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Από την πρώτη µας κιόλας σοδειά, το 1984, το όνοµα Gentilini έγινε συνώνυµο 
µε το ποιοτικό κρασί στην Ελλάδα. Από τότε ο στόχος µας ήταν, και 
εξακολουθεί να είναι, η παραγωγή κορυφαίων, συναρπαστικών κρασιών 
καθώς και η παραγωγή και προώθηση των µοναδικών γεύσεων και 
αρωµάτων των τοπικών ποικιλιών της Κεφαλονιάς.

Σήµερα,Σήµερα, τα 125 στρέµµατα αµπελώνων του οινοποιείου Gentilini  
καλλιεργούνται σύµφωνα µε τις αρχές της  βιώσιµης γεωργίας και παράγουν 
µια γκάµα οκτώ κρασιών, των οποίων οι ποσότητες διατηρούνται χαµηλές για 
να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα, χωρίς τους συµβιβασµούς που µπορεί να 
επιφέρει µια πιο µαζική παραγωγή. Παράλληλα µε την κυρίως παραγωγή, 
φροντίζουµε να διατηρούµε την δηµιουργικότητα µας σε υψηλά επίπεδα και 
να εξελισσόµαστε µε την παραγωγή πειραµατικών κρασιών κάθε χρόνο.

ΑπόΑπό το 2002 το οινοποιείο πέρασε στην δεύτερη γενιά, όταν η Μαριάννα, κόρη 
του ιδρυτή Σπύρου Κοσµετάτου, και ο σύζυγος της Πέτρος Μαρκαντωνάτος 
ανέλαβαν το κτήµα. Υποστηρίζονται από µια µικρή, αλλά εξαιρετικά 
αποτελεσµατική, ταλαντούχα και επαγγελµατική οµάδα στους αµπελώνες, στο 
οινοποιείο και στο επισκέψιµο κελάρι. Ειδικά την εποχή του τρύγου, το 
οινοποιείο σφύζει από ζωή και αντικατοπτρίζει τη θετική ενέργεια ανθρώπων 
που δουλεύουν σκληρά, αλλά παίρνουν µεγάλη ικανοποίηση από αυτό.

Οικογενειακή Παράδοση
Αφοσιωµένη Οµάδα
Εξαίσια Κρασιά
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Η Κεφαλονιά, το νησί του βιβλίου και ταινίας «Το Μαντολίνο του Λοχαγού 
Κορέλι», είναι το πιο µεγάλο και µορφολογικά σύνθετο νησί του Ιονίου. Το νησί 
είναι καταπράσινο, µε άφθονες βροχοπτώσεις το χειµώνα, ακολουθούµενες 
από µια µακριά, ξηρή και ηλιόλουστη περίοδο ωρίµανσης. Αυτός ο ρυθµός και 
κύκλος της φύσης είναι ο ιδανικός για την παραγωγή σταφυλιών ιδανικής 
ωρίµανσης, µε συγκέντρωση, ισορροπηµένη οξύτητα και καθαρή έκφραση 
της ποικιλίας.

ΗΗ σπάνια ποικιλία Ροµπόλα κατατάσσεται από τους ειδικούς του κρασιού 
µεταξύ των τριών ευγενέστερων λευκών ποικιλιών του ελληνικού αµπελώνα. Η 
παραγωγή της γίνεται στην ΠΟΠ περιοχή, που  περιορίζεται στο υψίπεδο της 
κοιλάδας των Οµαλών και στις απότοµες πλαγιές του όρους Αίνου, η κορυφή 
του οποίου φτάνει τα 1.632 µέτρα και καθορίζει το µικροκλίµα της περιοχής. 
Αυτό το terroir δίνει τη δυνατότητα για κρασιά εξαιρετικής ποιότητας, που 
χαρακτηρίζονται από αρώµατα εσπεριδοειδών, ισορροπηµένη οξύτητα και 
µέτµέτριο σώµα µε µακριά επίγευση.

Η Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς είναι ένας εξαιρετικός ξάδερφος της πιο γνωστής 
Μαυροδάφνης της Πάτρας, που οινοποιείται σαν γλυκό κρασί. Στην 
Κεφαλονιά ωστόσο, αυτή η ποικιλία δίνει πλούσια, ξηρά ερυθρά κρασιά µε 
χαρακτηριστικά αρώµατα βύσσινου και άγριας µέντας.

Η ταλαντούχα οµάδα µας φροντίζει να τρυγηθεί κάθε ποικιλία στην σωστή 
στιγµή ωρίµανσης και να µεταφερθεί στο οινοποιείο σε µικρούς κάδους. Όλη η 
οινοποίηση και εµφιάλωση γίνεται στο οινοποιείο Gentilini. Το οινοποιείο µας 
είναι µικρό αλλά άρτια εξοπλισµένο και τα βαρέλια µας προέρχονται από τους 
καλύτερους βαρελοποιούς στην Ευρώπη. Αυτό µας επιτρέπει να 
πειραµατιζόµαστε, να καινοτοµούµε, και να παράγουµε εκφραστικά κρασιά µε 
µεγάλη φινέτσα για τους λάτρεις του κρασιού σε όλο τον κόσµο.

ΣήµεραΣήµερα τα κρασιά Gentilini εξάγονται σε όλο τον κόσµο, από τη Γαλλία και το 
Ηνωµένο Βασίλειο µέχρι τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Μπορείτε να 
απολαύσετε τα κρασιά µας σε ενηµερωµένες κάβες, ποιοτικά εστιατόρια, 
κάποια από τα οποία  έχουν τιµηθεί µε αστέρια Michelin, αλλά και στον κήπο 
του οινοποιείου µας τις γλυκές µέρες του καλοκαιριού.
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Gentilini

Notes White
ΤΥΠΟΣ: Οίνος Λευκός Ξηρός Ποικιλιακός

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: Sauvignon Blanc (90%) – Τσαούσι (10%)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: 
Sauvignon Blanc – ΣυSauvignon Blanc – Συνεργαζόµενο αµπελώνα στην περιοχή της 
Αταλάντης Φθιώτιδας. Η απόδοση είναι περίπου 500 κιλά ανά 
στρέµµα. Τσαούσι – επιλεγµένους αµπελώνες στην περιοχή Μηνιές 
και Οµαλών. Η απόδοση είναι περίπου 700 κιλά ανά στρέµµα.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 4 εβδοµάδες ζύµωσης. Ωρίµανσης στις δεξαµενές 
µε συνεχής ανάδευση των υπολειµµάτων της ζύµωσης (sur lie).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 10,000 φιάλες

ΠΩΜΑ: ΠΩΜΑ: Βιδωτό πώµα Stelvin για να διατηρηθούν τα λεπτά 
αρώµατα.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Σύνθετο, ιδιαίτερα έντονο φρουτώδες µε νότες 
εσπεριδοειδών και τροπικών φρούτων. Πληθωρικό και 
ισορροπηµένο µε σώµα, φρουτώδη γεύση και ξηρή, λεµονώδη 
επίγευση.

ΑΡΜΟΝΙΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ: Ελαφριά και µέτρια κουζίνα, σολοµός, τυριά και 
ζυµαρικά.

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: 2 χρόνια

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
     ΑΛΚΟΟΛΗ: 13% Vol
     ΣΑΚΧΑΡΑ: 2,0gr/l
     ΟΞΥΤΗΤΑ: 6,5gr/l
     pH: 3,0     pH: 3,0

ΕΤΙΚΕΤΑ: Η «fermata»            στην µουσική υποδηλώνει µια παύση. 
Εδώ σας προσκαλούµε να κάνετε µια παύση από την πολυάσχολη 
ζωή σας και να χαλαρώστε απολαµβάνοντας αυτό το εξαιρετικό 
κρασί.

ΛΕ
ΥΚ
Ο
 Κ
ΡΑ
ΣΙ



Gentilini Winery & Vineyards
Μηνιές 281 00 Κεφαλονιά, Ελλάδα
Τηλ: 26710 41 618 | www.gentilini.gr | info@gentilini.gr

Gentilini

Notes Rosé
ΤΥΠΟΣ: Οίνος Ερυθρωπός Ξηρός Ποικιλιακός

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: 90% Μοσχοφίλερο – 10% Syrah

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Ιδιόκτητους αµπελώνες στις Μηνιές µε 
µέση απόδοση ανά στρέµµα – 450 κιλά.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Οι σπασµένες ρόγες ζυµώνονται για 3 ήµερες. Η 
σταφυλοµάζα πιέζεται και ο χυµός διοχετεύεται σε δεξαµενές 
ζύµωσης όπου παραµένει µέχρι το τέλος της αλκοολικής ζύµωσης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 8,000 φιάλες

ΠΩΜΑ: Βιδωτό πώµα Stelvin για να διατηρηθούν τα λεπτά 
ποικιλιακά αρώµατα.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Λαµπερό ροζέ χρώµα. Εντονα αρώµατα 
ροδοπέταλων, γιασεµιού, κερασιού και βατόµουρου. ∆ροσερή 
οξύτητα και ισορροπηµένη φρουτώδη γεύση.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Ορεκτικά, ασιατικά πιάτα, λιπαρά και τηγανητά ψάρια, 
τυριά η σαν aperitif

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: 1 έτος

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
    ΑΛ    ΑΛΚΟΟΛΗ: 13% Vol
    ΣΑΚΧΑΡΑ: 1,0gr/l
    ΟΞΥΤΗΤΑ: 6,5gr/l
    pH: 3,3

ΕΤΙΚΕΤΑ: Η «fermata»            στην µουσική υποδηλώνει µια παύση. 
Εδώ σας προσκαλούµε να κάνετε µια παύση από την πολυάσχολη 
ζωή σας και να απολαύσετε αυτό το ξεχωριστό Ροζέ.
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Gentilini

Notes Red
ΤΥΠΟΣ: Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ποικιλιακός

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: 60% Αγιωργήτικο, 40% Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
Μαυροδάφνη: Ιδιόκτητους αµπελώνες στις Μηνιές, Κεφαλονιά. 
Μέση απόδοση ανά στρέµµα – 500 κιλά.
Αγιωργήτικο: Από την ζώνη ΠΟΠ Νεµέας.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η αλκοολική και η µηλογαλακτική ζύµωση 
ολοκληρώνετε σε ανοξείδωτες δεξαµενές. Το κρασί ωριµάζει σε 
µικρά γαλλικά δρύινα βαρέλια για 6µηνη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 8.500 φιάλες

ΠΩΜΑ: Stelvin βιδωτό για να εξασφαλίσουµε την ποιότητα του 
κρασιού.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Σύνθετο, µε αρώµατα αγριοκέρασου, βατόµουρου 
και πιπεριού, νότες βανίλιας και µόκας, βελούδινες τανίνες και 
µακρά επίγευση.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Ορεκτικά, κρετικά, µεσογειακή κουζίνα, τυριά η σαν 
aperitif

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: 3-5 έτη

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΛΑΛΚΟΟΛΗ: 13,0% Vol
ΣΑΚΧΑΡΑ: 2,3 gr/l
ΟΞΥΤΗΤΑ: 6,0gr/l
pH: 3,50

ΕΤΙΚΕΤΑ: Η «fermata»            στην µουσική υποδηλώνει µια παύση. 
Εδώ σας προσκαλούµε να κάνετε µια παύση από την πολυάσχολη 
ζωή σας και να απολαύσετε αυτό το µοναδικό κρασί.

ΕΡ
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Robola
ΤΥΠΟΣ: Οίνος λευκός ξηρός ΠΟΠ Ροµπόλα Κεφαλονιάς

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: 100% Ροµπόλα Κεφαλληνίας.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Ορεινοί αµπελώνες του όρους Αίνου 
Κεφαλονιάς σε υψόµετρο άνω των 650 µέτρων. Η απόδοση είναι 
περίπου 350 κιλά ανά στρέµµα. Ασβεστολιθικά και φτωχά εδάφη

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ο µΟ µούστος χωρίσετε σε 4 δεξαµενές και οινοποιείται ξεχωριστά 
(διαφορετικα υψόµετρα και µε 4 διαφορετικές ζύµες). 4 εβδοµάδες 
ωρίµανσης στις οινολάσπες. Το τελικό χαρµάνι υψοµέτρων και 
ζυµών γινεται λίγο πριν την εµφιάλωση.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 25,000 φιάλες

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Κιτρινοπράσινο, φρέσκο και γεµάτο ορυκτότητα, µε 
αρµονικά αρώµατα τροπικών φρούτων, κίτρου και λευκόσαρκου 
ροδάκινου. ∆ροσερή οξύτητα µε ισορροπηµένη επίγευση µεγάλης 
διάρκειας.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Θαλασσινά, οστρακοειδή, Σούσι, λεµονάτες σάλτσες

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: 3-4 χρόνια

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
    ΑΛ    ΑΛΚΟΟΛΗ: 13% Vol
    ΣΑΚΧΑΡΑ: 1,0 gr/l
    ΟΞΥΤΗΤΑ: 7,0gr/l
    pH: 2,9

ΕΤΙΚΕΤΑ: Η κοµψή, κλασική ετικέτα επιτρέπει στο κρασί να «να 
µιλήσει»

ΛΕ
ΥΚ
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Rather Wine Advocate 
90 points
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Robola Wild Paths
ΤΥΠΟΣ: Οίνος λευκός ξηρός ΠΟΠ Ροµπόλα Κεφαλονιάς

ΠΟΙΚΙΛΙΑ:100% Ροµπόλα Κεφαλληνίας

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Τα καλύτερα σταφύλια της σοδειάς 
από την ζώνη της Ροµπόλας. Η απόδοση δεν ξεπερνά τα 300 κιλά 
ανά στρέµµα.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΤΤο 50% του µούστου εµβολιάζεται µε επιλεγµένες ζύµες και ζυµώνει 
σε ανοξείδωτες δεξαµενές (80%) και σε γαλλικά δρύινα βαρέλια 
(20%). Το υπόλοιπο 50% του µούστου εµβολιάζεται µε µια άγρια 
ζύµης που αποµονώθηκε από τους φλοιούς και ανακαλλιεργήθηκε 
στο εργαστήριο µικροβιολογίας τεχνολογίας τροφίµων του ΤΕΙ 
Κεφαλονιάς. 20% αυτού του µούστου ζυµώνεται σε αµερικάνικο 
δρύινο βαρέλι για να δώσει στο κρασί µια βανιλάτη και πλούσια 
διάσδιάσταση. Οι οινολάσπες αναδεύονται (battonage) συνεχώς για 4 
µήνες για την εκχύλιση των λεπτών αρωµατικών ενώσεων και την 
δηµιουργία σώµατος και φινέτσας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 4.500 φιάλες και 150 Magnum

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Κιτρινοπράσινο, φρέσκο και πλούσιο σε σώµα 
Αρµονικά αρώµατα λευκόσαρκου ροδάκινου και κίτρου, δροσερή 
ορυκτότητα, έκφρασης του terroir, σπιρτόζα οξύτητα και 
ισορροπηµένη επίγευση.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Θαλασσινά, οστρακοειδή, σούσι, λεµονάτες σάλτσες, 
τυριά

ΠΑΛΑΙΩΣΗ:6-7 χρόνια

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
    ΑΛΚΟΟΛΗ: 13% Vol
    ΣΑΚΧΑΡΑ: 2,3 gr/l
    ΟΞΥΤΗΤΑ: 7,3 τρυγικού οξέος/l
    pH: 2,8

ΛΕ
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Decanter Wine Magazine
94 points
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Robola Lees
ΤΥΠΟΣ: Οίνος λευκός ξηρός ΠΟΠ Ροµπόλα Κεφαλονιάς

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 100% Ροµπόλα Κεφαλληνίας

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Τα καλύτερα σταφύλια της σοδειάς 
από την ζώνη της Ροµπόλας. Η απόδοση δεν ξεπερνά τα 300 κιλά 
ανά στρέµµα.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Ζύµωση σε ανοξείδωτες δεξαµενές για 5 
εβδοµάδες. Οι οινολάσπες αναδεύονται (battonage) για 24 µήνες 
µε σκοπό την εκχύλιση των λεπτών αρωµατικών ενώσεων και την 
δηµιουργία σώµατος και φινέτσας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 950 φιάλες και 160 Magnum

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ:ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Κιτρινοπράσινο και φρέσκο για την ηλικία του. 
Πλούσιο σε σώµα µε αρµονικά αρώµατα λευκόσαρκου ροδάκινου 
και κίτρου, εκρηκτική ορυκτότητα, έκφραση του terroir, σπιρτόζα 
οξύτητα και ισορροπηµένη επίγευση µεγάλης διάρκειας.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Σολοµό, αστακοµακαρονάδα, θαλασσινά και τυρί

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: 6-7 χρόνια

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
    ΑΛ    ΑΛΚΟΟΛΗ: 13% Vol
    ΣΑΚΧΑΡΑ: 2,2 gr/l
    ΟΞΥΤΗΤΑ: 6,9 τρυγικού οξέος/l
    pH: 2,8

ΕΤΙΚΕΕΤΙΚΕΤΑ: Αυτή η χαρακτηριστική ετικέτα ενσωµατώνει το «R» για 
Robola και το «24» για την ηλικία του κρασιού. Αυτό ξεκίνησε ως 
ένα πειραµατικό κρασί για να εξερευνηθεί την δυνατότητα της 
Ροµπόλας να παλαιώσει αν οινοποιθεί σωστά.
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Jancis Robinson MW rates Greek wine!!
Gentilini Robola R24 2015 receives a massive 17/20
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Gentilini

Eclipse
TΥΠΟΣ: Οίνος Ξηρός Ερυθρός – ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου

ΠΟΙΚΙΛΙΑ:  Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς 100%

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ: Τρία αµπελοτόπια στην 
Κεφαλονιά µε χαµηλές στρεµµατικές αποσώσεις και 
ασβεστολιθικά εδάφη.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ζύµωση σε ανοικτές δεξαµενές και δρύινα 
βαρέλια. Ηµερήσιο πρόγραµµα pisage και delestage για 30 
ηµέρες. Ωρίµανση για 12 µήνες σε µικρά γαλλικά και 
αµερικανικά δρύινα βαρέλια.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 8.500 φιάλες και 300 Magnums

ΠΩΜΑ: Φυσικός φελλός και Stelvin βιδωτό.

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Εντονο πορφυρό χρώµα. Αρώµατα ώριµων 
φρούτων του δάσους, γλυκόριζας και άγριας µέντας. Πλούσιο 
και πολύπλοκο στο στόµα µε µαλακές και στρογγυλές τανίνες 
και επίγευση µακράς διάρκειας.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Κυνήγι, παλαιωµένα τυριά και πλούσια ελληνική 
και διεθνή κουζίνα

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: Πάνω από 10 χρόνια

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
    ΑΛΚΟΟΛΗ: 13% Vol
    ΟΞΥΤΗΤΑ: 6,7g/l tartaric acid
    pH: 3,2
    ΣΑΚΧΑΡΑ: 3,0g/l

ΕΤΙΚΕΤA: Ο πρώτος τρύγος αυτού του κρασιού συνέπεσε µε 
µια θεαµατική έκλειψη της Σελήνης.
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Gentilini

New Era Syrah
ΤΥΠΟΣ: Οίνος Ερυθρός Ξηρός Ποικιλιακός

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 100% Syrah

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ:
Συνεργαζόµενο αµπελώνα στην Αταλάντη Φθιώτιδας. 
Περίπου 500 κιλά ανά στρέµµα.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ζύµωση σε Ζύµωση σε ανοικτές δεξαµενές και σε ανοικτά δρύινα 
βαρέλια. Ηµερήσιο πρόγραµµα piseage και delestage για 20 
ηµέρες. Ωρίµανση σε µικρά αµερικάνικα δρύινα βαρέλια για 
12 µήνες

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Περιορίζεται σε 1,500 φιάλες

ΠΩΜΑ: Stelvin βιδωτό για τη διατήρηση της ακεραιότητας 
και της ποιότητας του κρασιού

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: Βαθυκόκκινο, πυκνό, πλούσιο και φρουτώδες 
µε έντονες νότες ώριµων φρούτων και πιπεριού. Καλής 
ποιότητας τανίνες και διακριτική παρουσία του ξύλου.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Κυνήγι, παλαιωµένα τυριά και πλούσια ελληνική 
και διεθνή κουζίνα

ΠΑΛΑΙΩΣΗ: Επιδέχεται πάνω από 5 χρόνια παλαίωση

ΧHΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
    ΑΛ    ΑΛΚΟΟΛΗ: 13% Vol
    ΣΑΚΧΑΡΑ: 4,0 gr/l
    pH: 3,6
    ΟΞΥΤΗΤΑ: 6,3gr/l 
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