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Borkészítés: Ennek az aszúnak az első része a tava-
lyi árverésen talált gazdára. Ez a tétel az egyetlen 
hordónyi aszúbor, amelyet Samuel 2011-ben készí-
tett, tehát mondhatjuk, hogy az egész aszúévjárat 
ebben a borban koncentrálódik. Az aszúszemeket 
egyenként szüretelték. Az eszencia benne maradt 
az aszúbogyókban, és így átmentődött a borba. Az 
aszúszemeket három héten át a már kierjedt száraz 
borban áztatták, majd a préselést követően a tételt 
gönci hordóba töltötték. Ez a bor számunkra a 2011-
es évjárat legeslegjobb bora.

Borjellemzés: „Színben, illatban komoly intenzi-
tást mutat a bor. Érettebb, meleg illat, kis dohánnyal, 
dióval. Szerkezetében a meleg évjáratnak megfelelő 
visszafogottabb savtartalom a vezető karakter. Cser-
zőanyag-tartalma még erőteljes, egyensúlya jó. A tipi-
kus kajszis-őszibarackos aromatika finom csonthéjas 
vonallal egészül ki. A bor hosszú, mélyebb karakterű, 
nem a virgonc, fiatalos aszúk egyike. Utóízét határo-
zott ásványosság zárja.” (Mészáros Gabriella)

Szőlőfajta: furmint
Termőhely: Olaszliszka
Telepítés éve: 1920–1930
Talaj: riolittufa
Szüret: 2011. november 2. fele

Alkohol: 12% vol.
Cukor: 197 g/l

Variety: Furmint
Vineyard: Olaszliszka
Planted: 1920–1930
Ground: rhyolite tuff
Harvest: 2nd half of November 2011

Alcohol: 12 % vol.
Sugar: 197 g/l

Winemaking: This lot is the second half of the lot 
sold at last year’s Auction. This Aszú 5 puttonyos is 
the only barrel of Aszú wine that Samuel produced 
in 2011: the whole aszú vintage is concentrated in 
this wine. Each aszú berry was picked individually 
and the Eszencia remained in the aszú berries, thus 
entering the wine. These aszú berries were soaked in 
finished dry wine for three weeks, and after press-
ing, the wine was moved to the Gönci barrel. It was 
racked only once. It’s the Best of the Best of this 
vintage for us.
 
Wine tasting: “The colour and nose of this wine 
show its serious intensity. More mature, warm aro-
mas with a touch of tobacco and walnut. The struc-
ture has the more restrained acidity typical of warm 
vintage, a leading character. Tannins are still power-
ful, the balance is good. The typical peach and apri-
cot aromatics are complemented with a delicate stone 
fruit line. This long wine with deeper character is no 
sprightly youthful Aszú. Its finish is closed by a defi-
nite minerality.” (Gabriella Mészáros)

BECSÉRTÉK /  ESTIMATE

Hordó / barrel: 2081–2911 eFt / €6720–9390
Palack / bottle: 15 300–21 400 Ft / €49–69

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

SAMUEL TINON GRANDS VINS DE TOKAJ

Tokaji Aszú 5 puttonyos 2011
68 liter / 136 x 500 ml


