Tokaji Furmint Pezsgő Extra Brut 2017
TERMŐHELY – TALAJ
Tarcal - Terézia dűlő
Talaja a lösz és a barna erdőtalaj optimális keveréke,
amely riolit alapkőzeten, de perlit kúpon nyugszik.
A területen mésznyomok is felbukkannak. A domb
felső területeiről a lösz és a barna erdőtalaj
lemosódott, a perlit került a felszínre, amely a
művelés során folyamatosan aprózódik, mállik. A
különböző talajok és kőzetek jelenléte rendkívül
gazdag és változatos ásványi anyagokat biztosít a
szőlő számára.
SZŐLŐÜLTETVÉNY
2005 és 2010 között lett újratelepítve, 2 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 pezsgő alapanyagát szeptember elején
szüreteltük. A szőlő minősége nem hagyott
kívánnivalót maga után. Magas sav- és alacsony
cukortartalommal tökéletes alapanyagot biztosított
az évjárat a száraz furmint pezsgő készítéséhez.

BORKÉSZÍTÉS - ÉRLELÉS
Az alapbort tartályban erjesztettük, majd palackba
töltöttük a második erjesztésre. A palackba kerülést
követően, degorzsálás előtt 1,5 évig érleltük a bort,
hogy a finom seprőből kinyert értékes anyagokkal
gazdagodjon. Palackozás időpontja: 2018.08.07.
KÓSTOLÁSI JEGYZET
Illatában a furmintra jellemző almás, enyhén
citrusos jegyek mellett megjelenik a tokaji
ásványosság, a dűlő mineralitása. A finom apró
buborékok frissítő jelenléte mellett szép sav cukor
arány is megfigyelhető. Ízében először citrusos,
lecsengésében pedig a zamatos grapefruit friss,
vibráló ízét érezhetjük.
FOGYASZTÁSI
HŐMÉRSÉKLET
8 °C
ÉTELPÁROSÍTÁS
Aperitifként, vagy előételként
felszolgált füstölt pisztráng mellé
kiváló választás.
ANALITIKA
Szárazsági fok: száraz
Alkoholtartalom: 11 %
Cukortartalom: 2,8 g/l
Titrálható savtartalom: 7,1 g/l

FAJTÁK
100% Furmint
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