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Ξεκινά η
παραγωγή κρασιού
από τον Βασίλειο
Γ. Λαφαζάνη
στην περιοχή του
Πειραιά.

Ίδρυση του
πρώτου
οικογενειακού
οινοποιείου στη
Μαγούλα Αττικής

Σήμερα, η οινοποιία
Γεώργιου Λαφαζάνη
και έπειτα από πολλές
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις,
μηχανολογικό εξοπλισμό
και ανθρώπινο δυναμικό,
αποτελεί μια άριστα
εκσυγχρονισμένη μονάδα με
κύριο στόχο την παραγωγή
κρασιών υψηλής ποιότητας.

Η επόμενη μέρα, βρίσκει
την Οινοποιία Γεώργιου
Λαφαζάνη σε μια
ιδιαίτερα υποσχόμενη
καμπή, καθώς η τρίτη
γενιά έρχεται να συμβάλει στη μακρόχρονη
ιστορία της οικογένειας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΤΤΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ

Το οινοποιείο της οικογένειας Γεωργίου Λαφαζάνη,
αποτελεί σήμερα μια άριστα εξοπλισμένη οινοπαραγωγική μονάδα. Ο χώρος παραγωγής και το σύγχρονο σύστημα εμφιάλωσης στο οινοποιείο ακολουθεί όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας,
όπως προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων,
πιστοποιημένο κατά τo πρότυπο ISO 22000:2005.

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες της Οινοποιίας Γεωργίου
Λαφαζάνη βρίσκονται στην Νεμέα και στη Βοιωτία
(Πλαγιές Κιθαιρώνα). Με γνώμονα την εμπειρία, τη
γνώση αλλά και το πάθος των ανθρώπων μας, καλλιεργούμε και παράγουμε υψηλής ποιότητας σταφύλια, τα οποία οδηγούνται κάτω από τις καλύτερες
συνθήκες στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας.
Οι διαφορετικές υποπεριοχές, το υψόμετρο, ο προσανατολισμός και τα εδάφη τα οποία χαρακτηρίζουν τους αμπελώνες μας, είναι μερικά μόνο από τα
στοιχεία που μας επιτρέπουν να παράγουμε διαφορετικά στυλ κρασιών υψηλής ποιότητας.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ & ΑΤΤΙΚΉ

ΑΧΛΑΔΙΑΣ & ΚΟΥΤΣΙ NEMEAΣ
Ιδιόκτητοι Αμπελώνες Οινοποιείου

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οινοποιείο & Εγκαταστάσεις

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Το εξαιρετικό μικρoκλίμα σε συνδυασμό με τις
αυστηρά χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις και
την επιλογή της ιδανικής στιγμής του τρύγου,
συντελούν ώστε να πετύχουμε τη σωστή
ωρίμαση των σταφυλιών και αποτελούν τους
καθοριστικούς παράγοντες για την άριστη
ποιότητα της πρώτης ύλης.

Η οινοποιία μας εκτός από τους δικούς της
ιδιόκτητους αμπελώνες, συνεργάζεται μόνιμα
με ένα σημαντικό αριθμό αμπελουργών στην
Αττική, τη Βοιωτία και την Πελοπόννησο και
παράγουν σταφύλια με τις απαιτούμενες
ποιοτικές προδιαγραφές.

Εκτιμώνται ιδιαίτερα και οινοποιούνται με
φροντίδα, σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες,
οι λευκές ποικιλίες Μοσχοφίλερο, Ροδίτης,
Σαββατιανό, Μαλαγουζιά, Ασύρτικο και
Μοσχάτο, καθώς και οι ερυθρές ποικιλίες
Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon, Merlot και
Syrah.

ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΜΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αυτό που κάνει τα κρασιά του οινοποιείου μας μοναδικά, είναι το μεράκι και η
αφοσίωση των ανθρώπων που ασχολούνται με τη δημιουργία των κρασιών μας,
δώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια.

Η ατέρμονη προσπάθεια, ο ζήλος και η αφοσίωση της
οικογένειας Γεώργιου Λαφαζάνη στον χώρο του κρασιού,
αποδεικνύεται από τις πολύ σημαντικές διακρίσεις των
κρασιών μας, σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Orosimo
Τύπος κρασιού: Ερυθρός ξηρός
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Περιοχή: Άγιος Γεώργιος στην κοιλάδα της Αταλάντας
Χαρακτηριστικά: Βαθύ και αδιαπέραστο μαύρο-κόκκινο
χρώμα με σύνθετη μύτη όπου κυριαρχούν πυκνά, ώριμα
μαύρα φρούτα όπως ώριμο δαμάσκηνο, μούρο και
αγριοκέρασο καθώς και νότες κακάο και μπαχαρικών. Στο
στόμα είναι πλούσιο και πολύ συμπυκνωμένο με άφθονα
φρούτα και καλοφτιαγμένες τανίνες. Η επίγευση του είναι
πλούσια και μακρά με μεγάλη αρωματική διάρκεια.
Συνδυασμός: Κόκκινο κρέας και κόκκινες πικάντικες
σάλτσες.
Μερίδα: 16 -18 ° C

Σείριο ς Ε ρυθρό ς
Τύπος οίνου: Ερυθρός, ξηρός
Ποικιλία: Αγιωργίτικο - Cabernet Sauvignon
Αμπελώνες: Νεμέα
Χαρακτηριστικά: Βαθύ ρουμπινί χρώμα με πολύπλοκο
αρωματικό μπουκέτο με κυρίαρχα αρώματα από μαύρα
φρούτα, ώριμο βατόμουρο, μπαχάρια, και νότες δρυός.
Έχει πλούσιο σώμα με βελούδινες τανίνες και η επίγευση
έχει μεσαία διάρκεια και πολυπλοκότητα.
Συνοδεύει: Φιλέτα κόκκινων κρεατικών & σκληρά τυριά.
Σερβίρεται: 16 -18 °C

Πέτρα & Φώ ς
Τύπος οίνου: Ερυθρός, ξηρός
Κατηγορία: ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Αμπελώνες: Αχλαδιάς & Κούτσι Νεμέας
Χαρακτηριστικά: αδιαπέραστο βαθύ ρουμπινί με
χαρακτηριστικό πολύπλοκο αρωματικό μπουκέτο, που
θυμίζει αποξηραμένα κόκκινα και μαύρα φρούτα όπως
κεράσι, δαμάσκηνο, γλυκά μπαχάρια και νύξεις ξηρών
καρπών και νότες πιπεριού.
Συνοδεύει: Ζουμερά κόκκινα κρέατα, κυνήγι και
πιάτα με πικάντικες νότες.
Σερβίρεται: 16 -18 °C

Epicus
Τύπος οίνου: Ερυθρός, ξηρός
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Αμπελώνες: Αχλαδιάς Νεμέας
Χαρακτηριστικά: Διαθέτει λαμπερό βαθύ πορφυρό
χρώμα με ιώδεις αποχρώσεις και σύνθετη μύτη με
αρώματα κόκκινων φρούτων , γλυκών μπαχαρικών και
νύξεις ξηρών καρπών. Στο στόμα οι ευγενικές του τανίνες
σε συνδυασμό με την ισορροπημένη του οξύτητα και την
πλούσια επίγευση του συμπληρώνουν την κομψή του
δομή.
Συνοδεύει: Κόκκινα ζουμερά κρέατα, πικάντικες
κόκκινες σάλτσες φτερωτό κυνήγι.
Σερβίρεται: 16 -18 °C

Artisti
Elysian
Τύπος κρασιού: Ροζέ ξηρό
Ποικιλία: Syrah
Χαρακτηριστικά: Μετά την παραλαβή, τα σταφύλια
ψύχονται για 24 ώρες σε κρύο θάλαμο και την επόμενη
μέρα μεταφέρονται απευθείας στο πιεστήριο χωρίς
εκχύλιση. Στη συνέχεια η οινοποίηση ξεδιπλώνεται σε
ανοξείδωτες δεξαμενές ψύξης στους 18°C. Μέρος του
κρασιού ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια 2ης χρήσης, ενώ το
υπόλοιπο παραμένει με την οινολάσπη του να κερδίζει σε
δομή και σώμα.
Συνδυασμός: Αστακομακαρονάδα, Κριθαράκι με
γαρίδες, καλοκαιρινές μεσογειακές και εξωτικές γεύσεις.
Σερβίρισμα: 10 -12 °C

Σείριο ς Λευκό ς
Τύπος οίνου: Λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Ασύρτικο - Μαλαγουζιά
Χαρακτηριστικά: Διαυγές ωχρό λεμονί με μερικές
πρασινωπές ανταύγειες, έντονα αρώματα εξωτικών
ώριμων φρούτων και νύξεις πυρηνοκαρπών. Το στόμα
παρουσιάζεται πλούσιο και γεμάτο με αρώματα που
ακολουθούν αυτά της μύτης, με εξαιρετική ισορροπία και
το νευρώδη χαρακτήρα της οξύτητας στην εξέλιξη του.
Συνοδεύει: Θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα και
ζυμαρικά που συνοδεύονται από άσπρη σάλτσα.
Σερβίρεται: 10 -12 °C

Τύπος οίνου: Λευκός Αφρώδης
Ποικιλία: Μοσχάτο Σπίνας
Αμπελώνες: Αχλαδιάς Νεμέας
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό λεμονοπράσινο χρώμα
με διακριτικές φυσαλίδες. Στη μύτη
αναδύονται έντονα φρουτώδη αρώματα ώριμου
βερύκοκου, ροδάκινου και σταφυλιού καθώς
και νότες λουλουδιών και τροπικών φρούτων. Το
στόμα του είναι πλούσιο και στρογγυλό με
τραγανή οξύτητα και δροσερό αφρισμό που
συμπληρώνεται αρμονικά με την γλυκύτητα και τα
τυπικά αρώματα της ποικιλίας που ακολουθούν αυτά
της μύτης.
Συνοδεύει: Μπορεί να καταναλωθεί μόνο του ως
απεριτίφ, να συνοδεύσει φρούτα ή
fingerfood και κρεμώδη γλυκά.
Σερβίρεται: 5 - 7 °C

Electus
Τύπος οίνου: Λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο
Αμπελώνες: Μαντινεία
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό ωχρό λεμονί με πράσινες
ανταύγειες και η ένταση της μύτης χαρακτηρίζεται
από λεμονανθούς και νότες εσπεριδοειδών. Κομψό
μέτριο προς γεμάτο σώμα και έντονη οξύτητα με
αρώματα που ακολουθούν εκείνα της μύτης.
Συνοδεύει: Οστρακοειδή, ψάρια & λευκά κρέατα.
Σερβίρεται: 10 -12 °C

Οινάνθη Λευκό ς
Τύπος οίνου: Λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Ροδίτης & Ασύρτικο
Χαρακτηριστικά: Απαλό – ανοιχτό λεμονί με
πρασινωπές ανταύγειες. Η μύτη είναι εκφραστική με
φρέσκους ανθικούς χαρακτήρες να υπερισχύουν και
λεπτά αρώματα φλούδας λεμονιού & εσπεριδοειδών.
Το στόμα χαρακτηρίζεται από ισορροπία με αρώματα
που ακολουθούν εκείνα της μύτης & πλούσια φρουτώδη
επίγευση.
Συνοδεύει: Θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα και
ζυμαρικά που συνοδεύονται από άσπρη σάλτσα.
Σερβίρεται: 8 - 10 °C

Οινάνθη Ερυθρό ς
Τύπος οίνου: Ερυθρός, ξηρός
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Χαρακτηριστικά: Φωτεινό πορφυρό χρώμα με
βιολετί αποχρώσεις και έντονα αρώματα κόκκινων
φρούτων. Το στόμα είναι μεσαίου σώματος με μαλάκες
στρογγυλές τανίνες και μέτρια οξύτητα. Εμφανίζει
πλούσια επίγευση με νότες κόκκινου κερασιού και
βατόμουρου.
Συνοδεύει: Ψητά κόκκινα κρέατα, κόκκινες πικάντικες
σάλτσες και συνδυάζεται άψογα με κινέζικη κουζίνα.
Σερβίρεται: 10 -12 °C

Οινάνθη Ροζέ
Τύπος οίνου: Ροζέ, ξηρός
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Χαρακτηριστικά: Το χρώμα είναι λαμπερό, ανοιχτό
τριανταφυλί με κερασί ανταύγειες και αρώματα
κερασιού, φράουλας και άνθεων. Τα αρώματα
στόματος ακολουθούν αυτά της μύτης με ωραία
αίσθηση οξύτητας και βελούδινων τανινών.
Συνοδεύει: Πιάτα θαλασσινών, ψάρια άλλα και
λευκά κρεατικά.
Σερβίρεται: 8 – 12 °C

Οινάνθη Ημίγλυκο ς
Τύπος οίνου: Ροζέ, ημίγλυκος
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Χαρακτηριστικά: Ανοιχτό τριανταφυλλί χρώμα με
έντονα φρουτώδη αρώματα και ανθικούς χαρακτήρες.
Τα αρώματα στόματος ακολουθούν αυτά της μύτης με
ωραία αίσθηση οξύτητας και βελούδινων τανινών.
Συνοδεύει: Απολαύστε το μόνο του ή συνοδεύοντας
κρεατικά με γλυκιές σάλτσες, φρούτα ή ξηρούς
καρπούς.
Σερβίρεται: 8 -12 °C

Τσ ί π ο υ ρο Α ρ μ ονικό

Τύπος: Χωρίς Γλυκάνισο
Ποικιλία: Μοσχάτο
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση: Καθαρή, Κρυστάλλινη και Διαφανής
Άρωμα: Κομψή, πλούσια και λεπτή μύτη, όπου κυριαρχούν έντονα
φρουτώδη, ποικίλα αρώματα με νότες εσπεριδοειδών και λευκών
λουλουδιών.
Γεύση: Πλούσιο σώμα, εκρηκτικά αρώματα με εξαιρετική ισορροπία και
διάρκεια.
Συνδυασμός: Πικάντικα κρεατομεζέδες, παραδοσιακές πίτες, τηγάνια και
καλοψημένα ψητά.
Σερβίρισμα: 10 -12 °C
Αλκοολικός τίτλος: 38% Vol.

Ε ΠΙΚΟΙΝ ΩΝ ΗΣΤ Ε
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σωκράτους & Θριασίου Πεδίου,
Μαγούλα 19018, Αττική
(2η έξοδος Αττικής Οδού)

Τηλ: +30 210 5555501, +30 210 5557674
Κιν: +30 694 6904 869
Fax : +30 210 5550471
Email: info@georgioslafazanis.gr

www.georgioslafazanis.gr
#georgioslafazaniswinery

