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Borkészítés: 2015-ben döntöttünk úgy először, 
hogy külön Hétszőlő-dűlőnkről, száraz furmin-
tot készítünk. 

Megemlékezve a Hétszőlő-dűlő alapítóévéről (1502), 
és lévén, hogy az első 2015-ös évjárat számai az ala-
pítóév számaival megegyeznek, az árverésre szánt 
bornak a Tokaji Furmint 2015 Hétszőlő-dűlő 1502 
nevet adtuk.

A bort a szeptember eleji szüret és préselés után, 
használt fahordóban erjesztettük, majd érleltük. 
Várhatóan áprilisban lepalackozzuk. Érlelés köz-
ben átlagosan 2 hetente felkeverjük a finomseprőt.

Borjellemzés: „Tiszta, élénk, lendületes illattal 
indul. Körte és számottevő ásványosság finoman édes, 
mézes tónusokkal. Élénk, lendületes savak, karcsúbb 
test. A hordó jelenléte még érezhető a borban, de leg-
inkább csak az aromavilágot gazdagítja. A lendüle-
tes savak mellett a bor hosszú, elegáns, némi vegetális 
karakterrel. Szinte Chopin etűdjeinek egyikét hallhat-
juk ebben a borban. Lendület, szenvedély és elegan-
cia jellemzi.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Tokaj
Telepítés éve: 1994
Talaj: lösz
Szüret: 2015. szeptember 8.

Alkohol: 13% vol.
Cukor: 2 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Tokaj
Planted: 1994
Ground: loess
Harvest: 8th September 2015

Alcohol: 13 % vol.
Sugar: 2 g/l

Winemaking: In 2015 we decided for the first time 
to make single-vineyard dry Furmint from the var-
ious Hétszőlő vineyards. 

In commemoration of the founding year of the vine-
yard (1502), and because the numbers of the 2015 
vintage are the same, we gave our auction wine the 
name Tokaji Furmint 2015 Hétszőlő-dűlő 1502.

Grapes harvested in early September were pressed 
then fermented and aged in used barrel. We expect 
to bottle in April. During aging we stir the lees every 
two weeks on average.
 
Wine tasting: “The wine begins with a clear, lively, 
dynamic nose. Pear, considerable minerality with sub-
tle sweet, honey tones. Vibrant, spirited acids, leaner 
body. Very lively acidity in the mouth. The barrel can 
be discerned in the wine, but it primarily enriches the 
aromas. The wine has length and elegance alongside 
the lively acids and a slight vegetal character. You can 
almost hear one of Chopin's études in this wine. This 
wine has dynamism, passion and elegance.” (Gabri-
ella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 619–947 eFt / €2000–3060
Palack / bottle: 3400–5200 Ft / €11–17

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

TOKAJ-HÉTSZŐLŐ SZŐLŐBIRTOK

Tokaji Furmint 2015 Hétszőlő-dűlő 1502
136 liter / 182 x 750 ml


