
 

 

Fiche Technique 

 

Wijn Assyrtiko Estate 

Producent  Estate Argyros 

Website www.estateargyros.com 

Herkomst Santorini, Griekenland 

Classificatie    AOC Santorini 

Bodem De bodem bestaat uit vulkanische as en zand, 

puimsteen en lavasteen. 

Druivenras 100% Assyrtiko 

 

Vinificatie  Wetenschappelijk onderzoek is het belangrijkste element 

voor constante evolutie. Diepgeworteld in ons verleden 

en met veel respect voor de natuur is onze landbouw 

biologisch onder duurzame richtlijnen. Als gevolg 

daarvan voeden we de bodem door terug te geven 

wat ons werd gegeven. Er worden geen pesticiden 

gebruikt en elk jaar ploegen we met muilezels.  

Alle wijnstokken zijn beplant met de oorspronkelijke 

onderstam omdat het eiland phylloxera vrij is gebleven, 

ze worden met de hand gesnoeid zonder inrrigatie.  

 

80% van de most fermenteert afzonderlijk in 

roestvrijstalen vaten, terwijl de overige 20% 6 maanden 

op 2e jaars Franse eiken fermenteert. De discrete touch 

van het hout, benadrukt de aardse kenmerken van de 

Assyrtiko druif. 

 

Serveer temperatuur 12-14 °C  

 

Smaakomschrijving  Geel van kleur, met delicate aroma's van citrusvruchten 

en hoge mineraliteit. Volle body, maar evenwichtige 

zuurgraad en mooie lange licht ziltige afdronk. 

 

Biologisch   - 

Beschikbare jaargangen  2016 

Beoordeling Robert Parker  95 

Informatie producent  Al 4 generaties lang beheren zij Argyros Estate en dankzij 

deze kennis worden oude tradities en methodes 

aangevuld met moderne technologieën. 

Het domein omvat 30 hectare met de beste en oudste 

wijnstokken, tussen 60 en 100 jaar oud, op vulkanische 

bodem. De inheemse Assyrtiko is de meest aangeplante 

druif en geeft zeer zuivere, frisse minerale wijnen. Argyros 

Estate is veelvuldig bekroond met hoge 

onderscheidingen, 'Decanter World Wine Awards', 

Wineadvocate, om maar enkele te noemen. De wijnen 

waren voor ons de grootste verrassing van de afgelopen 

tien jaar en men ziet deze internationaal ook als een 

toonaangevende witte wijn. Beleef met ons deze unieke 

verrassing en laat u charmeren door de puurheid van 

deze parel van de Cycladen.... 

http://www.estateargyros.com/

