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ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
ORANGE

Κατηγορία
Οίνος orange, ΠΓΕ Αχαϊα

Ποικιλιακή σύνθεση: 
Ροδίτης 50% - Μαλβάζια 50%

Αμπελώνας
Ορεινοί αµπελώνες Καλαβρύτων

Οινοποίηση
Τα σταφύλια εκραγίζονται και προσεκτικά 
οδηγούνται σε καινούργια δρύινα βαρέλια 
400 λτ για αλκοολική ζύµωση, παρουσία 
των στεµφύλων. Μία εβδοµάδα περίπου 
µετά το πέρας της αλκοολικής ζύµωσης ο 
οίνος εκροής αποµακρύνεται από τα στερεά 
του σταφυλιού, κλείνουµε τα βαρέλια και 
οδηγούµε ξανά τον οίνο στα ίδια βαρέλια. 
Εκεί παραµένει για 16 µήνες όπου 
ολοκληρώνεται µηλογαλακτική ζύµωση και 
ο οίνος ωριµάζει και εξελίσσεται φυσικά. 
Κατόπιν ο οίνος µεταγγίζεται προσεκτικά και 
εµφιαλώνεται χωρίς την προσθήκη 
οινολογικών προϊόντων, αλλά και χωρίς 
οποιοδήποτε φιλτράρισµα. Ο οίνος 
παραµένει περίπου άλλους 24 µήνες στη 
φιάλη ώστε να αναπτύξει την 
πολυπλοκότητα και την ωριµότητά του.

Ο χαρακτήρας
Ανοιχτό πορτοκαλί µε καφέ αποχρώσεις. 
Στην µύτη διακρίνονται λευκά αποξηραµένα 
λουλούδια, µπαχάρια, µε βοτανικές ορυκτές 
και καβουρδισµένες νύξεις. Στο στόµα 
φρέσκο και φινέτσο µε στρογγυλεµένες 
τανίνες και οξύτητα που του δίνουν δοµή 
πολυπλοκότητα και δυναµική παλαίωσης. 
Μακρύ και δροσερό τελείωµα.

MEGA SPILEO
ORANGE

Type
Orange wine

Varieties
Roditis 50% - Malvasia 50%

Vineyard
Mountain vineyards of Kalavrita

Cellar
The destemmed grapes stayed in new oak 
barrels of 400lt for alcoholic fermenta-
tion with their skins. One week after the 
end of the fermentation the wine was 
removed and the barrels were sealed. The 
wine returned in the same barrels for 16 
months for malolactic fermentation and 
further maturation. Careful bottling 
without any addition nor filtration. The 
wine stayed in the bottle for 24 months 
in order to develop its character.

Characteristics
Pale yellow brown color. White dried 
flowers, herbs and spices expressed in a 
mineral and slightly toasted background. 
In the mouth, it is fresh and fine with 
rounded tannins and enough acidity to 
give structure complexity and potential 
for further ageing. Refreshing and long 
aftertaste.


