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A német-magyar származású Degenfeld grófi család elsőrangú birtokaival fontos szerepet
töltött be Tokaj-hegyalja történelmében. Gróf Degenfeld Imre alapító tagként vett részt az
1857-ben alakult Tokaj-hegyaljai Bormívelő Egyesület munkájában.
A család 1994-ben elhatározta, hogy újjáéleszti a szőlőbirtokot, és első osztályú
termőterületeket, valamint egy ősi pincét vásárolt Tarcalon, Tokaj mellett. A birtokrészek a
tarcali Terézia dombon és a Mézesmál dűlőben, Mád, valamint Mezőzombor határában
terülnek el, 100 hektáron és egész Tokaj-hegyalja legjobb szőlőterületei közé tartoznak.

"A nemesség kötelez" - a birtok kompromisszumot nem ismerő minőséggel kapcsolatos
elvárásai a szőlőterületeken szigorú mennyiségi korlátozásokat, illetve fürtszelekciót
irányoznak elő. A szőlőbirtokon a borok megalkotásánál legfőbb cél egy olyan szintézis
elérése, amely sikeresen kapcsolja össze a megbízható, több évszázados
munkafolyamatokat a legújabb borászati ismeretekkel és a legmodernebb technológiával.
Ez a törekvés mutatkozik meg a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok ma már 35 hektáros ökológiai
szőlőtermesztésénél is, mely a szigorú hozamkorlátozás mellett közkedvelt, díjnyertes
borok készítését eredményezi.

Tokaj-hegyalja tradicionális borkülönlegességei (Szamorodni, Fordítás, Aszú) mellett a
birtok magas minőségű késői szüretelésű édes (Andante, Fortissimo, Kövérszőlő),
valamint száraz (Furmint), félszáraz (Muscat Blanc) és félédes (Hárslevelű) borokat hoz
létre a borvidék hagyományos szőlőfajtáiból, a Furmintból, a Hárslevelűből, a Sárga
muskotályból és Kövérszőlőből.
A Degenfeld család elkötelezett híve a tokaji hagyományoknak és nevével kezeskedik
borai elsőrangú minőségéért. A szőlőbirtok tagja a Tokaj-hegyaljai borászatokat tömörítő
Tokaj Renaissance, Tokaji Nagy Borok Egyesületének. A Tokaji borvidék legnagyobb
organikus birtoka, ahol 35 hektáron folyik organikus gazdálkodás.

A Degenfeld család a szőlészeti és borászati befektetések mellett nagy hangsúlyt fektet
Tokaj-hegyalja turizmusának fejlesztésére is. A birtok parkjának közepén, festői
környezetben, található az egykori kúriából kialakított négy csillagos kastélyszálló,
amelyben húsz kétágyas szoba és egy lakosztály várja a vendégeket. Az ideérkezők
kikapcsolódását úszómedence, szauna, fitness terem, teniszpályák, pincetúra, lovaglás és
más szabadidős programok biztosítják. 2004-ben az Építőipari Nívódíjat "műemlékhelyreállítás, rehabilitáció" kategóriában a tarcali Gróf Degenfeld Kastélyszálló nyerte el.
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