
 

 

DEUS ΜΟΣΧΑΤΟΣ 
ΠΑΤΡΩΝ

Ποικιλιακή σύνθεση
Μοσχάτο Άσπρο 100%

Κατηγορία
Οίνος λευκός φυσικός γλυκός
ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών

Αμπελώνες
Hµιορεινή ζώνη Πατρών 300 - 500 µ.

Οινοποίηση
Τα σταφύλια που παραλαµβάνονται είναι 
πολύ ευαίσθητα οπότε δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις κατεργασίες τους ώστε να 
διατηρηθεί το µέγιστο του δυναµικού τους. 
Στο παραλαµβανόµενο γλεύκος 
προστίθεται αλκοόλη οινικής προέλευσης, 
οπότε µένει το σύνολο τον σακχάρων του 
σταφυλιού στον οίνο.

 

Δυναμικό παλαίωσης
Έτοιµο για κατανάλωση τώρα, αλλά και µε 
µεγάλη ικανότητα παλαίωσης.

  

Ο χαρακτήρας
Χρυσοκίτρινο χρώµα. Αρωµατικά είναι 
έντονο και εντυπωσιακό. ∆ιακρίνονται 
χαρακτήρες αποξηραµένων φρούτων 
(βερίκοκο, ροδάκινο) και µοσχάτου.
Γευστικά είναι ζεστό, γλυκό µε έντονο 
άρωµα στόµατος. Συνοδεύει πλήθος 
γλυκώνκαι φρούτα.

DEUS MUSCAT OF 
PATRA

Varieties
 Moschato Aspro 100%

Type
Natural sweet white wine
PDO Muscat of Patra

Vineyards
Sub-mountainous zone of Patras 
altitude 300 - 500m

Vinification
The grapes delivered are very sensitive, 
so special attention is paid to their 
processes, in order to maintain their 
maximum potential.Grape wine alcohol is 
added to the must delivered, so all grape 
sugars are preserved
in the wine.

 

Ageing potential
Ready to drink now, but with 
great ageing potential.

 

The character
Golden colour. Its aroma is strong and 
impressive. Notes of dried fruit (apricot, 
peach) and muscat. Warm, sweet flavour 
with intense mouth. Ideal with a variety 
of desserts and fruits.

DEUS MUSCAT OF 
PATRA

Rebsorte
Moschato Aspro 100%

Typ
Weißer Natürlicher Likörwein

Anbaugebiet
Berglandschaft von Patras, Höhenlage 
300 - 500m

 
Vinifikation
Die empfindlichen Trauben dieser 
Rebsorte müssen bei den Prozessen der 
Vinifikation mit besonderer Vorsicht 
behandelt werden, um das maximale 
Potential der Trauben zu sichern. Dem 
Most wird Traubenalkohol zugesetzt, 
damit der gesamte Traubenzucker im 
Wein beibehalten wird. Der Wein hat 
außerordentliches Reifepotential.

 
Charakter
Goldene Farbe. Das Aroma ist stark und 
beeindruckend. Noten von trockenen 
Früchten (Aprikosen und Pfirsiche) und 
Muskat. Warmer, süßer und intensiver 
Geschmack. Ideal zu vielen Desserts und 
Früchten.
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