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Borkészítés: Az Öreg Király-dűlő legkövesebb 
DK-i fekvésű teraszáról szüretelt furmint szőlő-
ből készült, a birtok egyik legmagasabb fekvésű, 
kb. 1500 m2-es tölgyerdő által határolt területéről. 
A szüretet az optimális érettségi állapotú, aranysárga 
fürtök válogatásával végeztük. Hordóban, spontán 
erjesztettük és érleltük.

A gondos szüreti és borászati munkának köszönhe-
tően született meg ez a gyümölcsös, gyémánt tisz-
taságú, ásványos, elegáns és jó arányú bor, hosszú 
érlelési potenciállal. 

Borjellemzés: „Az Öreg Király-dűlő borai lassab-
ban fejlődnek, mint más mádi dűlők borai. Lehet, 
hogy fiatalon nem a legbehízelgőbb karaktert mutat-
ják, de idővel a határozott, tiszta vonalú és cizellált 
borok etalonját kóstolhatjuk ezekben a tételekben. Tel-
tebb karakter, visszafogott aromavilág jellemzi a bort 
a fejlődésnek ebben a fázisában. Határozott és kon-
centrált.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Mád, Öreg Király-dűlő
Telepítés éve: 2004–2005
Talaj: vulkanikus riolittufa, zeolit és vörös agyag
Szüret: 2015. szeptember

Alkohol: 12,5% vol.
Cukor: 6 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Mád, Öreg Király-dűlő
Planted: 2004–2005
Ground: volcanic rhyolite tuff, zeolite and red clay
Harvest: September 2015

Alcohol: 12.5 % vol.
Sugar: 6 g/l

Winemaking: Made from Furmint grapes har-
vested on the stoniest southeast-facing terrace, 
one of the highest land of the Old King vineyard, 
around 1500 m2 bordered by oak forest. We har-
vested the golden bunches at the optimal point of 
ripeness. We spontaneously fermented and aged the 
wine in barrels.

Thanks to meticulous harvest and winemaking work 
this fruit-driven, crystal-clear, mineral wine is ele-
gant and harmonious with long cellaring potential.
 
Wine tasting: “Wines from Öreg Király vineyard 
develop more slowly than wines from other Mád vine-
yards. It is possible that they do not present the most 
attractive character when young, but over time we 
come to taste the reference quality in these lots: dis-
tinct, clear line and chiselled wines. Fuller charac-
ter, restrained aromas describe the wine at its cur-
rent stage of development. Distinct and concentrated.” 
(Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 1185–1675 eFt / €3820–5410
Palack / bottle: 6500–9200 Ft / €21–30

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

BARTA PINCE

Tokaji Furmint Öreg Király Válogatás 2015
136 liter / 182 x 750 ml


