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Borkészítés: A szőlő az Úrágya 57-es parcellá-
jában és a Öreg Király-dűlőben termett. Az érett, 
egészséges fürtöket bogyózták, majd kíméletes kézi 
préselést alkalmaztak. A must spontán természe-
tes élesztőkkel zempléni tölgyfa hordóban erjedt és 
jelenleg is érik.

Borjellemzés: „Igazi egyéniség ez a bor. Az Úrágya-
dűlő borai nem a korán érő típusba tartoznak, a 
Király-dűlő viszont mindig egy kissé barátságosabb 
arcát mutatja a területnek. Ennél a bornál a két dűlő 
szinte tapintható egymásra találását érezhetjük. Illa-
tában még érezni az erjedésből származó finom élesz-
tősséget, kevesebb gyümölcsöt, némi csonthéjassal 
kiegészítve. Savai lendületesek, cserzőanyaga érez-
hető, de nem túlzó. Finom szerkezet, hosszú utóíz, 
komoly beltartalom jellemzi.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint, hárslevelű
Termőhely: Mád, Úrágya 57, Öreg Király-dűlő
Telepítés éve: 1930-as évek, 2005
Talaj: köves, vörös nyirok
Szüret: 2015. október

Alkohol: 13,5% vol.
Cukor: 1-2 g/l

Variety: Furmint, Hárslevelű
Vineyard: Mád, Úrágya 57, Öreg Király-dűlő
Planted: 1930s, 2005
Ground: stony, red nyirok clay
Harvest: October 2015

Alcohol: 13.5 % vol.
Sugar: 1-2 g/l

Winemaking: The grapes were grown in Úrágya 57 
parcel and Öreg Király. The ripe, healthy bunches 
were destemmed then gently hand pressed. The must 
fermented spontaneously with indigenous yeasts 
in Zemplén oak barrels where it is currently aging.
 
Wine tasting: “This wine is a real character. Wines 
from Úrágya vineyard are not among the early matur-
ers, while the Király vineyard always shows a slightly 
friendlier face. In this wine we can almost feel the 
meeting of two vineyards. The nose still has subtle 
yeast notes from fermentation, less fruit with some 
stone fruits. Dynamic acids, tangible tannin, but not 
overpowering. Refined structure, long finish, serious 
content.” (Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Tétel / lot: 700–980 eFt / €2260–3170
Palack / bottle: 7000–9800 Ft / €23–32

A feltüntetett árak 27% áfát tartalmaznak! / Price includes 27 % VAT

DEMETERVIN

Tokaji Öregek 2015
75 liter / 100 x 750 ml


