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ØKOLOGISK
UNGARN, TOKAJ

Charmerende og frisk
Vinen har en lys og gylden farve. Duften er intens og frugtrig. Smagen er
ligeledes frisk med noter af lime, pære og grønne æbler. Eftersmagen har en
elegant syre og mineralitet. Vinen er charmerende allerede som ung men har
også godt aldringspotentiale.
Det er en fornøjelse at drikke vinen uden noget til, men den vil også gå godt
til alt godt fra havet, bortset fra grillet fisk. Ligeledes er den velegnet til en
frisk grøn salat eller lette pastaretter. Serveringstemperatur: 10-12°C.

Fremstilling
Vinen er lavet udelukkende på Furmint-druer, som kommer fra sydvendte
vinmarker primært beliggende i Hétszolo. Furmint er den mest plantede drue
i Tokaj og spiller en hovedrolle i regionen, fordi den kan resultere i både
mineralske, tørre vine såvel som Late Harvest og Aszú. Furmint er ikke kun
kendt for at indeholde en del restsukker men også for at have højt
syreindhold. Furmintdruen er den perfekte drue til at udtrykke de forskellige
jordtyper i Tokajregionen.
Vingården arbejder ud fra troen på, at de med en økologisk tilgang kan
beskytte vinstokkene og forbedre deres levedygtighed og på den måde opnå
druer af bedre kvalitet både nu og i fremtiden. For at gennemføre denne
filosofi bruger de kun druer fra egne vinmarker.
Om Producenten
Det mystiske bjerg Tokaj. Set fra oven skyder det op af efterårsduggen,
skråningerne gløder af de gyldne vinstokke, og det står majestætisk og ser
ud over Ungarn.
Hétszőlő betyder de 7 bedste stykker vinland og ligger på bjerget Tokaj.
Hétszőlő kan dateres tilbage til 1502, hvor de 7 bedste stykker jord til
dyrkning af druer blev samlet under et. Siden dengang har Hétszőlő haft
mange forskellige ejere, heriblandt aristokratiet.
Domaine Impérial Hétszőlő ligger på et syd- sydøstvendt plateau, der dækker
et areal på 47 ha, hvor jorden i overfladen består af ler, som hviler på en hård
vulkansk undergrund.

