
 

Ονομαςία: ΠΑΛΠΟ 

φνθεςη: CHARDONNAY  100% 

οδειά: 2015 

Σφποσ: Λευκόσ Ξθρόσ 

Κατηγορία: ΠΓΕ Φλϊρινα 

Προζλευςη: Από το αμπελοτόπι του ΠΑΛΠΟ ςτθν περιοχι του Αμυνταίου 

Ωρίμαςη: 8 μινεσ ςε νζα γαλλικά δρφινα βαρζλια  

Παλαίωςη: 6-7 ζτθ  

Αναλυτικά Χαρακτηριςτικά:  

Αλκοολικόσ Βαθμόσ: 13,5% Πτητική Οξφτητα: 0,46 g/lt 

Ολική Οξφτητα: 5,3 g/lt Ενεργόσ Οξφτητα (pH): 3,35 άκχαρα: 2,5 g/lt 

 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Το αμπελοτόπι του Πάλπο βρίςκεται ςε υψόμετρο 700μ. και υπάγεται ςτο Διμο Αγ. 

Παντελειμονα εντόσ των ορίων τθσ αμπελουργικισ ηϊνθσ ΠΟΠ Αμφνταιο. Εδϊ τα αμπζλια 

του Chardonnay φυτεφτθκαν το 1990, κακϊσ το ςυγκεκριμζνο terroir κρίκθκε ιδιαίτερα 

κατάλλθλο για τθν καλλιζργεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ λευκισ ποικιλίασ. Η ςτρεμματικι 

απόδοςθ του αμπελϊνα δεν ξεπερνά τα 700 κιλά ανά ςτρζμμα, ενϊ τα φτωχά και αμμϊδθ 

εδάφθ προςφζρουν τθ δυνατότθτα για παραγωγι κραςιϊν με εξαιρετικι φινζτςα και 

πλοφςιο άρωμα. Το κλίμα τθσ περιοχισ χαρακτθρίηεται από κρφουσ χειμϊνεσ και ηεςτά 

καλοκαίρια, ενϊ θ παρουςία τεςςάρων λιμνϊν ςυντελεί ςε ζνα ιπιο θπειρωτικό κλίμα που 

ευνοεί τθν καλλιζργεια λευκϊν ποικιλιϊν. 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Επιλζγονται ςταφφλια με υψθλό βακμό ωριμότθτασ. Κατά τθν άφιξι τουσ ςτο οινοποιείο, 

τα ςταφφλια ψφχονται για να περάςουν από ζνα ςτάδιο προηυμωτικισ εκχφλιςθσ, 

διαδικαςία που βοθκά ςτθ λιψθ περιςςότερων αρωματικϊν ουςιϊν από τον φλοιό τθσ 

ράγασ και ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία αρωματικϊν κραςιϊν. Ακολουκεί απολάςπωςθ και 

εμβολιαςμόσ με κακαρι καλλιζργεια από επιλεγμζνεσ ηφμεσ, για τθν ζναρξθ τθσ ηφμωςθσ, 

που πραγματοποιείται ςε καινοφρια δρφινα βαρζλια 228 lt. Ο τφποσ αυτόσ των βαρελιϊν 

που χρθςιμοποιείται ςτθ Βουργουνδία ζχει επιλεγεί ωσ ο καταλλθλότεροσ για να αναδείξει 



τον χαρακτιρα του Chardonnay από το αμπελοτόπι του Πάλπο. Μετά το τζλοσ τθσ ηφμωςθσ, 

το κραςί παραμζνει ςτα βαρζλια όπου παλαιϊνει για 8 μινεσ. Το τακτικό batonnage που 

πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, βοθκά ςτθ διαμόρφωςθ του 

τελικοφ πλοφςιου χαρακτιρα του κραςιοφ. 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Πλοφςιο χρυςό χρϊμα που υποδεικνφει τον πλοφςιο και ϊριμο χαρακτιρα του Chardonnay. 

Στθ μφτθ, ζντονα αρϊματα δρφινου βαρελιοφ που ςυνοδεφονται από χαρακτθριςτικά 

λευκϊν λουλουδιϊν, άνκθ εςπεριδοειδϊν και πυρινόκαρπων φροφτων. Γεμάτο ςτόμα με 

βελοφδινθ επίγευςθ , το ΠΑΛΠΟ αναδεικνφει γεφςεισ όπωσ το ριηότο λαχανικϊν ι 

καλαςςινϊν, ψάρια ψθτά, λευκά κρζατα, ηυμαρικά με λευκι ςάλτςα και ςολομό. 

 

 

 

 

 

 

 


