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100% Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Ετήσια Παραγωγή: 2.000 φιάλες

Ένα καθηλωτικό κρασί που φέρνει στο ποτήρι 
ένταση και πληθωρικότητα. Το Terra Ambera 
Amphora θα χαρίσει εξαιρετικά ταιριάσµατα 
και µε vegetarian πιάτα, αλλά και vegan 
επιλογές.

Terra Ambera 
Amphora

— ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΙΝΟΣ

Τεχνικά στοιχεία 2021
Αλκοόλη .................................... 12.5%
pH ................................................ 3.82
Οξύτητα ...................................... 5.4gr/l
Σάκχαρα ...................................... 1.7gr/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
Yπέροχα εκφραστική µύτη, µε αρώµατα από φλούδες Yπέροχα εκφραστική µύτη, µε αρώµατα από φλούδες 
πορτοκαλιού, ζελέ κυδώνι, αποξηραµένο βερίκοκο, λιβάνι, 
φασκόµηλο, τσάι του βουνού και potpourri λουλουδιών. Στο 
στόµα µας χαρίζει ένα umami χαρακτήρα µε αλµύρα και 
ένταση, Μέτρια οξύτητα, µέτριο – αλκοόλ 12,5%, ελαφρές 
τανίνες, µέτριο + σώµα και µακρά επίγευση. Ένα καθηλωτικό 
κρασί που φέρνει στο ποτήρι ένταση και πληθωρικότητα.

ΟινοποίησηΟινοποίηση
Το ώριµο σταφύλι τρυγιέται όψιµα και φτάνει στο οινοποιείο σε Το ώριµο σταφύλι τρυγιέται όψιµα και φτάνει στο οινοποιείο σε 
µικρά τελάρα. Εκραγισµός και µεταφορά της σταφυλοµάζας σε 
επτά πήλινα πιθάρια θαµµένα στη γη, έξω από οινοποιείο. 
Αυθόρµητη έναρξη της αλκοολικής ζύµωσης παρουσία των 
στεµφύλων µε τακτικό pigéage (εµβαπτίσεις στεµφύλων στο 
µούστο). Παραµονή µε τα στέµφυλα για 4 µήνες πριν το κρασί 
µεταφερθεί σε µια ανοξείδωτη δεξαµενή για απολάσπωση και 
εµφιάλωση, απουσία σταθεροποίησης και φιλτραρίσµατος.

Γευστική αρµονία (Food Pairing)
Η πληθωρικότητα του Terra Ambera Amphora µε τις τανίνες και Η πληθωρικότητα του Terra Ambera Amphora µε τις τανίνες και 
το πλούσιο σώµα καλεί σε ταίριασµα πληθωρικά λευκά πιάτα 
όπως αρνάκι στο φούρνο, κρητικό πιλάφι µε κοτόπουλο και 
βούτυρο και βοδινό καρπάτσιο µε λάδι τρούφας. Το Terra 
Ambera Amphora θα χαρίσει εξαιρετικά ταιριάσµατα και µε 
vegetarian πιάτα όπως το κριθαρότο µε µανιτάρια porcini, 
αλλά και vegan επιλογές, όπως τραγανά φαλάφελ σε αραβική 
πίτα µε σάλτσα από ταχίνι.πίτα µε σάλτσα από ταχίνι.
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