
 

Διαμαντόπετρα Λευκή 2016 

Προφίλ Παραγωγοφ 

Ιδιοκτήτησ Εταιρείασ: Οικογζνεια Διαμαντάκθ 

Οινολόγοσ: Διαμαντάκθσ Ζαχαρίασ 

Συνολική ζκταςη αμπελιϊν: 150 ςτρζμματα 

Ζτοσ ίδρυςησ εταιρείασ: 2007 

Συνολική Παραγωγή οίνου(ςε φιάλεσ): 80000 

 

Περιγραφή Κραςιοφ/Φιλοςοφία 

Ο πολυδυναμικόσ χαρακτιρασ του Αςφρτικου και θ μοναδικότθτα του 

Βιδιανοφ, δφο από τισ ςθμαντικότερεσ και πιο γοθτευτικζσ Ελλθνικζσ 

λευκζσ ποικιλίεσ ςταφυλιοφ ενϊκθκαν για τθ δθμιουργία του 

ςυγκεκριμζνου κραςιοφ. Η επιλογι τουσ δεν είναι κακόλου τυχαία. 

Αντικζτωσ, είναι απόλυτα ςυνειδθτι κακϊσ δεν κζλαμε απλϊσ το 

καλφτερο αλλά να χρθςιμοποιιςουμε δφο ποικιλίεσ ςταφυλιοφ που 

δθμιουργοφν ζνα κραςί με μεγάλεσ δυνατότθτεσ παλαίωςθσ. Η κάκε 

ποικιλία ςταφυλιοφ ςυμβάλλει ξεχωριςτά ςτθν προςωπικότθτα του 

κραςιοφ. Το Βιδιανό τθσ Κριτθσ προςφζρει τθν πολυπλοκότθτα και τθν 

αρωματικι προςωπικότθτα του ςε ιδιαίτερα αρμονικι και 

ςυμπλθρωματικι ςυνφπαρξθ με τθν οξφτθτα και τθν “ατςάλινθ” δομι 

του Αςφρτικου.  

Οινοπoίηςη 

Η οινοποίθςθ πραγματοποιείται ςε ξεχωριςτά. Η αλκοολικι ηφμωςθ 

ολοκλθρϊνεται ςε δρφινα βαρζλια ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ, για κάκε 

ποικιλία, όπου παραμζνει επί τρεισ μινεσ ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ 

ωρίμανςι του. 

Ζφμωςη 

Δοχείο Ηφμωςησ: Αρχικά θ ηφμωςθ πραγματοποιείται ςε ανοξείδωτθ  

δεξαμενι και ζπειτα το κραςί μεταφζρεται ςε δρφινα βαρζλια για να 

αποηθμϊςει  παραμζνοντασ ς τισ οινολάςπεσ για 3 μινεσ. 

Πραγματοποιείται battonage για 3 μινεσ.  

Θερμοκραςία Ηφμωςησ: 15-17˚C 

 

Ωρίμανςη 

Δοχείο ωρίμανςησ: 80% Γαλλικό δρφινο βαρζλι για 3 μινεσ. 20% 

Αμερικάνικο δρφινο βαρζλι για 3 μινεσ. 

 

Χαρακτηριςτικά Αμπελώνα 

Περιοχή παραγωγήσ: Κάτω Αςίτεσ Ηράκλειο Κριτθ 

Ονομαςία αμπελϊνα: Κουμί, Σπαρτιάσ 

Σφςταςη εδάφουσ: Αςβεςτολικικά 

Καλλιεργητική μζθοδοσ: Σφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

Υψόμετρο: 400m - 670m 

Απόδοςη ανά ςτρζμμα : 700 – 1000 Kg ανά ςτρζμμα. 

Καλλιεργητήσ αμπελϊνα: Διαμαντάκθσ Ιωάννθσ, Διαμαντάκθσ Μιχάλθσ 

 

Πληροφορίεσ ςχετικά με την παραγωγή 

Ποικιλία: Βιδιανό 50% - Αςφρτικο 50% 

Περίοδοσ τρφγου: 15 Αυγοφςτου – 10 Σεπτεμβρίου για το Βιδιανό, 1 - 20 

Σεπτεμβρίου για το Αςφρτικο 

Πρϊτη εμφιάλωςη: 2014 

Αριθμόσ παραγωγήσ φιαλϊν: 11000 

 

Γευςιγνωςία 

Απαλό κίτρινο, λαμπερό που απεικονίηεται ςτο ποτιρι. Το άρωμα 

κομψό με νότεσ ανανά, βερίκοκου και χαμομθλιοφ τα οποία 

ςυνδυάηονται περίτεχνα  με βανίλια, ξθροφσ καρποφσ και δρυσ. Γεμάτο 

ςτόμα, λιπαρότθτα, αιςκθτι οξφτθτα τα οποία επιτρζπουν ςτο φροφτο 

να εκφραςτεί ιδανικά. Μακριάσ διάρκειασ επίγευςθ που αφινει μια 

γεφςθ βερίκοκου και βανίλιασ. 

 

Σερβίριςμα/Συνοδεία 

Σερβίρεται ςε κερμοκραςία 12-14οC. Συνοδεφει καυμάςια πλοφςια, 

καπνιςτά τυριά, ψάρια και καλαςςινά. 

 

Χημική Ανάλυςη 

Ποςοςτό αλκοόλ: 13.49% 

pH: 3.13 

Ανάγoντα Σάκχαρα (grams/liter): 1.6 

Ολική Οξφτητα (grams/liter): 7.5 

Βραβεία 

Decanter World Wine Awards 2015 
Διαμαντόπετρα Λευκι 2014,  χάλκινο μετάλλιο  

Greek Wine Awards 2016 
Διαμαντόπετρα Λευκι 2014, Μεγάλο χρυςό μετάλλιο  

Thessaloniki International Wine & Spirits Competition 2017 
Διαμαντόπετρα Λευκι 2016,  αςθμζνιο μετάλλιο  

Challenge International du Vin 2017 
Διαμαντόπετρα Λευκι 2016,  χρυςό μετάλλιο  

International Wine Contest Bucharest 2017 
Διαμαντόπετρα Λευκι 2016,  χρυςό μετάλλιο  

 

 

 

 
 


