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Borkészítés: 50-es években telepített ültetvény-
ről szedtük az alapanyagot 21 mustfokkal 1 kg/tőke 
hozamkorlátozás mellett. Hordókban erjedt és érle-
lődött a tétel. Erjedés után 1 hónapos seprőn kever-
getés következett.

Borjellemzés: „Olaszliszka és Szegilong határa a 
valóságban a Meszes-dűlő. Illatában rengeteg a kerti 
fűszer, kis mentás felhang uralja. Élénk savak, ízei-
ben érezhető cserzőanyag, finom élesztősség. Remek 
az egyensúlya, ízében is meglehetősen gazdag, lassan 
fejlődik. Karakterében inkább szikár bor, visszafogot-
tabb gyümölcsösséggel, érezhetően nagyon ásványos 
területről származik. Élénk, meglehetősen hosszú is, 
utóízében az illatból már ismert finoman vegetális 
kerti fűszerekkel.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Olaszliszka, Meszes-dűlő
Telepítés éve: 1950-es évek
Talaj: kőzettörmelékes kötött anyag
Szüret: 2015. szeptember 20.

Alkohol: 14% vol.
Cukor: 2-3 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Olaszliszka, Meszes-dűlő
Planted: 1950s
Ground: firm clay with rock fragments
Harvest: 20th September 2015

Alcohol: 14 % vol.
Sugar: 2-3 g/l

Winemaking: We harvested the grapes at 23 Brix 
from vines planted in the 1950s with 1 kg/vine. The 
wine fermented and aged in barrels. Fermentation 
was followed by one month lees stirring..

Wine tasting: “Meszes vineyard is on the border 
between Olaszliszka and Szegilong. A plethora of 
garden herbs in the nose, mint slightly has the upper 
hand. Lively acids, tannins and subtle yeastiness in 
the mouth. Superb balance and incredibly rich in fla-
vours. Develops slowly. This wine is on the sinewy side 
with restrained fruit. It clearly comes from a very min-
eral terroir. Vibrant and supremely long finish with 
subtle garden herbs familiar from the nose continu-
ing.” (Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 747–1056 eFt / €2410–3410
Palack / bottle: 4100–5800 Ft / €13–19

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

KVASZINGER

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


