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Co2mis

Szőlőfajta: Kékfrankos, Pinot Noir

Termőhely: Villányi borvidék

Tőkék életkora: Átlag 10-20

Tőketerhelés: 2 kg / tőke 

Művelési mód: Közép magas kordon művelés.

Évjárat: 

Az év csapadékszegényen indult. A korai tavasz, az éves átlagot meghaladó 
mennyiségű csapadékkal érkezett. A változatos nyár, esőkkel tarkítva nyomta 
rá a bélyegét az évre. Az ősz naposan telt, de a hőösszeg sajnos elmaradt az 
átlagtól.  

Szüret: 2010. szeptemberi elő szüret

Feldolgozás + 
érlelés: 

Reduktív eljárással, kóracél tartályban érlelve
palackozva. 

Palackozás: 
 
Készült: 1.500 palack
2011. júniusában palackozva

Kóstolási jegyzet: 

 
Kékfrankos, Pinot Noir
Az elő szüretből származó alapbor szándékosan 
alacsony alkohollal bír. Meggyes karaktere, könnyed 
stílusa, a palackozásnál hozzáadott szénsav miatt 
hamar magával ragad. 
változtatja világot.

Analitika: 

 
Alkohol: 11,5
Sav:  g/liter
Cukor:  g/liter
 

Ételajánlat: 
Kiváló aperitif. A baráti beszélgetések, nyári esték   
hangulatfokozója. 

Apelláció: DHC – Villány, Classicus
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mis 2010 - Gyöngyöző bor

Kékfrankos, Pinot Noir  

Villányi borvidék több dűlőjéből. 

20 év. 

 

özép magas kordon művelés. 

Az év csapadékszegényen indult. A korai tavasz, az éves átlagot meghaladó 
mennyiségű csapadékkal érkezett. A változatos nyár, esőkkel tarkítva nyomta 
rá a bélyegét az évre. Az ősz naposan telt, de a hőösszeg sajnos elmaradt az 

szeptemberi elő szüret 

Reduktív eljárással, kóracél tartályban érlelve, szénsav hozzáadásával 
 

00 palack 
júniusában palackozva. 

Kékfrankos, Pinot Noir házasítása.  
Az elő szüretből származó alapbor szándékosan 
alacsony alkohollal bír. Meggyes karaktere, könnyed 
stílusa, a palackozásnál hozzáadott szénsav miatt 
hamar magával ragad.  Komis mivolta rózsaszínné 
változtatja világot. 

11,5 % 
/liter 

g/liter 

Kiváló aperitif. A baráti beszélgetések, nyári esték   
hangulatfokozója.  
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Gyöngyöző bor 

Az év csapadékszegényen indult. A korai tavasz, az éves átlagot meghaladó 
mennyiségű csapadékkal érkezett. A változatos nyár, esőkkel tarkítva nyomta 
rá a bélyegét az évre. Az ősz naposan telt, de a hőösszeg sajnos elmaradt az 

, szénsav hozzáadásával 

Az elő szüretből származó alapbor szándékosan 
alacsony alkohollal bír. Meggyes karaktere, könnyed 
stílusa, a palackozásnál hozzáadott szénsav miatt 

Komis mivolta rózsaszínné 


