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90% Μοσχάτο Αλεξανδρείας, 
10% Ληµνιό

Ετήσια Παραγωγή: 10.000 φιάλες

Υπέροχο νεανικό χρώµα και αρώµατα από 
ζαχαρωτά, καραµέλες, λευκό ροδάκινο, 
ροδοπέταλα και φρέσκα άνθη. Ένα ροζέ κρασί 
φαγητού µε όγκο και πυκνότητα.

Roseus
— ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ

Τεχνικά στοιχεία 2021
Αλκοόλη .................................... 12.5%
pH ................................................ 3.49
Οξύτητα ...................................... 5.4gr/l
Σάκχαρα ...................................... 1.6gr/l
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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
Υπέροχο νεανικό χρώµα και αρώµατα από ζαχαρωτά, Υπέροχο νεανικό χρώµα και αρώµατα από ζαχαρωτά, 
καραµέλες, λευκό ροδάκινο, ροδοπέταλα και φρέσκα άνθη. Στο 
στόµα τονισµένη, δροσερή οξύτητα, µέτριο σώµα και αλκοόλ 
και επίµονη επίγευση. Ένα ροζέ κρασί φαγητού µε όγκο και 
πυκνότητα.

Οινοποίηση
Το σταφύλι των δύο ποικιλιών φτάνει στο οινοποιείο σε µικρά Το σταφύλι των δύο ποικιλιών φτάνει στο οινοποιείο σε µικρά 
τελάρα. Εκραγισµός για το Μοσχάτο Αλεξανδρείας, µεταφορά 
της σταφυλοµάζας σε οινοποιητές και προζυµωτική εκχύλιση 
µε ανακυκλώσεις για 4 ώρες. Ελαφρά πίεση σε πνευµατικό 
πιεστήριο και µεταφορά του µούστου σε ανοξείδωτες 
δεξαµενές όπου συνοινοποιείται µαζί µε το Ληµνιό το οποίο 
έχει εν τω µεταξύ εκραγιστεί και εκχυλιστεί για λίγες ώρες. 
Αλκοολική ζύµωση µε εµπορικές ζύµες, σταθεροποίηση, 
φιλτράρισµα και εµφιάλωση.

Γευστική αρµονία (Food Pairing)
Λεπτό αρωµατικά και πυκνό δοµικά, το Roseus θα ταιριάξει Λεπτό αρωµατικά και πυκνό δοµικά, το Roseus θα ταιριάξει 
ιδανικά µε πλούσιες σαλάτες νισουάζ, ορεκτικά µε ατζούγιες, 
και πιάτα µε σκόρδο, ελιές και µπαχαρικά. Επίσης ιδανικό και 
µε µια παραδοσιακή ισπανική paella θαλασσινών. Γενικότερα 
το Roseus είναι ένα κρασί ευέλικτο και ευλύγιστο που µπορεί να 
παίξει το ρόλο του µπαλαντέρ, µε ή χωρίς φαγητό.
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