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Borkészítés: Ehhez a borhoz két első osztályú 
dűlőnkből, Hétszőlő, és a Nagyszőlő, szüreteltük 
a szőlőt. Egész botritiszes fürtöket szedtünk és pré-
seltünk. Zempléni új fahordóban erjesztettük, majd 
2 éven át használt hordókban érleltük. Ez az édes 
szamorodni egy komoly 5 puttonyos aszú érté-
keivel rendelkezik, amit a 143 g/l maradékcukor 
is jól mutat. Ezzel a borral is szeretnénk megmu-
tatni, hogy az édes szamorodni kategória igenis egy 
komoly borkategóriája Tokaj-Hegyaljának.

Borjellemzés: „Illatban intenzíven érezzük a 
botritisz és némiképp a hordó jelenlétét a borban. 
Kajszi- és őszibarack, citrusok és édeskés fűszeresség 
jellemzi. Szerkezetét a lendületes savak vezetik, még 
némi finomodásra váró cserzőanyaggal. Lendületes 
szerkezet, jó arányok jellemzik. Édesérzete visszafo-
gott, az aromatikát ízében is sokkal inkább a fűszerek 
alakítják. Hosszú és fiatal bor.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Tokaj
Telepítés éve: 1994
Talaj: lösz
Szüret: 2013. november

Alkohol: 11,5% vol.
Cukor: 143 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Tokaj
Planted: 1994
Ground: loess
Harvest: November 2013

Alcohol: 11.5 % vol.
Sugar: 143 g/l

Winemaking: We harvested the grapes for this 
wine in our Hétszőlő and Nagyszőlő vineyards, 
both of which are historically Premier Cru. We 
picked and pressed fully botrytised bunches, fer-
mented in new Zemplén oak and aged the wine for 
two years in used barrels. This Sweet Szamorodni 
has the content of a serious 5 puttonyos Aszú, as 
the 143 g/l sugar indicates well. With this wine we 
would also like to show that Sweet Szamorodni is 
a serious Tokaj wine style.
 
Wine tasting: “Botrytis is intensive in the nose, with 
a hint of barrel aging. Apricot, peach, citrus and sweet 
spices abound. Dynamic acidity leads the structure, 
with some tannins that will soften with time. Dynamic 
structure, good balance. Restrained sense of sweet-
ness, spices lead the aromatics. Long and young wine.” 
(Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 1687–2367 eFt / €5440–7640
Palack / bottle: 6200–8700 Ft / €20–28

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

TOKAJ-HÉTSZŐLŐ SZŐLŐBIRTOK

Tokaji Édes Szamorodni 2013
136 liter / 272 x 500 ml


