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Πλαγιές Αιγιαλείας
Οι ποικιλίες…

Να ευχαριστήσω…
Τάσος Δροσιάδης
Οινολόγος – MSc IUVV Burgundy
Αισίως 28 τρύγοι και συνεχίζουμε να μετράμε…
Δύο «βαριά» ονόματα οινοποιείων μέχρι τώρα
και συνεχίζουμε….
21 χρόνια οινοποίηση στις Πλαγιές Αιγιαλείας…
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Η σημερινή παρουσίαση της αμπελο-οινικής
Αιγιάλειας στηρίχθηκε τόσο σε υλικό από τα
οινοποιεία κρασιά των οποίων θα
δοκιμάσουμε όσο και – φυσικά - στην γνώση
και την εμπειρία που έχω συλλέξει ύστερα
από 21 τρύγους στην Αιγιάλεια.

Πλαγιές Αιγιαλείας
τα κύρια στατιστικά
Μήκος 45χμ και πλάτος 15χμ
περίπου 862 μέτρα μέσο
υψόμετρο
33,5% μέση κλίση της ζώνης
60,000 στρέμματα
Καλλιεργημένα με αμπελώνες. Είναι ήδη από μόνη
της από τις πιο μεγάλες αμπελουργικές ζώνες της
χώρας.

11,000 στρέμματα
Καλλιεργημένα με οινοποιήσιμα σταφύλια με
περισσότερες από 15 διαφορετικές ποικιλίες να
καλλιεργούνται συστηματικά σε ποσότητες.
9,500 στρέμματα
Καταλαμβάνει από μόνος του ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ο
κόκκινος Ροδίτης, οι δύο εκλεκτότεροι κλώνοι
Ροδίτη.
46,2% της χρήσης γης αποκλειστικά
σε αμπέλια
13 Οινοποιεία όλων των μεγεθών
δραστηριοποιούνται μόνο στην
Αιγιάλεια

This is minimalist
and clean profile

Οι Πλαγιές της Αιγιάλειας είναι κατ’ ουσία η Βόρεια ακτή της
Πελοποννήσου, που γεωγραφικά καθορίζεται από τα όρια του
χωριού Λαμπίρι στα δυτικά μέχρι και τα όρια του Νομού Αχαΐας
στα ανατολικά.
Οι αμπελώνες των Πλαγιών Αιγιάλειας βρίσκονται σε γεωγραφικό
πλάτος 38,1◦-38,3◦ - όπως ακριβώς και η κοιλάδα Napa της
Καλιφόρνια. Βρίσκεται – πρακτικά – όπως βλέπουμε στη μέση της
ζώνης που καθορίζει την καλλιέργεια του αμπελιού. Αυτή η
τοποθέτηση της όπως και μια σειρά από επιπλέον χαρακτηριστικά
που θα δούμε παρακάτω κάνουν την αμπελουργική ζώνη των
Πλαγιών της Αιγιάλειας ιδιαίτερα μοναδική και μια από τις
καλύτερες αμπελουργικές ζώνες στην Ελλάδα και τον Κόσμο.

Μεγάλο Υψόμετρο
Οι αμπελώνες των Πλαγιών
Βορινή Έκθεση
Αιγιαλείας ξεκινάνε στα 450 m
Λόγω του καταβυθίσματος του
και ανεβαίνουν μέχρι τα 1100 m !
Κορινθιακού, οι Πλαγιές της
Αιγιάλειας «κοιτάνε» τον Βορρά.

Προστασία από το Νοτιά
Τα μεγάλα βουνά της Αχαΐας
λειτουργούν ως ασπίδα στους
καυτούς Νοτιάδες!

Γειτνίαση με τη θάλασσα

Η ύπαρξη του Κορινθιακού σε
Αμπελώνες σε κλίση
συνδυασμό με το υψόμετρο
Ελαφριά εδάφη που στραγγίζουν
δημιουργούν ένα κλιματιστικό
εύκολα και δροσίζονται εύκολα!
φαινόμενο!

Προσέξτε!
Είναι η μόνη αμπελουργική περιοχή στην Ελλάδα που συνυπάρχουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Δημιουργία Βορεινής έκθεσης στις Πλαγιές Αιγιαλείας
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Τα ψηλά βουνά
στο Νότο, μια
φυσική ασπίδα στη
ζέστη!

Ένα δεύτερο, παράλληλο, αποτέλεσμα της βορινής
έκθεσης είναι ότι στα νότια, πίσω από τις «πλάτες»
των αμπελώνων βρίσκονται 4 ψηλά βουνά
(Παναχαϊκό 1926m, Χελμός 2355m, Ερύμανθος 2224m
και Κυλλήνη 2374m) που δημιουργούν ένα
αξεπέραστο φράγμα για τους ζεστούς νοτιάδες που
ανεβαίνουν από την Μεσόγειο και την Αφρική,
προστατεύοντας έτσι τους αμπελώνες από τους
καύσωνες του καλοκαιριού!

Τρεις διακριτές υποζώνες
από τα 400 – 1100 μέτρα
υψόμετρο.

Την πεδινή ζώνη που είναι γεμάτη με ελιές και εσπεριδοειδή, σποραδικά, δε,
αμπελώνες με Μαύρη Κορινθιακή σταφίδα. Την ήμι-ορεινή περιοχή μέχρι τα
περίπου 400 - 500 μέτρα όπου εδώ είναι το βασίλειο της σταφίδας αλλά και της
ελιάς. Οι αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών στην Αιγιάλεια,
ξεκινάνε από περίπου 400 - 500 μέτρα υψόμετρο σε πλαγιές και φτάνουν στα 1000
- 1100 μέτρα υψόμετρο.

Γειτνίαση με την θάλασσα
Κορινθιακός
Κόλπος

Φυσικό
κλιματιστικό!

Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι ένα σχετικά
μεγάλο σε μήκος, μέτριο σε πλάτος και
πάρα πολύ βαθύ κανάλι. Τα νερά του έχουν
- από την μια λόγω του εξαιρετικά μεγάλου
βάθους και από την άλλη λόγω της
συνεχούς τροφοδότησης από τα νερά των
ποταμών - σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες
όλο το χρόνο.
Ακριβώς αυτός ο συνδυασμός χαμηλών
θερμοκρασιών του νερού / μεγάλων
υψομέτρων λειτουργεί ως ένα φυσικό
κλιματιστικό για τους αμπελώνες. Ας το
δούμε:
Κατά το καλοκαίρι το μεσημέρι η
θερμοκρασία των νερών είναι μικρότερη
από την θερμοκρασία της ξηράς και έτσι
ένα ψυχρό ρεύμα αέρα ανεβαίνει προς τις
κορυφές των βουνών δροσίζοντας τα φυτά
και το βράδυ το φαινόμενο αντιστρέφεται
καθώς η θάλασσα έχει μεγαλύτερη
θερμοκρασία.
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Το terroir των Πλαγιών Αιγιαλείας

Από όλα αυτά τα παραπάνω χαρακτηριστικά το
terroir των Πλαγιών της Αιγιαλείας, εν τέλει,
αποκρυσταλλώνεται και χαρακτηρίζεται από έντονο
χαρακτήρα εσπεριδοειδών πάνω σε ένα ισχυρό
υπόβαθρο ορυκτότητας.
Θα το δούμε να υπάρχει, λιγότερο ή περισσότερο,
σε όλα τα κρασιά που θα δοκιμάσουμε.

THE END

