
 

 

 

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΜΑΥΡΟ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ  
MERLOT
PGI ACHAIA - ΠΓΕ ΑΧΑΪΑ

Γευστική περιγραφή
Βαθύ κόκκινο χρώµα, µε ιώδεις 
ανταύγειες. Αρωµατικά, χαρακτήρας 
που παραπέµπει σε µαύρα φρούτα και 
αποξηραµένα άνθη σε φόντο φρέσκου 
καπνού και βανίλιας. Στόµα πληθωρικό 
µε καλό όγκο και βελούδινες πυκνές 
τανίνες. Καλής διάρκειας φινέτσα 
επίγευση.

Στο Οινοποιείο
Κάθε ποικιλία οινοποιείται ξεχωριστά.  
Ο µούστος µένει σε επαφή µε τα 
στέµφυλα µέχρι το τέλος της αλκοολικής 
ζύµωσης, το κρασί ωριµάζει για δύο 
περίπου µήνες µε τις λεπτές του λάσπες. 
Ακολουθεί η τελική ανάµειξη.

Δυναμικό παλαίωσης
Έτοιµο για κατανάλωση την τρέχουσα 
χρονιά αλλά επιδέχεται επιπλέον εξέλιξης 
για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Ποικιλιακή Σύνθεση
Μαύρο Καλαβρυτινό 65%, Merlot 35%

MEGA SPILEO
 MAVRO 

KALAVRITINO   
MERLOT
PGI ACHAIA - ΠΓΕ ΑΧΑΪΑ

Tasting Notes
Dark red color, bluish hues. Black fruits 
and dried flowers on smoky and vanilla 
background. Nice volume and soft 
tannins balance with the acidity of the 
highlands. Long smoky aftertaste.

Cellar
Every variety is vinified separately. 
The must is in contact with the 
skins until the end of the alcoholic 
fermentation, the wine matures for about 
two months on the fine lies. The final 
blending follows.

Ageing Potential
Ready for drinking in the current year, but 
it can also be aged for at least 3 years.

Varietal Composition
Mavro Kalavritino 65%, Merlot 35%
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Der Charakter
Tiefrote Farbe mit violetten 
Schattierungen. Aromen nach schwarzen 
Früchten und Trockenblumen, Rauch und 
Vanille im Hintergrund. Vollmundig mit 
gutem Volumen und saftigen Tanninen.  
Feiner und langer Abgang.

Im Keller
Jede Sorte wird separat vinifiziert.
Der Most bleibt bis zum Ende der 
alkoholische Gärung in Kontakt mit dem 
Trester. Der Wein reift ca. 2 Monate 
mit der feinen Hefe. Dann erfolgt die 
Endmischung.

Lagerfähigkeit
Der Wein ist im laufenden Jahr 
trinkbereit, aber er hat auch ein 
Reifepotenzial von mindestens 3 Jahren.

Rebsorten
Mavro Kalavritino 65%, Merlot 35%
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