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ΠΟΙΚΙΛΙΑ  
Το κρασί αυτό κρύβει μια έκπληξη. Αποτελεί μια μοναδική  συν-
οινοποίηση της λευκής ποικιλίας Βιδιανό με το ερυθρό Λιάτικο, των δύο 
ανερχόμενων  δηλαδή ποικιλιών του κρητικού αμπελώνα. 
Συνδυάσαμε αυτές τις δυο πιο ξεχωριστές κρητικές ποικιλίες γιατί 
συμπληρώνει η μια την άλλη  αρμονικά: Το Λιάτικο δίνει τα αρώματα  
κόκκινων φρέσκων φρούτων και το Βιδιανό συμπληρώνει σε σώμα, όγκο 
και φρεσκάδα. 
 
 

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ  
Στις Δαφνές του Ηρακλείου Κρήτης, σε υψόμετρο 350 μέτρων. 
 
 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
Τα σταφύλια 20%  Βιδιανό και  80% Λιάτικο, οδηγήθηκαν στο πιεστήριο 
μαζί. Ο πρόρωγος μούστος ζυμώθηκε σε χαμηλή θερμοκρασία και 
ακολουθήθηκε η κλασική λευκή οινοποίηση. 
 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ  
Τα ροζέ κρασιά, γενικά, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους  όταν είναι 
φρέσκα. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε να το απολαύσετε και 2 με 3 χρόνια 
μετά την παραγωγή του. 
 
 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ  
Ελκυστικό ανοιχτό-ροζ χρώμα με onion skin αποχρώσεις. 
Χαρακτηριστικά αρώματα αποξηραμένου γιασεμιού, κόκκινων φρούτων 
και αστεροειδούς γλυκάνισου. Την ίδια στιγμή, η έντονη παρουσία 
φρέσκου πετροκέρασου κρατάει τη μύτη ολοζώντανη, κάτι το οποίο 
καταφέρνει και η εξαιρετική οξύτητα στο στόμα. Προσθέσετε εδώ και 
λίγες θαλασσινές αλλά και πιπεράτες νότες και θα καταλάβετε γιατί η 
ζωντάνια του  όχι μόνο ρεφάρει το πάχος του κρασιού αλλά κυριαρχεί 
σε ένα σοφιστικέ και ταυτόχρονα σπαρταριστό σύνολο. 
 
 

ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ  
Σερβίρεται σε θερμοκρασία 11-13⁰C και είναι έξοχος συνοδός της 

μεσογειακής κουζίνας. Συνδυάστε το με πιάτα που περιέχουν ντομάτα, 
μπάμιες με κοτόπουλο, μελιτζάνες ιμάμ, γεμιστά, φασολάκια λαδερά, 
μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας  αλλά και πίτσα μαργαρίτα ή ιταλική 
pasta,  όπως arabiata ή puttanesca.  
Τολμήστε το με κρεμώδεις υφές όπως η αυθεντική καρμπονάρα. 
Απογειώστε την απόλαυση ταιριάζοντάς το με μια αστακομακαρονάδα, 
καραβιδομακαρονάδα ή απολαύστε το μόνο του. 
 

Το 2022 είναι η πρώτη εσοδεία του 
«Δάφνιος» ροζέ και είναι ένας ακόμα λόγος  
για να λατρέψετε το Λιάτικο,  το Βιδιανό και 
τις Δαφνές!  «Δάφνιος», από το όνομα του 
χωριού μας, τις Δαφνές. 
 
 
 

 

«ΔΑΦΝΙΟΣ» ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ 2022 
Οίνος Ροζέ Ξηρός 
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη «ΚΡΗΤΗ»                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΚΟΟΛ 13.5% vol 
ΥΠΟΛ.ΣΑΚΧΑΡΑ 2.2 gr/lt 
ΟΛ. ΟΞΥΤΗΤΑ  6,7 gr/lt 
ΟΛ. ΘΕΙΩΔΕΣ  110 mg/lt 
pH 3.38 

https://douloufakis.wine/el/krasia-m/roze-krasia-m/dafnios-roze-m?utm_source=winepdf
https://www.instagram.com/explore/tags/douloufakiswines
https://www.instagram.com/explore/tags/dafniosrose
https://www.instagram.com/explore/tags/vidiano
https://www.instagram.com/explore/tags/liatiko

