Bor neve a címkén:
Minőségi kategória a címkén:
Évjárat:
Termelő/pincészet:
Pincészet alapítási éve:

Áldás „Reserve” Egri Bikavér
védett eredetű száraz vörösbor
2015
St. Andrea Kft.
2002

Szőlészeti adatok
Termőterület / Hegyközség:
több
Dűlő(k) neve (ha meghatározó):
több
Meghatározó talajtípus (ha meghatározó): agyagos, barna erdőtalaj, tufa altalaj
Szőlőfajták és arányuk:
Kékfrankos 33%, Merlot 33%, Pinot noir 16%, Turán 8%,
Cabernet franc 7%, Kadarka 3%.
Szőlőtőkék életkora (ha meghatározó):
vegyes
Tőketerhelés – fürt/tőke (ha meghatározó): 7-12 fürt
Szüret időpontja (ha meghatározó):
vegyes

Borászati adatok
Erjesztés (tartály / hordó / kád):
Erjesztés módja (spontán / irányított):
Almasav bontás (ha fontos):
Érlelés (hordó / tartály, milyen arányban):
Érlelés hossza:
Szűretlen (igen / nem):
Palackozás ideje:

nyitott kád, Kor-tartály
irányított
igen
fahordó 3,0 – 25,0 hl használt
20 hónap
nem
2017. 09.08.

A bor jellemzői
Szárazsági fok:
Cukortartalom, g/l:
Alkoholtartalom, %:
Titrálható sav-tartalom, g/l:
Cukormentes extrakt tartalom, g/l:

száraz
0,7
13,57
5,9
28,2

címkén jelzett: 13,5

Kóstolási jegyzet, néhány szó a borról:
Illatában érett meggy, cseresznye, füst, babér, avaros- földes aláfestéssel. Ízében a gyümölcsös karakter
dominál, elegáns, határozott hordóval és földes terroir jegyekkel a háttérben.
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Kereskedelmi adatok
Készült (teljes palackszám):
Piacra kerülés időpontja:

17.800 (0,75l)
2017. tél

Logisztikai adatok
Vámtarifaszám (8 jegyű):
22042178
OBI engedélyek száma:
EOQI
Palack űrtartalma (liter):
0,75l
Palackzárási mód (dugó, csavarzár, egyéb): natur parafa
Palack vonalkód:
599 954 506 4101
Karton vonalkód:
599 954 506 4118
Palack űrméret:
0,75
Palack magassága, átmérője:
31 cm, 8cm
Termék nettó súlya (csak a bor):
0,75 kg
Termék bruttó súlya (palack + bor):
1,4 kg
Palack fajtája (burgundi, bordói, rizlinges, tokaji aszús, 0,375 l tokaji, egyéb): burgundi
Teli karton bruttó súlya (termékkel tele): 8,4 kg
Karton mérete (ld. az alábbi ábrát),
magasság: 17 cm
szélesség: 26 cm
mélység: 32 cm
Karton formája (álló, fekvő, 6-os, 12-es, egyéb): fekvő 6-os
Raklapképzés:
Db karton:
Sor/raklap: 8
Db karton/raklap: 80
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