
Ομαλός και ξηρός χειμώνας με λίγες βροχοπτώσεις. Το σκάσιμο των
οφθαλμών ήρθε στα μέσα Μαρτίου. Η ανθοφορία διαμορφώθηκε σωστά και
σε καλές καιρικές συνθήκες. Οι θερμκρασίες τον Μάη ήταν υψηλές και
μειώθηκαν έντονα τον Ιούνιο. Ο Ιούλιος ήταν πολύ ζεστός και ακολούθησε
μία έντονη βροχόπτωση στα τέλη του. O Aύγουστος ήταν ήπιος με έντονους
ανέμους. Το καλοκαίρι ήταν θυελλώδες και ξηρό και έως τον τρύγο, η
διαφορά της θερμοκρασίας δεν ξεπέρασε τους δώδεκα βαθμούς Κελσίου
μεταξύ ημέρας και νύχτας. Ο τρύγος του 2018 χαρακτηρίστηκε ως ένας
εξαιρετικός τρύγος για το Ασύρτικο με εξαιρετικής ποιότητας σταφύλι και
ταυτόχρονα μια καλή απόδοση.

Η συγκομιδή των σταφυλιών γίνεται με τα χέρια νωρίς το πρωί. Προσεκτική
διαλογή των σταφυλιών με βάση την ωριμότητά τους. To“Rare” προέρχεται
από ένα συγκεκριμένο τμήμα μέσα από τον αμπελώνα των Στεγαστών. Τα
σταφύλια τοποθετούνται σε τελάρα 20 κιλών για την μεταφορά τους και
στην συνέχεια εισέρχονται στο πιεστήριο. Η αλκοολική ζύμωση
πραγματοποιείται με την προσθήκη αυτόχθονων ζυμών (ερευνητικό
πρόγραμμα απομόνωσης ζυμών). Στην συνέχεια το κρασί ωριμάζει με την
παρουσία οινολασπών για 6 μήνες σε δρύινα βαρέλια 500lt, σε ανοξείδωτες
δεξαμενές και σε αμφορείς.

Ο χαρακτήρας του λεμονιού που προέρχεται από την ποικιλία είναι έντονος
όπως και η οξύτητά του. Η παρουσία του ξύλου είναι πλήρως ενσωματωμένη
και προσδίδει στο τέλος μια κρεμμώδη επίγευση. Μακρά και ισορροπημένη
επίγευση με ξεχωριστή ορυκτότητα.

Τρύγος 2018

Σοδειά 2018

 
Χωρίς αμφιβολία δημιουργούμε κρασιά ενός τόπου με ξεχωριστή σπανιότητα.
Πρέπει κάποιος να περπατήσει οπωσδήποτε σε αυτή τη γή, να αναπνεύσει
τον αέρα της Τήνου για να καταλάβει τη διάσταση του τόπου.

Αμμώδες με γρανιτικό υπέδαφος. Βιολογική καλλιέργεια σταφυλιού. Το
Ασύρτικο είναι φυτεμένο στα 450μ υψόμετρο. Η πυκνότητα φύτευσης
ανέρχεται σε 1100 φυτά/στρ και ο προσανατολισμός του είναι
βορειοανατολικός. Η απόδοση έιναι 25hl/ha.

Έδαφος

CLOS STEGASTA ΑΣΥΡΤΙΚΟ RARE

To εγχείρημα T-OINOS

Ποικιλία
Ασύρτικο

Αλκοόλ
14%

Ημ/νίες Τρύγου
08/9/18 - 11/9/18


