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Co2mis

Szőlőfajta: 100 % Merlot

Termőhely: Villányi és  a 

Tőkék életkora: Átlag 10-20

Tőketerhelés: 2 kg / tőke 

Művelési mód: Közép magas kordon művelés.

Évjárat: 

Korán és jól indult a tavasz, mely idővel egy kicsit lendületet veszetett. A nyár 
eleje csapadék nélkül telt, kissé hűvösebben, de az év közepére extrém 
meleggel érkezett a nyár, ami egészen a szüret végéig kitartott. Szép napos 
meleg ősszel zártunk.

Szüret: 2011. szeptemberi elő szüret

Feldolgozás + 
érlelés: 

Reduktív eljárással, kóracél tartályban érlelve
palackozva. 

Palackozás: 
 
Készült: 7.0
2012. áprilisban

Kóstolási jegyzet: 

 
Színtiszta M
Az elő szüretből származó alapbor szándékosan 
alacsony alkohollal bír
szolgál. Intenzív gyümölcsös jellege, fiatalos  ropogós
stílusa, a palackozásnál hozzáadott sz
hamar magával ragad és azonnali fogyasztásra csábít.

Analitika: 

 
Alkohol: 11,9 
Sav: 5,8 g/liter
Cukor: 4,5 g/liter
 

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

Apelláció: 
Földrajzi jelzés nélküli, széndioxid hozzáadásával 
készült rosé gyöngyöző bor
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BOR - INFÓ 

mis 2011 - Gyöngyöző bor

Merlot  

a Pécsi borvidék dűlőiből! 

20 év. 

 

özép magas kordon művelés. 

Korán és jól indult a tavasz, mely idővel egy kicsit lendületet veszetett. A nyár 
eleje csapadék nélkül telt, kissé hűvösebben, de az év közepére extrém 
meleggel érkezett a nyár, ami egészen a szüret végéig kitartott. Szép napos 

sszel zártunk. 

szeptemberi elő szüret 

Reduktív eljárással, kóracél tartályban érlelve, majd 
 

7.000 palack 
áprilisban palackozva. 

Merlot alapbor. 
Az elő szüretből származó alapbor szándékosan 
alacsony alkohollal bír, mely a könnyedség alapjául 

Intenzív gyümölcsös jellege, fiatalos  ropogós
stílusa, a palackozásnál hozzáadott szénsav miatt 
hamar magával ragad és azonnali fogyasztásra csábít.

11,9 % 
/liter 

g/liter 

Kiváló aperitif. A baráti beszélgetések, nyári esték   
hangulatfokozója.  

Földrajzi jelzés nélküli, széndioxid hozzáadásával 
készült rosé gyöngyöző bor. 
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Gyöngyöző bor 

Korán és jól indult a tavasz, mely idővel egy kicsit lendületet veszetett. A nyár 
eleje csapadék nélkül telt, kissé hűvösebben, de az év közepére extrém 
meleggel érkezett a nyár, ami egészen a szüret végéig kitartott. Szép napos 

szénsav hozzáadásával 

Az elő szüretből származó alapbor szándékosan 
mely a könnyedség alapjául 

Intenzív gyümölcsös jellege, fiatalos  ropogós 
énsav miatt 

hamar magával ragad és azonnali fogyasztásra csábít.   


