Tokaji Furmint „Zomborka” 2017
TERMŐHELY - TALAJ
Mezőzombor - Zomborka dűlő
Az alapkőzet riolit, amely szinte teljesen fedett riolit
tufával. Talaja jellemzően barna erdőtalaj, azonban
előfordulnak benne löszfoltok. A dűlő felső
harmadáról a barna erdőtalaj már lekopott és csupán
a riolittufa málladék maradt, amely rendkívül
gazdag ritka nyomelemekben.
SZŐLŐÜLTETVÉNY
1999 és 2002 között lett újratelepítve, 1,8 méteres
sortávolsággal és 0,8 méter tőtávolsággal a modern
szőlőtermesztés irányelvei szerint. A tőkén 2 rügyes
rövidcsapos metszést alkalmazunk. A tőketerhelés
1,5 kg. Az összes szőlőültetvényünk 2009 óta
organikus művelés alatt áll.
ÉVJÁRAT
Hosszú idő után újra igazi kontinentális januárunk
volt. A hőmérő higanyszála sokszor csúszott a
mínusz 10 °C alá, viszont a csapadék mennyisége
nagyon alacsony volt. A tavaszi hőmérséklet csak
lassan, fokozatosan emelkedett és még a május is
jóval hűvösebb volt, mint azt az utóbbi pár évben
megszoktuk.
SZÜRET
A szeptemberi csapadék kedvezően alakult. A
száraz borok alapanyagát gondos válogatással
szedtük, mert már korán megjelent a nemes penész
a területek többségén. A szőlő minősége viszont
nem hagyott kívánnivalót maga után. Tökéletesen
érett bogyókat szedtünk, melyeknek a cukortartalma
nem volt kiugróan magas, ennek ellenére gyönyörű,
érett, mégis ropogós savak párosulnak a tiszta,
gyümölcsös zamatokkal a száraz borokban.

hordókban érleltük 7 hónapon
finomseprőn, időközönként felkeverve.
Palackozás időpontja: 2018.07.05

keresztül

FAJTÁK
100% Furmint
KÓSTOLÁSI JEGYZET
Illatában a hordós érlelésre jellemző jegyek mellett
alma és fahéj aromák érezhetőek, enyhén édeskés,
vaníliás jegyekkel fűszerezve.
A finomseprős érlelésnek köszönhető krémes
kortyot a Furmint élénk savai teszik gazdaggá. Az
újfahordós érlelés jólesően hosszú
lecsengést biztosít.
FOGYASZTÁSI
HŐMÉRSÉKLET
12-14 °C
ÉTELPÁROSÍTÁS
Grillezett halakhoz és tenger
gyümölcseihez,
illetve
füstölt
halakból készült ételekhez ajánljuk.
ANALITIKA
Szárazsági fok: száraz
Alkoholtartalom: 12 %
Cukortartalom: 5,4 g/l
Titrálható savtartalom: 6,2 g/l

TECHNOLÓGIA
A mustot 500 literes új tölgyfahordókban
erjesztettük 14-16 °C-on. Ugyanezekben a
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