιήθηκαν σταφύλια
από παλιά αµπέλια αναµειγνύοντας περιοχές της Αυστραλίας
γνωστές για την παραγωγή πλούσιων στυλ Cabernet µε εκείνες
που φηµίζονται για πιο φρέσκες εκφράσεις.
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κόσµος

Η τεχνολογία AI για δοκιµή
κρασιού δεν έχει σχεδιαστεί
ως τεχνητός σοµελιέ, αλλά για
να αποδείξει ότι παρόµοιες
συσκευές επεκτείνουν τα όρια
της τεχνητής νοηµοσύνης,

TEXNHTH NOΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Επιτυγχάνεται ακρίβεια της τάξης του 95% λένε οι ερευνητές του Ινστιτούτου NIST στο Meryland

«Π

ιο αποτελεσµατική αλλά λιγότερο διασκεδαστική» είναι σύµφωνα µε τους κατασκευαστές της η µέθοδος δειγµατοληψίας
κρασιών µε τεχνολογία τεχνητής νοηµοσύνης που αναπτύχθηκε από επιστήµονες στις ΗΠΑ. Η οµάδα του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) ξεκίνησε εκπαιδεύοντας τον εικονικό ουρανίσκο του
συστήµατος «AI», χρησιµοποιώντας 148 από τα κρασιά από ένα σύνολο δεδοµένων 178 που παρασκευάζονται από τρεις ποικιλίες σταφυλιών.
Κάθε εικονικό κρασί είχε 13 χαρακτηριστικά που έπρεπε να ληφθούν υπόψη, όπως το επίπεδο αλκοόλ, το χρώµα, τα φλαβονοειδή, η τέφρα, η

αλκαλικότητα και το µαγνήσιο.Σε κάθε χαρακτηριστικό εκχωρήθηκε µια
τιµή µεταξύ 0 και 1 για να λάβει υπόψη το δίκτυο κατά τη διάκριση του ενός από τα άλλα. Στη συνέχεια, η τεχνολογία έπρεπε να δοκιµαστεί. Ο
«Αl» έλαβε µια εικονική δοκιµή γευσιγνωσίας κρασιού στο πλήρες σύνολο δεδοµένων, το οποίο περιελάµβανε και 30 κρασιά που δεν είχε ξαναδεί. Το σύστηµα πέρασε µε ακρίβεια 95,3% και έκανε µόνο δύο λάθη
στα κρασιά που δεν είχε ξαναδεί, κάτι που οι ερευνητές θεώρησαν ότι ήταν καλό σηµάδι. «Το να πάρουµε το 95,3% µας λέει ότι το σύστηµα λειτουργεί», δήλωσε ο φυσικός του NIST, Jabez McClelland.

ΚΑΙ SOMMELIER ΕΠΙ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Τρία ελληνικά οινοποιεία στη λίστα
µε τα 100 κορυφαία του κόσµου

M

ια σηµαντική διάκριση για τρία ελληνικά οινοποιεία πρόσφερε το έγκριτο περιοδικό και ιστοσελίδα της παγκόσµιας βιοµηχανίας ποτού
Wine & Spirits. Συγκεκριµένα το Κτήµα Άλφα από το Αµύνταιο, το Vassaltis
Vineyards από την Σαντορίνη και το Lyrarakis Winery από την Κρήτη, βρέθηκαν για το 2022 στη λίστα µε τα 100 κορυφαία οινοποιεία του κόσµου.

Ένας βασιλιάς
λάτρης του
ιταλικού οίνου

Ο

ινοποιός στο Highgrove House στο
Gloucestershire και λάτρης της οινικής κληρονοµιάς της Ιταλίας είναι σύµφωνα µε το WineNews ο νέος βασιλιάς της
Μ. Βρετανίας Κάρολος ΙΙΙ . Όπως αναφέρεται σχετικά είναι ιστορική η φιλία της των
Windsor µε την οικογένεια Frescobaldi, η
οποία, επί 700 χρόνια, προµηθεύει το παλάτι µε κρασί κι ελαιόλαδο.

Το 2017 στη Φλωρεντία απονεµήθηκε τον Κάρολο ο τίτλος του sommelier επί τιµής.
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ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανοίγει την εκπαιδευτική βεντάλια του
και σε µη αλκοολούχα το WSPC

Ο

πιστοποιηµένος εκπαιδευτικός οργανισµός για το κρασί και τα αποστάγµατα,
που έχει αναδειχθεί σε πυρήνα γνώσης για τον οινικό κόσµο εδώ και σχεδόν
20 χρόνια, άνοιξε τη βεντάλια του στις τις νέες εκπαιδευτικές ενότητες του καφέ,
του τσαγιού και του κακάο. Με στόχο να πρωτοστατήσει και στην αναβάθµιση
αυτών των κλάδων στην αγορά της καφεστίασης, ξεκινάει η νέα χρονιά στην οποία
παράλληλα προσφέρονται και άλλα νέα προγράµµατα, όπως τρίτο επίπεδο στις
σπουδές των αποσταγµάτων, εµπλουτισµός της Hestia µε marketing αλλά και νέα
αµερικανική πιστοποίηση σε συνεργασία µε το Wine Scholar Guild.

ΣΕ ΚΡΙΣΗ Η RIEDEL

Θέµα βιωσιµότητας
θέτει ο κατασκευαστής
πολυτελών ποτηριών

E

πί 11 γενιές, οι φούρνοι της οικογένειας
Riedel στο Kufstein, «το µαργαριτάρι του
Τιρόλο», καίνε ασταµάτητα, όµως για τον φετινό
χειµώνα ο Maximilian Riedel, ο σηµερινός CEO της
υαλοποιίας που ιδρύθηκε το 1756 και υποστηρίζει
ότι φτιάχνει τα ποτήρια «που θα επέλεγε το κρασί
σου να πιωθεί», ανησυχεί για το ενδεχόµενο κάποιοι
από τους φούρνους του να σπάσουν λόγω πτώσης
της θερµοκρασίας. Είναι µια από τις απώλειες της
ενεργειακής κρίσης, η οποία δεν αποκλείει να βάλει
λουκέτο σε αρκετές βιοµηχανίες της Ευρώπης, τόσο
εξαιτίας της εκτίναξης του κόστους λειτουργίας,
όσο και των ενδεχόµενων διακοπών στη γραµµή
παραγωγής. Στο χώρο του κρασιού, έχουν αναφερθεί
και άλλες αναταράξεις εξαιτίας της συγκυρίας, πέρα
από την ενδεχόµενη παύσης, ίσως και κατάρρευση
σύµφωνα µε το Bloomberg, της ιστορικής Riedel.
Στην Καλιφόρνια, οι καθυστερήσεις στα λιµάνια αλλά
και τα λουκέτα σε εργοστάσια παραγωγής φιαλών
στην Ουκρανία, έχουν αφήσει πολλούς οινοποιούς
χωρίς βαρέλια και µποτίλιες, καθώς ο φρέσκος
χυµός σταφυλιού βρίσκει γεµάτες δεξαµενές από
προηγούµενες χρονιές.
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ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ

Ε
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της µελέτης, δρ. Yuya Akagi ,το
κόκκινο κρασί περιέχει περισσότερες πολυφαινόλες από το
λευκό, συγκεκριµένα τη ρεσβερατρόλη, και είναι πιθανό τα
κόκκινα και τα λευκά κρασιά να διαφέρουν ως προς την επίδραση της γνωστικής λειτουργίας, κάτι θα µελετηθεί.

ρευνώντας τη γνωστική λειτουργία των ηλικιωµένων Ιαπώνων, οι οποίοι σηµειωτέον
έχουν το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής στον κόσµο µε µέσο όρο τα 85 χρόνια,
ερευνητές στο Πανεπιστήµιο της Οσάκα και στο Μητροπολιτικό Ινστιτούτο Γεροντολογίας
του Τόκιο διαπίστωσαν ότι η µέτρια και σταθερή κατανάλωση κρασιού συσχετίστηκε
µε υψηλότερη γνωστική λειτουργία. Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε στο BMC Geriatrics,
παρακολούθησε 1.226 άνδρες και γυναίκες στην Ιαπωνία, ηλικίας 75 έως 87 ετών από το
2010 έως το 2017. Οι επαγγελµατίες υγείας, που ρώτησαν τους συµµετέχοντες σχετικά
µε τα πρότυπα κατανάλωσης οινοπνεύµατος και µέτρησαν τη γνωστική τους λειτουργία
µέσω της ιαπωνικής έκδοσης του Montreal Cognitive Assessment (MoCA), διαπίστωσαν
σηµαντικές συσχετίσεις µόνο για το κρασί, ανέφερε σε πρόσφατη δήλωσή του ο
επικεφαλής της µελέτης δρ. Yuya Akagi. «Αυτό υποδηλώνει ότι οι ειδικές για το κρασί
ουσίες επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία, ειδικά αντιοξειδωτικά όπως οι πολυφαινόλες».
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

Νάουσα & Ραψάνη βλέπει το Κτήμα Τσέλεπου
Ισχυρό ενδιαφέρον για άλλες ζώνες ΠΟΠ µετά τη Μαντίνεια και τη Σαντορίνη
ζητούμενο δεν είναι να φυτέψουμε νέες ποικιλίες στην
«Τ οΑρκαδία.
Και για όσες φυτέψαμε ήδη εδώ, το κάναμε έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει έναν πειραματικό αμπελώνα, για
να δούμε αν ευδοκιμούν. Το θέμα είναι κάθε ποικιλία να αναπτύσσεται στον τόπο όπου ταιριάζει. Για να φέρω ένα παράδειγμα, το Ασύρτικο δεν θα μπορούσε να έχει χώρο στην
Αρκαδία, όταν δίνει το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε στα εδάφη της Σαντορίνης. Κι εμάς εδώ
μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του Μοσχοφίλερου».
Με αυτές τις σκέψεις ο οινοποιός Γιάννης
Τσέλεπος μαζί με την κόρη του Ανδριανή εξέφρασε το ενδιαφέρον του και για άλλες οινικές ζώνες ΠΟΠ σε επιλεγμένα αμπελοτόπια όπως η Νάουσα και η Ραψάνη, κάτι που
θα μπορούσε να εκφραστεί μέσα από νέες εξαγορές σε αμπελοτόπια ή και μέσα από συνεργασί-

ες στα πρότυπα της Σαντορίνης στο οινοποιείο Κάναβα Χρυσού.
«Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες μας καλύπτουν συνολική έκταση 600 στρεμμάτων και μας προσφέρουν αυτήν τη στιγμή πάνω από το 80% των συνολικών μας αναγκών σε σταφύλι στη Μαντίνεια» σημείωσε. Τα
τρία οινοποιεία του κτήματος Τσέλεπου σε Μαντινεία,
Νεμέα και Σαντορίνη παράγουν περίπου 650.000
φιάλες ετησίως ενώ ο όμιλος έκλεισε το 2021 με
κύκλο εργασιών στα 6 εκατ. ευρώ. Στο πλάνο
βρίσκονται επενδύσεις άνω των πέντε εκατ.
τα επόμενα χρόνια, μέσα στις οποίες βρίσκεται η δημιουργία βιοκλιματικού οινοποιείου στη Νεμέα. «Η Νεμέα είναι εξίσου
σημαντική περιοχή με τη Μαντινεία. Εκεί
διατηρούμε 120 στρέμματα ιδιόκτητου αμπελώνα, ενώ προσπαθούμε να αγοράσουμε και άλλα, φτάνοντας στα 200 στρέμματα
γης» σημειώνει ο Γ. Τσέλεπος. Γ. Λαµπίρης
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TEXNH KAI H ETIKETA ΓΙΑ ΤΟ JIMA WINERY

Ένα boutique οινοποιείο στην
αύρα του Αμβρακικού κόλπου

Ι

θύνων νους του οινικού εγχειρήματος που ακούει στο όνομα
Jima Winery ο Πάνος Τζίμας, χημικός οινολόγος, με diploma από το WSEΤ και συμμετέχων στο πρόγραμμα Master of
Wine, που δημιούργησε το 2019 το «boutique» οινοποιείο
της Άρτας. Boutique σε ό,τι αφορά τον μικρό αμπελώνα των
22 στρεμμάτων, τον μικρό αριθμό ετικετών, την περιορισμένη
παραγωγή αλλά και την επιμονή στη μοναδικότητα,
καθώς ήδη από το ξεκίνημά του τρέχει το premium project «Les Vignerons», στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσει
one off ετικέτες, με συνεργαζόμενους παραγωγούς, ώστε να
αναδεικνύονται η διαφορετικότητα της κάθε οινικής χρονιάς
και τα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών
από κτήματα μικρών αμπελουργών και να μην χάνονται
μέσα στα χαρμάνια δεξαμενών μεγάλων οινοποιείων.
Πρόσφατο παράδειγμα η λευκή μονοποικιλιακή Ντεμπίνα
από αμπελοτόπι 5 στρεμμάτων των Στέφανου και Βάσως
Σιουμάλα από το Σακελλαρικό της Ζίτσας, στα Ιωάννινα, μια
συνεργασία που θα συνεχιστεί με μονοποικιλιακό Βλάχικο,
το οποίο τώρα ωριμάζει σε δρύινο βαρέλι ενός έτους και
πρόκειται να κυκλοφορήσει το πολύ σε 800-900 φιάλες.
Σημειώνεται ότι η πρώτη αντίστοιχη συνεργασία ήταν το
2019 με τον αμπελουργό Δημήτρη Τέσια από τη Χρυσοβίτσα
Ιωαννίνων και με Βλάχικο, από την οποία προέκυψε η ετικέτα
«Farfalina», εμπνευσμένη από πίνακα ζωγραφικής φίλου
του κ. Τζίμα. Εκτός από τις ετικέτες από συνεργαζόμενους
παραγωγούς, το Jima Winery παράγει τρεις ακόμη ετικέτες,
από σταφύλια που προέρχονται από τον ιδιόκτητο αμπελώνα
κυρίως με Merlot και Cabernet Franc και 5 στρμ, Βερτζαμί.
Επόμενοι στόχοι του, σύμφωνα με τον ίδιο, η σταθεροποίηση
της ποιοτικής εικόνας του αμπελώνα, μια μικρή επέκταση και
η μετατροπή του σε επισκέψιμο. Λ. Λιάµης
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NICO LAZARIDI

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ ΕΣΟ∆ΕΙΑΣ 2017

Τ

o «Μαγικό Βουνό Ερυθρό 2017» µόλις ολοκλήρωσε την εµφιάλωσή
του και ετοιµάζεται για το µεγάλο του ταξίδι.µε τη νέα συλλεκτική του
ετικέτα, που κάθε χρόνο φιλοξενεί ένα νέο καλλιτεχνικό έργο. Τις ετικέτες
για τον Λευκό & Ερυθρό οίνο Μαγικό Βουνό έχουν κοσµήσει πρωτότυπα
έργα καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο Γιάννης
Νίκου, η Όπυ Ζούνη, ο Γιάννης Βαλυράκης, ο Γιώργος Ταξίδης και άλλοι.
Όλες οι ετικέτες είναι πρωτότυπες δηµιουργίες, εµπνευσµένες για να
συνοδέψουν ξεχωριστά την κάθε εσοδεία του. Συγκεκριµένα τη νέα ετικέτα
εσοδείας 2017 κοσµεί το ζωγραφικό έργο που έχει φιλοτεχνήσει
η Μικαέλλα Θεοφανοπούλου, η Ελληνίδα εικαστικός που
ειδικεύεται στην «one line art».. Το συγκεκριµένο έργο
έρχεται να «ζευγαρώσει µε τις «Στιγµές», τον πίνακα που
φιλοτέχνησε για το Μαγικόό Βουνό Λευκό 2021. Ο νέος
πίνακας φέρει τον τίτλο «Μεγαλοπρεπής ∆ίοδος Αρωµάτων».
Μία αλληλουχία προσώπων που συναντιούνται µε αυτή τη
χρωµατική πανδαισία µάς οδηγεί σε µία ροµαντική διάσταση
οπτικών και γευστικών ερεθισµάτων. Μάτια εκφραστικά,
γεµάτα λάµψη αντανακλούν την επιθυµία, την απόλαυση,
τον πόθο, τον έρωτα. Κορύφωση των συναισθηµάτων µε το
«µαγικό» άγγιγµα του χεριού, την αγκαλιά και την ανθρώπινη
επαφή που «γεµίζουν» τον λευκό καµβά, όπως ο οίνος το

ποτήρι µας. Άλλωστε το Μαγικό Βουνό Ερυθρό προέρχεται από έναν τόπο
µε πλούσια ιστορία και σπουδαία πολιτιστική κληρονοµιά. Περιβάλλεται
προστατευτικά από τα όρη Φαλακρό στα βόρεια και Μενοίκιο στα βορειοδυτικά και νοτιαοανατολικά «βλέπει» το χρυσοφόρο Παγγαίο που έχει
συνδέσει το όνοµά του µε την ∆ιονυσιακή λατρεία και την αναζήτηση
θησαυρών από τους µεγάλους Μακεδόνες βασιλιάδες.

Aρωµατικός πλούτος και µακρά επίγευση
Βαθύ πορφυρό χρώµα για τον ερυθρό ξηρό οίνο από 50% Cabernet Sauvignon & 50% Cabernet Franc Στη µύτη έντονα αρώµατα ώριµων
κόκκινων και µαύρων φρούτων, βιολέτας, καφέ και µαύρης σοκολάτας
δένουν αρµονικά µε τoν πικάντικο χαρακτήρα των µπαχαρικών. Στόµα
µε γεµάτο σώµα µε στρόγγυλες τανίνες και ισορροπηµένη οξύτητα µε
αρωµατικό πλούτο και µακρά επίγευση.Η οινοποίηση είναι κλασική
ερυθρού οίνου µακράς µεταζυµωτικής εκχύλισης και αύξηση της
αναλογίας στέµφυλων/µούστου, µε παραµονή για ωρίµαση 1820 µήνες σε καινούργια δρύινα βαρέλια ουγγρικής και γαλλικής
προέλευσης, και έπειτα 18 µήνες σε αναγωγικό περιβάλλον µέσα
στη φιάλη. Επιδέχεται παλαίωσης 10-15 χρόνια από τον τρύγο και.
συνοδεύει κόκκινα κρέατα µε σύνθετες σάλτσες, φτερωτό και ορεινό
κυνήγι, όπως και πικάντικα τυριά.

52 Wine Trails

50-57_epix_n.indd 52

20/09/2022 22:26

MAΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ & ΜΑΥΡΟ∆ΑΦΝΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΚΙΡΛΕΜΗ

Μ

αυροτράγανο και Μαυροδάφνη σε ένα
αχαρτογράφητο µέχρι στιγµής terroir
γίνονται το προσωπικό στοίχηµα των αδερφών
Γκιρλέµη, οι οποίοι µε ορµητήριο το πετρόκτιστο
οινοποιείο τους στο ∆οµοκό διανύουν το
τελευταίο διάστηµα µια πολύ δηµιουργική
φάση που τους φέρνει αναγνώριση εντός και
εκτός συνόρων.Σε έκταση 72 στρεµµάτων, οι
νέες φυτεύσεις που θα δώσουν τους πρώτους
καρπούς σε περίπου 3 χρόνια, περιλαµβάνουν
και διεθνείς ποικιλίες, όπως Grenache Rouge,
Gewürztraminer και Riesling. Οι νέες φυτεύσεις
έρχονται να γεµίσουν το λόφο γύρω και πάνω
στον οποίο έχει στηθεί ένας από τους πιο
καλοσχεδιασµένους και τακτοποιηµένους
ενιαίους αµπελώνες στην Ελλάδα. Τα 350 αρχικά
στρέµµατα του αµπελώνα, ανυψώνονται από το
ανάγλυφο του τόπου και επιβλέπουν τον κάµπο
στο Πολυδένδρι ∆οµοκού.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Το Wine Τrails βρέθηκε στο οινοποιείο στο
∆οµοκό, όπου η οµάδα που έχουν στήσει τα
αδέρφια Γκιρλέµη µάζευε Syrah για το ροζέ «Ρ».
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∆ΡΑΜΑ

Γηγενείς ποικιλίες από
όλη την Ελλάδα αγοράζει
το Οινοποιείο Oenops

Μ

Ο οινολόγος και
ιδρυτής του
Oenops, Νίκος
Καρατζάς.

ε βασική κατεύθυνση την αξιοποίηση
των ελληνικών ποικιλιών, το οινοποιείο
Oenops επέλεξει ένα πρωτόγνωρο για τα
εγχώρια δεδοµένα µοντέλο, να παραλαµβάνει
ποικιλίες σταφυλιού από πολλές και διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας εκτός της ∆ράµας όπου
εδρεύει. Όπως µάλιστα σηµειώνει ο οινολόγος
και ιδρυτής του οινοποιείου, Νίκος Καρατζάς,
«όλα ξεκίνησαν το 2015. Ήµουν τότε οινολόγος
και διευθύνων σύµβουλος στο Κτήµα Παυλίδη.
Κατά την αποχώρησή µου από εκεί, στράφηκα
στη συµβουλευτική επιλεγµένων εταιρειών στο
κρασί. Είδα πολλά αµπελοτεµάχια σε πολλές
διαφορετικές περιοχές και µε εξέπληξε ο πλούτος
και η ετερογένεια του εδάφους και του κλίµατος
της χώρας. Κάπου εκεί γεννήθηκε το project».
Ένα από τα επόµενα σχέδια είναι η οινοποίηση
µονοποικιλιακής Μαυροδάφνης, την οποία
εντόπισε στο Κιλκίς, σε ένα αµπέλι 17 ετών.
Σηµειώνεται ότι περισσότερο από 40% της
παραγωγής εξάγεται ενώ η δυναµικότητά του
ανέρχεται σε έως 140.000 φιάλες. Γ. Λαµπίρης

ΣΤΟ ΠΕΤΡΙ ΝΕΜΕΑΣ

NEO ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ

Τ

η δική του ξεχωριστή φιλοσοφία επιδιώκει να φέρει στη Νεµέα ο οινοποιός Χρήστος
Αϊβαλής, δηµιουργώντας νέο οινοποιείο που θα είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το
περιβάλλον και ταυτόχρονα θα αντλεί επιρροές από τα φυσικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου.
Το νέο οινοποιείο θα βρίσκεται στο Πετρί της Νεµέας, όπως λέει ο οινοποιός και επικεφαλής
του κτήµατος, Χρήστος Αϊβαλής. Ο ίδιος αναφέρει στο Wine Trails πως το νέο οινοποιείο θα
διαθέτει υπόγειες κάβες, µε καινοτόµο στοιχείο το γεγονός ότι τα κρασιά θα παλαιώνουν σε
φυσική θερµοκρασία στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο, ο οποίος θα βρίσκεται σε βάθος 6
µέτρων. Σε ό,τι αφορά τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον
και ανακυκλώσιµα. Η νέα εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί έως και τον Αύγουστο του 2023.
Σε ό,τι αφορά το υφιστάµενο οινοποιείο θα παραµείνει ενεργό ταυτόχρονα µε το καινούργιο,
λειτουργώντας ως χώρος υποδοχής των επισκεπτών. Γ. Λαµπίρης
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ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΛΕΩΝΕΣ

ΦΡΕΣΚΟ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΕΛΛΑ

Σ

ε µία διαφορετική προσέγγιση προκειµένου να προσφέρει φρέσκο Αγιωργίτικο έχει προχωρήσει
ο οινολόγος Βασίλης Σελλάς του οµώνυµου Κτήµατος της Νεµέας. «Θέλουµε ένα κόκκινο κρασί,
που να µπορεί να το πιει κάποιος και στη διάρκεια του καλοκαιριού µε έντονα αρώµατα φρούτων,
υψηλότερη οξύτητα, µέτριο σώµα και λιγότερες ταννίνες» σηµειώνει. Παράλληλα το Κτήµα, που παράγει
30.000 φιάλες το χρόνο και κυκλοφορεί επτά ετικέτες, προχώρησε σε νέες φυτεύσεις Sauvignon Blanc,
ώστε να αποκτήσει παραγωγική αυτάρκεια στη συγκεκριµένη ποικιλία, ενώ προγραµµατίζει φυτεύσεις
και Cabernet Franc. Παράλληλα η οικογένεια Σελλά σχεδιάζει ην ένταξή του Κτήµατος σε προγράµµατα
ενίσχυσης επενδύσεων για να δηµιουργήσει επισκέψιµες εγκαταστάσεις, όπου σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η
δηµιουργία εστιατορίου και σε δεύτερο η ανάπτυξη του οινοτουρισµού µε ιδιόκτητους χώρους φιλοξενίας.
Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης στα επόµενα δύο χρόνια. Γ. Λαµπίρης
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Οινοποιείο στα
Μετέωρα χτίζει
η Ιωάννα Τσιλιλή

Τ

ο νέο της προσωπικό οινολογικό εγχείρηµα
κάνει πράξη η οινολόγος Ιωάννα Τσιλιλή,
δηµιουργώντας το Κτήµα Tsililis Terres µε ποικιλίες
που ευδοκιµούν στο terroir των Μετεώρων, το οποίο
γνωρίζει η ίδια σε όλες του τις εκφάνσεις, λόγω
του πρότερου παραγωγικού της βίου στο κτήµα
Θεόπετρα. Εκτός από τις τρεις ετικέτες που ήδη έχει
κυκλοφορήσει, και συγκεκριµένα το λευκό βιολογικό
Edenia Bella από Μαλαγουζιά και Ασύρτικο, το ροζέ
βιολογικό Edenia Fuxia από Ληµνιώνα και Syrah
και το IΩ ροζέ από Ξινόµαυρο, Ληµνιώνα και Syrah,
πρόθεσή της είναι να παρουσιάσει και αφρώδη κρασιά,
στα οποία ειδικεύεται. Η προσπάθεια ξεκίνησε σε
συνεργασία µε φιλικό οινοποιείο και αυτή την περίοδο
βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του ιδιόκτητου
οινοποιείου στην Σαρακίνα Μετεώρων που θα κινείται
προς την παραγωγή βιοδυναµικών κρασιών χωρίς
καταπόνηση της πρώτης ύλης. Γ. Λαµπίρης

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 40.000 ΦΙΑΛΩΝ

Υπόσκαφο
το επισκέψιμο
οινοποιείο
της Οίνοι Αδάμ

Σ

την κορυφή του λόφου που στέκει πάνω
το χωριό Αδάµ, σε υψόµετρο περίπου
300-350 µ., µε φόντο τον Χορτιάτη και απέναντί
του τη στενή «γλώσσα» γης, που παίζει το
ρόλο του φυσικού συνόρου µεταξύ Βόλβης
και Κορώνειας, θα αποκτήσει, το «Κτήµα Οίνοι
Αδάµ», το δικό του επισκέψιµο οινοποιείο και
θα είναι και υπόσκαφο. Ο θεµέλιος λίθος µπήκε
φέτος, από την οικογένεια Μαστοργιάννη, µε

τη συµπλήρωση ακριβώς 20 ετών από τη
στιγµή της φύτευσης, το 2002, του πρότυπου
ιδιόκτητου αµπελώνα, ο οποίος καλύπτει
ήδη έκταση 55 στρεµµάτων και επεκτείνεται
και µε νέες φυτεύσεις. Η δυναµικότητα του
οινοποιείου, που θα στοιχίσει 300.000 ευρώ, θα
είναι 35.000 – 40.000 φιάλες ετησίως, καθώς
η οικογένεια δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο της
ποιότητας των κρασιών της.. Λ. Λιάµης
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ΚΤΗΜΑ ΡΑΠΤΗ

ΣΕ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΡΑΠΤΗ

Μ

ε καταβολές στην αµπελουργία και
στα φυτώρια αµπέλου, η οικογένεια
Ράπτη µε έδρα το Λεόντιο Νεµέας ανέπτυξε
σταδιακά τη δραστηριότητά της στον άµεσα
συνυφασµένο κλάδο της παραγωγής κρασιού.
Σήµερα από τις δεξαµενές και τα βαρέλια
του Κτήµατος Ράπτη παράγονται 12 ετικέτες,
όπου µεγαλύτερη βαρύτητα εκτός από την
γηγενή ποικιλία το Αγιωργίτικο, δίνεται και στην

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

παραγωγή του Ασύρτικου, ποικιλία από την
οποία κυκλοφορεί η ετικέτα «Μαύρη Σπηλιά».
Το Κτήµα Ράπτη ετοιµάζει και ένα Ασύρτικο µε
πιο έντονο χαρακτήρα, το οποίο παλαιώνει σε
βαρέλι. Αναφορικά µε τον χαρακτήρα του, ο
οινοποιός Χρήστος Ράπτης αναφέρει ότι στην
περιοχή το Λεοντίου η ποικιλία ευδοκιµεί ιδανικά,
προσφέροντας αποδόσεις που δεν υπερβαίνουν
τα 800 κιλά ανά στρέµµα. «Επιδίωξή µας είναι να
αναπτύξουµε ακόµα περισσότερο την καλλιέργεια
του Ασύρτικου τα επόµενα χρόνια. Είναι ένα κρασί
που το ζητάει η αγορά και αποτελεί πεποίθησή µου
ότι δεν µπορεί µία περιοχή να βασιστεί αποκλειστικά
σε µία ΠΟΠ ποικιλία». Γ. Λαµπίρης
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ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
Απεφάνθησαν οι ειδικοί και αναφώνησαν οµόφωνα,
τίποτα πιο ταιριαστό από Μοσχοφίλερο στο ηλιοβασίλεµα.
Όπως το ηλιοβασίλεµα καταλαγιάζει τα πάθη της ηµέρας,
έτσι και το Μοσχοφίλερο χαλαρώνει το πνεύµα
Επιµέλεια Ζήσης Πανάγος 
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Όταν το Μοσχοφίλερο πέφτει στα
κατάλληλα χέρια σε ένα µαγευτικό σκηνικό όπως αυτό του Aigis
Suites στην Κέα, η εµπερία γίνεται
κάτι παραπάνω από ανεπανάληπτη.

Λ

έγεται συχνά ότι το κρασί πάει µε τη διάθεση. Όταν µάλιστα, µέσα Σεπτεµβρίου, πριν το ηλιοβασίλεµα, µε καλούς
φίλους, στέκεσαι στο µπαλκόνι της Τζιας (Aigis Suites), αγναντεύοντας το Κάβο Ντόρο και απολαµβάνοντας ένα ποτήρι
Μοσχοφίλερο, τότε όλα µοιάζουν µαγικά. Όποιο Μοσχοφίλερο και να δοκιµάσεις, έχει κάτι όµορφο να σου ψιθυρίσει.
Ξεκινήσαµε µε µια αφρώδη «Amalia Brut» του Τσέλεπου, µαστορεµένη µε την παραδοσιακή µέθοδο. Ο ήλιος µόλις είχε
αρχίσει να κοκκινίζει πάνω από τo Μυρτώο Πέλαγος και η παρέα της Τζιας έπαιρνε µια πρώτη ακαταµάχητη γεύση της
δύναµης που κρύβει το Μοσχοφίλερο. Αρκεί να βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Σειρά είχαν άλλες πέντε ετικέτες µε λευκά Μοσχοφίλερα,
που αποδείχθηκαν ένα κι ένα. ∆ύο Γραβιέρες Κέας (η µία µε πιπέρι), ένα ντόπιο Ξινό και µια Κοπανιστή του νησιού, µαζί και ένα Καρίκι
Τήνου, που ωρίµασε στην αγκαλιά µιας αποξηραµένης κολοκύθας, ήταν τα συνοδευτικά τους. Α ναι, και µερικές φέτες Λούζα Κέας
µε θρούµπι. Το πάντα φιλόξενο µπαλκόνι του Aigis στο λόφο που ατενίζει το Βουλκάρι, είναι το πρώτο που γλυκαίνει την καρδιά και
τα φέρνει όλα σε µια ισορροπία. Βέβαια, κανένας άλλος δεν θα µπορούσε να συνδυάσει τόσο τέλεια το σκηνικό µε τη διάθεση των
καλεσµένων, όσο η φιλόξενη οικοδέσποινα του Aigis. Η Λίζα Μορφονιού είναι ο άνθρωπος που συστήνει µε άλλο τρόπο την Τζια.
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Το Μοσχοφίλερο αγαπάει τις
οξύτητες και τα πάει καλά µε
κάθε είδους σαλάτα, θέλει δίπλα του ό,τι έχει λεµόνι καθώς
και φρέσκα λευκά τυριά που
έχουν οξύτητα. Οι ροζέ εκδοχές
συνδυάζονται µε λαδερά φαγητά αλλά και ζυµαρικά ενώ τα αφρώδη θέλουν τηγανιτά θαλασσινά και όστρακα.
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ΚΤΗΜΑ
ΚΙΣΣΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΟΙΝΩ∆ΟΣ

∆ΙΜΗΝΙΟ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΚΤΗMΑ
ΣΕΜΕΛΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
ΝΕΜΕΑ

ΝΕΜΕΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΚΑ∆ΙΑ

ΚΤΗMΑ
ΤΣΕΛΕΠΟΥ
ΡΙΖΕΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟ

ΚΤΗMΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΟ
ΣΧΟ
ΦΙ
ΛΕ
ΡΟ

Τριαντάφυλλο Τ
άνθη λεµονιάς
και πράσινο
µήλο

ο πιο αρωµατικό από την οικογένεια των Φιλεριών, το
Μοσχοφίλερο, είναι µια ερυθρωπή ποικιλία µε βασικό
χαρακτηριστικό της το ροδαλό χρώµα της φλούδας. Πυρήνας
της καλλιέργειάς του είναι η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα το
οροπέδιο της Μαντίνειας, όπου καλύπτει το 85% των αµπελώνων. Εκεί, στα
ορεινά κρύα εδάφη της περιοχής µεγαλουργεί δίνοντας τους λευκούς
οίνους ΠΟΠ Μαντίνεια. Τα τελευταία χρόνια βέβαια τα µονοποικιλιακά ροζέ
Μοσχοφίλερα αυξάνονται συνεχώς ενώ συµµετέχει και σε χαρµάνια οίνων,
ανάµεσά τους και πολλοί µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη, τα
οποία «ντύνει» µε το άρωµά του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Μοσχοφίλερο
διατηρεί τη µοναδικότητά του τόσο όταν οινοποιείται µε την παραδοσιακή
µέθοδο της Καµπανίας για να δώσει λεπτά αφρώδη κρασιά όσο και όταν
-σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις- καλείται να συµβιώσει µε τη δρυ. Τα λευκά
Μοσχοφίλερα έχουν σχεδόν διάφανο χρώµα µε γκρι ή σοµον ανταύγειες,
µέτρια ή ακόµη και υψηλή οξύτητα και ελαφρύ σώµα. Τα αρώµατα είναι
έντονα ανθικά µε το τριαντάφυλλο, το γιασεµί και τα άνθη λεµονιάς να
κυριαρχούν αλλά και φρουτώδη µε εσπεριδοειδή και πράσινο µήλο. Τα ροζέ,
από την άλλη, έχουν πιο φρουτώδη χαρακτήρα µε αρώµατα πετροκέρασου,
ροζ γκρέιπφρουτ, γλυκολέµονου, κόκκινου τριαντάφυλλου, λουκουµιού και
καραµέλας. Τέλος, τα αφρώδη ξεχωρίζουν για τη µοναδική φινέτσα και
ισορροπία, καθώς συνδυάζουν υπέροχα τα αυτολυτικά αρώµατα µε τον
ντελικάτο αρωµατικό χαρακτήρα και την οξύτητα της ποικιλίας.
* H σειρά παρουσίασης είναιτυχαία
Wine Trails 61

58-69_MOSXOFILERO_ns.indd 61

20/09/2022 21:18

µοσχοφίλερο

Από δεξιά ∆ηµήτρης
Νικολάου, οινολόγος και
Γιάννης Νικολάου, οινολόγος
και ιδρυτής του Κτήµατος.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Όλο άρωµα και φρεσκάδα
Τα παλαιά κλήµατα της Μαντίνειας ενισχύουν τον φρουτώδη χαρακτήρα
Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ για το µονοποικιλιακό Μοσχοφίλερο του Κτήµατος Νικολάου προέρχεται από τους ιδιόκτητους οικογενειακούς αµπελώνες 8 στρεµµάτων, αποκλειστικά βιολογικής γεωργίας στην περιοχή Παλαιόπυργος Μαντίνειας µε ηλικία αµπελιών 60 έτη. Τα επιλεγµένα αµπελοτεµάχια έχουν υπέδαφος αργιλοπηλώδες και προσανατολισµό δυτικό µε απόδοση περί τα 600 κιλά ανά στρέµµα και τα σταφύλια που προορίζονται γι' αυτό το κρασί συλλέγονται µε το χέρι όταν έχουν φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο
φαινολικής και αλκοολικής ωρίµανσης. Στο οινοποιείο ψύχονται στους 4Ο C και πραγµατοποιείται κρυοεκχύλιση στους 8Ο C για 4
ώρες. Χρησιµοποιώντας µόνο τον πρόρωγο, λαµβάνει χώρα η αλκοολική ζύµωση σε ανοξείδωτες δεξαµενές ελεγχόµενης θερµοκρασίας στους 17Ο C για την ανάδειξη όλου του αρωµατικού χαρακτήρα της ποικιλίας. Πρόκειται για ένα κρασί που προσφέρει
µια ιδιαίτερη γευστική εµπειρία όπου οι νότες ροδοπετάλων και εσπεριδοειδών συνδυάζονται µε την έντονη οξύτητα και την µακρά επίγευση ταιριάζοντας ιδανικά µε τη µεσογειακή αλλά και την ασιατική κουζίνα. Σερβίρεται στους 12Ο C.

Μοσχοφίλερο
Νικολάου 2020
Οινοποιείο: Κτήµα Νικολάου
Οινολόγος: ∆ηµήτρης Νικολάου
Περιοχή: Παλαιόπυργος Μαντίνειας
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Μόνο µεράκι
Από το boutique Οινοποιείο Μορόπουλου
µε αγάπη για την Αρκαδική γη
Ανοικτό υπόλευκο χρώµα µε γκρι ανταύγειες. Ανθικό
µπουκέτο µε τροπικές νύξεις αλλά και νότες ορυκτότητας που διευρύνουν τον πολύπλοκο αρωµατικό χαρακτήρα και φρέσκο, δροσιστικό στόµα µε αρωµατική ένταση
και τραγανή οξύτητα αλλά και µακριά επίγευση που υπόσχεται εξέλιξη χαρακτηρίζουν την ΠΟΠ Μαντίνεια του Οινοποιείου Μορόπουλου. Η επιλογή της πρώτης ύλης γίνεται από βιολογικούς και συµβατικούς ξερικούς αµπελώνες που βρίσκονται κυρίως σε πλαγιές και σε υψόµετρο
670-700 µ. όπου η έντονη διαφορά θερµοκρασίας ηµέρας και νύχτας συµβάλλει στη χαρακτηριστική επιµήκυνση του βλαστικού κύκλου και στον όψιµο τρύγο. Κλασική
λεύκη οινοποίηση µε τη ζύµωση σε ανοξείδωτες δεξαµενές και ελεγχόµενη θερµοκρασία, µετά από στατική απολάσπωση. Το τελικό χαρµάνι ωριµάζει σε φίνες και ολόκληρες οινολάσπες για τουλάχιστον 6 µήνες.
Το boutique τόσο σε µέγεθος όσο και σε φιλοσοφία
λειτουργίας αλλά και Οινοποιείο Μορόπουλου βρίσκεται
στην καρδιά της ζώνης της Μαντινείας στο Νεοχώρι
Τρίπολης. Σήµερα η διαχείρισή του ανήκει στη νεότερη
γενιά της οικογένειας, τη Γεωργία και τον Κώστα.

Μαντίνεια ΠΟΠ
Μορόπουλου 2020
Οινοποιείο: Οινοποιείο Μορόπουλου
Οινολόγος : Λευτέρης Αναγνώστου
Περιοχή: Νεοχώριο Μαντινείας
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Πολλαπλές
διεθνείς
βραβεύσεις
Ασηµένιο Μετάλλιο στον London
Wine Competition
2022 και Χάλκινα Μετάλλια στον
International Wine
Challenge 2022
και τον International
Wine & Spirits
Competition 2022
µεταξύ των πιο πρόσφατων βραβεύσεων της εσοδείας
2021.

Geometria 2021
Οινοποιείο: Οινοποιείο Λαφαζάνη
Οινοποιός: Σπύρος Λαφαζάνης
Περιοχή: Νεµέα

Σταφύλι προς σταφύλι
Χειρωνακτική διαλογή από επιλεγµένους αµπελώνες
και οι πλέον σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης
ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ της οικογένειας του Σπύρου Λαφαζάνη στη Νεµέα, αθροίζοντας πάνω από 70
χρόνια οινοποιητικής εµπειρίας και κεφαλαιοποιώντας τη δυναµική ανερχόµενων ποικιλιών
του ελληνικού αµπελώνα, δηµιούργησε τo 2016 και λάνσαρε στην αγορά την ετικέτα Μοσχοφίλερο, κάτω από το brand Geometria. Με την εξαιρετική αισθητική της προσέγγιση, το άκρως ελκυστικό packaging, την κορυφαία ποιότητά της και τον αρωµατικό της χαρακτήρα,
η ετικέτα προέρχεται από τους ιδιόκτητους αµπελώνες της οικογένειας αλλά και συνεργαζόµενους παραγωγούς από τη Μαντίνεια. Η πρώτη ύλη διαλέγεται σταφύλι προς σταφύλι χειρωνακτικά και παράγεται µε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές οινοποίησης και τη φιλοσοφία
της βιώσιµης καλλιέργειας. Παντοτινός γνώµονας της φιλοσοφίας των καλλιεργητικών τεχνικών του Σπύρου Λαφαζάνη είναι ο σεβασµός προς το περιβάλλον και εργαλεία του τα «πράσινα µέσα» που αξιοποιεί, µε τελικό αποτέλεσµα το µηδενικό ισοζύγιο άνθρακος του οινοποιείου αλλά και την απόλυτη αξιοποίηση των ανακυκλώσιµων προϊόντων του.

Και σε κώδικα Braille
Η ετικέτα Geometria Μοσχοφίλερο, η οποία έχει
βραβευθεί επανειληµµένα
σε διεθνείς διαγωνισµούς,
παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους καταναλωτές σε τέσσερις κοινοτικές
γλώσσες, αλλά και σε κώδικα Braille.
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Πληµµυρίζει
τις αισθήσεις
Φινετσάτο και αρωµατικό, ξεδιπλώνει
τον χαρακτήρα της ποικιλίας
ΛΕΥΚΟΣ ξηρός οίνος ΠΓΕ Πελοπόννησος είναι το Μοσχοφίλερο του Οινοποιείου Οινωδός, που λειτουργεί από το 2009 µε έδρα το Ζευγολατιό Κορινθίας. Η πρώτη ύλη προέρχεται από επιλεγµένους αµπελώνες της
Μαντίνειας µε αρώµατα εσπεριδοειδών και τριαντάφυλλου. Αποτελεί τον ιδανικό συνοδό για θαλασσινά, ψαρικά και έντονα λευκά τυριά, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι
για τη χρονιά 2022 το Οινωδός Μοσχοφίλερο ’21 βραβεύτηκε µε Χρυσό Μετάλλιο στο διαγωνισµό Balkans
International Wine Competition 2022.

Οινωδός
Μοσχοφίλερο 2021
Οινοποιείο: Οινοποιείο Οινωδός
Οινολόγοι: Σπύρος Ευδαίµων &
Γιάννης Τζελέπης (δεξιά)
Περιοχή: Μαντίνεια
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Το ντελικάτο ροζέ
Single Block µονοποικιλιακό ροζέ Μοσχοφίλερο
µε ώριµα φρούτα στη µύτη, έντονες νότες
τριαντάφυλλο µε πλούσιο και γεµάτο στόµα
ΤΟ ΡΟΖΕ Μοσχοφίλερο του Κτήµατος Κϊσσα προέρχεται από ένα
συγκεκριµένο ενιαίο τεµάχιο εντός του ορεινού αµπελώνα του
Μοσχοφίλερου στις πλαγιές του Μαυριόρους στην Κορινθία µε
το υψόµετρο να ξεκινά από τα 750 µ. σε αµµοπηλώδη εδάφη µε
µεγάλες κλίσεις. Πρόκειται άλλωστε για µια ποικιλία που αγαπά
το κρύο, µε αποτέλεσµα να δίνει εξαιρετικά αποτελέσµατα στην
περιοχή, µε τη χαρακτηριστική µεγάλη διαφορά θερµοκρασίας
µεταξύ ηµέρας και νύχτας να επιµηκύνει την περίοδο ωρίµανσης και να προσδίδει εξαιρετικές οξύτητες και πλούσιο αρωµατικό δυναµικό. Τα σταφύλια συλλέγονται χειρωνακτικά σε τελάρα
των 20 κιλών. Στη συνέχεια ακολουθούν εκραγισµός, σύνθλιψη
και µεταφορά σε ανοξείδωτες δεξαµενές για εκχύλιση σε χαµηλές θερµοκρασίες για 18-20 ώρες. Η σταφυλόµαζα στη συνέχεια πιέζεται σε πνευµατικά πιεστήρια και µετά από στατική απολάσπωση ακολουθεί η ζύµωση η οποία πραγµατοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαµενές σε χαµηλές ελεγχόµενες θερµοκρασίες
15-17oC. Το Μοσχοφίλερο εκτός από ντελικάτα αρώµατα έχει
και πολύ ντελικάτο και ευαίσθητο χρώµα καθώς είναι µια γκρι
ποικιλία και όχι κόκκινη. Οπότε όλες οι διαδικασίες είναι ήπιες
και πραγµατοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή για να διατηρηθεί
το χρώµα. Μετά τη ζύµωση το κρασί ωριµάζει πάνω στις λεπτές
οινολάσπες για ακόµα 3 µήνες πριν την εµφιάλωση.

Το χρώµα έντονο ροζ, στη µύτη εσπεριδοειδή, λουκούµι
τριαντάφυλλο και έντονα τροπικά φρούτα τα οποία συνεχίζουν και
στο στόµα. Στο στόµα γίνεται εµφανής η επίδραση του υψοµέτρου
µε ζωηρή οξύτητα και φρεσκάδα. Μπορεί να ταιριάξει ωραία µε
πράσινες σαλάτες, κατσικίσια τυριά αλλά πίνεται και σαν απεριτίφ.

Μικρός ∆ρόµος Ροζέ 2021
Οινοποιείο: Κτήµα Κίσσα
Οινολόγος: ∆ηµήτρης Κίσσας
Περιοχή: ∆ιµηνιό Κορινθίας
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µοσχοφίλερο

Η φινέτσα του
Μοσχοφίλερου
Ένα κρασί ορόσηµο για το Κτήµα Τσέλεπου

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Amalia Vintage 2015
Οινοποιείο: Κτήµα Τσέλεπου
Οινολόγος: Γιάννης Τσέλεπος
Περιοχή: Μαντίνεια

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ, ένα από τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατα του Κτήµατος Τσέλεπου αποτελεί το αφρώδες κρασί Amalia Vintage, ένα κρασί από 100% Μοσχοφίλερο, το οποίο αποτελεί και πρωτοπορία για τα δεδοµένα της Ελλάδας. Η Amalia
Vintage είναι ένα πολύπλοκο αφρώδες στα πρότυπα της Καµπανίας, καθώς φτιάχνεται µε την παραδοσιακή µέθοδο της σαµπάνιας, εµφανίζοντας λεπτά αρώµατα από φλούδες εσπεριδοειδών, αχλαδιού & πασχαλιάς, µε φόντο γοητευτικές
νότες ζύµης και µελιού. Παράλληλα, η Amalia Vintage εκτός από το ότι είναι προϊόν εξαιρετικής χρονιάς διαφέρει και στα στάδια της ζύµωσης, καθώς η δεύτερη
ζύµωση που στην Brut είναι ένας χρόνος στη φιάλη στη Vintage είναι δύο χρόνια.
Οι τεχνικές της παραδοσιακής µεθόδου λειτουργούν ως πιστοποίηση των δυνατοτήτων του συγκεκριµένου αφρώδους, τόσο στο αρωµατικό, όσο και στο γευστικό κοµµάτι, γεγονός που επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισµό της Ανδριανής Τσέλεπου για την Amalia, ότι είναι η «φινέτσα» του Μοσχοφίλερου.
Συµπληρωµατικά, η οικογένεια Τσέλεπου υποστηρίζει πως το συγκεκριµένο
κρασί αποτελεί το µέσο διαφοροποίησης από όλα τα άλλα οινοποιεία, για τον
λόγο ότι αντέχει στον χρόνο και ενδείκνυται για παλαίωση. Το συγκεκριµένο αφρώδες, όπως και η σαµπάνια, αποτελεί προϊόν εορτασµού, οπότε δεν θα µπορούσε να µην συνδυαστεί µε όστρακα, χαβιάρι, αυγοτάραχο, καθώς και µε ώριµα τυριά. Φαγητά που υπό την συνοδεία της Amalia Vintage θα µπορούσαν
να πλαισιώσουν ένα µεγαλειώδες δείπνο.
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µοσχοφίλερο

Με τη γοητεία της κλασικής αξίας
Ζωντανό, κιτρινοπράσινο χρώµα. Φίνα αρώµατα λουλουδιών µε
άνθη λεµονιάς, εσπεριδοειδών και ρόδων, χαρακτηριστικά της
ποικιλίας Μοσχοφίλερο. Στο στόµα πλούσιο και φρουτώδες µε
µακρά αρωµατική επίγευση. To Semeli Mantinia µε Προστατευόµενη
Ονοµασία Προέλευσης «Μαντινεία» παράγεται από Μοσχοφίλερο
που καλλιεργείται στο Ζευγολατιό Μαντινείας σε υψόµετρο 650
µ. Ζυµώνεται αργά σε σταθερή θερµοκρασία 17-18°C. Συνοδεύει
θαλασσινά, οστρακοειδή και ψάρια µε λεµονάτες σάλτσες, καθώς και
πιάτα ασιατικής κουζίνας. Σερβίρεται στους 8-11°C.

SEMELI
MANTINIA
Οινοποιείο: Κτήµα Σεµέλη
Οινολόγος: Ιωάννης Φλεριανός
Περιοχή: Νεµέα
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ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΑΣΙ
ΓΙΑ ΚΑΛΟ

Ποικιλίες που σε ταξιδεύουν στον τόπο τους και ανήσυχοι
οινοποιοί που αναλαµβάνουν τα... έξοδα του ταξιδιού συνθέτουν
το περίγραµµα του σύγχρονου οινικού προσώπου της Κρήτης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ζήσης Πανάγος

Α

πό τη Μαλβαζία των Ενετών ως τη σύγχρονη-κοσµοπολίτικη εκδοχή του
Kρητικού οίνου, πολλά κύµατα πέρασαν ορµητικά από τα αµπέλια και τα
οινοποιεία της Κρήτης. Οι αναµενόµενοι ερασιτεχνισµοί σε ένα νησί µε
80.000 στρέµµατα αµπέλι και 3.500 δηλωµένους αµπελουργούς, που δεν
σταµατά να δέχεται τουρίστες 12 µήνες το χρόνο, άφησαν ένα κακό όνοµα στο κρασί του,
το οποίο µε πολύ µεγάλη µαεστρία και σκληρές προσπάθειες τα τελευταία 20 χρόνια,
πέτυχαν να ακυρώσουν οι επαγγελµατίες και φιλότιµοι Κρητικοί οινοποιοί. Το αµπέλι στο
νησί µετρά σε χρόνια σχεδόν όσο και η ελιά (πάνω από τέσσερις χιλιετίες), ενώ µαζί µε τη
µεσαιωνική οινική δυναστεία της Μαλβαζίας έγιναν άστρο για το κρητικό κρασί που
φώτισε, κυρίως ηθικά, τις προσπάθειες αναγέννησης.
Την υπόθεση µετουσίωσης του κρητικού οίνου σε αυτό που σήµερα κοσµεί προσεγµένες
κάβες και ενθουσιάζει διαρκώς τους οινοκριτικούς, διευκόλυνε τόσο η άφθονη παρουσία
γηγενών ποικιλιών µε αξιοσηµείωτη δυναµική, όσο και η υποδειγµατική διαχείριση διεθνών
ποικιλιών όπως οι µεσογειακές Grenache, Syrah, Roussanne, Mourvedre, που έχουν βρει
µακριά από την κοιλάδα του Ροδανού, ένα νέο σπίτι στον Kρητικό αµπελώνα.
Ειδικά στο πεδίο των γηγενών ποικιλιών και σε συνδυασµό µε την ποικιλοµορφία και µοναδικότητα της κάθε περιοχής εντός του νησιού, θα έλεγε κανείς ότι οι σύγχρονοι Κρητικοί
οινοποιοί έχουν µια ντόπια οινική πρόταση για κάθε περίσταση. Σήµα κατατεθέν του νέου
προσώπου της Κρήτης για πολλούς είναι το Βιδιανό ενώ αξιοπρόσεχτες προσπάθειες γίνονται µε το Κοτσιφάλι και το Λιάτικο, αλλά και µε ένα καλά δαµασµένο Μανδηλάρι.
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ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΚΡΗΤΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με τη δύναµη των γηγενών
ποικιλιών χτίζει µέλλον η Κρήτη
Το Οινοποιείο Αλεξάκη είναι οικογενειακή υπόθεση. Ιδρύθηκε από τον Στέλιο Αλεξάκη χηµικό µηχανικό - οινολόγο και τη Σοφία Αλεξάκη, κατά τη δεκαετία του
1970. Συνεχίζεται από τα παιδιά τους, Λάζαρο Αλεξάκη (φωτό δεξιά), οινολόγο από το Πανεπιστήµιο της
Φλωρεντίας, και τον Απόστολο Αλεξάκη, οινολόγο από το Πανεπιστήµιο του Φρέσνο της Καλιφόρνια. Επί δεκαετίες οι άνθρωποι του Οινοποιείου συνεργάζονται µε πλήθος αµπελουργών του νησιού
µε αποτέλεσµα να γνωρίζουν πλήρως τις ιδιαιτερότητες του Κρητικού αµπελώνα. Αυτή η γνώση δίνει τη δυνατότητα επιλογής αµπελώνων µε ιδιαίτερο χαρακτήρα για κάθε διαφορετική ποικιλία, όπως έγινε και στην περίπτωση της διάσωσης του Ταχτά, µιας γηγενούς λευκής
ποικιλίας της Κρήτης, που καλλιεργούνταν σε όλες τις
αµπελουργικές περιοχές της Κρήτης από τον 16ο αιώνα, ίσως και νωρίτερα. Το 2011 η Alexakis εντοπίζει
στον Πρινιά ένα ορεινό αµπέλι σε ύψος 600 µ. και αποµονώνει την ποικιλία διασώζοντάς τη µε επισήµανση
αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού (κληµατίδες). Το
2015 τη φύτευσε για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο αµπελώνα στον Άγιο Θωµά Ν. Ηρακλείου και ο Alexakis Ταχτάς 2017 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Οινόραµα 2018, ενώ το 2018 το Οινοποιείο Alexakis έδωσε άδεια στο συνεργαζόµενο φυτώριο να προµηθεύσει Ταχτά σε αµπελουργούς του νησιού.
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Τρεις γενιές αµπελουργοί µε τις απαρχές να εντοπίζονται στα 1900 µε τον παππού Κωνσταντίνο Στραταριδάκη να ξεκινά την ενασχόληση µε το αµπέλι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Στη συνέχεια ο γιος του Αριστείδης, έχοντας αποκτήσει
εµπειρία 25 χρόνων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, απέκτησε το 1954 την έκταση 220 στρεµµάτων στα Καστελλιανά στους πρόποδες των Αστερουσίων, που απαρτίζονταν κυρίως από τα κλήµατα της σιναΐτικης µονής των Αγ. Αποστόλων, προσθέτοντας καλλιέργειες όπως ελαιώνες και φιστίκια κελυφωτά. Η οικογένεια Στραταριδάκη δηµιούργησε µε αγάπη για τη γη και σεβασµό στην παράδοση µια έκταση 500 στρεµµάτων που
περιλαµβάνει έναν αµπελώνα 250 στρεµµάτων. Έναν από τους µεγαλύτερους ενιαίOΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗ
ους αµπελώνες στην Κρητική γη. Κάνοντας ένα βήµα ακόµη προς το όνειρο να µετατραπεί η πρώτη ύλη σε ένα ατελείωτο γευστικό ταξίδι, στις αρχές του 2006 ξεκίνησε
η κατασκευή του οινοποιείου και ολοκληρώθηκε το 2007 οπότε και άρχισε η πλήρης
λειτουργία του. Με στόχο τα κρασιά υψηλής ποιότητας να είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε το «terroir» στο οποίο έχουν καλλιεργηθεί αµπέλια που έχουν ενσωµατώσει τις
γεύσεις του terroir, το οινοποιείο σηµατοδοτεί τη βασική φιλοσοφία της οικογένειας,
τον αρµονικό συνδυασµό του παραδοσιακού µε το σύγχρονο. Αποτελεί µια σηµαντική
στάση στο δρόµο του κρασιού και αξίζει να σηµειωθεί ότι το Oινοποιείο Στραταριδάκη
είναι το νοτιότερο της Γηραιάς Ηπείρου.

Το νοτιότερο
της Ευρώπης

Μια σπονδή στην πιο ντελικάτη γηγενή ποικιλία της Κρήτης

∆ιαυγές υποκίτρινο χρώµα µε ελαφριά πρασινωπές αντανακλάσεις για το µονοποικιλιακό Βιδιανό του Οινοποιείου Στραταριδάκη.
Ντελικάτο και κοµψό στη µύτη όπου ευωδιάζουν τα αρώµατα της φθινοπωρινής κρητικής εξοχής. Ισορροπηµένο στόµα όπου διακρίνεται το περγαµόντο αλλά τα εσπεριδοειδή κερδίζουν τις εντυπώσεις αφήνοντας µια ευχάριστη και κρουστή οξύτητα για το
τέλος. Συνδυάζεται µε µαλακά τυριά, σαλάτες οσπρίων, λιπαρά ψάρια, πουλερικά µε λευκές σάλτσες και ριζότο λαχανικών.
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ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΚΡΗΤΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ∆ΟΥΛΟΥΦΑΚΗ

Ισχυρή δυναµική στην εγχώρια αγορά
Το Οινοποιείο ∆ουλουφάκη αποτελεί πηγή εξέλιξης µέσα στα χρόνια µε
την οµώνυµη οικογένεια έχει εργαστεί σκληρά προκειµένου να δηµιουργήσει µία εγκατάσταση, που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις από άποψη ποιότητας και παραγωγής. Αρχικά, η οικογενειακή εκµετάλλευση
προχώρησε σε αναδιάρθρωση του ιδιόκτητου αµπελώνα, µε σκοπό να αναπτύξει µονοποικιλιακούς αµπελώνες από κρητικές ποικιλίες, όπως το
Λιάτικο, ενώ ταυτόχρονα φύτεψε και διεθνείς, όπως Sauvignon Blanc,
Cabernet Sauvignon και Chardonnay. Αξίζει να σηµειωθεί και η εισαγωγή µοντέρνων µεθόδων καλλιέργειας, οι οποίες άλλαξαν τον τρόπο κλαδέµατος
και τις ηµεροµηνίες του τρύγου. Παράλληλα, η οικογένεια ξεκίνησε και τον εκσυγχρονισµό του οινοποιείου µε νέα, τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα. Η µονάδα εξοπλίζεται µε ανοξείδωτες δεξαµενές, αντλίες, σπαστήρες κ.α., αυξάνοντας την
παραγωγική δυναµικότητά της. Όλα αυτά συνέβαλαν, ώστε να αποκτήσει
δυναµική, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στην ελληνική αγορά και
µε προοπτική την κατάκτηση ξένων αγορών. Στην κατεύθυνση αυτή, η οικογένεια ∆ουλουφάκη δροµολόγησε και τις πρώτες εξαγωγές σε χώρες
εκτός Ευρώπης, όπως Η.Π.Α., η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ

Με βραβεύσεις
στους µεγαλύτερους
διεθνείς διαγωνισµούς
Με κινητήριο µοχλό την αγάπη και το µεράκι για
ποιοτικό κρασί αλλά και τη µακρόχρονη παράδοση στην αµπελουργία, η οικογένεια ∆ιαµαντάκη προχώρησε στη δηµιουργία το 2008 ενός µικρού οινοποιείου έξω από το χωριό Κάτω Ασίτες, 24 χιλιόµετρα από το Ηράκλειο. Η αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών αµπελιού, όπως το Βιδιανό, το Λιάτικο και το Μαντηλάρι, αποτελούν στόχο του οινοποιείου.Η πρώτη εµφιάλωση ήρθε το 2009 µε δύο φρέσκα κρασιά δεξαµενής, ένα λευκό ποικιλίας Malvasia di Candia
Aromatica – Chardonnay και ένα ερυθρό ποικιλίας Syrah µε το όνοµαPrinos Malvasia di Candia
Aromatica – Chardonnay 2008 και Prinos Syrah
2008 αντίστοιχα για να ακολουθούσαν στην συνέχεια και πολλές άλλες ετικέτες εκλεκτών κρασιών.
Όλα τα κρασιά του οινοποιείου έχουν συµµετάσχει σε διαγωνισµούς και έχουν αποσπάσει σηµαντικές διακρίσεις στους µεγαλύτερους διαγωνισµούς κρασιών στον κόσµο (Decanter
World Wine Awards, Vienna Wine Challenge,
International WineChallenge, Concours Mondial
de Bruxelles, Citadelles du Vin, Challenge
International du Vin, Berliner Wein Trophy,
VinaliesInternationales).
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ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΠΑΡΘΕΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έρευνα και σύγχρονη τεχνολογία
στην υπηρεσία του εκλεκτού οίνου
Οι αµπελώνες του Κτήµατος Μιχαλάκη καταλαµβάνουν έκταση 450 στρεµµάτων και βρίσκονται σε υψόµετρο 550 – 600 µ., στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου
του Επανωσήφη. Μια περιοχή µε µεγάλη παράδοση στην αµπελοκαλλιέργεια, όπου οι δροσεροί βόρειοι άνεµοι του Αιγαίου σε συνδυασµό µε το υψόµετρο χαρίζουν υγεία στα σταφύλια. Στο κτήµα καλλιεργούνται Malvasia Aromatica, Πλυτό,
∆αφνί, Βιδιανό, Ασύρτικο, Μοσχάτο Σπίνας, Βηλάνα, Κοτσιφάλι και Μανδηλάρι, καθώς και Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay και Sauvignon
Blanc. Το οινοποιείο έχει παραγωγική και αποθηκευτική ικανότητα 6.000 τόνων µε υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό. Τη φιλοσοφία του Κτήµατος ενσαρκώνει απόλυτα η ολοκαίνουργια σειρά κρασιών Τhèse σε περιορισµένο αριθµό φιαλών,
την οποία υπογράφει ο Dr George Kotseridis, καθηγητής Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέσα από πειραµατικές διαδικασίες δηµιουργήθηκαν τα πρώτα τρία
ξεχωριστά Thèse Limited Edition by Michalakis Estate signature by Dr. George
Kotseridis και συγκεκριµένα ταTHÉSE 10 Ασύρτικο, Βιδιανό και Sauvignon
Blanc, THÉSE 11 Κοτσιφάλι και Syrah & THÉSE 12 Sauvignon Blanc.
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ετικέτες εγχώριες ντίβες
AMΕΘΥΣΤΟΣ CAVA 2018
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η
Μονοποικιλιακό Cabernet Franc, βαθυκόκκινο, σχεδόν µαύρο,
µε ένα πολυδιάστατο αρωµατικό µπουκέτο. Ενα κρασί
από τον αµπελώνα της ∆ράµας στο οποίο κυριαρχεί η αίσθηση
του πλούτου και της δύναµης, χωρίς όµως να χάνεται
η ισορροπία. Ταννίνες αισθητές αλλά καλοδουλεµένες, ντυµένες
µε άφθονο φρούτο, που υπόσχονται µακροηµέρευση και
µελλοντικές απολαύσεις. 15,0% vol

PERPETUUS 2019
NICO LAZARIDI WINERY
Ερυθρός ξηρός οίνος περιορισµένης παραγωγής, που διακρίνεται από τη χρήση
της ποικιλίας Cabernet Franc σε συνδυασµό µε το αρχαιοελληνικό Μαυρούδι. Βαθύ πορφυρό χρώµα. Έντονη, πολύπλοκη µύτη. Στόµα ευγενές, υψηλές και µαλακές ταννίνες, ζωηρή οξύτητα και µακρά επίγευση για έναν οίνο από τη ∆ράµα
που επιδέχεται πολύχρονης παλαίωσης.
12,5% vol.

NEAΡΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΚΟΣ 2021
ΚΤΗΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Τσαπουρνάκος, δηλαδή Cabernet Franc, βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας από τον Βελβεντό
Κοζάνης, ένα φρέσκο κοµψό κρασί που αποτυπώνει το χαρακτήρα της ποικιλίας. Σκούρο κόκκινο χρώµα µε ιώδεις νύξεις. Ιδιαίτερα πολύπλοκο άρωµα που συνδυάζει νότες αγριολούλουδων και φρούτων όπως κόκκινο µούρο µε µπαχαρικά, καπνό και πικάντικους χαρακτήρες.
Στόµα πλούσιο µε καλά δοµηµένες και ισορροπηµένες ταννίνες. 13,0% vol.

LA TOUR MELAS 2017
LA TOUR MELAS
Όνοµα, ετικέτα και χαρµάνι, Cabernet Franc και
Merlot, που παραπέµπουν, αν και προέρχονται από τη
Φθιώτιδα, σε γαλλικά chateaux. Ένα κρασί µε πορφυρό χρώµα, συµπυκνωµένα αρώµατα ώριµων φρούτων, µέτρια επίπεδα οξύτητας, µεταξένιες ταννίνες και
το βαρέλι να κάνει αισθητή την παρουσία του αλλά το
φρούτο τελικά βοηθάει το αποτελέσµα να δείχνει απόλυτα ισορροπηµένο. Η επίγευση έχει και διάρκεια και
πολυπλοκότητα. 14,5% vol.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ - ΤΑΜΠΟΥΡΙ 2020
STROFILIA

Ζήσης
ήσης Πανάγος

Από τον Ασπρόκαµπο Νεµέας, ένα κρασί µε χρώµα βαθύ ερυθρό, αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, βανίλιας, µε
διακριτικούς τόνους πράσινης πιπεριάς και αρωµατικών βοτάνων. Στο στόµα στρογγυλό, ισορροπηµένο, αρωµατικό, µε
ήπιες ταννίνες και ευχάριστη οξύτητα. Επίγευση µε ένταση
και διάρκεια. 13,0% vol.

CABERNET
FRANC 2020
KTHMA NIKOΛΑΟΥ

CABERNET FRANC

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ
∆ΥΝΑΜΗ

Βιολογικός οίνος 100%
Cabernet Franc από τους
ιδιόκτητους αµπελώνες της
οικογένειας Νικολάου στο
Ντουραµάνι Νεµέας. Στη µύτη
κυριαρχούν νότες µαύρων
φρούτων και αρωµάτα
πιπεριάς ενώ η απουσία
έντονου βαρελιού τονίζει
τον δροσερό χαρακτήρα και
ισορροπεί µε την στιβαρότητα
της ποικιλίας. 13,0% vol.

Η... θηλυκή πλευρά του Cabernet Sauvignon, η low profile ποικιλία
του Μπορντό και του Λίγηρα, βρίσκει τον τόπο της και στον
ελληνικό αµπελώνα, όπου δίνει κρασιά αρωµατικά, κοµψά, που
χαρακτηρίζονται από γήινες νότες και υψηλή οξύτητα
ΟΠΟΥΣ ΙΒ 2015
ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
Απαλές ταννίνες, πολυπλοκότητα, γεµάτο σώµα και µακρά επίγευση δίνουν ένα δυναµικό κρασί, το οποίο παράγεται από σταφύλια που προέρχονται από την Κοιλάδα Αταλάντης. Κλασική ερυθρή οινοποίηση, παλαίωση για τουλάχιστον 12 µήνες σε νέα γαλλικά, δρύινα βαρέλια και παραµονή για 36
µήνες σε κλιµατιζόµενες κάβες για
ελεγχόµενη αναγωγική παλαίωση.
13,0% vol.

76-79_etiketes_ns.indd 77

CABERNET FRANC 2018
OINOΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η
Σκούρο ερυθρό µε µοβ αποχρώσεις, άρωµα τυπικό της ποικιλίας και έντονος φυτικός
χαρακτήρας για τον ερυθρό ξηρό οίνο από ιδιόκτητο αµπελώνα στα Ν. Σίλατα Χαλκιδικής. Πρόκειται για κλώνο επιλεγµένο από την Κεντρική Ευρώπη µε άριστη προσαρµοστικότητα στο µικροκλίµα της περιοχής. 14,0% vol.
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ετικέτες νέες κυκλοφορίες

THESE 10 L. EDITION 2021
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ - SYRAH
ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
Χρώµα απαλό ροζέ κοραλί µε ροζ
ανταύγειες. Μέτρια προς υψηλή αρωµατική
ένταση µε αρώµατα ώριµων κόκκινων
φρούτων, καθώς και εσπεριδοειδών µε
κυρίαρχο το γκρέιπφρουτ. Ζωηρός ανθικός
και βοτανικός χαρακτήρας όπου ξεχωρίζουν
αρώµατα γιασεµιού, δενδρολίβανου,
θυµαριού. Στόµα ξηρό, το αλκοόλ είναι
ισορροπηµένο, οξύτητα τονισµένη, µε µέτριο
σώµα και µπαχαρένια επίγευση.

12,0% VOL
CAVA DRIOPI 2017
TSELEPOS WINES
Βαθύ ρουµπινί χρώµα που προσδίδει
νεανικότητα στο κρασί, παρόλα τα χρόνια
παλαίωσής του. Πολύπλοκος αρωµατικός
χαρακτήρας, που βασίζεται στο ώριµο αλλά
ζωντανό φρούτο. Το βαρέλι προσθέτει
µπαχαρένια αρώµατα και νότες καπνού.
Το υψηλό αλκοόλ δίνει ζεστασιά που
συνδυάζεται αρµονικά µε τις απαλές
πλούσιες ταννίνες του Αγιωργίτικου και
την οξύτητα της ποικιλίας. Η επίγευση έχει
διάρκεια και η δυνατότητα παλαίωσης
ξεπερνά τα δέκα χρόνια.

14,5% VOL

Οινικές προτάσεις
νέες κυκλοφορίες
Τον ισχυρό άνεµο δηµιουργίας που πνέει στην ελληνική
αγορά οίνου επιβεβαιώνουν µε τον καλύτερο τρόπο οι
πολλές νέες ετικέτες που παρουσιάζονται από ισχυρούς
παίχτες της εγχώριας οινικής σκηνής. Ταξιδεύουµε
στο Ηράκλειο Κρήτης και την Πελοπόννησο για να
επιλέξουµε τις τρεις ετικέτες του τεύχους

VERA ROSA 2021
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗ
Ζωηρό τριανταφυλλί χρώµα µε πλούσιο
αρωµατικό µπουκέτο αποτελούµενο
από κόκκινα φρούτα, ζαχαρωµένο
περγαµόντο, τριαντάφυλλο και φράουλα.
Τραγανή οξύτητα και παιχνιδιάρικες
φρουτώδεις νότες, σώµα µεσαίου όγκου
ισορροπηµένο. Επίγευση µε καλή
διάρκεια και φρέσκια αίσθηση. To Vera
Rosa του Οινοποιείου Στραταριδάκη
αναδείχθηκε το Καλύτερο Ροζέ του
∆ιαγωνισµού Θεσσαλονίκης 2022.

13% VOL
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Νέες ιδέες στo Bordeaux
Προσέλκύοντας το σύνολο των κλάδων του κρασιού, των φρούτων και λαχανικών,
η Vinitech-Sifel έρχετα από 29 Νοεµβρίου έως 1η ∆εκεµβρίου
Επιµέλεια Γιάννης Ρούπας

∆

ηµιουργώντας έναν πραγµατικά εµπνευσµένο διάλογο η παγκόσµια έκθεση Vinitech-Sifel, που
πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 1977 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Bordeaux, δίνει στους
επαγγελµατίες τα µέσα να µάθουν, να εξοπλιστούν µε νέες λύσεις και να τις ενσωµατώσουν στην
καθηµερινή τους δραστηριότητα. Για το 2022 η έκθεση θα υποδεχθεί 900 εκθέτες (κατασκευαστές
και διανοµείς), µαζί µε ένα γεµάτο πρόγραµµα µε περισσότερες από 70 οµιλίες και φόρουµ. Κεντρικό θέµα το
«LET’S SHARE INSPIRATION!» που συνοψίζει τη δέσµευση και τη συµµετοχή κορυφαίων οµιλητών από όλους
τους κλάδους της βιοµηχανίας: διεθνείς και εµπορικούς οργανισµούς, φορείς άµυνας ή διαχείρισης, επαγγελµατικούς και εκπαιδευτικούς οργανισµούς, τεχνικά και επιστηµονικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, τεχνικές σχολές
και άλλα. Η συνεισφορά τους θα εξασφαλίσει ότι η έµπνευση θα είναι πραγµατικά ουσιαστική σε θέµατα όπως
αγροοικολογία, ουδετερότητα άνθρακα, καινοτοµία συσκευασίας και οικονοµικές προοπτικές.

Γιορτή γεύσης
και πολιτισµού τα
Οινοξένεια 2022
Από την Πέµπτη 18
Αυγούστου µέχρι την
Τετάρτη 31 Αυγούστου,
πλήθος εκδηλώσεων
ανέδειξαν όπως κάθε
χρόνο τα τοπία και τις
γεύσεις της Αιγιάλειας.
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οινικά νέα εκδηλώσεις

Στη µεγάλη γιορτή του Αγιωργίτικου
Την εξελίξη (#nemeaevolution) του Αγιωργίτικου και της περιοχής του είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν οι επισκέπτες που συµµετείχαν στις Μεγάλες Μέρες της Νεµέας
Επιµέλεια Γιώργος Λαµπίρης Φωτογραφίες Γεωργία Καραµαλή

Ε

να Masterclass µε
παράλληλη
γευστική δοκιµή
καθοδηγούµενο
από τον MW Γιάννη Καρακάση στον Αρχαιολογικό χώρο
της Αρχ. Νεµέας σηµατοδότησε την έναρξη των Μεγάλων
Ηµερών της Νεµέας 2022,
που συνδιοργάνωσαν από 2
έως 4 Σεπτεµβρίου η
Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο
Σύνδεσµος Οινοποιών
Νεµέας, ο δήµος της
περιοχής, ο Οινοποιητικός
Συνεταιρισµός Νεµέας και το
Επιµελητήριο Κορινθίας. Τις
πόρτες τους άνοιξαν 20
οινοποιεία, το καθένα από
οποία σχεδίασε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τους
πολυάριθµους επισκέπτες.

Καρδίτσα

Λευκάδα

Βόλος

Λαµία
Αγρίνιο
Χαλκίδα

Κεφαλονιά

Πάτρα
Αθήνα

Κόρινθος
Ζάκυνθος

Τρίπολη

Σύρος

Καλαµάτα

Πάρος

Κύθηρα

Το Masterclass περιλάµβανε 12 κρασιά από διαφορετικά terroir γιατί
όπως αναφέρθηκε σχετικά «η Νεµέα είναι ένα µωσαϊκό αµπελοτοπίων
διαφορετικών εκθέσεων, υψοµέτρων και εδαφών και αυτή η σύνθεση
εκφράζεται στο κρασί µέσα από µεγάλη ποικιλία στυλ και ποιοτήτων».

O απεσταλµένος
του Wine Trails στη
Νεµέα Γιώργος
Λαµπίρης
Wine Trails 81
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επιστήµη
Επιµέλεια Ζήσης Πανάγος

Επιστήµονες από την Ιταλία και τη Γαλλία εξέτασαν τις επενδύσεις των τοίχων τριών αµφορέων που
βρέθηκαν
βρέθ
στην ακτή κοντά στο ιταλικό χωριό San Felice Circeo, στην περιοχή του Λάτσιο,
κκαι διαπίστωσαν ότι οι αρχαίοι Ρωµαίοι οινοποιοί χρησιµοποιούσαν τοπικά σταφύλια και
τα άνθη τους ενώ εισήγαγαν ρητίνη και µπαχαρικά από άλλες περιοχές της Ευρώπης

Από ντόπια σταφύλια και αρωµατικά
εισαγωγής το κρασί των Ρωµαίων

Γ

ια το µεγαλύτερο µέρος της οινοποιητικής
ιστορίας των αρχαίων Ρωµαίων, το ελληνικό
κρασί θεωρούνταν ανώτερο, µε τους
εµπόρους να το διαθέτουν σε αρκετά υψηλότερη τιµή
έναντι του ρωµαϊκού. Άλλωστε, σε πρώτη φάση, οι Ρωµαίοι µπήκαν στο παιχνίδι της οινοποίησης, προκειµένου να ανοίξουν εµπορικές διόδους µε τις ελληνικές
πόλεις-κράτη, αφού σε αυτές το κρασί είχε
και συναλλακτική αξία. Μόλις το 121 π.Χ.
πέρασε στα γραπτά η πρώτη αξιόλογη
σοδειά των αρχαίων Ρωµαίων, µε το κρασί
της χρονιάς αυτής να µνηµονεύεται για
αιώνες και να περνά στα γραπτά του
Πλίνιου του Πρεσβύτερου που έζησε
µεταξύ του 61 και 113 µ.Χ.
Οι αρχαίοι Έλληνες εκτιµούσαν ιδιαίτερα
το αρωµατισµένο κρασί, µε βότανα και ρητίνες, µε τις επιρροές που είχαν στην οινική κουλτούρα των Ρωµαίων να εντοπίζονται εν πολλοίς και στα ευρήµατα πρόσφατης µελέτης. Eπιστήµονες µε επικεφαλής
την Donatella Magri του Πανεπιστηµίου

Sapienza της Ρώµης εξέτασαν αµφορείς που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση ερυθρών και λευκών
κρασιών µε φασµατοµετρία µάζας και παλαιοβοτανικά
δεδοµένα σχετικά µε τη γύρη και τους ιστούς του άγριου σταφυλιού Vitis και των καρπών του. Στόχος τους
ήταν να µάθουν πώς παρήγαγαν το κρασί οι αρχαίοι
Ρωµαίοι και από πού έπαιρναν πρώτες ύλες.
Το χαρακτηριστικό σχήµα της γύρης του σταφυλιού, καθώς και η χηµική σύσταση των τοίχων των αµφορέων, µαρτυρούν ότι για την παραγωγή κρασιού χρησιµοποιούνταν ντόπια άγρια ή καλλιεργηµένα σταφύλια. Επιπλέον, υπάρχουν ίχνη ρητινών και αρωµατικών ουσιών,
που πιθανότατα εισήγαγαν οινοποιοί από την
Καλαβρία ή τη Σικελία. Οι επιστήµονες µελέτησαν τρεις αµφορείς που ανακαλύφθηκαν πριν
από λίγα χρόνια στην ακτή κοντά στο ιταλικό
χωριό San Felice Circeo, στην περιοχή του Λάτσιο. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, τα πλοία έπεσαν στον βυθό του Τυρρηνικού Πελάγους µετά
το ναυάγιο ενός ή περισσότερων πλοίων και οι
αµφορείς στη συνέχεια ξεβράστηκαν στην ακτή.
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