


Η Hetero (ετερό) Wines ιδρύθηκε το 2018 από τον ∆ηµήτρη   
Μανσόλα και τη Μαρία Ταµιωλάκη µε διττή δραστηριότητα: 

Wine Coaching σε οινοποιεία και εταιρίες µε εµπορική παρουσία 
στο χώρο του κρασιού. 

Gypsy Winemaking: παραγωγή κρασιών σε περιοχές της Ελλάδας 
που έχουν επιλεχθεί για τη µοναδικότητα και οινοποιητική αξία τους. 

Αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις επιλεγµένων οινοποιείων της κάθε 
περιοχής, η Hetero Wines έχει την πλήρη επιστασία όλων των στα-
δίων της παραγωγικής διαδικασίας και εξασφαλίζει ότι εκφράζο-
νται στο έπακρο το οικοσύστηµα και το “terroir” της περιοχής. 

∆ύο σειρές κρασιών από την Hetero Wines θα κυκλοφορήσουν το 
2020-2021:

Monarch: σειρά κρασιών από το Αµύνταιο, το καλύτερο ίσως 
“terroir” της Ελλάδας για την παραγωγή κρασιών «υψηλού υψο-
µέτρου», τόσο κυρίαρχο που µπορεί να επιβληθεί ως ένας άλλος 
«µονάρχης» στο DNA οποιασδήποτε ποικιλίας.

Anarch: σειρά κρασιών από τον κάµπο του ∆οµοκού, έναν τόπο 
ακραίων θερµοκρασιών και επιπέδων υγρασίας. Ξεκινώντας από 
ένα βιολογικό οικοσύστηµα σχεδόν 20ετίας, η σειρά αυτή οινοποι-
ήθηκε µε εναλλακτικές µεθοδολογίες ζύµωσης και ωρίµανσης, 
όπως ένας «αναρχικός» που καταφεύγει σε αντισυµβατικούς τρό-
πους για να καθαιρέσει τον «µονάρχη».



Κωδικός:  Monarch White
Κατηγορία: Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (Π.Γ.Ε) Φλώρινα
Εσοδεία: 2019

Ποικιλιακή σύνθεση: Sauvignon blanc 100%
∆ιαχείριση αµπελώνα: συµβατική
Απόδοση: 1 tn/στρέµµα
Οινοποίηση: συµβατική µε επιλεγµένες ζύµες
Ωρίµανση: 3 µήνες µε εβδοµαδιαίες αναδεύσεις 
(batonnage) των ελαφριών οινολασπών σε ανο-
ξείδωτη δεξαµενή 
Ιδανικό παράθυρο κατανάλωσης: 1-3 χρόνια
∆ιαθέσιµη ποσότητα: 3.500 φιάλες 0,75 l

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αλκοόλη (% vol): 13.2
Σάκχαρα (g/l): 3.0
Ολική οξύτητα (g/l τρυγικού οξέος): 5.7
Πτητική οξύτητα (g/l οξικού οξέος): 0.34
pH: 3.18
Ελεύθερο θειώδες (mg/l): 20



Κωδικός:  Monarch Rosé
Κατηγορία: Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (Π.Γ.Ε) Φλώρινα
Εσοδεία: 2019

Ποικιλιακή σύνθεση: Syrah 70%
 Ξινόµαυρο 30%
∆ιαχείριση αµπελώνα: συµβατική
Απόδοση: 1,1 tn/στρέµµα
Οινοποίηση: συµβατική µε επιλεγµένες ζύµες
Ωρίµανση: 3 µήνες µε εβδοµαδιαίες αναδεύσεις 
(batonnage) των ελαφριών οινολασπών σε ανο-
ξείδωτη δεξαµενή 
Ιδανικό παράθυρο κατανάλωσης: 1-3 χρόνια
∆ιαθέσιµη ποσότητα: 2.600 φιάλες 0,75 l

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αλκοόλη (% vol): 13.5
Σάκχαρα (g/l): 1.8
Ολική οξύτητα (g/l τρυγικού οξέος): 5.4
Πτητική οξύτητα (g/l οξικού οξέος): 0.37
pH: 3.29
Ελεύθερο θειώδες (mg/l): 20



Κωδικός:  Monarch Red Syrah
Κατηγορία: Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (Π.Γ.Ε) Φλώρινα
Εσοδεία: 2019

Ποικιλιακή σύνθεση: Syrah 100%
∆ιαχείριση αµπελώνα: συµβατική
Απόδοση: 0.9 tn/στρέµµα
Οινοποίηση: συµβατική µε επιλεγµένες ζύµες
Ωρίµανση: 7 µήνες µε εβδοµαδιαίες αναδεύσεις 
(batonnage) των ελαφριών οινολασπών σε 
ανοξείδωτη δεξαµενή και 5 µήνες αναγωγική 
ωρίµανση στη φιάλη 
Ιδανικό παράθυρο κατανάλωσης: 2-7 χρόνια
∆ιαθέσιµη ποσότητα: 2.500 φιάλες 0,75 l

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αλκοόλη (% vol): 14.0
Σάκχαρα (g/l): 2.6
Ολική οξύτητα (g/l τρυγικού οξέος): 5.8
Πτητική οξύτητα (g/l οξικού οξέος): 0.53
pH: 3.41
Ελεύθερο θειώδες (mg/l): 5



Κωδικός:  Monarch Red Ξινόµαυρο
Κατηγορία: Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (Π.Γ.Ε) Φλώρινα
Εσοδεία: 2019

Ποικιλιακή σύνθεση: Ξινόµαυρο 100%
∆ιαχείριση αµπελώνα: συµβατική
Απόδοση: 0.85 tn/στρέµµα
Οινοποίηση: συµβατική µε επιλεγµένες ζύµες
Ωρίµανση: 7 µήνες µε εβδοµαδιαίες αναδεύσεις 
(batonnage) των ελαφριών οινολασπών σε 
ανοξείδωτη δεξαµενή και 5 µήνες αναγωγική 
ωρίµανση στη φιάλη 
Ιδανικό παράθυρο κατανάλωσης: 2-10 χρόνια
∆ιαθέσιµη ποσότητα: 2.600 φιάλες 0,75 l

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αλκοόλη (% vol): 12.5
Σάκχαρα (g/l): 2.4
Ολική οξύτητα (g/l τρυγικού οξέος): 6.7
Πτητική οξύτητα (g/l οξικού οξέος): 0.51
pH: 3.31
Ελεύθερο θειώδες (mg/l): 5



Κωδικός:  Anarch White
Κατηγορία: Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (Π.Γ.Ε) Φθιώτιδα
Εσοδεία: 2019

Ποικιλιακή σύνθεση: Ασύρτικο 100%
∆ιαχείριση αµπελώνα: βιολογική 
(φορέας πιστοποίησης TUV HELLAS NORD)
Απόδοση: 1.05 tn/στρέµµα
Οινοποίηση: βιολογική, vegan, και µε αυθόρ-
µητες ζυµώσεις από άγριες ζύµες (φορέας 
πιστοποίησης TUV HELLAS NORD)
Ωρίµανση: 5 µήνες µε περιοδικό batonnage 
των ελαφριών οινολασπών, 50% του όγκου σε 
ανοξείδωτη δεξαµενή και 50% του όγκου σε 
δρύινα βαρέλια 2ης χρήσης 
Ιδανικό παράθυρο κατανάλωσης: 1-6 χρόνια
∆ιαθέσιµη ποσότητα: 3.850 φιάλες 0,75 l

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αλκοόλη (% vol): 13.4
Σάκχαρα (g/l): 1.8
Ολική οξύτητα (g/l τρυγικού οξέος): 5.8
Πτητική οξύτητα (g/l οξικού οξέος): 0.40
pH: 3.25
Ελεύθερο θειώδες (mg/l): 12



Κωδικός:  Anarch Rosé
Κατηγορία: Ποικιλιακός Οίνος
Εσοδεία: 2019

Ποικιλιακή σύνθεση: Ασύρτικο 60%
 Ξινόµαυρο 40%
∆ιαχείριση αµπελώνα: βιολογική 
(φορέας πιστοποίησης TUV HELLAS NORD)
Απόδοση: 1.1 tn/στρέµµα
Οινοποίηση: βιολογική, vegan, και µε αυθόρ-
µητες ζυµώσεις από άγριες ζύµες (φορέας 
πιστοποίησης TUV HELLAS NORD)
Ωρίµανση: 3 µήνες µε περιοδικό batonnage 
των ελαφριών οινολασπών, σε δρύινα βαρέλια 
500 λίτρων 3ης χρήσης 
Ιδανικό παράθυρο κατανάλωσης: 1-5 χρόνια
∆ιαθέσιµη ποσότητα: 2.300 φιάλες 0,75 l

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αλκοόλη (% vol): 13.6
Σάκχαρα (g/l): 2.7
Ολική οξύτητα (g/l τρυγικού οξέος): 5.8
Πτητική οξύτητα (g/l οξικού οξέος): 0.35
pH: 3.25
Ελεύθερο θειώδες (mg/l): 20



Κωδικός:  Anarch Red
Κατηγορία: Ποικιλιακός Οίνος
Εσοδεία: 2019

Ποικιλιακή σύνθεση: Ξινόµαυρο 92%
 Ασύρτικο 8%
∆ιαχείριση αµπελώνα: βιολογική 
(φορέας πιστοποίησης TUV HELLAS NORD)
Απόδοση: 1.25 tn/στρέµµα
Οινοποίηση: βιολογική, vegan, και µε αυθόρ-
µητες ζυµώσεις από άγριες ζύµες (φορέας 
πιστοποίησης TUV HELLAS NORD)
Ωρίµανση: 6 µήνες µε περιοδικό batonnage 
των ελαφριών οινολασπών, 50% του όγκου σε 
δρύινα βαρέλια 500 λίτρων 3ης χρήσης και 
50% του όγκου σε ανοξείδωτη δεξαµενή 
Ιδανικό παράθυρο κατανάλωσης: 1-6 χρόνια
∆ιαθέσιµη ποσότητα: 3.300 φιάλες 0,75 l

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αλκοόλη (% vol): 13.1
Σάκχαρα (g/l): 2.1
Ολική οξύτητα (g/l τρυγικού οξέος): 5.4
Πτητική οξύτητα (g/l οξικού οξέος): 0.53
pH: 3.55
Ελεύθερο θειώδες (mg/l): 5



Ο ∆ηµήτρης Μανσόλας και η Μαρία Ταµιωλάκη γνωρίστηκαν το 
2001 στο Πανεπιστήµιο του Bordeaux, κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους για το Εθνικό ∆ίπλωµα Οινολογίας.

Ο ∆ηµήτρης είχε µόλις ολοκληρώσει τις σπουδές Γεωπονίας στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, ενώ η Μαρία, ορµώµενη από την 
επαγγελµατική σχέση της οικογένειάς της µε το κρασί, βρισκόταν 
ήδη στην πόλη του οίνου για σπουδές Βιολογίας.

Το επαγγελµατικό κεφάλαιο του ∆ηµήτρη άνοιξε όταν επέστρεψε 
στην Ελλάδα µετά το τέλος των σπουδών του το 2002, σε επώνυµο 
οινοποιείο της ∆ράµας. Η συνέχεια κατέγραψε µία επταετή καριέ-
ρα συµβούλου σε θέµατα οινοποίησης και αµπελουργίας για πρω-
τοπόρα και ποιοτικά κτήµατα κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, αλλά 
και µία µονοετή συνεργασία µε Ελληνο-Κινεζικών συµφερόντων 
εταιρία.         

Η Μαρία, µετά το τέλος των σπουδών της, εργάστηκε ως οινολόγος 
στο ιστορικό οινοποιείο Haut Brion. Ο κύκλος παραµονής της στο 
Bordeaux έκλεισε το 2003 όταν προσλήφθηκε στη Συνεταιριστική 
Ένωση Ηρακλείου.  Σύντοµα όµως ενσωµατώθηκε στο οικογενεια-
κό οινοποιείο Ταµιωλάκη, όπου επωµίσθηκε την παραγωγή και 
εµπορική προώθηση των κρασιών.
 
Οι επαγγελµατικές ροές του ∆ηµήτρη και της Μαρίας διασταυρώ-
θηκαν το 2011 όταν ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση του 
οικογενειακού οινοποιείου. Αποτέλεσµα της 8ετούς συνύπαρξής 
τους ήταν ο επαναπροσδιορισµός της εµπορικής ταυτότητας του 
οινοποιείου που,  µαζί µε την υψηλή ποιότητα κρασιών, ταξίδεψαν 
την «Ρους Οινοποιία Ταµιωλάκη» σε σηµαντικές αγορές του εξω-
τερικού και την καθιέρωσαν µεταξύ των κορυφαίων εκπροσώπων 
της “new age” εποχής του Κρητικού Αµπελώνα. 

Η Hetero Wines είναι το νέο τους επαγγελµατικό εγχείρηµα.
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