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Η Μαλαγουζιά στο Κτήμα Πιερία Ερα-

τεινή, καλλιεργείται βιολογικά και δί-

νει νέα προοπτική στον όρο «savoir faire». 

Οι αμπελώνες εκτείνονται σε λόφους που 

ξεκινούν από τα Πιέρια Όρη και καταλή-

γουν στον Θερμαϊκό κόλπο με υψόμετρο 

500 μ., μεγάλη εναλλαγή θερμοκρασιών η-

μέρας/νύχτας και αμμοαργιλώδη σύσταση 

εδάφους. Η οινοποίηση ακολουθεί προζυ-

μωτική κρυοεκχύλιση πολλών ημερών και 

ζυμώνει σε μικρές δεξαμενές. Μετά τη ζύ-

μωση, η ωρίμανση του κρασιού στις οινο-

λάσπες ενισχύει το χαρακτήρα του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Μαλαγουζιά-9D είναι αποτέλεσμα μι-

κρο-οινοποίησης. Μόλις 10.000 φιάλες 

θα εμφιαλωθούν ανά «παρτίδες», με σκο-

πό να διατηρηθούν η αρωματική έκπληξη 

και πολυπλοκότητα. Επιπλέον, με αυτόν 

τον τρόπο διαχείρισης της εμφιάλωσης, το 

κρασί ωριμάζει στο σύνολό του ομοιόμορ-

φα στη δεξαμενή, διαδικασία που επιτρέ-

πει τη δημιουργία επιπρόσθετων δευτερο-

γενών αρωμάτων.  

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ  
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
«Ο τόπος της Πιερίας, ανέκαθεν περιβαλ-

λόταν από μυστήριο και μύθους. Η επι-

βλητικότητα του τόπου, υπό το βλέμμα 

του Ολύμπου και των Θεών του, του προ-

σέδιδε μια διάσταση πέρα από τα ανθρώ-

πινα. Πίστευαν πως, κρυμμένα στα δέν-

δρα και στους ποταμούς, κατοικούν πλά-

σματα θεϊκά στην καταγωγή, που το κα-

θένα προίκιζε με δώρα τους ανθρώπους. 

Και τα πλάσματα αυτά τις κόρες του Θεϊ-

κού, τα ονόμασαν Νύμφες. Στον ήχο του 

οίνου που κυλάει, ξεκινά να ξεδιπλώνε-

ται η ιστορία του τόπου. Ξεκινά από τις ρί-

ζες, μέχρι το θρόισμα των φύλλων, τις σκι-

ές του βουνού και τη δροσιά των δέντρων. 

Μάλιστα, ο μύθος λέει πως εκείνος που 

θα αφουγκραστεί προσεχτικά, θα καταφέ-

ρει να γευτεί το τραγούδι τους και τα ποι-

ήματά τους. Ένας οίνος, προς τιμήν της 

μητέρας φύσης, προς τιμήν και της αν-

θρώπινης φύσης και της  ατέρμονης ανά-

γκης της να γεννά τις ιστορίες και τα τρα-

γούδια», διηγείται η Φανή Αργυροπούλου 

κόρη του Παύλου Αργυρόπουλου, οινολό-

γου και δημιουργού του Κτήματος Πιερία 

Ερατεινή.  μαζί με τον Ανδρέα Πάντο. 

Το κατάλληλο κλίµα, σε συνδυασµό µε τη µορφολογία του εδάφους και την επιλεγµένη 
τοπογραφία, µπορούν πραγµατικά να αναδείξουν προϊόντα terroir, δηλαδή µε 
χαρακτήρα και ταυτότητα, όπως η Μαλαγουζιά του Κτήµατος Πιερία Ερατεινή.

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΕRROIR 

Στην ετικέτα 9 Daughters του Κτήµατος Πιερία Ερατεινή επικρατούν 
τα φυσικά ανθικά αρώµατα της Μαλαγουζιάς, µαζί µε βοτανικά 
αρώµατα και εσπεριδοειδή χάρη στις γεωφυσικές και µικρό-
κλιµατικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στο στόµα έχει λιπαρό και 
«καυτερό» σώµα, δροσερή οξύτητα και µαλακή, επίµονη επίγευση. 
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Χ ρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις αυτό-

χθονες γηγενείς ζύμες για τις οινοποι-

ήσεις σχεδόν όλων των κρασιών του Κτήμα-

τος ήδη από το 2007, ο Χρήστος Ζαφειρά-

κης αναδεικνύει το terroir της περιοχής του 

Τυρνάβου. Και το ίδιο ισχύει και για την ξη-

ρή Μαλαγουζιά «NATURA», μία εκ των τρι-

ών που παράγει το Κτήμα. Στην ιδιαιτερότη-

τά της προστίθεται η ολοκλήρωση της ζύμω-

σης σε ξύλινη δεξαμενή δρυός 2.400 λίτρων. 

Έπειτα ακολουθεί μικρής διάρκειας οξειδωτι-

κή παλαίωση στη δρύινη δεξαμενή για 12 μή-

νες, όπου η επαφή με το οξυγόνο θα βοηθή-

σει το κρασί να αναπτύξει τριτογενή αρώματα.

H μονοποικιλιακή Μαλαγουζιά εσοδεί-

ας 2016 προέρχεται από το αμπελοτεμά-

χιο «Παλαιόμυλος» που καλλιεργείται βι-

ολογικά εδώ και 16 χρόνια. Εκεί, σε ύψος 

200-300 μ., το έδαφος είναι αμμοπηλώδες 

με μεγάλο ποσοστό τσακμακόπετρας που 

προσδίδει χαρακτήρα στον οίνο, ενώ το στα-

φύλι διατηρείται σε αρκετά χαμηλές στρεμ-

ματικές αποδόσεις των 700-800 κιλών. Ο 

Χρ. Ζαφειράκης επιλέγει να τρυγήσει νωρίς 

για να διατηρήσει τη φρεσκάδα και τη φινέ-

τσα στο κρασί του. Το αποτέλεσμα, ένα μο-

ντέρνο, σύνθετο κρασί με ανθικά αρώματα 

όπως το χαμομήλι και το γιασεμί. Αυτά α-

γκαλιάζονται από αχλάδι και μαρμελάδα λε-

μόνι. Γευστικά προσφέρει μέτριο όγκο, σχε-

τικά διακριτικό αλκοόλ (12,5%), καλή οξύ-

τητα και μακρά επίγευση. Ο οινόφιλος δεν 

πρέπει να διστάσει να κρατήσει αυτό το κρα-

σί για παλαίωση για ακόμα 6-8 χρόνια. 

ΦΡΕΣΚΑΔΑ  
& ΦΙΝΕΤΣΑ
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