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GERE TAMÁS ÉS ZSOLT PINCÉSZETE 
 

BOR - INFÓ 

VILLÁNYI   PORTUGIESER   2012 

Szőlőfajta: 100% Portugieser 

Termőhely: Több dűlő termése: Csillag völgy, Remete, Várerdő dűlők 

Tőkék életkora:  Átlag 15 év. 

Tőketerhelés: 2 kg /tőke 

Művelési mód: Ernyő és közép magas kordon művelés. 

Évjárat: 

A 2012-es év hosszú fagyos téllel indult, melyet az áprilisi meleg váltott fel. A 
forró kánikulát idéző nyarat némi jég zavarta meg, mely Villány egyes 
területén kisebb károkat okozott. A szüret a nagy meleg és a csapadékhiány 
miatt korán kezdődött. A gyors érés miatt a termés majdnem egyszerre érett 
be. A hosszú, meleg ősz kitartott a szüret végéig 

Szüret: 2012. augusztus vége, szeptember 10. 

Feldolgozás + 
érlelés: 

A nagy aszály és meleg végett az idén gyors szüret volt a jellemző, hogy 
megelőzzük a kesernyés ízek kialakulását. A bogyózás után az erjedés azonnal 
elindult.  Egy része spontán elindult, míg a másik részének fajélesztő 
segítségére volt szükség. 3 nap erjedés után következett a préselés némi 
maradék cukorral. A tétel 70% a kóracél tartályban további erjedt, míg a 
fennmaradt része pedig használt barrique és nagy fahordóban érlelődött 3 
hónapig. 

Palackozás: 

 
Folyamatos palackozás. Első tétel 2012. decemberében letöltve. 
80.000 palack 
 

Kóstolási jegyzet: 

Pohárba kerülve tiszta, bíbor színnel találkozunk, amit lilás 
tónusok egészítenek ki. Illatban az erdei gyümölcsök 
fanyarsága fogad, melyet egy édes érzet bolondít meg. A 
virágos jegyek most csak a háttérben mutatják meg 
magukat. Ízében tipikus Villányi Portugieser.  Az érett 
gyümölcs, és a fanyar ízek kontrasztja teszi játékossá. A 
korty szép hosszú, mely kecsesen tartja magát. Szép savak, 
és komplexitás jellemzi. Könnyed vörösünk, igazi vallomása 
a 2012-es évnek.  

Analitika: Alkohol: 12,07 %; Sav:   5,5  g/l; Cukor:  1,0   g/l 

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

Apelláció: DHC – Villány, Classicus 

 


