KVASZINGER

Tokaji Édes Szamorodni Hatalos 2015
68 liter / 136 x 500 ml

B EC S É R T É K / E S T I M AT E

Hordó / barrel: 789–1102 eFt / €2550–3560
Palack / bottle: 5800–8100 Ft / €19–26
A feltüntetett árak 27% áfát tartalmaznak! / Price includes 27 % VAT

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Szegilong, Hatalos-dűlő
Telepítés éve: 1998
Talaj: kőzettörmelékes kötött anyag
Szüret: 2015. október 30.

Variety: Furmint
Vineyard: Szegilong, Hatalos-dűlő
Planted: 1998
Ground: firm clay with rock fragments
Harvest: 30th October 2015

Alkohol: 12,5% vol.
Cukor: 150 g/l

Alcohol: 12.5 % vol.
Sugar: 150 g/l

Borkészítés: Több mint 50%-ban aszúsodott fürtöket kiválogatva az alapanyagot 30 mustfokkal szüreteltük október végén. A szigorú válogatás következtében 1 gönci hordónyit sikerült készítenünk.
Zúzás, bogyózás után 12 órás áztatás következett,
majd kíméletes préselés. Hordókban erjedt és érlelődött a tétel.

Winemaking: We selected bunches with over half
aszú berries at 33 Brix at the end of October. After
strict selection we managed to make one Gönci barrel (136 l). The grapes were destemmed and crushed
before 12 hours of maceration then gentle pressing.
The wine fermented and aged in barrel.

Borjellemzés: „Illatában élénk és fiatalos, eszményien tiszta karakter. Gyümölcsbomba és határozott
botritiszesség érezhető benne. Ha lehetne a botritisz
illatát és ízét önállóan is érezni, ez a bor biztosan
etalonként mutatná azt. Kóstolva finom szerkezetet kapunk, érezhetően eleven savakkal, finom cserzőanyaggal. Selymes textúra és bonyolult, izgalmas
gyümölcsösség jellemzi ízeit. Hosszú és határozott bor,
fiatalos és tiszta.” (Mészáros Gabriella)

Wine tasting: "Lively and youthful in the nose, stunningly clean character. Distinct botrytised notes can
be felt in this fruit bomb. If it were possible to sense
the aroma and flavour of Botrytis separately, then
this wine would certainly be a reference. Tasting gives
a refined structure with perceptibly lively acids, subtle tannins. Silky texture and complex, exciting fruit
characterise the flavours. A long, defined wine, young
and clean." (Gabriella Mészáros)
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