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Borkészítés: A három különböző fajtából készült 
aszú aromái és szerkezete sokban eltérnek egymástól, 
a feldolgozás módja azonban nagyjából megegye-
zett. A 2013-as aszúszemek erőteljesen botritiszesek 
és koncentráltak voltak. Másfél éves hordós érle-
lést követően egy-egy hordót külön megőriztünk 
az árverésre. 

Borjellemzés: „Ha az évjárat karakterét aszúkon 
keresztül szeretné valaki megismerni, ideális válasz-
tás. A fajták önálló illat- és ízvilága és szerkezete még 
azokat is meglepi, akik rendszeresen kóstolnak tokaji 
édes borokat.
Hárslevelű Aszú 2013: Intenzív, finom illat, a három 
tétel közül talán ennek a legbujább az aromavilága. 
Szerkezetre meglehetősen élénk, fiatalosan vibráló. 
Ízeiben citrusos, egyensúlya nagyon jó.
Zéta Aszú 2013: Aszúkategóriában egyedülálló ez a 
fajta bor. Jellegzetesen édeskés, picit parfümös karak-
tere van. Kóstolva végig sima és selymes. Krémes, gyü-
mölcsös, izgalmas. Buja, meleg. 
Furmint Aszú 2013: Tiszta és határozott, izgalmas 
az illata. Fűszeresség és édes körtés karakter jel-
lemzi. Szájban már most komplex és sima. Valójá-
ban maga a tökéletesség. Izgalmas és hosszú.” (Mészá-
ros Gabriella)

Termőhely: Mezőzombor, Disznókő Szőlőbirtok
Telepítés éve: 1976, 1988, 1994
Talaj: vulkanikus agyag
Szüret: 2013. szeptember 23. – november 11.

Vineyard: Mezőzombor, Disznókő Estate
Planted: 1976, 1988, 1994
Ground: volcanic clay
Harvest: 23rd September – 11th November 2013

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 4298–5984 eFt / €13 870–19 310
Palack / bottle: 15 800–22 000 Ft / €51–71

A feltüntetett árak 27% áfát tartalmaznak! / Price includes 27 % VAT

DISZNÓKŐ

Tokaji Aszúkollekció 2013
136 liter / 270 x 500 ml

Winemaking: The aromas, flavours and structures 
of the Aszú from three varieties vary greatly. How-
ever, the handling of the aszú berries was basically 
the same. The plentiful exceptional aszú berries of 
2013 were strongly botrytised and very concentrated. 
After about one-and-a-half year’s barrel aging we 
retained a barrel of each for the auction.
 
Wine tasting: “An ideal choice to discover the 2013 
vintage through Aszú. The individual aromas and 
flavours, structures and textures surprise even those 
who regularly taste sweet Tokaji wines.
Hárslevelű Aszú 2013: Intensive, refined nose, per-
haps the most charming aromas of the three lots. 
Incredibly lively structure, youthfully vibrant. Cit-
rus flavours, very good balance.
Zéta Aszú 2013: Unique Aszú wine style. Distinc-
tively sweet, slightly perfumed. Smooth and silky on 
tasting. Creamy, fruit, exciting. Charm and warmth. 
Furmint Aszú 2013: Pure and defined, exciting nose. 
Spiciness and sweet pear character. Already both com-
plex and smooth in the mouth. Perfection itself. Excit-
ing and long.” (Gabriella Mészáros)

Szőlőfajta / Variety Hárs Furmint Zéta
Alkohol / Alcohol:  13% 13% 13,5%
Cukor / Sugar: 132 g/l 156 g/l 156 g/l


