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Borkészítés: A szőlőt hagyományos módon dol-
gozom fel, mely során állókosaras kézi működtetésű 
prést használok. Mind az erjesztés, mind az érle-
lés zempléni tölgyből készült fahordóban történik.

Október eleji szüretből származik az alapanyag, mely 
100%-ban az Istenhegy-dűlőben született. Ez a terü-
let jellemzően sok kvarc- és zeolitmaradványt tar-
talmaz, ami az itt termett borok igen határozott, de 
mégis eleven, vibráló karakteréért felelős.

Borjellemzés: „A bor 500 literes fahordóban erjedt, 
jelenleg már külön kis hordóban érik. Remek egyen-
súlyú, finom és elegáns szerkezetű bor. Klasszikusnak 
nevezhető igen tartalmas, szinte vastagnak monda-
nám. Aromatikája jellemzően az ásványos borok visz-
szafogottabb gyümölcsösségét mutatja. Hosszú, telt, 
utóízében sós-matt jegyekkel.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Rátka, Istenhegy
Telepítés éve: 1985
Talaj: zeolit, riolittufa, kvarc
Szüret: 2015. október 1.

Alkohol: 13% vol.
Cukor: 4 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Rátka, Istenhegy
Planted: 1985
Ground: zeolite and quartz, rhyolite tuff
Harvest: 1st October 2015

Alcohol: 13 % vol.
Sugar: 4 g/l

Winemaking: I process the grapes in a traditional 
way, using a hand-press. Both the fermentation and 
the aging are in barrels made of local Zemplén oak. 

All the grapes were harvested in early October in 
Istenhegy vineyard. This land contains plenty of 
quartz and zeolite remains which give the wines a 
distinct but vibrant, lively character.
 
Wine tasting: “This wine fermented in 500-l 
wooden barrel and is currently aging in a separate 
small barrel. Superb balance, this wine has a refined 
and elegant structure. A classical style, very substan-
tial, I would say almost thick. The aroma presents the 
more restrained fruit of mineral wines. Long, full fin-
ish with salty-matt notes.” (Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 190–263 eFt / €610–850
Palack / bottle: 1030–1440 Ft / €3–5
A feltüntetett árak 27% áfát tartalmaznak! / Price includes 27 % VAT

BARANYAI BÉLA

Tokaji Furmint Istenhegy 21-es hordó 2015
136 liter / 182 x 750 ml


