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      FURMINT 

 
Tokaji OEM száraz fehérbor | 
Dry white wine with Protected 
Designation of Origin, Tokaj 
 
Évjárat | Vintage:  

Egy egyedi és különleges terroir termése az ínyencek kedvelőinek: kemény, vulkanikus riolit talaj. Meg kell érte 
küzdeni, de ettől szép kihívás. Feszes savak, hűvös elegancia, minerális és komplex struktúra hosszú 
lecsengéssel és érlelési potenciállal. Időt kér magának, hogy megnyíljon és élvezhessük a rétegeit. 
 
2020 

 
Szőlőfajta | Grape variety:  
 

100% furmint 

Termőhely | Village: Olaszliszka és Vámosújfalu 
 

Dűlő | Cru:  Rány 
 
Egyike Tokaj-Hegyalja titkos favoritjainak – szerintünk mindenképpen. Az Erdőbényére néző olaszliszkai része 
a dűlőnek egy idős telepítés, több mint 70 éves tőkékkel. Talaja köves, riolitos, a vulkanikus utóműködés 
nyomait erősen magán viseli, ahol a felső termőréteg sok helyütt hiányzik. Karakteres, egyedi, különleges 
terroir, amely finomszerkezetű, lendületet adó savakkal ruházza fel a bort, és mély, rétegzett, hosszan érlelhető 
száraz fehérborok születnek itt. A dűlő Vámosújfalura néző része keleti fekvésű, amely jól kiegészíti a 
tetőfekvésű területet, lehetővé téve, hogy extrém évjáratokban is kiegyensúlyozott bort készítsünk. 
Pincészetünk csúcsborát, a Rány Furmintot is ennek a területnek köszönhetjük. 
 
A dűlő boraiban jelen van egy különleges friss, hűsítő aromakarakter, amelyet a menta és a citrusosság testesít 
meg. Gazdag, összetett és komplex borok szülőföldje. 
 

Szüret | Harvest: szakaszos kézi szüret - első szüret: szeptember 3.; második szüret: szeptember 26-28. 
 

Termésátlag/hozamkorlátozás | Yield:  3,5 t/ha 

 
Technológia | Vinification: Az egészfürtös préselést követően az alkoholos erjedés spontán, hűtött acéltartályban ment végbe, 12-14 C°-

on, az erjedést követően pedig 5 hónapig érleltük finomseprőn 1/3 részét acéltartályban, 2/3 részét 500 l-es 
Stockinger hordóban. 

 
Palackszám | Bottled 
 
Alkoholtartalom | Alcohol: 

950 db 
 
14,5% 

 
Savtartalom | Acidity: 

 
6,5 g/l 
 

Maradékcukor | Residual sugar: 
 
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet | 
Recommended drinking temperature: 
 
Ajánlott ételpárosítás | Food pairing:  

4,5 g/l 
 
 
10-12 ºC 
 
Tenger gyümölcsei; halak; sushi; fehérhúsú szárnyas ételek, zöldfűszerrel készített húsételek, kecskesajt 
Seafood, fish or poultry dishes; sushi; dumplings; meats prepared with green herbs; goat cheese 
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