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HET PERFECTE TOKAJ HUWELIJK

Hárslevelű en Furmint vormen het gedroomde Tokaj koppel. Waar Furmint 
structuur en focus aan de wijn geeft, zorgt Hárslevelű voor florale toetsen en 
iets lieflijks. Een perfect huwelijk dus. Aroma’s van groene appel, kweepeer, 
citrus en hazelnoot. Een zuivere evenwichtige wijn, met strakke zuren, gul 
fruit en minerale toetsen. Het tikkeltje restsuiker rond het geheel af en past 
perfect bij een pittig gerecht.

“Experience of fruits, great terroir, 
complexity. Tokaj offers all of them. For 
me it all started with my grandparents.”

De druiven zijn afkomstig van verschillende 
wijngaarden in Baràt, Szylvölgi, Bige, Deak, 
Bomboly,... Na een manuele oogst worden 
de Hárslevelű en Furmint druiven afzonderlijk 
gevinifieerd op inox vaten, waarna de wijn 
gebotteld wordt.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Salades, barbeque, spicy pasta

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2024

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

65% Furmint, 35% Hárslevelű

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Vulkanisch met verscheidene bodem-
types

135m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Het wijndomein telt 400 individuele 
percelen

 • Er worden jaarlijks 50.000 flessen 
gebotteld

 • De dessertwijnen van Tokaj zijn dankzij 
hun complexiteit wereldberoemd

VINETIQ SELECTION

Hoewel Hongarije één van de meest 
veelzijdige wijnlanden van Europa is, zijn de 
wijnen bij ons (nog) niet zo bekend. Tijd om 
daar verandering in te brengen, zoals met 
deze topwijnen uit Tokaj, dé (zoete) wijnregio 
die zelfs erkend werd als werelderfgoed.

GERENOMMEERD ZOET EN DROOG UIT 

HONGAARS WERELDERFGOED

Voor Gizella Pince is de term ‘succesverhaal’ 
uitgevonden. Toen László Szilágyi er in 2005 
het wijndomein van zijn grootouders verder-
zette was dat op welgeteld 1 hectare. Vandaag 
heeft hij er 19, goed voor een productie van 
35.000 flessen, die er na de heraanplanting 
50.000 zullen worden. Maar omdat László met 
heel kleine percelen werkt, blijven de verschil-
lende wijnen toch gelimiteerd in oplage.

“Ik doe dit werk nu al 15 jaar, 
maar nog elke dag sta ik op met 
het idee om nieuwe dingen uit 
te proberen. Gewoon omdat ik 

geloof dat onze wijnen nog altijd 
beter kunnen worden.”

Gizella Pince
HONGARIJE | TOKAJ  


