
Κατηγορία:	Ερυθρο� ς 
Κατάταξη:	Προστατευο� μενη Γεωγραφικη�  Ένδειξη (ΠΓΕ)
Πελοπο� ννησος
Ποικιλίες:	80% Αγιωργι�τικο 20% Cabernet Sauvignon
Αμπελώνες:	Νεμε�α σε υ� ψος 700 μ.
Τύπος	εδάφους:		Πετρω� δες
Ηλικία	φυτών	(μέσος	όρος):	Αγιωργι�τικο: 35-71 ε�τη /
Cabernet Sauvignon: 42 ε�τη
Στρεμματικές	αποδώσεις: Αγιωργι�τικο: 450 kg/στρ.
(22,50hl/ha) / Cabernet Sauvignon: 500 kg/στρ. (27,50 hl/ha)
Τρύγος: Με�σα Σεπτεμβρι�ου
Αλκοολικός	τίτλος: 14.50%
Ολική	oξύτητα	(σε	τρυγικό):	6.99 gl
pH:	3.37

Οινοποίηση/Ωρίμανση: Σε ειδικο�  βαρε�λι 1.000 λι�τρων, διαδοχικε�ς
χρονιε�ς Με�γα Οι�νου ωριμα� ζουν μαζι�. Το 2001, αυτο�  το βαρε�λι
γεμι�στηκε με Με�γα Οι�νο του 1999. Απο το� τε, κα� θε χρο� νο, αφου�
ετοιμα� ζεται το τελικο�  χαρμα� νι του Με�γα Οι�νου που προ� κειται να
κυκλοφορη� σει στην αγορα� , μι�α συγκεκριμε�νη ποσο� τητα
απομακρυ� νεται απο�  αυτο�  το βαρε�λι και τη θε�ση του παι�ρνει το
καινου� ργιο χαρμα� νι. Το κρασι� ωριμα� ζει στο βαρε�λι με�χρι η επο� μενη
χρονια�  του Με�γα Οι�νου αποσυρθει� απο�  τα καινου� ργια γαλλικα�
βαρε�λια στα οποι�α παλαιω� νει για 18 μη� νες. Μετα�  την εμφια� λωση�
του, ο Λαβυ� ρινθος παραμε�νει στο κελα� ρι του Κτη� ματος για α� λλους
12 μη� νες.
Οργανοληπτικά	χαρακτηριστικά:	Το χρω� μα ει�ναι βαθυ� , κο� κκινο
πορφυρο�  με μερικε�ς κεραμιδι� ανταυ� γειες. Στη μυ� τη ει�ναι ω� ριμο,
συμπυκνωμε�νο, με βα� θος και τερα� στια πολυπλοκο� τητα. Ο αρω- 
ματικο� ς χαρακτη� ρας ει�ναι εστιασμε�νος στα ω� ριμα κο� κκινα φρου� τα
που εκφρα� ζονται ως βυ� σσινο, βατο� μουρο και κερα� σι μαζι� με
μπαχαρε�νιους χαρακτη� ρες ο� πως μοσχοκα� ρυδο, κανε�λα και μαυ� ρο
πιπε�ρι. Νο� τες βοτα� νων και κε�δρου ξεδιπλω� νονται. Στο στο� μα ει�ναι
παχυ� , γεμα� το, μαλακο�  με καλα�  δομημε�νες τανι�νες και ζωηρη�
οξυ� τητα. Το� σο ω� ριμο, αλλα�  και το� σο νε�ο ταυτο� χρονα. Τα αρω�  ματα
στο� ματος ακολουθου� ν πιστα�  αυτα�  της μυ� της με ο� λα τα
χαρακτηριστικα�  ακο�  μη πιο τονισμε�να. Η επι�γευση ε�χει κο μψο� -
τητα, δυ� ναμη και πολυπλοκο� τητα, δι�νοντας την αι�σθηση ο� τι θα
κρατη� σει για πα� ντα.
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