


Θα μας βρείτε:
Deals A.E. 

Εισαγωγική - Εμπορική Εταιρεία
Ιωνίας 124, Αχαρναί 13671

Τηλέφωνο Παραγγελιών - Επικοινωνίας: 210-23..21.212

στα Super Market Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε. 

στα  Hellenic DUTY FREE Shop 

και σε επιλεγμένες κάβες.



  
  

   
   

    

        

      

   

Πίσω από 

κάθε κρασί

υπάρχει

μια ιστορία,

μια γεύση,

ένα όνειρο,

ένα πάθος...
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Η αρχή
έντε φίλοι από τον Δομοκό της

Φθιώτιδας, μεγαλωμένοι στο 

οροπέδιο του Ενιππέα, ανήσυχοι

επιστήμονες και δημιουργικοί επαγελματίες, 

με αγάπη για τη γη, συνέλαβαν πριν από 

δεκαπέντε χρόνια την ιδέα δημιουργίας ενός

ξεχωριστού αμπελώνα.

Αξιολόγησαν την περιοχή, μελέτησαν το πε-

ριβάλλον και την ιστορικό-

τητα των καλλιεργείων.

Επέλεξαν τις πλαγιές ανά-

μεσα στο Γερακλί και στο

Πουρνάρι, εκεί όπου οι αέ-

ρηδες του οροπεδίου συναν-

τιώνται με εκείνους της

Θεσσαλίας και δημιουργούν

εξαιρετικό μικροκλίμα. 

Ασβεστολιθικά τα εδάφη, η

κλίση τους ιδανική, το μικρο-

κλίμα κατάλληλο και έτσι τα φυτά ριζώνουν

βαθιά, ανεβάζουν χυμούς και μέταλλα, 

δίνουν σταφύλια γευστικά, πλούσια σε

αρώματα, χρώματα και ιχνοστοιχεία.

Εκεί λοιπόν από το 2000 άρχισε να ξετυλί-

γεται το οινικό όραμα της Ευαμπέλου Γης.
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Τα αμπέλια
Τα αμπέλια του κτήματος της Ευαμπέλου Γης - 
Οίνοι Δομοκού AΕ, είναι φυτεμένα με ελληνικές και
γαλλικές ποικιλίες, καλύπτουν έκταση 220 στεμμά-
των και βρίσκονται στο Γερακλί του Δομοκού Φθιώ-
τιδας, σε υψόμετρο 400 μέτρων, με κλίση 8% και
βορειοδυτικό προσανατολισμό. 
Η σύσταση του εδάφους είναι αργιλοαμμώδης,
πλούσια σε οργανικές ενώσεις, με ενσωματωμένα
αρκετά χαλίκια που διευκολύνουν την αποστράγγιση
των νερών από τις πρώιμες βροχές του Αυγούστου
και του Σεπτεμβρίου και εξασφαλίζουν εξαιρετική
ωρίμανση, αλλά και οργανοληπτική ικανότητα που
δίδει στα σταφύλια πλούτο και εκφραστικότητα. 
Σε εκτεταμένα σημεία του κτήματος και σε βάθος με-
γαλύτερο των εξήντα πόντων υπάρχουν μεγάλες πο-
σότητες ασβεστίου οι οποίες  προσδίδουν



μεταλλικότητα και παλμό στα σταφύλια. 
Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι το κλίμα της
περιοχής δίδει καλές βροχοπτώσεις τον χειμώνα και
την άνοιξη, ενώ αντίθετα τους θερμούς καλοκαιρι-
νούς μήνες οι ημέρες είναι ξηρές και οι νύχτες δρο-
σερές, προσφέροντας διαφορές θερμοκρασίας ως
και 15 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα τα φυτά να
εργάζονται πυρετωδώς, να ανεβάζουν χυμούς και να
εξασφαλίζουν αρωματικό πλούτο, φαινολική ωριμό-
τητα και γευστική δύναμη στα σταφύλια και κατ’
επέκταση στα κρασιά.
Σε αυτό το φυσικό περιβάλλον με τις περιγραφόμε-
νες ιδιότητες και δυνατότητες η ανθρώπινη παρέμ-
βαση, ήπια αλλά διαρκής, με φροντίδα, αγάπη και
γνώση, έρχεται να υποστηρίξει, να προσθέσει και να
πολλαπλασιάσει την ενέργεια του φυσικού χώρου.



Φιλοσοφία
ιλοσοφία μας είναι η συνύπαρξη
της παραδοσιακής καλλιέργειας και

ικανοποιήσης με τις μοντέρνες τεχνικές.
Με σεβασμό στις παραδόσεις και υπό

τις οδηγίες αρχικώς θρύλων της ελληνικής 
αμπελουργίας, όπως ο Κώστας Κούσουλας, και 
αργότερα, έως και σήμερα, υπό την επίβλεψη 
της Αμπελοοινικής του Βασίλη Μαρίνου, 
δουλεύουμε τα αμπέλια και επεξεργαζόμαστε την 
ξεχωριστή πρώτη ύλη που λαμβάνουμε. 
Τα αμπέλια μεγαλώνουν σε λιτό σπαρτιάτικο 
περιβάλλον ώστε να είναι ανθεκτικά, κινητικά και
αποδοτικά ακόμη και σε συνθήκες δύσκολες. 
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι σύγχρονος, 
το οινοποιείο μοντέρνο, εντός του κτήματος, 
τα σταφύλια οδεύουν προς οινοποίηση χωρίς 
αλλοιώσεις, χωρίς «σπασίματα» και οξειδώσεις.

Το σήμα μας
Αντιστοίχως ορίζεται και η εμφάνιση
των τελικών προϊόντων. Το σήμα μας
είναι λιτό, αλλά απολύτως διακριτό,
όπως και το σχήμα των φιαλών.

Επιλέξαμε μια εξαιρετικά στυλιζαρισμένη 
μαργαρίτα, τη διαλέξαμε ως αναγνωριστικό σήμα 
του κτήματος και των φιαλών μας. Σε διαφορετικές
χρωματικές αποχρώσεις, ανάλογα με την ποικιλία
των κρασιών, κοσμεί και σημειοδοτεί τα προϊόντα
της Ευαμπέλου Γης. Προσφιλές και αναγνωρίσιμο,
το γραφιστικό εύριμα παραπέμπει στην αρμονία 
της φύσης και επιβεβαιώνει τη βαθιά σχέση 
των παραγωγών για τα αγαθά της γης. 
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Φιλοκτήτης
σειρά 

φιλοκτήτης 

με σήμα το 

διαχρονικό Φ, έλκει την 

ονομασία της 

από τον ομώνυμο βασιλιά 

της Αρχαίας Φθίας. 

Κατά τη διάρκεια της 

Τρωικής εκστρατείας τον 

Φιλοκτήτη δάγκωσε 

δηλητηριώδες φίδι την 

πληγή του οποίου 

θεράπευσε ο Ασκληπιός με 

ερυθρό οίνο.
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Sauvignon Blanc, Ασύρτικο 
& Chardonnay
ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προζυμωτική εκχύ-
λιση (Skin contact) στους 10-12 οC (για περί-
που 6 ώρες), πολύ χαμηλή πίεση
σταφυλομάζας στο πιεστήριο, παραμονή του
γλεύκους υπό ψύξη (12-15 οC) για 12 ώρες
και απολάσπωση του γλεύκους. Ακολουθεί
αλκοολική ζύμωση σε ελεγχώμενες συνθή-
κες, σε ανοξείδωτες, ψυχωμένες δεξαμενές.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Λαμπερό κίτρινο χρώμα,
με κυρίαρχες νότες ανθέων και εσπεριδοει-
δών. Φίνο και λεπτό στο τόμα με ισορροπη-
μένη οξύτητα και αρωματική επίγευση
φλούδας περγαμοντου
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Grenache Rouge & Syrah
ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Απορραγισμός,
προζυμωτική εκχύλιση στους 10-12 οC (για
περίπου 48-72 ώρες), αφαίμαξη γλεύκους.
Ακολουθεί αλκοολική ζύμωση σε ελεγχόμε-
νες συνθήκες, σε ανοξείδωτες, ψυχομένες δε-
ξαμενές (17-19 οC).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Χρώμα τριανταφυλλί με
ιώδεις ανταύγειες. Αρωματικά σύνθετο με
νότες από μικρά κόκκινα φρούτα (κεράσι, βα-
τόμουρο, φράουλα) αλλά και γλυκά αρώ-
ματα βουτύρου καραμέλας. Πλούσιο και
λιπαρό στο στόμα, με ευθύγραμμη οξύτητα
που προσδίδει διάρκεια. Τραγανές τανίνες με
απαλή και φρουτώδη επίγευση.
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Merlot, Syrah & Cabernet 
Sauvignon
ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Απορραγισμός,
προζυμωτική εκχύλιση στους 10-12 οC (48
ώρες), αλκοολική ζύμωση σε ανοξείδωτες
δεξαμενές σε ελεγχόμενες συνθήκες και μα-
κρές μεταζυμωτικές εκχυλίσεις.
ΩΡΙΜΑΝΣΗ: 12 μήνες σε γαλλικά και αμερι-
κάνικα δρύινα βαρέλια
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Πορφυρό λαμπερό χρώ-
μα με πολυπλοκο αρωματικό προφίλ κόκκι-
νων φρούτων, σοκολάτας και μπαχαρικών.
Καλοδομημένα με μαλακές τανίνες και πικάν-
τικη επίγευση. Δυνατότητα μακρόχρονης πα-
λαίωσης στη φιάλη για 4-7 έτη.
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ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προζυμωτική 
εκχύλιση (Skin contact) στους 10-12 οC 
(για περίπου 8 ώρες), πολύ χαμηλή πίεση
σταφυλομάζας στο πιεστήριο, παραμονή
του γλεύκους υπό ψύξη (12-15 οC) 
για 12 ώρες και απολάσπωση 
του γλεύκους.
Ακολουθεί αλκοολική ζύμωση 
σε ελεγχόμενες συνθήκες, 
σε ανοξείδωτες, ψυχόμενες δεξαμενές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Λαμπερό πρασινοκίτρινο
χρώμα, πολύπλοκα αρώματα εξωτικών
φρούτων και λεμονανθού.
Στο στόμαν συνδυάζει λιπαρότητα και 
ξηρότητα ενώ έχει μακριά 
αρωματική επίγευση.
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ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προζυμωτική 
εκχύλιση (Skin contact 12-15 oC) 
(για περίπου 6 ώρες), πολύ χαμηλή 
πίεση σταφυλομάζας στο πιεστήριο, 
παραμονή του γλεύκους υπό ψύξη (12-15)
για 12 ώρες και απολάσπωση του 
γλεύκους. Ακολουθεί αλκοολική ζύμωση 
σε ελεγχόμενες συνθήκες, σε ανοξείδωτες,
ψυχόμενες δεξαμενές.
ΩΡΙΜΑΝΣΗ: 6 μήνες σε γαλλικά και 
αμερικάνικα δρύινα βαρέλια
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Πολύπλοκο κρασί 
με έντονα φρουτώδεις και γλυκούς 
αρωματικούς χαρακτήρες. Η μεταλλικότητα
στο στόμα του προσδίδει μοναδική 
φινέτσα. Τραγανή οξύτητα, μεστό στόμα,
αρμονική επίγευση και δυντότητα 
παλαίωσης στη φιάλη για τρία χρόνια
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ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προζυμωτική
εκχύλιση (Skin contact) στους 10-12 οC
(για περίπου 6 ώρες), πολύ χαμηλή
πίεση σταφυλομάζας στο πιεστήριο, 
παραμονή του γλεύκους υπό ψύξη (12-
15 οC) για 12 ώρες και απολάσπωση 
του γλεύκους. Ακολουθεί αλκοολική 
ζύμωση σε δρύινα βαρέλια.
ΩΡΙΜΑΝΣΗ: 6 μήνες σε γαλλικά και αμε-
ρικάνικα βαρέλια.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Φινετσάτο κρασί με
χρυσαφένιο χρώμα. Σύνθετη αρωματική
παλέτα που ξεκινά με χαρακτήρες 
τροπικών φρούτων, μελιού και 
καταλήγει σε νότες βανίλιας και καπνού.
Λιπαρό στο στόμα, με μεγάλο όγκο και
διάρκεια, ικανό να παλαιωσει στη φιάλη
για τουλάχιστον 3 χρόνια
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ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Απορραγισμός,
προζυμωτική εκχύλις στους 12-12 οC
(48 ώρες), αλκοολική ζύμωση σε 
ανοξείδωτες δεξαμενές σε ελεγχόμενες
συνθήκες, και μακρές μεταζυμωτικές 
εκχυλίσεις.
ΩΡΙΜΑΝΣΗ: 18 μήνες σε γαλλικά και 
αμερικάνικα δρύινα βαρέλια και 6 μήνες
στην φιάλη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Βαθύ πορφυρό χρώμα,
με πλούσια αρωματική παλέτα κόκκινων
φρούτων του δάσους, βιολέτας, σοκολά-
τας και μπαχαρικών. Το πλούσιο φαινολικό
δυναμικό και η μακρόχρονη παλαίωση 
του οίνου σε βαρέλια προσδίδουν 
χαρακτήρα βελούδινο με γλυκιά επίγευση
μακράς διάρκειας. Δυνατότητα μακρόχρο-
νης παλαίωσης στη φιάλη για 10-12 έτη
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ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Απορραγισμός,
προζυμωτική εκχύλιση στους 10 - 12oC
(48 ώρες), αλκοολική ζύμωση σε ανοξεί-
δωτες δεξαμενές σε ελεγχόμενες συνθή-
κες και μακρές μεταζυμωτικές εκχυλίσεις.
ΩΡΙΜΑΝΣΗ: 18 μήνες σε γαλλικά και
αμερικάνικα δρύινα βαρέλια και 6 μήνες
στην φιάλη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Βαθύ πορφυρό
χρώμα με ενδιαφέροντα αρώματα, όπως
τα κόκκινα φρούτα, κεράσια και φράου-
λες, με πιπεράτο χαρακτήρα και με νότες
από γλυκά μπαχαρικά, έχοντας παράλ-
ληλα καλό σώμα και καλοδομημένες τα-
νίνες, αφήνοντας μακριά επίγευση στο
στόμα. Δυνατότητα μακρόχρονης παλαί-
ωσης σε φιάλη για 10 -12 έτη.
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ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ 

ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ Α.Ε

Ανεμομύλων 1, Δομοκός  
Τ.Κ. 35010 

Τηλ: 22320 23232 • Φαξ: 22320 23362
A.Φ.Μ. 800110565 • ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Email: evampelosghi@yahoo.gr
www.evampelosghi.gr
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