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alma, ananász, ánizs, barack, birs, bodza, bodzavirág, 

-
-

dula, mangó, mazsola, meggy, aszalt meggy, cigánymeggy, méz, virágméz, török-

jegyek, virágok, mezei virágok, tavaszi virágok, friss virágok, virágcsokor, zsálya. 
 csokoládés 

-
nás szeder, túlérett fehér húsú gyümölcsök.

ásványok, avar, földes 
avar, csokoládé, étcsokoládé, fekete csokoládé, dohány, pipadohány, különleges 

mogyoró, toast, vaj.
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emlékeztet, … jegyeket hordoz; rálelhetünk a gombás jegyekre

kinyílik, mint egy virágcsokor …az jut azonnal eszünkbe, 

; barrique hordó; tannin 
; reduktív eljárás/technológia ; 

aromatikus jegyek; ászkolási illat; botrítisz.
jó sav-cukor egyensúly; vastagabb, kerekebb rosé. 

jóivású bor gyümölcshangsúlyosabb bor
textúrájú aszú.

élénk savak; ropogós savak; ropogós, üde savak; lendületes savak; szép 

-
tes savkarakter, magyaros tüzesség jellemzi.

bársonyos lecsengés

„Szép, elegáns, nem túl hivalkodó savak szépen támogatják a melegséget 
árasztó intenzív alkoholt”
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ízek 
-

zamatok; páratlan zamatgazdagság; zamata élményteli; szépséges borkülönleges-
ség; csodálatos mézjegyek; ígéretes tétel.

visszaköszön az 
illat gyümölcsössége szeretetre méltóvá vará-
zsolja
aromák kacérkodnak

meleg illatok, izgalmas lecsen-
gés, mély lecsengés, vastag borok, vastag tanninok, érett tanninok, kerek ízérzet, 
kerek savak, kerek borok, délceg savak, telt zamat, selymes íz

 

„Egy új nemzedék, egy új stílus, egy új érzés, hit és remény

A 

egy 
hihetetlenül izgalmas egységgé
tovább fokozza a fokozhatatlant, a rendkívül délceg feszes savak komoly, ámde 
lezser tartást adnak az elegáns testnek, mely hangulatában rendkívüli bujaságot 
sugall” 

„Komplex 
illat: fekete ribizli, fekete csokoládé, ánizs, kókusz, dohány, avar”

…elegáns bor
„Robusztus íz a szájban.” „Citrusos, meleg illatok.”

ajánlható, 
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ajánljuk, készítettük, házasítottuk össze, töltöttünk. 

melynek leve a szánk szélén folyik le.

„A néphit szerint a János-bor egyrészt gyógyító ital, távol tartja a rossz szellemeket, 
-

black label

absolute, amazing, beautiful, complex, delicious, elegant, eleg-
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antly mild, excellent, exceptional, fantastic, favourite, greatest, handcrafted, iconic, 
loved, perfect, refreshing, rich, smooth, sweetjump, varietals, velvety, wonderful. A 

banana, black fruit, black pepper, 

melon, nutty, oaky, pineapple, plum, tropical 

Syrah 

iconic in any agricultural landscape; some of the 

Borászati Füzetek 
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Az abdukció

 

 

 

 

Mellékletek

1. Egri Csillag

2. Cabernet Franc

3. Pinot Noir
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5. Kékfrankos

7. Muskotály et Cserszegi

8. Pinot Noir Rose

9. Egri Syrah Superior
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12. Egri Gesztenyés Selection

14. Tokaji Sárga muskotály

15. Tokaji Száraz Szamorodni

16. Tokaji 5 puttonyos aszú
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17. Zenit

18. Egri Csillag Superior

19. Villányi Olaszrizling

20. Snoqualmie Syrah

21. Cool Climate Syrah


