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Borkészítés: A Béres Tokaji F&Z 2015 egy egyedi 
tétel, melyet kifejezetten a 2016-os árverésre készítet-
tünk el. Október elején ép, egészséges, száraz borhoz 
kiváló furmint és zéta alapanyagot tudtunk szüre-
telni a Béres Szőlőbirtokon. Ez a különleges lehető-
ség adta az ötletet ahhoz, hogy kísérletet tegyünk a 
két fajta száraz borként történő házasítására. Zúzás-
bogyózás után, egyéjszakás ülepítést követően, Erdő-
bényén készült tölgyfa hordóban történt az erjesztés. 
Erjedés után február végéig finomseprőn tartottuk 
a bort, heti kétszeri felkeveréssel. 

Borjellemzés: „Egyedi, ritka összeállítás. A zéta a 
Diókút-, a furmint a Lőcse-dűlő termése. Kóstolás-
kor a zéta határozottan parfümös illata nem telepszik 
rá a borra, szinte egy friss, virágosan édeskés felütést 
ad csak. Részben virágos karaktere mellett érezhető 
fűszeresség is feltűnik. Savai meglehetősen lendüle-
tesek, a hordós erjesztésnek köszönhetően kis cser-
zőanyag egészíti ki a bor férfias oldalát. Ízeiben a 
barátságosabb gyümölcsös, őszibarackos karakter 
uralkodik. Jó egyensúly, meglehetősen hosszú utóíz.” 
(Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint, zéta
Termőhely: Erdőbénye, Lőcse-, Diókút-dűlő
Telepítés éve: 2004
Talaj: riolit, riolittufa 
Szüret: 2015. október

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

Variety: Furmint, Zéta
Vineyard: Erdőbénye, Lőcse-, Diókút-dűlő
Planted: 2004
Ground: rhyolite, rhyolite tuff 
Harvest: October 2015

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

Winemaking: Béres F&Z 2015 is a unique lot we 
prepared specifically for the 2016 Auction. In early 
October at Béres we harvested healthy ripe Furmint 
and Zéta grapes perfect for dry wine. This special 
occasion inspired us to make an experimental blend 
of the two varieties. After destemming and crush-
ing, the must settled overnight. Fermentation was 
in oak barrels made in Erdőbénye. After fermenta-
tion we kept the wine on fine lees until late Febru-
ary, with stirring twice a week. 
 
Wine tasting: “Unique, a rare composition. Zéta 
from Diókút, Furmint from Lőcse-dűlő. On tasting 
the distinctly perfumed Zéta aromas do not smother 
the wine, they give a fresh, slightly sweet floweriness. 
Alongside the flowery character is a discernible spic-
iness. Incredibly lively acids, a touch of tannin from 
barrel fermentation complements the wine’s mascu-
line side. Friendlier fruit and peach nature dominate 
in the mouth. Good balance, fabulously long finish.” 
(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

BÉRES SZŐLŐBIRTOK

Tokaji F&Z 2015
136 liter / 182 x 750 ml


