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Borkészítés: Szüret teljes érésben, válogatva, 1 kg/
tőke terhelés, ideális sav/cukor/pH-egyensúly szem 
előtt tartása a szüreti időpont megállapításánál. A 
szőlő 18 fok alatt érkezett a pincészethez, váloga-
tóasztal után bogyózást és enyhe zúzást követően 
kíméletes préselés, csak a szín lé felhasználása a tétel-
hez. Egynapos ülepítés acél tartályban, majd hűtött 
erjesztés fahordóban. 5 hónapos érlelés hordóban 
másodtöltésű 500 l-es Kádár-hordóban, március 
közepén palackozás. 

Borjellemzés: „Hárslevelűk között igazi ritkaság 
ez a tétel. Határozottsága és komoly karaktere talán 
a fajta igazi arcát tudja megmutatni. Ásványossága 
erőteljesebb, mint a szokásos mézes-hársas tónusok. 
Szerkezetében is kitűnő alapanyag, tartalmas és kon-
centrált. Még nagyon fiatal, érezzük a hordót, de ele-
gáns savait nem tudja elnyomni. Kimondottan hosz-
szú, tartalmas és komplex bor.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: hárslevelű
Termőhely: Tarcal
Telepítés éve: 2008
Talaj: rozsdabarna erdőtalaj, lösz, agyagos vályog
Szüret: 2015. szeptember 15. – október 1.

Alkohol: 12,5% vol.
Cukor: 7,5 g/l

Variety: Hárslevelű
Vineyard: Tarcal
Planted: 2008
Ground: brown forest soil, loess, clay loam
Harvest: 15th September – 1st October 2015

Alcohol: 12.5 % vol.
Sugar: 7.5 g/l

Winemaking: Perfectly ripe grapes were selected, 
1 kg / vine. Ideal acidity, sugar and pH balance were 
carefully considered to choose the perfect harvest 
time. The grapes arrived to the winery at under 18 °C 
and after the selection table were destemmed, lightly 
crushed and gently pressed. Only the pure must was 
used for this lot. One-day settling in stainless steel 
then cooled fermentation in barrel. Five months 
aging in second-fill 500-l Kádár barrels, bottling 
in mid-March.
 
Wine tasting: “This wine is rare among Hárslevelű 
wines. Its firmness and serious character can perhaps 
show the variety’s true nature. Stronger minerality 
than the usual honey-linden tones. Superb grapes, 
substantial and concentrated in the structure. Still 
very young, we feel the barrel but it cannot repress 
the elegant acidity. Expressly long, full and complex 
wine.” (Gabriella Mészáros)

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

GRÓF DEGENFELD

Tokaji Hárslevelű A Terézia 2015
136 liter / 182 x 750 ml


