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90% Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Ετήσια Παραγωγή: 2.000 φιάλες

Το Μοσχάτο Αλεξανδρείας βρίσκει σε αυτό το 
κρασί την κλασική του έκφραση: γλύκα, 
πληθωρικότητα και εκφραστικότητα, σε ένα 
κρασί που γοητεύει. Πληθωρικότητα και 
µεσογειακή γοητεία από ένα κρασί που 
κυκλοφορεί µόνο σε επιλεγµένες χρονιές.

Salome
— ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΛΥΚΥΣ

Τεχνικά στοιχεία 2021
Αλκοόλη .................................... 14.5%
pH ................................................ 3.5
Οξύτητα ...................................... 6.0gr/l
Σάκχαρα ..................................... 120gr/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
Το Μοσχάτο Αλεξανδρείας βρίσκει σε αυτό το κρασί την Το Μοσχάτο Αλεξανδρείας βρίσκει σε αυτό το κρασί την 
κλασική του έκφραση: γλύκα, πληρωρικότητα και 
εκφραστικότητα, σε ένα κρασί που γοητεύει. Υπέροχα 
αρώµατα που θυµίζουν γλυκό κουταλιού σταφύλι, crème 
brulée, ξανθή σταφίδα, πέταλα από τριαντάφυλλο, 
αποξηραµένα βερίκοκα, µέλι και κερήθρα. Στο στόµα είναι 
γλυκό και γενναιόδωρο, µε συγκρατηµένη οξύτητα, υψηλό 
αλκοόλ, γεµάτο σώµα και µακρά επίγευση. Πληθωρικότητα και 
µεσογειακή γοητεία από ένα κρασί που κυκλοφορεί µόνο σε 
επιλεγµένες χρονιές.

Οινοποίηση
Το σταφύλι αφήνεται στα κλήµατα να υπερωριµάσει και 
συλλέγεται στα µέσα Σεπτεµβρίου, ενώ φτάνει στο οινοποιείο 
Το σταφύλι αφήνεται στα κλήµατα να υπερωριµάσει και 
συλλέγεται στα µέσα Σεπτεµβρίου, ενώ φτάνει στο οινοποιείο 
σε µικρά τελάρα. Ακολουθεί λιάσιµο για 5 ηµέρες, πάνω σε 
δίχτυα. Εκραγισµός, ελαφρά πίεση σε πνευµατικό πιεστήριο 
και µεταφορά του κρασιού σε ανοξείδωτες δεξαµενές για να 
ξεκινήσει η αλκοολική ζύµωση, µε εµπορικές ζύµες. Μετά την 
ολοκλήρωση της ζύµωσης ακολουθεί σταθεροποίηση, 
φιλτράρισµα και εµφιάλωση.

Γευστική αρµονία (Food Pairing)
Το Salome θα συνοδέψει υπέροχα αφράτα κέηκ, brownies και Το Salome θα συνοδέψει υπέροχα αφράτα κέηκ, brownies και 
σουφλέ σοκολάτας, όπως και εκµέκ, ραβανί και άλλα 
σιροπιαστά γλυκά. Το λιαστό αυτό Μοσχάτο Αλεξανδρείας 
συνδυάζεται επίσης υπέροχα και µε σοκολατένιες γεύσεις όπως 
µια τάρτα σοκολάτας ή ένα µωσαϊκό, συνεισφέροντας µελένια 
γοητεία. Υπέροχο επίσης δίπλα από τον espresso µας, αντί 
γλυκού κουταλιού, µπολιάζοντας τη γλύκα του κρασιού µε την 
ευχάριστη, καβουρδισµένη πίκρα του καφέ.ευχάριστη, καβουρδισµένη πίκρα του καφέ.
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