
 

 
 
SUSTAINABLE RODITIS 
 

Κατηγορία:  Οίνος Λευκός Ξηρός  
Κατάταξη:  Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη Πελοπόννησος (ΠΓΕ) 
Ποικιλιακή σύνθεση: 100% Ροδίτης 

Αμπελώνας:  Ορεινή Κορινθία σε υψόμετρο 650μ. 
Στρεμματική απόδοση: 300 kg/στρέμμα 
Ηλικίες φυτών (μέσος όρος): 70 έτη 
 
Οινοποίηση: Μια ιδιαίτερη τεχνική οινοποίησης χρησιμοποιείτε ώστε να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας 
και το μοναδικό terroir της περιοχής. Ακολουθεί ζύμωση μηδενικής παρέμβασης χωρίς φιλτράρισμα.  
 
Αλκοολικός Τίτλος: 12.7 % 
Aνάγοντα σάκχαρα: 1,1 g/L 
Ολική οξύτητα: 5,7 g/L 
pH: 3,43 
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λευκοκίτρινο χρώμα με χαρακτηριστικό άρωμα από πεπόνι, περγαμόντο, αχλάδι, 
νεράντζι, κουμκουάτ και πράσινο μήλο. Γεμάτο σώμα και δροσιστική οξύτητα. Η επίγευση είναι φρουτένια και 
αναζωογονητική.  

Συνοδεύει: Θαλασσινά και οστρακοειδή, πράσινες σαλάτες, ριζότο με λαχανικά και ζυμαρικά με λεμόνι. 

 

“Sustainable θα πει βιώσιμος. 
Γιατί αυτή, δεν είναι μια συνηθισμένη έκφραση της ποικιλίας. 
Είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να μειώσουμε τις παρεμβάσεις τόσο στην οινοποίηση όσο και στην καλλιέργεια της 
ποικιλίας, με γνώμονα την διατήρηση των μοναδικών χαρακτηριστικών της αλλά και την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο 
περιβάλλον σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Δείχνοντας τον σεβασμό σε ότι μας προσφέρει η φύση. 
Γιατί στο Κτήμα Μπαϊρακτάρη δεν κάνουμε απλά κρασιά, εκφράζουμε την άποψη μας και αυτό είναι ένα κρασί που εκφράζει 
στο μέγιστο την οικολογική πλευρά μας.” 

 

SUSTAINABLE RODITIS 

 

Category: White dry wine 

Classification: Protected Geographical Indication Peloponnese (PGI) 
Grape varieties: 100% Roditis 

 
 

Vineyard: Mountainous Corinth in an altitude of 650m. 
Yields: 3.000kg/ha 

Vinification: We use a special winemaking technique to highlight the characteristics of the variety and the unique 
terroir of the area. Fermentation without interventions and no filtration.  
 
 

Alcohol in volume: 12,7% 

Reducing sugar: 1,1g/l 
Total acidity: 5,7g/l 
pH: 3,43 

Tasting notes: White-yellow colour with a characteristic aroma of melon, bergamot, pear, bitter orange, kumquat and 
green apple. Full body and elegant acidity. The aftertaste is fruity and refreshing. 
 
Pair it with: Seafood and shellfish, green salads, risotto with vegetables and pasta with lemon. 

 
“Sustainable, because this is not an ordinary expression of Roditis variety. 
It’s a result for an effort to minimize our interventions during winemaking and cultivation, trying to promote the variety’s unique 
characteristics as well as having the minimum environmental impact in each production stage.  
We also have no wastes during the production process, showing our respect to what nature offers. 
Because at Ktima Bairaktaris, we don’t make ordinary wines. 
We express our opinion. And this is a wine that expresses in the best way our eco-friendly side.” 


