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Borkészítés: A 2012-es évjáratú Szent Tamás Fur-
mintunk elsőként kelt el sikeresen az első Nagy 
Tokaji Borárverésen 2013-ban. Ez a furmint reme-
kül tükrözi a Tokaji borvidék e nagy dűlőjének tulaj-
donságait. A 2015-ös év érdekes volt a száraz borok 
tekintetében. Úgy gondoltuk, hogy a csapadékhi-
ány miatt kevesebb savtartalomra számíthatunk, de 
ez végül nem így történt, hiszen remek harmóniájú 
borok születtek. Samuel Tinon számára ez az év 
tökéletes volt arra, hogy száraz borain keresztül 
nagyokat alkosson különböző nagyszerű termő-
helyekről. Öt dűlőszelektált bor kerül nála forga-
lomba hamarosan a 2015-ös évjáratból.

Borjellemzés: „Intenzív, tiszta illatú bor, kétségkí-
vül gyorsabban fejlődik, mint az évjárat száraz borai 
általában. Köves-sós jegyek mellett számottevő gyü-
mölcsösség is érezhető benne. Szájban a jó savak finom 
cserzőanyaggal együtt jelennek meg, kimondottan len-
dületes kezdést adva a kortynak. Szerkezete a ter-
mőhelynek megfelelően a karcsúbb, de nagyon hatá-
rozott karaktert jelzi. Aromavilága élénk és intenzív, 
finoman fűszeres, őszibarackos-körtés körben játszik. 
Hosszú bor.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Mád, Szent Tamás-dűlő
Telepítés éve: 1960-as évek
Talaj: vörös mészkő, zeolit, riolittufa
Szüret: 2015. szeptember 25.

Alkohol: 13% vol.
Cukor: 1,8 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Mád, Szent Tamás-dűlő
Planted: 1960s
Ground: red limestone, zeolite, rhyolite tuff
Harvest: 25th September 2015

Alcohol: 13 % vol.
Sugar: 1.8 g/l

Winemaking: After the great success of the Dry 
Furmint Szent Tamás 2012, the very first wine sold 
at the very first Tokaj Wine Auction in April 2013, 
we continue our experience expressing Grand Cru 
Szent Tamás. This Dry Furmint is a photograph of 
Tokaj’s most famous terroir. 2015 was a very inter-
esting vintage for dry wines. First, we thought that 
the wines would be short of acidity because of the 
lack of rain but actually the wines offer a nice acidity 
and a superb balance. For Samuel Tinon it was the 
perfect vintage to explore new terroirs. Five other 
growths representing the entire region will be soon 
be available.
 
Wine tasting: “Intensive, clean aromas of this wine 
which is undoubtedly developing more quickly than 
dry wines of the same vintage. Rock and salty notes 
with an abundance of fruit. Good acids with refined 
tannins give the sip an expressly dynamic beginning. 
The structure is both lean and very distinct in charac-
ter as befits the terroir. Its world of aromas is lively and 
intense, subtly spicy, playing in a peach-pear sphere. 
Long wine.” (Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 1130–1602 eFt / €3640–5170
Palack / bottle: 6200–8800 Ft / €20–28

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

SAMUEL TINON GRANDS VINS DE TOKAJ

Tokaji Furmint Szent Tamás 2015
136 liter / 182 x 750 ml


