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Borkészítés: A Szárhegy dűlőt mint termőhelyet 
először 1329-ben említi az irodalom. Tökéletesen 
egészséges fürtök kíméletes, gravitációs feldolgo-
zásával készült a must, mely 400 literes, első töltésű 
magyar tölgyfa hordókban erjedt és érik. 

Borjellemzés: „A dűlőre jellemző egyedi ízvilág és 
egyensúly szép alapot ad a bornak, melyet elegánsan 
egészítenek ki az érlelés finom aromái. Hosszú, rend-
kívül ásványos és gazdag bor, a furmint minden szép-
ségével. Részben tartályban, részben hordóban érett. 
Ennek köszönhetően a friss, primer aromák éppúgy 
helyet követelnek maguknak az ízvilágban, mint a 
kissé visszafogottabb, melegebb tónusok. A furmint 
fahéjas-ánizsos fűszeressége körtés-birses gyümölcsös-
séggel együtt érezhető ízeiben, amit komoly ásványos-
ság zár a korty végén.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Sárazsadány, Szárhegy-dűlő
Telepítés éve: 1998
Talaj: kőmorzsás barna erdőtalaj, piroxénandezit
Szüret: 2015. október 21.

Alkohol: 14,5% vol.
Cukor: 6 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Sárazsadány, Szárhegy-dűlő
Planted: 1998
Ground: stony brown earth on pyroxene andesite
Harvest: 21st October 2015

Alcohol: 14.5 % vol.
Sugar: 6 g/l

Winemaking: Szárhegy vineyard was first men-
tioned as a vineyard in 1329. The must was gently 
made from perfectly healthy bunches in a gravity 
flow process and fermented and is aging in 400-l 
first-fill Hungarian oak barrels.
 
Wine tasting: “This vineyard gives its typical unique 
range of flavours and balance, providing a beautiful 
base for this wine which is elegantly complemented 
by refined aromas of aging. A long, very mineral and 
rich wine, Furmint in all its glory. Part of the wine 
aged in stainless steel, part in barrel. Thus it has fresh 
primary aromas along with slightly more restrained, 
warmer tones in the flavours. The Furmint’s cinna-
mon-aniseed spiciness with pear-quince fruits can be 
discerned in the mouth. A serious minerality closes 
the sip.” (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

PATRICIUS BORHÁZ

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


