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Εισαγωγή

Εισαγωγή
To πιο ακριβό γλυκό κρασί στο κόσµο είναι το πολυτελής µεταξένιο Sauternes από
το Chateau d’Yquem στην Γαλλία. Πριν γίνει το πρώτο γερµανικό icewine, o Thomas
Jefferson, ειδήµων και µελλοντικός πρόεδρος της Αµερικής, έκανε συλλογή µόνο
των καλύτερων Γαλλικών κρασιών όταν ήταν ο πρεσβευτής εκεί. Ζήτησε 250 φιάλες
της χρονιάς 1784 για το κελάρι του. Τον εικοστό αιώνα µία από τις καλύτερες
χρονιές του Chateau d’Yquem ήταν το 1921.
Έπειτα από δύο χρόνια έγιναν κάποιες γευστικές δοκιµές µεταξύ icewine του 1921
και Chateau d’Yquem 1921, που είχαν σαν αποτέλεσµα την διάκριση του icewine
λέγοντας ότι είναι πολύ πιο φρέσκο. Ακολούθησαν και άλλες γευστικές δοκιµές κατά
καιρούς και πάντα βρίσκονταν αντιµέτωπα τα icewine µε τα Yquem!
Πέρα από τον ατλαντικό συναντάµε το Inniskillin και τον Donald Ζiraldo, έναν από
τους καλύτερους παραγωγούς icewine, όπου αναφέρεται στο Yquem και στις
παρατηρήσεις του για το icewine. Το Yquem µαζί µε το Tokaj Aszu Eszencia ήταν
µια συγκριτική µέτρηση επιδόσεων για τα καλύτερα γλυκά κρασιά που παίρνουν
µέρος στα καλύτερα τραπέζια της Ευρώπης και όχι µόνο εδώ και πολλούς αιώνες.
Το icewine εντούτοις έχει προκύψει τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Είναι ένα διακριτικό
καινούριο στυλ γλυκού κρασιού που φτιάχνεται µε συγκεκριµένη τεχνική και θέλει
ρίσκο στο αµπέλι όπως έκανε και ο Donald Ζiraldo. Το Icewine είναι ένα ακριβό
είδος επιδόρπιου οίνου που παράγεται από σταφύλια που έχουν παγώσει, ενώ
βρίσκονται ακόµη πάνω στο αµπέλι. Τα σάκχαρα και τα διαλυµένα στερεά δεν
παγώνουν όπως το νερό, µε αποτέλεσµα να παράγεται ένα συµπυκνωµένο, πολύ
γλυκό κρασί. Η συµπύκνωση γίνεται από τον πάγο και όχι από τον ήλιο, διότι το
υγρό παγώνει πριν από το διάλυµα σακχάρου, επάνω στην καλλιέργεια, τους πιο
ψυχρούς µήνες του χειµώνα. Το ποτό που προσφέρεται ως επιδόρπιο ακολουθεί µια
πολύπλοκη διαδικασία παραγωγής. Το πάγωµα και το λιώσιµο των σταφυλιών
αφυδατώνουν το φρούτο και συγκεντρώνουν τα σάκχαρα, τα οξέα και τα
εκχυλίσµατα στις ράγες, εντείνοντας το γευστικό αποτέλεσµα και τα χαρακτηριστικά
πολυσύνθεσης του κρασιού που παράγεται από συγκεκριµένες ποικιλίες. Όσο πιο
ώριµο είναι ένα σταφύλι, τόσο περισσότερη θερµοκρασία χρειάζεται για να παγώσει.
Η διαδικασία του παγώµατος συντελείτε πριν τη ζύµωση και όχι µετά από αυτήν.
Το γνήσιο icewine πρέπει να ακολουθεί τους κανονισµούς VQA, βάσει των οποίων
απαγορεύεται το τεχνητό πάγωµα των σταφυλιών. Όταν οι ποικιλίες είναι έτοιµες,
συλλέγονται διά χειρός, ράγα – ράγα, από τον φυσικά παγωµένο χώρο της
παραγωγής τους. Σε αντίθεση µε τα σταφύλια από τα οποία παράγονται διάφοροι
επιδόρποιοι οίνοι, όπως Sauternes, Tokaji, ή Trockenbeerenauslese, τα
οινοποιήσιµα σταφύλια του icewine δεν πρέπει να επηρεάζονται από τον Botrytis
cinerea. Μόνο τα υγιή σταφύλια που διατηρούνται σε καλή κατάσταση έχουν την
ευκαιρία να πάρουν µέρος στην παραγωγή. Αυτό δίνει τη χαρακτηριστική ιδιότητα
στο icewine να είναι δροσιστικό, µε ισορροπηµένη γλυκύτητα και υψηλή οξύτητα.
Παρ' όλο που το πρώτο Icewine (Eiswein), σύµφωνα µε κοινά αποδεκτές πηγές,
φτιάχτηκε στην Γερµανία το 1794, η µεγαλύτερη οινοπαραγωγός περιοχή σήµερα
είναι µια χώρα του Νέου Κόσµου στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού Ωκεανού. Το
Icewine ξεπρόβαλε τις τελευταίες δύο δεκαετίες στον Καναδά, σαν ένα
χαρακτηριστικό νέο είδος επιδόρπιου κρασιού, φτιαγµένο µόνο από
οινοπαραγωγούς που επιθυµούν να πάρουν µεγάλα ρίσκα στους αµπελώνες τους.
Στη Γερµανία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το συγκεκριµένο κρασί µπορεί

να παραχθεί µόνο από συγκεκριµένες σοδιές όταν και αν ο χειµώνας φτάσει πολύ
νωρίς. Ωστόσο, οι παγεροί καναδέζικοι χειµώνες και οι δυνατές ποικιλίες σταφυλιών
στους καναδικούς αµπελώνες επιτρέπουν στους οινοπαραγωγούς να παράγουν
ετησίως σχεδόν δύο εκατοµµύρια φιάλες (375 ml) θεαµατικών icewines.To 1989, το
Icewine του Inniskillin έλαβε τα πρώτα διεθνή διαπιστευτήρια για τα καναδέζικα
Icewine όταν στην έκθεση κρασιού Vinexpo στο Bordeaux το 1991, κέρδισε το
σπουδαίο βραβείο Grand Prix d' Honneur για το καλύτερο γλυκό κρασί.(1)

Κεφάλαιο 1
Icewine : παραγωγή
παραγωγή &
ποικιλίες

Κεφάλαιο 1. Icewine: Παραγωγή και ποικιλίες
Τα πιο διάσηµα είναι τα γερµανικά και τα καναδέζικα icewine, αλλά εκτός από αυτά,
παράγονται επίσης στις Ηνωµένες Πολιτείες , στην Αυστρία, στην Κροατία, στην
Τσεχία, στην Ιταλία, στη Σλοβακία, στη Σλοβενία, στην Ουγγαρία, στην Αυστραλία,
στη Γαλλία, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ισραήλ σε µικρότερες ποσότητες. Το Eiswein
αποτελεί µέρος της QmP κατηγορίας στην γερµανική ταξινόµηση κρασιών, ενώ
στον Καναδά θα πρέπει να ακολουθεί το VQA πρωτόκολλο. Σε αντίθεση µε τις
περισσότερες οινοπαραγωγικές περιοχές, ο Καναδάς, και ιδιαιτέρα η περιοχή του
Niagara Peninsula, έχει µεγάλη συνέπεια στον πολύ παγωµένο χειµώνα µε
αποτέλεσµα να έχει γίνει η µεγαλύτερη οινοπαραγωγός περιοχή icewine στον
κόσµο. Η παραγωγή του icewine στον Καναδά ρυθµίζεται από την Vintners Quality
Alliance στις επαρχίες της British Columbia και στο Οντάριο. Αν τα σάκχαρα στα
σταφύλια µετρηθούν λιγότερα από 35 βαθµούς brix, τότε δεν µπορεί να γίνει
icewine. Παρόλο που το Niagara-on-the-Lake 's Inniskillin θεωρείται ο µεγαλύτερος
παραγωγός icewine, πολλά µικρότερα οινοποιεία του Νέου Κόσµου στην περιοχή
του Νιαγάρα έκαναν γνωστή την παρουσία τους µε υψηλής ποιότητας προϊόντα, τα
οποία έχουν κερδίσει βραβεία σε όλο τον κόσµο.

1.1 Παραγωγή
Το να φτιάχνεις Icewine δεν είναι µια απλή απόφαση, δεδοµένης της επίπονης
αργής ζύµωσης αυτού του γεµάτου σάκχαρα χυµού. Σύµφωνα µε την Vintners
Quality Alliance of Ontario (VQAO) -νοµοθετικό σώµα για την ονοµασία
προέλευσης- το Icewine πρέπει να προέρχεται από µία ή περισσότερες ποικιλίες
(λευκές: Riesling, Gewrztraminer, Chenin Blanc, κόκκινες: Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon) ή από την γαλλική υβριδική ποικιλία Vidal. Τα σταφύλια, έχοντας
ωριµάσει πλήρως τον Οκτώβριο, αφήνονται ανέγγιχτα πάνω στα αµπέλια, κάτω από
ένα προστατευτικό δίχτυ, µέχρι την πρώτη µεγάλη παγωνιά του χειµώνα.
Το Vintners Quality Alliance (VQA) πρωτόκολλο περιλαµβάνει τις παρακάτω
προυποθέσεις:
Το παραγώµενο γλεύκος θα πρέπει να έχει 35 βαθµούς brix ή και παραπάνω.
Θα πρέπει να υπάρχουν υπολειµµατικά σάκχαρα γύρω στα 125g/lt.
Ελάχιστο τών 32 βαθµών Brix να είναι ο χυµός µετά την πίεση, όταν µετριέται
κατά την διάρκεια της ζύµωσης στην δεξαµενή. Αλλά όπως είπαµε και παραπάνω το
τελικό κρασί θα πρέπει να έχει από 35 βαθµούς Brix και πάνω.
Η αλκοόλη πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τα φυσικά σάκχαρα των
σταφυλιών.
Όλα τα κρασιά που είναι χαρακτηρισµένα ως Icewine πρέπει να παράγονται από
καλλιεργητές και οινοποιούς που λειτουργούν σύµφωνα µε το VQA πρωτόκολλο.

Η συγκοµιδή των σταφυλιών icewine πρέπει να ξεκινήσει µετά από τις 15
Νοεµβρίου. Πριν απο τη συγκοµιδή, ο παραγωγός πρέπει να επιβεβαιώσει και
γραπτώς (µε καθορισµένη µορφή) τα ακόλουθα:
α) τις θερµοκρασίες της κάθε συγκοµιδής.
β) την έκταση και την χωρητικότητα της κάθε καλλιέργειας.
γ) το µετρούµενο επίπεδο Brix του γλεύκους.
δ) την ηµεροµηνία, και την ώρα της ηµέρας της συγκοµιδής.
ε) την ικανότητα της πίεσης των παγωµένων σταφυλιών.
Όλοι οι οινοπαραγωγοί που φτιάχνουν icewine και ακολουθούν τους κανονισµούς
του VQA καλούνται να παρευρίσκονται σε σεµινάρια που γίνονται κάθε χρόνο.(2)
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα κρασιά έχουν ήδη πάρει µπρούτζινο χρώµα
και έχουν αφυδατωθεί µε φυσικό τρόπο από τα συστατικά τους. Γίνονται γλυκύτερα
και πλουσιότερα στη συγκέντρωση σακχάρων και των οξέων στο µούστο. Η
περίοδος της συγκοµιδής στο Οντάριο, στη χερσόνησο του Καναδά, ξεκινά όταν η
θερµοκρασία πέσει κάτω από τους -10oC για πάνω από 24 ώρες και κυµαίνεται από
αρχές ∆εκεµβρίου µέχρι µέσα Φεβρουαρίου. Όταν οι ράγες παγώσουν και το
δύσκολο εγχείρηµα της συγκοµιδής µε τα χέρια, που συχνά γίνεται νύχτα, ξεκινήσει,
ακολουθεί η συµπίεση που δίνει σαν αποτέλεσµα ένα γλυκό νέκταρ. Ο αλκοολικός
βαθµός δεν πρέπει να είναι κάτω από 7,5% και πάνω από 14,9%. Τα Φυσικά
icewine στον Καναδά απαιτούν ένα χειµώνα µε θερµοκρασία -8 ° C το ελάχιστο ,
ενώ στη Γερµανία τουλάχιστον -7 ° C. Τα σταφύλια ενδέχεται να µείνουν στο αµπέλι
για αρκετούς µήνες µετά την κανονική συγκοµιδή. Αν το πάγωµα δεν γίνει αρκετά
γρήγορα, το Μάιο τα σταφύλια σαπίζουν και η καλλιέργεια χάνεται. Αν το πάγωµα
είναι πολύ σοβαρό, δεν µπορεί να εξαχθεί σε χυµό. Το οινοποιείο Vineland στο
Οντάριο µια φορά έσπασε το πνευµατικό τους πιεστήριο τη δεκαετία του
1990,επειδή όταν πιέζονταν τα κατεψυγµένα σταφύλια ήταν πολύ σκληρά (η
θερµοκρασία ήταν κοντά στους -20 ° C). Όσο πιο πολύ καθυστερούσε η συγκοµιδή
τόσα περισσότερα σταφύλια καταστρέφονταν από άγρια ζώα που τα έριχναν κάτω.
∆εδοµένου ότι τα σταφύλια πρέπει να πιεστούν, ενώ εξακολουθούν να είναι
κατεψυγµένα, οι άνθρωποι που τα µαζεύουν, συχνά θα πρέπει να εργάζονται τη
νύχτα ή πολύ νωρίς το πρωί. Η συγκοµιδή των σταφυλιών που πρέπει να γίνει µέσα
σε λίγες ώρες, και το κελάρι που θα γίνεται η εργασία θα πρέπει να µην έχει
θέρµανση. Στην Αυστρία, στη Γερµανία και στον Καναδά, τα σταφύλια πρέπει να
παγώσουν, φυσικά, για να ονοµάζονται icewine. Ορισµένοι οινοπαραγωγοί
χρησιµοποιούν την µέθοδο της κρυοεκχύλισης (δηλαδή µηχανισµούς κατάψυξης )
για την προσοµοίωση της επίδρασης του παγετού και συνήθως δεν αφήνουν τα
σταφύλια να κρέµονται για παρατεταµένες περιόδους, όπως έχει γίνει µε το φυσικό
icewine. Αυτές οι µη παραδοσιακές µέθοδοι για την παραγωγή icewine αναφέρονται
ως "icebox wines". Ένα παράδειγµα είναι το Bonny Doon 's Vin de Glacière. Το
υψηλό επίπεδο της συγκέντρωσης σακχάρων θα πρέπει να οδηγεί σε µια πιο αργή
από την φυσιολογική ζύµωση. Μπορεί να χρειαστούν µήνες για την ολοκλήρωση
της ζύµωσης, ενώ θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά στελέχη ζυµών. Λόγω των

χαµηλότερων αποδόσεων του γλεύκους σταφυλιών και τη δυσκολία της
µεταποίησης, τα icewine είναι πολύ πιο ακριβά από τους επιτραπέζιους οίνους.
Πωλούνται συχνά σε ποσότητες των 375 ml ή ακόµη και σε µικρότερες όπως
200ml φιάλες.(3)

1.2 Ποικιλίες σταφυλιών
Τυπικά σταφύλια που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή icewine είναι η ποικιλία
Riesling, που θεωρείται η πιο ευγενές ποικιλία για τους Γερµανούς· η Vidal που
είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στη Βρετανική Κολοµβία και στο Ontario του Καναδά· και
κατά ενδιαφέροντα τρόπο, το κόκκινο σταφύλι Cabernet Franc.

1.2.1 Riesling
Είναι µια λευκή ποικιλία σταφυλιών η οποία κατάγεται από την περιοχή του Ρήνου
στη Γερµανία. Είναι µία αρωµατική ποικιλία υψηλής οξύτητας. Χρησιµοποιείται για
να δώσει, ηµί-γλυκα, γλυκά λευκά και αφρώδη κρασία.Τα Riesling κρασιά είναι
συνήθως φρέσκα και σπάνια παλαιωµένα. Το 2004, το Riesling υπολογίστηκε οτι
ήταν παγκοσµίως η 20η πιο καλλιεργίσιµη ποικιλία στα 48700 εκτάρια. Αλλά σε
σχέση µε τη σηµασία των ποιοτικών οίνων, περιλαµβάνεται στις τρείς καλύτερες
λευκές ποικιλίες µαζί µε το Chardonnay και το Sauvignon Blanc. Το 2006, ήταν η
ποικιλία που καλλιεργήθηκε στη Γερµανία σε ποσοστό 20,8%, που αντιστοιχουν σε
21197 εκτάρια (52379 στρέµµατα) και στη γαλλική περιφέρεια της Αλσατίας σε
ποσοστό 21,9%, το οποιό αντιστοιχεί σε 3350 εκτάρια (8280 στρέµµατα). Υπάρχουν
επίσης σηµαντικές καλλιέργειες Riesling στην Αυστρία, στη Βόρεια Ιταλία, στην
Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα και
στην Ουκρανία. Οι χώρες όπου καλλιεργείται, είναι συχνά ψυχρότερες περιοχές.Το
Riesling θεωρείται µία από τις καλύτερες ποικιλίες σταφυλιών, είναι κατάλληλη για
να καλλιεργείται σε αµµώδη και αργιλώδη εδάφη. Τα Riesling κρασιά συχνά
καταναλώνονται σε νεαρή ηλικία, όπου δίνουν ένα φρουτώδες και αρωµατικό κρασί
µε αρώµατα πράσινου µήλου, ροδάκινου, µελιού, ροζ λουλουδιών , γκρέιπφρουτ και
πράσινου χορταριού.(4)
Tόποι παραγωγής Riesling
•

Γερµανία

Σήµερα το Riesling είναι η κυριότερη ποικιλία της Γερµανίας, δίνοντας κρασιά µε
απόλυτη γευστική ισορροπία µεταξύ φρούτων και ορυκτών. Στην Γερµανία, το
Riesling ωριµάζει συνήθως το διάστηµα Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου, ενώ η όψιµη
συγκοµιδή Riesling µπορεί να παραληφθεί το αργότερο τον Ιανουάριο. Τρία είναι τα
χαρακτηριστικά της γερµανικής ποικιλίας riesling: σπάνια αναµυγνίεται µε άλλες
ποικιλίες, ποτέ δεν εκτίθεται σε εµπορική ζύµη και σχεδόν ποτέ δεν παλαιώνεται σε
δρύινα βαρέλια. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως
κάποιες αµπελοοινικές περιοχές της Παλατινάτο (Pfalz) και της Βάδης, όπου εκεί
πειραµατίζονται µε δρύινη παλαίωση. Οι υψηλές θερµοκρασίες στις περιοχές αυτές
δίνουν βαρύτερα κρασιά µε την υψηλότερη περιεκτικότητα αλκοόλ. Στη Γερµανία, τα
επίπεδα σακχάρου τη στιγµή της συγκοµιδής είναι ένα σηµαντικό στοιχείο, που
ανταποκρίνεται στο κρασί της παραγωγής µε τη µέτρηση των επιπέδων γλυκύτητας
µε βάση το prädikat (γερµανική ταξινόµηση οίνων ποιότητας).(4)

•

Αλσατία

Η ποικιλία Riesling όπως έχει καταγραφεί καλλιεργούταν στην περιοχή της
Αλσατίας από το 1477. Όταν η ποιότητα της, είχε πάρει επαίνους από τον ∆ούκα της
Λορένης. Σήµερα πάνω από το ένα πέµπτο των αµπελώνων της Αλσατίας είναι
καλυµµένο µε αµπέλια Riesling, κυρίως στο διαµέρισµα Haut-Rhin, όπου το κρασί
που παράγεται εκεί είναι πολύ διαφορετικό από την γειτονική Γερµανία. Ο λόγος
έιναι ότι το έδαφος στην Αλσατία είναι πιο αβεστώδες και πιο αργιλώδες από την
εδαφική σύνθεση της περιοχής του Rheingau. Η άλλη διαφορά είναι στο στυλ
οινοποίησης µεταξύ των δυο περιοχών. Στην Αλσατία προτιµούν γαλλικές,
προσανατολισµένες µεθόδους που παράγουν οίνους µε ανώτατη περιεκτικότητα σε
αλκοόλ (συνήθως γύρω στο 12%) και περισσότερη στρογγυλάδα λόγω του
µεγαλύτερου χρόνου σε δεξαµενές από χάλυβα. Στην Αλσατία το Riesling δεν
παλαιώνεται ποτέ σε δρύινα βαρέλια, σε αντίθεση µε την γερµανική νοµοθεσία
οίνων, τα αλσατικά riesling µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια διαδικασία κατά την
οποία η αλκοολική περιεκτικότητα να αυξάνεται µε την προσθήκη σακχάρων στο
γλεύκος. Τα Riesling σε αυτή την περιοχή δεν καταναλώνονται φρέσκα, αλλά είναι
εξαιρετικά όταν καταναλωθούν µέσα στον πρώτο χρόνο. Τα
Riesling που
παράγονται εδώ είναι γενικά πολύ ξηρά µε καθαρή οξύτητα, παχύ σώµα και
φρουτώδη γεύση. Εκτός από τις ποικιλίες Muscat, Gewürztraminer και Pinot Gris,
το Riesling είναι µια από τις κοινώς αποδεκτές ποικιλίες των οποίων επιτρέπεται η
φύτευση σε επιλεγµένα κλίµατα στην Αλσατία.(4)
•

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Το 1838 ο William Macarthur φύτευσε Riesling αµπέλια κοντά στην περιοχή Penrith
στη Νέα Νότια Ουαλία. Το Riesling ήταν η πιο δηµοφιλής λευκή ποικιλία στην
Αυστραλία µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν το Chardonnay αύξησε
σηµαντικά το ενδιαφέρον του κόσµου. Το Riesling εξακολουθεί να ανθίζει στο Clare
Valley, και ειδικότερα στις περιοχές του Watervale και γύρω από τον πολωνικό
ποταµό Hill, και στην πιο δροσερή περιοχή Eden Valley όπου ορισµένα αφρώδη
Riesling παράγονται. Το ζεστό κλίµα της Αυστραλίας δίνει πιο παχιά σταφύλια, που
συνήθως είναι επτά φορές το πάχος των γερµανικών σταφυλιών. Τα σταφύλια
ωριµάζουν σε ελεύθερη αποστράγγιση του εδάφους που αποτελείται από κόκκινο
χώµα πάνω από ασβεστολιθικό έδαφος και δηµιουργούν ένα άπαχο κρασί που
καθώς ωριµάζει δίνει φρυγανισµένα αρώµατα και γεύσεις. Είναι σύνηθες για τα
αυστραλέζικα Riesling η ζύµωση να γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες σε
ανοξείδωτες δεξαµενές, χωρίς την οξυγόνωση του κρασιού. Τα αυστραλέζικα
Riesling είναι γνωστά για την ελαιώδη υφή και τα αρώµατα εσπεριδοειδών όταν είναι
νέα, και για την οµαλή ισορροπία της φρεσκάδας µε την οξύτητα καθώς
παλαιώνουν.(4)
•

Αυστρία

Μετά από τήν γηγενή ποικιλία Gruner veltliner, το αυστριακό Riesling είναι γενικά
ένα παχύ κρασί, ντύνοντας τον ουρανίσκο µε µια ισχυρή σαφήνεια της γεύσης
Riesling. Είναι το δεύτερο κύριο λευκό σταφύλι, που συνδέεται µε ένα πιπεράτο
άρωµα. Ακµάζει σε δροσερό κλίµα µε ελεύθερη αποστράγγιση. Με τα επίπεδα
περίπου στο 13%, που είναι σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη για τα
Riesling. Η πιο κατάλληλη στιγµή να καταναλωθούν είναι µετά από 5 έτη. Το

αυστριακό Riesling δεν είναι γνωστό για τη γλυκύτητά του και είναι συνήθως ξηρό µε
πολύ λίγα σταφύλια προσβεβληµµένα από βοτρυτη.(4)
•

Ηνωµένες Πολιτείες

Προς το τέλος του δέκατου έννατου αιώνα οι γερµανοί µετανάστες έφεραν µαζί τους
αµπέλια Riesling, που τα ονόµάζαν Johannisberg Riesling για να έχουν τα προσόντα
όπως το "νόµιµο" γερµανικό Riesling. Η Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα στην περιοχή Finger
lakes, ήταν µία από τις πρώτες περιοχές στην παραγωγή Riesling. Οι καλλιέργειες
άρχισαν να εµφανίζονται στην Καλιφόρνια από το 1857 και ακολούθησαν στην
Ουάσιγκτον το 1871. Η Νέα Υόρκη παράγει Riesling, το οποίο έχει γενικά ένα
χαρακτηριστικό ζωηρό, ελαφρύ σώµα και ώριµη γεύση. Το κρασί έχει ένα σπάνιο
δυναµικό σε συνδιασµό µε ένα γερό και ακέραιο χαρακτήρα. Η Νέα Υόρκη είναι
επίσης ξεχωριστή στην παραγωγή Riesling icewine, αν και µια µεγάλη πλειοψηφία
του icewine της Νέας Υόρκης γίνεται από τις ποικιλίες Vidal Blanc και Vignoles.(4)
•

Καναδάς

Στο Οντάριο, το Riesling χρησιµοποιείται συνήθως για παραγωγή icewine, όπου το
κρασί χαρακτηρίζεται για το εύρος και την πολυπλοκότητά του. Η περιοχή του
Niagara είναι ο κυριότερος παραγωγός του icewine που ανταγωνίζεται τη Γερµανία.
Τα κρασιά όψιµης συγκοµιδής και µερικά αφρώδη κρασιά παράγονται από την
ποικιλία Riesling στο Niagara, αλλά τα επιτραπέζια ξηρά κρασιά είναι εκείνα τα
οποία ευθύνονται για την µεγαλύτερη παραγωγή. Το κλίµα της περιοχής είναι
χαρακτηριστικά θερµό τα καλοκαίρια το οποίο προσθέτει ένα στρώµα αφθονίας στα
κρασιά.(4)

1.2.2 Vidal Blanc
Είναι µία υβριδική λευκή ποικιλία σταφυλιού. Μία διασταύρωση της ποικιλίας Ugni
Blanc και της rayon d’or. Κατορθώνει να παράγει υψηλά επίπεδα σακχάρου στα
κρύα κλίµατα, διατηρώντας καλά τα όξινα επίπεδα. Το Vidal Blanc αναπτύχθηκε τη
δεκαετία του '30 από τον γαλλικό κτηνοτρόφο Jean Louis Vidal. Aρχικός στόχος του
στην ανάπτυξη της ποικιλίας ήταν να δηµιουργήσει αµπέλια κατάλληλα για την
παραγωγή κονιάκ στην περιοχή Charente στην Γαλλία. Εντούτοις, λόγω του
σκληρού χειµώνα αυτή η ποικιλία σταφυλιών είναι πιο καλλιεργίσιµη στον Καναδά
και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το κρασί που παράγεται από Vidal Blanc είναι
φρουτώδες, µε νότες γκρέιπφρουτ και ανανά. Λόγω της υψηλής οξύτητας και του
φρουτώδη χαρακτήρα είναι προτιµώτερο να παράγονται γλυκά κρασιά. Ειδικότερα,
λόγω του σκληρού εξωτερικού φλοιού των σταφυλιών, προσαρµόζεται καλά για την
παραγωγή icewine, ιδιαίτερα στο Οντάριο και στη Νέα Υόρκη. Σε γενικές γραµµές,
τα Vidals χαρακτηρίζονται από αισθησιακά αρώµατα και πλούσιο µπουκέτο
φρούτων. Η ευρύτητα των γεύσεων και των αρωµάτων των Vidal είναι απόρροια του
τυπικού χειµώνα του Οντάριου, µε διαδοχικά στοιχεία την ήπια παγωνιά και την τήξη
πριν από το δριµύ ψύχος.Τα Riesling τείνουν να έχουν ένα ελαφρώς πιο
εξευγενισµένο µπουκέτο και πιο ενδιαφέροντα επίπεδα γεύσεων. Υπάρχει επίσης
και µία ποιοτική διαφορά στην οξύτητα των δύο ποικιλιών, µε το Riesling να έχει
µεγαλύτερη φινέτσα, πιο συµπαγή δοµή και καλύτερη δυνατότητα παλαίωσης.

Τα Icewine που παράγονται από κόκκινα σταφύλια Cabernet Franc ή και ακόµη πιο
σπάνια από Cabernet Sauvignon, έχουν αχνό κόκκινο χρώµα που ακολουθείται από
φρέσκα, ζωντανά αρώµατα φράουλας και κερασιού. Τα εκχυλίσµατα από τις
φλούδες των σταφυλιών προσδίδουν µια άλλη διάσταση στη γεύση µε κρεµώδεις,
µελένιες γεύσεις ώριµων σύκων και πουρέ αχλαδιού. Πολλοί οινοπαραγωγοί
ιδιαίτερα στον Νέο Κόσµο, πειραµατίζονται κάνοντας κρασί από λευκές ποικιλίες
όπως Seyval Blanc, Chardonnay, Kerner, Gewürztraminer, Chenin blanc, Pinot
Blanc, και Ehrenfelser. Αλλά και ερυθρές όπως Merlot, Pinot Noir, και Cabernet
Sauvignon. Το οινοποιείο Pillitteri Estate, απο το Niagara-on-the-Lake, στην περιοχή
του Ontario πρόσφατα ισχυρίστηκε οτι είναι το πρώτο οινοποιείο στον κόσµο που
παράγει icewine απο την ερυθρή ποικιλία Syrah. Τα icewine από λευκές ποικιλίες
τείνουν να έχουν ανοικτό κίτρινο ή χρυσαφί λαµπερό χρώµα, ενώ από ερυθρές
ποικιλίες έχουν ενα ελαφρύ βυσσινί ή ακόµη και ροζ χρώµα. Ορισµενα οινοποιεία
στον Καναδά έχουν κάνει ένα βήµα µπροστά και πειραµατίζονται στην παραγωγή
αφρωδών icewine. Τα αφρώδη icewine έχουν υφή παρόµοια µε άλλους αφρώδεις
οίνους, όπως από την περιοχή Asti της Ιταλίας, αλλά µε πληρέστερο σώµα, και ένα
σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο της συγκέντρωσης των σακχάρων µε ισορροπηµένη
οξύτητα.(5)

1.3 Χαρακτηριστικά
Ακόµα κι αν είναι λογικό η περιεκτικότητα σε υπολειµµατικά σάκχαρα του icewine να
κυµαίνεται από 180 g /lt µέχρι 320 g / lt, το icewine είναι πολύ δροσιστικό λόγω της
υψηλής οξύτητας. Η ογκοµετρούµενη οξύτητα στο icewine είναι σχεδόν πάντα πάνω
από 10 g /lt. Τα Icewine συνήθως έχουν πλήρες σώµα, µε µακρύ τελείωµα. Το
άρωµα συνήθως θυµιζει ροδάκινο, αχλάδι, αποξηραµένα βερίκοκα, µέλι,
εσπεριδοειδή, σύκα, καραµέλα, πράσινο µήλο, κλπ, ανάλογα µε την ποικιλία. Το
άρωµα των τροπικών και εξωτικών φρούτων, όπως ανανά, µάνγκο, είναι αρκετά
συχνό, κυρίως των λευκών ποικιλιών. Το icewine µπορεί να διατηρηθεί για αρκετά
χρόνια ανάλογα µε την ποιότητα του τρύγου. Πρέπει να καταναλώνεται κρύο (5o - 6o
C) µόνο του ή συνοδεύοντας γλυκά µε βάση τα φρούτα αλλά ακόµη και µε
αποξηραµένα καλοκαιρινά φρούτα όπως βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια. Η ουσία των
κρασιών αυτών έχει να κάνει µε την απόλαυση, γι' αυτό µία µικρή ποσότητα αρκεί.
‘Ενα ειδικά σχεδιασµένο ποτήρι από την Riedel ενισχύει τη γεύση αλλά βοηθάει και
στην εκτίµηση των αρωµάτων. Είναι πραγµατικά ένα νέκταρ θεών και ένα εξαιρετικό
χειµωνιάτικο δώρο στους λάτρεις του κρασιού. Τα icewine έχουν χαµηλή
περιεκτικότητα αλκοόλ σε σχέση µε τους κανονικούς επιτραπέζιους οίνους. Μερικά
Riesling icewine από τη Γερµανία έχουν τόσο χαµηλή περιεκτικότητα αλκοόλ που
φτάνει έως και 6% vol.Τα Icewine που παράγονται στον Καναδά έχουν συνήθως
υψηλότερη περιεκτικότητα αλκοόλ, µεταξύ 8 και 13 %vol.(1)
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Κεφάλαιο 2. Το eiswein στην Γερµανία
2.1 Η αµπελουργική ζώνη στην Γερµανία

Φωτογραφία 1. Χάρτης µε τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Γερµανίας (7).

Στην Γερµανία υπάρχουν 13 περιοχές που µπορούν να δώσουν οίνους ποιότητας:
1. Ahr
2. Baden
3. Franconia
4. Hessische Bergstrasse
5. Mittelrhein
6. Mosel
7. Nahe
8. Palatinate
9. Rheingau
10. Rheinhessen
11. Saale-Unstrut
12. Saxony
13. Württemberg
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τις οινοπαραγωγικές περιοχές της γερµανίας, τις
αντιστοιχίες τους στο χάρτη και τα εκτάρια που καταλαµβάνουν.(7)
Περιοχή

Αριθµός στο
χάρτη
10

Εκτάρια

Palatinate

8

23353

Baden
Württemberg

2
13

16008
11522

Rheinhessen

26281

Mosel

6

8975

Franconia
Nahe

3
7

6123
4124

Rheingau
Saale-Unstrut

9
11

3088
663

Ahr
Mittelrhein

1
5

548
460

Hessische
Bergstraße
Saxony

4

435

12

416

Πίνακας 1 (7).

2.2 καλλιεργούµενες ποκιλίες στην Γερµανία
Πάνω από 135 ποικιλίες µπορούν να καλλιεργηθούν στην Γερµανία. Οι 100 από
αυτές χρησιµοποιούνται για την παραγωγή λευκών κρασιών, ενώ οι υπόλοιπες 35
για την παραγωγή ερυθρών. Παρακάτω µπορούµε να δούµε τον πίνακα όπου µας
δίνει πληροφορίες για όλες τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Γερµανία, τα
συνώνυµα τους και τα εκτάρια που καταλαµβάνουν. (7)

Ποικιλία

Χρώµα

1. Riesling

Λευκό

2. Müller-Thurgau

Λευκό

Rivaner

13988

3. Spätburgunder

Ερυθρό

Pinot Noir

11807

4. Dornfelder

Ερυθρό

5. Silvaner

Λευκό

6. Blauer Portugieser Ερυθρό

συνώνυµα

Εκτάρια

21197

8231
Grüner Silvaner

5314
4683

7. Grauburgunder

Λευκό

Pinot Gris

4382

8. Kerner

Λευκό

9. Weißburgunder

Λευκό

10. Trollinger

Ερυθρό

11. Schwarzriesling

Ερυθρό

12. Regent

Ερυθρό

2183

13. Bacchus

Λευκό

2113

14. Scheurebe

Λευκό

1781

15. Lemberger

Ερυθρό

Blaufränkisch

1664

16. Gutedel

Λευκό

Chasselas

1123

17. Chardonnay

Λευκό

18. Traminer

Λευκό

19. Faberrebe

Λευκό

689

20. Ortega

Λευκό

686

21. Huxelrebe

Λευκό

677

4004
Pinot
Blanc,
Burgunder,

eißer
3491

2518
Müllerrebe

2424

1087
Gewürztraminer

832

22. St. Laurent

Ερυθρό

673

23. Elbling

Λευκό

583

24. Morio-Muskat

Λευκό

541

25. Acolon

Ερυθρό

460

26. Merlot

Ερυθρό

416

27. Domina

Ερυθρό

395

28. Dunkelfelder

Ερυθρό

372

29. Cabernet Mitos

Ερυθρό

317

30. Cabernet Sauvignon
Ερυθρό

274

31. Sauvignon Blanc Λευκό

260

Πίνακας 2. (7).

2.3 Τα κτήµατα που αντιπροσωπεύουν την παραγωγή του eiswein
στη Γερµανία

Markus Molitor Estate
Haus Klosterberg, 54470 Bernkastel-Wehlen, Phone: +49-6532-3939, Fax:
+49-6532-4225, e-mail: info@markusmolitor.com
Το 1984, ο Markus Molitor, µόλις
οινοποιείου. Το όραµά του ήταν να
Mosel που είχε κάποτε. Η οικογένεια
Το κτήµα βρίσκεται τοποθετηµένο
αµπελώνα Wehlener Klosterberg.

20 χρονών ανέλαβε την ευθύνη του
αποκαταστήσει την δόξα της κοιλάδας
Molitor παράγει κρασί εδώ και 8 γενεές.
στην κοιλάδα Mosel στη µέση του

Η οινοποιία Markus Molitor έχει αυτήν την περίοδο 38 εκτάρια του αµπελώνα,
εκ των οποίων τα 4.5 εκτάρια είναι στην περιοχή Saar. Όλη η προσοχή
στρέφεται αποκλειστικά σε τρεις ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών που συνδέονται
παραδοσιακά µε την κοιλάδα: 95% Riesling, 3% Spαtburgunder (pinot noir)
και 2% Weissburgunder (pinot blanc).
H ετήσια παραγωγή ποικίλλει µεταξύ 200.000 και 300.000 φιαλών, εκ των
οποίων πάνω από 90% είναι του µεγέθους 0.75 lt.
Ανάλογα µε το κρασί που παράγεται, τα σταφύλια αφήνονται για µια µακριά ή
µικρή χρονική περίοδο, κατόπιν πιέζεται προσεκτικά το γλεύκος. Η ζύµωση
πραγµατοποιείται αυθόρµητα, χρησιµοποιώντας µόνο τις φυσικές ζύµες, για
να διατηρήσει την αρχική έκφραση του αµπελώνα όσο το δυνατόν
περισσότερο. Η ζύµωση είναι ελεγχόµενη ως προς τη θερµοκρασία, και
προτιµούν τις δροσερές θερµοκρασίες µε συνέπεια µια µακροχρόνια, αργή
ζύµωση. Αυτό οδηγεί σε έναν πολύ σύνθετο χαρακτήρα των κρασιών και, µαζί
µε µια πολύ προσεκτική παραδοσιακή διήθηση, αυτό υπόσχεται ανθεκτικά
κρασιά που παραµένουν φρέσκα, και έχουν τη δυνατότητα να ωριµάσουν
κατά τη διάρκεια των ετών ακόµη και δεκαετιών. Παραδοσιακά, αυτή η
φιλοσοφία ωρίµανσης περιλαµβάνει και τις δεξαµενές ανοξείδωτου χάλυβα
και τα δρύινα βαρέλια. Στρογγυλεύει τα κρασιά ενώ ο χαρακτήρας τους,
συµβάλλει στο σχηµατισµό σύνθετων αρωµάτων. Σχεδόν 50% του κελαριού
γεµίζουν τα δρύινα βαρέλια, και ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό των κρασιών
ωριµάζει στα βαρέλια για τουλάχιστον κάποιο χρόνο.(1)
The Riesling Eiswein
Μπορεί να παραχθεί όταν η θερµοκρασία στον αµπελώνα φτάνει τους - 8° C,
έτσι ώστε να παγώσουν τα σταφύλια και να συγκεντρωθούν τα σάκχαρα. Το
νερό παραµένει παγωµένο, και ο συγκεντρωµένος µούστος σταφυλιών
αποκτηθείς κατ' αυτό τον τρόπο είναι ζυµωµένος. Από το 1986, έχουν
κατορθώσει να παράγουν τουλάχιστον ένα Eiswein κάθε έτος, µερικές φορές
δύο ή ακόµα και περισσότερα, µε εξαίρεση το 1997.(1)

Βadischer Winzerkeller
Mrs. Reber, Tel. (49)7667/900-270, E-mail: info@badischer-winzerkeller.de
Καθιερώθηκε το 1952 και είναι ένα από τα µεγαλύτερα οινοποιεία στην Γερµανία.
Είναι το κεντρικό κελάρι για τους συνεταιρισµούς της περιοχής Baden µε 10,000
καλλιεργητές. Η παραγωγή ήταν 30 εκατοµµύρια λίτρα το 1999. Επειδή η περιοχή
Baden είναι η θερµότερη οινοπαραγωγική ζώνη της Γερµανίας, τα επιτραπέζια
κρασιά που παράγονται εκεί είναι πλούσια, µε παχύ σώµα. Το κτήµα αυτό το οποίο
έφτιαξε το πρώτο του eiswein το 1961 ποτέ δεν είχε πολύ µεγάλη παραγωγή, και
µερικές φορές ήταν τόσο µικρή που έφτανε µόνο τα 50 λίτρα.

Φωτογραφία 2. Χάρτης της περιοχής Baden (1).

Το κτήµα προσφέρει κάποιες ξεναγήσεις κάθε µέρα εκτός Κυριακής οι οποίες
περιλαµβάνουν: ξενάγηση στα κελάρια και σε όλο το οινοποιείο, γευστικές δοκιµές 3,
5 ή 7 κρασιών τα οποία κοστίζουν 3, 5 ή 7 ευρώ αντίστοιχα ανά άτοµο. υπάρχει και
µία µεγάλη µπουτίκ κρασιού που µπορεί ο κόσµος να επισκεφτεί.(1)

Weingut Hans Barth
Bergweg 20 65347 Hattenheim / Rheingau, Tel.: +49 (0) 6723 / 2514, Fax +49 (0)
6723 / 4375 email: info@weingut-barth.de
Η πρόκληση για την δηµιουργία eiswein στα αµπέλια κοντά στην περιοχή του
Ρήνου, καθιερώθηκε από αυτό το οινοποιείο το οποίο έφτιαξε το πρώτο του eiswein
το 1985 αλλά µέχρι το 1992 δεν είχε παραγωγή. Το 1998 για πρώτη φορά ήταν
ικανό να παράγει για άλλη µια φορά 150 lt eiswein από την ποικιλία Pinot Noir.(8)

Bischöfliche Weingüter
Gervasiusstraße 1, 54290 Trier, Telefon 0651 / 14576-0, Fax 0651 / 4 02 53
Αυτό το εκκλησιαστικό κτήµα είναι από τα µεγαλύτερα στην περιοχή, το οποίο έχει
µια δυναµική ιστορία στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών για το οινοποιείο: Bisop of
Trier το οποίο διηύθυνε το κτήµα από το 1773.
Το κτήµα αποτελείται από 97 εκτάρια αµπελιών τα οποία εκτείνονται και στην
περιοχή του Saar στο Ruwer Valleys όπου το οινοποιείο προσπαθεί κάθε χρόνο να
µαζέψει σταφύλια icewine για την παραγωγή 1000lt. Το καλύτερο αµπέλι του
,βρίσκεται στην περιοχή του Nies’chen στο µικρό χωριό Ruwer. Το eiswein δίνει ένα
χαρακτήρα γεµάτο σπιρτάδα όταν είναι νέο και µια υπέροχη φρεσκάδα σε
συνδυασµό µε την γλυκύτητα του όταν παλαιώνει.(9)

Weingut George Breuer
Winkelerstr. 111 65366 Geisenheim e-mail: info@georg-breuer.com

Φωτογραφία 3. Το κτήµα George Breuer (10).

Ένα από τα βραβευµένα κτήµατα της Γερµανίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1880 και για
πολλά χρόνια το διοικούσαν οι δύο γιοί Bernard & Heinrich Breuer, οι οποίοι
διπλασίασαν τα αµπέλια τους σε 26 εκτάρια. Το πρώτο eiswein έγινε το 1987. ΄΄δεν
παράγουµε eiswein για την φήµη’’ ούτε πιέζουµε τους εαυτούς µας για να το
φτιάξουµε. Η ιδέα µας είναι να φτιάχνουµε κρασί το οποίο θα εξελιχτεί φυσικά. Για να
παραχθούν γλυκά κρασιά θα πρέπει οι συνθήκες να το επιτρέπουν.
Το οινοποιείο έφτιαξε eiswein για δέκα συνεχόµενα χρόνια, από το 1990 µέχρι το
2000, µε κύρια ποικιλία το Riesling. Έχει πάρει πολλές διακρίσεις ειδικά για τον
τρύγο του 1996 την ηµέρα των Χριστουγέννων, το οποίο πήρε βαθµολογία 93 από
το περιοδικό wine spectator, καθώς και το 1994 βραβεύτηκε µε 96 από το περιοδικό
wine enthusiast. (10)

Weingut Reichsrat Von Buhl
Weinstrabe 16 D-67146 Deidesheim Tel.: 0 63 26 / 96 50 0, email: info@reichsratvon-buhl.de
Όταν ο Frank John, ένας ταλαντούχος νέος παραγωγός έγινε µέλος του Pfalz estate
το 1994, η απόφαση που πήρε ήταν να δηµιουργήσει κρασιά των οποίων η ποιότητα
θα ήταν σύµφωνη µε την γερµανική νοµοθεσία οίνων, kabinett και eiswein.
Γεννήθηκε το 1960 και εκπαιδεύτηκε ως αµπελουργός και µικροβιολόγος. Είχε
αποκτήσει εµπειρία από την εργασία του στα κτήµατα Muller-gatoir και Heyl zu
Herrnsheim, δύο από τα µεγαλύτερα οινοποιεία στην Γερµανία. Στο κτήµα Von Buhl
γνώρισε τις µεγαλύτερες επιτυχίες ειδικά στην κατηγορία των γλυκών οίνων. Ο
Nicole Rehehn ο υπεύθυνος εξαγωγών υποστηρίζει ότι το eiswein δεν µπορεί να
γίνει τυχαία. Θα πρέπει όλα να γίνουν µε βάση κάποιο σχέδιο.
Η οξύτητα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του eiswein.(11)

Dr. Bürklin-Wolf'sche
Gutsverwaltung GmbH,Weinstrasse 65 D-67157 Wachenheim Germany,
Phone: ++49 6322 95 33 33

Φωτογραφία 4. Τα µέλη του κτήµατος Dr. Bürklin-Wolf'sche(12).

Αυτό είναι το µεγαλύτερο οικογενειακό κτήµα στη Γερµανία, µε αµπέλια που
εκτείνονται σε 115 εκτάρια. Η παράδοση του οινοποιείου είναι να γίνεται ο τρύγος
αργά έτσι ώστε να ωριµάζουν πλήρως τα σταφύλια. Η κυριότερη ποικιλία που
χρησιµοποιούν είναι το Riesling, για να έχουν έναν πολύ δυναµικό χαρακτήρα και
οξύτητα. Η Betina Burklin είναι η εικοστή δεύτερη γενιά της οικογένειας στην
οινοποιεία. Το 1990 µαζί µε τον άντρα της ανέλαβαν το οινοποιείο. Το πρώτο τους
eiswein δηµιουργήθηκε το 1978 µε τρύγο που έγινε στις 6 ∆εκεµβρίου. Το eiswein
γίνεται από Riesling και Scheurebe.(12)

Weingut Dr.Dahlem Erben
Rathofstr. 21-2555276Oppenheim, Tel.:(0049)6133-2001, e-mail:info@WeingutDahlem.de
Ο Frank Dahlem είναι ο δέκατος τέταρτος της γενιάς του, που ανέλαβε το κτήµα. Το
οποίο είναι 25 εκτάρια, ένα από τα µεγαλύτερα στην περιοχή του Ppenheim. Το
πρώτο eiswein φτιάχτηκε τη δεκαετία του 1950 µε κύρια ποικιλία το Riesling. Ετήσια
παραγωγή: 2,000λίτρα.(13)

Schlossgut Diel
D-55452 Burg Layen Tel: +49 (0) 67 21 - 96 95-0 eMail: info@schlossgut-diel.com
Το Burg Layen χτίστηκε τον δωδέκατο αιώνα, όπου το 1802 το πήρε η οικογένεια
Diel, όταν ο Johann Peter Diel ζήτησε το κτήµα και τον πύργο από τον Heribert
Wolfgang Baron Von Dalberg.

Φωτογραφία 5. Το κτήµα Schlossgut Diel(14).

Υπάρχουν αίθουσες γευσιγνωσίας, όπου εκεί γίνονται γευστικές δοκιµές για τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κάθε κρασιού του κτήµατος. Η παλαίωση των
λευκών και ερυθρών οίνων γίνεται σε γαλλικά βαρέλια που έχουν χωρητικότητα 300
lt. Ένα µικρό µέρος των βαρελιών αντικαταστείτε κάθε χρόνο. (14)
Ο πίνακας µε το ετήσιο πρόγραµµα :
Το ετήσιο πρόγραµµα στο Schlossgut Diel
December to February
March
April to Mai

pruning by hand
tyeing the vines by hand
new plantings

April to August
Mai to August
June to July
June to July
July to August
July to August
August
October to November
November to December

soil tilling
plant protection management
pinching secondery shoots
canopy-management
removal of side shoots
removal of the leafs in the area
of the grape clusters
green harvest by hand
harvest by hand
ice wine harvest by hand

Πίνακας 3. Το ετήσιο πρόγραµµα στο Schlossgut Diel (14).

Weingut Dr.Deinhard

Φωτογραφία 6. το κελάρι στο κτήµα Dr.Deinhard(15).

Το κτήµα αυτό δηµιουργήθηκε το 1849, από ένα µέλος της οικογένειας Deinhurt, το
οποίο έφτιαξε το πρώτο του eiswein το 1989, και έβγαζε µόνο κάποιες χρονιές σε
ποσότητες περίπου 500λίτρα τη φορά. Το οινοποιείο ειδεικεύεται στην παραγωγή
κρασιών µε κύρια ποικιλία το Riesling. Το κρασί: ruppertsberger reiterpfad Riesling
eisewein που βγήκε το 1996 πήρε πάρα πολύ καλή κριτική. Μία άλλη ποικιλία που
χρησιµοποιούν για το eiswein είναι η Ehrenfelser.(15)

Weingut Domdechant Werner'sches
Rathausstrasse 30/Postfach 1205, phone:+49(0)6146-835037
Σήµερα ο Dr.Franz Werner Michel και η γυναίκα του, διευθύνουν το κτήµα όπου
δέχονται επισκέψεις κατόπιν ραντεβού µόνο για γευσιγνωσίες και ξενάγηση του

οινοποιείου στα ιστορικά κελλάρια του κτήµατος. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται
είναι κατά 98% Riesling, Spatburgunder και Pinot Noir 2%.(16)

Weingut Hermann Donnhoff
Bahnhofstrabe 11 55585 Oberhausen Phone: +49 6755 263,
website:www.doennhoff.com
Ο Hermann Donnhoff έχει ένα µικρό κτήµα, το οποίο ήταν στην οικογένεια του από
το 1750 και κατάφερε να δηµιουργήσει eiswein τις παρακάτω χρονιές.(17)
Εδώ είναι οι ετικέτες των eiswein:

1994 Dönnhoff Oberhauser Brücke Eiswein 375ml.

1998 Dönnhoff Oberhauser Brucke Eiswein Fuder(Saturday).

1998 Dönnhoff Oberhäuser Brücke Eiswein "Montag" (Auction).

2003 Dönnhoff Oberhäuser Brücke Eiswein 375ml.

Weingut Fitz Ritter
Weinstrasse Nord 51, 67098 Bad Dürkheim, Phone: +49 6322-5389, Fax: +49 632266005

Φωτογραφία 7. Το κτήµα Fitz Ritter (18).

Το κτήµα Fitz Ritter, χτίστηκε το 1785 και βρίσκεται στην περιοχή Bad Dόrkheim, µια
ζωηρή πόλη που βρίσκεται στην άκρη της πεδιάδας του Ρήνου και µεταξύ των
χαµηλών λόφων που πλαισιώνουν το δάσος Palatinate στην περιοχή του Pfalz της
νοτιοδυτικής Γερµανίας. Συνολικά δεκαπέντε ποικιλίες σταφυλιών ακµάζουν σε 52
στρέµµατα των αµπελώνων Fitz Ritter. Το ευγενές Riesling αποτελεί το 65% της
συνολικής παραγωγής, άλλες λευκές ποκιλίες σταφυλιών της οινοποιίας είναι
Gewurztraminer, Grauer Burgunder και weisser Burgunder.
Ο τρύγος πραγµατοποιήθηκε στις 21 ∆εκεµβρίου το 2004, µεταξύ 6:30 π.µ. και 8:30
π.µ. Τα σταφύλια Riesling για το eiswein µαζεύτηκαν επιλεκτικά µε το χέρι κάτω
από ιδανικές συνθήκες, αφού η θερµοκρασία µειώθηκε στους - 9° C. Η παραγωγή
ήταν 400 lt Riesling eiswein µε βαθµούς 155° Öchsle (= 35° Brix).(18)

Weingut Geheimer Rat Dr.v.Basserman-Jordan
Kirchgasse 10-67146 deidesheim , tel 06326/6006 email:info@basserman-jordan.de
Το οινοποιείο αυτό έχει µια µεγάλη ιστορία εδώ και 300 χρόνια στην περιοχή του
Pfalz. Το πρώτο τους eiswein το έφτιαξαν το 1996, ένα χρόνο που όπως
υποστηρίζει ο γενικός manager του κτήµατος, Gunther Hauck, ήταν ο καλύτερος
στην δεκαετία για την παραγωγή eiswein. Η κύρια ποικιλία που χρησιµοποιούν είναι
το Riesling. Το κτήµα έφτιαξε eiswein τις χρονιές 1997 και 1998. Η ετήσια παραγωγή
τους φτάνει τα 500 λίτρα περίπου.(1)

Ποικιλίες του κτήµατος
Riesling
90%

Chardonnay Pinot blanc Pinot gris
2%
2%
2%

Pinot noir
2%

Merlot
2%

Weingut Geil
Mittelstrasse 12-14, D-55278 Eimsheim.
O Thomas Geil ανέλαβε το κτήµα από το 1993, εκπροσωπώντας την έβδοµη γενιά
της οικογένειας Geil. Η παραγωγή του eiswein από την ποικιλία Riesling άρχισε από
το 1977.(19)

Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken
Heckingstraße 20 54439 Saarburg, Phone: +49 6581 2456, Fax: +49 6581 6763
website: www.zilliken-vdp.de

Φωτογραφία 8. αµπελώνας zilliken (20)

Στην περιοχή του Saarburg, µια γραφική µεσαιωνική πόλη, η οικογένεια Zilliken
παράγει κρασί για πάνω από 260 χρόνια. Η µόνη καλλιεργήσιµη ποικιλία που
χρησιµοποιούν, σε 27,5 στρέµµατα είναι τα σταφύλια Riesling. Το κελάρι του
κτήµατος είναι ιδανικό για να παλαιώσουν οι οίνοι από την ποικιλία Riesling. Μετά
την επιλογή των σταφυλιών οι άνθρωποι του οινοποιείου επικεντρώνονται στην
διαδικασία της διατήρησης των κρασιών .

Φωτογραφία 9. Το κελάρι (20).

Στο κελάρι υπάρχει εξαιρετικά υψηλή υγρασία: όρος σηµαντικός για την ανάπτυξη
των κρασιών. Τρία πατώµατα κάτω από το έδαφος το Riesling µπορεί να παλαιώσει
σε µερικές περιπτώσεις για δεκαετίες στο µπουκάλι χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στο
επίπεδο αφθονίας µέχρι να παρουσιάσουν το καλύτερό τους εαυτό.(20)

Weingut Freiherr Von Gleichenstein
Bahnhofstrasse 12, D-79233 Oberrotweil im, kaisertuhl.
Το κτήµα αυτό ανήκει στην οικογένεια από το 1634 και το πρώτο του eiswein το
έφτιαξε το 1983. Οι ποικιλίες σταφυλιών που χρησιµοποιούν είναι οι: Weisser
burgunder και Pinot Blanc. Στην πρόσφατη παραγωγή eiswein χρονιάς 1995, το
οινοποιείο έβγαλε 600 λίτρα. Τα χαρακτηριστικά του κρασιού είναι οι ελαφριές νότες
βανίλιας που έχει πάρει από το βαρέλι και πολύ δροσερή γεύση.(21)

Weingut Grans-Fassian
Weingut Grans-Fassian, Römerstrabe 2854340 Leiwen, Tel. 06507 -3170,
Fax 06507 – 8167, Email: weingut@grans-fassian.de
Η οινοποιία Grans- Fassian που ιδρύθηκε το 1624, είναι τοποθετηµένη δίπλα στην
όχθη του ποταµού Mosel, µεταξύ της περιοχής Leiwen και Trittenheim, ένα από τα
οµορφότερα τοπία της Γερµανίας. Τα κρασιά που παράγουν ξεχωρίζουν για το
απαλό τους άρωµα φρούτων και την κοµψότητα τους, χωρίς την έντονη παρουσία
του αλκοόλ. Το πρώτο eiswein φτιάχτηκε το 1970 από τον Gernard Grans. Η
παραγωγή eiswein στο κτήµα είναι παραπάνω από 200 λίτρα το χρόνο, εκτός από
τη χρονιά του 1998 που παρήχθησαν 600 λίτρα. Τα eiswein του κτήµατος
προµηθεύονται σε συλλέκτες και διάφορα καλά εστιατόρια. Το κτήµα έχει στη
διάθεσή του φιάλες eiswein, της χρονιάς του 1983 από την ποικιλία Riesling. Το
1999 δοκιµάστηκαν κάποιες από τις παραπάνω φιάλες και σηµειώθηκαν τα εξής
χαρακτηριστικά: βαθύ, χρυσό χρώµα και πολύπλοκα αρώµατα που θυµίζουν
πλούσια και πικάντικα κέικ φρούτων.(22)

Weingut Gunderloch
Carl-Gunderloch-Platz 1 55299 Nackenheim, Phone: +49 6135 2341,
Fax: +49 6135 2431eMail: info@gunderloch.de
Το κτήµα Gunderloch βρίσκεται στο µικρό χωριό Nackenheim. Αυτή η πόλη είναι
τοποθετηµένη στις όχθες του ποταµού Ρήνου στο πόδι του Rothenberg. Αυτή είναι η
φηµισµένη βουνοπλαγιά για την οποία η πόλη είναι γνωστή.
The Hasselbach Family:
Fritz Hasselbach
Agnes Hasselbach-Usinger
Kathrin Hasselbach-Bordiehn
Johannes Hasselbach
Stefanie Hasselbach
Ιδιοκτήτης κτήµατος: Agnes Hasselbach-Usinger
Οινοποιός: Friedrich Hasselbach
Η οµάδα:
Karin Birnbaum (office)
Heike Ernst (office)
Lilo Engelhard (shipment)
Christopher Deiss (trainee)

φωτογραφία 10. οι αµπελώνες Gunderloch (23).

Ποικιλίες που καλλιεργούνται:
80% Riesling, 5% Pinot Blanc, 5% Pinot Gris, Remaining Traminer, Dornfelder,
Pinot Noir and Silvaner. Η κυριότερη ποικιλία που χρησιµοποιείται για την
παραγωγή eiswein είναι το Riesling. Το κτήµα φηµίζεται για την παραγωγή των
Beerenauslese και Trockenbeerenauslese.Το πρώτο eiswein φτιάχτηκε το 1989, το
οποίο δεν ήταν άριστης ποιότητας επειδή τα σταφύλια δεν είχαν παγώσει αρκετά,
στις αρχές Φεβρουαρίου, µε αποτέλεσµα να χάσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους.
Μέχρι το 1996 δεν ήταν πετυχηµένες οι προσπάθειες για παραγωγή eisewein και
µόνο στα επόµενα 3 χρόνια παρήχθησαν eiswein των οποίων τα οργανοληπτικά

χαρακτηριστικά ήταν ποιοτικά. Η καλύτερη χρονιά για το κτήµα ήταν το 1998 όπου
το αποτέλεσµα ήταν εξαιρετικό δίνοντας κρασιά από υγιέστατα σταφύλια µε δυνατό,
αρωµατικό χαρακτήρα τροπικών φρούτων και πλούσια γεύση, µε ισορροπία
ανάµεσα στην οξύτητα και τη γλυκύτητα.(23)

Weingut Louis Guntrum
Rheinallee 62D-55283 Nierstein
Τα κελάρια του Louis Guntrum βρίσκονται στις όχθες του ποταµού Ρήνου µεταξύ
των περιοχών Oppenheimer και Nierstein. Ο Louis Konstantin Guntrum, σηµερινός
ιδιοκτήτης που διαχειρίζεται το κτήµα, εκπροσωπεί την 11η γενιά.

Φωτογραφία 11. Το κτήµα Louis Guntrum (24).

Η σύγχρονη τεχνολογία κελαριών, συνδυασµένη µε την παραδοσιακή οινοποίηση
και τη φιλοσοφία έχουν διαµορφώσει µια αρµονική σχέση, η οποία οφείλεται στην
παραγωγή µερικών από τα λεπτότερα γερµανικά κρασιά. Η παραδοσιακή
οινοποίηση έγινε κατά τη διάρκεια των αιώνων χωρίς καινοτοµία σχετικά µε τις
εργασιακές διαδικασίες και τον εξοπλισµό. Οι σύγχρονες τεχνικές προσφέρουν
σήµερα πολύ περισσότερες δυνατότητες για την προσεκτική επεξεργασία των
αµπελιών, σταφύλιών και γλεύκους µε αποτέλεσµα ένα αρµονικό και ισορροπηµένο
κρασί.
Η οινοποίηση στο Louis Guntrum πραγµατοποιείται σύµφωνα µε θεσπισµένους και
αποδεδειγµένους κανόνες:
Ο χρόνος συγκοµιδής καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη τον Louis Konstantin Guntrum,
ο οποίος ελέγχει την καλή κατάσταση, την ωριµότητα και υγεία των σταφυλιών. Ένας
εκλεκτικός τρύγος πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν πιο αργά αλλά µέσα στο
πλαίσιο της καθορισµένης περιόδου. Οι συνθήκες επεξεργασίας των σταφυλιών και
του κρασιού πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. Η συγκοµιδή µε

µηχανικά µέσα αποτελεί το 40% - 55% της ετήσιας συγκοµιδής, το υπόλοιπο γίνεται
µε το παραδοσιακό µάζεµα µε το χέρι.
Στις λευκές ποικιλίες, τα σταφύλια πιέζονται το νωρίτερα δυνατόν. Μόνο το γλεύκος
που προορίζεται για την παραγωγή των: Auslese, Beerenauslese και
Trockenbeerenauslese.Οι φλοιοί αφήνονται για µερικές ώρες για να δώσουν στο
κρασί τα ευεργετικά και πολύτιµα συστατικά τους. Το κτήµα χρησιµοποιεί δεξαµενές
τύπου willmes, οι οποίες πιέζουν τα σταφύλια πολύ προσεκτικά µε µια µέγιστη
πίεση, 0.2 έως 1.8. Το γλεύκος αφήνεται για περίπου 12 ώρες προτού να µπει στις
δεξαµενές ζύµωσης. Η θερµοκρασία ζύµωσης κυµαίνεται από 15 έως 17 ° C και
ελέγχεται από την εξωτερική άρδευση των δεξαµενών. Οι δεξαµενές ζύµωσης είναι
κατασκευασµένες από διπλό ανοξείδωτο χάλυβα, για να προστατεύσει τα
χαρακτηριστικά του σταφυλιού. ∆εν χρησιµοποιούνται δρύινα βαρέλια γιατί δεν είναι
επιθυµητό το επιπρόσθετο άρωµα ξύλου.
Στις κόκκινες ποικιλίες σταφυλιών (Spätburgunder, Pinot Noir και Cabernet
Sauvignon), η ζύµωση πραγµατοποιείται µαζί µε τους φλοιούς. Αυτός ο
παραδοσιακός τρόπος οινοποίησης επιλέγεται ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του
χρώµατος και ο ισχυρός χαρακτήρας της κάθε ποικιλίας.
Αφότου τελειώσει η ζύµωση πραγµατοποιείται η διαδικασία προσθήκης του θείου, το
οποίο είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί η πρόωρη οξείδωση και να συντηρηθεί
το κρασί. Τα όρια της προσθήκης του θείου είναι νοµοθετηµένα και πρέπει να
τηρούνται µε ακρίβεια. Τέλος, το κρασί φιλτράρεται πριν από την αποθήκευση, πάλι
στις διπλές δεξαµενές ανοξείδωτου χάλυβα.
Πριν από την εµφιάλωση, κάθε µπουκάλι αποστειρώνεται.
Τα εµφιαλωµένα κρασιά δοκιµάζονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για να
ελεγχθεί και να εξασφαλιστεί η ποιότητα των κρασιών.
Το πρώτο eiswein φτιάχτηκε τα Χριστούγεννα του 1970 από την ποικιλία Riesling
και ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Έπειτα το 1985 βγήκε eiswein από την ποικιλία
Sylvaner και συνέχισε την παραγωγή του και το 1990. Η ποικιλία Sylvaner επιτρέπει
στο eiswein µια αργή παλαίωση στην φιάλη (περισσότερο από ότι στο Riesling).(24)

Weingut Hohn-Zimmermann
Naheweinstr. 195 Langenlonsheim 55450, Germany, Tel: +49 6704 93500,
Fax: +49 6704 935018, Website : http://www.hoehn-zimmermann.de
Το 1965 ο Roman Zimmermann ήταν ένας από τους πρώτους παραγωγόυς που
έφτιαξε eiswein. Σήµερα η παραγωγή φτάνει στα 300-1000 lt το λιγότερο κάθε
δεύτερη χρονιά.(25)

Weingut Johannishof
Hans Hermann, Elfriede, Johannes und Sabine Eser Grund 63, 65366
Johannisberg/ Rheingau ,Telefon +49 (0)6722/8216, Telefax +49 (0)6722/6387

Ο ιδιοκτήτης του κτήµατος είναι ο Hans Hermann Eser και η οικογένεια του. Το
οινοποιείο βρίσκεται στο χωριο Johannisberg έξω από τις πύλες του ιστορικού
Schloss Johannisberg. Και τα δυο αυτά κτήµατα φτιάχνουν eiswein πάνω από 30
χρόνια. Η ποικιλία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή eiswein είναι το Riesling.
Εάν και δεν φτιάχνει κάθε χρόνο eiswein τις χρονιές που φτιάχνει είναι πραγµατικά
πολύ ποιοτικό.(26)

Φωτογραφία 12. αµπελώνας johannishof (26).

Weingut Jordan & Jordan
Feine Weine aus Burgund .Weinhandel Doris Enkirch . Am Weidenbusch 9 . 65589
Hadamar, Tel/Fax 06433-946806,. email: enkirch@weine-aus-burgund.de
To 1993 ο Peter Jordan, ο οποίος δούλευε σε µία εταιρεία υπολογιστών, πήρε την
ιδιοκτησία του κτήµατος Van Volxen στην περιοχή του Saar, το οποίο έφτιαχνε
eiswein µέχρι την δεκαετία του ΄50. Mε την αγορά του κτήµατος ο Jordan αποφάσισε
να φτιάξει ξηρά περίπλοκα κρασιά και όχι συνηθισµένα γερµανικά. Λόγω των
υψηλών προδιαγραφών που είχε θέσει για την παραγωγή eiswein, µια µικρή
ποσότητα που είχε παραχθεί το 1993 υπό την επίβλεψη του, έπεσε έξω στις
προσδοκίες του µε αποτέλεσµα να µην πουλήθει. Υποστηρίζει ότι το πρώτο
‘αληθινό’ eisewein ήταν το 1995. Το γλεύκος εκείνο το χρόνο είχε βάρος περίπου
160 0 Oechsle. Mια ασυνήθιστη σακχαροπεριεκτικότητα για την περιοχή του Saar και
ήταν 1/3 πιο γλυκό από το λιγότερο που χρειάζεται για τις περιοχές των eiswein. Οι
χρονιές 1996 και 1997 δεν ήταν καλές οπότε κράτησε εκτός αγοράς τα παραγόµενα
eiswein, ενώ η χρονιά 1998 ήταν η κορυφαία µε βάρος γλεύκους 1640 Oechsle.
Εκείνη τη χρονιά βγήκαν στην αγορά µόνο 400-700 φιάλες, οι οποίες κόστιζαν 130$
η φιάλη.(27)

Weingut Karlsmuhle
Karlsmühle im Ruwertal 54318 Mertesdorf-Lorenzhof, Tel: 0651 5124, Fax: 5610
296, email: anfrage@weingut-karlsmuehle.de

Φωτογραφία 13. το κτήµα Karlsmuhle (28).

Από τους χρόνους του Nαπολέοντα, τα κρασιά έχουν καλλιεργηθεί στην κοιλάδα
Ruwer από την οικογένειά Karlsmόhle. Από το τέλος της δεκαετίας του ‘'70, ο Peter
Geiben, έχει αναλάβει την οινοποιία Karlsmόhle. ∆ιαθέτουν µια συναρπαστική
τεχνική που περιλαµβάνει την πρόκληση για να δηµιουργηθούν κρασιά κορυφαίας
ποιότητας σε αρµονία µε το οικοσύστηµα των αµπελώνων. Τα κρασιά
χαρακτηρίζονται από τα φρουτώδη αρώµατα, τον σύνθετo χαρακτήρα, το µοναδικό
terroir των αµπελώνων, το µικροκλίµα της κοιλάδας Ruwer. Μέσα σε αυτήν την
δηµιουργική σύνθεση µεταξύ του εδάφους, του µικροκλίµατος, των αµπελιών και της
εµπειρίας των οινοποιών βρίσκονται τα µυστικά των µεγάλων αυθεντικών κρασιών
του κτήµατος.
Χωρίς αµφιβολία, η ποικιλία Riesling είναι η ευγενέστερη και η πιο διάσηµη λευκή
ποικιλία σταφυλιού στον κόσµο, η οποία καλλιεργείται στο κτήµα. Τα κρασιά
Riesling που γίνονται στην οινοποιία είναι χαρακτηριστικά της περιοχής Ruwer,
επεξεργασµένα ως επί το πλείστον για να δώσουν "ξηρά" ή "ηµίξηρα" κρασιά. Είναι
ιδιαίτερα φρουτώδη και αριστοκρατικά. Αντιπροσωπεύουν τα καθαρά, σαφώς
δοµηµένα κρασιά που χαρακτηρίζονται από τα φρουτώδη οξέα, εµφιαλωµένα την
ιδανική χρονική στιγµή µε τις πιό σύγχρονες τεχνολογίες που βρίσκονται στα κελάρια
του οινοποιείου. Η ειδικότητα τους είναι το eiswein όπου τα σταφύλια δεν
συλλέγονται το φθινόπωρο, αλλά παραµένουν στις αµπέλους έως ότου η
θερµοκρασία πέσει τουλάχιστον στους 7ο C. Κατόπιν, τα σταφύλια πιέζονται ενώ
είναι ακόµα παγωµένα δίνοντας κρασιά πολύ πλούσια και µε υψηλή συγκέντρωση

σακχάρων. Το πρώτο eiswein φτιάχτηκε το 1970 από τον πατέρα του Peter Geiben.
Η ετήσια παραγωγή τους σε eiswein ανέρχεται στα 1000 lt κάθε χρόνο εφόσον
βέβαια οι συνθήκες το επιτρέπουν.(28)

Weingut Keller
Τel : +4906243-456 Bahnhofstrabe 1, web : www.keller-wein.de 67592 FlörsheimDalsheim, email :info@keller-wein.de
Στο κτήµα αυτό η παραγωγή eiswein ξεκίνησε το 1971και πραγµατοποιείτε κάθε
χρόνο εφόσον βέβαια επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες. Ο Klaus Keller περιµένει
ως τον Φεβρουάριο, µέχρι τα αµπέλια να έχουν παγώσει αρκετά έτσι ώστε να του
δώσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται στα 200-500 lt
eiswein από την ποικιλία Riesling και προσπαθεί να πετύχει ένα όριο στην
σακχαροπεριεκτηκότητα περίπου 175 βαθµούς Oechsle.(29)

Weingut Reichsgraf Von Kesselstatt
Tel.: 0651-41178 Liebfrauenstrabe 10 54290 Trier

Φωτογραφία 14. το κτήµα Von Kesselstatt (30).

Η ιστορική παραγωγή του κτήµατος µε αµπέλια που βρίσκονται κοντά στην περιοχή
του Trier ήταν στην κατοχή της οικογένειας Von Kesselstatt για περίπου 600 χρόνια,
πριν αλλάξει ιδιοκτησία το 1978. Τώρα το κτήµα ανήκει στην οικογένεια Reh, όπου
έχει αναλάβει το οινοποιείο και φτιάχνει eiswein από την ποικιλία Riesling. Τις
χρονιές 1993, 1995, 1996 και 1998 φτιάχτηκαν περίπου 1000 lt eiswein. Το 1995 το
Bernkasteler Doctor Riesling Eiswein πήρε το βραβείο "κρασί του αιώνα". Κοµψό
και όµως σωµατώδες, κατακτά όλες τις προτίµησεις. Η λεπτή αίσθηση των µούρων,
του προσδίδει γοητεία, που µένει έντονα στον ουρανίσκο µε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι
της γλυκύτητας και της οξύτητας.(30)

Weingut Kistenmacher-Hengerer
Eugen-Nägele-Strabe 23-2574074 Heilbronn, Tel : +49 7131 172354, Fax: +49
7131 172350

Φωτογραφία 15. Ο Hans Hengerer(31).

Αυτή η µικρή οινοποιία είναι στα χέρια της οικογένειας Kistenmacher εδώ και 500
χρόνια, αλλά το πρώτο eiswein φτιάχτηκε το 1996. Από τον τρύγο στις 26 ∆εκέµβρη
παρήχθησαν 1000 lt eiswein από την ποικιλία Riesling. Ο Hans Hengerer έχει
αναλάβει το οινοποιείο και φτιάχνει eiswein εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.(31)

Weingut Korrell Johanneshof
Parkstrabe 4 55545 Bad Kreuznach, Tel: 0671 / 63630, Fax: 0671 / 1954, Email:
weingut@korrell.com, website: www.korrell.com
Αυτό το οικογενειακό κτήµα στην περιοχή του Nahe παράγει 300-500 lt eiswein
κάθε χρονιά από το 1970. Ο Wilfried Korell θυµάται την χρονιά 1983 σαν µια από τις
καλύτερες χρονιές eiswein και ακόµα έχει κρατήσει µερικές φιάλες που διατίθενται
στην αγορά από τότε. Οι ποικιλίες που χρησιµοποιούν για την παραγωγή eiswein
είναι η Riesling και καµιά φορά Sylvaner ή Pinot Gris.(32)

Weingut Peter Jakob Kuhn
Mόhlstr. 70 65375 Oestrich, Tel 06723 – 2299, Fax: 06723 – 87788, Email:
info@weingutpjkuehn.de
Ο Peter Kuhn έχει κερδίσει σε ένα διαγωνισµό το 1991 για τα καλύτερα ξηρά
Riesling. Το πρώτο eiswein το έφτιαξε το 1994 σε ποσότητα 250-500 lt.(33)

Weingut Freiherr Langwerth Von Simmern
D-65343 Eltville/Rheingau - Kirchgasse 6 D-65333 Eltville/Rheingau - postfach
1322, Tel +49 (0)61 23-92 11, email weingut@langwerth-von-simmern.de

Φωτογραφία 16. το κτήµα Freiherr Langwerth Von Simmern (34).

Το κτήµα αυτό που βρίσκεται στην περιοχή του Ρήνου έφτιαξε το πρώτο του eiswein
το 1965. Ο οινολόγος Peter Barth είπε: «Για να είµαι ειλικρινής έγινε κατά τύχη»
επειδή οι συνθήκες δεν ήταν ικανοποιητικές απέτυχε αυτή τη χρονιά. Έπειτα από
πολλές χρονιές το πιο ποιοτικό eiswein που έφτιαξε ήταν το 1996 από την ποικιλία
Riesling, το οποίο είχε 2140 oechsle.(34)

Weingut Cart Loewen
Matthiasstrabe 30 54340 Leiwen, Tel. (06507) 3094, Fax 802332, e-mail:
mail@weingut-loewen.de, website: www.weingut-loewen.de
Ένα κτήµα µε µια ιστορία από το 1803 όπου τα αµπέλια του ήταν ιδιοκτησία της
εκκλησίας. Το πρώτο του eiswein το έφτιαξε το 1965 και µετά σποραδικά από τις
επόµενες 2 δεκαετίες. Από το 1992 ο Karl Josef Loewen αποφάσισε να φτιάχνει
eiswein κάθε χρόνο από την ποικιλία Riesling. Η ποσότητα παραγωγής φτάνει τα
300 - 1000 lt κάθε χρόνο.(35)

Moselland Winzergenosseuschaft
D-54470 Bernkastel-Kues Telefon: +49 (6531) 57 -0, Fax: +49 (6531) 57 37,
website: www.moselland.de, e-mail: info@moselland.de

Φωτογραφία 17. λιµνη στην περιοχή του Mosel. (36).

Το κτήµα αντιπροσωπεύει το 40% της παραγωγής στη περιοχή Mosel. Το eiswein
παράγεται όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, συνήθως 50-500 lt παράγονται κάθε
χρόνο. Το 1998 ήταν η χρονιά που παρήχθησαν 5000 lt eiswein την τρίτη εβδοµάδα
τον Νοέµβρη.(36)

Weingut Schales
67592 Flörsheim-Dalsheim Alzeyer Str. 160, Tel: +49-6243-7003, Fax: 49-62435230, email: weingut@schales.de, website:www.schales.de
Το πρώτο eiswein το έφτιαξαν το 1961 και περισσότερο απο 40 διαφορετικά είδη
eiswein έχουν παραχθεί από τότε. Οι κυρίαρχες ποικιλλίες που χρησιµοποιούνται
είναι Riesling και Sylvaner. Το 1998 έφτιαξαν το πρώτο γερµανικό eiswein από την
ποικιλία Kanzer.(37)

Weingut Schwab
Bühlstrabe 1797291 Thüngersheim, Tel.: 09364/89183, e-mail: info@weingutschwab-franken.de

Φωτογραφία 18. η ταµπελίτσα του κτήµατος Schwab (38).

Σε αυτό το µικρό οινοποιείο, στην περιοχή της Franconia, ο Thomas Schwab
συνεχίζει την παράδοση του eiswein που άρχισε ο πατέρας του, Gregor, ο οποίος
έφτιαξε γύρω στα 250 lt eiswein. Ο Thomas Schwab ανέλαβε το οινοποιείο το 1990.
Έφτιαξε eiswein τις χρονιές 1991 και 1995 περίπου 120 lt.(38)

Κεφάλαιο 3
Το eiswein στην Αυστρία

Κεφάλαιο 3. Το eiswein στην Αυστρία
Το πρώτο eiswein που φτιάχτηκε στην Αυστρία ήταν στην δεκαετία του 60. Η Heidi
Schrock µια νεαρή οινοποιός υποστηρίζει ότι το κτήµα Kloster Keller Siegendorf
έφτιαξε eiswein το 1965, εκµεταλλεύοντας έναν αναπάντεχα κρύο χειµώνα. Όλο και
περισσότεροι οινοπαραγωγοί έφτιαχναν eiswein γιατί το ζητούσαν τουρίστες από τη
Γερµανία. Έτσι το eiswein πήγε να πάρει την θέση που κατείχε το Ausbruch (είδος
γλυκού κρασιού παραδοσιακό στην Αυστρία).(39)

3.1 Η αµπελουργική ζώνη στην Αυστρία
Οι περιοχές της Αυστρίας όπου παράγουν οίνους ποιότητας φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα :

φωτογραφία 19. χάρτης µε τις αµπελουργικές ζώνες της Αυστρίας (39).

1. Wachau
2. Kremstal
3. Kamptal
4. Traisental
5. Donauland
6. Weinviertel
7. Carnuntum
8. Thermenregion
9. Neusiedlersee
10. Neusiedlersee-Hügelland
11. Mittelburgenland
12. Südburgenland
13. Wien
14. Südoststeiermark

15. Südsteiermark
16. Weststeiermark

3.2 Καλλιεργούµενες ποικιλίες στην Αυστρία
Οι ποικιλίες και το ποσοστό που καλλιεργείται η κάθε µια από αυτές στην Αυστρία
δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποικιλίες
Grüner Veltliner
Other white (<2%)
Zweigelt
Welschriesling
Other red (<2%)
Müller-Thurgau
Pinot Blanc + Chardonnay
Blaufränkisch
Blauer Portugieser
Riesling
Neuburger
Πίνακας 4. οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Αυστρία. (39)

Grüner Veltliner: είναι µία ποικιλία από λευκό σταφύλι που καλλιεργείται κυρίως
στην Αυστρία και λίγο στην Τσεχία. Έχει την φήµη ότι συνοδεύει τέλεια διάφορα είδη
φαγητού και πικάντικα εδέσµατα. Παράγει διάφορα είδη κρασιών κατά κύριο λόγο
φρέσκα λευκά κρασιά, µερικά αφρώδη και µερικές φορές κρασιά που µπορούν να
παλαιώσουν για πολλά χρόνια. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των κρασιών που
παράγονται από αυτή την ποικιλία είναι διάφορα αρώµατα κίτρου, βερίκοκου και
άλλων εσπεριδοειδών µε γεύση που κατακλύζεται από νότες πιπεριού και µερικές
φορές και καπνού. Στην Τσεχία είναι η δεύτερη καλλιεργήσιµη λευκή ποικιλία σε
ποσοστό 11% της Τσέχικης παραγωγής.(39)

3.3 Τα κτήµατα τα οποία αντιπροσοπεύουν την παραγωγή eiswein
στην Αυστρία

Weingut Hafner
Schönigstrabe 2 D-76698 Ubstadt-Weiher, email: info@weinguthafner.de
Η οικογένεια Hafner έχει µια ιστορία παραγωγής διαφόρων eiswein όταν βέβαια οι
συνθήκες είναι ικανοποιητικές. Το 1983 φτιάχτηκαν 8 είδη eiswein. Το 1991, 5 είδη

και το 1998 πάλι 5. Το 1980 και το 1997 4 είδη. Μόνο µία φορά δεν µπόρεσαν να
φτιάξουν το 1990. Οι ποικιλίες που χρησιµοποίησαν είναι Weissburgunder,
Gewustraminer, Samling, Neuburger, Muller Thurgan, Goldburger, Gruner Veltliner,
Chardonnay, Tramner, Zweigelt, Rulander, Muskat Ottonel.(40)

Weingut Matthias Achs & Sohn
A-7122 Gols, Am Goldberg 15, Tel. u. Fax +43-2173- 2521, email: macx@aon.at
Ο πατέρας και ο γιός έχουν σπουδάσει και οι δύο σε σχολές κρασιού στην Αυστρία.
Κατέχουν 20 εκτάρια αµπελιών και παράγουν 150.000 φιάλες το χρόνο. Η οινοποιία
ξεκίνησε να παράγει eiswein το 1991 από την ποικιλία Riesling -Neuburger. Το
1999, 800 lt eiswein περίπου παρήχθησαν από τις ποικιλίες Samling 88 και
Riesling.(41)

Weingut Leopold and Maria Aumann
2512 Tribuswinkel, Oberwaltersdorferstraίe 105, Fax 02252 / 80502

φωτογραφία 20. Ο Leopold Aumann (42).

Το οινοποιείο, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόµετρα νότια της Βιέννης και µε 6 εκτάρια
αµπελιών είναι τουλάχιστον 25 χρόνων. Ο Leopold, γεννηµένος το 1978 έφτιαξε το
πρώτο του eiswein το 1993 µε τρύγο που πραγµατοποιήθηκε στις 17 Νοέµβρη
νωρίς το πρωί σε θερµοκρασία -8Οc. Το αποτέλεσµα ήταν ένα εκπληκτικό eiswein
13,1 % vol. Ο Leopold υποστηρίζει ότι το συγκεκριµένο κρασί µπορεί να παλαιωθεί
και µέχρι το 2020!(42)

Weingut Anton Bauer
Neufang 42 3483 Feuersbrunn, Tel: 027 38/25 56, Fax : 027 38/25 56-60
Όταν έγινε 20 χρονών ο Toni Bauer το 1992 ανέλαβε το οινοποιείο που είχε η
οικογένεια του. Ο Bauer o οποίος για 5 χρόνια ήταν οινολόγος στο κτήµα Weingut
Drunger, προσπάθησε και έφτιαξε το πρώτο του eiswein το 1999 σε ποσότητα 600 lt
το οποίο έµεινε για 2 µήνες µέσα σε βαρέλι.(43)

Weingut Edelhof Hauptplatz
Hauptplatz 67093 JoisTel: 02160 / 82 19mobil: 0664 / 254 83 91Fax: 02160 / 82 19

Φωτογραφία 21 (44).

Η οικογένεια του κτήµατος είναι η πέµπτη γενιά µε 6,5 εκτάρια αµπελιών στην
κατοχή της, παράγει κρασί στην περιοχή Burgenland. Ο πατέρας, Leo, του κτήµατος
άρχισε να φτιάχνει eiswein από το 1990. Το κτήµα Edelhof που πήρε το όνοµα του
από ένα µικρό κάστρο της περιοχής. Παράγει περίπου 800-1200 lt eiswein κάθε
δεύτερη χρονιά. Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στο κτήµα είναι:
Goldburger, Neuburger και Welschriesling.(44)

Weingut Ing.Wilhelm Eminger
Wilhelm Eminger, Tel 02534/242 2224 Niedersulz 90-91, Fax 02534/40 672
Η οικογένεια Εminger φτιάχνει κρασί εδώ και πολλές γενιές , έχοντας στην κατοχή
της 9 εκτάρια αµπελιών µε λευκές ποικιλίες .Ο Wilhelm Eminger έφτιαξε το πρώτο
του eiswein το 1999 περίπου 15000 φιάλες των 375 ml. Το έκανε σαν πείραµα το
οποίο πέτυχε και έφερε σαν αποτέλεσµα ένα κρασί 13%vol, µε αρώµατα τροπικών
φρούτων και εξωτική γεύση. Η κύρια ποικιλία που καλλιεργείται είναι η
Welschriesling.(45)

Weingut Alfred Fischer
Weingut Alfred Fischer Rosenthalgasse 2-6 A-7023 Stöttera, Tel 0043 / (0) 626 /
5238-0

Φωτογραφία 22 (46).

Το οινοποιείο φτιάχτηκε το 1931 και λειτουργεί έως και σήµερα από τον γιό και τον
εγγονό Alfred. Οι Fischer άρχισαν να φτιάχνουν eiswein την δεκαετία του ’70,
εκµεταλλεύοντας το γεγονός ότι δεν υπήρχε προσβολή από βοτρύτη και έτσι
µπόρεσαν και παρουσίασαν ένα νέο προιόν στην αγορά. Σήµερα το οινοποιείο
παράγει 20000-40000 φιάλες των 375 ml τον χρόνο. Ενώ η ποικιλία που
χρησιµοποιούν είναι το Welschriesling. O Alfred Fischer έχει φτιάξει eiswein και από
την ποικιλία Samling 88 και βγήκε ένα πραγµατικά πολύ καλό αποτέλεσµα εξωτικών
αρωµάτων ανανά και πεπονιού σε συνδιασµό µε µία πάρα πολύ δροσερή γεύση και
µια µεγάλης διάρκεια επίγευση.(46)

Grossriedenthal

Gemeindeamt: Hauptstrabe 23 3471 Gr. Riedenthal, Tel: 02279/7246
Η κοινότητα του Grossriedenthal φέρει την ονοµασία ΄΄το χωριό του eiswein ‘’, µε 15
περίπου οινοποιεία που παράγουν eiswein κάθε χρόνο. Σε αυτό το χωριό οι
ανερχόµενοι οινοπαραγωγοί έχουν γνώσεις στον τοµέα του κρασιού και η φιλοδοξία
τους είναι τα κτήµατα που έχουν αναλάβει από τις οικογένειες τους να τα
αναπτύξουν και να βγάζουν όσο το δυνατόν καλύτερα eiswein. Ο Alfred Holzer
ιδιοκτήτης του κτήµατος Winzerhoff Alfred und Maria Holzer ήταν ένας από τους
πρώτους που έφτιαξαν eiswein, το 1989 από την ποικιλία Roter Veltliner, µία σπάνια
ποικιλία που φυτρώνει µόνο στην περιοχή Wagram, όπου τα αµπέλια του Holzer
φτάνουν στα 12 εκτάρια. Η ποικιλία, αυτή δίνει περισσότερη οξύτητα από την Gruner
Veltliner. ∆οκιµάζοντας eiswein της χρονιάς 1989 11 χρόνια µετά, είχε ένα εξαιρετικό
χρυσό χρώµα, αρώµατα καραµέλας, βερίκοκου και φρουτώδης γεύση. Παρόµοια
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είχαν και τα eiswein τις χρονιές 1991, 1992, 1993,

1995 και 1999 σε ποσότητα µεταξύ 800-18.000 φιαλών 375 ml κάθε χρονιά. Ο Karl
Schuster, ένας νεαρός 29 ετών που ήταν στο µοναστήρι του Gottverg, έφτιαξε
επίσης eiswein το 1989. Παράγει περίπου 150-1000 lt κάθε χρόνο. Το 1991 έφτιαξε
eiswein ποικιλίας Gruner Veltliner µε τρύγο που πραγµατοποιήθηκε στους -15Οc.
Τώρα που είναι µεγαλύτερος ο Schuster παραπονιέται ότι το να φτιάχνεις eiswein
είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν και το κτήµα της οικογένειας του, Weingut familie
Schuster, έχει µία ετήσια παραγωγή γύρω στα 50,000 lt το χρόνο.Πάρα πολλοί
παραγωγοί µετά έγιναν µέλη της τέχνης, του να φτιάχνει eiswein όπως: Weinbau
Josef Mantler που παράγει eiswein από την ποικιλία Gruner Veltliner τα οποία
χαρακτηρίζονται από φρουτώδη γεύση και πιπεράτη επίγευση.
Το Weingut Karl Diwald, ένα οινοποιείο που δηµιουργήθηκε το 1925 µε 10 εκτάρια
αµπελιών, έφτιαξε το πρώτο eiswein το 1991 από την ποικιλία Gruner Veltliner. Ο
Karl Diwald σε ηλικία των 25 χρόνων, στις 20 Νοεµβρίου 1991 µάζεψε τα σταφύλια
µέσα στην νύχτα µε την θερµοκρασία να βρίσκεται στους -20% Ο C. Το αποτέλεσµα
ήταν ένα eiswein µε 195 gr/lt σάκχαρα που έδινε τροπική φρουτώδη γεύση.
Άλλο ένα οινοποιείο στην περιοχή είναι το Winzerhof familie Alt, που
δηµιουργήθηκε το 1900. Το πρώτο eiswein που έφτιαξαν ήταν το 1992 από την
ποικιλία Zweigelt. Μετά από µία δεκαετία το κρασί παρέµενε φρέσκο µε άρωµα
ροδοπέταλου και µε πικάντικη γεύση κερασιών και µούρων. Το τελευταίο eiswein
που έφτιαξαν ήταν από την ποικιλία gruner veltliner .
Ένας από τους πιο διάσηµους στην περιοχή είναι ο Josef Bauer, γεννηµένος το
1973, ο οποίος ανέλαβε το κτήµα του familie Bauer Naturnaher Weibau. Η
οικογένεια Bauer είχε επικεντρωθεί στην παραγωγή κρασιού στα µέσα της δεκαετίας
του ΄80. Το παραδοσιακό τους κελάρι είναι ηλικίας τουλάχιστον 2 αιώνων, αλλά το
1995 έχτισαν ένα ολοκαίνουριο κελάρι. Το πρώτο eiswein που έφτιαξαν ήταν το
1991, εκµεταλλεύοντας τον κρύο χειµώνα που άγγιζε τους -17 ΟC. Οι ποικιλίες που
χρησιµοποιούν είναι Riesling , Blauburgunder και Gruner Veltliner.
Ο θείος του Josef, ο Franz Schneider ο οποίος έχει το κτήµα Weingut Franz
Schneider έχει 35 εκτάρια αµπελιών και έφτιαξε το πρώτο eiswein το 1999 από την
ποικιλία Sauvignon Blanc. Είναι η πρώτη φορά που η ποικιλία αυτή παίρνει µέρος
στην παραγωγική διαδικασία του eiswein στο Grossriedenthal.
Το Weinbau familie Bartl είναι 50 χρόνια στην παραγωγή, έχει έκταση 6 εκτάρια. Ο
οινοποιός Franz Bartl έφτιαξε το πρώτο του eiswein το 1993 η παραγωγή του
οποίου ήταν 500 φιάλες των 375 ml από την ποικιλία Gruner Veltliner.
Άλλοι παραγωγοί στο Grossriedenthal οι οποίοι παράγουν eiswein είναι :
Weingut Familie H.and I.Holzer
Winzerhof Obenaus
Weinbau Othmar Passecker
Weinbau Riegler

Weinbau Wober
Weinbau Zeiner , ένας από τους 2 παραγωγούς στο Grossriedenthal που έφτιαξαν
eiswein την χρονιά 2000, ο άλλος ήταν ο Bauer.(47)

Schlossweingut Graf Hardegg
Grosskadolz 1 A-2062 Seefeld-Kadolz, Tel: 432943 2203, e-mail: office@hardegg.at

Φωτογραφία 23 (48).

Το οινοποιείο ξεκίνησε να φτιάχνει eiswein το 1994 και µπόρεσε να παράγει κάθε
χρονιά από τότε. Η καλλιεργούµενη ποικιλία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή
είναι το Riesling. Εξαιρετική χρονιά ήταν το 1998 που έδωσε υγιέστατα σταφύλια
παγωµένα στους -10 ΟC. ∆υστυχώς το φθινόπωρο του 2000 υπήρξαν καταστροφές
στα αµπέλια µε αποτέλεσµα την µη παραγωγική διαδικασία για eiswein.(48)

Weingut Martin Haider
Seegasse16A-7142Illmitz Österreich, Tel:+432175/2358, e-mail: wineryhaider@aon.at
Το κτήµα δηµιουργήθηκε το 1870 και είναι ένα από τα παλαιότερα που παράγουν
κρασί. Ο Martin Haider, ανέλαβε 21 χρόνια το οινοποιείο της οικογένειας µε 3
εκτάρια αµπελιών, όπου καλλιεργούνται µόνο 3 ποικιλίες. Το 1981, τον χρόνο που
κέρδισε το πρώτο του βραβείο σε διαγωνισµό κρασιού στην Λουµπλιάνα,
πρωτοξεκίνησε να φτιάχνει eiswein, από Zweigelt. 19 χρόνια αργότερα στην
γευστική δοκιµή το Zweigelt έδωσε ένα µπρονζέ χρώµα µε ισχυρά αρώµατα κασίς
και βατόµουρου. ∆εν µπορεί να παράγει κάθε χρόνο eiswein, διότι τα σταφύλια
συχνά επηρεάζονται από το βοτρύτη. Το 1997 έφτιαξε eiswein από την ποικιλία
Chardonnay.(49)

Schlosskellere Halbturn
Schloß Esterházy A-7000 Eisenstadt Österreich, Tel +43268263348
Σε ένα από τα ωραιότερα ιστορικά κάστρα συναντάµε τον Baron Paul Waldbott
Basseuheim που είναι και ο σηµερινός ιδιοκτήτης. Η παραγωγή κρασιού
χρονολογείται από το 1214. Σήµερα το κτήµα παράγει 2000 φιάλες το χρόνο από 40
εκτάρια αµπελιών. Το πρώτο eiswein φτιάχτηκε το 1980 και ήταν κατά τύχη. Την
δεκαετία του ΄90 άρχισε η παραγωγή eiswein, η οποία ήταν ετήσια, από την ποικιλία
Rulander, η οποία προσδίδει στο κρασί αρώµατα βερίκοκου κίτρου και εξαιρετική
ισορροπία µεταξύ οξύτητας και γλυκύτητας. Το καλύτερο eiswein που έφτιαξε ήταν
το 1999 λόγω του ότι τα σταφύλια ήταν υγιέστατα και πολύ παγωµένα. Ο τρύγος
έγινε στις 23 ∆εκεµβρίου στους -10 Ο C και το κρασί που παράχθηκε είχε αρώµατα
αχλαδιού µε εξαιρετική ισορροπία µεταξύ οξύτητας και γλυκύτητας.(50)

Weingut Heiss
Familie Heiss - 3492 Engabrunn - Hauptstrabe 139+43 (0) 2735 5872,
office@weingut-heiss.at
Σε αυτό το µικρό οινοποιείο ο Franz Heiss και η οικογένεια του, εµφιαλώνουν κρασιά
από το 1970, το πρώτο eiswein φτιάχτηκε το 1972. Με 9 εκτάρια αµπελιών ο Heiss
προσπαθεί να παράγει 2 είδη eiswein κάθε χρόνο. Το 1999 έφτιαξε eiswein από την
ποικιλία Blaufrankisch µε τρύγο που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Νοεµβρίου και
eiswein από την ποικιλία Welschriesling µε τρύγο που έγινε πριν από τα
Χριστούγεννα.(51)

Weingut Hopler
Ernest und Maria HeissHauptstrabe 1393492 Engabrunn, e-mail: office@weingutheiss.at, Tel.: +43 2735 / 5872
Ο Jost Hopler γεννηµένος το 1938 στην Βιέννη µε σπουδές στην αµπελουργία
εργάστηκε σε πολλά οινοποιεία στην Ιταλία και στην Nότια Αφρική. Μέτα από την
µεγάλη εµπειρεία που είχε αποκτήσει, γύρισε πίσω στην Αυστρία και έφτιαξε το δικό
του οινοποιείο σε µια παλιά φάρµα στην περιοχή Winden. Το πρώτο eiswein το
έφτιαξε το 1974, και από το 1992 ξεκίνησε η ετήσια παραγωγή του. Τα eiswein σε
αυτό το κτήµα διακρίνονται για την πλούσια φρουτώδη γεύση τους. Οι ποικιλίες που
χρησιµοποιούνται είναι Samling 88 (για το 1992), Muskat Οttonel µαζί µε Gruner
Veltliner (για το 1994), το 1995 από την ποικιλία Cabernet Sauvignon εάν και δεν
είχαν ωριµάσει πλήρως τα σταφύλια, Gruner Veltliner µαζί µε Welschriesling για το

1997 και το 1998 η παραγωγή ήταν 4200 LT από Gruner Veltliner, Welschriesling
και Samling 88.(52)

Weingut Huber tushof
Paulsstr. 88 54470 Lieser, Tel: 0 65 31/63 56, Fax: 0 65 31 / 63 17
email: info@weingut-hubertushof.de

Φωτογραφία 24 (53).

To οινοποιείο έφτιαξε το πρώτο eiswein το 1975 όταν ο Kugler, ένας έφηβος
µαθητής έπεισε τον πατέρα του να το κάνουν. Όταν η φύση το επιτρέπει ο Kugler
προσπαθεί να παράγει από 5000-10000 φιάλες 375 ml. Η κυριότερη ποικιλία που
χρησιµοποιείται για την παραγωγή του είναι η Gruner Veltliner και Pinot Blanc, ενώ
για τα ερυθρά eiswein την ποικιλία Blaufrankisch. Το eiswein που έφτιαξε το 1997
από ποικιλίες Welschriesling, Gruner Veltiner κέρδισε χρυσό µετάλλιο σε διεθνή
διαγωνισµό του Παρισιού.(53)

Johanneshof Reinisch
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr Anschrift: ImWeingarten 1,
A-2523, Tel.: 43(0)2253/814 23, Fax: +43(0)2253/819 24
Η οικογένεια Reinisch πρωτοξεκίνησε να φτιάχνει eiswein το 1977, ακολούθησε το
1979 και το 1983. Από τη δεκαετία του ΄90 καθιέρωσαν ετήσια παραγωγή. Οι
ποικιλίες που χρησιµοποιούν είναι Gruner Veltiner και Neuburger. (54)

Weingut Jurtschitsch
Rudolfstr. 39A-3550 Langenlois, Tel: +43 27 34 21 16, Fax: +43 2734 21 16 11.
email: weingut@jurtschitsch.com

Φωτογραφία 25 (55).

Το οινοποιείο µέχρι το 1999, είχε το όνοµα Sonnhof όπου τα τρία αδέλφια
Jurtschitsch ανέλαβαν το οινοποιείο και έτσι του έδωσαν το όνοµα της οικογένειας.
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι Gruner Veltiner και Riesling. To πρώτο eiswein
φτιάχτηκε από τις 2 παραπάνω ποικιλίες, το 1970. Από τότε παράγεται κάθε 4
χρόνια.(55)

Weinhaus Kaisergarten
Lageplan anzeigen Gebiet Burgenland, Tel +43217380866, Fax+4321738086570,
Email: office@kaisergarten.at, Websitehttp://www kaisergarten at
To οινοποιείο αυτό είναι ένα από τα µεγαλύτερα της Αυστρίας σε παραγωγή γλυκού
κρασιού. Φτιάχνει eiswein απο την ποικιλία Gruner Veltiner και Welschriesling.(56)

Weingut Lackner – Tinnacker
Tel. +43 (0)3453 2142, Fax +43 (0)3453 4841, e-mail: weingut@tinnacher.at

Φωτογραφία 26 (57).

O Fritz και η Wilma Lackner Tinnacker έχουν στα 13 εκτάρια στην Νότια Αυστρία και
φηµίζονται για τα ιδιαίτερα αρωµατικά λευκά κρασιά. Ένα από αυτά ήταν και το
eiswein της χρονιάς 1999 από την ποικιλία Traminer.(57)

Weingut Lang
Rheinallee 6 D-65347 Eltville-Hattenheim, Tel: 06723 2475, e-mail: LangWein@tonline.de

Φωτογραφία 26 (58).

O Helmut Lang άρχισε να φτιάχνει κρασί από το 1976 όταν ήταν µόλις 16 χρονών,
διδασκόµενος από τον πατέρα του. Το 1991 ανέλαβε την παραγωγή του κρασιού και
έπειτα από 3 χρόνια ανέλαβε ολόκληρο το οινοποιείο της οικογένειας του. Το κτήµα
του έχει 13 εκτάρια αµπελίων και σχεδόν κάθε χρόνο τα σταφύλια προσβάλλονται
από βοτρύτη. Τις χρονιές που δεν προσβάλλονται τα σταφύλια, παράγονται τα
eiswein. Το 1990 το οινοποιείο παρήγαγε 1200 φιάλες των 375 ml eiswein, από τις
ποικιλίες Samling 88 και Welschriesling. Η επόµενη χρονιά που έφτιαξε eiswein ήταν
το 1997, αλλά δεν είχε το ίδιο αποτέλεσµα µε το 1990.(58)

Weingut Melitta U. Matthias Leitner
38 Crail Close Wokingham Berkshire RG41 2PZ United Kingdom, Tel:0800
8493078, email: sales@nickdobsonwines.co.uk

Φωτογραφία 27 (1).

O Matthias Leitner είναι ένας από τους 8 οινοπαραγωγούς στην περιοχή Grols.
Aνήκει στον σύνδεσµο του Pannobile, που έχουν οίνους ποιότητας. Το πρώτο

eiswein φτιάχτηκε το 1978 και 3 χρόνια αργότερα, όταν ο Matthias και η γυναίκα του
ανέλαβαν το οινοποιείο έφτιαχναν κάθε χρόνο, όταν βέβαια οι συνθήκες το
επέτρεπαν. Η παραγωγή τους είναι γύρω στα 1000-8000 φιάλες των 375 ml και
σχεδόν πάντα από την ποικιλία Welschriesling. Το eiswein του 1989 κέρδισε χρυσό
µετάλλιο στο διαγωνισµό Vinexpo στο Bordeaux.(1)

Weingut Μantlerhof
WineWeb Enterprises, Inc. 1 Stone Ridge Rd, Santa FeNM 87505 USA, Tel: 888236-0058, Fax: 888-236-1439
O Josef Mantler και η γυναίκα του είναι οι ιδιοκτήτες του οινοποιείου. Το πρώτο
eiswein φτιάχτηκε το 1992 και έπειτα το 1999 το δεύτερο σε ποσότητα περίπου
1000 lt. Από την ποικιλία Gruner Veltiner, η οποία αναδεικνύει τροπικά φρούτα και
νότες πιπεριού.(59)

Weingut Ηermann Moser
Kremstal Bahnstrabe 36 3495 Rohrendorf Österreich, Niederösterreich
Η οικογένεια Moser είναι µια από τις µεγαλύτερες της Αυστρίας, όσο αναφορά το
χώρο του κρασιού. Ο Martin Moser, ο οποίος διευθύνει το οινοποιείο των 15
εκταρίων έφτιαξε το πρώτο eiswein, το 2000, σε ποσότητα 500 lt από την ποικιλία
Sauvignon Blanc, το οποίο τρυγήθηκε στις 23 ∆εκεµβρίου.(1)

Κεφάλαιο 4
Το icewine στον Καναδά

Κεφάλαιο 4. Το icewine στον Καναδά

Φωτογραφία 28. Η αµπελουργική ζώνη του Καναδά. (60).

Στον Καναδά διακρίνουµε τρεις διαφορετικές οινοπαραγωγικές περιοχές. Το Κεµπέκ
είναι η παλαιότερη αλλά όχι η καλύτερη, το Οντάριο, που είναι υψηλής ποιότητας
(κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα) και η Βρετανική Κολουµπία στα δυτικά της
χώρας. Από αυτές µόνο στο Οντάριο και στη Βρετανική Κολουµπία παράγονται
icewine. (60)

4.1 H αµπελουργική ζώνη στον Καναδά
Οντάριο:
Το Οντάριο είναι η οινοπαραγωγική περιοχή στον Καναδά µε τη συνεχιζόµενη
δραστηριότητα επί µακρό χρονικό διάστηµα. Οι αµπελώνες βρίσκονται σε τρεις
περιοχές: στη χερσόνησο του Νιαγάρα, στη βόρεια όχθη της λίµνης Ίρι και στη νήσο
Πέλι, αυτές οι τρείς περιοχές βρίσκονται κοντά στις Μεγάλες Λίµνες. Το επίκεντρο
της παραγωγής οίνου είναι η πόλη του Νιαγάρα, όπου η σηµερινή γενιά παραγωγών
και οινοκαλλιεργητών προέρχονται από τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την
Ολλανδία. Αν και το Οντάριο έχει το ίδιο γεωγραφικό πλάτος µε το Κοτ ντι Ρον, το
κλίµα του είναι πολύ δριµύ. Τα καλοκαίρια του είναι θερµά και οι χειµώνες του πολύ
κρύοι. Η παραγωγή οίνου είναι δυνατή µόνο στην πιο νότια από τις πέντε λίµνες, την
Ίρι. Το έδαφος αποτελείται από πηλό, αµµοχάλικα και υγρό πηλό µε χώµα πλούσιο
σε µεταλλεύµατα και ιχνοστοιχεία. Η γεωλογία του υπεδάφους αποτελείται από

σκληρό βράχο, ο οποίος δίνει πρόσθετη πολυπλοκότητα στα κρασιά. Εδώ
καλλιεργούνται διάφορες υβριδικές ποικιλίες σταφυλιών, όπως Σεϊβάλ Μπλάν και
Βιντάλ για λευκά κρασιά και Μαρεσάλ Φοχ και Μπάκοπ Νουάρ για τα ερυθρά.
Μολονότι το Σεϊβάλ, το Βιντάλ και το Μπάκο Νουάρ αποδίδουν καλά ως εξαιρετικά
αποτελέσµατα, οι καλλιεργητές αποδίδουν καλά εώς εξαιρετικά αποτελέσµατα, οι
καλλιεργητές του Οντάριου προτιµούν να καλλιεργούν όλο και περισσότερο
αµπελοφόρες ποικιλίες, όπως Chardonnay, Gewürztraminer, Pinot Blanc και
Riesling από τη µία πλευρά και Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc από την
άλλη.(61)
Βρετανική Κολούµπια:
Αν και εδώ παράγεται κρασί επί αρκετό χρονικό διάστηµα, µόνο η περασµένη
δεκαετία είδε τη περιοχή αυτή να προσπαθεί για καλύτερη ποιότητα. Τα παλαιά
υβριδικά και τα γηγενή αµερικανικά κλίµατα βίτις λαµπρούσκα έχουν αντικατασταθεί
όλο και περισσότερο µε ποικιλίες βίτις βινίφερα. Κρασί παράγεται σε δύο περιοχές:
στη δυτική κοιλάδα Φρέιζερ και στο νησί Βανκούβερ, καθώς και στις ανατολικές
κοιλάδες Οκανάγκα και Σιµιλκάµεν. Οι δύο πρώτες περιοχές και η κοιλάδα
Σιµιλκάµεν είναι πρόσφατες προσθήκες, οι οποίες έχουν εισέλθει µε πειραιτώδη
ρυθµό στη διαδικασία της ανάπτυξης. Η ιστορική καρδιά της Βρετανικής Κολούβια
βρίσκεται στη κοιλάδα Οκανάγκα, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι περισσότερο
κατάλληλες για την καλλιέργεια κλιµάτων και την παραγωγή κρασιού. Τα καλοκαίρια
είναι θερµά και ξηρά µε λίγες βροχοπτώσεις. Το έδαφος αποτελείται από βράχο,
λεπτή άµµο και ιζηµατικά αποθέµατα στο νότο. Οι αµπελώνες που βρίσκονται
βορειότερα είναι πιο κρύοι και πιο υγροί, µε γαλλικές και γερµανικές ποικιλίες
σταφυλιών Chardonnay, Gewürztraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, ενώ οι
πιο νότιες περιοχές καλύπτονται µε παραδοσιακές ποικιλίες κόκκινων Pinot Noir,
Merlot. H Bρετανική Κολούµπια έχει τρεις τύπους οινοποιείων. Οι majors είναι οι
µεγάλες οινοβιοµηχανίες, οι οποίες φέρνουν τα σταφύλια από µακριά, οι estates
χρησιµοποιούν µόνο σταφύλια που αναπτύσσονται στη Βρετανική Κολούµπια των
οποίων τουλάχιστον το 50% προέρχεται από δικούς τους αµπελώνες. Απαιτείται να
διεξάγουν όλες τις αµπελουργικές και οινοπαραγωγικές δραστηριότητες µέσα στο
δικό τους οινοποιείο. Οι farms είναι µικρότερα σε κλίµατα και πρέπει να
ανταποκρίνονται στις ίδιες απαιτήσεις όπως οι estates, εκτός του ότι το 75% των
σταφυλιών πρέπει να προέρχονται από τους δικούς τους αµπελώνες.
Ενώ ο Καναδάς είναι πάρα πολύ κρύος για την καλλιέργεια αµπελιών, το κρασί εδώ
παράγεται στο Νότιο Οντάριο στην νότιο Βρετανική Κολούµπια, και στη Nότια
Σκοτία. Οι δύο µεγαλύτερες οινοπαραγωγικές περιοχές είναι οη χερσόνησος του
Νιαγάρα στο Οντάριο και το Okanagan στην Βρετανική Κολούµπια. Άλλες
οινοπαραγωγικές περιοχές µαζί µε τις ακτές του Lake Erie και του Πρίγκιπα
Edward County στο Οντάριο, είναι η Similkameen valley, το Nότιο Fraser River
Valley, το Nότιο Vancouver Island και τα Gulf Islands στην Βρετανική Κολούµπια.
Το Icewine, το οποίο µπορεί να καλλιεργηθεί στις περισσότερες οινοπαραγωγικές
περιοχές του Καναδά, είναι το πιο διαδεδοµένο και αναγνωρισµένο προιόν σε διεθνή
βάση. Ο Καναδάς παρήγαγε 75.9 εκατοµµύρια lt κρασιού το 2002 (0.3% από την
παγκόσµια παραγωγή).(1), (60)

4.2 Vintners Quality Alliance (VQA)
Eίναι ένας ρυθµιστικός και ονοµαστικός παράγοντας, ο οποίος εγγυάται την υψηλή
ποιότητα και την αυθεντικότητα προέλευσης για τα κρασιά του Καναδά. Το British
Columbia VQA κρασί παράγεται από 100% British Columbia σταφύλια υπό
λογιστικό έλεγχο συστήµατος που αυτήν την περίοδο διεξάγεται από το British
Columbia Wine Institute. Στο Ontario, το VQA κρασί παράγεται από 100% Ontario
σταφύλια, διεξαχθείς από την Vintners Quality Alliance Ontario. Το σύστηµα VQA
επιτρέπει τις υπο-ονοµασίες, µε τις οποίες οι ποικιλίες των σταφυλιών πηγάζουν
από εξαιρετικά συγκεκριµένες γεωγραφικές τοποθεσίες µε διαφορετικό έδαφος και
κλίµα, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε την έννοια του terroir .
Τα VQA κρασιά µπορεί να φτιάχνονται από ποικιλίες της οικογένειας vinifera και
υβρίδια αυτών που έχουν εγκριθεί από την Vintners Quality Alliance. Στην Βρετανική
Κολούµπια τα VQA κρασιά φτιάχνονται µε σταφύλια vinifera, ενώ στο Ontario
χρησιµοποιούν µία σειρά από σταφύλια vinifera και ειδικότερα, δίνουν άδεια για την
καλλιέργεια της ποικιλίας Vidal. Αυτή η ποικιλία χρησιµοποιείται πιο συχνά για την
παραγωγή του πιο διάσηµου κρασιού στον Καναδά, τοu Icewine, και είναι αποδεκτό
από τον οργανισµό ΄΄ international Icewine standards΄΄ ο οποίος έχει καθοριστεί από
την Αυστρία, την Γερµανία και τον Καναδά. ∆εδοµένου ότι τα υψηλότερα ποιοτικά
κρασιά του Καναδά, κρασιά VQA, µπορούν να γίνουν µε τα σταφύλια από τις
σχετικά µικρές γεωργικές παραγωγές ανά άµπελο (που αυξάνει την ποιότητα),
συναντούν τα επίπεδα brix στη συγκοµιδή, και είναι ρυθµισµένα από την άποψη
της χρήσης των πρόσθετων ουσιών κατά τη διάρκεια της παραγωγής κρασιού.
Υπάρχουν επίσης πρότυπα που ρυθµίζουν τη χρήση ορισµένων τύπων
συσκευασιών και περατώσεων.
Για να λάβει τον προσδιορισµό VQA, ο µούστος κρασιού υποβάλλεται στη δοκιµή
από την VQA στη βρετανικό Κολούµπια ή το Οντάριο. Τα κρασιά έχουν συνήθως το
σύµβολο VQA στην κάψα ή την ετικέτα λαιµών, αν και µερικές οινοποιίες
ελαχιστοποιούν την παρουσία της στην ετικέτα, που οδηγεί στην ασάφεια σχετικά µε
την προέλευση του κρασιού.
Συνιστάται να αγοράζετε µόνο κρασιά που φέρουν στο στόµιο τη σφραγίδα VQA. Tα
κρασιά αυτά όχι µόνο ελέγχονται αυστηρά όσο αναφορά στην εγγυηµένη προέλευση
τους, αλλά και ποιοτικά για τη γεύση, το χρώµα και το άρωµα. Αυτό παρέχει τη
βεβαιότητα ότι έχετε αγοράσει ένα από τα καλύτερα Kαναδικά κρασιά. Ο Καναδάς
έχει επίσης δύο επίπεδα εγγύησης της προέλευσης: την ευρύτερη κατηγορία
κρασιών επαρχιακής επωνυµίας π.χ Βρετανική Κολουµπία ή Οντάριο, και την
ακριβέστερη και πιο εξειδικευµένη αµπελουργική περιοχή κρασιού, η οποία
προέρχεται από τις οινοπαραγωγικές περιοχές όπως της κοιλάδας Όκαναγκαν,
κοιλάδας Σιµιλκάµεν, νήσος Βανκούβερ για τη Βρετανική Κολούµπια και χερσόνησο
Νιαγάρα, βόρεια όχθη της λίµνης Ίρι ή νήσος Πέλι για το Οντάριο.
Η δύναµη των Καναδών παραγωγών έγκειται στα σταθερά και δροσερά λευκά
κρασιά τους και στα θερµά, παραγινωµένα γλυκά κρασιά. Μερικοί οινοκαλλιεργητές
και οινοπαραγωγοί πάντως, µπορούν να παρασκευάσουν εξαιρετικά ανεπτυγµένα
και πλήρη κόκκινα κρασιά. Εν τούτοις, είναι πολύ ελαφριά στην υφή και λίγο ρηχά.
Εδώ ισχύει το ίδιο όπως και σε κάθε άλλο µέρος: µην επιλέγετε τα φθηνότερα
κρασιά, επειδή λίγα χρήµατα παραπάνω θα σας προσφέρουν φορία. Τα κρασία που

προέρχονται από σταφύλια όψιµα κοµµένα, έχουν άγγιγµα βοτρύτη, γεγονός που τα
κάνει πιο σύνθετα και πιο ελκυστικά. Η θερµοκρασία στην οποία πίνονται είναι 10-12
Ο
C.(61)

4.3 Κανονισµός οίνων καταγωγής Καναδά που δικαιούνται να
φέρουν την ένδειξη "Icewine"
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 885/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για την
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90, (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 και (ΕΚ)
αριθ. 883/2001, για τον καθορισµό λεπτοµερειών εφαρµογής της κοινής οργάνωσης
της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους οίνους καταγωγής Καναδά που
δικαιούνται να φέρουν την ένδειξη "Icewine".
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 885/2001 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2001,για την
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90, (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 και (ΕΚ)
αριθ. 883/2001 για τον καθορισµό λεπτοµερειών εφαρµογής της κοινής οργάνωσης
της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους οίνους καταγωγής Καναδά που
δικαιούνται να φέρουν την ένδειξη "Icewine"
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την
κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς(1), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000(2), και ιδίως τα άρθρα 46, 68 και 80,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1608/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για
τον καθορισµό µεταβατικών µέτρων εν αναµονή των οριστικών µέτρων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) 1493/1999(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 731/2001(4), προβλέπει την παράταση της εφαρµογής
ορισµένων διατάξεων του Συµβουλίου, οι οποίες είχαν καταργηθεί βάσει του άρθρου
81 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, µέχρι τις 31 Μαρτίου 2001, εν αναµονή
της οριστικοποίησης και της θέσπισης των µέτρων εκτέλεσης του εν λόγω
κανονισµού, ιδίως του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 του Συµβουλίου, της 24ης
Ιουλίου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων για τον χαρακτηρισµό και την
παρουσίαση των οίνων και των γλευκών σταφυλής(5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1427/96(6).
(2) Το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχείο α) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 1990, περί
των λεπτοµερειών εφαρµογής για το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση οίνων και
γλευκών σταφυλής(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1640/2000(8), προβλέπει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 30
και 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 για ορισµένους εισαγόµενους οίνους
όσον αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης της ονοµασίας µιας ποικιλίας αµπέλου
και την ένδειξη του έτους συγκοµιδής.
(3) Το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89
προβλέπει ότι οι ενδείξεις σχετικά µε µια ανώτερη ποιότητα, που χρησιµοποιούνται
για την εσωτερική αγορά µιας τρίτης χώρας σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις της εν

λόγω χώρας, πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από την Κοινότητα, προκειµένου να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην κοινοτική αγορά.
(4) Το παράρτηµα XII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής, της
24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999(9), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2451/2000(10), προβλέπει παρεκκλίσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα σε
θειώδη ανυδρίτη ορισµένων οίνων (που προβλέπονται στο άρθρο 19 του εν λόγω
κανονισµού). Το παράρτηµα XIII του εν λόγω κανονισµού προβλέπει παρεκκλίσεις
όσον αφορά την πτητική οξύτητα ορισµένων οίνων (που προβλέπονται στο άρθρο
20 του εν λόγω κανονισµού).
(5) Το άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης
Απριλίου 2001, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές µε τα προϊόντα του
αµπελοοινικού τοµέα συναλλαγές µε τρίτες χώρες(11), προβλέπει τη δυνατότητα
αναλυτικών παρεκκλίσεων για ορισµένους εισαγόµενους οίνους, και κυρίως όσον
αφορά τον κτηθέντα αλκοολικό τίτλο ο οποίος είναι κατώτερος του 9 % vol και τον
συνολικό κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει 15 % vol χωρίς κανένα
εµπλουτισµό, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
(6) Οι οίνοι καταγωγής Καναδά που δικαιούνται να φέρουν την ένδειξη "Icewine"
παράγονται υπό συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που ισχύουν για τους κοινοτικούς
οίνους που δικαιούνται να φέρουν την ένδειξη "Eiswein". Προκειµένου να καταστεί
δυνατή η εισαγωγή και η εµπορία των οίνων του Καναδά που δικαιούνται να φέρουν
την ένδειξη "Icewine", µε ορισµένες ενδείξεις επί της ετικέτας που χρησιµοποιούνται
για τους οίνους αυτούς, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι προαναφερθείσες
παρεκκλίσεις για τους οίνους αυτούς όσον αφορά τη δυνατότητα χρησιµοποίησης
στην ετικέτα της ονοµασίας µιας ποικιλίας αµπέλου, της ένδειξης του έτους
συγκοµιδής και των ενδείξεων που αφορούν µια ανώτερη ποιότητα, την
περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη, την περιεκτικότητα σε πτητική οξύτητα, τον
κτηθέντα αλκοολικό τίτλο και τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο.
(7) ∆ιεξάγονται προς το παρόν διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Κοινότητας, την οποία
εκπροσωπεί η Επιτροπή, και του Καναδά µε σκοπό τη σύναψη γενικής συµφωνίας
επί του εµπορίου των οίνων, εν πρόθεση των δύο µερών είναι να συναφθεί µια
ικανοποιητική συµφωνία σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Για να διευκολυνθούν οι
συζητήσεις, οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να προβλεφθούν ως µεταβατικά µέτρα
µέχρι την έναρξη της εφαρµογής της συµφωνίας που θα προκύψει.
(8) Η επιτροπή διαχείρισης οίνων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρος της,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 τροποποιείται ως εξής:
α) στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β), προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: "τον Καναδά, χαρακτηρίζονται µε τον όρο 'Icewine'"·
β) στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α), προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: "τον Καναδά και χαρακτηρίζονται από την ένδειξη 'Icewine'"·
γ) στο παράρτηµα I, µετά το κεφάλαιο "3.α Αυστραλία" προστίθεται το ακόλουθο
κεφάλαιο: "4. ΚΑΝΑ∆ΑΣ

'Icewine' ενδεχοµένως µε την ένδειξη 'v.q.a.' ή την ένδειξη 'Vintners Quality
Alliance'.
Άρθρο 2
1. Στο παράρτηµα XII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1622/2000, προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο: "Σε συµπλήρωση του παραρτήµατος V τµήµα Α του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, το ανώτατο όριο της περιεκτικότητας σε θειώδη ανυδρίτη
καθορίζεται σε 400 mg/l για τους λευκούς οίνους καταγωγής Καναδά που έχουν
περιεκτικότητα σε υπολειµµατικά σάκχαρα, που εκφράζονται σε ιµβερτοποιηµένο
σάκχαρο, ίση ή ανώτερη προς 5 g/l και που δικαιούνται να φέρουν την ένδειξη
'Icewine'."
2. Στο παράρτηµα XIII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1622/2000, προστίθεται το
ακόλουθο στοιχείο: "ζ) όσον αφορά τους οίνους καταγωγής Καναδά:
σε 35 χιλιοστοϊσοδύναµα ανά λίτρο για τους οίνους που δικαιούνται να φέρουν την
ένδειξη 'Icewine'.
Άρθρο 3
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 883/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 33 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ): "δ) καταγωγής
Καναδά, των οποίων ο κτηθείς αλκοολικός τίτλος είναι κατώτερος του 7 % vol και ο
συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος υπερβαίνει το 15 % vol, χωρίς κανέναν
εµπλουτισµό, όταν χαρακτηρίζονται:
- από µια γεωγραφική ένδειξη,
- από την ένδειξη 'Icewine',
υπό τους όρους που καθορίζονται από τον νόµο της επαρχίας του 'Ontario' και της
'British Columbia'."
2. Στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 προστίθεται η
αναφορά στο στοιχείο δ).
3. Στο παράρτηµα VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 καταργείτει η ένδειξη
"Καναδάς".
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα
σε κάθε κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2001.
Για την Επιτροπή Franz Fischler.(1)

4.4 Τα κτήµατα που αντιπροσωπεύουν την παραγωγή icewine
στον Καναδά

Inniskillin
1499 Line 3, Niagara Parkway Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada L0S 1J0
Tel: +905.468.2187FAX: +905.468.5355 email: inniskil@inniskillin.com
Βρίσκεται στην περιοχή Niagara Lakeshore. Οι ιδρυτές του είναι ο Donald Ziraldo και
ο Κarl Kaiser παίζοντας σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή icewine που
αντιπροσωπεύει τον Καναδά. Το οινοποιείο άρχισε να παράγει icewine το 1983. Το
1991 κέρδισαν ένα από τα πιο σηµαντικά βραβεία στον κόσµο το: le grande prix
d’honneur vinexpo, Bordeaux για το icewine της χρονιάς 1987.Το Inniskillin ήταν το
πρώτο οινοποιείο που πήρε άδεια λειτουργίας στον Καναδά. Το πρώτο οινοποιείο
βρίσκονταν 2 χιλιόµετρα από την τωρινή του διεύθυνση και λόγω του ότι είχε ανάγκη
να µεγαλώσει, µεταφέρθηκε στην περιοχή που βρίσκεται τώρα και πήρε το όνοµα:
Brae Burn Estate. Ο οινολόγος Bruce Nicholson έχει διακριθεί ένας από τούς
καλύτερους οινολόγους στον διεθνή διαγωνισµό οίνων και ποτών στο
Λονδίνο.Επίσης έχουν οινοποιείο και στην κοιλάδα Okanagan στην Βρετανική
Κολούµπια.
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις ηµεροµηνίες τρύγου που πραγµατοποιήθηκαν
στο Inniskillin στα οινοποιεία του Niagara και Okanagan από το 1983 έως το 2006 .

INNISKILLIN ICEWINE HARVEST DATES
NIAGARA
VINTAGE
2006

OKANAGAN
HARVEST DATES
January 16th, 21st,
28thcompleted January 31st,
2007.

2005

VINTAGE

2006

2005
December 13, 14, 21, 2005;
January 15 – 16, 2006.

2004

2004
December 19, 27, 2004;
January 17th, completed
January 21, 2005.

2003

2003
January 6/7, 2004 - Koop &
Seeger Vineyards

January 7/8, 2004 Braeburn Estate

HARVEST DATES
November 28, 2006,
Dark Horse Vineyard and
Plut Vineyard, Osoyoos
Dec. 6th, 2005 Dark
Horse Vineyard and Dec.
6,7 Plut Vineyard,
Osoyoos
January 5, 2005 - Plut
Vyd.; January 3/4th, 2005
Dark Horse Vineyards
January 3, 2004

2002

2002

February 18, 2003

2001

January 29, 2002

December 13, 2000**Initial
picking
January 13, 2000

2000

December 11, 12, 2000

1999

January 19/20/00

December 22/98 & Jan. 1 –
12/99
December 31, 1997
February 15, 1998

1998

December 19, 20, 1998

1997

January 9, 1998

1996

December 27, 30, 1996

1995

December 7, 1995

Dec 2 -5,8-11,16-18, 2002 and
Jan 7 and 21, 2003

2001
December 27th, 2001 to
March 5th, 2002

2000
1999
1998
1997
1996

December 20, 31, 1996

1995
1994
1993
1992
1991

January 1, 11, 12, 16, 17,
18, 19, 1997
December 11-13, 1995
December 13-14, 1994
December 26-31, 1993
December 26, 1992
December 5,18, 1991

1990
1989
1988
1987
1986
1985

January 4,8 1991
December 6, 1989
February 4, 1989
January 5, 1988
January 23, 1987
December 15, 1985

1984
1983

January 8, 1985
No harvest, the crop was
destroyed by birds

Πινακας 5. Inniskillin Icewine Harvest Dates (62).

Υπάρχουν τρεις κύριες ποικιλίες Icewine που γίνονται στο Inniskillin, κάθε µία µε
τη µοναδική γεύση και το αρωµατικό σχεδιάγραµµά τους.(62)
Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις δηµοφιλέστερες ετικέτες icewine του κτήµατος
Inniskillin, καθώς και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά:

Φωτογραφία 29 (62).

Vidal: Είναι µια αρωµατική και σκληρή ποικιλία (γαλλικό υβρίδιο) ιδανική για την
παραγωγή icewine. Ισορροπία µεταξύ των πλούσιων και πλήρη αρωµάτων και
γεύσης µε την σταθερή οξύτητα. Το Inniskillin παράγει Vidal Icewine σε τρία
ευδιάκριτα στυλ. Το Vidal Icewine (όχι βαρέλι) διακρίνεται για τα τροπικά του φρούτα
στο άρωµα, το µάνγκο και το λίτσι. Το Oak Aged Vidal, µε αρώµατα κρεµώδους
βανίλιας και καραµελένιες νότες. Και το Sparkling Icewine το οποίο έχει νόστιµα
αρώµατα από βερίκοκο, αχλάδι, νεκταρίνι και ginger.

Φωτογραφία 30. (62).

Riesling: Είναι µία από τις πιο ευγενείς ποικιλίες του κόσµου. Με µεγάλη οξύτητα,
είναι µία φυσική ποικιλία για την παραγωγή ιcewine. Αρώµατα κίτρου όπως φρέσκο
lime και grapefruit, ώριµες νότες βερίκοκου και ροδάκινου.

Φωτογραφία 31. (62).

Cabernet Franc: Το κόκκινο κεραµιδί αυτής της ποικιλίας παράγει ένα µοναδικό
κόκκινο Icewine. Γλυκά κόκκινα βατόµουρα στο άρωµα και φρέσκες κόκκινες
φράουλες µε νότες βανίλιας είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του πανέµορφου
κρασιού.(62)
Τα βραβεία που πήρε το κτήµα για το 2008 είναι τα παρακάτω:
•
•
•

•

•

•
•

2006 Riesling Icewine94 Points
Wine Spectator
2006 Vidal Icewine91 Points
Wine Spectator
2006 Riesling Icewine, Niagara PeninsulaGrand Gold
Vinitaly 2008
Italy
2006 Vidal Icewine, Niagara PeninsulaGold
Vinitaly 2008
Italy
2006 Vidal Icewine, Niagara PeninsulaGold
Sélections Mondiales des Vins Canada
Quebec City
2007 Ruby Icewine, Niagara PeninsulaDouble Gold
San Francisco International Wine Competition 2008
2007 Vidal Icewine, Niagara PeninsulaDouble Gold
San Francisco International Wine Competition 2008

Ενώ για το 2007 τα βραβεία ήταν τα εξής:
•
•

•

2005 Riesling Icewine90 Points
Wine Enthusiast
2005 Riesling IcewineGold, Best in Class
International Wine & Spirit Competition
London, UK
2006 Okanagan Dark Horse Vineyard Riesling IcewineGold
Okanagan Fall Wine Festival

•
•
•

2006 Okanagan Vidal IcewineGold
Okanagan Fall Wine Festival
2006 Okanagan Riesling IcewineGold
Wine Access 2007 Canadian Wine Awards
2006 Riesling IcewineGold
Wine Access Canada's Wine & Food Magazi

Reif estate
15608 Niagara Parkway, Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0, Tel: 905-468-7738,
Fax: 905-468-5878
Βρίσκεται στην περιοχή Niagara Peninsula στο Οντάριο. Ο οινοποιός άρχισε να
ασχολείται µε το icewine νωρίς την δεκαετία του ‘ 80. Όταν ο κριτικός Robert
M.Parker δοκίµασε το icewine 1987 σηµείωσε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα icewine
που είχε δοκιµάσει.Το 2001 πήρε χρυσό µετάλλιο για το icewine vidal 1999 vqa στον
διαγωνισµό Challenge International du Vin Competition.Το Reif Estate άνοιξε το
1982 µε φιλοσοφία να συνδιάσουν την παράδοση µε την µοντέρνα τεχνολογία. Με
135 στρέµµατα αµπελιών χρησιµοποιούν µόνο τις δικές τους ποικιλίες για την
παραγωγή οίνων ποιότητας. Τα κρασιά παλαιώνουν σε αυθεντικά δρύινα βαρέλια σε
κελάρι που βρίσκεται κάτω από την γη. Ο Κlans W.Reif ιδιοκτήτης του κτήµατος έχει
σπουδές στην αµπελουργία και την οινολογία και πιστεύει ότι τα πιο ποιοτικά κρασιά
φτιάχνονται µόνο από τέλεια συστατικά. Στον έβδοµο διεθνή διαγωνισµό οίνου στην
Βερόνα της Ιταλίας το οινοποιείο κέρδισε το ειδικό βραβείο 1999 για τα πιο
υψηλόβαθµα οινοποιεία του Καναδά. Ο οινολόγος του κτήµατος είναι ο Roberto
D.Didomenico.

Pillitteri estates
1696 Niagara Stone Road Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada L0S 1J0, Τel:
(905) 468-3147, Fax: (905) 468-0389 e-mail: winery@pillitteri.com
Βρίσκεται στην περιοχή Niagara-on-the-Lake στο Οντάριο. Το 1988 ο Gary Pillitteri
κέρδισε χρυσό µετάλλιο για το icewine του. Άνοιξε το οινοποιείο του το 1993 και
τώρα παράγει σχεδόν γύρω στα 600,000 lt ετησίως. Το οινοποιείο έχει φτάσει
σχεδόν τα 400 µετάλλια σε διεθνής και τοπικούς διαγωνισµούς, µερικά από αυτά
είναι: το civart trophy από τον διαγωνισµό Challenge International du Vin
Competition στο Bordeaux και ένα διπλό χρυσό µετάλλιο στον διαγωνισµό American
wine society στις ΗΠΑ. Το Pillitteri Estate είναι ένα από τα µεγαλύτερα οινοποιεία
στον Καναδά που παράγουν icewine. Οι ποικιλίες που χρησιµοποιούν είναι: Vidal,
Gewürztraminer και εξάγεται σε περισσότερες από 12 χώρες παγκοσµίως. Τα
αµπέλια του κτήµατος τα είχε η οικογένεια Pillitteri από το 1948 και καθώς
περνούσαν τα χρόνια όλο και πρόσθεταν και καινούριες ποικιλίες. Τα σταφύλια του
κυρίως µαζεύονται από τα 53 στρέµµατα αµπελιών µε παραγωγή που ανέρχεται στα

140,000 lt ετησίως. Το Pillitteri estate είναι ένα από τα κυριότερα οινοποιεία στην
παραγωγή του icewine και ήταν το πρώτο που έφτιαξε icewine από την ποικιλία
syrah και Semillon. Ο οινοποιός είναι ο Marc Bradshaw.

Peller estate
290 John Street East, RR #1 Niagara-on-the-Lake, ON Canada, L0S 1J0,
Tel: 905-468-4678 or 1-888-673-5537, Fax: 905-468-1920
Βρίσκεται ακριβώς έξω από την περιοχή Niagara-on-the-Lake. Έχει κερδίσει αρκετά
µετάλλια σε παγκόσµιους διαγωνισµούς. Πριν από 25 χρόνια περίπου, αυτός ο
οινοποιός ταξίδεψε στην περιοχή του Νιagara Peninsula µε όνειρο να δηµιουργήσει
τα πιο ποιοτικά κρασιά στον Καναδά. Έτσι και έκανε ο Andew Peller, µε την γνώση
και την εµπειρία του στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών, έµαθε ότι ένα από τα
µυστικά στην παραγωγή icewine είναι τα σταφύλια να είναι υγιέστατα, έτσι ώστε να
δώσουν ένα πολύ καλό ποιοτικό κρασί. Το οινοποιείο του το έφτιαξε στην περιοχή
Niagara Peninsula που αποδείχτηκε εξαιρετική περιοχή για την καλλιέργεια του
αµπελιού του. Αργότερα πήρε την ευθήνη ο γιος του ο Joseph που συνέχισε να
πραγµατοποιεί το όνειρο του πατέρα του. Οινοποιός είναι ο Lawrence Buhler.(65)

Pelee Island Winery
455 Seacliff Drive (County Road #20), Kingsville, Ontario, Canada N9Y 2K5,
Τel: (519) 733-6551, Fax: (519) 733-6553 1-800-597-3533
Ένα από τα πρώτα οινοποιεία στον Καναδά που παράγει icewine. Έφτιαξαν το
πρώτο icewine από κόκκινο σταφύλι (lemberger) στον Καναδά. Το vidal icewine
2004 κέρδισε χρυσά µετάλλια σε διαγωνισµούς. Βρίσκεται στο Pelee island στην
περιοχή Lake Erie. Το οινοποιείο δηµιουργήθηκε το 1979, και έχει στην κατοχή του
550 στρέµµατα αµπελιών. Το νησί έχει ένα ιδιαίτερο µικροκλίµα στην περιοχή που
προσδίδει ένα σηµαντικό χαρακτήρα στο παραγόµενο icewine στον Καναδά. Οι
καλλιεργούµενες ποικιλίες είναι: Chardonnay, Gewürztraminer, Riesling, S.Blanc,
Vidal, Pinot Gris, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah,
Tempranillo, Gamay, Zweigelt. Οινοποιός είναι ο Martin Janz Jeff Kah’s.(66)

Tinhorn Creek
Box 2010, Oliver, BC V0H 1T0, Τel: (250) 498-3743, Fax: (250) 498-3228
Toll Free: 1-888-484-6467, email: winery@tinhorn.com

Βρίσκεται στην περιοχή του Okanagan και έχει καθιερωθεί ένα από τα µεγαλύτερα
κτήµατα του Καναδά. ∆ηµιουργήθηκε το 1993 από τον Bob Shaunessy και τον Kenn
Oldfield οι οποίοι φύτεψαν αµπέλια σε 80 στρέµµατα στην περιοχή Oliver στο
Okanagan. Ο Kenn είχε σπουδάσει αµπελουργία και η γυναίκα του οινολογία, η
οποία έχει βραβευτεί µία από τους καλύτερους οινοποιούς στον Καναδά. Το
οινοποιείο άνοιξε επίσηµα το 1996 και οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι: Merlot,
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris Και Gewürztraminer. Το
οινοποιείο έχει ένα ολοκαίνουριο κελάρι χωρητικότητας 1000 βαρελιών και µε µια
µοντέρνα τεχνολογία κρατάει τα κρασιά στην θερµοκρασία των 15 ο C.(67)

Summerhill Pyramid Winery
4870 Chute Lake Road Kelowna, BC Canada V1W 4M3, Tel: (250) 764-8000 Toll
Free: 1-800-667-3538, Fax: (250) 764-2598
Βρίσκεται στην κοιλάδα Okanagan στην Βρετανική Κολούµπια. Αυτό το βιολογικό
οινοποιείο είναι το πιο επισκέψιµο στον Καναδα. Ο Sephen Cipes άρχισε να φτιάχνει
icewine το 1992 από την ποικιλία Riesling. To Pinot Noir icewine του είχε φτάσει να
είναι το πιο ακριβό στην αγορά του Καναδά. Το οινοποιείο άνοιξε το 1987, είναι ένα
βιολογικό οινοποιείο πιστοποιηµένο και έτσι δίνει αρίστης ποιότητας προιόντα. Το
2008 πήρε χρυσό µετάλλιο για το Peace Chardonnay Icewine 2006 στον διαγωνισµό
Chardonnay Du Monde. Οινοποιός είναι ο Eric Vonkrosigk.(68)
∆ύο µόνο οινοποιεία στο Καναδά παράγουν αποκλειστικά icewine

Paradise Raunch
901 – 525 Seymour Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6B 3H7
Tel: +1 (604) 683-6040, Fax: +1 (604) 683-8611, Email: info@icewines.com
Βρίσκεται στην περιοχή Okanagan. Παράγει µόνο icewine, η πρώτη χρονιά ήταν το
1998 όπου παράχθηκαν icewine από 8 ποικιλίες και χρησιµοποιήθηκαν πάνω από
300 τόννους παγωµένα σταφύλια.(69)

Royal De Maria Wines
4551 Cherry Avenue, Vineland
∆ηµιουργήθηκε το 1997 στην περιοχή Vineland στο Οντάριο. Ο οινοποιός Joseph
De Maria παράγει περισσότερα από 24 διαφορετικά είδη icewine.(70)

Calona vineyards
1125 Richter Street, Kelowna, BC Canada V1Y 2K6, Tel 250-762-3332,
Fax 250-762-2999
Το πιο παλιό οινοποιείο στην Βρετανική Κολούµπια, το οποίο καθιερώθηκε το 1932.
Οι αµπελώνες Calona που βρίσκονται στην νότια κοιλάδα της Βρετανικής
Κολούµπια όπου το καυτό, ηλιόλουστο κλίµα παράγει τα λεπτότερα σταφύλια. 1500
τόνοι σταφυλιών συντρίβονται κάθε έτος για να παραγάγουν πολλές θαυµάσιες
επιλογές διαφόρων ποικιλίων VQA που προσφέρονται από το Calona. Σαν
πρωτοπόρο στην βιοµηχανία κρασιού, το Calona ανοίγει το δρόµο στα πιό υψηλά
επίπεδα χειροτεχνίας και επαγγελµατισµού. Σήµερα, τα κρασιά Calona είναι
βραβευµένα, συναγωνίζονται τα παγκόσµια καθιερωµένα ονόµατα που
αποδεικνύουν ότι η κοιλάδα Okanagan είναι στη διεθνή πρώτη γραµµή της
παραγωγής κρασιού VQA. Οι αµπελώνες Calona συνεχίζουν να εφοδιάζουν την
παγκόσµια αγορά και να παράγουν τα λεπτότερα βραβευµένα VQA κρασιά από
αυτήν την οινοποιία. Στους αµπελώνες Calona ανακαλύπτουν πάντα κρασιά που
ορίζονται προσιτά και οµαλά. Παράγουν κρασιά που είναι µεµονωµένα και πιστά
στην Βρετανική Κολούµπια. Οι οινοπαραγωγοί εφαρµόζουν αποδεδειγµένες και
καινοτόµικές τεχνικές όπως τον έλεγχο και τη σταθερή παρακολούθηση της
θερµοκρασίας, την επιλογή ζύµης. Το πάθος τους για την ποιότητα που συνδυάζεται
µε τον άφοβο πειραµατισµό τους έχει κερδίσει πολυάριθµους βραβεία από την
καναδική και διεθνή αγορά κρασιού. Την δεκαετία του ’90 άρχισε και η παραγωγή
icewine.Ο οινοποιός Howard Soon’s το 1994 έφτιαξε icewine από την ποικιλία
Ehrenfelser, 660 φιάλες περίπου των 375 ml το οποίο κέρδισε χρυσά µετάλλια σε
πολλούς διεθνής διαγωνισµούς. Άλλες ποικιλίες που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή icewine είναι verdelet, pinot blanc, ehrenfelser. Την χρονιά 2000 η
παραγωγή ήταν πάνω από 13000 φιάλες των 375 ml. Εκείνη την χρονιά έφτιαξε και
το πρώτο του icewine από κόκκινο σταφύλι Pinot Noir του οποίου η παραγωγή ήταν
2400 φιάλες των 375 ml.(71)

Jackson – Triggs
2145 Regional Road 55 Niagara-on-the-Lake, ON L0S 1J0 Local: (905) 468-4637
Toll-free: 866 589-4637
Η οινοποιία Jackson – Triggs στο Niagara estate παράγει κρασιά που συνδέονται
µε κρασιά από περιοχές παγκόσµιας ποιότητας, αλλά µε τα δικά τους διακριτικά
χαρακτηριστικά, βασισµένα στο µοναδικό terroir (έδαφος και γεωγραφικές ιδιότητες)
της περιοχής. Τα σταφύλια εξαιρετικής ποιότητας ακµάζουν γύρω στην περιοχή
Niagara-on-the-Lake λόγω των επιρροών θέρµανσης και ψύξης της λίµνης
Οντάριο.Τα 11,5 στρέµµατα του αµπελώνα στο κτήµα έχουν φυτευτεί µε τους
λεπτότερους vinifera κλώνους και τα ριζώµατα - συνήθεια που µπολιάζεται στη
Γαλλία. Ο αµπελώνας χαρακτηρίζει τρείς κλασικές ποικιλίες: Chardonnay, Pinot Noir

και Riesling.Οι οινοποιοί λειτουργούν επίσης πολύ στενά µε διάφορους
επιλεγµένους καλλιεργητές σταφυλιών στην περιοχή Niagara για να αυξήσουν τον
ανεφοδιασµό τους vinifera σταφυλιών όπως Merlot, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Gewόrztraminer Και Sauvignon Blanc.

Φωτογραφία 32. Οι αµπελώνες Jackson – Triggs στην νότιο κοιλάδα του Okanagan. (72)

Το 1998 ο Jackson – Triggs πήρε 410 στρέµµατα στην περιοχή που ονοµάζεται
Osoyoos Lake Bench στην ινδική ζώνη Osoyoos. Τοποθετηµένη κατά µήκος των
εντυπωσιακών βουνοπλαγιών που φτάνουν επάνω από τη λίµνη Osoyoos, οι
αµπελώνες απολαµβάνουν το άφθονο φως του ήλιου χάρη νοτιοδυτική έκθεσή του.
Οι αµπελώνες, χαρακτηρίζονται κυρίως από αµµώδη χώµατα και αµµοχάλικα. Η
υψηλή θερµότητα κατά τη διάρκεια της ηµέρας ισορροπείται από την επίδραση
ψύξης της λίµνης την νύχτα, που παρέχει τους βέλτιστους όρους για την αύξηση
αµπέλων και την ωρίµανση σταφυλιών. Ταξινοµηµένο ως η µόνη έρηµος που
βρίσκεται στον Καναδά, το µοναδικά κλίµα της περιοχής και τα χώµατα συνδυάζουν
να δηµιουργήσουν ένα ιδανικό "terroir" για την ανάπτυξη µιας ευρείας επιλογής
ποικιλιών εξαιρετικής ποιότητας. Ένα µέρος από τα 240 στρέµµατα του Osoyoos
Lake Bench
ονοµάζεται Bull Pine Estate Vineyard και το δεύτερο µέρος,
καλύπτοντας 186 στρέµµατα λέγεται Bear Cub Estate Vineyard. στο Bull Pine
καλλιεργούνται οι ποικιλίες: merlot , Cabernet Sauvignon και από λευκές: Viognier,
Sauvignon Blanc Και Chardonnay. Στο Bear Cub καλλιεργούνται οι ίδιες ποικιλίες
συν την ποικιλία Syrah.(72)

Cave Spring Cellars
3836 Main Street, Jordan, Ontario (905) 562-3581, e-mail: info@cavespring.ca
Βρίσκεται στην περιοχή Niagara Peninsula. Τα αµπέλια τους βρίσκονται στο
Beamsville Bench, βραβευµένο ως το καλύτερο µικροκλίµα για την καλλιέργια
vinifera αµπελιών. Ιδρύθηκε το 1986 από τον αµπελουργό Leonard Pennachetti και
τον οινολόγο Angelo Pavan. Σχεδόν η µισή παραγωγή είναι από σταφύλια Riesling
και έχουν την φήµη ότι παράγουν εξαιρετικό Riesling icewine. Οινοποιός είναι ο
Angelo Pavan.(73)

Magnotta Winery
271 Chrislea Rd. Vaughan, ON L4L8N6
Οι ιδιοκτήτες Gabe & Roseanna Di Zio Magnotta άνοιξαν το οινοποιείο το 1989.
Σήµερα κατέχουν την τρίτη θέση στις πωλήσεις στον Καναδα. Το 1989 η παραγωγή
τους ήταν για 2 κρασιά µόνο ενώ τώρα έχουν γύρω στις 180 ετικέτες. Το οινοποιείο
παράγει κρασιά από σταφύλια που καλλιεργούνται σε 180 στρέµµατα στην περιοχή
Niagara Peninsula στο Οντάριο και σε 351 στρέµµατα που βρίσκονται στην περιοχή
Maipo Valley στην Χιλή. Τα κρασιά τους έχουν κερδίσει πάνω από 2400 βραβεία
που περιλαµβάνουν χρυσά µετάλλια σε διαγωνισµούς σε όλο τον κόσµο όπως:
Vinexpo (Γαλλία ) και Vinitaly (Ιταλία). Είναι το πρώτο οινοποιείο στον Καναδά που
έχει κερδίσει 4 Black Diamond Trophies στον διαγωνισµό Intervin International
(ΗΠΑ). Οινοποιός είναι ο Peter Rotar και ο Macro Zamuher.(74)

Stoney Ridge Estate Winery
3201 King St. Vineland, OntarioL0R 2C0
Το οινοποιείο ιδρύθηκε από τον Jim Warren το 1985 στην περιοχή Ridge Road στο
Stoney. Σήµερα το οινοποιείο βρίσκεται στην περιοχή Vineland στο Οντάριο .(από το
1995) .Η παραγωγή του είχε ξεκινήσει στα 500 λίτρα και µετά από 4 χρόνια έφτανε
τα 4000 λίτρα και συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο.Οινοποιός: Ray Cornele και Jim
Warren.(75)

Birchwood Estate Wines
(905) 562-VINE (8463) 4679 Cherry Avenue, e-mail: chevonn@diamondwines.com
Ένα µικρό, φιλικό οινοποιείο που βρίσκεται 2 χιλιόµετρα από την περιοχή
Beamsville Bench, στο Οντάριο. Έχει 10 στρέµµατα αµπελιών και ανήκει στην
εταιρεία Niagara Cellars Inc. Το κτήµα παράγει: cabernet franc, Riesling,
gewürztraminer και vidal icewines. To Gewürztraminer Riesling 2003 κέρδισε διπλό
χρυσό µετάλλιο στο διαγωνισµό American Wine Society’s Commerciak Wine
Competition. Οινοποιός : Tom Green.(76)

Chateau des Charmes
1025 York Road Niagara-on-the-Lake, Ontario Contact: Anne Pugsley or
Madame Andrée Bosc, Tel: 905- 262-4219 Fax: 905-262-5548
Ο winemaster Paul Michael Bosc, ένας Γάλλος αµπελουργός ήρθε στον Καναδά και
ξεκίνησε να αξιοποιεί τα αµπέλια της οικογένειας του το 1978. Το οινοποιείο έχει 270
στρέµµατα στην περιοχή Niagara-on-the-Lake. Καλλιεργούνται αποκλειστικά
σταφύλια της οικογένειας Vitis Vinifera. Η γυναίκα του δασκάλα στο επάγγελµα έχει
αναλάβει την ξενάγηση του οινοποιείου. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι:
Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Gamay,
Riesling. Οινοποιός: Paul Bosc. Τα κρασιά προµηθεύουν τον Καναδά, το Ηνωµένο
Βασίλειο, την Ιαπωνία και την Χαβάη.(77)
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Κεφάλαιο 5. Το icewine στην Αυστραλία
Η αυστραλιανή βιοµηχανία κρασιού είναι ο τέταρτος-µεγαλύτερος εξαγωγέας στον
κόσµο, εξάγει πάνω από 400 εκατοµµύρια λίτρα ετησίως σε µια µεγάλη διεθνή
αγορά εξαγωγών που περιλαµβάνει τις οινοπαραγωγικές χώρες "παλαιών κόσµων"
όπως Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.(78)

5.1 Η αµπελουργική ζώνη στην Αυστραλία

Οι οινοπαραγωγικές ζώνες της Αυστραλίας είναι οι παρακάτω περιοχές:
South Australia wine regions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adelaide Hills
Barossa Valley
Clare Valley
Coonawarra
Eden Valley
Langhorne Creek
McLaren Vale
Padthaway
Riverland

Victoria wine regions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpine Valleys
Goulburn Valley
Grampians
Heathcote wine region
Henty
Mornington Peninsula
Pyrenees
Rutherglen
Yarra Valley

New South Wales wine regions
•
•
•

Hunter Valley
Mudgee
Riverina

Western Australia wine regions
•
•

Margaret River
Swan Valley

5.2 Καλλιεργούµενες ποικιλίες στην Αυστραλία
Οι κυριότερες ποικιλίες σταφυλιών είναι: Shiraz, Cabernet Sauvignon , Merlot,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, και Riesling. Η χώρα δεν έχει κανένα
γηγενές σταφύλι, και οι Vitis Vinifera ποικιλίες εισήχθησαν από την Ευρώπη και
τη Νότια Αφρική προς το τέλος του 18ου και νωρίς του 19ου αιώνα.(78)
Ερυθρές ποικιλίες: Shiraz, Cabernet Sauvingnon, Merlot, Mourvedre, Grenache,
Pinot Noir.
Λευκές ποικιλίες: Chardonnay, Sémillon, Sauvignon Blanc, Riesling.

5.3 Τα κτήµατα που αντιπροσοπεύουν την παραγωγή icewine
στην Αυστραλία

Bloodwood Estate
231 Griffin Road via Orange N.S.W., 2800, Tel: 02-63625631; fax 02-6361117
Το Bloodwood είναι συνώνυµο µε την ποιότητα του κρασιού και του φαγητού στην
περιοχή Orange που βρίσκεται δυτικά του Σύδνευ. Η Rhonda και ο Stephen Doyle,
δηµιούργησαν το κτήµα στην περιοχή την άνοιξη του 1983. Αν και δεν είχε υπάρξει
καµία προηγούµενη εµπειρία µε τα εµπορικά σταφύλια κρασιού στην περιοχή,
πρώτα τα σταφύλια Merlot Noir καλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο θερµό
κλίµα, µε έδαφος αµµοχάλικα. Την πρώτη χρονιά η παραγωγή ήταν 650 λίτρα τον
Απρίλιο του 1986. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσι πέντε ετών, έχουν
επιλέξει προσεκτικά και φυτεψει στις περιοχές επάνω στη ιδιοκτησία Griffin Road
που προσφέρει την καλύτερη δυνατότητα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας
σταφυλιών. Ο αµπελώνας τώρα έχει 21,274 αµπέλια Vinifera που καλύπτουν 8.072
Hectares στο καλύτερο µέρος στην περιοχή Orange.
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στο κτήµα καθώς
και άλλες πληροφορίες σχετικά µε τα αµπέλια.
Bloodwood Vineyard Varietal Breakdown
Variety of Vine
Planted Selection

Vine Spacing

Number

Area (Ha)Yield H/l

Merlot Noir 1983

French?

1.5 by 3.0 m

1000

0.45

25

Merlot Noir 1991

D3V14

1.5 by 2.5 m

1500

0.562

39

Sub Totals

2,500

1.012 Ha 64 H/l

Viral French? 1.5 by 3.0 m

800

0.36

30

1983
Cabernet Franc

Italian?

1.5 by 3.0 m

500

0.23

15

1984
Cabernet Franc

1334 Bord

1.2 by 3.0 m

1000

0.36

28

1500

0.59 Ha 43H/l

Malbec

1983

Sub Total
Cabernet
Sauvignon

1983

SA125

1.5 by 3.0 m

250

0.12

6

Cabernet
Sauvignon

1991

Lang Creek

1.5 by 2.5 m

2000

0.75

38

5750

2.18 Ha 44H/l

Sub Total
Pinot Noir 1984

MV6/Gri

1.5 by 2.5 m

100

0.038

1

Pinot Noir 1991

MV6/Gri

1.5 by 2.5 m

750

0.28

10

850

0.318 Ha 11 H/l

Sub Total

Shiraz

1997

PT23

1.8 by 3.0

1524

0.822 Ha 35

Sub Total

1524

0.822 Ha 35 H/l

Total Reds

12,124

4.922

197 H/l

Chardonnay 1984

Penfolds 58

1.2 by 2.5 m

4200

1.21

35

Chardonnay 1994

FVI10V5

1.5 by 3.0

3000

1.35

45

Sub Total

7200

2.56

80 H/l

Riesling

1984

McWill. 198 1.2 by 2.5 m

200

0.06

3

Riesling

1985

McWill.198

1750

0.53

38

Sub Total

1950

0.59 Ha 41 H/l

Total Whites

9150

3.15

Grand Totals

21,274

8.072 Ha 318 H/l

1.2 by 2.5 m

121

Πινακας 6. ποικιλίες που καλλιεργούνται στο κτήµα. (79)

Το πρώτο icewine φτιάχτηκε το 1994 από την ποικιλία Riesling και το επόµενο το
1997. Το 1994 ο τρύγος πραγµατοποιήθηκε στις 4 και 5 ιουλίου και το 1997 στις 20
Ιουλίου. Οι συνθήκες δεν επίτρέπουν στον παραγωγό την παραγώγη icewine καθ’ότι
οι χειµώνες δεν είναι τόσο παγωµένοι. (79)

Hood Wines
208 Denholms Road Cambridge, TAS 7170 Tel: 03 6248 5844
O Andrew Hood, οινοποιός και απόφοιτος στο πανεπιστήµιο Charles Sturt, άνοιξε το
οινοποιείο το 1990 µε την γυναίκα του την Jenny. Μέσα σε µια δεκαετία κέρδισε
µερικά βραβεία και πήρε το όνοµα του παραγωγού της χρονιάς στην Αυστραλία. Ο
ίδιος δήλωσε ότι πουθενά στην Αυστραλία δεν κάνει τόσο κρύο ώστε να µπορούν να
παράγουν icewine έτσι χρησιµοποιεί ένα µηχανισµό που παγώνει τα σταφύλια για
να αφαιρέσει το νερό και έτσι παράγει κρασιά τύπου icewine. Το 1997 το iced
Riesling που έφτιαξε κέρδισε στον διαγωνισµό Tasmanian Wine Show 1998 για το
καλύτερο φρέσκο λευκό κρασί.(1)

Κεφάλαιο 6
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Κεφάλαιο 6. Το icewine στην Τσεχία
6.1 Καλλιεργούµενες ποικιλίες στην Τσεχία
Πολλές περιοχές της Τσεχίας έχουν µεγάλες περιοχές καλλιέργειας αµπελιών. Αν και
τα τσεχικά κρασιά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στην ευρύτερη διεθνή αγορά, είναι
δηµοφιλή εσωτερικά και στις γειτονικές χώρες.(80)
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι :

Φωτογραφία 33. Frankovka grapes (80).

Ερυθρές:
•
•
•
•
•
•

Svatovavřinecké - Saint Laurent, 9% of vineyard planting
Frankovka - Blaufränkisch, 5.6%
Zweigeltrebe - Zweigelt, 4.7%
Rulandské modré - Pinot Noir, 4%
Modrý Portugal - Blauer Portugieser, 3.9%
Cabernet Sauvignon, 1.3%

Φωτογραφία 34.Ryzlink rýnský grapes (80).

Λευκές :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müller-Thurgau, 11.2% of vineyard planting
Veltlínské zelené - Grüner Veltliner, 11%
Ryzlink vlašský - Welschriesling, 8.5%
Ryzlink rýnský - Riesling, 7%
Sauvignon blanc, 5%
Rulandské bílé - Pinot Blanc, 5%
Chardonnay, 4%
Rulandské šedé - Pinot gris, 3.7%
Tramín červený - Gewürztraminer, 3%
Neuburské - Neuburger, 2.3%

•
•
•

Muškát moravský - Moravian Muscat, 1.8%
Veltlínské červené rané - Frühroter Veltliner, 1.7%
Irsai Oliver, 0.4% (80)

6.2 Τα κτήµατα που αντιπροσωπεύουν την παραγωγή icewine
στην Τσεχία

Mikros- Vin Mikulov
Nadrazni 29 , 69201 Mikulov, Czech Republic
Το 1994 το οινοποιείο έφτιαξε το πρώτο Ledove Vino (icewine), στη Τσεχία. Η
παραγωγή του ήταν 100 lt από την ποικιλία Riesling. Η τεχνική της οινοποίησης
βασίζεται στη µέθοδο της Αυστρίας. Παρόλο που η τιµή του παραγόµενου icewine,
είναι διπλάσια από αυτά της Αυστρίας δεν είχαν κανένα πρόβληµα στην πώληση
των περιορισµένων φιαλών τους.13 διαφορετικά είδη Ledove Vino παράγονται κάθε
χρόνο από το 1994. Οι ποικιλίες που χρησιµοποιούν είναι Chardonnay και
Riesling.(81)

Veverka Frantisek-Vinarstvi
696 15 Cejkovice 220, Czech
Το 1996 άρχισε η παραγωγή Ledove Vino από τις ποικιλές gruner Veltliner και
Welschriesling. Η παραγωγή το 1998 ήταν 50 λίτρα, 200 λίτρα το 1999 και 150 λίτρα
το 2000.(1)
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7.1 Το icewine στην Ουγγαρία
Τα πιό γνωστά κρασιά στην Ουγγαρία είναι το λευκό επιδόρπιο κρασί Tokay (Tokaji)
και το λεγόµενο αίµα του ταύρου (Egri Bikavιr), ένα σωµατώδες κόκκινο κρασί. Οι
ποικιλίες που χρησιµοποιούνται στην Ουγγαρία είναι (82)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Furmint
Ezerjó
Hárslevelű
Kéknyelű
Juhfark
Irsai Olivér
Cserszegi Fűszeres
Királyleányka
Leányka

Ένα κτήµα που αντιπροσωπεύει την Ουγγαρία στην παραγωγή icewine :

Chateau Pajzos
3950 Sarospatak, Nagy Lajos u. 12
Το 1998 στις 7 ∆εκεµβρίου µε θερµοκρασία -90 C πραγµατοποιήθηκε ο τρύγος µέσα
στη νύχτα για να δώσει 400 lt icewine. Τις επόµενες χρονιές οι κλιµατολογικές
συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για την παραγωγή icewine.(1)

7.2 Το icewine στο Λουξεµβούργο
Τα κτήµατα στο Λουξεµβούργο είναι: Charles Decker που το πρώτο του icewine
ήταν 10lt από την ποικιλία Riesling το οποίο φτιάχτηκε το 1994 και ακολούθησαν και
επόµενες χρονιές.Domaine Mme Aly Duhr το οποίο έφτιαξε icewine το 1998, στις 28
Ιανουαρίου, το οποίο είχε χαµηλή οξύτητα σε ισορροπία µε τη φρουτώδη γεύση
του.(83)(1)

7.3 Το icewine στη Νέα Ζηλανδία
Τα κτήµατα που αντιπροσωπεύουν την Νέα Ζηλανδία είναι: το Chard Farm, το οποίο
έφτιαξε το πρώτο του icewine το 1992, µε τρύγο που έγινε στις 22 Ιανουαρίου σε
θερµοκρασία -12οC.Το Lincoln Vineyards, το οποίο άρχισε να παράγει icewine από
την ποικιλία Gewurztraminer το 1989 .Το Seifried Estate, το οποίο έφτιαξε icewine
το 1997 και από την ποικιλία Gewurztraminer. Το Selaks wines, το οποίο φτίαχνει
icewine από τις ποικιλές Gewurztraminer και Riesling.(84)(1)

7.4 Το icewine στη Ρουµανία
Το οινοποιείο Vie vin Murfatlar ξεκίνησε την παραγωγή icewine το 1962 µε 14000 lt
από την ποικιλία Pinot Gris. Ακολούθησαν οι χρονιές 1965 µε την ποικιλία
Chardonnay, 1968 και 1969 µε την ποικιλία Pinot Gris και το 1971 µε την ποικιλία
Chardonnay.(1)

7.5 Το icewine στη Σλοβενία
Μερικά από τα κτήµατα που αντιπροσωπεύουν την Σλοβενία είναι: το κτήµα CurinPrapotnik, έφτιαξε το πρώτο Ledeno Vino (icewine) το 1985 από την ποικιλία
Riesling. Το Franci Cvetko, παράγει Ledeno Vino από την ποικιλία kerner.Το Jurig
Hlupic παράγει Ledeno Vino από to 1991. Το Jeruzalem Ormoz ξεκίνησε να παράγει
Ledeno Vino από την δεκαετία του 1970.Το Lgutomercan, το πρώτο του Ledeno
Vino ήταν το 1991 από την ποικιλία Riesling.Το Skofiga Maribor ξεκίνησε να
παράγει Ledeno Vino το 1999 από την ποικιλία Riesling.(85)

7.6 Το icewine στη Σουηδία
Μερικά από τα κτήµατα που αντιπροσωπεύουν την Σουηδία είναι: το κτήµα Weinbau
Erich Andrey, ξεκίνησε την παραγωγή icewine το 1998 µε τρύγο που
πραγµατοποιήθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου σε θερµοκρασία -8 οC και έδωσε 450 lt
Eiswein.Το Peter und Reni Baur- Ammon Weinbau, το οποίο έφτιαξε το πρώτο
icewine το 1991 περίπου 150 lt από την ποικιλία Pinot Noir. To Weingut Jurg Saxer
im Bruppach, το οποίο έφτιαξε το πρώτο icewine το 1991 από την ποικιλία Pinot
Noir. To Gasser-Barcher Weinbau, το οποίο έφτιαξε το πρώτο icewine το1999 µε
παραγωγή 1060 φιαλών των 375 ml.(1)

Κεφάλαιο 8
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Κεφάλαιο 8. φεστιβάλ icewine
8.1 Niagara Icewine Festival
Το φεστιβάλ περιλαµβάνει τρείς διαφορετικές εκδηλώσεις: το Niagara Wine Festival
που γίνεται κάθε Σεπτέµβρη, το Niagara Icewine Festival που γίνεται κάθε Ιανουάριο
και το Niagara New Vintage Festival που γίνεται κάθε Ιούνιο. Έχει καταφέρει να
συµπεριληφθεί στις 100 πρώτες εκδηλώσεις στην Β.Αµερική, καθώς έχει συµβάλει
στην κουλτούρα της πόλης Οντάριο του Καναδά. Το φεστιβάλ έχει πλέον αποκτήσει
το δικό του κοινό χρόνο µε το χρόνο. Την τελευταία χρονιά προσέλκυσε παραπάνω
από µισό εκατοµύριο επισκέπτες και του χρόνου το 2009 αναµένεται να
προσελκύσει ακόµα περισσότερο. Το Niagara Icewine Festival ξεκίνησε το 1995
περιλαµβάνοντας διάφορα σεµινάρια για τα icewine και τα συνοδευτικά µε αυτά
φαγητά. Από 18 Ιανουαρίου µέχρι 3 Φεβρουαρίου το 2008 πραγµατοποιήθηκε το
13ο ετήσιο Niagara icewine Festival, όπου συµµετείχαν κρασιά VQA icewine. Είναι
µία γιορτή που πραγµατοποιείται στην περιοχή του Νιαγάρα και εκεί πένουν µέρος
όλα τα καναδέζικα icewine.(86)
Πάνω από 30 οινοποιεία του Οντάριο παρουσίασαν περίπου 100 ετικέτες icewine οι
οποίες βραβεύτηκαν συµβάλοντας έτσι στην µεγαλύτερη γευσιγνωσία icewine του
Καναδά. Μερικά οινοποιεία που έλαβαν µέρος το 2008 ήταν :
Riverview cellars estate winery από την περιοχή Niagara on the lake (NOTL) µε το
κρασί 2006 vidal icewine.
Inniskillin από την περιοχή Niagara on the lake µε το oak aged vidal icewine και το
cabernet franc icewine.
Strewn estate winery από την περιοχή Niagara on the lake µε τα riesling , cabernet
sauvignon και cabernet franc icewine.
Hernder estate από την περιοχή catharines µε Riesling icewine.
Reif estate winery από την περιοχή Niagara on the lake µε το 2005 Vidal icewine.
Cave spring cellars στην περιοχή Jordan µε το 2006 Riesling icewine.
Chateau des charmes από την περιοχή Niagara on the lake µε το 2006 Vidal
icewine VQA.
Jackson triggs από την περιοχή Niagara on the lake µε το 2004 grand reserve
Cabernet Franc icewine.
Magnotta winery από την περιοχή beamsville µε το 2006 Vidal icewine lake erie
north shore limited edition VQA..
Peller estate από την περιοχή Niagara on the lake µε το cabernet franc
icewine.Pillittery estate από την περιοχή Niagara on the lake µε δύο icewine vidal
και Cabernet Franc.

Πολλοί από τους σπόνσορες του φεστιβάλ ήταν και διάφορα οινοποιεία όπως :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancient Coast Wines
Creekside Estate Winery
Hernder Estate Wines
Inniskillin Wines
Jackson-Triggs Niagara Estate Winery
Magnotta Beamsville
Pillitteri Estates Winery
Vincor International
Chateau des Charmes Wines
Cilento Wines
Colio Estate Winery
Coyote's Run Estate Winery
EastDell Estates Winery
Fielding Estate Winery
Flat Rock Cellars
Hillebrand Winery
Konzelmann Estate Winery
Lakeview Cellars Estate Winery
Legends Estate Winery
Maleta Estate Winery
Mountain Road Wine Company
Niagara College Teaching Winery
Niagara Vinters Incorporated
Peller Estates Winery
Reif Estate Winery
Riverview Cellars Winery
Rockway Glen Estate Winery
Vineland Estates Winery
Wayne Gretzky Estates Winery
Willow Heights Estate Winery
Strewn Estate Winery

8.2 Okanagan icewine festival
Το ετήσιο φεστιβάλ Okanagan Icewine πραγµατοποιείται τον Ιανουάριο µεταξύ 1318 και λαµβάνει χώρα στο Sun Peaks Resort. Τα θεαµατικά κρασιά που παίρνουν
µέρος δηµιουργούν ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο εκπαίδευσης και αναψυχής.
Παρακάτω βλέπουµε τα κτήµατα που έλαβαν µέρος το 2008 και τα στοιχεία
επικοινωνίας τους: (87)
•
•

•

Adora Estate Winery
Summerland, BC V0H 1Z9
Antelope Ridge
32057 – Rd #13
Oliver, BC V0H 1T0
Arrowleaf Cellars
1574 Camp Rd
Lake Country, BC V4V 1K1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Black Hills Estate Winery
30880 Black Sage Rd
Oliver, BC V0H 1T0
Blossom Winery
5491 Minoru Blvd.
Richmond, BC V6X 2B1
Blasted Church Vineyards
378 Parsons Rd.
mail: RR#1, S-32, C-67
Okanagan Falls, BC V0H 1R0
Burrowing Owl Vineyards
100 Burrowing Owl Place
mail: RR#1 Comp 20 Site 52
Oliver, BC V0N 1T0
Calona Vineyards/
Vineyards Estate Wines
1125 Richter St
Kelowna, BC
CedarCreek Estate Winery
5445 Lakeshore Rd
Kelowna, BC V1W 4S5
Crowsnest Vineyards
Surprise Drive
Cawston, BC V0X 1C0
Church and State Wines
1445 Benvenuto Ave
Brentwood Bay, BC V8M 1J5
D'Angelo Estate Winery
979 Lochore Rd
Penticton, BC
Desert Hills Estate Winery
30480-71 St
mail: RR#1 S 52 - C 11
Oliver, BC V0H 1T0
Ex Nihilo Vineyards
1525 Camp Rd
Lake Country, BC
Dunham & Froese Estate Winery
Seacrest Rd
Oliver, BC V0H 1T0
Elephant Island Orchard Wines
2730 Aikins Loop
mail: RR1 S5 C18
Naramata, BC V0H 1N0
Dirty Laundry
7311 Fiske Street
Summerland, BC V0H 1Z2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fairview Cellars
13147 334th. Ave.(Old Golf Course Road)
mail: RR#1 S66 C15
Oliver, BC V0H 1T0
Forbidden Fruit Winery
620 Sumac Rd.
Cawston BC V0X 1C0
Ganton and Larson Prospect Winery
c/o Artisan Wine Co.
PO Box 474
Oliver, BC V0H 1T0
Gehringer Brothers Estate Winery
Road #8
Oliver, BC V0H 1T0
Golden Beaver Winery
29690 Highway 97
mail: RR1, S42, C19
Oliver, BC V0H 1T0
Golden Mile Cellars
13140 - 316A Ave (Rd 13)
mail: RR #1 S28A C10
Oliver, BC V0H 1T0
Granite Creek Estate Wines
2302 Skimikin Rd
mail: C2, Site12, RR#1
Tappen, BC V0E 2X3
Gray Monk Estate Winery
1055 Camp Rd.
Okanagan Centre, B.C.
Greata Ranch Vineyards
697 Highway 97 South
Peachland, BC
Hainle Vineyards and Deep Creek Wine Estate
5355 Trepanier Bench Road
Peachland BC V0H 1X2
Hester Creek Estate Winery
Rd #8
Oliver, BC V0H 1T0
Hillside Estate Winery
1350 Naramata Road
Penticton, BC V2A 8T6
Hollywood & Wine
9819 Lumsden Ave
Summerland, BC V0H 1Z8
Howling Bluff Estate Winery
1086 Three Mile Rd,
Penticton, BC
Inniskillin Okanagan Vineyards
Road 11 West

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

mail: RR 1 Site 24, C 5
Oliver, BC V0H 1T0
Jackson-Triggs Vintners
38691 Hwy 97 N
Oliver, BC V0H 1T0
Kalala Organic Estate Winery
3361 Glencoe Rd
Westbank, BC V4T 1M1
K Mountain Vineyards
3045 Hwy 3
Keremeos, BC V0X 1N0
Kettle Valley Winery
2988 Hayman Road
Naramata, BC V0H 1N0
La Frenz Winery
740 Naramata Rd
Penticton, BC V2A 8T5
Lake Breeze Vineyards
930 Sammet Road
mail: PO Box 9
Naramata, BC V0H 1N0
Lang Vineyards Ltd.
2493 Gammon Rd
Naramata, BC
Larch Hills Winery
110 Timms Road
Salmon Arm, BC V1E 2P8
Laughing Stock Vineyards
1548 Naramata Rd.
Penticton BC V2A 8T7
Little Straw Vineyards Estate Winery
2815 Ourtoland Rd
Kelowna, BC V1Z 2H7
Mission Hill Family Estate
1730 Mission Hill Road
Westbank, BC V2T 2E4
Mistral Estate Winery
170 Upper Bench Rd South
Penticton, BC V2A 8T1
Mount Boucherie Estate Winery
829 Douglas Road
Kelowna BC,V1Z 1N9
Nichol Vineyard
1285 Smethurst Road
Naramata, BC V0H 1N0
Nk'Mip Cellars
1400 Rancher Creek Road
Osoyoos BC, V0H 1V0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oliver Twist Estate Winery
33013 Road 9A
Oliver, BC V0H 1T0
Noble Ridge
2320 Oliver Ranch Rd
Okanagan Falls, V0H 1R0
mail: 3807 - 11th Street SW
Calgary AB T2T 3M5
Orofino Vineyards
2152 Barcelo Road
Cawston, BC V0X 1C0
Peller Estates – Vineyards Estate Wines
1125 Richter St
Kelowna, BC
Pentâge Wines
4400 Lakeside Rd
Penticton, BC V2A 8W3
Poplar Grove Winery
1060 Poplar Grove Rd
Penticton, BC V2A 8T6
Quails’ Gate Estate Winery
3303 Boucherie Road
Kelowna, BC V1Z 2H3
Quinta Ferreira Estate Winery
34664 71st Street
mail: Box 1062
Oliver, BC V0H 1T0
Raven Ridge Cidery Co. Ltd.
3002 Dunster Road
Kelowna, BC V1W 4A6
Recline Ridge Winery
2640 Skimikin Road
Tappen, BC V0E 2X0
Red Rooster Winery
891 Naramata Rd.
Penticton BC V2A 8T5
Robin Ridge Winery
2686 Middle Bench Road
Keremeos, BC V0X 1N2
Rollingdale Winery, Inc.
2306 Hayman Rd
Kelowna, BC V1Z 1Z5
Rustic Roots Winery
2238 Hwy 3
Keremeos
Sandhill – Vineyards Estate Wines
1125 Richter St
Kelowna, BC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Seven Stones Winery
1143 Hwy #3
Cawston, BC V0X 1C3
See Ya Later Ranch
2575 Green Lake Rd
Okanagan Falls, BC V0H 1R0
Silver Sage Winery
32032-87th STREET, RD# 9,
mail: Box 293
Oliver, BC V0H 1T0
Soaring Eagle Estate Winery
1751 Naramata Rd
Penticton, BC V2A 8T8
Sonoran Estate Winery
5716 Gartrell Rd
Summerland, BC V0H 1Z7
Spiller Estate Winery
475 Upper Bench Road N.
Penticton, BC V2A 8T4
St. Hubertus & Oak Bay Estate Winery
5225 Lakeshore Road
Kelowna, BC V1W 4J1
Stag’s Hollow Winery
2237 Sun Valley Way
Okanagan Falls, BC V0H 1R
Stoneboat Vineyards
7148 Orchard Grove Lane
Oliver, BC V0H 1T0
Stonehill Estate Winery
170 Upper Bench Rd
Penticton, BC V2A 8T1
Sumac Ridge Estate Winery
17403 Hwy 97
mail: Box 307
Summerland, BC V0H 1Z0
Summerhill Pyramid Winery
4870 Chute Lake Road
Kelowna, BC, V1W 4M3

Τα βραβεία του φεστιβάλ 2008 ήταν τα παρακάτω :
Riesling Icewine
1st Place Inniskillin Okanagan 2006 Riesling Icewine
2nd Place Nk’Mip Cellars 2006 Qwam Qwmt Riesling Icewine
3rd Place Inniskillin Okanagan 2006 Dark Horse Vineyard Riesling Icewine
Mixed Varietal Icewine
1st Place Prospect Winery 2006 The Lost Bars Vidal Icewine
2nd Place Inniskillin Okanagan 2006 Vidal Icewine
3rd Place Sumac Ridge Estate Winery 2006 Gewurtztraminer Icewine

Και το 2007 ήταν :
Late Harvest and Dessert Wine
1st Place Mission Hill Family Estate 2005 Reserve Late Harvest Riesling
Runner Up Mission Hill Family Estate 2005 Reserve Late Harvest Vidal
Riesling Icewine
1st Place Jackson-Triggs Okanagan 2005 Proprietors’ Grand Reserve Riesling
Icewine
Runner Up Jackson-Triggs Okanagan 2005 Prop. Grand Reserve Sparkling Riesling
Icewine
Mixed Varietal Icewine
1st Place Peller Estates Winery 2005 Private Reserve Trinity Icewine
Runner Up Hawthorne Mtn Vineyards 2005 See Ya Later Ranch Ehrenfelser Icewine
Vidal Icewine
1st Place Mission Hill Family Estate 2005 Reserve Vidal Icewine
Runner Up Vignoble de Marathonien 2004 Vidal Vin de Glace
Red Icewine
1st Place Willow Hill Wines Inc. 2004 Willow Hill Merlot Icewine
Runner Up Calona Vineyards 2005 Private Reserve Pinot Noir Icewine

8.3 Sympathy for the devil icewine: το πιο ιδιαίτερο icewine φέρει
την υπογραφή των rolling stones
Το Rolling Stones Icewine είναι ένα από τα σπανιότερα δώρα στον κόσµο του
κρασιού, µε µόνο 222 κιβώτια. Τα σταφύλια Pinot Noir αφήνονται πάνω στο αµπέλι
µέχρι να παγώσουν καλά τους χειµωνιάτικους µήνες. Όταν η θερµοκρασία φτάσει
στους - 8°C τα παγωµένα σταφύλια µαζεύονται µε το χέρι και πιέζονται τις κρύες
νύχτες του χειµώνα. (88)

Παρακάτω είναι ο πίνακας παραγγελίας στο internet όπου µπορεί κανείς να
προµηθευτεί αυτό το σπάνιο είδος!!!!!
Item

Price

Single Bottles: $125

3-pack Cases:

$375

6-Pack Cases:

$750

Από ότι βλέπουµε οι τιµές κυµαίνονται από $125 η φιάλη και φτάνουν τα $750 η
συσκευασία των 6 φιαλών.
‘’Την πρώτη φορά περπατήσαµε αυτήν την απότοµη άθικτη ιδιοκτησία –10
στρέµµάτων που είδαµε τη µεγάλη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε τον αµπελώνα
µας. το χώµα, το κλίµα, και η νοτιοδυτική κλίση στην όµορφη λίµνη Okanagan.
Αυτή ήταν η ηµέρα που εµείς δεσµευµένοι στο όνειρο της δηµιουργίας των κρασιών
που αποκαλύπτουν την αληθινή οµορφιά και την ουσία αυτής της µοναδικής
βουνοπλαγιάς που καλούµε τώρα Ex Nihilo’’
Πληροφορίες κτήµατος :
Email: sales@exnihilovineyards.com
Ex Nihilo Vineyards Inc.
1525 Camp Rd
Lake Country , BC V4V 1K1
Canada
Phone: 250–766–5522
Website Coming Soon: exnihilovineyards.com
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