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Kυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν μο-

νοποικιλιακή ετικέτα (ΠΓΕ Φλώ-

ρινα) το 2019 η Μαλαγουζιά του Kτή-

ματος Κυρ-Γιάννη, που φέρει το όνομα 

«Malagousia Single Vineyard» . Το συγκε-

κριμένο αμπελοτόπι βρίσκεται στο λόφο 

της Σαμαρόπετρας στη Φλώρινα, φυτεύτη-

κε το 2004 και εκτείνεται σε 8 στρέμματα 

με κλίση, σε φτωχά αμμώδη εδάφη, με τις 

δροσερές κλιματικές συνθήκες να δημι-

ουργούν πρόσφορο έδαφος για την παρα-

γωγή μιας αρωματικής, φρέσκιας και πα-

ράλληλα ισορροπημένης Μαλαγουζιάς.

Ενώ η συγκεριμένη ποικιλία χρησιμοποι-

ούνταν σε χαρμάνια σε διαφορετικές ετι-

κέτες, το 2019 ο Στέλλιος Μπουτάρης με 

την ομάδα παραγωγής του Κτήματος δο-

κίμασαν τις δεξαμενές της Μαλαγουζιάς 

και τους άρεσε ιδιαίτερα. Το «millesime» 

2019 φαίνεται να χάρισε εξαιρετικά απο-

τελέσματα όσον αφορά την εν λόγω ποι-

κιλία στο συγκεκριμένο αμπελοτεμά-

χιο. Το αποτέλεσμα ήταν να κυκλοφο-

ρήσει σε συλλεκτική έκδοση αποκλειστι-

κά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Warehouse 10, η οποία φιλοξενεί και άλ-

λες ιδιαίτερες, ακυκλοφόρητες ετικέτες 

από παλιές σοδειές του Κτήματος. Σημει-

ώνεται ότι ο οινόφιλος έχει τη δυνατότητα 

να την προμηθευτεί στην τιμή των 13 ευ-

ρώ, αλλά πρέπει να βιαστεί γιατί διατέθη-

καν μόνο 4.500 φιάλες.

ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ 
ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η Μαλαγουζιά Κυρ-Γιάννη διαθέτει αν-

θικά αρώματα με πρώτο το τριαντάφυλ-

λο, που συνδυάζονται με πράσινα φρού-

τα, μήλου και αχλαδιού, πρωτογενή δη-

λαδή αρώματα της Μαλαγουζιάς, και τε-

λειώνει με νότες εσπεριδοειδών. Στο στό-

μα υπενθυμίζονται τα αρώματα που εντο-

πίστηκαν στη μύτη, αλλά σε πιο έντονη 

μορφή, ενώ η τραγανή του οξύτητα μαρ-

τυρά την ορεινή προέλευσή του. Το υψη-

λό αλκοόλ (13,5%) που ενισχύει το σώμα 

του κρασιού, προκαλεί εντύπωση σε συν-

δυασμό με την υψηλή οξύτητα. Ένα σχε-

τικά υψηλό αλκοόλ είναι βέβαια σύνη-

θες για μια Μαλαγουζιά. Η μακρά επίγευ-

ση ενισχύει την εντύπωση της καλής ποι-

ότητας του σταφυλιού και της προσεκτι-

κής οινοποίησης που ακολουθήθηκε. 

με
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Η ταν πολλές δεκαετίες πριν όταν ο 

Βαγγέλης Γεροβασιλείου πήρε τη 

Μαλαγουζιά από τον καθηγητή Αμπε-

λογραφίας και Αμπελουργίας του Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλη Λογο-

θέτη και την οινοποίησε στο Κτήμα Πόρ-

το Καρράς στη Χαλκιδική όπου εργαζό-

ταν. Συνέχισε με φυτεύσεις το 1981 στον 

δικό του αμπελώνα στην Επανομή και έ-

δωσε έπειτα κλήματα στο Ινστιτούτο Οί-

νου, ακολούθησαν η Ρωξάνη Μάτσα και 

ο οινοποιός Θανάσης Παρπαρούσης.

Η σημερινή ετικέτα ξηρής Μαλαγουζιάς 

Γεροβασιλείου είναι single vineyard και 

μάλιστα σε ΠΓΕ Επανομή. Η οινοποίη-

ση ξεκινάει με προζυμωτική κρυοεκχύ-

λιση και ακολουθεί ζύμωση σε ανοξεί-

δωτες δεξαμενές στους 18-20oC με ένα 

ποσοστό περίπου 20% να ωριμάζει σε 

γαλλικά δρύινα βαρέλια. Το υπόλοιπο 

παραμένει στις δεξαμενές και ωριμάζει 

με τις οινολάσπες για κάποιους μήνες. 

ΕΝΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ
Η ετικέτα της σοδειάς 2020 έχει ήδη κά-

νει θραύση στην αγορά και προσφέρει στο 

ποτήρι ένα λαμπερό με αχυρένιο χρώμα 

λευκό κρασί με πρασινωπές ανταύγει-

ες. Πληθώρα αρωμάτων Μαλαγουζιάς, 

με ώριμα φρούτα μάνγκο, κίτρου και α-

χλαδιού και φυτικές νύξεις στο τελείω-

μα. Έχει όμορφη ισορροπία στο στόμα, 

με ικανοποιητική οξύτητα, είναι πλούσιο 

και γεμάτο με αρώματα λεμονιού, εμφα-

νές αλκοόλ (13,5%) και μακρά επίγευση. 

Κρασί ικανό για μικρή παλαίωση, προο-

ρίζεται για κατανάλωση μέχρι 5 έτη μετά 

την παραγωγή του. Συνδυάζεται με μεσο-

γειακά πιάτα, θαλασσινά, πουλερικά, ζυ-

μαρικά με ελαφριές σάλτσες και σαλάτες 

φρέσκων λαχανικών. 

Ετικέτα που έχει φέρει πολλαπλά βρα-

βεία στο Κτήμα Γεροβασιλείου σε διά-

φορους διαγωνισμούς, διεθνείς και ε-

θνικούς. Από το Χρυσό Μετάλλιο για 

την κρασί του 2018 στο Decanter World 

Wine Awards, Αγγλία έως τα 100 Κα-

λύτερα Κρασιά για το 2018 στα Wine 

& Spirits Magazine, ΗΠΑ και Wine 

Spectator Magazine, ΗΠΑ για την ετι-

κέτα του 2016. Ας σημειωθεί ότι κυκλο-

φορεί και σε Magnum φιάλη.

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ  
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑΣ

Ο οινοποιός που αναβίωσε την καλλιέργεια της Μαλαγουζιάς στην 
Ελλάδα, Βαγγέλης Γεροβασιλείου, προσφέρει σήµερα ένα κρασί  
µε δοµή και σώµα, πλούσια φρούτα και µεγάλη πολυπλοκότητα.
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