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Tokaj Aszú ‘6 Puttonyos’ 2017
SWEET WINE - SWEET  

HUNGARIAN HERITAGE

Dit is een Riesling naar Duits model. Hij heeft diepgang, mooie zuren en wat 
restzoet om het geheel in balans te krijgen. Dit is een speelse Riesling met 
een licht zoete toets. Mooie aroma’s van rijpe perzik en frisse limoen. Dankzij 
de mineraliteit en evenwichtige zuren blijft de licht zoete toets mooi op de 
achtergrond. Een idelale begeleider bij de Asiatische keuken.

“It’s been a great journey, always 
chasing the highest quality. To meet 
these standards I produce a limited 

quantity and want to get better every 
year.”

Individueel geselecteerde verschrompelde 
druiven aangetast door edelrot, worden 
manueel geoogst en geperst na weking in jonge 
wijn. De tweede fermentatie voegt complexiteit 
toe. De botteling volgt na 18 maanden rijping in 
open houten vaten.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Stilton, Roquefort, zwarte chocolade, 
foie gras

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2040

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

96% Furmint, 4% Hárslevelű

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Vulkanische tufsteen en mix van zand en 
klei

135m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (9,5%)

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  


