
 

 

 

 

ΚΤΗΜΑ ΜΕΓΑ 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ 
PGI ACHAIA - ΠΓΕ ΑΧΑΪΑ 

Γευστική περιγραφή
Βαθυκόκκινο χρώµα µε ζωηρές ερυθρές 
ανταύγειες. Αρωµατικά, κυριαρχούν 
χαρακτήρες δάφνης, λευκού πιπεριού, 
µαρµελάδας φραγκοστάφυλου και 
φρεσκοκατεργασµένου δέρµατος, 
υποστηριζόµενοι διακριτικά από γλυκούς 
χαρακτήρες ξύλου (βανίλια, σοκολάτα). 
Γευστικά είναι ισορροπηµένο και φινέτσο. 
Οι τανίνες λείες, υποστηρίζονται από σωστή 
δόση οινοπνεύµατος και οξύτητας ώστε να 
δώσουν καλή δοµή και νεύρο στο κρασί. 
Στο τελείωµα η επίγευση είναι µακρά και 
ευχάριστη. Συνοδεύει φτερωτό κυνήγι, 
µαγειρευτό κόκκινο κρέας ή πλατώ τυριών.

Στο Οινοποιείο
Τα σταφύλια µετά την παραλαβή συνθλίβονται, 
εκχυλίζουν προζυµωτικά και παραµένουν 
µε τους φλοιούς τους µέχρι το τέλος της 
ζύµωσης. Τότε ο οίνος µεταγγίζεται στην κάβα 
για ωρίµανση, σε καινούργια, δρύινα, γαλλικά 
και αµερικάνικα βαρέλια. Εκεί παραµένει για 
περίπου 20 - 24 µήνες, ενώ άλλο τόσο µένει 
στη φιάλη ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη 
ισορροπία. Ο οίνος δεν υφίσταται κατεργασία 
ψύξης και έντονου φιλτραρίσµατος, προς 
όφελος της γευστικής του ποιότητας.

Δυναμικό παλαίωσης
Έτοιµο για κατανάλωση τώρα, αλλά τα 
προσεχή 15 χρόνια θα το σµιλεύσουν 
ευχάριστα. Προτείνεται προσεκτική µετάγγιση 
σε καράφα 1 ώρα πριν το σερβίρισµα.
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ΜΕGΑ SPILEO 
GRAND CAVE ROT
PGI ACHAIA - ΠΓΕ ΑΧΑΪΑ

Der Charakter
Tiefrote Farbe mit lebendigen roten 
Schattierungen. Komplexe Aromen von 
Lorbeer, weißem Pfeffer, Stachelbeer-
Marmelade, Leder und einem Hintergrund 
von Süßholz, Vanille und Schokolade. Feiner 
ausbalancierter Geschmack mit weichen 
Tanninen. Die kraftvolle Struktur wird 
durch ein  großartiges Gleichgewicht aus 
Alkohol und Säure unterstützt. Langes und 
angenehmes Finish.

Im Keller
Nachdem die Trauben entstielt worden sind, 
werden sie zunächst eingeweicht und dann 
im Ganzen vergoren. Im Anschluss verbleibt 
der Wein 20 Monate in französischen 
Eichenholzfässern. Der dann abgefüllte Wein 
lagert weitere 20 Monate in der Flasche, um 
seine vollständige Balance zu finden.  
Um das breite Farb- und Geschmacks 
spektrum aufrecht zu erhalten, wird der 
Wein nicht intensiver Filtrierung oder Kälte 
ausgesetzt.

Lagerfähigkeit
Der Wein ist jetzt und in den nächsten 
15 Jahren zu genießen, wobei er noch an 
Komplexität und Finesse hinzugewinnt. 
Es wird empfohlen, ihn eine Stunde vor dem 
Genuss zu dekantieren.

ΜΕGΑ SPILEO 
GRAND CAVE RED
PGI ACHAIA - ΠΓΕ ΑΧΑΪΑ

Tasting Notes
Deep red color with lively red tints. 
Complex aromatics of laurel, white 
pepper, gooseberry marmalade, leather 
and sweetish wooden background 
(vanilla, chocolate). Balanced finesse 
taste with soft tannins. Superb 
powerful structure supported by great 
equilibrium of alcohol and acidity. Long 
and pleasant finish.

Cellar
The grapes after being destemmed were 
firstly cold soaked and then whole berry 
fermented to dry. The wine was then 
racked into French oak barrels for about 
20 months. The bottled wine ages for 
another 20 months becoming well-
balanced and available for consumption. 
To keep all the richness of color and 
taste the wine is not processed by 
intensive filtration or cold.

Ageing Potential
Ready for drinking now and will last 
for another 15 years getting more 
balanced. Decanting for 1 hour before 
drinking is recommended.


