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ARTION 
Harvest 2017 / Σοδειά 2017 
 
Varieties / Ποικιλίες: 
17% Merlot 
39% Shiraz 
44% Cabernet Sauvignon 
 
Soil Composition / Σύσταση Εδάφους: 
Calcareous / Ασβεστολιθική 
50% Sand / Άμμος 
25% Clay / Άργιλος 
25% Silt / Ιλύς 
 
Vinification / Οινοποίηση: 
The vinification of the three varieties takes place separately. Maceration lasts 
up to 15 days. The wine finishes its alcoholic and malolactic fermentation in 

new oak barrels. After the fermentation the wine matures in new French oak barrels for 18 months followed by two 
years in bottle. It is bottled unfiltered. 
—— 
Κάθε ποικιλία οινοποιείται ξεχωριστά. Η εκχύλιση φαινολικών ουσιών διαρκεί έως και 15 μέρες. Μετά το πέρας της 
αλκοολικής και μηλογαλακτικής ζύμωσης, οι οποίες ολοκληρώνονται σε καινούργια γαλλικά δρύινα βαρέλια, ο 
οίνος ωριμάζει σε αυτά για 18 μήνες. Εμφιαλώνεται αφιλτράριστο και περνά 2 ακόμη χρόνια στη φιάλη μέχρι να 
βγει στην αγορά. 
 
Organoleptic Characteristics / Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά: 

• Visual aspects: Deep ruby color. 
• Aromas and taste: Extroverted and exuberant, 2017 Artion offers generously its pluralistic aromatic and tasty 

character with sour cherry aromas, raspberry jam, white pepper, butter caramel, coffee, vanilla, tobacco, 
chocolate, and herbs. 

• Structure: the aromatic concentration, the moderate (+) acidity, the rich tannins, the full body and its long-
lasting aftertaste, result in a unique wine for the taster. 

• Ageing potential: 10 to 12 years. 
—— 

• Όψη: Βαθύ ρουμπινή χρώμα. 
• Αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά: Εξωστρεφές και πληθωρικό, το Artion του 2017, μας προσφέρει 

απλόχερα το πλουραλιστικό αρωματικό και γευστικό του προφίλ με αρώματα βύσσινου, μαρμελάδας. 
βατόμουρου, άσπρου πιπεριού, καραμέλας, βουτύρου, καφέ, βανίλιας, καπνού, σοκολάτας και βοτάνων. 

• Δομή: Η αρωματική συμπύκνωση, η μέτρια (+) οξύτητα, οι ρωμαλέες τανίνες, το γεμάτο σώμα και η 
μακράς διάρκειας επίγευση προσφέρουν μοναδική οινική εμπειρία στον γευσιγνώστη. 

• Δυνατότητα παλαίωσης: Από 10 έως 12 έτη. 
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Harvest Information 2017 / Πληροφορίες Σοδειάς 2017: 
Ethanol / Αλκοόλη:   15% Vol  Rainfall / Συνολική Βροχόπτωση: 751 mm 
       October until July / Οκτωβρίου έως Ιουλίου 
 
pH:     3,32  Reducing Sugars / Σάκχαρα:  1 g/l 
 
Total Acidity / Oλική Οξύτητα (H2SO4): 4,24 g/l 
 
Harvest Temperatures (M.A.) / Θερμοκρασίες Τρύγου (Μ.Ο.) 
Cabernet Sauvignon 
Lowest / Eλάχιστη: 17°C – (9/2017) 
Highest / Μέγιστη: 28,5°C – (9/2017) 
 
Merlot 
Lowest / Eλάχιστη: 18,5°C – (8/2017) 
Highest / Μέγιστη: 29,5°C – (8/2017) 
 
Shiraz 
Lowest / Eλάχιστη: 18,5°C – (8/2017) 
Highest / Μέγιστη: 29,5°C – (8/2017) 
 
 
 


