2017 KÚRIA WHITE PRIMEUR
Etyek Budai Oltalom alatt álló
Eredetmegjelölésű száraz fehérbor
Vibráló virágillat, őszibarack és citrusos jegyekkel.
Szájban körte és zöld citrom. Friss savak jellemzik,
melyek a bornak üdeséget és struktúrát
kölcsönöznek. Kellemesen élénk, hosszú lecsengésű
bor, mely jól itatja magát.
Vinifikáció
Szelektív kézi szüret, kíméletes feldolgozás, majd
reduktív módon, alacsony hőfokon erjesztés, a
házasítást követően, pár hetes acéltartályos érlelés
után a borászat első újboraként kerül palackba.
Ajánlott
Aperitifként, előételekhez, tésztákhoz.

Dry white wine with protected
denomination of origin (PDO), Etyek Buda
Refreshing and lively citruses with floral and peach scents, flavours of
pear and lime. The crisp acidity lends freshness and structure to the wine.
A pleasantly vibrant white wine with good length. Ready to drink!
Vinification
Following hand harvesting the grapes underwent cool pressing, then
reductive fermentation at low temperature. After blending, the wine was
matured in stainless steel tank for a couple of weeks. Bottled, then
released in early November as the first wine of vintage.
Food Pairing
As an aperitif or with hors d‘ouvres and pastries.

Szőlőfajta / Variety: Királyleányka, Szürkebarát .
Dűlők / Cru: Öreghegy/Etyek (Királyleányka) Talaj: Mészkő
alapon, mélyrétegű jó vízháztartású kötött barna erdőtalaj.
Soil: Deep brown forest soil with a limestone subsoil
Dűlők / Cru: Szépvölgy/Etyek ( Szürkebarát) Talaj: Mészkő
alapon, mélyrétegű jó vízháztartású kötött barna erdőtalaj.
Soil: Deep brown forest soil with a limestone subsoil.
Dűlők / Cru: Nagy Látóhegy/Alcsútdoboz (Szürkebarát)
Talaj: Lösz, helyenként barna erdőtalaj. Soil: Loess with
occasional brown forest soil.
Ültetvény / Plantation: A tőkék életkora 11-33 év.
Age of vines: 10-32 years.
Művelésmód / Cultivation: Egyes függöny illetve Guyot /
Single curtain or Guyot.
Hozam / Yield: 35-50 hl / ha
Alkohol / Alcohol: 12,5 % Vol.
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet / Recommended
drinking temperature: 8-10 ºC.
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