ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΗΗ
ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ
Γιψζζα ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ε αίηεζε: Διιεληθά
Αιηών
1.Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ:
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ
ΣΤΡΝΑΒΟΤ
AGRICULTURAL WINERY COOPERATIVE
OF TIRNAVOS
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα):
1o ρηιηφκεηξν Σπξλάβνπ – Λάξηζαο, 40100 Σχξλαβνο, Διιάδα
Ννκηθφ θαζεζηψο (κφλν ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ): πλεηαηξηζκφο
Τπεθνφηεηα: Διιάδα
Σειέθσλν: +30 24920 22002
Σειενκνηνηππία: +30 24920 22230
Γηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: info@tirnavoswinery.gr
2. Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ:
ΕΑΦΔΗΡΑΚΖ ΥΡΖΣΟ
ZAFEIRAKIS CHRISTOS
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα): 2ν ρηιηφκεηξν
ΠΔΟ Σπξλάβνπ – Διαζζφλαο, 40100 Σχξλαβνο, Διιάδα
Ννκηθφ θαζεζηψο (κφλν ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ): Αηνκηθή Δπηρείξεζε
Τπεθνφηεηα: Διιάδα
Σειέθσλν: +30 24920 25280
Σειενκνηνηππία: +30 24920 25280
Γηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: zafeirakischristos@gmail.com
3. Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ:
ΜΗΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΟΔ
MIGAS DIMITRIOS OE
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα):
3o ρηιηφκεηξν ΠΔΟ Σπξλάβνπ- Κνδάλεο, 40100 Σχξλαβνο,Διιάδα
Ννκηθφ θαζεζηψο (κφλν ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ): Οκφξξπζκε Δηαηξεία
Τπεθνφηεηα: Διιάδα
Σειέθσλν: +30 24920 25215
Σειενκνηνηππία: +30 24920 29045
Γηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: migasdi@otenet.gr
4. Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ:
ΠΑΠΡΑ ΘΩΜΑ &ΗΑ ΟΔ
PAPRAS THOMAS & SIA OE
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα):
2 Λεσλίδα, 40100 Σχξλαβνο, Διιάδα
Ννκηθφ θαζεζηψο (κφλν ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ): Οκφξξπζκε Δηαηξεία
Τπεθνφηεηα: Διιάδα
Σειέθσλν: +30 24920 29133
Σειενκνηνηππία: +30 24920 29133

Γηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: info@paprasbiowines.gr
5. Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ:
ΣΑΤΡΑΚΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
STAVRAKIS THEODOROS
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα):
48 Δπζ. Γνπληηζηψηνπ, 40100 Σχξλαβνο, Διιάδα
Ννκηθφ θαζεζηψο (κφλν ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ): Αηνκηθή Δπηρείξεζε
Τπεθνφηεηα: Διιάδα
Σειέθσλν: +30 24920 22700
Σειενκνηνηππία: +30 24920 22700
Γηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: info@kentro-oinou.gr

Δνδιάμεζορ θοπέαρ
–

Κξάηνο κέινο (θξάηε κέιε) (*)

–

Αξρή ηξίηεο ρψξαο (*)

–

[(*) δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ηζρχεη]

Όλνκα (νλφκαηα) ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα (θνξέσλ)
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γηεχζπλζε Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε Αμηνπνίεζεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Σκήκα Ακπέινπ Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα)
Μελάλδξνπ 22, ΣΚ 10552 Αζήλα, Διιάδα
Σειέθσλν: +302102125113, +302102125145
Σειενκνηνηππία:+302105245195
Γηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: lkiokakis@minagric.gr, kballa@minagric.gr
:
Ονομαζία ππορ καηασώπιζη
Σύπναβορ
–

Ολνκαζία πξνέιεπζεο (*)

–

Γεσγξαθηθή έλδεημε (*)

[(*) δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ηζρχεη]

Ιζοδύναμορ όπορ: Tyrnavos
Πεξηγξαθή ηνπ νίλνπ(νίλσλ) (1)
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1.

Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο

- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα
ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο
Δπηηξνπήο)

- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Υξψκα θηηξηλνπξάζηλν. Άξσκα πνπ ζπκίδεη πξάζηλν
κήιν, ψξηκν αριάδη, αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ κε δηαθξηηηθέο λφηεο γηαζεκηνχ. ηελ
πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο
ινπινπδηψλ. ην ζηφκα ην ραξαθηεξίδεη ε έληνλε δνκή κε δηαθξηηηθή νμχηεηα θαη κεγάιε
επίγεπζε.
2.

Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
-Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
-Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ
Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο)

-Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
-Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g /l) Μέγηζηε 1,08
-Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250 (φηαλ ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l )
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα θηηξηλνπξάζηλν. Άξσκα πνπ ζπκίδεη πξάζηλν κήιν,
ψξηκν αριάδη, αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ κε δηαθξηηηθέο λφηεο γηαζεκηνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ
απφ Μνζράην μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο ινπινπδηψλ. ην ζηφκα ην
ραξαθηεξίδεη ε έληνλε δνκή, κε δξνζηζηηθή γιπθχηεηα, κε δηαθξηηηθή νμχηεηα θαη κεγάιε επίγεπζε.
3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l):Διάρηζηε 3,5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ

ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα θηηξηλνπξάζηλν. Άξσκα πνπ ζπκίδεη πξάζηλν κήιν,
ψξηκν αριάδη, αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ κε δηαθξηηηθέο λφηεο γηαζεκηνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ
απφ Μνζράην μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο κειηνχ θαη ινπινπδηψλ. ην
ζηφκα ην ραξαθηεξίδεη ε έληνλε δνκή κε δηαθξηηηθή νμχηεηα θαη καθξά γιπθηά επίγεπζε.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίνορ Δπςθπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0% Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα
ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο
Δπηηξνπήο)

- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 150 mg/L
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο. Αξψκαηα
απφ ψξηκα θφθθηλα θξνχηα φπσο θεξάζη, βαηφκνπξν, δακαζθελφ, ζπλνδεπκέλα απφ λφηεο
καχξνπ πηπεξηνχ θαη γαξίθαινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην μερσξίδεη ν
αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο ινπινπδηψλ.
ην ζηφκα ηθαλνπνηεηηθφο φγθνο, κε θαιή δνκή θαη καιαθέο ηαλλίλεο.
2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0% Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε

4,5- Μέγηζηε 17,5(φηαλ ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ
Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο)
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 200 (φηαλ ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l )
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο αληάπγεηεο. Αξψκαηα
απφ ψξηκα θφθθηλα θξνχηα φπσο θεξάζη, βαηφκνπξν, δακαζθελφ , ζπλνδεπκέλα απφ λφηεο

καχξνπ πηπεξηνχ θαη γαξίθαινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην μερσξίδεη ν
αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο ινπινπδηψλ.
ην ζηφκα ηθαλνπνηεηηθφο φγθνο, κε θαιή δνκή, επράξηζηε γιπθχηεηα θαη καιαθέο ηαλλίλεο.
3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 %Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 %Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg / l): 200 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l )
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο. Αξψκαηα
απφ ππεξψξηκα θφθθηλα θξνχηα φπσο θεξάζη, βαηφκνπξν, δακαζθελφ, ζπλνδεπκέλα απφ
λφηεο καχξνπ πηπεξηνχ θαη γαξίθαινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην μερσξίδεη ν
αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο κειηνχ θαη ινπινπδηψλ. ην ζηφκα
ηθαλνπνηεηηθφο φγθνο, κε θαιή δνκή θαη καιαθέο ηαλίλεο. Με γιπθηά επίγεπζε.
4. Οίνορ Δπςθπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200 mg/L
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο. Αξψκαηα
απφ ππεξψξηκα θξνχηα φπσο ζχθν, κε έληνλε παξνπζία αξσκάησλ κνζράηνπ κε λφηεο
κειηνχ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ. ην ζηφκα ε θπξίαξρε γιπθηά γεχζε κε έληνλν ραξαθηήξα
κνζράηνπ. Ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, πινχζην ζψκα, αίζζεζε φγθνπ θαη καθξηάο επίγεπζεο.
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1.

Οίνορ Δπςθπωπόρ ξηπόρ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% Vol.

- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l) : Μέγηζηε 9,0 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα
ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο
Δπηηξνπήο)

- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l) 200
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ηξηαληαθπιιί. Φξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα
θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην
μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ. Ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, πνιππινθφηεηα θαη
θαιή δνκή.

2.

Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5(φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ
Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο)

- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 250 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l )
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ηξηαληαθπιιί. Φξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα
θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην
μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ. Ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, πνιππινθφηεηα,
επράξηζηε γιπθχηεηα θαη θαιή δνκή.
3.

Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 250

Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ηξηαληαθπιιί. Φξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα
θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην
μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ. Ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, πνιππινθφηεηα θαη
θαιή δνκή. Με καθξά γιπθηά επίγεπζε.
Γ. ΟΙΝΟ ΗΜΙΑΦΡΩΓΗ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημιαθπώδηρ ξηπόρ
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα
ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο
Δπηηξνπήο)

- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l):Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 200mg/L
- Τπεξπίεζε ζε θιεηζηά δνρεία ηνπιάρηζηνλ 1 bar θαη φρη αλψηεξε απφ 2,5 bar ζηνπο 20oC
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ηξηαληαθπιιί. Φξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα θεξαζηνχ,
θξάνπιαο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην μερσξίδεη ν
αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ. Ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, αίζζεζε θξεζθάδαο θαη θαιή δνκή
2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημιαθπώδηρ ημίξηπορ
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : Μέγηζηνο
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ
Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο)

- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ):Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l )

- Τπεξπίεζε ζε θιεηζηά δνρεία ηνπιάρηζηνλ 1 bar θαη φρη αλψηεξε απφ 2,5 bar ζηνπο 20oC
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηε αθξηβήο ηηκή , ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ηξηαληαθπιιί. Φξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα
θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην
μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο κειηνχ. Ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα,
αίζζεζε θξεζθάδαο θαη θαιή δνκή.

*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο
XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ,
ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1(2), οι οποίερ ζςνδέονηαι με ηην ονομαζία
πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική ένδειξη
χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 607/2009 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη απφ ηνλ Καλ(ΔΚ) 670/2011 ηεο Δπηηξνπήο θαη φπσο έρνπλ νξηζηεί θαη θαηαρσξεζεί
ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ «E-Bacchus», νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε
(Π.Γ.Δ.) Σχξλαβνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο
Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Πχξγνο.
Οινολογικέρ Ππακηικέρ
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Σύπναβορ
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C.
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο επςθπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Σύπναβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο
νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Σύπναβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία
παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ
ππεξβαίλεη ηνπο 20°C.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ (3)
Διδική οινολογική ππακηική
α) Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ, εκίγιπθσλ θαη γιπθψλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε ησλ
νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα ΗΓ)
β) Ο εκηαθξψδεο παξαζθεπάδεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή ηερληθή θαη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα είλαη ελδνγελέο.
Καλλιεπγηηική ππακηική
Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Σχξλαβνο πεξηιακβάλεη ηηο
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Σπξλάβνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σπξλάβνπ θαη
ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Αξγπξνπνπιίνπ, Γακαζίνπ θαη Γέλδξσλ Σπξλάβνπ ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο. Σπξλάβνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπειψλνο θαη ησλ Σνπηθψλ

Κνηλνηήησλ Βξπνηφπνπ, Γειεξίσλ θαη Ρνδηάο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ακπειψλνο ηεο
πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λάξηζαο.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο θαη γηα ηηο
ιεπθέο πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο θαη γηα
ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
Δπιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ. Σχξλαβνο παξάγεηαη κφλν ζηαθχιηα
ησλ πνηθηιηψλ, Μαιαγνπδηά, Νηεκπίλα, Μνζράην Ακβνχξγνπ (Μνζράην καχξν Σπξλάβνπ),
Ρνδίηεο, αββαηηαλφ, Chardonnay, Sauvignon blanc ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ θαη Maccabeau,
Μπαηίθη θαη Ugni blanc κεκνλσκέλα ή ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ κέρξη 30%.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο θαη γιπθφο) νίλνο Π.Γ.Δ. Σχξλαβνο παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Λεκληφ, Λεκληψλα, Μνζράην Ακβνχξγνπ (,Μνζράην καχξν
Σπξλάβνπ) Cabernet Sauvignon, Grenache rouge, Merlot θαη Syrah ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ Σχξλαβνο παξάγεηαη απφ λσπά
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Μνζράην Ακβνχξγνπ (Μνζράην καχξν Σπξλάβνπ), Λεκληφ, Ρνδίηεο,
Λεκληψλα, Cabernet Sauvignon, Grenache rouge, Merlot θαη Syrah ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εκηαθξψδεο (μεξφο θαη εκίμεξνο) νίλνο Π.Γ.Δ. Σχξλαβνο παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα
ησλ πνηθηιηψλ Μνζράην Ακβνχξγνπ (Μνζράην καχξν Σπξλάβνπ), Λεκληφ, Ρνδίηεο, Λεκληψλα,
Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot θαη Syrah ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Γεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή (4)
Καηηγοπία 1 οίνορ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή Σπξλάβνπ κεηξά αηψλεο ηζηνξίαο. Αξθεηνί πεξηεγεηέο
αλαθέξνληαη ζηνπο ακπειψλεο ηνπ Σπξλάβνπ. Ο Δβιηγηά (1668) αλαθέξεηαη ζηνπο
ακπειψλεο ηνπ Σπξλάβνπ γξάθνληαο: «θεχγνληαο, θαλείο, απφ ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά
ηεο πφιεο (Σχξλαβνο) θαη κέρξη λα θηάζεη ζηε Λάξηζα βξίζθεη 37 ακπειψλεο». Αλαθνξέο
γίλνληαη επίζεο θαη απφ ηνπο: Brown (1669), Leake (1806) θαη Λενλάξδνο (1836).
Γηα ηελ ηζηνξία ηεο ακπεινπξγίαο θαη ηνπ θξαζηνχ ζηελ πεξηνρή Σπξλάβνπ, ππάξρνπλ
γξαπηέο αλαθνξέο απφ ηνπο Βπδαληηλνχο αθφκα ρξφλνποΟ Γάιινο Leon Heuzey, έλαο απφ
ηνπο πην γλσζηνχο μέλνπο εξεπλεηέο – πεξηεγεηέο επηζθέθζεθε ηνλ Σχξλαβν ην 1858 θαη
αλαθέξεη φηη κεηαμχ ησλ θφξσλ πνπ πιήξσλαλ ζηνπο Σνχξθνπο ήηαλ θαη ην «δηλδηξηέ»
δειαδή θφξνο ηεο δεθάηεο επί ηνπ κνχζηνπ. ‘
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο Σπξλάβνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα, ην θξαζί θαη ην ηζίπνπξν. Απηφο ν δεζκφο ηεο πφιεο ηνπ Σπξλάβνπ θαη
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έρεη ηζηνξία αξθεηψλ αηψλσλ, φκσο ην ακπέιη δπλακηθά κπαίλεη ζηε
δσή ησλ Σπξλαβηηψλ ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απ'
απηφ (θξαζί, ηζίπνπξν, νχδν) αξρίδνπλ λα πξσηαγσληζηνχλ ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο

Σν ακπέιη θαη ηα πξντφληα ηνπ απνηεινχλ θαη ζήκεξα ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο ηεο
πεξηνρήο.Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθθξάζεηο ηεο
πεξηνρήο Σπξλάβνπ, έζηκα, γηνξηέο, ηειεηέο, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ
ηεο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ έζηκν πνπ ζπλαληάηαη κφλν ζηνλ Σχξλαβν είλαη ην Μπνπξαλί
ηελ Καζαξά Γεπηέξα, γηνξηή πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο θαη ηελ δηνλπζηαθή
ιαηξεία.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο νίλσλ κε ΠΓΔ Σπξλάβνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν απφ 70
έσο 250 κέηξα. Ζ έθηαζή ηνπ κε ηηο ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο είλαη πεξίπνπ
17000 ζηξέκκαηα κε ην Μνζράην Ακβνχξγνπ λα θαηέρεη ηα 10.000 ζηξ. πεξίπνπ. Σν έδαθνο
είλαη θαηάιιειν γηα ακπεινθαιιηέξγεηα, θπξίσο πεδηλφ αιιά εθηείλεηαη θαη ζην αλάγιπθν
ηεο πεξηνρήο.
H δψλε παξαγσγήο νίλσλ ΠΓΔ Σχξλαβνο πεξηιακβάλεη πνηθηιία εδαθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ακκψδε, αξγηιψδε, ακκναξγηιψδε θαη ακκνπειψδε εδάθε.
Σν κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειέο ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκψλα,
κε ζπρλνχο παγεηνχο θαη ιίγεο βξνρέο, ελψ ηα θαινθαίξηα είλαη ζπλήζσο ζεξκά θαη μεξά.
Οη νίλνη ΠΓΔ Σπξλάβνπ απνθηνχλ ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (έδαθνο, θιίκα) κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνπνηεηηθέο πξαθηηθέο.
Γεληθά ζηα πξψηκα εδάθε κε ακκψδε ζχζηαζε θαιιηεξγνχληαη νη φςηκεο εξπζξέο πνηθηιίεο
φπσο Cabernet Sauvignon, ε αθφκα θαη ε πνηθηιία Syrah ελψ νη πξψηκεο πνηθηιίεο φπσο ην
Merlot θαιιηεξγνχληαη ζε εδάθε κε αξγηιψδε ζχζηαζε
Γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο Chardonnay θαη Sauvignon Blanc νη νπνίεο σξηκάδνπλ ην δεχηεξν
δεθαήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ, ε επηινγή γίλεηαη κε βάζε ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηξχγνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ην αξσκαηηθφ δπλακηθφ ηεο πνηθηιίαο
Οη ειιεληθέο πνηθηιίεο, ιεπθέο θαη εξπζξέο, κε κεγάια θαη ζπλεθηηθά ηζακπηά (φπσο νη
πνηθηιίεο Μαιαγνπδηά θαη Ρνδίηεο ) θαιιηεξγνχληαη ζε εδάθε κε ρακειή πγξαζία ιφγν ηνπ
θηλδχλνπ πξνζβνιήο απφ κχθεηεο φπσο ν βνηξχηεο.
Γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ μεξνχ απφ ηελ πνηθηιία Μαιαγνπδηά, επηιέγνληαη εδάθε κε θιίζε,
θαιή απνζηξάγγηζε θαη ιίγε πγξαζία.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο,
ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο
ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ
Π.Γ.Δ. Σχξλαβνο.
. Οη εξπζξνί νίλνη παξνπζηάδνπλ βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο θαη αξψκαηα
φπσο ζχθν, ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ φπσο θεξάζη, βαηφκνπξν, δακάζθελν, ζπλνδεπκέλα
απφ λφηεο καχξνπ πηπεξηνχ θαη γαξίθαινπ κε έληνλε παξνπζία αξσκάησλ κνζράηνπ κε λφηεο
κειηνχ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ αλάινγα ηελ πνηθηιία. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ
Μνζράην μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ κε λφηεο ινπινπδηψλ. Οη νίλνη
απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ καιαθέο ηαλίλεο.
Οη εξπζξσπνί νίλνη παξνπζηάδνπλ ρξψκα ηξηαληαθπιιί κε αξψκαηα πνπ πνηθίινπλ φπσο
θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ Μνζράην
μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ.
Οη ιεπθνί νίλνη παξνπζηάδνπλ αξψκαηα πνπ πνηθίινπλ φπσο πξάζηλν κήιν, ψξηκν αριάδη,
αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ κε δηαθξηηηθέο λφηεο γηαζεκηνχ, αλάινγα ηελ πνηθηιία. ηελ
πεξίπησζε ηνπ νίλνπ απφ ηελ πνηθηιία Μνζράην μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο
κνζράηνπ κε λφηεο ινπινπδηψλ. Οη νίλνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθξηηηθή νμχηεηα θαη

έληνλε δνκή.
Οίλνη απφ ηηο πνηθηιίεο Μαιαγνπδηά, Chardonnay, Sauvignon Blanc ιφγσ ηνπ αξσκαηηθνχ
δπλακηθνχ πνπ δηαζέηνπλ, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βειηηψλνπλ αξσκαηηθά θαη γεπζηηθά ηηο
άιιεο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Σπξλάβνπ, φπσο ν Ρνδίηεο, ην αββαηηαλφ θαη ην Μπαληίθη
νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά νπδέηεξεο αξσκαηηθά θαη κε κέηξηα νμχηεηα.
Οη νίλνη κε ΠΓΔ Σχξλαβνο έρνπλ απνζπάζεη δηαθξίζεηο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο (IWSC
Thessaloniki, Le Challenge International du Vin, Decanter, AWC Vienna, IWSC London,
PAR Wine international competition)

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
.
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Σχξλαβνο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην αξσκαηηθφ δπλακηθφ ησλ
πνηθηιηψλ απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηχπν ησλ εδαθψλ θαη ηηο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ σξίκαλζε. εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε νηλνινγηθή πξαθηηθή
πνπ εθαξκφδεηαη.
Οη ιεπθέο πνηθηιίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηάιιειν ηχπν εδάθνπο δίλνπλ νίλνπο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθξηηηθή νμχηεηα θαη αξψκαηα θξνχησλ, εζπεξηδνεηδψλ θαη λφηεο
ινπινπδηψλ.
Ηδηαίηεξα γηα ηελ πνηθηιία Μαιαγνπδηά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα δπν
δηαθνξεηηθψλ εδαθψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα εδάθε θνληά ζηνλ πνηακφ Σηηαξήζην
έρνπλ ακκψδε θαη ακκσπειψδε ζχζηαζε κε έληνλε παξνπζία ηζαθκαθφπεηξαο. Ζ σξίκαλζε
ζε απηά ηα εδάθε πξαγκαηνπνηείηαη λσξίηεξα θαη ην αξσκαηηθφ πξνθίι ησλ νίλσλ πνπ
παξάγνληαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αξψκαηα πνπ ζπκίδνπλ ψξηκν αριάδη θαη γηαζεκί. ηελ
δεχηεξε πεξίπησζε, ηα εδάθε θνληά ζην φξνο Μεινχλα έρνπλ αξγηιψδε ζχζηαζε. Ζ
σξίκαλζε πξαγκαηνπνηείηαη 10-15 εκέξεο αξγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε πεξίπησζε θαη
ην αξσκαηηθφ πξνθίι ησλ νίλσλ πνπ παξάγνληαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αξψκαηα πνπ ζπκίδνπλ
πξάζηλν κήιν θαη εζπεξηδνεηδή . Υαξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δπν πεξηνρψλ είλαη ε πνιχ θαιή
νμχηεηα ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ.
Οη εξπζξέο πνηθηιίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηάιιειν ηχπν εδάθνπο, αξγηιψδε ή ακκψδε
δίλνπλ νίλνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αξψκαηα θξνχησλ, ινπινπδηψλ, έληνλε παξνπζία
αξσκάησλ κνζράηνπ κε λφηεο κειηνχ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ θαη καιαθέο ηαλίλεο ζηελ
πεξίπησζε ησλ εξπζξψλ νίλσλ.
Οη ιίγεο βξνρέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ
επηθξαηνχλ ηελ πεξηνρή δίλνπλ νίλνπο κε κέηξηα νμχηεηα, έληνλν ρξψκα θαη κεγάιε
πεξηεθηηθφηεηα ζαθράξσλ. Δλδηαθέξνλ έρεη ε ηνπηθή πνηθηιία Λεκληψλα ε νπνία σξηκάδεη ην
ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ κε πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ. Οη νίλνη απφ
ηελ πνηθηιία απηή έρνπλ έληνλε νμχηεηα, κέηξην ρξψκα θαη καιαθέο ηαλίλεο.
Οη εξπζξσπνί νίλνη παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, πνιππινθφηεηα θαη θαιή δνκή.
Καηηγοπία 8 ημιαθπώδηρ οίνορ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή Σπξλάβνπ κεηξά αηψλεο ηζηνξίαο. Αξθεηνί πεξηεγεηέο
αλαθέξνληαη ζηνπο ακπειψλεο ηνπ Σπξλάβνπ. Ο Δβιηγηά (1668) αλαθέξεηαη ζηνπο
ακπειψλεο ηνπ Σπξλάβνπ γξάθνληαο: «θεχγνληαο, θαλείο, απφ ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά
ηεο πφιεο (Σχξλαβνο) θαη κέρξη λα θηάζεη ζηε Λάξηζα βξίζθεη 37 ακπειψλεο». Αλαθνξέο
γίλνληαη επίζεο θαη απφ ηνπο: Brown (1669), Leake (1806) θαη Λενλάξδνο (1836).

Γηα ηελ ηζηνξία ηεο ακπεινπξγίαο θαη ηνπ θξαζηνχ ζηελ πεξηνρή Σπξλάβνπ, ππάξρνπλ
γξαπηέο αλαθνξέο απφ ηνπο Βπδαληηλνχο αθφκα ρξφλνποΟ Γάιινο Leon Heuzey, έλαο απφ
ηνπο πην γλσζηνχο μέλνπο εξεπλεηέο – πεξηεγεηέο επηζθέθζεθε ηνλ Σχξλαβν ην 1858 θαη
αλαθέξεη φηη κεηαμχ ησλ θφξσλ πνπ πιήξσλαλ ζηνπο Σνχξθνπο ήηαλ θαη ην «δηλδηξηέ»
δειαδή θφξνο ηεο δεθάηεο επί ηνπ κνχζηνπ. ‘
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο Σπξλάβνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα, ην θξαζί θαη ην ηζίπνπξν. Απηφο ν δεζκφο ηεο πφιεο ηνπ Σπξλάβνπ θαη
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έρεη ηζηνξία αξθεηψλ αηψλσλ, φκσο ην ακπέιη δπλακηθά κπαίλεη ζηε
δσή ησλ Σπξλαβηηψλ ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απ'
απηφ (θξαζί, ηζίπνπξν, νχδν) αξρίδνπλ λα πξσηαγσληζηνχλ ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο
Σν ακπέιη θαη ηα πξντφληα ηνπ απνηεινχλ θαη ζήκεξα ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο ηεο
πεξηνρήο.Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθθξάζεηο ηεο
πεξηνρήο Σπξλάβνπ, έζηκα, γηνξηέο, ηειεηέο, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ
ηεο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ έζηκν πνπ ζπλαληάηαη κφλν ζηνλ Σχξλαβν είλαη ην Μπνπξαλί
ηελ Καζαξά Γεπηέξα, γηνξηή πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο θαη ηελ δηνλπζηαθή
ιαηξεία.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Οη εκηαθξψδεηο νίλνη ΠΓΔ Σχξλαβνο απνθηνχλ ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο, ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη
ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ.
Γηα ηελ παξάγσγε εκηαθξσδψλ νίλσλ επηιέγνληαη πεξηνρέο θαη ακπεινηεκάρηα πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο. Δπηιέγνληαη εδάθε κε αξγηιψδε
ραξαθηεξηζηηθά, κε θιίζε, θαιή απνζηξάγγηζε θαη ιίγε πγξαζία. Δπηιέγνληαη εδάθε πνπ
δίλνπλ κεγαιχηεξε νμχηεηα θαη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηεξπελίσλ.
Λεπηομέπειερ πποϊόνηορ
Οη εκηαθξψδεηο νίλνη παξνπζηάδνπλ αμηφινγα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ζπγθεθξηκέλα ρξψκα ηξηαληαθπιιί θαη αξψκαηα θξνχησλ φπσο θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη
αλζέσλ φπσο θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ εκηαθξψδνπο νίλνπ απφ
Μνζράην μερσξίδεη ν αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο κνζράηνπ. Οη εκηαθξψδεηο νίλνη ΠΓΔ
Σχξλαβνο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, αίζζεζε θξεζθάδαο θαη θαιή δνκή.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Σα ακπέιηα πνπ σξηκάδνπλ φςηκα κπνξνχλ λα δψζνπλ εμαηξεηηθνχο εκηαθξψδεηο νίλνπο κε
πνιχ ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ εκηαθξσδψλ νίλσλ ΠΓΔ
Σχξλαβνο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην αξσκαηηθφ δπλακηθφ ησλ πνηθηιηψλ απφ ηηο νπνίεο
παξάγνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην έδαθνο θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηελ θάζε ρξνληά (χςνο
ησλ βξνρνπηψζεσλ) θαηά ηελ σξίκαλζε.
Ζ κεγάιε πνηθηινκνξθία εδαθψλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγψλ κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ εκηαθξσδψλ νίλσλ ζε πςειφ επίπεδν.
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή εκηαθξσδψλ νίλσλ κε
εμαηξεηηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο αξψκαηα θξνχησλ θαη αλζέσλ κε
ηθαλνπνηεηηθή νμχηεηα, αίζζεζε θξεζθάδαο θαη θαιή δνκή.
Άλλερ πποϋποθέζειρ (3)
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή

Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4β) ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ
παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ .392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1985/Β/8-1199) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ , ζην άξζξν 4 ζηνηρείν γ)
αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε γεσγξαθηθή
έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ λνκνχ, παξάγνληαη ζε
νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο λνκνχο.». πγθεθξηκέλα, νη νίλνη
Π.Γ.Δ Σχξλαβνο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λφκν
Λάξηζαο ή ζηνπο φκνξνπο λνκνχο Μαγλεζίαο ,Φζηψηηδαο , Καξδίηζαο, Σξηθάισλ , Γξεβελψλ,
Κνδάλεο θαη Πηεξίαο .
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Νομικό πλαίζιο: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008
ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ
παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο
Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818Β/15-6-2005),
ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ
Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» ζηελ
επηζήκαλζε ησλ νίλσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθήο απφθαζε
«Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο
ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).

Γ) Δνδείξειρ επιζήμανζηρ ζύμθωνα με ηην εθνική νομοθεζία .
χκθσλα κε ηελ αξηζκ. 235309/7-2-2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε νη ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε
(Π.Γ.Δ.) Σχξλαβνο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux.
Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ
[(1)
πκπεξηιακβαλνκέλεο αλαθνξάο ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 118α παξάγξαθνο 1 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007]
[(2)
Άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007]
[(3)
Πξναηξεηηθά]
[(4)
Πεξηγξάθεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ε αηηηψδεο ζρέζε
κεηαμχ ησλ δχν]»

