T H E T R E N D L E T T E R

By
Γιώτα
Παναγιώτου
soposh@notice.gr

Malagousia Single Vineyard, Κτήμα Κυρ Γιάννη:
Μια εξαιρετική Μαλαγουζιά που μπορείτε να τη βρείτε
μόνο διαδικτυακά

Ακούγεται απίστευτο, αλλά μία από τις πιο εξέχουσες και πιο
δημοφιλείς γηγενείς λευκές ποικιλίες στην Ελλάδα, η Μαλαγουζιά, βρισκόταν στο χείλος της εξαφάνισης μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του ’70. Έκτοτε πολλά βήματα έχουν γίνει και μετά
από πολλές προσπάθειες οινολόγων, παραγωγών και καθηγητών, τώρα πια αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο αγαπημένες
των Ελλήνων, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι τη θεωρούν τη βασίλισσα
του Ελληνικού αμπελώνα.
Πρόσφατα, κυκλοφόρησε στην αγορά μια ακόμη, η Malagousia
Single Vineyard του Κτήματος Κυρ-Γιάννη. Πρόκειται για ένα
έντονο αρωματικό κρασί, με τραγανή οξύτητα, χαρακτηριστικό
της ορεινής καταγωγής του. Η ιστορία του στο Κτήμα Κυρ Γιάννη
ξεκινά το 2004, οπότε και φυτεύτηκε για πρώτη φορά στο λόφο
της Σαμαρόπετρας στη Φλώρινα. Η απόφαση αυτή δικαιώθηκε,
καθώς αποδείχτηκε πως η έκταση των οκτώ στρεμμάτων με τα
φτωχά αμμώδη εδάφη σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο κλίμα της
περιοχής, ήταν ιδανικά προκειμένου να ευδοκιμήσει η ποικιλία.
«Μετά τον τρύγο του 2019, ανάμεσα σε όλα τα κρασιά που δοκιμάσαμε για να λανσάρουμε τη νέα σοδειά, δοκιμάσαμε και
τη Μαλαγουζιά από το αμπέλι μας στη Σαμαρόπετρα» δηλώνει
σχετικά ο Στέλλιος Μπουτάρης και συνεχίζει. «Το κρασί ήταν εκπληκτικό, τυπικό, με χαρακτήρα και στο υψηλό επίπεδο που θα

ήθελα. Δεν το κρύβω όμως, προβληματίστηκα. Αναρωτήθηκα
αν έχει χώρο για ακόμη μια Μαλαγουζιά η ελληνική αγορά. Πως
όμως να μην μοιραστώ ένα τόσο καλό κρασί με τους φίλους του
Κτήματος; Τελικά η διαδικτυακή μας πλατφόρμα warehouse10.
gr μου έδωσε τη λύση! Ελπίζω να σας ενθουσιάσει όπως κι
εμένα».
Η φίνα, γεμάτη ζωντάνια και πολυπλοκότητα Malagousia Single
Vineyard, με την πολύ έντονη, εξαιρετικά εκφραστική μύτη, λοιπόν, κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό φιαλών (4.500 και
κόστος € 13, ανά φιάλη), μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
του οινοποιείου warehouse10.gr, η οποία είναι η ψηφιακή «συνέχεια» της αποθήκης 10 της οινοποιίας Κυρ- Γιάννη στο Γιαννακοχώρι. Η συγκεκριμένη αποθήκη, από το 1994 μέχρι και το
2016 φιλοξενούσε δρύινα βαρέλια με Ξινόμαυρο, Merlot, Syrah
και άλλα πολλά - κάποια στιγμή βέβαια, όταν η παραγωγή αυξήθηκε τα κρασιά μετακόμισαν σε ένα πιο ευρύχωρο κελάρι.
Να σας ενημερώσω σε αυτό το σημείο ότι στη συγκεκριμένη
διαδικτυακή πλατφόρμα, εκτός από την εξαιρετική Malagousia
Single Vineyard, θα βρείτε επίσης παλιές σοδιές, αλλά και ιδιαίτερες, ακυκλοφόρητες ετικέτες, οπότε ετοιμαστείτε για ένα
διαδικτυακό shopping που θα σας προσφέρει μεγάλες οινικές
συγκινήσεις.

