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DEUS 
ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ 
ΠΑΤΡΩΝ

Ποικιλιακή σύνθεση 
Μαυροδάφνη 70%, Κορινθιακή 30%

Κατηγορία
Οίνος ερυθρός φυσικός γλυκός, 
ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών

Αμπελώνες 
Hµιορεινή ζώνη Πατρών 300 - 500 µ.

Οινοποίηση
Τα σταφύλια µετά την παραλαβή 
ζυµώνουν και εκχυλίζουν στη δεξαµενή 
4 περίπου ηµέρες υπό ελεγχόµενες 
συνθήκες. Στην συνέχεια διεκόπτεται η 
αλκοολική ζύµωση µε την προσθήκη 
αλκοόλης διατηρώντας έτσι ένα µέρος 
των σακχάρων του σταφυλιού στο τελικό 
προϊόν. Ο συγκεκριµένος οίνος ωριµάζει 
για τουλάχιστον 12 µήνες σε µεγάλα 
δρύινα βαρέλια για να αναπτύξει το 
σύνθετο άρωµά του.

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

Ο χαρακτήρας
Ερυθρό χρώµα µε κεραµιδένιες 
ανταύγειες. Αρωµατικά διακρίνονται 
χαρακτήρες αποξηραµένων φρούτων 
(δαµάσκηνο, σύκο σταφίδα). Γευστικά 
είναι ζεστή, γλυκιά µε υποψία τανινών 
που δίνουν δοµή. Συνοδεύει αλµυρά πιάτα 
(τυροκαφτερή), γλυκά σιροπιαστά και 
φρούτα.

DEUS 
MAVRODAPHNE OF 
PATRA

Varieties
Mavrodaphne 70%, Korinthiaki  30%

Type
Natural sweet red wine, 
PDO Mavrodaphne of Patra

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

Vinification
After delivery, the grapes are fermented and 
extracted in the tank for about 4 days under 
controlled conditions.Then the alcoholic 
fermentation is interrupted by adding alcohol, 
thereby preserving a part of the grape sugars in 
the finished product. The wine matures for at 
least12 months in large oak barrels to develop its 
complex aroma.

 
Aging Potential
Ready to drink now, but with great potential for 
further ageing.

 
The character
Red colour with terracotta hues. Aromatic notes 
of dried fruit (plum, fig, raisin). Warm, sweet with 
notes of tannins that enhance its structure. Ideal 
with salty dishes (spicy cheese dip), syrup 
desserts and fruits.

DEUS 
MAVRODAPHNE OF 
PATRA

Rebsorten
Mavrodaphne 70%, Korinthiaki  30%

Typ
Roter Natürlicher Likörwein, 
gU Mavrodaphne  of Patra

Anbaugebiet
Gebirgslandschaft von Patras, 
Höhenlage 300 - 500m

 
Vinifikation
Die Trauben werden unter kontrollierten 
Bedingungen für etwa vier Tage fermentiert und 
extrahiert. Es folgt die alkoholische Gärung, 
welche durch den Zusatz von weiterem Alkohol 
unterbrochen wird, um damit einen Teil des 
Traubenzuckers beizubehalten. Der Wein reift für 
mindestens 12 Monate in großen 
Eichenholz-Fässern, um sein komplexes 
Aroma zu entfalten. Der Wein ist nun trinkfertig,
hat jedoch noch großes Reifepotential.
 

Charakter
Rote Farbe mit Terracotta-Zügen. Aromatische 
Note von trockenen Früchten (Pflaume, Feigeund 
Rosine). Warm, mit süßen Tanninen, die seine 
Struktur stärken. Ideal zu salzigen Gerichten, 
Desserts und Früchten.


