ΜΠΛΕ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟ
Σύνθεση: Ασύρτικο, Viognier, Chardonnay
Τρύγος: 2018
Τύπος: Λευκός Ξηρός
Κατηγορία: ΠΓΕ Μακεδονία
Προέλευση: Επιλεγμένοι αμπελώνες συνεργαζόμενων 		
αμπελουργών της Βόρειας Ελλάδας
Ωρίμανση: 3-5 μήνες σε inox δεξαμενές
Παλαίωση: 2-4 έτη
Ανάλυση: Alc. 13% Ολική Οξύτητα: 5,0 g/l
pH: 3,26, Yπ. Σάκχαρα: 2,5 g/l

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Στρογγυλό, πλούσιο σώμα με δροσερό αρωματικό χαρακτήρα, σε ένα
αρμονικό πάντρεμα των γνωρισμάτων των τριών λευκών ποικιλιών.
Νότες ώριμου ροδάκινου, βερίκοκου, με μια πινελιά ορυκτότητας. Το
στόμα ακολουθεί τον παραπάνω χαρακτήρα ενώ το αρωματικό σύνολο συμπληρώνεται με νότες απο λουλούδια του αγρού και αχλαδιού.
Συνοδεύει υπέροχα δροσερές σαλάτες με σως εσπεριδοειδών, ψητά
ψάρια, κοτόπουλο σχάρας και κίτρινα τυριά.

Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΙΚΈΤΑ
Δίπλα στους δικούς μας αμπελώνες βρίσκονται αυτοί των επαγγελματιών αμπελουργών με πολλούς από τους οποίους συνεργαζόμαστε από το ξεκίνημα του Κτήματος το 1997. Η συνεργασία αυτή
περιλαμβάνει την επιστημονική υποστήριξή τους με την ομάδα των
γεωπόνων καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους και τελικώς την αγορά των
σταφυλιών τους.
Με τη συνεργασία αυτή, ενισχύουμε την τοπική κοινωνία και συνεισφέρουμε στη διατήρηση της πλούσιας αμπελουργικής παράδοσης σε
καίριες αμπελουργικές ζώνες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
όπως η Φλώρινα, η Ημαθία, η Πέλλα και η Γουμένισσα. Στις περιοχές
αυτές, υπάρχουν σήμερα περίπου 70.000 στρέμματα αμπελώνων και
14.000 αμπελουργοί.
Για να τιμήσουμε αυτή τη σχέση αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το νέο
μας κρασί, το “Μπλε Τρακτέρ”, στον Έλληνα Αμπελουργό. Το μικρό,
αμπελουργικό, μπλε τρακτέρ, που είχε ο Γιάννης Μπουτάρης, όταν φύτεψε το Κτήμα Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα τη δεκαετία του ’70 και βρίσκεται τοποθετημένο στην είσοδο του οινοποιείου, συμβολίζει την Αρετή
και Σκληρή Δουλειά του συνεργάτη μας, Έλληνα Αμπελουργού.
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