




Κτήµα

ΤΣΩΛΗ

την ορεινή Μεσσηνία και σε υψόµετρο 500

µέτρων εκτείνεται µια από τις πιο πολυδυνα-

µικές ζώνες αµπελοκαλλιέργειας, 

η ζώνη της Τριφυλίας. Εκεί ξεχωρίζει ένας

αµπελώνας 350 στρεµµάτων µε όλες τις

ενδεδειγµένες ποικιλίες της περιοχής καθώς

και ένα πλήρως εξοπλισµένο οινοποιείο. 

Αυτό είναι το Κτήµα µας !
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Άνθρωποι
Η ιστορία του Κτήµατος ξεκινά το 1994 µε το ιδιόκτητο αµπέλι 25

στρεµµάτων Cabernet Sauvignon του  Κωσταντίνου Τσώλη στη θέση

Φτελιά. To 1997 διασταυρώθηκαν οι δρόµοι του µε του Φίλιππου

Κούκη   και µαζί αποφάσισαν να κάνουν πραγµατικότητα το µεράκι

τους και την αγάπη τους για το κρασί.





Ποιότητα

∆ιατηρούµε κάβα για την ωρί-

µανση των κρασιών σε βαρέλια

καθώς και την παλαίωσή τους

σε φιάλες, σε σωστές συνθήκες

υγρασίας και θερµοκρασίας,

και κάνουµε τους πιο λεπτούς

χειρισµούς από την στιγµή που

θα τρυγήσουµε µέχρι που θα

σας το παραδώσουµε  προκει-

µένου να διατηρήσουµε τα ποι-

οτικά χαρακτηριστικά των κρα-

σιών µας.

Η ποιότητα για εµάς ξεκινάει από όταν φυτεύουµε το αµπέλι και τελει-

ώνει µόλις µπει στο ποτήρι σας. Για τον σκοπό αυτό δηµιουργήσαµε

έναν αµπελώνα 350 στρεµµάτων, εξοπλίσαµε το οινοποιείο µας µε όλα

τα σύγχρονα µέσα όπως δεξαµενές που επιτρέπουν ζύµωση υπό ελεγ-

χόµενη θερµοκρασία και εγκαταστήσαµε ένα πλήρως εξοπλισµένο

εργαστήριο για να πραγµατοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.





Γεύση
Χάρη στα σταφύλια των νέων αµπελώνων και στην συνεχή βελτίωση της

ποιότητας, το αποτέλεσµα στη γεύση των φίλων των κρασιών µας είναι

φανερό. Τα περισσότερα κρασιά µας έχουν δεχθεί ιδιαίτερα θετικά σχόλια

και κριτικές και βρίσκονται στο απόγειο της γεύσης και της ωριµότητας !





Tα Kρασιά

(παλαιωµένος για 2-3

µήνες σε δρύινο βαρέλι)

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: 

Έντονα αρώµατα κίτρινων

φρούτων όπως κυδώνι,

ανανά, βερίκοκο, ροδάκινο

σε φόντο εσπεριδοειδών. 

Στο στόµα έχει γλύκα και

οξύτητα που του χαρίζουν

ισορροπία. 

ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ: 110C

Aµπέλου Γης
Chardonnay, Ροδίτης
Λευκός, ξηρός, Τοπικός Μεσσηνιακός

K. Φτελιά
Cabernet Sauvignon µε µικρές ποσότητες
Grenache Rouge και Merlot 
Ερυθρός, ξηρός, Τοπικός Τριφυλίας 

Anny’s Animus
Cabernet Sauvignon
Ερυθρός, ξηρός, Τοπικός Τριφυλίας 

(παλαιωµένος για 5

µήνες σε δρύινο βαρέλι

και 4 µήνες στη φιάλη) 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ:

Αρώµατα κόκκινων

φρούτων του δάσους,

σοκολάτας και βανίλιας.

Στο στόµα είναι πλούσιο

µε ευγενικές τανίνες.

ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ:160-170C.

Επιδέχεται παλαίωση 4 ετών

Aµπέλου Γης
Ερυθρός, ξηρός, Τοπικός Μεσσηνιακός
Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge, Tempranillo

(παλαιωµένος για 12

µήνες σε δρύινο βαρέλι)

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ:

Πυκνό άρωµα κόκκινων

φρούτων, καφέ, βύσσινο

και µπαχαρικά σε φόντο

βανίλιας. Στο στόµα είναι

πλούσιο, πυκνό,        

γεµάτο, καλοδοµηµένο µε

δυνατότητα εξέλιξης.

ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ: 180C

Επιδέχεται παλαίωση 

12-15 ετών

(παλαιωµένος για 24

µήνες σε δρύινο βαρέλι)

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ:

Αρώµατα κόκκινων

φρούτων, βανίλια,

κέδρου και µπαχαρι-

κών.Στο στόµα είναι

εξαιρετικά πλούσιο µε

στιβαρές και ευγενικές

τανίνες.

ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ: 180C

Επιδέχεται µακρά παλαίωση.



Mουζάκι, Mεσσηνίας 

244 00 Mεσσηνία

Τηλ.: 27630 22125 

Fax: 27630 22125 

intervino@otenet.gr 
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