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Borkészítés: Szép, egészséges fürtöket válogattunk 
14% potenciális alkoholtartalommal a mádi Úrágya-
dűlőből, a közel 40 éves DK-i fekvésű ültetvényünk-
ből. Ebből a termőhelyből származó borokra jel-
lemző a lassú, de egyenletes erjedés. Évről évre 
felismerhető intenzív illattal, sós–édes–minerális 
jegyekkel. 

Borjellemzés: „Kétszeri szüret eredménye az alap-
anyag. A korábbi, üdébb bort adó rész jelenléte alap-
vetően meghatározó a bor illatában. Kimondottan 
intenzív hársmézes jegyei sem a fajtát, sem a termőhe-
lyet nem tagadhatnák le. Nagyon lassú erjedést köve-
tően kezdte meg érlelődését, nehezebben nyílik ízben, 
mint illatban. Igen jó az egyensúlya. Határozott, az 
illattal ellentétben kissé markáns szerkezete a fajtát 
idézi. Kimondottan koncentrált a bor, már érezni a 
hosszú eltarthatóság garanciáját benne. Ásványos, 
sós utóíz zárja, nagyon tartós a szánkban.” (Mészá-
ros Gabriella)

Szőlőfajta: hárslevelű
Termőhely: Mád, Úrágya-dűlő
Telepítés éve: 1970–1975
Talaj: riolitos, köves nyirok
Szüret: 2015. szeptember 9.

Alkohol: 14% vol.
Cukor: 4,1 g/l

Variety: Hárslevelű
Vineyard: Mád, Úrágya-dűlő
Planted: 1970–1975
Ground: rhyolite, stony nyirok clay 
Harvest: 9th September 2015

Alcohol: 14 % vol.
Sugar: 4.1 g/l

Borkészítés: We selected beautiful, healthy 
bunches with 14 % potential alcohol from our nearly 
40-year-old vines in our southeast-facing vineyard 
in the Urágya-dűlő, Mád. Wines from this terroir 
typically ferment slowly and evenly and have inten-
sive aromas with salty-sweet mineral notes that can 
be discerned every year.
 
Wine tasting: “Grapes from two harvests. The ear-
lier, crisper wine defines the aromas. Clearly inten-
sive linden flower honey notes do not betray either the 
essence of either variety or terroir. Aging followed a 
very slow fermentation, the wine opens more slowly in 
the palate than the nose. Very good balance. Defined, 
slightly marked (in contrast to the nose) structure typ-
ical of the variety. A very concentrated wine whose 
guarantee for long cellaring can already be felt. Min-
eral, salty long finish.” (Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 840–970 eFt / €2700–3100
Palack / bottle: 4600–5300 Ft / €15–17

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

FÜLEKY

Tokaji Hárslevelű Úrágya 2015
136 liter / 182 x 750 ml


