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Borkészítés: A késői szüretelésű borunk 15%-ban 
a Vinnai-dűlőből származó kabarból, és 85%-ban a 
Király-dűlőből származó furmintból készült. Töp-
pedt, részben botritiszes fürtöket szüreteltünk. A 
feldolgozás is hasonló módon történt a két tétel-
nél, a bogyózás, majd alacsony hőmérsékleten tör-
ténő áztatást követően préseltünk. Külön erjedtek 
ki fahordókban, és utána kerültek összeházasí-
tásra. Jelenleg egy harmadtöltésű 225 l-es fahordó-
ban érlelődik.

Borjellemzés: „Intenzív illatot mutató bor, mely-
ben a kabar jelenléte csak egy leheletnyi őszibarackos 
jelzésként érezhető. Mellette a furmint határozottabb, 
élénkebben fűszeres jegyei fedezhetők fel. Kóstolva 
édessége visszafogottnak tűnik a szép savai mellett. 
Remek arányai, finom cserzőanyaga sokkal többet 
jelent egy késői szüretelésű bornál. Határozott, mégis 
légies bor, hosszú, de nem tolakodó utóízzel. Lendü-
letességét semmi nem töri meg.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: kabar, furmint
Termőhely: Vinnai-dűlő és Király-dűlő
Telepítés éve: Vinnai: 1992, Király: 80-as évek
Talaj: löszös nyirok; riolitos, köves nyirok
Szüret: Kabar: 2015. 11. 03., Furmint: 2015. 11. 07.

Alkohol: 11% vol.
Cukor: 95 g/l

Variety: Kabar, Furmint
Vineyard: Vinnai-dűlő and Király-dűlő
Planted: Vinnai: 1992, Király: 1980s
Ground: loess clay; rhyolite, stony clay
Harvest: Kabar: 03.11.2015., Furmint: 07.11.2015.

Alcohol: 11 % vol.
Sugar: 95 g/l

Borkészítés: Our Late Harvest wine is 15 % Kabar 
from Vinnai vineyard, 85 % Furmint from Király. 
We picked shrivelled, partly botrytised bunches. 
Winemaking was similar for both lots: after press-
ing and maceration at a relatively low temperature, 
we pressed the grapes. The two lots fermented sepa-
rately in wood barrels and were later blended. Cur-
rently the wine is aging in 225-l third-fill barrel.
 
Wine tasting: This wine offers intensive aromas 
and the hint of peach denotes the presence of Kabar. 
The Furmint is more powerful with livelier spicy notes 
to discover. On tasting the sweetness seems almost 
restrained: its beautiful acids mean it doesn’t behave 
as a sweet wine. Superb proportions, lightness, subtle 
tannins mean far more than a late harvest wine. Defi-
nite yet airy, long but not overpowering with the finish. 
Nothing breaks its dynamism.” (Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 1250–1440 eFt / €4050–4650
Palack / bottle: 4600–5300 Ft / €15–17

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

FÜLEKY

Tokaji Late Harvest 2015
136 liter / 272 x 500 ml


