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VILLÁNYI   PORTUGIESER   20

Szőlőfajta: 100% Portugieser

Termőhely: Több dűlő termése

Tőkék életkora:  Átlag 15 év.

Tőketerhelés: 2 kg /tőke 

Művelési mód: Ernyő és közép magas kordon művelés.

Évjárat: 

Korán és jól indult a tavasz, mely idővel egy kicsit lendületet veszetett. A
eleje csapadék nélkül telt, kissé hűvösebben, de az év 
meleggel érkezett a nyár, ami egészen a szüret végéig kitartott. Szép napos 
meleg ősszel zártunk. 2009
elegáns borokat zárunk majd palackba.

Szüret: 2011. szeptember közepétől szeptember 

Feldolgozás + 
érlelés: 

A szüret két részben zajlott. A vásárolt tétel 50% egyszerűbb, hideg maceráció 
3-4 napig élesztővel erjesztve maximum 25 C fokig, majd kóracél tartályban 
érlelve, palackozásig.
A saját rész, igen magas minőségű alapanyag a 
Tradicionális eljárás, héjon áztatva élesztő nélkül (max 32C fokig engedve), 
Nagy részét kóracél tartályban, kisebb részét (30%) használt tölgyfahordóban 
érleltük majdnem 4 hónapig.
lezajlott. Palackozás előtt házasítva.

Palackozás: 

 
Folyamatos palackozás. Első tétel 2011
80.000 palack
 

Kóstolási jegyzet: 

Pohárba kerülve tiszta bíbor színnel találkozunk. Az illat sem 
várat magára, érkeznek a friss gyümölcsök, a meggy és a 
málna fanyarsága melyet egy édeskés vonal tesz hivalkodóvá. 
Az ízek sokrétűek, a fanyar édes érzet elegáns játéka 
meghatározó élménnyel t
vörösünk háttérben azért megbújik némi krémesség. Könnyed 
vörösünk, igazi vallomása a 2011

Analitika: 
 
Alkohol: 12,

Ételajánlat: 
  
Felszabadult baráti beszélgetések kísérőjeként 
 kiváló, mint egy könnyed vacsora mellé

Apelláció: DHC – Villány, Classicus
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100% Portugieser 

termése: Csillag völgy, Remete, Várerdő dűlők

. 

Ernyő és közép magas kordon művelés. 

Korán és jól indult a tavasz, mely idővel egy kicsit lendületet veszetett. A
eleje csapadék nélkül telt, kissé hűvösebben, de az év 
meleggel érkezett a nyár, ami egészen a szüret végéig kitartott. Szép napos 
meleg ősszel zártunk. 2009-es évhez hasonló borokra készülhetünk. Nagy és 
elegáns borokat zárunk majd palackba. 

szeptember közepétől szeptember végéig. 

A szüret két részben zajlott. A vásárolt tétel 50% egyszerűbb, hideg maceráció 
4 napig élesztővel erjesztve maximum 25 C fokig, majd kóracél tartályban 

érlelve, palackozásig. 
A saját rész, igen magas minőségű alapanyag a 
Tradicionális eljárás, héjon áztatva élesztő nélkül (max 32C fokig engedve), 
Nagy részét kóracél tartályban, kisebb részét (30%) használt tölgyfahordóban 
érleltük majdnem 4 hónapig. Az almasav bontás az erjedés után rögtön 

Palackozás előtt házasítva. 

atos palackozás. Első tétel 2011 decemberében
0.000 palack 

Pohárba kerülve tiszta bíbor színnel találkozunk. Az illat sem 
várat magára, érkeznek a friss gyümölcsök, a meggy és a 
málna fanyarsága melyet egy édeskés vonal tesz hivalkodóvá. 
Az ízek sokrétűek, a fanyar édes érzet elegáns játéka 
meghatározó élménnyel tölti meg szánkat. Friss, üde 
vörösünk háttérben azért megbújik némi krémesség. Könnyed 
vörösünk, igazi vallomása a 2011-es évnek.  

Alkohol: 12,5 %; Sav:   5,0  g/l; Cukor:  0,4   g/l 

Felszabadult baráti beszélgetések kísérőjeként éppúgy
kiváló, mint egy könnyed vacsora mellé 

Villány, Classicus 
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: Csillag völgy, Remete, Várerdő dűlők 

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 

es évhez hasonló borokra készülhetünk. Nagy és 

A szüret két részben zajlott. A vásárolt tétel 50% egyszerűbb, hideg maceráció 
4 napig élesztővel erjesztve maximum 25 C fokig, majd kóracél tartályban 

A saját rész, igen magas minőségű alapanyag a legjobb dűlők termése. 
Tradicionális eljárás, héjon áztatva élesztő nélkül (max 32C fokig engedve), 
Nagy részét kóracél tartályban, kisebb részét (30%) használt tölgyfahordóban 

Az almasav bontás az erjedés után rögtön 

decemberében letöltve. 

Pohárba kerülve tiszta bíbor színnel találkozunk. Az illat sem 
várat magára, érkeznek a friss gyümölcsök, a meggy és a 
málna fanyarsága melyet egy édeskés vonal tesz hivalkodóvá. 
Az ízek sokrétűek, a fanyar édes érzet elegáns játéka 

ölti meg szánkat. Friss, üde 
vörösünk háttérben azért megbújik némi krémesség. Könnyed 

éppúgy 


