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Denne Tokaji produsenten ledes av Istvan Szepsy, og regnes som en av verdens absolutt beste på 

søtviner. Vinene har ett utrolig lagringspotensiale, samtidig er de fantastiske å drikke også unge.  

Istvan startet i 1991 sitt eget Domaine, etter å ha jobbet som teknisk direktør i ett større kooperativ i 

Tokaji. Gjennom denne jobben ble Istvan kjent med de aller beste vinmarker og teknikker i Tokaji, 

dette gjorde at han i 1991 klarte å sikre seg 4,2 HA med noen av områdets aller beste vinmarker. 

I årene som har gått har Istvan kjøpt opp flere og flere vinmarker, slik at de i dag sitter med nærmere 

55 HA Vinmark. Alle ligger i den klassiske MÀD sonen, mesteparten er også klassifisert Grand Cru i de 

6 landsbyene Szent Tamas, Nyulaszo, Kiraly, Betsek, Thurzo og Birsalmas. Det kjøpes ingen druer, all 

produksjon skjer på druer fra egne vinmarker, slik at de skal ha full kontroll på kvaliteten og 

dyrkingsmetodene til druene. Utbyttet er også ekstremt lavt, kun 1/5 av lovlig utbytte i regionen.  

Hvert år produseres det ca 40 000 flasker tørre viner, 12 000 flasker Szamorodni og 8000 flasker av 

de «edle» vinene. Det dyrkes Furmint, Hàrslevelü og noe Muscat. Det drives økologisk, det benyttes 

ingen sprøyemidler eller kunstgjødsel, kun naturlig gjær, ingen tilsetning av enzymer. Det brukes 

minimalt med svovel. 
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Vin navn Szamorodni 2008 

Produsent Szepsy 

Område Tokaji, Ungarn 

Alkohol 14 % 

Druetype Furmint, Hàrslevelü 

Restsukker 147 gr/l 

Pris ex. Mva 371,- 

Vinbeskrivelse Laget av druer både med og uten Botrytis, dette er utrolig komplekst og 
akkurat så rikt som fargen tilsier. Aromaer av bivoks, karamell, 
appelsinskall og søte krydder. En utrolig balanse takket være den høye 
syren fra Furmint, med en lang ettersmak. Virker tørrere enn den faktisk 
er. 

Matfølge Foie Gras, Multer, Oster, Krydderkake, Arme Riddere 

 

Vin navn Aszu 6 Puttonyos 2005 

Produsent Szepsy 

Område Tokaji, Ungarn 

Alkohol 11,5 % 

Druetype Furmint, Hàrslevelü 

Restsukker 240 gr/l 

Pris ex. Mva 886,- 

Vinbeskrivelse Kun druer angrepet av Botrytis, plukket i flere runder i begynnelsen av 
Desember, lagret i 4 år på eikefat før tapping. Utrolig kompleks og 
konsentrert. Aromaer av appelsinmarmelade, appelsinblomst, honning, 
earl grey, mineralitet, kaffe og vanilje. Utrolig rik og balansert. Sitter 
utrolig lenge. 100 Poeng i det annerkjente Ungarske vinmagasinet Borigo. 

Matfølge Multer, Krydderkake, Foie Gras, Oster 

 

Vin navn Tokaji Late Harvest «Kiraly» 2011 

Produsent Szent Tamas 

Område Tokaji, Ungarn 

Alkohol 9,5 % 

Druetype Furmint, Hàrslevelü 

Restsukker 122 gr/l 

Pris ex. Mva 129,- 

Vinbeskrivelse Denne vinen produseres ikke av Szepsy vineriet, men av Szent Tamas. 
Vinmakeren hos Szent Tamas er Istvan Szepsy Jr. Vinen er produsert uten 
bruk av druer med Botrytis, men kun med Furmint og Hàrslevelü som er 
plukket senere med høyere sukkerinnhold. Aromaer av hvit fersken, 
aprikos, blomster, mineraler, eple og lichi. Flott balanse i munnen, slank 
vin som sitter lenge.  

Matfølge Foie Gras, Oster, Fruktdesserter 

 


