
L I M I T E D  E D I T I O N

Περί οίνου πραγµατεία

Η οινοποιία είναι γνώση αιώνων. Μια μεγάλη παράδοση συνεχούς αναζήτησης, με μόχθο και έρευνα,
αλλά και γεμάτη φαντασία, έμπνευση και πάθος για δημιουργία. Το ίδιο το κρασί μάς οδηγεί σε νέα γνώση, 
αποκαλύπτοντας κάθε φορά και ένα μικρό κομμάτι από τον αστείρευτο πλούτο της φύσης.  Όταν διαρκώς
αναζητάς, όταν δεν σταματάς ποτέ να παρατηρείς, να μελετάς, και να σκύβεις με αγάπη και σεβασμό πάνω 
από το αμπέλι, τότε το ίδιο το κρασί θα σε ανταμείψει, φανερώνοντας μερικά από τα κρυφά μυστικά του.
Από το κρασί μαθαίνουμε ότι η γνώση είναι μια συνεχής διαδικασία δοκιμών, αμφισβητήσεων, ανατροπών
και αναθεωρήσεων - με άλλα λόγια μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης. 
Οι παραδόσεις, οι μνήμες, οι καρποί της κρητικής γης, μάς μιλούν για όλα αυτά που υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν. Ακούγοντας, τα ανακαλύπτουμε. Ερευνώντας, δημιουργούμε κάτι μοναδικό

                                                                             Αυτή είναι η thèse μας.
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Εμφιαλώθηκαν σε περιορισμένο
αριθμό φιαλών για τη σειρά 
Michalakis Estate Τhèse Limited Edition, 
signature by Dr George Kotseridis 
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Εμφιαλώθηκαν σε περιορισμένο
αριθμό φιαλών για τη σειρά 
Michalakis Estate Τhèse Limited Edition, 
signature by Dr George Kotseridis 

Στα αμπελοτόπια γύρω από την περιοχή
της Μονής του Άη Γιώργη Επανωσήφη
καλιεργούνται εδώ και χρόνια η κρητική 
ποικιλία Κοτσιφάλι και το πασίγνωστο Syran,
σε φτωχά ασβεστολιθικά εδάφη και σε
υπόμετρο 600 μέτρων.
Τα σταφύλια τρυγήθηκαν νωρίς και 
φαρμόστηκε ειδική μεθοδολογία για την
παραγωγή του ροζέ αυτού οίνου.

                                  Αυτή είναι η thèse μας No. 11

Κοτσιφάλι   Syrah

Ανάγοντα Σάκχαρα

Γεωγραφική Ένδειξη: 
ΠΓΕ Ηράκλειο 

2021 12%

Ποικιλία:
Κοτσιφάλι, Syrah

Εσοδεία: Αλκοολικός Τίτλος: 
3 ,30
Ph: Ολική οξύτητα: 

5 ,75g/L

Παραγωγή (αρ. φιαλών):
5000

Μέγεθος φιάλης:
750ml1g/L

Εμφιαλώθηκαν σε περιορισμένο
αριθμό φιαλών για τη σειρά 
Michalakis Estate Τhèse Limited Edition, 
signature by Dr George Kotseridis 

Γεωγραφική Ένδειξη: 
ΠΓΕ Ηράκλειο 

2021 12.5%

Ποικιλία:
Ασύρτικο, Βιδιανό & Sauvignon Blanc

Εσοδεία: Αλκοολικός Τίτλος: 
3 ,13
Ph: Ολική οξύτητα: 

6 ,00g/L

Παραγωγή (αρ. φιαλών):
3000

Μέγεθος φιάλης:
750ml1g/L

Ανάγοντα Σάκχαρα

Aσύρτικο  Βιδιανό  Sauvignon Blanc

Σταφύλια από την πλέον γνωστή ελληνική
ποικιλία Ασύρτικο, τη δυναμική κρητική ποικιλία
Βιδιανό, καθώς και το περίφημο κοσμοπολίτικο  
Sayvignon Blanc από αμπελώνες γύρω από τη 
Μονή του  Άη Γιώργη Επανωσήφη σε υψόμετρο
600 μέτρων έδωσαν αυτόν τον ιδιαίτερο οίνο.
Τα αμπέλια βρίσκονται σε κλίση έως 12%, τα
εδάφη είναι σβεστολιθικά και δίνεται πολύ π
ροσοχή στο φυλλικό τοίχωμα ώστε να
αντιμετωπίζεται το θερμό κρητικό καλοκαίρι.

                                             Αυτή είναι η thèse μας No. 10
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Εμφιαλώθηκαν σε περιορισμένο
αριθμό φιαλών για τη σειρά 
Michalakis Estate Τhèse Limited Edition, 
signature by Dr George Kotseridis 
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Γεωγραφική Ένδειξη: 
ΠΓΕ Ηράκλειο 

2021 12%

Ποικιλία:
Sauvignon Blanc

Εσοδεία: Αλκοολικός Τίτλος: 
3 ,20
Ph: Ολική οξύτητα: 

5 ,5g/L

Παραγωγή (αρ. φιαλών):
3000

Μέγεθος φιάλης:
750ml0 ,5g/L

Ανάγοντα Σάκχαρα

Sauvignon BlancΟι αμπελώνες Sauvignon Blanc γύρω από τη
Μονή του Άη Γιώργη Επανωσήφη, σε
υψόμετρο 600 μέτρων έδωσαν αυτόν τον
ποικιλιακό και εκρηκτικά αρωματικό οίνο.
Ακτινίδιο, μάνγκο, μανταρίνη, άγουρο
ροδάκινο και λευκά άνθη, έντονα στη μύτη
αλλά και στο στόμα, ισορροπούν με μία
νόστιμη οξύτητα.

                                Αυτή είναι η thèse μας No. 12


