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100% Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Ετήσια Παραγωγή: 8.000 φιάλες 500ml

Μύτη καθαρή, µε ελκυστικά αρώµατα από 
µαστίχα, µέντα, µαχλέπι, πευκοδάσος και 
πράσινο µήλο. Μια Ρετσίνα τυπική, µε 
εντάσεις, δροσιά και πληθωρικότητα.

Ρετσίνα
λευκή

— ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Τεχνικά στοιχεία 2022
Αλκοόλη .................................... 12.0%
pH ................................................  -.-
Οξύτητα ...................................... 5.9gr/l
Σάκχαρα ...................................... 0.1gr/l

Οινοποιείο Γκαράλη,  Αγ. ∆ηµήτριος,  Λήµνος
www.garaliswinery.gr   |   info@garaliswinery.gr   |   Τηλ. 697 770 6491



 Ρ
Ε
Τ
Σ
ΙΝ
Ε
Σ

100% Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Ετήσια Παραγωγή: 8.000 φιάλες 500ml

Μύτη καθαρή, µε ελκυστικά αρώµατα από 
µαστίχα, µέντα, µαχλέπι, πευκοδάσος και 
πράσινο µήλο. Μια Ρετσίνα τυπική, µε 
εντάσεις, δροσιά και πληθωρικότητα.

Ρετσίνα
λευκή

— ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

Τεχνικά στοιχεία 2022
Αλκοόλη .................................... 12.0%
pH ................................................  -.-
Οξύτητα ...................................... 5.9gr/l
Σάκχαρα ...................................... 0.1gr/l

Καλλιέργεια
  -  Βιολογική καλλιέργεια χωρίς χηµικές παρεµβάσεις
  -  Ξερική ανάπτυξη των φυτών, χωρίς νερό και λίπανση
  -  ∆ιαµόρφωση των κληµάτων σε κύπελλο
  -  Τρύγος στα τέλη Αυγούστου

Γευστικά Χαρακτηριστικά
Μύτη καθαρή, µε ελκυστικά αρώµατα από µαστίχα, µέντα, Μύτη καθαρή, µε ελκυστικά αρώµατα από µαστίχα, µέντα, 
µαχλέπι, πευκοδάσος και πράσινο µήλο. Ο ανθώδης 
χαρακτήρας του Μοσχάτου Αλεξανδρείας είναι περισσότερο 
προφανής στο στόµα, µε τονισµένη οξύτητα, µέτριο σώµα και 
εξαιρετική ισορροπία. Μια Ρετσίνα τυπική, µε εντάσεις, δροσιά 
και πληθωρικότητα.

Οινοποίηση
Το σταφύλι φτάνει στο οινοποιείο σε µικρά τελάρα. Το σταφύλι φτάνει στο οινοποιείο σε µικρά τελάρα. 
Εκραγισµός, µεταφορά της σταφυλοµάζας σε οινοποιητές και 
προζυµωτική εκχύλιση µε ανακυκλώσεις για 4 ώρες. Ελαφρά 
πίεση σε πνευµατικό πιεστήριο και µεταφορά του πρόρωγου 
σε ανοξείδωτες δεξαµενές για να ξεκινήσει η αλκοολική 
ζύµωση µε εµπορικές ζύµες. Στο τέλος της ζύµωσης 
προστίθεται στη δεξαµενή ποιοτικό ρετσίνι πεύκου από τη 
Χαλκιδική και γίνονται ανακυκλώσεις για µια εβδοµάδα, µέχρι 
το κρασί να αποκτήσει το χαρακτηριστικό του άρωµα. 
Σταθεροποίηση, φιλτράρισµα και εµφιάλωση.

Γευστική αρµονία (Food Pairing)
Η Ρετσίνα Γκαράλη, µε τα ελκυστικά, δροσερά αρώµατα 
πεύκου θα δηµιουργήσει ένα υπέροχο διάλογο µε σχεδόν κάθε 
Η Ρετσίνα Γκαράλη, µε τα ελκυστικά, δροσερά αρώµατα 
πεύκου θα δηµιουργήσει ένα υπέροχο διάλογο µε σχεδόν κάθε 
πιάτο που περιέχει βοτανικά και φυτικά στοιχεία. Από την 
κλασική, λεµονάτη ρεβιθάδα µε δεντρολίβανο, το ψητό 
κατσικάκι στο φούρνο µε θυµάρι, τους κλασικούς ντολµάδες 
γιαλατζί και τα ψητά ψάρια µε λαδολέµονο, θυµάρι και 
δυόσµο. Η Ρετσίνα Γκαράλη µε τον ξεδιψαστικό της 
χαρακτήρα, αποτελεί εξίσου ιδανικό κρασί για τη συνοδεία του 
τηγανητού µπακαλιάρου.
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