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Borkészítés: A tökéletesen beérett, egészséges für-
töket kis (20 kg-os) ládákba szüreteltük, majd bogyó-
zás nélkül a szőlőt kisméretű pneumatikus préssel 
alacsony nyomáson sajtoltuk. A must 500 literes 
zempléni új fahordóban ülepedett, majd ülepítést 
követően fajélesztős beoltás mellett abban is erjedt. 
Az erjedést követő fejtést és stabilizálást követően a 
bor ugyanabban a hordóban érlelődik. A teljes 500 
literes tételből önállóan csak 136 liter kerül lepalac-
kozásra a Borlovagrend árverésére. 

Borjellemzés: „Visszafogottabb illatvilág, igen tar-
talmas ízekkel. Finom savszerkezet érezhető benne, 
leheletnyi cserzőanyaggal. Az 500 literes új hordó 
jelenléte csak jelzésszerűen érezhető. Kifogástalan 
egyensúly, határozott és nagyon tiszta karakter. Szép 
savai és a visszafogott hordóhasználat eredménye-
ként textúrája is elegáns, hosszan és tartósan tölti be 
a szánkat.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Mezőzombor, Illésházy-dűlő
Telepítés éve: 1994
Talaj: riolit (biotit), agyagos vályog
Szüret: 2015. szeptember 18.

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

Variety: Furmint
Vineyard: Mezőzombor, Illésházy-dűlő
Planted: 1994
Ground: rhyolite (biotite), clay loam 
Harvest: 18th September 2015

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

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 675–947 eFt / €2180–3060
Palack / bottle: 3700–5200 Ft / €12–17

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

DISZNÓKŐ

Tokaji Furmint Illésházy-dűlő 2015
136 liter / 182 x 750 ml

Winemaking: We harvested the perfectly ripe 
bunches in small (20 kg) boxes then pressed them 
at low pressure in our small pneumatic press with-
out destemming. The must settled in 500-litre new 
Zemplén oak barrels, then fermented there with cul-
tured yeast. Fermentation was followed by racking 
and stabilisation and the wine is aging in the same 
barrel. Of the 500-litre lot only 136 litres will be bot-
tled alone for the Confrérie auction. 
 
Wine tasting: “Restrained aromas, very substan-
tial flavours. Refined acidity structure with just a hint 
of tannin. The presence of the 500-litre new barrel is 
only just discernible. Impeccable balance, a distinct 
and very pure character. Its beautiful acids and care-
ful barrel use have resulted in an elegant structure of 
this wine which fills our mouth splendidly for a long 
finish.” (Gabriella Mészáros)


