RENDELHETŐ BORAINK 2012‐2013
A Geszler Családi Pincészet technológiájáról:
A kiváló minőség érdekében kizárólag kézzel szedjük a termést. A korszerű hűthető saválló tartályos technológiának
köszönhetően préselés után irányítottan történik az erjesztés. 10 °C‐on hűtjük a mustot, majd szétválasztjuk a
seprőtől. Fajélesztővel indítjuk az erjesztést és 17 °C‐on történik az erjedés. Feldolgozó és tárolókapacitásunkat
megnöveltük, így a Geszler Családi Pincészet 1800 hl kereskedelmi mennyiségű reduktív és hagyományos (fahordós
érlelésű) borok készítésre egyaránt alkalmas. A palackozást saját palackozó gépsorunkon végezzük. A szőlőfajtákra
jellemző illatok és a hagyományos, kíméletes kézi szüretelés, a gyors feldolgozás a modern gépsoron eredményezi a
Geszler Családi Pincészet jellegzetes, karakteres borait.
Csak a 2012‐es borversenyek eredményeit írtuk most a borok mellé, de az előző években is ilyen sikereket értünk
el a borokkal mind országos, regionális és mind borvidéki szinten.

Móri Ezerjó (2010)
minőségi száraz fehérbor
Ha Mór, akkor Ezerjó! Jellegzetesen magyar fajta: hungarikum, ezer arca van.
Hagyományosan a Móri Borvidék szinte kizárólagos fajtája volt, most is ez a zászlós bor, a
Geszler Családi Pincészetnek is. Bora magas savtartalmú, alkoholtartalmú friss, tüzes,
férfias, testes bor. Ha először jár itt, ki ne hagyja a kóstolóból. Figyelem! Fiúgyermek áldó hatásáról máig szól a helyi
legendárium, aki nem hiszi, járjon utána…
Bor és gasztronómia: aperitifként, fehér és fűszeres és csípős húsokhoz, savanykás ételekhez kitűnő, a férfitalálkozók
főszereplője lehet.
Díjak:


Szent György napi borverseny 2012 (Mór) arany érem



V. Országos Ezerjó Borverseny 2012 (Mór) arany érem

Móri Ezerjó (2011)
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű száraz fehérbor
Díjak:


Országos Syngenta Borverseny 2012 (Siófok) ezüst érem



Országos Német Nemzetiségi Borverseny 2012 (Mecseknádasd) arany érem



Szent György napi borverseny 2012 (Mór) arany érem



V. Országos Ezerjó Borverseny 2012 (Mór) arany érem

Megjegyzés: 3800 db palack van belőle.

Vértes kincse (2009)
minőségi száraz cuvée fehérbor: Chardonnay‐Ezerjó‐Királyleányka házasítás

és
Vértes kincse (2010)
minőségi félszáraz cuvée fehérbor: Chardonnay‐Ezerjó‐Királyleányka házasítás
A fiatalok egyik kedvence! Egy izgalmas házasítás ez a bor, tiszta, egyenes ízek, különleges illatok. Nevét a csodálatos
Vértes hegység ihlette, a Geszler ültetvények nagy része a Vértes hegység dűlőin fekszik, melyek a legjobb
tulajdonságú területek kitűnő minőséget biztosítva ezzel.
Bor és gasztronómia: aperitifként, előételekhez, halételekhez, a hölgytársaságok elengedhetetlen beszélgetős bora.
Díjak:


Országos Német Nemzetiségi Borverseny 2012 (Mecseknádasd) arany érem

Móri Királyleányka (2010)
minőségi félszáraz fehérbor

A Királyleányka egy Erdélyből származó fajta, mely a Móri Borvidéken is otthonra talált id. Geszler József hozta be az
elsők között Mórra ezt a fajtát és mára már az Ezerjóhoz hasonlóan szintén hungarikum. Testes, a muskotályos
fajtákhoz közel álló, kissé parfümös illatú harmonikus, finom savtartalmú, ízgazdag könnyű bor. Nemcsak a férfiak
kedvence.
Bor és gasztronómia: aperitifként, fűszeres fehérhúsokhoz, sós ételekhez.
Díjak:


Országos Német Nemzetiségi Borverseny 2012 (Mecseknádasd) arany érem

Móri Chardonnay (2009)
minőségi száraz fehérbor
és
Móri Chardonnay (2010)
minőségi félszáraz fehérbor
Sokak szerint egyike a legjobb borszőlőfajtáknak a világon. Borainak illata zöldalma és tűzkőillat, néha kicsit füstös.
Ízében dominálnak a más fajtához nem hasonlíthatóan összetett savak. Ízjegyeiben felfedezhető a sárgadinnye, a
méz; érett bornál a vajasság. Évről‐évre hozza a megbízható gyümölcsös illatokat. Itatja magát, és Önt is, ha ezt
választja!

Bor és gasztronómia: előételekhez, tésztákhoz, halételekhez, szárnyas sültekhez.
Díjak:


Országos Chardonnay Borverseny 2012 (Velence) ezüst érem



Szent György napi borverseny 2012 (Mór) arany érem

Móri Chardonnay (2011)
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű száraz fehérbor
Díjak:


Országos Német Nemzetiségi Borverseny 2012 (Mecseknádasd) arany érem



Szent György napi borverseny 2012 (Mór) nagy arany érem



Országos Chardonnay Borverseny 2012 (Velence) ezüst érem

Megjegyzés: 720 db van belőle.

ÚJ, fiatalos DESIGN!
SZERETŐ‐ Móri Chardonnay (2011)
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű félédes fehérbor
Szeretnénk ezzel a Chardonnay‐vel, annak minden kóstolóját elcsábítani, bevezetni
a finom, változatos, izgalmas móri borok világába. Aki megízleli ezt a könnyed, üde bort, annak megmarad az
emlékezetében és vágyakozni fog a folytatásra…
Tippünk: a gyümölcsös, édes, illatos borok kedvelőinek ajánljuk ezt a fiatal „Szeretőt” buliba és ajándékként is, vagy
csak úgy esténként otthon kóstolgatni, ízlelgetni.
Bor és gasztronómia: 10‐12 °C‐on édeskés, gyümölcsös ételekhez, desszertkehez egy szerethető bor.
Díjak:


Szent György napi borverseny 2012 (Mór) arany érem

Megjegyzés: 1660 db palack van belőle.

Móri Zenit (2010)
minőségi félszáraz fehérbor
A Zenit egy magyar nemesítésű fehérborszőlő fajta, mely szintén nagyon jól érzi magát a
Móri Borvidéken. Ezt mi is tapasztalhatjuk, hiszen egy kellemes illatú, zamatokban gazdag
harmonikus savakkal teli, fiatalos bort kóstolhatunk, ha a Zenitre esik választásunk.
Bor és gasztronómia: aperitifként, fűszeresés és csípős húsokhoz, sós ételekhez
Díjak:


V. Országos Ezerjó Borverseny 2012 (Mór) arany érem

ÚJ, fiatalos DESIGN!
Móri Zenit (2011)
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű félédes fehérbor
Az Ezerjóból és Bouvierből nemesített Zenit igazi otthonára talált a Móri Borvidéken és
pincészetünknél is, hiszen ahol elindult arany érmes lett. Kellemes illatú, zamatokban
gazdag, kerek, harmonikus savakkal teli, fiatalos bort kóstolhatunk, melytől vidám
társaságban könnyedén táncra perdülhetünk.
Tippünk: baráti borozgatások, sütizős ünnepek fénypontja lehet.
Bor és gasztronómia: 10‐12 °C‐on, gyümölcsök, desszertek kísérőjeként ajánljuk.
Díjak:





Országos Syngenta Borverseny 2012 (Siófok) arany érem
Országos Német Nemzetiségi Borverseny 2012 (Mecseknádasd) arany érem
Szent György napi borverseny 2012 (Mór) ezüst érem
V. Országos Ezerjó Borverseny 2012 (Mór) arany érem

Megjegyzés: 2500 db palack van belőle.
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