11 ρετςίνεσ για το καλοκαίρι
Δοκιμάςαμε τισ ςφγχρονεσ εκδοχζσ του παραδοςιακοφ μασ κραςιοφ,
που ταιριάηει με τθν εποχι
Η ρετςίνα ενϊνει το ςταφφλι με το "δάκρυ του πεφκου". Οι
περιςςότεροι τθ γνωρίηουν, λίγοι όμωσ ζχουν δοκιμάςει τθ
«φρεςκαριςμζνθ» ςφγχρονθ εκδοχι τθσ…

Γριγορo flash back
Αν ψάξουμε για κάποιο ελλθνικό προϊόν με μακριζσ ρίηεσ ςτθν ιςτορία,
ψθλά ςτθ λίςτα κα εμφανιςτεί θ ρετςίνα, με χιλιάδεσ χρόνια
ςυνεχόμενθσ παρουςίασ. Το χρυςοκίτρινο κραςί, γνωςτό από τθν
αρχαιότθτα ωσ ρθτινίτθσ οίνοσ, φζρει τθν υπογραφι τθσ ελλθνικισ
μοναδικότθτασ. Μια ςφραγίδα που δεν λειτοφργθςε πάντα κετικά,
αφοφ πολλζσ φορζσ φλζρταρε με τα ανεβοκατεβάςματα τθσ ποιότθτασ,
δθμιουργϊντασ αντιπάκειεσ και αρνθτικζσ εντυπϊςεισ, ειδικά ςτο
εξωτερικό. Φαίνεται πωσ ςιμερα, περιςςότερο από ποτζ, ζχει
ςτακεροποιιςει τον χαρακτιρα τθσ και ζχει αποκτιςει οργανολθπτικζσ
προεκτάςεισ με βζλοσ προσ τα πάνω. Στθν ςωςτι ρετςίνα, το ρετςίνι
εναρμονίηεται με το κραςί, ενςωματϊνεται και δθμιουργεί ζνα
ξεχωριςτό ςφνολο. Εφκολα μπορείσ να εντοπίςεισ επιλογζσ με ωραίεσ
νότεσ ορυκτϊν, μαςτίχασ, πεφκου και ςτόμα ιςορροπθμζνο, με

φρεςκάδα και πιπεράτεσ νφξεισ, με δυνατότθτεσ να κερδίςει ςιγά ςιγά
το χαμζνο ζδαφοσ και τουσ ουρανίςκουσ των οινόφιλων.
Για να το διαπιςτϊςουμε, το μόνο που μζνει είναι μια γευςτικι δοκιμι.
Μετά, για να ολοκλθρϊςουμε τθν καλοκαιρινι ατμόςφαιρα, αρκεί να
κουμπϊςουν οι κατάλλθλοι μεηζδεσ. Η ρετςίνα, με τα ιδιαίτερα
αρϊματα και τθ γεφςθ τθσ ηευγαρϊνει ιδανικά με τα μικρά τθγανθτά
ψάρια, αγαπάει το χταπόδι, τα καλαμαράκια και ςτζκεται δίπλα ςε
πικάντικουσ μεηζδεσ με μεγάλθ ευκολία.
Αξίηει να γνωρίηετε ότι…

Η ζνωςθ του κραςιοφ με το «δάκρυ του πεφκου», δθλαδι το ρετςίνι,
είναι μια υπόκεςθ με βακιζσ ρίηεσ και με πολλζσ και διαφορετικζσ
ερμθνείεσ όςον αφορά τθ γζννθςι τθσ. Στθν αρχαιότθτα, πρόςκεταν
ρετςίνι ςτο ςτόμιο των αμφορζων που περιείχαν κραςί, για να τουσ
ςφραγίςουν. Λίγο αργότερα, το ρετςίνι από τον αμφορζα πζραςε μζςα
ςτο κραςί, λειτουργϊντασ ωσ ςυντθρθτικό και μετά ωσ καμουφλάη για
τουσ οίνουσ χαμθλισ ποιότθτασ. Στισ μζρεσ μασ, ζχει ραφιναριςτεί
αρκετά και θ οινοποίθςθ, πατϊντασ ςτθν παράδοςθ, ζχει εξελιχκεί. Η
προςκικθ τθσ φυτικισ ρθτίνθσ πεφκου, τουσ είδουσ Pinus Hallepensis,
γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ ηφμωςθσ. Αργότερα, αφαιρείται, ζχοντασ
αφιςει ςτο κραςί με τα χαρακτθριςτικά αρϊματά τθσ. Ανάλογα με τον
παραγωγό, ςυναντάμε τισ κλαςικζσ ρετςίνεσ με ζντονθ τθν παρουςία
του ρετςινιοφ ι τισ ρετςίνεσ "νζασ γενιάσ", που είναι πολφ πιο
εκλεπτυςμζνεσ και φινετςάτεσ, με διακριτικά αρϊματα, που αφινουν

το ςταφφλι να εκφραςτεί πιο ζντονα. Η βαςικι ποικιλία που
χρθςιμοποιείται είναι το ςαββατιανό. Τα βοτανικά αρϊματά του,
ταιριάηουν γάντι ςτθν περίςταςθ. Μποροφμε να εντοπίςουμε, βζβαια,
ετικζτεσ με ροδίτθ -βλζπε το Nobilis τθσ Γαίασ Οινοποιθτικι-. Πιο
ςπάνια είναι θ version με αςφρτικο, όπωσ του Κεχρι.

Σα ςυμπεράςματα τησ δοκιμήσ

Οι περιςςότερεσ ρετςίνεσ ιταν καλζσ και υπιρχε μια ιςορροπία
ανάμεςα ςτθν παλιά και τθ νζα γενιά. Δοκιμάςαμε ωραία παντρζματα
του ρετςινιοφ με φροφτα και λουλοφδια. Το ςτόμα, άλλοτε πιο ελαφρφ
και άλλοτε πιο γεμάτο, είχε τθν ευχάριςτθ πικράδα ςιμα κατατεκζν.
Διαβάςτε αναλυτικά τθ δοκιμι, επιλζξτε αυτι που ταιριάηει με τα
γοφςτα ςασ και φροντίςτε να τθ ςερβίρετε δροςερι με κάποιο
καλαςςινό ι τθγανθτό μεηζ, δίπλα ςτο κφμα.

Η δοκιμή
Ρετςίνα Μυλωνάσ 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία, ςαββατιανό

Κομψι μφτθ, με διακριτικι παρουςία του ρετςινιοφ και λεπτά αρϊματα
φροφτων και λουλουδιϊν. Το ςτόμα ζχει εξαιρετικζσ βουτυράτεσ νότεσ
και ξθροκαρπάτεσ νφξεισ. Καλι επίγευςθ και διάρκεια.
Πολφ Καλι
Τισ ρετςίνεσ δοκίμαςαν: Διονφςθσ Κοφκθσ, Ντίνα Γκρουμοφτθ,
Χρυςοφλα Κυριακοποφλου, Μαριάννα Μακρφγιαννθ, Ηλίασ
Διαμαντόπουλοσ

Οικογζνεια Γεώργα 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία ςαββατιανό
Η μφτθ είναι ελαφριά, χωρίσ αρωματικζσ εντάςεισ και το ςτόμα
ακολουκεί το ίδιο ιπιο μοτίβο, με γριγορο τελείωμα ςτθν επίγευςθ.
Μια διακριτικι ρετςίνα.
Ενδιαφζρουςα

Organic Ρετςίνα Γεώργα 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία ςαββατιανό
Κομψζσ νότεσ ορυκτϊν και τςαγιοφ ςε ζνα ιπιο φόντο ρετςίνασ και
ϊριμων φροφτων. Το ςτόμα ζχει μια ελεγχόμενθ φρεςκάδα και κόβεται
ςχετικά γριγορα.
Ενδιαφζρουςα

Pine Forest Gikas 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία, ςαββατιανό
Ευγενικό ςφνολο με απαλι αίςκθςθ ρετςινιοφ και ωραίεσ νότεσ
φροφτων, κυρίωσ εςπεριδοειδϊν, με λεμονάτεσ αναφορζσ. Το ςτόμα
είναι ευχάριςτο, με καλι οξφτθτα, γεμάτο λεμονάτεσ νφξεισ και ορυκτζσ
νότεσ ςτο τελείωμα. Η επίγευςθ ζχει καλι διάρκεια.
Πολφ καλι

Ρετςίνα Βας. ιδζρη Παπαγιάννη 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία, ςαββατιανό
Ιδιαίτερθ μφτθ, με τισ νότεσ του ρετςινιοφ να ςυναντάνε αρϊματα
αχλαδιοφ ςε μορφι κομπόςτασ. Το ςτόμα είναι ηουμερό, νόςτιμο, με
ευδιάκριτθ γλυκφτθτα. Του λείπει λίγο νεφρο.
Καλι

Άνοδοσ, Κτήμα Εφοινοσ 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία, ςαββατιανό
Στθ μφτθ, αρϊματα που παραπζμπουν ςε πευκοβελόνεσ, ξφλο και
ρετςίνι. Στο ςτόμα λείπει θ ιςορροπία, υπερτερεί το ρετςίνι και
ςτεγνϊνει γριγορα.
Ενδιαφζρουςα

Ρητινίτησ Nobilis, Γαία Οινοποιητική 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία ροδίτθσ
Η ρετςίνα ξεχωρίηει αλλά υπάρχουν ςε δεφτερο φόντο ωραίεσ νότεσ
εςπεριδοειδϊν και βουτυράτεσ νφξεισ. Το ςτόμα ζχει πολφ καλι
ιςορροπία ανάμεςα ςτθν οξφτθτα και τθ λιπαρότθτα, ζχει νεφρο και
μεγάλθ επίγευςθ.
Πολφ καλι

Μαλαματίνα 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία ςαββατιανό
Στθ μφτθ, τα αρϊματα του ρετςινιοφ είναι ζντονα και κυριαρχοφν. Το
ςτόμα είναι ελαφρφ, με πικρζσ νότεσ ςτο τελείωμα.
Ενδιαφζρουςα

Ρετςίνα of Attica Βαςιλείου 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία ςαββατιανό
Απαλι μφτθ, αρκετά βοτανικι με ελαφριζσ βουτυράτεσ νότεσ και νφξεισ
από λευκόςαρκα φροφτα. Το ςτόμα μπαίνει γλυκά, ζχει χαμθλι οξφτθτα
και ςχετικά γριγορο τελείωμα, με καλι όμωσ παρουςία ρετςινιοφ.
Καλι

Ρετςίνα Παπαγιαννάκοσ 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία ςαββατιανό
Σφνκετα αρϊματα ροδάκινου, λουλουδιϊν, ορυκτϊν, κουφζτου με
φινετςάτεσ νότεσ ρετςινιοφ και βοτάνων. Το ςτόμα παραπζμπει ςε
αρϊματα τροπικϊν φροφτων, ενιςχυμζνα με λεμονάτεσ νότεσ. Η
επίγευςθ είναι πικάντικθ, με ελαφριζσ νφξεισ βοτάνων.
Καλι

Δάκρυ του Πεφκου Κεχρή 2015

Ονομαςία κατά παράδοςθ
Ποικιλία, αςφρτικο
Ζνασ ωραίοσ ςυνδυαςμόσ ορυκτϊν και λεμονιοφ, με άρτια παρουςία
ρετςινιοφ. Το ςτόμα είναι γεμάτο, με καλζσ νότεσ ρετςινιοφ να
τςιμπάνε τον ουρανίςκο και ςτθ ςυνζχεια να δίνουν τθν κζςθ του ςε
λεμονάτεσ νφξεισ, που παραμζνουν μζχρι τθν μακρά επίγευςθ.
Πολφ Καλι

http://www.athinorama.gr/umami/wine/articles/?id=2515666

