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CABERNET SAUVIGNON

Szőlőfajta: 100% Cabernet Sauvignon

Termőhely: Remete, Várerdő, Dobogó, Agancsos dűlők termése.

Tőkék életkora: Átlag 15 év. 

Tőketerhelés:  1,5-2 kg/tőke

Művelési mód: Guyot és közép magas kordon művelés.

Évjárat: 

Késői rügyfakadás és virágzás. Meleg, párás nyár, ami felgyorsította az érési 
folyamatot. Megfelelő csapadékmennyiség és napsütés. A szeptemberi esők 
visszavetették az érést. Ezt követően meleg és száraz október következett, mely 
a később érő fajtáknál sok javulást hozott. Összességében szép ősz és jó szüreti 
lehetőségek adódtak.

Szüret: 2008. október vége november eleje

Feldolgozás + 
érlelés: 

Erjesztés előtt hideg maceráció, majd zárt rendszerben körfejtéses erjesztés 14 
napig, ezután 14 nap törkölyön tartás almasav bontással
Érlelés nagyhordóban és használt barrique hordóban.  
 

Palackozás: 
2011. január
Készült: 28.
 

Kóstolási jegyzet: 

Sötét, szinte már
pohárba kerül. 
kakaóval. Megmutatja, hogy miben érlelődött, nem 
rejtegeti, szép hordós jegyek, némi avarossággal. 
Íz világában sem tér el az 
vonal, a maga eleganciájával.
savakkal. Játékos és hosszú az utóíz.
 

Analitika: 

Alkohol: 13,53
Sav: 5,2 g/liter
Cukor: 0,7 g/liter
 

Ételajánlat: 
Marha illetve vadételek mellé kiváló. Gyümölcsös
mártásokhoz
desszertekhez.

Apelláció: DHC – Villány, 
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CABERNET SAUVIGNON 200

Cabernet Sauvignon 

Várerdő, Dobogó, Agancsos dűlők termése. 

 

kg/tőke 

özép magas kordon művelés. 

Késői rügyfakadás és virágzás. Meleg, párás nyár, ami felgyorsította az érési 
folyamatot. Megfelelő csapadékmennyiség és napsütés. A szeptemberi esők 
visszavetették az érést. Ezt követően meleg és száraz október következett, mely 
a később érő fajtáknál sok javulást hozott. Összességében szép ősz és jó szüreti 
lehetőségek adódtak. 

október vége november eleje 

Erjesztés előtt hideg maceráció, majd zárt rendszerben körfejtéses erjesztés 14 
napig, ezután 14 nap törkölyön tartás almasav bontással
Érlelés nagyhordóban és használt barrique hordóban.  

2011. január 
.500 palack 

Sötét, szinte már-már feketés színvilág fogad minket amint 
pohárba kerül.  Megy és cseresznye, háttérben egy cseppnyi 
kakaóval. Megmutatja, hogy miben érlelődött, nem 
rejtegeti, szép hordós jegyek, némi avarossággal.  
Íz világában sem tér el az illatjegyeitől, szép gyümölcsös 
vonal, a maga eleganciájával. Szép test, a hozzá szabott 
savakkal. Játékos és hosszú az utóíz. 

13,53 % 
g/liter 

g/liter 

Marha illetve vadételek mellé kiváló. Gyümölcsös 
mártásokhoz, kemény sajtokhoz és csokoládés 
desszertekhez. 
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Késői rügyfakadás és virágzás. Meleg, párás nyár, ami felgyorsította az érési 
folyamatot. Megfelelő csapadékmennyiség és napsütés. A szeptemberi esők 
visszavetették az érést. Ezt követően meleg és száraz október következett, mely 
a később érő fajtáknál sok javulást hozott. Összességében szép ősz és jó szüreti 

Erjesztés előtt hideg maceráció, majd zárt rendszerben körfejtéses erjesztés 14 
napig, ezután 14 nap törkölyön tartás almasav bontással. 
Érlelés nagyhordóban és használt barrique hordóban.   

ad minket amint 
Megy és cseresznye, háttérben egy cseppnyi 

kakaóval. Megmutatja, hogy miben érlelődött, nem 

illatjegyeitől, szép gyümölcsös 
Szép test, a hozzá szabott 


