Tarcal Bor elkészítésének menete:
A bor elkészítése tarcali adóraktári vagy kisüzemi termelői engedéllyel rendelkező
borászatban történhet.
1. Aktuális - 2017 – évjáratú tarcali dűlőből származó furmint és/vagy hárslevelű
szőlő használható fel a bor készítéséhez.
A szőlő 19,5 – 20, 5 MM° Teljes érettségű,egészséges, botrytis mentes.
Technológiai ajánlás: bogyózás, ülepítés, 20-40 mg/l must kénezés, erjesztés
tartályban vagy minimum 3 éves hordóban spontán vagy a borélesztővel. Ajánlott
a TSzBKI által kiszelektált helyi élesztő.
Erjesztés befejeztével fejtés, kénezés. A bor 8 g/l alatti maradék cukorral kell, hogy
rendelkezzen. Alkohol maximum 13,5 v/v%
2. Beszállítás. Durva seprő mentes állapotban 20-50 mg/l szabad, maximum 90
mg/l összes kén tartalommal, szűretlenül.
Jelentkezés feltétele az Egyesületben való tagság, egyéb esetben 10000 – tízezer Ft regisztrációs díj, amit a termelő az Egyesület kasszájába köteles befizetni a
regisztrációkor.
Az Egyesület által kijelölt bizottság a szüretet követő februárban vakkóstoló
keretében választja ki a házasításhoz megfelelőnek ítélt borokat.
A kiválasztott tételek termelői a házasítás megkezdése előtt további 15000 –
tizenötezer – Ft befizetését vállalják, melyet az egyesület a Tarcal Bor NÉBIH
engedélyeztetésére, marketing megjelenéseire fordít.
A Tarcal Bor 0,75 l sötét tokaji típusú csavarzáras palackba kerül, a 2017-es Tarcal
Bor címke pályázat győztesének címkéjével felcímkézve.
Termelő vállalja, hogy az előzetesen a vakkóstolásos minősítésen megfelelt borát
biztosítja a Tarcal Bor házasításához minimum 200 liter mennyiségben.
A termelő a Tarcal Bor elkészítéséhez kizárólag tarcali dűlőkből, tarcali adóraktári
engedélyes vagy kisüzemi borászatban készült furmint és/vagy hárslevelű borokat
biztosít a házasításhoz.
A házasítás egy előre megbeszélt időpontban történik, mely napon a termelő
köteles a házasításra szánt tételt beszállítani.
A termelő a kiválasztott tételét legalább egyszer fejtett állapotban, minimum 20
mg/l szabad kénnel szállítja be a házasítás helyszínére.
Beszállításkor a bor mellé csatolja a tétel származási bizonyítványát és a kitöltött
borkísérő okmányt. Az alapbornak település – Tarcal – szintű megnevezéssel kell
rendelkeznie. Pl. 2017 Tokaji Furmint – Tarcal település. A település szintű
megjelölést a hegybírónál kell kérévnyezni.

A regisztrációs díj – 25000 Ft - nem tartalmazza a házasított bor kezelési költségét,
palackozási költségét, palack, csavarzár, címke, karton árát. Ezeket a költségeket
a bor letöltése után a beadott bor arányában a termelők megosztják egymás közt.
Az Egyesület vállalja az alapborok kiválasztásának, házasításának menedzselést.
A készre kezelés, palackozás lebonyolítást, a marketing kommunikáció
lebonyolítását. A származási bizonyítványok kikérését, a NÉBIH engedély
megszerzésének lebonyolítását. Aktuális címke nyomtatásának lebonyolítását.

