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KÖSZÖNTŐ

Dr. Nagy István

agrárminiszter
Minister of Agriculture

Tisztelt Olvasó!
„A szüret nem lehet szomorú” – írta Illyés Gyula naplójegyzeteiben. Évszázados,
„csintalan” és „gyászoszlató” magyar hagyományról elmélkedett a szerző egykor. Aztán jobb és rosszabb esztendők váltakoztak a szőlőhegyeken. Telt az idő,
s egyre nagyobb keletje lett a hazai gondűző itókának. Az író 1962-ben rótt sorai
után négy évtizeddel, az ezredfordulót követően egyre népszerűbb és kapósabb lett a kékfrankos. Mind nagyobb érdeklődéssel fordult e szőlőfajta nedűje
felé a borszerető közönség. Nemzetközi színtéren is egyre nevesebbé vált, ami
mesterembereink tudását és kitartóan szorgalmas munkáját dicséri.
Borászaink és zamatos portékáik sikeréhez – büszkén mondhatom – hozzájárult a megújult jogi s szakigazgatási környezet is. Hiszen a nemzeti kormány
2010 óta mind több energiát fordított arra, hogy az ágazat jövendője egyre biztosabb legyen. Könnyített a termelők terhein és javított a rendelkezésre álló
feltételrendszeren. Támogatta azokat, akik komoly hivatástudattal érlelték
pincéikben a bort. Örömmel nyújtott segédkezet azoknak, akik e jellegzetesen
közép-európai venyigében nagy lehetőséget láttak. Mert sok hozzáértő ember
bölcs gondolata volt, hogy a honi borászat egyik jellegzetes termékévé nőhet
ez az ízletes kék fajta.
Ezért aztán hiába ösztönözte 2016-ig az Európai Unió az ültetvénykivágást, a magyar agrártárca hitt a hazai borkészítés jövőjében. Cselekvően istápolta a minőségi munkát, s gyümölcsét, a nívós magyar bort. Az agrártárcára ezután is számíthat
mindenki, aki Magyarország nimbuszát ezen a területen kívánja öregbíteni.
Jó böngészést kívánok minden borkedvelő olvasó számára!
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INTRODUCTION

Dear Readers,
“no harvest can be sad” – wrote Gyula Illyés in his diary as he contemplated
about this centuries-old, “perky” and “sorrow-erasing” Hungarian tradition. As
better and worse years took turns in the vineyards, time has passed by and this
upcheering drink became more and more popular. The famous writer made his
notes in 1962; four decades later, at the dawn of the new millennium Kékfrankos
happened to be even more sought after and revered. Wine lovers turned toward
the juice of this grape with increasing excitement. Kékfrankos has earned itself
good reputation on international stages, too. These results reflect the knowledge,
skills and diligent work of our winemasters.
I can proudly say that the renewed legislative and administrative backgrounds
also contributed to the success of our winemakers and their products. Since 2010
the national government put considerable efforts into securing the future of this
agricultural sector. Burdens of producers have been alleviated and the available
framework of conditions has been improved. The government also readily lent
a helping hand to those discovering great opportunities in this typically CentralEuropean grapevine. Many competent experts concluded wisely that this
tasteful red variety might develop into a representative product of Hungarian
winemaking.
Therefore, the European Union encouraged the grubbing-up of plantations with
subsidies until 2016 to no avail: the Ministry of Agriculture firmly believed in the
perspectives of Hungarian winemaking. The administration actively supported
quality production and its result: high-end Hungarian wines. All those intending
to strengthen the prestige of this country in this field can keep counting on the
Ministry of Agriculture in the future as well.
I wish a pleasant reading for all wine lovers!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelt Olvasó!
A történelem maga az örökkévalóság és földi mulandóság. Az emberi alkotókedv maradandóra tör. Pilinszky János Őszi csendélet című művében erről
így fogalmazott: „A szőlőből must lesz, és a mustból bor. A szőlő ereje velünk
marad, halálával kellett bevennie az időtlenséget. Ha körülnézel a pincében,
vajon gondolsz arra, hogy isteneket őrzöl hordóidba zárva? Minden borospince
a halhatatlanság szigete.” A mesteremberek ezért ültetnek tőkét, ezért érlelik a
nedűt évszázadok óta pátriánkban is. Teszik ezt jókedvvel, bőséggel, ha kedvező a csillagok állása, s ha a szeszélyes természet erői is velük tartanak.
Nehéz hivatást örököltek elődeiktől, a tudás és a szakmai tapasztalat mellé
verőfény is szükségeltetik. A szó szoros és átvitt értelemben is. A Földművelésügyi Minisztérium is segédkezet nyújtott, hogy a termelők az ágazat
napos oldalán munkálkodhassanak. Azt hiszem, az elmúlt nyolc esztendőben
az agrártárca minden tőle telhetőt megtett azért, hogy borászatban új korszak
kezdődjék. Közös siker, hogy ez az évtized elhozta a bor reneszánszát.
A kékfrankos tágabb hazánk, Közép-Európa egyik jellegzetes szőlője. Kedvelt
és változatos, népszerű és zamatos. Könnyedebb és tartalmasabb italok kiváló
alkotóeleme. Ez a szép kiállítású kötet igényes fogyasztók számára nélkülözhetetlen olvasmány lesz. Belekóstolhatunk Magyarország ízeibe, megismerhetjük
itthoni kékfrankos értékeink legjavát. Kellemes kalandozást kívánok mindenkinek!
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Dear Reader,
History represents both the eternity and the impermanence of life. Human
creativity is eager to achieve something that is everlasting. János Pilinszky
wrote in his article entitled, Still Life in Autumn, “Grape becomes juice and juice
becomes wine. The power of the grape is still with us; by perishing it’s made way
for timelessness. When looking around in the cellar do you realise that you are
looking after eternal gods in your barrels? Each and every wine cellar is a small
island of immortality.” That is why winegrowers plant grapevines; that is why for
centuries, juice has been fermented in our country with plenty and good cheer,
when the constellations are right, and when capricious forces of nature stand at
their side.
It is a difficult task they have inherited from their ancestors; knowledge and skill
is not enough for success – sunshine is needed, too, speaking both literally and
figuratively. The Ministry of Agriculture has offered a helping hand so that
producers may continue their work under the sun. Over the last eight years, the
Ministry has done everything within its power to initiate a new era in winemaking.
It is the result of our joint efforts that we can celebrate the renaissance of wine
in this decade.
Kékfrankos is one of the most characteristic grape varieties in Central Europe,
our broader homeland. It is as popular as versatile, beloved and tasteful; doing
outstandingly well among lighter and more serious wines. This first-rate book
provides indispensable information for discerning readers, offering a taste of
Hungary and meeting the very best of our valuable Kékfrankos wines. I wish you
all pleasant adventures!
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KÖSZÖNTŐ
Jó érzés a Kékfrankos Szőlőfajta Évében ismét
együtt lenni és egy nagy közös kirándulásra
hívni a fogyasztókat, bebarangolva országunk
kékfrankos termőhelyeit, borászatait. Mindig
rácsodálkozom, mennyire izgalmas szőlőfajta.
Már-már lelki rokonságot is érzek, ha a
tulajdonságokat sorolom: korán fakad, későn
érik, minden talajon jól érzi magát, ellenáll a
szélsőségeknek. Borában tud komoly lenni, de
könnyed játékos is, olykor élénk savakkal, de
gazdag zamatokkal.

Following the adventurous visit of last year into
the world of Furmint it is so good to meet again
in the Year of Kékfrankos and invite consumers to
a great journey discovering all areas and wineries
where Kékfrankos can be found. I can’t stop
marvelling this exciting grape variety. Listing its
characteristics I almost feel some kind of spiritual
kinship between us: early burst, late maturing,
feels all right in all soils and tolerates extremities.
After harvesting it can be serious and playful as
well – sometimes with vivid acids and always full
of rich aromas.

Horkay András (DipWSET)

az Országos Borszakértő
Bizottság elnöke
President, National Wine
Expert Commission

Egy szőlő, ami tényleg olyan, mint mi magunk.
A Kárpát-medencében érzi jól magát, elegáns,
gerinces, komplex, sokoldalú. Múltja, jelene és
jövője is van.
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A grape that is very similar to us in many aspects:
it feels at home in the Carpathian Basin, elegant,
honest, complex and versatile. It has a past, present and future.

INTRODUCTION
Dr. Kiss Eliza
Nemzeti Borkiválóság Program
vezetője
Head of the National Wine
Excellency Programme

Az elmúlt évek Borkiválóságok könyveiben
külön kötetben jelentek meg a Fehérborok, a
Rozé-Vörösborok, ünnepi kiadványként pedig
az Aszú-Pezsgő Borkiválóságok. A tavalyi év új
koncepciójaként, a Furmint éve keretében, külön
kiadvány foglalkozott Magyarország elsőszámú
minőségi fehér szőlőfajtájával a furminttal. Idén a
koncepció folytatásaként, hazánk elsőszámú kékszőlőfajtájáról készült külön Kékfrankos Kiválóságok könyve. A Kékfrankos könyv célja a szőlőfajta
eredetének, elterjedésének, egyéni karakterének
a bemutatása, valamint a fajtával foglalkozó legjobb borászok, pincészetek és magas minőséget
képviselő borainak a megismertetése, azaz a kékfrankos túraútvonal megrajzolása.

Over the years, the Wine Excellency books have
covered white, rosé and red wines. Other special
edition books have highlighted aszú and sparkling
wine excellencies. To mark the Year of Furmint
in 2017, a separate book was dedicated to the
primary white grape variety in Hungary. This year
we have again chosen to dedicate an entire book
to the number one red grape variety in Hungary,
namely Kékfrankos Excellencies. The goal of this
book is to present the origin, range and unique
character of this variety as well as to introduce
the best viniculturists and wineries working with
Kékfrankos and their high quality wines, along
with an overall understanding of the variety.

Mészáros Kálmán

igazgató, NÉBIH - Borászati
és Alkoholos Italok Igazgatóság
director, National Food Chain Safety Office,
Directorate of Oenology and Alcoholic Beverages
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thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Marius Berlemann
vásárigazgató, ProWine
director of ProWine

A híres vörösboros vidékek, azaz Villány,
Szekszárd és Eger esetében a kadarka és a
kékfrankos nyújt ideális alapot a modern
borkészítési eljárásokhoz.
Az utóbbi években igen jelentős változások
zajlottak a magyar borok piacán. Egyre több
borászat áll elő új, átgondolt koncepcióval.
A borokban meghatározó szerep jut a terroirnak,
kifejezésre juttatva a talaj ásványos jellegét.
Összetett, mégis könnyed gyümölcsösségük,
lágy, mégis élénk savaik teszik ezeket a tételeket a modern borkészítés kiváló iskolapéldáivá.
Mindezen törekvések mögött a fiatal, jól képzett
borászgeneráció tagjainak erőfeszítései állnak.
Munkájuk során változatos adottságú termőterületekre, széles fajtaválasztékra és magas minőségű termesztési alapanyagra támaszkodhatnak.
Számos nyugat-európai fajta, többek között a
pinot noir is remek körülményekre lel az országban. Mindemellett örvendetesnek találom az autochton fajták remek alkalmazását. A hárslevelű
és a furmint ásványosságával és hosszú érlelhetőségével a fehérborok vonalát erősíti. A híres vörösboros vidékek, azaz Villány, Szekszárd és Eger
esetében a kadarka és a kékfrankos nyújt ideális
alapot a modern borkészítési eljárásokhoz. Végül,
de nem utolsósorban említem meg Tokajt, az olyan
egyedi csúcsborok hazáját, melyek népszerűsége
hosszú idő óta töretlen, és az is marad.

Marius Berlemann

In the famous red wine areas such as Villány,
Szekszárd and Eger Kadarka and Kekfrankos
allow a particular national interpretation
of modern winemaking.

Hungarian wines have undergone profound
changes in the last years. I see ever more
ambitious wineries following new concepts.
Their wines represent a terroir driven style
interpreting the minerality of soil. Combined
with a complex, light fruitiness and soft
but lively acid they have developed into
excellent examples of modern winemaking.
A young generation of highly educated
winemakers are the driving forces behind
these achievements. Not only can they rely on
a range of varied terroirs, but also on distinctive
grape varieties with improved plant material.
Western European grapes such as Pinot Noir
find very good conditions. Aside from these I
appreciate the great choice of autochthonous
varieties. Hárslevelű and Furmint with its
minerality and longevity are great examples on
the white side. In the famous red wine areas
such as Villány, Szekszárd and Eger Kadarka and Kekfrankos allow a particular national
interpretation of modern winemaking. Last
not least Hungary has Tokaj as an absolutely
unique type of top wine that will never run out
of fashion.

Marius Berlemann
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Tudta-e a kékfrankosról?
A kékfrankos
hazánk legelterjedtebb kékszőlőfajtája.

A kékfrankosról azt tartják,
hogy jó barátja a gazdának,
ugyanis különösen szélsőséges évjárat kell ahhoz,
hogy ne adjon tisztességes
végeredményt, amenynyiben megfelelő fekvésbe
telepítették.
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A fajtát nem túl ma
gas tannintartalma
és jellemzően közep
es teste miatt
gyakran állítják párhu
zamba a pinot
noir-ral, ennek me
gfelelően sokszor
ajánlanak mellé bá
rányból készült
ételeket. Itthon azo
nban termőtájtól, klóntól és évjár
attól függően
sokszor nem is oly
an kevés az a tannin
,
amelynek hatását
a hordós érlelés is
fokozhatja. Ezeknek
és zamatos savainak
köszönhetően jó tár
sa lehet marha vagy
vadételeknek is.
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Fajtaborként vagy
más vörösborokkal házasítva
is gyakran
találkozhatunk vele.
Mind
a Szekszárdi, mind
az Egri
Bikavér készítésén
él fontos
komponens, amit elt
erjedtsége mellett annak is
köszönheti, hogy jól alkalmazk
odik más
szőlőfajtákhoz.

A világ borfogyasztói a fajtát –
köszönhetően az elmúlt évek
osztrák sikereinek és eredményeinek – főleg Ausztriához
kötik. A magyarországi termőterület azonban önmagában
majdnem annyi, mint az összes
többi kékfrankostermesztő
országé együttvéve.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

s hozzá mérhető
Szinte bármely má
kfrankos rügyfaké
a
en
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se
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szak segíti az aroma
hosszú tenyészidő
sát.
gazdagság kialakulá

Hazánkon kívül több környé
kbeli
országban is jelentős kék
frankos
ültetvényeket találunk: Aus
ztriában,
Csehországban, Horvátors
zágban, Németországban, Szlovákiába
n és Szlovéniában. Szinonimái: Bla
ufränkisch,
Blauer Limberger vagy Lem
berger,
Limberger, Franconia, Fra
nkovka,
Frankovka Modra, Moravk
a. Európán
kívül még az amerikai Wa
shington
államban bír jelentőséggel.

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018

Elizabeth Gabay
Master of Wine

Odavagyok a kékfrankos
eleganciájáért. Kellemes tanninok,
frissítő savak, kék és piros bogyós
gyümölcsök egyvelege. Ami engem illet,
a hűvösebb, ásványosabb karakterű,
visszafogottabb változatokat
kedvelem igazán. Az osztrák
Blaufränksch jelenléte nem csupán
a név, hanem a stílus tekintetében
is sokakat összezavarhat. A shiraz
és syrah példáján a fajta érettebb,
testesebb képviselőire asszociálok
a Blaufränkisch név hallatán.
I love the elegance of Kékfrankos. Fine
tannins, fresh acidity and blue-red
fruit. I tend to prefer the cooler more
mineral styles with their restrained
character. Confusion with Austrian
Blaufrankish is probably the variety’s
biggest problem. Not only the name but
also the style. Like Shiraz and Syrah,
I think of Blaufrankish with more ripe
opulent styles.
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Did you know this about Kékfrankos...?
Kékfrankos is the
most widespread
red grape of
Hungary.

Kékfrankos is claimed
to be a good friend of
winegrowers, since it
provides unsatisfactory yields
only in the most extreme
weather conditions – in case
it has been planted properly
considering slope direction.
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Unlike almost all sim
ilar varieties
Kékfrankos can be de
scribed by early
budding, late ripening
and very high yield.
These features do no
t make winegrovers
’
life easier. Frost is the
enemy of early
budding, late ripening
carries the risk of
fungal infections arr
iving with autumn
rain while high yield
has never been the
synonym for quality.
But, looking at the
bright side of it, long
growing season
facilitates the estab
lishment of rich
aromatic structure.
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Kékfrankos can be fou
nd
as a varietal wine or
as an
instrument in the orc
hestra of
a cuvée. It is a key com
ponent
in both Szekszárd an
d Eger
Bikavér wines, due
to the
facts that it is widesp
read and
adapts well to other
grape
varieties.

Due to successes and results
achieved in the past few years,
wine consumers all around
the world generally link this
variety to Austria. However,
Hungarian production areas is
approximately equal to the total
sum of all the other Kékfrankos
producing countries in the
world.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

tannin content
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Beside Hungary, significant
Kékfrankos
plantations can be found in
Austria,
the Czech Republic, Croatia
, Germany,
Slovakia and Slovenia. Oth
er names
for the grape are Blaufrän
kisch, Blauer
Limberger or Lemberger,
Limberger,
Franconia, Frankovka, Fran
kovka Modra
and Moravka. Kékfrankos
also has
some importance outside
Europe, in
Washington State, USA.

id. Kamocsay Ákos
borász, Hilltop
winemaker at Hilltop

Fényes-mély szinek, lilás árnyalat,
vastag textura, bársonyosan simogató
tanninok. friss érett meggy mindent
elárasztó illata, érzékszerveket
lenyűgöző = kékfrankos Imádom!
Shiny - deep colours - purplish shade
- thick texture - velvety, caressing
tannins - the overwhelming fragrance
of fresh, ripe sour cherry - astonishing for
all the senses = Kékfrankos. I love it.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Thummerer Vilmos

borász, Thummerer Pince
winemaker at Thummerer
Winery

A kékfrankos az Egri Borvidék
legjelentősebb borának, a Hungaricum
Egri Bikavérnek meghatározó
összetevője.
Kékfrankos is the indispensable element
of the most important wine in Eger wine
district: the Hungaricum Egri Bikavér.
BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018
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a kékfrankos
szőlő
The grape
variety
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A KÉKFRANKOS SZŐLŐ
KÉKFRANKOS GRAPE

Kékfrankos szőlőfajta bemutatása
Introduction of the grape variety
A kékfrankos szőlő talaj és fekvés iránt nem igényes. Ugyanakkor homoktalajokra való telepítése nem javasolt. Nagy tenyészterületet igényel.
Növényvédelmi szempontból érzékeny fajta,
a peronoszpórára és a lisztharmatra egyaránt.
A szőlőmoly is károsítja. A fagynak ellenáll és a
szárazságot is jól bírja.
Magyarországon az egyik legelterjedtebb minőségi kékszőlőfajta a kékfrankos. Korai virágzás
jellemző a fajtára, zsendülése és érése közepes
idejű és tenyészideje is közepes. A kékfrankos
bogyói nem hajlamosak bogyópergésre. Erős
növekedési erélyű, a gyengébb évjáratokban is
megfelelő termést hoz. Kedvező szüretelésű
mennyiségi és minőségi hozama megbízható,
éppen ezért az utóbbi években a hazai szőlőtelepítésekben a szőlőfajták között az első helyen áll.
Bora rubinszínű, fajtajelleges, kemény savakkal
és fanyar ízzel rendelkezik, mivel csersavban
gazdag. Íze meggy zamatú, amely enyhe zöldérzettel társul. Kellően savhangsúlyos, gyümölcsös és fűszeres jegyek egyaránt jellemzik, ezért
kiváló házasítási alap. Sokszínűnek tekinthető

Kékfrankos is not particular about the soil or
exposure it is subjected to, however cultivating
on sandy soil is not recommended and a large
area for growing is needed. In terms of plant
protection, Kékfrankos is a sensitive grape as
it is susceptible to downy mildew, oidium and
damage to the grapevine by moths. It is a frothresistant variety that tolerates arid conditions.
Kékfrankos is among the most widespread quality
red grapes in Hungary. It has an early blossom,
its veraison, ripening and growing season are all
medium-long. Kékfrankos is not prone to berry
shatter. This variety has great vigour, resulting in
satisfying yields, even with a poor vintage. Kékfrankos provides a reliable quality and quantity
harvest, which is why it has become the most
popular for new plantations in Hungary in recent
years.
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kékszőlőfajta, hiszen amellett, hogy kiváló házasítási alapanyag, készíthető belőle rozé, siller bor,
sőt gyümölcsös vagy terroir (termőhely) jelleget
visszaadó vörösbor is.
Jelenlegi termőterülete mintegy 7600 ha. Legnagyobb mennyiségben a Kiskunságon, a Soproni, az Egri, a Villányi és a Szekszárdi borvidéken
termesztik. Viszonylag újonnan felfedezett fajtának tekinthető, hiszen a XIX. sz. elején még nem
ismerték.
Változó talajadottságok mellett megbízhatóan
terem. Erőteljes terméskorlátozás mellett a kissé
hűvösebb klíma (mint Sopron) sem válik kárára. Az ásványokban gazdag talajokon, löszön és
homokon is minőségi borokat ad. Ezek a borok
élénk savúak, gyümölcsösek, közepesnek mondható tannintartalommal. Ha éretten szüretelik,
bora kellemesen fanyar. Acéltartályos érlelés
mellett jó gasztro-bor készíthető belőle. Ugyanakkor alkalmas új, kishordós érlelésre is.
A hagyományos magyar „kékfrankos etalon” a
fél-egy évet tradicionális nagyhordóban töltő bor.
Mindkét stílusnak vannak követői és barátai a
borfogyasztók körében. A Soproni borvidék – sőt
Burgenlandot is beleérthetjük – talán legszebb
borait készíti ebből a fajtából. Franz Weninger,
nagyon alacsony hozamok mellett új kishordós
érleléssel, almasav bontott, hatalmas koncentrációjú, mégis selymesen krémes struktúrájú

18
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Wine made from Kékfrankos has ruby colour,
characteristically strong acidity and tartness due
to its high tannin content. Sour cherry dominates
its taste with a hint of herbaceous aromas. Its
acids are properly expressed, but the wine also
carries fruity and spicy notes which makes it ideal
for blending. Kékfrankos is a versatile variety
which can be used not only as a basic component
in cuvées but also as rosé, siller, fruity or terroirdriven red wines.
Its production area currently reaches around 7600
hectares. The largest quantities are grown in Kiskunság, Sopron, Eger, Villány and Szekszárd wine
districts. Kékfrankos can be considered a relatively
young grape variety as it was not yet known at the
beginning of the 19th century.
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KÉKFRANKOS SZŐLŐFAJTÁVAL
BEÜLTETETT TERÜLET (HA)
AREA COVERED BY
KÉKFRANKOS GRAPE (HA)
Badacsony
Balatonboglár
Balatonfelvidék
Balatonfüred-Csopak
Bükk
Csongrád
Eger
Etyek-Buda
Hajós-Baja
Kunság
Mátra
Mór
Nagy-Somló
Neszmély
Pannonhalma
Pécs
Sopron
Szekszárd
Tokaj
Tolna
Villány
Zala
Összesen

22,8541
200,34325
32,2406
134,8265
196,1853
283,8845
1133,4898
32,0269
384,6718
2398,22227
559,5603
3,4627
2,3174
21,9215
24,0845
35,1856
874,7282
623,7151
0,9075
349,82735
268,9633
9,3145
7592,73297

kékfrankost kínál. Szekszárdon viszont megtalálhatjuk a hagyományos eljárással készült, nagyhordóban érett kékfrankost üde, játékos savakkal,
finom gyümölcsösséggel, kisebb koncentrációval.
Az önálló iskolázás mellett sok cuvée-nek is alapját képezi ez a fajta, a szekszárdi és egri Bikavér
boroknak, és további számos cabernet házasításnak Villányban.
Mivel jól alkalmazkodik a különféle természeti
adottságokhoz, majd’ minden borvidéken elterjedt, mégis egészen különböző, mindig karakteres bort ad. Amellett, hogy a magyar rozék bázisát
mindenütt ez a fajta jelenti, vörösborként is most
körvonalazódnak stílusai. A könnyedebb, piros
gyümölcsök alkotta, ropogós savakkal bíró, játékos irányzat mellett a lényegesen testesebb, robusztus, dohány, kávé és bors jegyeit is felmutató
nagyívű kékfrankosok is kezdenek megjelenni.

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018

A KÉKFRANKOS SZŐLŐ
KÉKFRANKOS GRAPE
Kékfrankos performs reliably under different soil
conditions. When using strict yield control, slightly
cooler climate (i.e. Sopron) has no harmful effect
on it. It provides high quality wines in mineralrich loess, as well as in sandy soils. These wines
are full of lively acids and fruits with moderate
tannins. The wine of Kékfrankos is pleasantly tart
if harvested when ripe. By aging in steel tanks it
becomes ideal for accompanying food, although
it is suitable for aging in small barrels, as well.
The traditional Hungarian “standard” Kékfrankos is a wine that has been aged in a barrel for
6 to 12 months. Both styles are popular among
wine consumers. Sopron wine district and the
neighbouring Burgenland, presents some of
the nicest wines in this variety. Franz Weninger

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

dr. Bognár Lajos

helyettes államtitkár,
Agrárminisztérium
Deputy State Secretary,
Ministry of Agriculture

Ahogy Dean Ray Koontz mondta:
„Néha-néha egy kis jogos dühkitörés az
egyetlen dolog, ami megakadályozhatja
a trombózist. A dühkitörés, no meg
a finom vörösbor.”
As Dean Ray Koontz says: A little
righteous outrage from time to time
is the only thing that keeps your
arteries from clogging shut altogether.
Righteous outrage and fine red wine.”
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A fahordós és acéltartályos tárolás során az idő
függvényében vizsgáltuk a SZIE Borászati Tanszékén az alapanalitikai paramétereken kívül a
polifenol-összetételt, különös tekintettel a színanyagokra. Az adatokból megállapítható, hogy
hordós tárolásnál a kezdeti alkoholtartalom
majdnem 0,5 v/v%-kal kevesebb volt, mint a
saválló acéltartályosnál. Ez a különbség a tárolás
során végig megfigyelhető.
A szakirodalomban található adatokra hivatkozva
elmondhatjuk, hogy az általunk vizsgált mindkét
borminta különleges minőségű vörösbornak számít a színintenzitás-értékek alapján. Az értékek
csökkenése a polifenol-vegyületek érlelés során
bekövetkező kicsapódására vezethető vissza.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

dr. Gyuricza Csaba

főigazgató, NAIK
director general, National
Agricultural Research and
Innovation Centre

A kékfrankosnak mindenkihez van egy-két
jó szava, ő az a kedves ismerős, akiben
csak ritkán csalódunk és ha sokáig nem
találkoznánk vele, bizony sokunknak
hiányozna, Kívánom, hogy 2018-ban
a kékfrankos évében köszöntsük a polcokon
a Neki kijáró tisztelettel, régi barátként
ezt a kiváló fajtát!
Kékfrankos has a few nice words to say to
everyone; the amiable acquaintance who
rarely disappoints and who we miss when we
don’t meet for a while. I hope that the wines
from the Year of Kékfrankos 2018 become as
familiar as an old friend when finding it on
the shelves at winestores.
20
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makes highly concentrated but silky smooth and
creamy Kékfrankos by using very low yields, new
small oak barrels and malolactic fermentation.
On the other hand, we can find traditional, caskaged Kékfrankos with its fresh and playful acids,
fine fruity notes and less concentration in Szekszárd. In addition to drinking Kékfrankos as a
single-varietal wine, it is also used as the pillar of
many blends such as the Bikavér wines of Szekszárd and Eger, as well as numerous Cabernet
cuvées in Villány.
Kékfrankos can be grown in almost all wine
districts as it adapts well to various natural
conditions while giving totally different yet always
characteristic wines. Throughout the country, it is
the basis of Hungarian rosé wines, and its style as
a red wine is becoming resolute. In addition to the
lighter wines with red berry notes, crispy acidity
and playfulness, the much more robust, fullbodied versions of Kékfrankos, which express the
notes of tobacco, coffee and pepper also appear
on the market.
At Szent István University, in the Department
of Oenology, examinations were carried out
to analyse the basic parameters as well as the
composition of polyphenols, with particular
attention to colouring agents, depending on the
time of aging in wooden barrels and steel tanks.
By analysing the data it can be concluded that
the initial alcohol content was almost 0.5 volume
percent lower in the wine stored in barrels as
compared to that which was aged in acid proof
steel tanks. This difference remained detectable
during the entire examination period.
Based on literature data it can be stated that,
according to their colour intensity values, both
samples can be considered special quality red
wine. The decrease of these values can be
attributed to the precipitation of polyphenol
compounds during aging.

A KÉKFRANKOS SZŐLŐ
KÉKFRANKOS GRAPE
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2018 a Kékfrankos Éve Magyarországon. A legnagyobb területen termelt szőlőfajtánk közel 7600
hektáron, a fehérboros régiókon kívül mindenhol
kedvelt és elfogadott. Kárpát-medencei fajta, bár
kisebb területen termelik Olaszországban, Spanyolországban, Kanadában, az Egyesült Államokban,
Ausztráliában és Lemberger néven megtalálható
Japánban is. Magyarországon kívül igen fontos szerepet játszik Ausztriában, Németországban.

2018 is the Year of Kékfrankos in Hungary. This
red grape variety is the most widespread in the
country, growing on approximately 7600 hectares.
Adored and adorned throughout Hungary, its
home is the Carpathian Basin, although it can be
found in Italy, Spain, Canada, the USA, Australia
and Japan where it is referred to as Lemberger. As
in Hungary, Kékfrankos plays an important role in
Austria and Germany, too.

Eredete nem tisztázott, a modern DNA származási
kutatások alapján kijelenthető, hogy Gouais blanc
leszármazottja, ami pedig egyúttal a Gamay Noir őse.
Bulgáriában éppen ezért a mai napig Gamé néven
említik. 1862-es Bécsi Szőlészeti Kiállításon hangzik
el a neve először, hazánkban 1890-ben említik elsőként. Az egyik legjobban termeszthető szőlőfajtánk,
számos keresztezés alapja, A Blauburger, Acolon,
Cabernet Cubin, Cabernet Mitos, Magyarfrankos,
Rubintos létrejöttében is óriási szerepe van.

Although its origin is not fully known, according
to recent DNA examinations, Kékfrankos is a
descendant of Gouais Blanc, which has Gamay
Noir as an ancestor. It is for this reason that Kékfrankos is referred to as Gamé in Bulgaria. Its
name was first mentioned at the Vienna Wine Fair
in 1862, and was later documented in Hungary in
1890. Kékfrankos is one of our really easy-to-grow
grapes and serves as a base for several breeding
processes. It played a significant role in the
creation of Blauburger, Acolon, Cabernet Cubin,
Cabernet Mitos, Magyarfrankos and Rubintos.

Rügyei nagyon korán fakadnak, kései érésű, de
ennek ellenére is rendkívül ellenálló fajta, az
elmúlt évek szélsőséges időjárási körülményi
között bebizonyította alkalmazkodó képességét. Széles spektrumban terhelhető, jó tannin
szerkezettel, igen jó színanyagokkal, és ami a
legfontosabb, élénk savakkal bír. A legmelegebb
évjáratokban is moderált cukorgyűjtő, jól tartja a
savakat, alacsony pH-jával jól eltartható, érlelésre
alkalmas vörösborokat ad.
A terroir, a klón, a termesztés módja és a terhelés
alapvetően befolyásolja a szőlő fürtszerkezetét,
a bogyóméretet, a héjvastagságot, és ezáltal az
extrahálható tanninok, színanyagok mennyiségét.
A kékfrankos cizelláltabb szerkezettel, kevesebb
tanninnal rendelkezik a világfajtákhoz képest,
azonban jó savaival és fűszeres, piros bogyós primer aromáival szinte kívánja a hordós érlelést.
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Kékfrankos is characterised by very early bud
burst and late ripening, but nevertheless it is a
thoroughly resistant grape that has proven its
adaptability under extreme weather conditions.
It can be challenged and still provide good tannin
structure, excellent colouring agents and, most
importantly, vivid acidity. Kékfrankos moderately
accumulates sugar even in the hottest years,
retains acids well, and produces wines that can be
aged for longer periods of time.
Terroir, clones, cultivation methods and restricted
yield influence cluster structure, berry size, skin
thickness and, consequently, the amount of
extractable tannins and colouring compounds.
Kékfrankos has more sophisticated structure
and less tannins compared to other international
varieties, but its good acidity and spicy, red berry
notes almost beg for aging in oak.

A KÉKFRANKOS SZŐLŐ
KÉKFRANKOS GRAPE

A tőketerhelés hatása
a must és a bor összetételére
EFFECTS OF YIELD LOAD ON THE
COMPOSITION OF MUST AND WINE
Kísérleteink során a kékfrankos szőlőfajta termésének összetételét vizsgáltuk különböző rügy- és
fürtterhelési módok esetében. A borászati technológiai szempontból fontos alapvető komponensek
és jellemzők vizsgálatára került sor. Ezek a must
cukortartalma, savösszetétele és pH-értéke, a borok
alkohol-, extrakt- és savtartalma, illetve savösszetétele, továbbá pH értéke. Vizsgálataink alapján nem
fedezhető fel szoros kapcsolat az alkalmazott tőketerhelés és a must, illetve bor alapanalitikai (cukor-,
sav-, alkohol- és extrakttartalom) értékei között, bár
egyes esetekben a fürtválogatás minőségjavító hatása figyelhető meg.

In our experiments we examined the composition
of Kékfrankos berries with several different bud and
cluster loads. Analysed were the components and
features important to vinicultural technology: sugar
content, acid composition, pH value of the must as
well as the wine. Also examined were the extract
and acid content, acid composition and pH value of
the wine. Our examinations concluded that there is
no strong connection between the applied yield load
and the basic analytical values (sugar, acid, alcohol
and extract content) of must and wine, although in
some cases the quality-improving effect of cluster
selection was detectable.

Az általunk vizsgált összetevők másik csoportját a különböző fenolos vegyületek képezték.
A bogyóhéj- és bormintákban az antocianinok,
leukoantocianinok, katechinek, rezveratrolok és
az összes polifenol mennyiségét mértük meg.

Different phenolic compounds represented
the other group of examined ingredients.
We measured the amount of anthocyanins,
leukoanthocyanins, catechins, resveratrol as well
as that of the total polyphenols.

A fenolos összetevők mennyisége nem változott
szignifikánsan sem a rügyterhelés, sem a fürtterhelés mértékének függvényében, de ezek a
komponensek eltérő koncentrációban voltak kimutathatóak a különböző évjáratokban. Megvizsgáltuk a különböző terhelésű tőkék bogyóhéjának
és borának antocianin-összetételét. Tizenegy
különböző antocianin-monomert sikerült kimutatni mind a bogyóhéjkivonatokban, mind a borokban; legnagyobb koncentrációban a malvidin3-monoglükozid és acilezett származékai voltak
jelen. Az antocianin-monomerek mennyisége
nagyobb volt a nagyobb rügyterhelésű szőlőmintákban, a borokban viszont nem figyelhettük meg
a tőketerhelés hatását. Az antocianin-monomerek
mennyiségi és minőségi összetétele nem változott
a tőketerhelés hatására, azonban különbségek fedezhetőek fel a három évjáratban mért koncentrációértékek között.

The amount of these phenolic compounds did
not change significantly based on the bud or
cluster load, but the different concentration of
these components were measured by vintage.
Also examined were the anthocyanin composition
of berry skins and various yield loads for wines.
Altogether eleven anthocyanin monomers were
identified in both the skin extracts and the wines.
Malvidin-3-glucoside and its acylated derivatives
were present in the largest concentration. The
amount of anthocyanin monomers was higher in
samples of larger bud load grapes, but the same
effect of vine-stock load could not be observed in
case of wines. Quantity and quality composition
of anthocyanin monomers were not altered by
yield load, although differences were found in the
concentration values among the three vintages.

Kékfrankos borok vizsgálati eredményei a Szent István Egyetem Borászati Tanszékén
Kékfrankos Examination Results conducted at the Szent István University Department of Oenology
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thoughts on

kékfrankos
gondolatok
dr. Dula Bence

borász, Dula Pincészet
winemaker at Dula Winery

Mit is jelent nekem a kékfrankos?
What does Kékfrankos mean to me?
mint szőlőfajta

a grape variety

A Kárpát-medence szőlőfajtái olyanok, mint
a mezei virágok pompázatos tarka csokra, elbűvölő, de nem lehet nem észrevenni, hogy
van egy „virágszál” mely oda vonja mindnyájunk figyelmét szépségével, egyediségének
különlegességével, színének rubint fényével,
hívogató illatának bódító mélységével, akár a
szánkon át a lelkünkig ható zamat harmóniájával, megbízhatóságot sugalló tökéletességével.
Elvesztünk, már csak Őt akarjuk, bármit megtennénk érte, ápolnánk, gondoznánk, magunkévá tennénk, de Ő olyan, mint a „boldogság kék
madara”, kecsesen száll, hívogat, sokszínű arcát
mutatja és kacéran illegeti magát, mi pedig csak
szaladunk utána, tudni szeretnénk mi ez a csoda
– hát talán pont a kékfrankos.

Like a colourful bouquet of wildflowers, grape
varieties from the Carpathian Basin are magical.
There is one among them, however, that attracts
our attention with its beauty, uniqueness, shiny
ruby colour, and intoxicating depth of its inviting
scent. With the harmony of aromas touching our
souls and with its perfection indicating reliability –
we are lost immediately. We want only it, would do
anything for it, would nurture, care and possess –
but it is just like the bluebird of real happiness:
flies gracefully, calls us, shows its multi-faceted
nature and flaunts around flirtatiously while we
run after it wanting to learn this wonder – maybe
the wonder is Kékfrankos itself.

mint bor

a wine

A szakma nemzetközi porondját lassan 50 éve
járva konferenciákon, borversenyeken a szakmai kollégákat mindig egy kis magyar borral
traktálom és ennek lett egy visszatérő motívuma, mert általában dicsérték a borainkat, de azt
határozottan kérték, mit ne mondjak követelték,
hogy a következő találkozáskor kékfrankost
hozzak, „de ne csak kóstolni, hanem egy kicsit
többet is, mert a ti kékfrankosotokat jóleső
érzéssel átszellemülten nemcsak kóstolgatni,
hanem inni kell és bizony nagyon szeretnénk”
- mondták.

I have been attending international conferences
and wine competitions for almost 50 years. On
each occasion I spoil my colleagues by taking
with me Hungarian wines and always receive the
same reaction. Although they usually praise these
wines, they also insist I bring more Kékfrankos
with me next time, as it is a wine that they would
enjoy simply drinking, not only tasting within the
confines of the conference or competition. Again
and again I am told that they would really enjoy
one more glass.
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mint érzés
mert ez elválaszthatatlan!

a feeling
they are inseparable

M. Fregoni prof. a Piacenzai Egyetem borászati
professzora, a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV.) akkori elnöke, vendégünkként
Egerben járva, kóstolva borainkat, a kóstoló végén visszakóstolni kérte a kékfrankost és megkérdezte, hogy tudjuk-e milyen rejtett kincs van
a kezünkben – biztos látta arcunkon a meglepődést –, és megkérdezte, hogy mekkora terület
van a fajtából Magyarországon. Akkor 1972-t írtunk és közel 4500 hektár termő kékfrankos volt
a statisztikában. Némi fejszámolás után kibökte,
hogy ez már teremhetne 120 millió palack kékfrankos bort, ami már elég ahhoz, hogy akár a
világban a borfogyasztók asztalára is kerülhetne.
A professzor végül halkan csak ennyit tett hozzá:
„Kollégák, Önök kishitűek!”

M. Fregoni, professor of oenology at the University of Piacenza, as well as the former president
of the International Organisation of Vine and
Wine (OIV), was a guest of ours in Eger. At the
end of the tasting M. Fregoni asked to re-taste
Kékfrankos, inquiring whether we knew what
hidden treasure we had in our hands. Seeing our
surprised faces he asked how much Kékfrankos
was grown in Hungary, which according to the
statistics at the time (1972) showed around 4,500
hectares of active vineyards. Following some
brief calculations, the professor concluded that
production could make some 120 million bottles,
which would be enough to reach wine consumers
all around the world, whispering, ”Sirs, you must
believe in yourselves more.”

Ma a Kárpát-medencében Arad-hegyaljától Burgenlandig, Modrától Szerémségig, valamivel több
mint 2000 hektár kékfrankos ültetvény van, de
ez még mindig képes lehetne arra, hogy 60 millió palack, a világon egyedüli országhatárokon
átnyúló, Kárpát-medencei földrajzi védettséggel
rendelkező, eredetvédett klasszifikációval rendelkező kékfrankos borral ismertethetnénk meg
a világ borkedvelőit. A siker nem a kékfrankoson,
hanem csak rajtunk múlik!

Today Kékfrankos is grown on a little over 2,000
hectares within the Carpathian Basin from Aradhegyalja to Burgenland, from Modra to Syrmia.
This volume would be enough to produce 60
million bottles of unique Kékfrankos wine, with
cross-border geographical protection as well
as protected origin, sufficient to deliver to wine
connoisseurs around the world. Success depends
not on the Kékfrankos, but on us!

dr. Dula Bence
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dr. Bence Dula
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A KÉKFRANKOS LEGENDÁJA
THE LEGEND OF KÉKFRANKOS

Honnan ered a kékfrankos?
Where does Kékfrankos come from?
A kékfrankos eredete körül sok a kérdőjel. A fajta
egy elmélet szerint akár egészen a 9. századig,
Nagy Károly (768-814) uralkodásáig nyúlik vissza.
Az uralkodó a birodalmában számos reformja
mellett két csoportba szelektálta a szőlőfajtákat.
Az értékeseket a „frank” megnevezéssel illették,
a birodalom keleti részein elterjedtebb, értéktelenebb ún. „hun” fajtákat ezektől elkülönítették.
A kékfrankos pedig nevéből eredően pont egy
ilyen értékes frank fajtának lehet a jeles képviselője. A legutolsó, 2016-ban publikált kutatások,
amelyeket Németországban végzett DNS vizsgálatok támasztanak alá, ennek ellentmondanak:
a kékfrankos a hunszőlő (Gouais blanc, Weisser
Heunisch) és a Blaue Zimmettraube véletlenszerű keresztezéséből jött létre. A vizsgálatot végző
kutatók az alsó-stájerországi származást valószínűsítik. Mind a hunszőlőnek, mind a Zimettraubenak Közép-Európában vannak a gyökerei, vagyis
a francia eredet ezzel megdőlni látszik. Így a
legtöbb jel arra mutat, hogy a fajta Ausztriában
jöhetett létre és innen terjedt el a németországi
Württembergi Borvidéken és a Habsburg Birodalom keleti részein, így Magyarországon is.
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A lot of questions surround the history of Kékfrankos. According to one theory, this grape can
be traced back to the 9th century, to the reign of
Charles the Great (768-814). The king introduced
several reforms in his empire, one of which was
classifying grape varieties into two groups. More
valuable ones were called “franc”, while the notso-great grapes more common in the eastern
part of the empire were given the name “hun”.
Kékfrankos was likely to be the representative
of a worthy franc grape. But results of the latest
research based on a DNA examination in Germany
and published in 2016, contradict this theory: Kékfrankos was born by the accidental crossbreeding
of Hunszőlő (Gouais blanc, Weisser Heunisch)
and Blaue Zimmettraube. According to experts
participating in the research, Lower Styria is the
most probable cradle of this grape. Both Hunszőlő
and Zimmettraube have their ancestors in Central
Europe, therefore the French origin seems to be
disproved. All signs indicate that this variety first
appeared in Austria and spread to Württemberg
wine district in Germany and to the eastern parts
of the Habsburg Empire, e.g. Hungary.

956

7592
Kékfrankos telepítés (ha)
Kékfrankos area (ha)
1889

3066

Borrégiókra bontva
Divided by wine regions
(2017)
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Megjegyzés:
Az adatok a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által
vezetett nyilvántartás 2017. július 31-i állapotát
tükrözik.
Note:
The data reflects the status of the register of
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa as of 31 July 2017.
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A fajta első magyarországi említései
First appearances of Kékfrankos in Hungary
Jelenlegi ismereteink szerint a fajtát burgundiként először Sopron környékén említették. Az
Esterházy család sopronkeresztúri birtokán (ma
Deutschkreutz, Ausztria) 1801-ben jó vörösbort
adó burgundiról írtak. Már 1828-ban említik a
fajtát Szekszárdon. Némethy Márton uradalmi
vincellér összeírásában 37 fehér és 29 „fekete”
fajtáról, köztük a „frantziáról” (kékfrankos) tett
említést. Valószínűleg ekkor még a kadarkához
képest csak elenyésző mennyiségben termelték
a fajtát.

Based on what we know now, this variety was
first mentioned around Sopron as a Burgundy
grape. In the Sopronkeresztúr estate of Esterházy
(Deutschkreutz in Austria today), family records
from 1801 note a Burgundy variety providing good
red wine. This grape emerged in Szekszárd in
1828. Estate vintner, Márton Némethy assembled
a list of 37 white and 29 “black” varieties, the latter
including Kékfrankos as “Frantzia”. At this time it
was probably grown in insignificant quantities,
compared to Kadarka.

Johann Burger: „Systematische Klassifikation
und Beschreibung der in österreichischen
Weingärten vorkommenden Traubenarten”
(Szisztematikus osztályozása és leírása az osztrák szőlőkben előforduló fajtáknak) 1837-ben
megjelent munkájában említi, hogy ezt a fajtát
a soproniak burgundinak nevezik.

In 1837, Johann Burger wrote a publication
entitled „Systematische Klassifikation und
Beschreibung der in österreichischen Weingärten
vorkommenden Traubenarten” (Systematic
Classification and Description of Grapevines Found
in Austrian Vineyards) that in and around Sopron
this variety is referred to as Burgundy.
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Kékfrankos szőlőfajtával
beültetett terület
Area covered by Kékfrankos grape
Összes szőlővel telepített terület
Total area covered by wine grape
varieties
Balaton Borrégió
Balaton Wine Region
(2017)
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In a brochure called „Versuch über den Weinhandel
der Ödenburger Gespannschaft im Königreiche
Ungarn” (Wine Production and Trade of Sopron
County Belonging to the Kingdom of Hungary) completed ten years later by Karl Fürst, the
author noted that winegrowers of Petőfalva (today
Pöttelsdorf in Austria) and Borbolya (Walbersdorf
in Austria) had obtained their Burgundy grape
canes from the slopes of Sopron for decades.
These references to Kékfrankos suggest that this
grape, then called Burgundy, was known in Hungary as early as the beginning or middle of the
19th century, but waited until the turn of the 20th
century to become widespread.
Kékfrankos appeared in larger quantity in Villány
wine district and in the hills surrounding Balatonboglár at the end of the 1800s. It turned out to
be, beside Kadarka, the most important element
of Bikavér blends. Following the introduction of
mass-scale production systems Kadarka was
generally replaced by Kékfrankos. Grapevine
plantations were developed between the Duna
and Tisza rivers (Danube-Tisza Interfluve), in order
to settle shifting sand and to take advantage of

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Kriston Orsolya

felelős szerkesztő, VinCE Magazin
chief editor at VinCE Magazine

A kékfrankos számomra elsősorban kedves,
barátságos és szerethető, szegfűszeges
illatával otthonos és meleg hangulatú.
Remélem, egy nap olyan „zászlósfajta” lesz
számunkra, mint az osztrákoknak a zöld
veltelini, vagy Új-Zélandnak a sauvignon
blanc, hiszen szinte minden borvidékünkön
jelen van, és olyan borok készülnek belőle,
amelyek utat találnak a fogyasztók
szívéhez.

Kékfrankos to me is, first of all nice. friendly
and amiable, cosy and warm with its clove
scent. I hope some day it will reach the same
”flagship wine” status as Grüner Veltliner is
for Austria or Sauvignon Blanc is for New
Zealand. Kékfrankos is available in almost
all of our wine districts and such wines
are created that can find their ways to the
heart of consumers.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Bartók Marcell

alapító, Vízio Budapest
founder of Vízio Budapest

A kékfrankos megtestesíti azt a két
tulajdonságot, mely a hivatásom, és
amely a tudománykommunikáció során is
elképesztően nagy szerephez jut, ezek pedig
a változatosság és a sokoldalúság.
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Kékfrankos embodies two features that
play extraordinarily important roles as
a professional in science communication:
versatility and diversification.
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Karl Fürst 10 évvel később megjelent füzetében
„Versuch über den Weinhandel der Ödenburger
Gespannschaft im Königreiche Ungarn (A Magyar
Királysághoz tartozó soproni ispánság bortermelése és borkereskedelme) a következőket írta: A
petőfalviak (ma Pöttelsdorf, Ausztria) és a borbolyaiak (ma Walbersdorf, Ausztria) a soproni dűlőkből szerzik be már évtizedek óta a burgundi szőlővesszőket. A fajta ezen említései azt erősíthetik
meg, hogy a burgundinak is nevezett kékfrankos
már a 19. század elején-közepén ismert volt Magyarországon, de tömegesen még biztosan nem
termelték, erre inkább a 19. század végén és a 20.
század elején került sor.
A kékfrankos a 19. század végén már jelentősebb
mennyiségben jelent meg a Villányi Borvidéken,
Balatonboglár környékén, Egerben és Szekszárdon
pedig a kadarka mellett a bikavér egyik kiemelt fajtája lett. A nagyüzemi termelés bevezetésével a tömegtermelésre alkalmatlan kadarka helyét pedig
immár a kékfrankos vette át. A Duna-Tisza közén
elterülő borvidékeken nagy részben a futóhomok
megkötése céljából és a szőlőtőkék filoxérával
szembeni ellenállósága miatt telepítettek szőlőket.
Főleg az 1960-as és 1970-es évekbeli telepítések
során került ezekre a területekre kékfrankos.

the phylloxera resistance of grapevines growing in
sandy soil. Kékfrankos was planted in these areas
mainly during the 1960s and 1970s.
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Kékfrankos szőlőfajtával
beültetett terület
Area covered by Kékfrankos grape
Összes szőlővel telepített terület
Total area covered by wine grape
varieties
Duna Borrégió
Duna Wine Region
(2017)

A kékfrankos elnevezései
Different names of Kékfrankos
Ausztriában a fajta változatos elnevezésekkel (többek között Spätschwarzer, Fränkische Schwarze,
Schwarzer Muskateller) a 18. század közepétől
mutatható ki. Gyakori, különösen Württembergben ma is használatos elnevezése a Limberger.
Egyes elméletek szerint ez a valószínűsíthető származási helyre, mégpedig az alsó-ausztriai Limberg
településre, amely ma Maissau része, utalhat.
A feljegyzések szerint itt már a 19. század elején
nagyon jó vörösbor, Limberger, vagyis a későbbi
elnevezéssel kékfrankos termett. A század végén
pedig az itteni szőlőiskolából árulták a tőkéket.
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Beginning in the middle of the 18th century,
the grape variety had been mentioned in
Austria under various names (among others
Spätschwarzer, Fränkische Schwarze, Schwarzer
Muskateller). What we know as Kékfrankos, was
also frequently called Limberger (this name is still
used in Württemberg), leading some to theorise
its place of origin to be the small settlement of
Limberg in Lower Austria (today part of the town
Maissau). Based on old documents, we know that
excellent red wine was made there as early as
the beginning of the 19th century. This excellent
wine was Limberger or, using its other name,
Kékfrankos. Toward the end of the century, the
grapevines were sold in local nurseries.

A KÉKFRANKOS LEGENDÁJA
THE LEGEND OF KÉKFRANKOS
Egy másik elnevezés a hasonló hangzású
Lemberger. Lemberg (bortermelés hiányában
a ma Ukrajnához tartozó Lemberget, vagyis
Lvivet kizárhatjuk) a 19. században még AlsóStájerországhoz tartozott (ma Szlovénia része),
ahonnan 1877-ben kékfrankos szőlőtőkéket
exportáltak Németországba. Ma a kékfrankost
változatos elnevezésekkel a térségünk nagyok
sok országában megtalálhatjuk, ezek alapján
egy igazi közép-európai fajtának tekinthetjük.

Another similar sounding name, Lemberger, known
today as Lemberg, is part of the Ukraine, and called
Lviv, can be excluded, because wine has never
been made there. The other Lemberg was part of
Lower Styria in the 19th century (today Slovenia)
and Kékfrankos vine-stocks were imported from
there to Germany in 1877. Nowadays Kékfrankos
can be found under different names in several
countries in the region, showing that this grape can
be considered a real Central European variety.

Fehérbor helyett vörösbor
Red wine instead of white
A 19-20. század fordulója és az azt követő évtizedek a Soproni Borvidék területén meghatározóak
voltak. Nemcsak fajtaváltás ment végbe, hanem a
borvidék területe is három ország területére került. Az új, trianoni határok meghúzása és gazdasági válság nagyban nehezítette az itt termelt bor
eladását. A Soproni Borvidéken ma túlnyomóan
vörösbort termelnek, Sopron pedig a „Kékfrankos
fővárosa”. A 19. század végéig ezen a vidéken a fehérborok voltak túlsúlyban, a Weyrer (sárga muskotály) és a Zapfner (furmint), de már a század
közepétől megfigyelhető a vörösbor előretörése,
aránya elérte a 30-40%-ot is.
A 19. század utolsó évtizedében a Soproni Borvidéken is megjelent a szőlő egyik legnagyobb ellensége a filoxéra. Az ellene folytatott harc helyi
jeles képviselője a pozsonyi származású Vetter
Pál volt. Vetter Sopronban általános közutálatnak
örvendett, mivel a borosgazdák szentül hitték,
hogy ő hurcolta be a filoxérát, illetve az sem tetszett nekik, hogy többször a látszólag egészséges
tőkéket is kivágatta és felgyújtotta. A soproniak
Laushansnak (tetves Jancsinak) csúfolták. Amikor
kocsiján a szőlőkbe hajtott rendőr ült mellette, aki
testi épségét volt hívatva védeni.
A gazdák először nem akarták elhinni, hogy ez a parányi tetű ekkora bajt hozott rájuk. Sokan azt gondolták, hogy a tőkék túl öregek, pedig a vész ekkor
már több éve megjelent Magyarországon is. A filoxéra bizottság 1894-es jelentésében a következőket
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The turn of the 20th century and the following
decades were of key importance in Sopron wine
district. Not only did the variety composition
change, but the area was divided across three
countries. New borders created by the Treaty of
Trianon, along with the economic crisis, made the
sale of wine difficult. Currently Sopron wine district
produces predominantly red wines; the town itself
is “the capital of Kékfrankos”. Up until the end of
the 19th century, white wines such as Weyrer
(Muscat Lunel) and Zapfner (Furmint) prevailed
in this area, however, an increase in red wine
production can be traced back to the middle of the
century, with its proportion reaching 30% to 40%.
In the last decade of the 1800s, the most severe
enemy of grapes, phllyoxera emerged in Sopron wine district, among other locations. At
the forefront of the fight against this lethal
disease stood Pál Vetter, a man from Bratislava. Winegrowers in Sopron deeply hated
Vetter because they accused him of introducing
phllyoxera in their plantations. They were upset
because Vetter sometimes had seemingly healthy
grapevines cut and burnt. Soproners called him
Laushans (Lousy Johnny). When visiting the
vineyards, a police officer accompanied him in
order to guard him from being assaulted.
Winegrowers hardly believed that such a tiny
louse could cause so much trouble. Many of them
thought that the grapevines simply grew too old,
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Kékfrankos szőlőfajtával
beültetett terület
Area covered by Kékfrankos grape
Összes szőlővel telepített terület
Total area covered by wine grape
varieties
Pannon Borrégió
Pannon Wine Region
(2017)
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Kékfrankos szőlőfajtával
beültetett terület
Area covered by Kékfrankos grape
Összes szőlővel telepített terület
Total area covered by wine grape
varieties
Felső-Magyarország Borrégió
Upper Hungary Wine Region
(2017)
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olvashatjuk: „A pusztító féreg lassan bár, de matematikai
pontossággal végzi munkáját s bár még ma – a laikus előtt
talán – oly nagy veszedelem nincs is, rövid néhány év alatt
teljesen válságos leend a soproni szőlők helyzete is.” Ekkor
már négy éve észlelték az első fertőzést a Königsberg és a
Brunnhüttl dűlőkben. Döbbenetes az a statisztika, mely az
újonnan fertőzött területek számát mutatja: míg 1890-ben
két helyen észlelték a fertőzést, addig 1893-ban 63, 1894ben 86, 1895-ben 241, 1896-ban pedig már 2101 helyen.
A Vetter által létrehozott és vezetett János-telepen kezdték meg az amerikai alanyra oltott vesszők oltását, majd
árusítását. Az iskolából szinte minden magyar borvidékre
kerültek oltványok. Amerikai alanyon 27-féle európai
fajtát oltottak be, többnyire fehér fajtákat, de már találkozhattunk a „kék frankossal” is. Tanfolyamok szervezésével is próbálták a borosgazdákat a védekezésre tanítani.
A telep fontos bevételi forrását képezte az amerikai alanyú
vesszők eladása. Nemcsak Magyarország számított piacnak, hanem Horvátország és Ausztria is. A „magyar honpolgárok”, amennyiben hatósági bizonyítvánnyal igazolták,
hogy saját földjeikre ültetik ki a venyigét, akkor 10% kedvezményben részesültek, a soproniak pedig még nagyobb
kedvezménnyel jutottak a nemesített szőlővesszőkhöz.
A Soproni Evangélikus Egyházközséget, mint a város
egyik legnagyobb szőlőbirtokosát is érintette a filoxéravész. 1897-re szinte az összes konventi szőlőt kivágták,
vagy elrendelték fokozatos kivágásukat és egyben megkezdődött az amerikai alanyon való kiültetés. Mikor az
elpusztult szőlőket az egyház újra telepítette többnyire
fehér fajtákat (furmintot, traminit, zöldszilvánit, muscat
ottonelt) és csak kevesebb kékszőlőt (kékfrankost) ültettek ki, bár erről a fajtáról azt írták, hogy „ez adja a
legzamatosabb, legjobb és legsötétebb vörösbort”.
Graf Samu evangélikus népiskola igazgató, az Evangélikus Konvent gazdasági bizottságának tagja 1943-ban
a következőket írta: mikor 1895-ben az Erdburger dűlő
kiültetéséről volt szó, a gazdasági bizottság a furmint
mellett döntött, mivel a fehérfajták az előnyösebbek.
Ez mindenesetre, mint írja, végzetes tévedés volt, mivel
pár évtizedig a fehér volt túlsúlyban a gazdáknál, illetve mind az Evangélikus, mind a Katolikus Konventnél.
Jelenleg azonban a közönség a vörösbort szereti és a
kimérésekben háromszor annyi vörös fogy, mint fehér. Véleménye szerint a soproni talaj nagyon alkalmas
vörösbor termelésére, jobb és több termést ad, mint a
fehér. A nagyburgundi, amit Sopronban kékfrankosnak
is hívnak, a legjobban bevált fajta. Olcsóbb a művelése és nagy a kereslet iránta. Ekkor már a kimérésekben is háromnegyed részben vörös fogyott. Mint írja a
korábbi évszázadokban a Zapfner vagy furmint volt a
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albeit the disease had already appeared in Hungary years
earlier. An 1894 report written by the Phylloxera Committee
stated, “The destructive vermin continues its work slowly
but with mathematical accuracy. Laymen may argue that
it does not carry tremendous risk, but in a few short years
vineyards of Sopron will suffer from a real crisis.” The first
signs of infection had been detected near Königsberg and
Brunnhüttl four years before this report was published.
Staggering statistics reveal that only two new infections
were observed in 1890, but 63, 86, 241 and 2101 plantations
had been damaged by the parasite in 1893, 1894, 1895 and
1896, respectively. American rootstock varieties were first
grafted and sold in a nursery called János-telep, which
had been established and managed by Pál Vetter. Grafts
were spread from there to almost all Hungarian wine
districts. A total of twenty-seven European grapes were
grown on American rootstocks; mainly white varieties,
but “Kékfrankos” was also mentioned. Educational classes
were offered for winegrowers to educate themselves
regarding protection against phylloxera. Marketing the
American rootstock grafts happened to be one of the most
important financial sources of the nursery. In addition to
Hungary, Croatia and Austria were also involved. Hungarian
citizens received a ten percent discount when presenting
an official certificate proving they were planting the grafts
on their own land. Sopron inhabitants received even more
favourable prices when buying new grafts.
The phylloxera disaster had not spared one of the biggest
winegrowers of the region, the Evangelical Church of
Sopron, either. By 1897 almost all of their grapevines had
been cut or ordered to be gradually destroyed. During the
same period, planting of American rootstock grafts had
commenced. During this process, the church decided to
primarily use white varieties (Furmint, Tramini, Zöldszilváni and Muscat Ottonel) and relatively fewer red varieties
(Kékfrankos), although it was noted that Kékfrankos
provided the best and darkest red wine colour.
Headmaster of the evangelical school and member of the
Evangelical Convention Economic Committee, Samu Graf
wrote in 1943, that in 1895 the Committee had voted in
favour of Furmint to be the newly planted variety in the
Erdburger vinyard, as they believed white grapes would be
a better choice. According to Graf, it was a fatal mistake.
It is true that for a few decades white grapes were overrepresented in the vineyards of both secular winegrowers
and the Evangelical or Catholic churches. But by the time
Samu Graf was involved, consumers preferred red wines
– the ratio of red and white wines drank in pubs was three
to one. Graf also stated that the soil of Sopron wine region
was better suited for growing red grapes as it provided
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Peller Ágnes

főszervező, VinCE Budapest Wine Show,
munkatárs, VinCE Magazin
Event Director for the VinCE Budapest Wine Show,
works at VinCE Magazin

A kékfrankos gyümölcsös,
a kékfrankos selymes, a kékfrankos
pajkos, a kékfrankos sokszínű.
Szeresd a kékfrankost!
Kékfrankos is fruity, Kékfrankos
is velvety, Kékfrankos is naughty
- Kékfrankos is multifaceted. Love
Kékfrankos!
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Bolyki Jani

borász, Bolyki Pincészet
winemaker at Bolyki
Winery

A kékfrankos Eger lehetősége, és
Eger a kékfrankos lehetősége.
Kékfrankos represents an
opportunity for Eger, just as Eger
represents an opportunity for
Kékfrankos.
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956
5586

ha
ha

Kékfrankos szőlőfajtával
beültetett terület
Area covered by Kékfrankos grape
Összes szőlővel telepített terület
Total area covered by wine grape
varieties
Felső-Pannon Borrégió
Upper Pannonia Wine Region
(2017)

1
5767
ha

ha

Kékfrankos szőlőfajtával
beültetett terület
Area covered by Kékfrankos grape
Összes szőlővel telepített terület
Total area covered by wine grape
varieties
Tokaj Borrégió
Tokaj Wine Region
(2017)

34

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

meghatározó. A század elején is a fehérnek volt divatja,
ezért is ültettek ki majdnem mindent Zapfnerrel vagy
zöld veltelinivel. Jelenleg csak a legjobb fehérborokat
adó dűlőkben van fehér szőlő, amúgy mindenhol vörös
van, ami már csak azért is helyes, mert a sokkal lágyabb
balatoni borokkal nem tudunk versenyezni.
Graf egy korábbi, még az 1920-as évek végén megjelent írásában (A soproni bortermelés válsága) a világháborút követően beszűkült piac miatt nehéz időket
megélő soproni borászokat próbálta tanácsokkal ellátni.
Graf többek között a legmegfelelőbb fajtákat ajánlotta
a borászok figyelmébe. A bortermelők közül évről évre
egyre többen térnek át a vörösbor termelésére. Itt csak
egy jöhet szóba, a „kék frank” (burgund) fajta, mert ennek van vevőközönsége és ebben első helyen áll Sopron
az országban. Emellett természetesen jogosultsága van
a fehérnek is, a több évszázados hagyományokkal rendelkező furmintnak, illetve a szagos fajtákkal is kísérletezni kellene, mert a Weyrernek jó híre van. A furmint
jó hírét csak úgy nyerhetné vissza, ha a szüret október
utolsó felében történne meg.
A Soproni Szőlőbirtokosok Egyesülete kezdeményezésére 1905-ben Sopronban borvásárt és kiállítást
szerveztek. Már a vásár ideje alatt nagy mennyiségben
cseréltek a borok gazdát. A vörösborok jelenlétét az is
mutatja, hogy a kiállításon kiemelkedtek Klausz Lajos
és Trackl Mihály 1904-es folyó és palackozott kékfrankosai. A Soproni Borvidéken tehát már a filoxéra vészt
megelőzően jelentősebb mennyiségben termeltek
kékfrankost, viszont további térhódítása a filoxéra vészt
követően úgy tűnik megtorpanhatott. E tekintetben a
fajtaváltás és a filoxéra vész között valószínűleg nincs
közvetlen összefüggés. Az első világháborút követő értékesítési válság és a közízlés változása miatt az 1920as és 1930-as években a vörösborokat adó kékfrankos
telepítésének újabb hulláma indult meg. Ez volt a gazdák válasza a borfogyasztási szokások átalakulására.
A kékfrankost korábban szüretelhették, ezért az előállítása olcsóbb volt és nagyobb keresletre is számíthatott.
A kékfrankos azonban igazán uralkodóvá a borvidéken
a téeszesítések során vált.
Az 1960-as években a borvidéken a kékfrankos aránya
70-75%-ot tett ki. Ezzel a borvidéket több évszázadig
meghatározó arculat teljesen megváltozott.
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better yields both in terms of quality and quantity, when
compared to white grape varieties. Nagyburgundi (Great
Burgundy – another name of Kékfrankos) proved to be the
best grape grown in Sopron, according to Samu Graf, since
its cultivation was cheap and there was a great demand
for it. At that time, three-quarters of all wines consumed
in public houses were red. Graf mentioned that Zapfner,
also known as Furmint, had been the main variety in the
previous centuries. Even at the beginning of the 20th
century, white wines were more fashionable, thus Zapfner
and Grüner Veltliner were planted in nearly all vineyards. At
the time of Graf’s report only the best slopes gave home to
white grapes, confirming his decision, and writing, “we are
unable to compete with the much milder Balaton wines”.
In another writing titled, „The Crisis of Winemaking in
Sopron” which was published at the end of the 1920s, Graf
offered advice to Sopron winegrowers who, after World
War I, had suffered from the narrowing market. Among his
suggestions, he recommended the best varieties to grow,
emphasising that an increasing number of winegrowers
were converting their plantations to produce red wines,
in particular, “Kék Frank” (Burgund) which was the most
popular variety among consumers, and Sopron was the
best place in Hungary to grow it. Of course, white wines
also had their raison d’être, especially Furmint with its
centuries-long traditions. But fragrant grapes were also
worth experimenting with, Weyrer, for example, had a
good reputation. Furmint could have regained its high
status if its harvest was during the second half of October.
In 1905 the Association of Sopron Winegrowers organised a
wine fair and exhibition in Sopron. Bottled and bulk Kékfrankos wines were traded in large quantities. The importance
of red wines was confirmed by the outstanding appraisal
of Lajos Klausz and Mihály Trackl 1904 vintage. Before the
phylloxera disaster, Sopron had produced considerable
quantities of Kékfrankos, however its development had
been halted after the infection. For this reason, it is unlikely
that there was a connection between the change in variety
and the destruction caused by phylloxera. Following World
War I, a new wave of planting Kékfrankos emerged in the
1920s and 1930s, which can be attributed to the market
crisis and the change in consumers’ preferences. Kékfrankos could be harvested earlier, so it was cheaper to
produce and the wine met greater demand. However, this
grape had become dominant in the wine district during
the establishment of communist cooperatives. The share
of Kékfrankos had reached 70 to 75% of all grapes grown
here in the 1960s, completely changing the characteristics
of the wine region.
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gondolatok

Bozzai Zsófia

főszerkesztő,
Bor és Piac magazin
chief editor at
Bor és Piac magazine

A kékfrankos az egyik
legkülönlegesebb hungarikum
kékszőlő fajtánk, ami ráadásul
mindig tud meglepetéseket okozni.
Kékfrankos is one of our most
unique Hungarian specialties; a red
grape variety which is ready to
surprise us at any moment.
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Fritz József

borász, Fritz Borház
winemaker at Fritz
Winery

A kékfrankos mind szőlőként, mind
borként a Szekszárdi borvidék
jolly-jokere.
Kékfrankos is Szekszárd’s „go-to”
grape variety and wine.
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napoleon és a frank
napoleon’s franc
A napóleoni háborúk során 1809-ben több ezer
francia katona szállta meg Nyugat-Magyarországot, így Sopront is. Mint ahogy egyetlen
soproni sem, úgy a szőlősgazdák sem örültek
az ellenség megjelenésének, hiszen az idegen
katonaság megjelenése csak a legritkább esetben tesz jót a borkészletnek. Ráadásul a franciák mindig is nagyon szerették a bort. Már három
nappal a bevonulásuk után 1809. június 2-án a
fejadag szabályozásban a mindennapi ellátás
részévé tették, vagyis minden a polgárság házaiba beszállásolt katonának a napi háromszori
étkezéshez járt bor. Reggelire fél meszely bort
(kb. 2dl), ebédre egy meszelyt, és vacsorára ismét fél meszelyt kellett adnia a „vendéglátónak”.
Természetesen egy katona számára ennek a bor
mennyiségnek az elfogyasztása meg sem kotytyant, ezért a franciák igyekeztek ebből a nemes
nedűből esténként is minél többet meginni, illetve vásárolni.
Amikor a francia katonák a szőlősgazdáktól
bort vásároltak, akkor frankkal fizettek, viszont
a gazdák csak az értékesebb pénzt, a kék színű
frankot fogadták el, ezért ezt mondták: „Kékfrankot!”. Ezóta hívják a legenda szerint ezt a
bort kékfrankosnak. A történet bár hihetően
hangzik, biztosan nem történt meg. A 19. század elején a tömegfogyasztást a fehérborok
adták, vörösbort csak ritkán ihattak a soproniak.
Franciaországban a császárság idején nem volt
forgalomban papírpénz, így a hadsereggel ilyen
nem érkezhetett a városba. Ekkoriban nemesfém tartalmú ércpénzek voltak forgalomban, a
forradalom idején kibocsátott és 1809-re teljesen elértéktelenedett assignatákat már nem
használták. A történet hitelességét az is cáfolja,
hogy a 19. század elején a kékfrankos elnevezés
még nem volt használatos.
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During the Napoleonic Wars, in 1809 several
thousand French soldiers invaded the western
parts of Hungary, including Sopron. Neither the
town inhabitants nor winegrowers welcomed
the army, since being occupied by the enemy had
never been a promising sign as far as wine supplies
were concerned. It was well-known that French
soldiers liked good wines. Not more than three days
following their arrival they ordered to include wine
in the ration. Every serviceman accommodated in
a Sopron citizen’s home was eligible to drink half a
meszely (approx. 2 dl) wine for breakfast, one meszely for lunch and again half a meszely for dinner.
Not surprisingly this amount was next to nothing for
a soldier, so they tried to drink more of it, even if they
had to pay for the wine.
They gave their Francs to the winegrowers in
exchange for the drink, but the vintners accepted
the more valuable, blue banknotes.They used to
say: “kék frankot!” and that is where the name
of this grape originates. Well, the story sounds
plausible enough, but is surely not true. At the
beginning of the 19th century mainly white wines
were consumed, one could rarely drink red
ones around Sopron. There were no banknotes
issued during the Napoleonic era in France, thus
servicemen could not pay with them. At that time
coins were used; those “assignatas” issued during
the French revolution had entirely lost their value
and were not in use any longer. The credibility of
the story is also weakened by the fact that the
name Kékfrankos was not at all known in the early
19th century.

Mióta iszunk kékfrankost?
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Bujdosó Ferenc

borász, Bujdosó Pince
winemaker at Bujdosó Winery

Balatoniként a tóhoz hasonlítom
a kékfrankost is, mindkettő ezerarcú.
A mi ültetvényeink még fiatalok, eddig
rozéként bizonyítottak, vörösborként
még fel kell fedeznünk, ki kell alakítanunk
a saját stílusunkat.
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Living near Balaton I can compare
Kékfrankos to the lake: both have
a thousand faces. Our plantations are
still young, thus they have proved their
worthiness as rosé wines. As far as red
wines are concerned we have yet to
establish our unique style.
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Milyen bort ad a kékfrankos?
What kind of wine does Kékfrankos give?
Napjainkban, amikor szinte az egész világ a sokszínűség és az eredetiség lázában ég, akkor hálát
adhatunk a sorsnak, hogy kaptunk egy kékszőlőt,
ami egyedi, elegáns, hosszan érlelhető bort ad, és
gyakorlatilag csak a Kárpát-medencében terem.
A kékfrankos Magyarországon leginkább a Szekszárdi, a Villányi, a Soproni, az Egri, a Mátraaljai
és a Kunsági borvidéken jellemző, de az ország
egész területén megtalálható. Jelenlegi termőterülete mintegy 7600 hektár. A kékfrankos az Egri
és a Szekszárdi Bikavér legfontosabb összetevője.
Változó talajadottságok mellett képes megbízhatóan teremni, erőteljes terméskorlátozás mellett
a kissé hűvösebb klíma sem válik kárára. Az ásványokban gazdag talajokon és löszön is jó minőségű borokat ad, sok helyen homokon is terem.
A kékfrankos termésének fürtje közép nagy, vállas, olykor ágas, közepesen tömött, a fürtnyele
rövid, 10 dkg átlagtömeggel. A bogyók általában
közép nagyok, gömbölyűek és vastag héjjal rendelkeznek. A termés színe sötétkék, kissé hamvas
és lédús, az íze édeskés. A kékfrankos fajtajellegét nem könnyű megragadni, hiszen éppen az az
egyik erőssége, hogy nagyon sokféle alakot ölthet
magára. Összefoglalóan mégis azt mondhatjuk,
hogy a kékfrankos bora élénk savú, gyümölcsös, közepesnek mondható tannintartalommal.
Ha éretten szedik, bora kellemesen fanyar. Alkalmas új kishordós érlelésre is, bár a hagyományos
magyar „kékfrankos etalon” a fél-egy évet tradicionális nagyhordóban töltő bor. Az önálló iskolázás mellett sok cuvée-nek is alapját képezi a fajta,
így a Szekszárdi és az Egri Bikavérnek, Villányban
számos cabernet házasításnak.
A kékfrankos a Kárpát-medencében őshonos,
vagyis autochton fajta. Ez nagyon fontos, mivel a világ borfogyasztása abba az irányba tart,
hogy egyre nagyobb szerepet kapjanak a helyi
érdekességek, egyfajta válaszként a tömegtermelésre, a világ bármely pontján ugyanolyan,
uniformizált borokat előállítani képes McWine
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Recently the whole world is excited about
versatility and diversification. Thankfully we have
a red grape that gives unique, elegant, long-aging
wines, and grows exclusively in the Carpathian
Basin. Kékfrankos is most frequently cultivated
in Szekszárd, Villány, Sopron, Eger, Mátraalja
and Kunság wine districts, but can be found all
around the country. Its current production area is
approximately 7600 hectares. Kékfrankos is the
most important element in Bikavér blends from
Eger and Szekszárd wine districts. It provides
reliable harvest under various soil conditions.
If proper yield control is used. cooler climate has
no negative affect. Excellent wines are born when
this grape grows on mineral-rich and loess soils,
but in many places we can find it on sand, as well.
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Dunai Ágnes

borász, Dubicz Borászat
és Szőlőbirtok
winemaker at Dubicz Winery
and Estate

Sokoldalú fajta, amelyből az ország
minden területén kiváló bort lehet
készíteni.
A versatile variety from which
excellent wines can be made
throughout the country.
39

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

dr. Pelyhe Szilárd/
Fater
borszakíró
wine journalist

A kékfrankos a Kárpát-medencében
öndefiníció. A termékpiramis stabil
alapjának is része, de egyes termőhelyek
egyediségét közvetítve, csúcsborként is
megkerülhetetlen.
Kékfrankos is defined by the Carpathian Basin.
At the bottom of the pyramid, Kékfrankos
stands solid at the base, although its
uniqueness is revealed as a top wine in
certain appelations.
jelenségre. A kékfrankos, ha megmarad ez a
fejlődési irány, akkor az lehet a magyar bornak, mint a tempranillo Riojának, a nebbiolo
Piemontnak, a sangiovese Toszkánának, vagyis
az utánozhatatlan, helyi szín, ami sehol máshol
nem fordul elő.

The cluster of Kékfrankos is middle-sized,
shouldered, sometimes branched, moderately
compacted. Its cluster stem is short. The average
cluster weight is around 10 dekagrams. Kékfrankos berries are medium-sized and spherical with
thick skin. The colour of the fruit is dark blue,
slightly bloomed, juicy and sweet. It is not easy to
describe the varietal character of Kékfrankos since
versatility is one of its greatest strengths. Generally
it can be said that the wine has vivid acidity, fruity
aromas and medium tannin content. Pleasant
tartness can be observed in its taste when berries
were harvested fully ripened. It is suitable for
aging in new barrique barrels, although the typical
Hungarian Kékfrankos spends 6 to 12 months
in traditional large barrels. In addition to being a
varietal wine, Kékfrankos provides the basis for
many blends such as Bikavér wines from Szekszárd and Eger, or Cabernet cuvées from Villány
wine district.
Kékfrankos is indigenous in the Carpathian
Basin, an autochton variety. This fact is of key
importance considering that local curiosities play
an increasing role in global wine consumption as
a reaction against bulk production, against the
uniform wines without any individuality, and the
McWine-phenomenon. If this trend continues,
Hungary’s Kékfrankos will be comparable to
Tempranillo in Rioja, Nebbiolo in Piedmont or
Sangiovese in Tuscany - the irreplaceable, one
and only local shade of colour found no where
else in the world.

Egy sokoldalú fajta
A multifaceted variety
A kékfrankos jól alkalmazkodik a különféle
természeti adottságokhoz, majd’ minden borvidéken elterjedt, mégis egészen különböző,
mindig karakteres bort ad. A magyar rozék
bázisát gyakran e fajta jelenti. Rozéja kellemesen gazdag és intenzív illatú, melyben megjelenik a málna, az enyhe szeder illat, ízeit a piros
gyümölcsökre jellemző aromák gazdagítják.
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Kékfrankos adapts well to various natural
conditions; it is widespread in almost all of our wine
districts giving different and always characteristic
wines. This grape represents the base for plenty
of Hungarian rosé wines. Rich and intensive
fragrances emerge from these rosé wines with
notes of raspberry and blackberry, while its taste is
dominated by red berry aromas. The acids are fresh

KÉKFRANKOS MINT BOR ÉS HÁZASTÁRS
KÉKFRANKOS AS WINE AND AS BLENDS
Savai frissek, üdék, kellemes ízűek. Nagyon jól
lehet házasítani akár rozé esetében is. Vörösbora mély, rubinvörös, enyhén lilás árnyalattal.
Az egyik olyan szőlőfajta, melynek bora felismerhetően és különösen fajtajelleges, kissé
vaníliára és fahéjra emlékeztető. Zamata kellemes, ízeit a fanyar tanninok és bársonyos savak
egészítik ki és kerekítik harmonikus, mindig élvezetes borrá. A könnyedebb, piros gyümölcsök
alkotta, ropogós savakkal bíró, cserfes, játékos
irányzat mellett a lényegesen testesebb, robusztus, dohány, kávé és bors jegyeit is felmutató nagyívű kékfrankosok is megtalálhatóak.
Nemcsak önmagában, hanem házasítva is kitűnő tulajdonságokat mutat, megtartva markáns
karakterét és a Bikavéreknek is az egyik meghatározó alkotóeleme.

and vibrant with pleasant taste. This variety can be
perfectly blended in rosé wines, too. Its red wine
is deep ruby red with a hint of a purplish shade.
Kékfrankos belongs to the easily distinguishable
and particularly characteristic wines with its mild
vanilla and cinnamon notes. The taste of Kékfrankos is pleasant, the fruity aromas are accompanied
by the tartness of tannins and the velvety acids
in order to create a well-balanced and satisfying
wine. Beyond the lighter and playful wines with
their red berry aromas and crispy acidity another
tendency can be observed: full-bodied, robust and
more serious wines are created showing notes of
tobacco, coffee and pepper. Kékfrankos reveals
its excellent properties not only as a single varietal
wine but also in blends, preserving its strong
character. This grape is one of the most important
elements of Bikavér wines.

Kékfrankos a Bikavérekben házastársként
Kékfrankos in Bikavér blends
A sokoldalú kékfrankos házasításban is remekül megállja a helyét, hangsúlyos szerepet
kap a Bikavérek összetételének kialakításában.
Az Egri Bikavérre vonatkozó termékleírás alapján legalább négy szőlőfajta bora arányának
meg kell haladnia külön-külön az 5%-ot, a
kékfrankos fajta használata kötelező, és ebből a
fajtából kell a legnagyobb arányban házasítani.
Komplexitását az is jól mutatja, hogy egyetlen
szőlőfajta borának jellege sem lehet benne
uralkodó. A Szekszárdi Bikavér esetében is fontos fajta a kékfrankos. A legújabb, 2016 óta érvényes „recept” szerint a borban legalább 45%
kékfrankosnak és minimum 5% kadarkának kell
lennie. A cabernet és merlot aránya nem lehet
több 40 %-nál, 10%-ban pedig további 13, a borvidéken telepíthető szőlőfajtát használhatnak a
borászok. A kékfrankos erősíti a bikavér egyedi
karakterét, szekszárdi jellegét. A kékfrankos
nagyon jól érzi magát a borvidéken, kiváló savszerkezete adja a bikavér gerincét, ehhez társul
a kadarka játékossága, különleges ízvilága.
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The diversely talented Kékfrankos also proves
its worthiness in blends. It plays a defining role
in Bikavér cuvées. According to the Eger Bikavér
standard, at least four grapes are to be used, with
each variety exceeding 5% of the overall content.
Kékfrankos shall be included in every Bikavér
wine, and it shall represent the largest proportion
among the ingredients. The complexity of this
blend is assured by the requirement stating that
none of the varietal characters become dominant
in the blend. Kékfrankos is also important in Bikavér from Szekszárd. Based on the most recent
“recipe” which has been in effect since 2016, these
wines shall contain at least 45% of Kékfrankos and
5% of Kadarka. The share of Cabernet and Merlot
shall not exceed 40%, while winemakers can
select from a further 13 varieties grown in the wine
district to make up the remaining 10%. Kékfrankos
enhances the unique character of these Szekszárd
blends. This grape variety perfectly suits the wine
region; its outstanding acid structure gives the
backbone of Bikavér that is complimented by the
playfulness and special aromas of Kadarka.
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thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Gálné Dignisz Éva

borász, Gál Szőlőbirtok és Pincészet
winemaker at Gál Vineyard and Wine Cellar

A kékfrankos a legkedvesebb szőlőfajtánk,
mivel a legmegbízhatóbb fajták egyike
mind szőlőtermesztési, mind borászati
szempontokat figyelembe véve. Az egyik
legjobb rozé alapunk, vörösbornak
pedig a gyümölcsös, könnyedebb bortól
kezdve a komoly, testes, prémium tételekig
bármit készíthetünk belőle, ha a szőlőre
kellő figyelmet fordítottunk. Igényli a
gondoskodást, viszont ha megkapja, akkor
minden évjáratból a maximumot hozza ki.
Nem véletlen, hogy a legnagyobb területen
termesztett szőlőfajta hazánkban.

Kékfrankos is our most beloved grape as it is
one of the most trustworthy varieties from
both a viticultural and a winemaking point
of view. It provides excellent juice for rosé
wines. From the airy and fruity, to the fullbodied premium style, anything can be achieved
if proper care is maintained in the vineyards.
It demands nurturing, but rewards it with
the highest quality in each vintage. There’s
a reason why Kékfrankos has the largest
growing area in Hungary among all grape
varieties.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Feind Péter

borász, Feind Pincészet
winemaker at Feindl Winery

Szőlőtermesztésben rendkívül megbízható
fajta, jól érzi magát hazánkban. Nagyobb
mennyiségben a rozé borát fogyasztom.
Különlegessége, hogy frissességét az egyik
legtovább megőrző rozé bort adó fajta.
Vörösborként az alacsony tőketerhelésű,
túlérett fürtökből készült, fahordóban
érlelt borát kedvelem.
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Outstandingly reliable regarding
viticulture, Kékfrankos thrives in Hungary.
I drink it mainly as rosé; as far as rosés
are concerned, it preserves its freshness
the longest. As for red wines, I prefer oaked
made from the overripened bunches of low
crop load grapevines.

KÉKFRANKOS MINT BOR ÉS HÁZASTÁRS
KÉKFRANKOS AS WINE AND AS BLENDS

Kis bogyó, nagy bogyó
Small berry, big berry

Ahogy a gyümölcs esetében a héjban van a vitamin, úgy a szőlőnél is a héjban található azon
anyagok zöme, amelyek a bornak ízt, szerkezetet,
tartalmat adnak. Minél kisebb a bogyó, annál kedvezőbb a bogyóhéj/lé arány, vagyis a borminőség
szempontjából az apró szemű, vastag bőrű, ritkás
fürtű szőlő az ideális. A ma termesztett kékfrankosok zöme azonban nem ilyen, mert egyrészt a
filoxéravészt követő elszegényedés, másrészt a világháború utáni szövetkezeti tömegtermelés miatt
évtizedeken át a bőtermő változatokat telepítették.
A nyolcvanas évek végétől az osztrák, illetve a kilencvenes évek végétől a magyar borászok ebből
az alapanyagból kiindulva nagyobb és szebb borokat próbáltak készíteni. Ennek során az ültetvények művelési módjának átállításán és a hozamkorlátozáson túl a bordói borászati modellt vették
alapul: a héjból megpróbáltak minél több szín- és
zamatanyagot kivonni, a szerkezetet pedig hosszú
tölgyfahordós érleléssel megtámogatni. A világban
azonban Bordeaux hatása csökkent, Burgundiáé
pedig növekedett, ennek a változásnak köszönhetően fedezték fel, hogy a még szórványosan föllelhető, szövetkezeti művelésbe nem vont, idős kékfrankosültetvényeken másfajta kékfrankos terem,
apróbb szemű, apróbb fürtű és vastagabb héjú.
A filológiai kutatások szintén ezt a képet erősítették meg, a filoxéravész előtti borászati szakirodalom is ilyennek írta le a fajtát. A kékfrankos burgundi stílusú iskolázása egészen új keletű, az első
sikeres prototípusok Ausztriában is csak a 2000es évek elején kerültek palackba. Az ebben a
szellemben készített kékfrankos világosabb színű,
élénken gyümölcsös, fűszeres, eleven savú bort ad,
ami sem testben, sem alkoholban nem tör rekordokra. Mégis 2009-ben a Robert Parker-féle Wine
Advocate-ben a burgenlandi borász Roland Velich
2006-os Moric Blaufränkisch Neckenmarkter
Alte Reben bora áttörte a bűvös 95 pontos határt.
Ausztriában vörösbor, főleg egy kékfrankos ennyi
pontot még soha nem kapott.
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It’s common knowledge that a fruit’s skin is what
holds the vitamins. Similarly, the skin of grape
berries hides the majority of the compounds
which provide the taste, structure and content
to the wine. The smaller the berry, the more
favourable skin to must proportion can be
achieved – grapes with small berries, thick skins
and loose clusters are ideal for quality wines. Kékfrankos wines of today are usually not like that.
As a result of both the impoverishment following
the phylloxera disaster and the bulk production of
the post-World War II era, high yield varieties have
been selected and planted for decades. Austrian
winemakers have tried to create more serious and
pleasant wines since the end of the 1980s, while
their Hungarian colleagues followed their path
starting in the beginning of the 1990s. Beyond
transforming the cultivation method of plantations
and applying yield restriction, winemakers built
on the Bordeaux-model. They tried to extract as
much colour and aromatic agents from the skin
as possible, while long barrel-aging supported
the structure of the wines. But global trends
showed that the impact of Bordeaux had gradually
decreased, while the importance of Burgundy
grew. As a result of this change, it was discovered
that some sporadic and old Kékfrankos plantations
remained where smaller berries, loose clusters
and thicker skin prevailed.
Philology researches reinforced these features as
wine literature published prior to the phylloxera
disaster described the variety in this way.
Burgundy-style cultivation of Kékfrankos was
a rather new phenomenon: the first successful
“prototypes” were bottled at the dawn of the
new millennium in Austria. These wines have
a lighter colour, lively fruits, spices and vivid
acids, but are not exceptional regarding body or
alcohol content. And yet, the 2006 vintage called
Moric Blaufränkisch Neckenmarkter Alte Reben
created by Roland Velich, a Burgenland vintner,
broke the magical 95-point-barrier in Robert
Parker’s Wine Advocate in 2009. No Austrian red
wine, let alone a Kékfrankos, has ever reached
such a high score.
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thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Mészáros Gabriella

OBB tag, WSET Diplomás borszakértő
member of OBB, Dip. WSET wine expert, founder
of Borkollégium

Kékfrankos? Kékfrankos.
Vajon amikor egy-egy szőlőfajta értékeit próbáljuk feltárni, netán rendszerezni, milyen tulajdonságait érdemes figyelembe venni? Megbízhatóságát? Termesztésének problémamentességét?
Netán azt, hogy milyen költségekkel lehet belőle
bort készíteni? Ha kizárólag pragmatikus szempontok szerint indulnánk el, biztosan sokkal kevesebb szőlőfajtát ismernénk ma a világban. Kérdésként fogalmazhatjuk meg akár azt a dilemmát
is, hogy van-e origó, ami bármelyik szőlőfajta elé
minimális elvárásokat állít? Termelő és fogyasztó
ugyanazt várja-e el és ha nem, melyik oldalnak
kell valójában megfelelni?
A kékfrankos esetében talán könnyebb választ
adni ezekre a kérdésekre, mert gondos és tudatos bortermelő kezében ez a fajta szinte mindent
megadhat, amire egy igényes fogyasztó vágyik.
De hogyan is definiálhatjuk a kékfrankost? Miről
lehet felismerni egy igazán szép tételét ennek a
fajtának? Elegendő lenne a tipikus íz- és illatjegyeket felsorakoztatni, amikor egy fajta legjellemzőbb vonásait keressük? Egész biztosan nem
a válasz. Ugyan az aromatika sokakat állíthat egyegy fajta vagy éppen termőhely mellé, de ma már
mindenki belátja – szakmán innen és túl – hogy
a borok szerkezete, elsősorban a savösszetétel,
kékszőlők esetén a tannintartalom és minőség,
ezek egymáshoz való viszonya az, ami a fajták
között valamiféle képzeletbeli rangsort képes
felállítani. Bármelyik szőlőfajtát vizsgálgatjuk is,
vannak olyan kritériumok, amelyek az adott fajta
borainak alap és prémium kategóriájában egyaránt meg kell találnunk.
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What characteristics are to be considered when
aiming to reveal or systematize the values of a
given grape variety? Reliability? Problem-free
cultivation? The costs related to winemaking? If we
only took into consideration that which is logical,
we would know far fewer grape varieties from
around the world. Another important question is
whether there is an exact origin for setting minimum standards for any grape variety. Do producers
and consumers have the same expectations, and if
not, whose expectations should be met?
It may be easier to answer these questions when
talking about Kékfrankos as this grape, in the
hands of a careful and attentive winemaker, can
offer everything a sophisticated consumer may
desire.
How can we define Kékfrankos? How can we
recognise an excellent sample of this variety? Is
listing all the typical scents and taste notes when
searching for the most significant characteristics
of a grape variety enough? The answer is most
definitely no. Aromas can sway many of us toward
a particular variety or an appellation, but both
professionals and amateurs realise that a wine’s
structure, acid composition, quantity and quality of
tannins (in case of red grapes) as well as relations
among these attributes are all necessary to create
an imaginary ranking of the varieties. Regardless
of the given grape variety, there are certain criteria
that must be met in all basic and premium wines.

A kékfrankos jól alkalmazkodik. Remek savszerkezete van, nem túlzottan érzékeny és kevésbé
szerencsés évjáratokban is képes jó minőséget
adni. Ezek a tulajdonságok, akárcsak a klimatikus adottságaink, egyértelműen meghatározták
a fajta helyét Közép-Európában. Egyszerűbb
környezetben is jól érzi magát és nem kell különösebb törődés ahhoz, hogy megbízható, afféle
„mindennapok ivóbora” legyen belőle.

Kékfrankos adapts extremely well. The variety
possesses great acid structure without being
too sensitive and is capable of producing good
quality wines in less promising vintages. These
features, along with climate conditions, clearly
define its place in Central Europe. This grape
thrives in modest environments; not requiring
any exceptional care in order to provide reliable,
everyday wines.

Persze, az alapállást mindenki ismeri, bármelyik
szőlőfajtáról legyen is szó, a karakterisztika egészen eltérő jegyeket mutathat a termőhely és a
hozamok függvényében. És épp itt van a kékfrankos zsenialitása, ugyanis ez a fajta szinte bárhol
képes nagyot ugrani. A savakra épülő, de elegáns
szerkezet, gazdag gyümölcsösség, jó érlelhetőség, mindenütt a sajátja lehet.

Of course, everyone knows the basic truth that
characteristics can show significant difference in
each and every grape variety depending on the
production area and yields. And that is where the
dexterity of Kékfrankos lies; this grape is able to
adapt to almost anywhere. Acidity-based, elegant
structure, rich fruitiness and good aging potential
are its trademarks, wherever it grows.

A Kárpát-medence klimatikus adottságai szinte
bármely borvidéken megfelelnek a kékfrankos
számára. Beszélhetünk egy északias (Sopron,
Muzsla, Eger, Mátra) és egy déliesebb stílusról
(Szekszárd, Villány, Ménes). Ez a borok savszerkezetében, teltségében és aromatikájában is nyomon
követhető. Aroma világukban sok a közös vonás,
ugyanazokat a gyümölcsöket a hűvösebb termőhelyeken friss, míg a melegebb tájakon aszalt vagy
éppen feldolgozott formában érezhetjük. A szép
savszerkezet, érezhető gyümölcsösség mindenhol
kell, hogy jellemezze a kékfrankos borait.
Sok jóból könnyű kedvenceket válogatni. Biztos,
hogy a legszebb tételek ma már nem kizárólag
Sopron és Szekszárd környékén teremnek. Eger
(Nagy-Eged), Mátra és Villány is mutat olyan
izgalmas kékfrankosokat, amire éveken át érdemes visszaemlékezni. Az optimális szüreti
időpont, az egyensúlyra való törekvés, a gyümölcsösség minél eredményesebb megőrzése
a megfelelő talaj és klónok kiválasztását követő
feladatok. Ezeknek a lépéseknek a tudatos és
összehangolt játéka adhat igazán szép borokat.
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Climatic conditions of the Carpathian Basin are
ideal for Kékfrankos in most wine districts. We can
talk about a northern (Sopron, Muzsla, Eger and
Mátra) and a southern style (Szekszárd, Villány,
Ménes) that can be traced by the acid structure,
full body and aromatics of the wines. As far as
aromas are concerned there are many similarities:
the same fruits can be detected in its fresh forms
in cooler habitats while as dried or processed
fruits in warmer areas. Delicate acid structure and
expressed fruity notes characterise all Kékfrankos
wines.
It is easy to find a favourite wine, and it is now
apparent that the best Kékfrankos are not
necessarily from Sopron and Szekszárd. Areas
such as Eger (Nagy-Eged), Mátra and Villány,
also produce exciting examples that are worth
remembering for years. Following the selection
of soil type and clones, the most important tasks
are determining harvest time, achieving balance
and preserving fruity flavours. The conscious and
coordinated use of these steps results in truly
excellent wines.
Többször beszélgettünk már hazai termelőkkel
arról, hogy aprócskának számító termőterületünkre tekintettel az egyes fajták, bortípusok
legjobbjai számára érdemes lenne borvidékek
felett átívelő eredetvédelmi és minőségi kategóriát létrehozni. Ez összefoghatná azokat az
igényes bortermelőket, akik egy-egy szőlőfajtából (bortípusból) a lehető legjobb stílusban és
minőségben töltik palackba boraikat. Ez a lehetőség nagyobb teret engedne a valódi minőségek
megismerésére itthon és a nemzetközi színtéren
is. Nem utolsó sorban ösztönzően is hathatna
azokra, akik egyelőre még nem ezt az utat járják. A Kárpát-medence adottságai kiválóak, de
borok nélkül mindezt bebizonyítani nehéz lenne.
Az egységes elvárások segíthetnek a legjobb borstílust is kialakítani, tisztítani azt a képet, ami egyelőre kékfrankos vonalon is meglehetősen kusza.
Érdemes hát teret engedni a legjobbaknak, hogy
még jobbakká válhassunk.

There have been many discussions among
Hungarian producers regarding the establishment
of an extensive origin protection scheme and a
system that denotes quality categories, including
wine districts, as well as the best of each grape
variety and type of wine. This organisation would
bring together those hardworking winemakers
who fill their bottles with wines representing the
highest possible standards of each variety. This
initiative would provide opportunities to meet
real quality wines both within Hungary and on
the international stage, as well as providing an
incentive to those winemakers who are not yet
following this path. The attributes of the Carpathian
Basin are marvellous, but it is hard to justify this
statement without the wines to demonstrate it.
Unified requirements may aid in creating the most
suitable wine style and clearing the rather hazy
picture about Kékfrankos that exists today. It is well
worth leaving some space for the very best so that
we can be better by them.

dr. Mészáros Gabriella

dr. Gabriella Mészáros
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thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Laposa Bence

borász, Laposa Borbirtok
winemaker at Laposa Wine Estate

Az olaszrizling vörös párja, rozénak,
könnyű vörösnek, komoly bornak is
egyaránt izgalmas, nem a legkedvesebb,
nem a „legszebb”, mégis a kékfrankost
választod.

The red sibling to Olaszrizling, Kékfrankos is
equally exciting as a rosé, light or serious wine.
Although Kékfrankos may not be the dearest or
the prettiest, it is still the wine we choose.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Malatinszky Csaba

borász, Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok
winemaker at Malatinszky Kúria Organic Wine Estate

A kékfrankos számomra olyan bor amely,
nem akar kedveskedni, megfelelni senkinek,
szilárdan önmaga. A magyar konyha
remekeivel felülmúlhatatlan
összhangot ad.

In my eyes Kékfrankos is a wine that does not
want to be nice or meet any expectations;
it strictly stands for itself. Kékfrankos
creates unsurpassable harmony with the
masterpieces of Hungarian cuisine.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Koch Csaba

borász, Koch Borászat
winemaker at Koch Winery

A kékfrankos a magyar borászat egyik
alappillére. olyan mint bornak a jó sav:
a rozénak frissességet, a vörösnek
bársonyos tartást ad.
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Kékfrankos is a pillar of Hungarian
winemaking, just as good acids are a pillar
to wine in general. It gives freshness to the
rosés and velvety structure to the reds.
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a hordó
the barrel
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A HORDÓ
THE BARREL

Az érlelési folyamat során több tényezőt veszünk
figyelembe. Az első ilyen tényező a tölgyfában található természetes módon megjelenő illatanyagok nagysága. Az eltérő termőterületről származó, vagy eltérő fajhoz tartozó tölgyek jelentős
eltérést mutatnak. Leegyszerűsítve a magas tannin tartalom, jellemző a Quercus Roburra, alacsonyabb tannin tartalom és magasabb természetes
illatanyag tartalom – kókusztej, gyanta, friss fa
illat – a Quercus Petraea (Sessiliflora), és nagyon
alacsony tannin tartalom, és rendkívül magas illatanyag (lactone) tartalom jellemzi az amerikai
tölgyet, a Quercus Albát. (1. ábra)

Several aspects are taken into consideration when
aging in barrels. The first such factor is the extent
of natural fragrances detectable in the oak. Timber
arriving from different regions or belonging to
different species shows remarkable variance. In
simple terms, it can be said that Quercus robur
is characterised by high tannin content, Quercus
petraea (sessiliflora) has lower tannin and higher
natural aromatic compound content, while white
oak, Quercus alba possesses really low amount of
tannin and remarkably high fragrance (lactone)
content (see Figure 1).

1. ábra / Figure 1
Eltérő tölgyfa fajok tannin és aroma szerkezete
Structure of tannins and aromatic components in different oak species
A kádár az érlelés során a dongatároló téren
található mikroflóra segítségével igyekszik befolyásolni a fa minőségét, a termelődő enzimekkel a fa szerkezetét és az úgynevezett aroma
prekurzorok kialakulását. A fában lévő szennyeződések, ligninek, és tanninok az érlelés alatt
kimosódnak, mennyiségük csökken. (2. ábra)
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Coopers tried to influence the quality of timber by
using the microflora found in the wood of barrels.
Enzymes being produced have an impact on the
structure of wooden material and the creation of
so-called aromatic precursors. Impurities, lignin
and tannins are washed away in the curing process;
therefore their amount constantly decreases (see
Figure 2).
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2. ábra / Figure 2
A donga érlelése alatt végbemenő fiziológiai és kémiai változások
Physiological and chemical changes occurring during the curing of staves
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kékfrankos
gondolatok

Günzer Tamás

borász, Günzer Tamás Pincészete
winemaker at Günzer Tamás Winery

Pincészetünknek a kiváló adottságú
Bocor dűlőben van prémium kékfrankosa.
Szeretjük a fajta meggyes jegyeit,
koncentráltságát, mélyvörös színét, mély
savait, éppen ezért az egyik csúcs cuvéenkbe, a Bocor Cuvéebe került házasításra
25%-ban a cabernet franc és merlot
mellé.
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Our winery has a premium Kékfrankos
plantation situated in the excellent
Bocor vineyard. We like its sour cherry
notes, concentrated structure, dark red
colour and deep acidity, which is why 25%
Kékfrankos has been selected alongside
Cabernet Franc and Merlot in Bocor Cuvée,
one of our top blends.

A HORDÓ
THE BARREL

A fa évgyűrű szerkezete, sűrűsége – amit egy centiméterre eső mennyiség alapján kategorizálnak
– nemcsak a tölgy természetes aroma anyagait,
hanem a hordóba áramló oxigén mennyiségét is
befolyásolja. Az ezredforduló előtt számos kutató
próbálta megbecsülni a tölgyfahordók oxigén áteresztő képességét. Több mérési eredmény mutatott rá a hordódongák közötti és az akona nyíláson
keresztüli marginális oxigén beáramlásra.

Structure and density (classified by their number
in centimetres) of tree rings affect not only the
natural aromatic compounds of the oak but
also the amount of oxygen reaching the inside
of the barrel. Prior to the turn of the millennium, numerous researchers provided estimates
regarding the oxygen permeability of oak barrels.
Examination results indicated marginal oxygen
infiltration among staves and via the bung hole.

Az ezredfordulót követően a kádáripari gépek
fejlődése, a gyártástechnológiai eljárások változása miatt – páratartalom beállítás, gyékény
mint tömítőanyag használatának elkerülése, famegmunkálás precizitásának növelése – azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az oxigén menynyiség legnagyobb része az új hordók esetében
magából a tölgyből oldódik be, az úgynevezett
teljes oxigén transzfer ráta 70%-a a hordó dongán keresztül történik. (3. ábra)

In the dawn of the new millennia, due to the
improvement of cooperage equipment and
changes in production technology, such as
controlling humidity, avoiding the use of bulrush
as sealant, and increasing the accuracy of
woodworking, it has been found that with new
barrels, the majority of oxygen dissolves from
the oak itself; 70% of the total oxygen transfer
is completed through the staves (see Figures 3 ).

3. ábra / Figure 3
A Valladolid Egyetem által végzett oxigén transzfer ráta kísérlet
Oxygen transfer rate experiment conducted by the University of Valladolid
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thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Bukovics Martin
szerkesztő, Mandiner
editor at Mandiner

Nehéz írni egy mondatban a kékfrankosról,
és a benne rejlő potenciálról, hiszen egy
szakdolgozatnyi terjedelem is kevés lenne
hozzá. Ezzel azt hiszem, el is mondtam
mindent.

It is not easy to summarise our thoughts
about Kékfrankos in just one sentence, in
fact an entire thesis would not be enough. I
think this gives us an idea of its potential.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Iváncsics Zoltán

borász, Iváncsics Pince
winemaker at Iváncsics Winery

A kékfrankos számomra az a fajta,
amiben megvan minden, amit egy
vörösbortól elvárhatok. Sok gyümölcs,
test, elegáns szerkezet, izgalmas és
sokszínű aroma karakter.
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To me Kékfrankos is the grape variety
which includes just about everything I
expect from a red wine. Lots of fruit, body,
elegant structure, excitement and diverse
aromatic character.

A HORDÓ
THE BARREL

4. ábra / Figure 4
Dongák közti szigeteléssel ellátott
hordó OTR mérése
OTR measurement of a barrel
with insulation among the staves

Egyedül az amerikai tölgy esetében éri el a körülbelüli 50%-os arányt. Ez megmunkálási kérdés is, az amerikai tölgyet nem lehet hasítani,
csak fűrészelni. A fa oxigén áteresztő képessége
a hordó használatba vételétől fokozatosan csökken, évente akár feleződik, majd a negyedik,
ötödik töltéstől számítva megszűnik.
A Trust Hungary Zrt. és az Enologica Vason
közös OTR mérése eltérő származási területű
tölgyfákkal 2006-2008. A Trust Hungary Zrt
.és az Enologica Vason közös Oldott oxigén szint
mérése eltérő származási területű tölgyfákkal
2006-2008.
A megfelelő pörkölés a hordós érlelés egyik
legfontosabb tényezője. Rossz hővezető, vagy
inkább jó hőszigetelő tulajdonsága hatására
a fa keresztmetszete máshogyan melegszik
át, ezáltal a borral érintkező 5-7 milliméteres úgynevezett penetrációs részben, több
különböző ízréteg alakul ki, fokozva ezzel a
komplexitást.
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With American white oak, this proportion
decreases to approximately 50%, which can also
be attributed to a processing issue as the timber
of this species can only be sawed (no splitting).
Oxygen permeability of the wood reduces
gradually from the moment the barrel is put into
use, and is halved each year, totally ceasing at the
fourth or fifth fill.
Joint OTR measurement of Trust Hungary Zrt.
and Enologica Vason on oak trees of different
origin; 2006 to 2008. Joint dissolved oxygen level
measurement of Trust Hungary Zrt. and Enologica
Vason on oak trees of different origin; 2006 to
2008.
Proper toasting is one of the key factors of barrel
aging. Thanks to its poor thermal conductivity,
or rather good heat-insulation capacity, the
cross-section of wood heats up differently. As a
consequence, several taste layers can be traced
at the 5 to 7 millimetre width, the so-called
penetration section, enhancing complexity.
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Hőmérséklet hatására pirolízis, karamellizáció
megy végbe, a fa aroma anyagi átalakulnak, a
tanninokból különböző aroma és íz vegyületek
jönnek létre. A laboratóriumi méréstechnológia
fejlődésével jelenleg közel 50 aroma komponenst tudunk mérni. Szintén ellenőrizhetővé
vált az érleletlen „nyersfa” használat, amely jellegzetes „deszkás” ízt kölcsönöz a bornak. (5–6.
ábrák)

As temperature rises, pyrolysis and caramelisation
occur. Aromatic compounds of the timber are
transformed while different aromatic and taste
components are created from tannins. Due to
recent advancements in laboratory measurement
technology, around fifty of these components can
be identified. Use of uncured raw wood giving a
characteristic “planky” note to the wine has also
become controllable (see Figures 5 and 6).

Aroma összetevő
Aromatic compound

Eredet
Origin

Illat leírás
Fragrance description

trans-2-Nonenal
trans-2-Nonenal

Bioszintézis útján létrejövő
Created by biosynthesis

Deszka, nyers fa
Plank, raw wood

2-Methylfuroate
2-Methylfuroate

Bioszintézis útján létrejövő
Created by biosynthesis

Herbás, vegetális jegy
Herbal and vegetable notes

2-Furan Methanol
2-Furan Methanol

Cellulóz termikus degradáció
Cellulose thermal degradation

Karamell
Caramel

2(5H)Furanone
2(5H)Furanone

Cellulóz termikus degradáció
Cellulose thermal degradation

Tejkaramell
Fudge

Benzaldehid
Benzaldehyde

Lignin degradáció
Lignin degradation

Dió, Amarettó
Walnut, Amaretto

4-Me-2,6-DiMethoxyPhenol
4-Me-2,6-DiMethoxyPhenol

Lignin degradáció
Lignin degradation

Füst, bors
Smoke, pepper

Syringaldehid
Syringaldehyde

Liginin degradáció
Lignin degradation

Balzsamecet, Fűrészpor
Balsamic vinegar, sawdust

Acid ellagic
Acid ellagic

Tannin degradáció
Tannin degradation

Savasság
Acidity

5. ábra / Figure 5
Példák a tölgyben található aroma vegyületekre és azok eredtére ill. kialakulására vonatkozóan
Examples of aromatic compounds found in oak, their origin and creation

A kékfrankos esetében is a szüreti időpont alapvetően determinálja a bor minőségét. A kelet
pinot noir-jának is definiált fajta hazánkban jellemzően a nagyobb hordó méretet kedveli, közepes vagy közepesnél erősebb tannin tartalma
nem bírja jól az erős oxigén bevitelt. Az 500 literes űrméret több régióban is bizonyított. A borász és a kádár feladata, hogy a fa érlelési idejével, a hordófenekek pörkölésének elhagyásával,
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The point at which Kékfrankos is harvested is
fundamental in determining the quality of the end
product. Also known as the Pinot Noir of the East,
it generally favours larger barrels; its medium or
higher tannin content does not tolerate intensive
oxygen infiltration well. As far as volume is
concerned, 500 litre barrels proved to be ideal in
several regions. Winemakers and coopers work
together to enhance primary and secondary

A HORDÓ
THE BARREL

6. ábra / Figure 6
Tölgyfahordóban lévő aroma anyagok összehasonlítása GC-MS méréssel, teljes pörkölési időtartam
alatt, 3 percenkénti mintavétellel
Comparison of aromatic compounds in oak barrels by implementing GC-MS measurement during the
total toasting period in 3 minute sampling intervals

a bor tannin tartalmával pozitívan befolyásolva
a gyümölcsösséget, a primer és szekunder aromákat kiemelje. A hordó fűszerek nagyszerűen
egészítik ki az szőlő érettségi jegyeit, fokozzák a
bor komplexitását, eleganciáját. (7. ábra)
A kékfrankos érleléséhez az alkalmazott új hordó arány mindenképpen megfontolás tárgya,
a 100%-os újhordó kellemetlen irányba tudja
elvinni a bort. A fajta rendkívül alkalmas házasításokhoz, a két bikavér stílus a legjobb példa
rá. Savszerkezetét nagyon jól lágyítja a merlot,
több más Bordeaux-i vagy Rhone völgyi fajtával
is jól blendelhető.
A kékfrankos magán viseli a Kárpát-medence
biológiai ujjlenyomatát, hisszük, hogy legjobb
érlelési potenciál eléréshez, a legjobb hordós
fűszerjegyek kialakításához ugyanerről a területről származó tölgyfából készült hordó a
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fruity aromatic notes by using untoasted heads
and positively influencing the tannin content of
wines. Spicy notes derived from the barrel are an
excellent accompaniment to the ripened notes of
the grape, increasing the complexity and elegance
of the wine (see Figure 7).
As the use of a completely new barrel can take the
wine in unfavourable directions, it is important to
consider whether it should be used for aging Kékfrankos. The grape variety does very well in blends
– as can be seen in the two different styles of Bikavér wines. Kékfrankos’ acidity can soften Merlot,
and it blends very well with other Bordeaux and
Rhone varieties.
Kékfrankos is a biological fingerprint of the
Carpathian Basin. For achieving the best aging
potential and the most outstanding spicy barrel
notes, the barrels should be made of oak trees
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A HORDÓ
THE BARREL
legalkalmasabb. Számos esetben történt összehasonlító érlelés francia és amerikai hordókkal,
és bár az eredmények izgalmasak és érdekesek
voltak, nem tükrözték a világfajták érlelésénél
tapasztalható eleganciát, és nélkülözték a még
mindig kialakításra váró, tipizálható magyar
kékfrankos jegyeket.

originating from the same area. There have been
several experiments where French and American
barrels were compared side-by-side. Although
the results were interesting and exciting, they
did not reflect the same elegance that comes
with international varieties, and lacked typical
Hungarian Kékfrankos notes.

MEDIUM
Pörkölési attribútum
Toasting attribute
Vanília / Vanilla
Karamell / Caramel
Juharszirup, barna cukor
Maple syrup/Brown sugar
Tejsodó, Crème brulée
Custard, Crème brulée
Fahéj / Cinnamon
Csokoládé / Chocolate
Pörkölt kávé / Roasted coffee
Húsosság / Meaty
Sült alma / Baked apple
Dió, mogyoró
Walnut and peanut
Teltség / Fullness
Komplexitás / Complexity
Kókusz / Coconut
Gyümölcs, rágógumi
Fruit and bubble gum
Sült gyümölcs, gyanta
Baked fruit and resin
Bőr / Leather
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7. ábra / Figure 7
HUN – magyar, FR – francia, USA – amerikai származású tölgyhordók homogén pörkölésből
származó aroma összetétele és az aromák intenzitása
Aromatic composition and intensity of evenly toasted oak barrels originated from Hungary,
France and the USA
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kékfrankos
gondolatok

id. Dúzsi Tamás

borász, Dúzsi Tamás és Családja Pincészete
winemaker at Dúzsi Tamás’s Winery

A kékfrankos szőlőfajta Magyarország
fő szőlőfajtája. Egy biológiai csoda,
ami itt nálunk a Kárpát-medencében
kereszteződött. A borvidékünk, és birtokunk
meghatározó szőlőfajtája, amely
kulcsfontosságú tényezővé vált. Azért is
jó ez a szőlőfajta, mert bor állapotában
egy szőlőbirtok teljes szortimentjét képes
adni. Lehet belőle üde gyümölcsös rozét,
sillert vagy akár egy gyümölcsbomba, friss
vörösbort készíteni. Kiválóan érlelhető
acéltartályban és hordóban egyaránt.
Az utóbbi időben megtapasztalhattuk,
hogy hordóban érlelve a nagy cabernet-ek
magasságáig is felér és ízorgiájában
megörvendezteti a borfogyasztókat.
Birtokomat is e szőlőfajta termesztésére és
belőle készült borok készítésére alapoztam
már 1994-ben. Számomra ez a szőlőfajta
hozta el mind nemzetközi, mind hazai szinten
borászati sikereimet. Ezért szeretem ezt
a szőlőfajtát.
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Kékfrankos is the most widespread grape
variety in Hungary. A biological miracle
that was formed in the Carpathian Basin.
A cornerstone variety with key importance
in both our wine district and our estate.
A great advantage of Kékfrankos is that
it can cover the full product range of
a winery. A crispy, fruity rosé, siller or
a fresh fruit red wine can also be created.
It has great aging potential in steel
tank as well as in oak barrels. More
recently we discovered that in barrels
it can reach the level of Cabernet wines
and entice consumers with an revelry of
aromas. Back in 1994 I built my estate
around Kékfrankos, and it has brought me
Hungarian and international recognition,
which is why I adore this grape.
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Gianni Annoni

gasztronómiai szakértő, műsorvezető, étterem tulajdonos
culinary expert, TV and radio host, restaurant owner

A kékfrankos egy igazi kis csikó, ami férfi
torkot igényel. Gyönyörű szín, gyümölcsök,
nem kevés savval és alkohollal.
Harmóniáját az idővel nyeri, tapasztalt
kóstolóknak ajánlom.
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Kékfrankos is a real delight on the palate.
Wonderful colour, fruits with considerable
acidity and alcohol. It reaches harmony as
time goes by. I recommend it to experienced
wine-tasters.

Kékfrankos
pohár
Kékfrankos
glass

Egy szakemberekből (sommelier, borász, borakadémikus, étteremvezető) álló zsűri választotta ki a
soproni kékfrankos poharát. A megtisztelő címet
a német Stölzle-Lausitz cég „Exquisit” szériájának borospohara nyerte el. A Hűség városának
bora 2008 óta igazi eleganciával lép rajongói elé.
Ha kézbe vesszük a borvidék logójával ellátott
„Kékfrankos poharat” a kicsit hasas, alul azonban
meghosszabbított nyakú és ezáltal megfiatalított
kehelyforma egy nagyon harmonikus összképet
mutat. Ennek a pohárnak a különlegessége a teljesen sima átmenet a pohár nyak és a kehely között.
Ez az „egy öntéssel” hatás egy rendkívüli gyártási
eljárásnak köszönhető. Ennek lényege, hogy az
előállítás során a kialakított kehely alján elhelyezkedő „üvegmassza-dugóból” gyakorlatilag kihúzzák a pohár nyakát.
Az így előállított poharak nagy előnye az elegáns
külső megjelenés mellett a nagy törésállóság is.
Ilyen eljárással – nem pedig üvegfújással – először az 1960-as években készítettek poharat. A
borospohár a németországi Oberlausitz vidékéről
származik, ahol több mint 500 éves hagyományai
vannak az üvegművességnek. A Stölzle-Lausitz
cég közel harminc millió poharat forgalmaz évente
az egész világon.
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A panel made up of expert sommeliers, winemakers,
wine academics and restaurant managers selected
the official glass of Sopron Kékfrankos to be the
“Exquisit”, made by the german company, StölzleLausitz. Since 2008, the glass has been bringing
out the elegance of the special wine from Sopron.
When we hold the “Kékfrankos glass” marked with
the emblem of the wine region, the slightly bulbous
form with its elongated neck denotes a revitalized
goblet, which shows an overall harmonic feel. The
speciality of this glass is the smooth transition
between neck and goblet; the outcome of an
exceptional manufacturing process. The essence of
it is that the neck of the glass is literally pulled out
from the so-called “glass frit plug” situated at the
bottom of the goblet.
In addition to its elegant appearance, glasses created
this way have the advantage of high break resistance.
The first glasses made using this technique, rather
than glass-blowing, were manufactured in the
1960s. This wine glass originates from the area of
Oberlausitz in Germany where glasswork has a
500 year old history. The Stölzle-Lausitz company
annually produces and markets almost 30 million
glasses world-wide.
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kékfrankos
gondolatok
dr. Lőrincz György

borász, St. Andrea Szőlőbirtok
winemaker at St Andrea Estate

A kékfrankos számomra Magyarország
legfontosabb kékszőlő fajtáját testesíti
meg, és ezáltal egyben a magyar vörösbor
lényegi alkotója is.

In my opinion Kékfrankos personifies the most
important red grape variety in Hungary,
making it the essential element in Hungarian
red wines.

Miért?
A kékfrankos az egyik, ha nem legfontosabb
kékszőlő fajtája a magyar borászatnak, ezért
igen nagy figyelemmel kell lennünk arra, hogy
miként fogalmazzuk meg ezt a bort. Egészen
sajátos karaktert tud adni a borainknak. Egyszer
egy Master of Wine-nal beszélgettünk a magyar
bortermelésről, és megkérdeztük tőle azt, hogy
mit tanácsolna a magyar bortermelőknek, amire
azt válaszolta, hogy készítsék el a saját boraikat,
és ha nem tudják eladni, akkor készítsék el máshogyan. Ez csak látszólag frázis… Most pont ennek a közepén vagyunk a kékfrankossal kapcsolatban is. Még talán nem találjuk a fogást rajta
teljesen, még nem ismerünk minden részletet
úgy a szőlőben, mint a pincében, hogy miképp
lehet úgy megtermelni, hogy egy olyan borkaraktert adjon a végén, ami alapvetően sikeressé
teszi, vagyis figyelmet kelt itthon és külföldön
egyaránt. Szerintem egy minden részletében
élménydús borra kell törekednünk.
Mint egri termelő, számomra is az egyik legnagyobb feladatot adja, hiszen magában a bikavérben is fontos alkotó, és nagy kihívást jelent több
termesztési és feldolgozási szempontból. Van
egy olyan sajátossága, hogy a legelterjedtebb
klónja elég nagyfürtű, és így a termésmenynyiség beállítása sok tapasztalatot igénylő folyamat a szőlőben. A szüreti időpont rendkívül
fontos, melyet nekem még nagyon nehéz elta-
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Here is why:
Kékfrankos is one of the most important red
grapes for Hungarian winemakers, so we must
put great emphasis on how we express its
unique characteristics in our wines. One day I was
talking to a Master of Wine about Hungarian wine
production and asked him what advice he would
have for Hungarian winemakers. He explicitly said
they should make their own wines and if they are
not sold, then make them differently. It sounds
quite cant but it really isn’t, in fact we are in the
middle of this process with Kékfrankos: we can’t
quite get a good grip on it and may not be aware
of all the small details in both the vineyard and the
cellar. The question is how will we produce this
wine so that its characteristics make it successful
by raising attention to it both in Hungary and
abroad. I do think that we have to achieve a wine
that is exciting in all its aspects.
As a producer from Eger, this variety proves to
be one of my biggest challenges. An important
component of Bikavér, it provides serious tasks in
terms of both production and processing. Its most

lálnom. De legfontosabb a kékfrankos esetében
is a termőhely! Mivel nagyon jól megmutatja a
termőhely adottságait, kulcskérdés, hogy számára megfelelő helyre telepítsük, ugyanakkor,
ha jó helyet találunk neki, akkor azt fokozottan
meghálálja, vagyis karakteres, terroir vezérelt,
nagyon részletgazdag bort kapunk. Savszerkezete kiemelkedően jó, és ugyan tanninrendszere
markáns tud lenni, de megfelelő érettségi állapotban szüretelve ezen úrrá lehet lenni. Egyedi,
utánozhatatlan bort képes adni, és ezzel meg
lehetne fogalmazni egy különleges Kárpát-medencei borstílust, amellyel aztán tényleg lehetne mit keresni a világban. Ehhez persze még
rengeteg tapasztalás és kutatás kell, például a
klónokkal, régebbi, tömörebb borokat adó változatokat keresve, de az az igazság, hogy ehhez
egyelőre még elég kevés tudásanyag halmozódott fel.
Ugyanakkor nagyon fontos kérdés lakozik a pincei döntésekben is. Én azt tapasztaltam, hogy
a kékfrankos nagyon sajátos fejlődési pályán
mozog a hordóban, egy idő után képes eltűnni
belőle a kezdeti húsosság, kerekség és egyfajta
rusztikus szikárság kerül benne előtérbe. Éppen
ezért nagyon fontosnak tartom a hordóhasználat megválasztását, az érlelés mikéntjének vizsgálatát, és az érlelési idő kutatását is.

widespread clone has big bunches, so calibrating
the yield requires experience in the vineyard. The
time of harvest is of key importance and it can be
a struggle to meet it. The most important factor in
creating Kékfrankos is its location, which is what
reveals its true attributes. If we are successful, Kékfrankos will reward us with characteristic, terroirguided and sophisticated wines. Its acid structure
is outstanding and although its tannins can be
pronounced, it can be managed by harvesting the
grapes at the proper state of ripeness. Kékfrankos can be a completely individual, unparalleled
wine that would be suitable for defining the
unmistakeable style of the Carpathian Basin,
showing it to the entire world. Of course, plenty of
experience and research is still needed e.g. about
the different clones and ancient types providing
more dense wines – but we have to admit that
the required knowledge base is currently rather
limited.
Decisions made in the cellars are just as important.
My experience has proven that Kékfrankos
develops in its own special way in the barrels:
after some time the initial juiciness and rounded
structure is replaced by a rustic lean character of
sorts. I consider the use of the barrel to be very
important, just as with the aging methods and the
optimal time of aging.

Egriként pedig ki kell emelnem a bikavérben
játszott szerepét is. Borvidékünkön a hagyományoknak megfelelően házasítások révén lehet
egries borokat megfogalmazni, úgy hogy a borokban komoly hangsúlyt adunk a Kárpát-medencei fajtáknak. A bikavérnél a kékfrankos erre
maximálisan alkalmas azon túl, hogy egyébként
a mennyisége révén kikerülhetetlen is. Tehát a
kékfrankosnak főszerepet kell játszania a bikavér összeállításában.

As I live in Eger, I must address the role that
Kékfrankos plays in Bikavér wines. Following
the traditions of our wine district, typical Eger
style wines can be presented by blended wines
built on traditional grape varieties originating
in the Carpathian Basin. Kékfrankos is perfectly
suited for Bikavér, especially because of the
quantity in which it is grown. At any rate, Kékfrankos will continue to fulfil a major role in
Bikavér wines.

dr. Lőrincz György

dr. György Lőrincz
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ORSZÁGOS BORSZAKÉRTŐ
BIZOTTSÁG (OBB)
NATIONAL WINE EXPERT
COMMISSION (OBB)
Az OBB-t először az 1908-as bortörvény nevesítette, mint a miniszter borászati ügyekben
véleményező és tanácsadó testületét, legfontosabb feladataként a borhamisítások ellen
való küzdelmet megjelölve. Az OBB jelenkori
feladatai jogszabályon alapulnak, mely alapján
fő tevékenysége a termékleírások kialakításával létrejövő Helyi Borbíráló Bizottságok által
végzett érzékszervi bírálatok felülvizsgálata,
valamint a borászati hatóság által kijelölt minták
vizsgálata. A borágazatért felelős miniszter az
OBB szakértelmére támaszkodva elkezdett egy
magas színvonalú ágazati aktivitást megvalósítani, amelynek egyik eleme például a már ötödik
éve futó Országkóstoló sorozat, de számos más
területen is közreműködnek a magyar borok
népszerűsítése terén, országos és nemzetközi
szinten egyaránt.
Az OBB tagságában az alábbi összetételben jelennek meg a szakértők:
• elméleti és gyakorlati szakértők fele-fele
arányban;
• helyet kaptak a fiatalabb, második generációs
borász-szőlész képviselők, azzal együtt, hogy
az idősebb generáció érdekei nem sérültek (pl.
korábbi bizottsági pozíciót betöltő első generációs borász helyett a családon belüli második
generáció került be);
• figyelembe véve az OBB feladatait jövőben
kiszélesítő szándékokat, olyan nemzetközi viszonylatban is elismertnek számító, nyelveket
beszélő, diplomáciai fronton is megjeleníthető
szakértők (nemzetközi borakadémikus minősítés) kerültek be, akik ismerik a világ borstílusait, borpiaci igényeit, amely ismeretekkel
könnyebben pozícionálni tudják a magyar
borokat;

62

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

The OBB was originally created by the Wine Law of
1908 as a consulting body reporting to the Minister
on matters of viticulture and wine, as well as deeming its main responsibility to be combatting wine
fraud and counterfeiting. The present day responsibilities of the OBB are set forth under the Decree
of the Minister of Rural Development, and primarily concentrate on the review of organoleptic tests
performed by Local Wine Assessment Committees
set up in conjunction with the establishment of local
product specifications, as well as the testing of samples designated by the wine authorities. The reasons
behind the reformation of the OBB are twofold. On
the one hand, the kind of professional know-how
had been lacking which now enables the institution
to fulfil supervisory functions over the organoleptic
testing of wines falling within its purview, especially
with regard to wines produced for the domestic
market. On the other hand, drawing on this expert
knowledge, the Ministry of Rural Development began to devise new plans for high standard sectoral
activity which, among other outcomes, gave rise to
the Tasting Around the Country event series.
The expert membership of the OBB is composed
as follows:
• Theoretical and practical experts in equal proportion;
• Participation by younger, second-generation
vintners and winemakers, without negatively
affecting the representation of the older generation (for instance, a first-generation winemaker
was replaced on the Commission by a secondgeneration member of the same family);
• In light of the intention to broaden the responsibilities of the OBB in the future, membership
was given to internationally recognized wine
experts with international academic qualifica-

• teret kapott a sommelier szakma néhány jeles képviselője is, hiszen ez az a réteg, amely
közvetlenül alkalmas a fogyasztói közízlés befolyásolására és formálására, mint a fogyasztókkal való elsődleges kapcsolatépítő, illetve
kapcsolattartó;
• fontos szempont volt, hogy az ország bizonyos borvidéki területei is megfelelő arányban
képviseltessék magukat a bizottságban (Tokaj,
Eger, Villány, Balaton, Alföld) egy-egy helyi
szőlész-borász által, integrálva a helyi borstílusok egyediségét;
• a Bizottságban arányos képviseletet kaptak a
természethű borok elkötelezett képviselői is,
mind szakértői, mind pedig a borászat szintjén,
amely felkarolása szintén a színes borpalettánk egyik egyedi vonala lehet.

tions, who are fluent in foreign languages and
capable of representing the Commission on the
diplomatic front, as well as their familiarity with
global wine styles and market demands, which
also helps in positioning Hungarian wines on the
global scale;
• Inviting a few renowned sommeliers as exponents of a profession that is best suited to directly shape the taste of the public as well as to
maintain and build relations with consumers;
• Equal representation for certain high-priority
wine districts in the country by one vintnerwinemaker from Tokaj, Eger, Villány, Balaton,
and the Alföld (the Great Plain) who is capable
of integrating the distinctive character of local
wines in a single vision;
• Embracing proportionate representation by
staunch proponents of natural wines. Both
experts and active winemakers who can bring
further diversity to the already colourful palette
of Hungarian wines.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Nyitrainé dr. Sárdy Diána

dékán, tanszékvezető egyetemi docens, Szent István Egyetem
Kertészettudományi Kar, Borászati Tanszék
dean, leader of department, associate professor, Szent István
University Faculty of Horticultural Science Department of Oenology

Életem első pohár vörösbora, amit
kóstoltam kékfrankos volt, az első
vörösborral kapcsolatos kísérletem
szintén kékfrankos volt... Ha a
kékfrankosról beszélünk, nekem az első
szó, az „életem” jut eszembe...
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The first wine I ever tasted was a
Kékfrankos. I conducted my very first
experiment with Kékfrankos. When talking
about this variety, „first” is the word that
comes to my mind.
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OBB TAGOK
OBB MEMBERS

Az Országos Borszakértő Bizottság kékfrankos Országkóstolón részt vett tagjai
Members of the National Wine Expert Commission participating in the National Kékfrankos Tasting Programme

Barátossy Gábor

Földesi Gyula

Kamocsay Ákos

Romsics László

dr. Mészáros Gabriella

Frittmann Péter

Kató András

Szecskő Tamás

Dúzsi Tamás

Gál Péter

Nyitrainé Dr. Sárdy Diána

Kielmayer Kristian

Horkay András

Gervai János
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WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET), a CEWI - Central European
Wine Institute alapítója és igazgatója, borismereti oktató.
WSET diploma holder (DipWSET), founder and director of CEWI - Central
European Wine Institute, wine educator.
WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET),
a Csányi Pincészet vezérigazgatója, borszakíró, oktató,
a VinCe Magazin szakmai lektora, szaktanácsadója.
WSET diploma holder (DipWSET),
chief executive officer of Csányi Winery, wine writer, lecturer,
professional proofreader for VinCe Magazine, consultant.
A NÉBIH Borászati- és Alkoholos Italok Igazgatóság helyettes vezetője, több
mint tizenöt éve foglalkozik borászati analitikával, számos Európai Uniós és
nemzetközi szakbizottság üléseinek állandó résztvevője.
Deputy head of the Department of Alcoholic Beverages of the National
Food Chain Safety Office (NÉBIH), with more than 15 years of experience in
oenological analytical testing; a regular member of various European Union
expert committees and international professional boards.
Második generációs szekszárdi bortermelő,
nemzetközi borbírálói tapasztalattal rendelkezik.
Second-generation winemaker in Szekszárd
with international experience in wine.
Három évtizede a Soós István Borászati Szakképző Iskola tanára, jelenleg
igazgatója, az iskola borászati üzemének alapítója.
Has been teaching at the István Soós Technical Middle School for Oenology
for the past three decades, and is currently the school director. Founder of
the school´s wine production facility.
Szőlész-borász mérnök, második generációs alföldi bortermelő,
több európai országban szerzett tapasztalatot szőlőtermesztés
és borkészítés területén.
Viticultural and oenological engineer, second-generation winegrower in
the Great Plain, with experience in viticulture and grape processing from
several European countries.
Második generációs egri bortermelő,
Bor Eredetvédelmi Tanács tagja.
Second-generation winegrower in Eger,
member of Hungarian Council of Wine Origin Protection.
WSET bortanácsadó,
a Gervai Pince vezetője, sommelier.
WSET wine consultant,
head of the Gervai Winery, sommelier.
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HORKAY
András
elnök
president
ROMSICS
László
elnökhelyettes
vice chairman

BARÁTOSSY
Gábor
titkár
secretary

DÚZSI
Tamás

FÖLDESI
Gyula

FRITTMANN
Péter

GÁL
Péter

GERVAI
János

65

KAMOCSAY
Ákos

Második generációs móri bortermelő, a Tornai Pincészet tanácsadó borásza.
A Londoni Nemzetközi Borverseny hivatalos borbírálója, nemzetközi
tapasztalatait az Újvilági bortermelő helyeken szerezte, a Kamocsay JR
borok készítője.
Second-generation winegrower in Mór, consulting winemaker at the
Tornai Winery. Wine judge at the International Wine Challenge London.
International experience in New World wine regions, maker of the
Kamocsay JR wines.

KATÓ
András

WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET), hazai és nemzetközi
borversenyek bírálója, a Terroir Club vezetője, a természethű borok hazai
népszerűsítésének elkötelezett híve.
WSET diploma holder (DipWSET), wine judge at national and international
competitions, executive director of Terroir Club, a devoted exponent of
natural wines in Hungary.

KIELMAYER
Kristian

WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET), az Agrárminisztérium
vezető-tanácsosa, közgazdász, borász, hazai és külföldi boriskolák lektora,
tanácsadó, borszakíró, nemzetközi borbíráló.
WSET diploma holder (DipWSET), chief advisor of the Ministry of
Agriculture, economist, winemaker, lecturer of domestic and international
wine schools, consultant, wine journalist, international wine judge.

MÉSZÁROS
Gabriella

WSET nemzetközi bordiplomás (DipWSET), a Borkollégium oktatási
központ vezetője. Vendégelőadó a Weinakademie Österreich kurzusain, az
Eszterházy Károly Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen.
WSET diploma holder (DipWSET), Director of the Borkollégium educational
center. Guest lecturer at Austrian Wine Academy, the Eszterházy Károly
University of Applied Sciences and the University of Pécs.

NYITRAINÉ
DR. SÁRDY
Diána

Dékán, tanszékvezető, egyetemi docens a Szent István Egyetem
Kertészettudományi Karának Borászati Tanszékén. Jelenleg borászati
kémiával, és borászati technológiával foglalkozik: oktat-kutat.
Dean, head of department and associate professor at the Department
of Oenology in Szent István University Faculty of Horticultural Studies.
Currently deals with winemaking chemistry and technology
by researching and teaching these subjects.

SZECSKŐ
Tamás
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Első generációs mátrai bortermelő, a „Tőkések Mátrai Borászkör” alapító
tagja, amelynek küldetése a kézműves terroir borok népszerűsítése, a
„Mátra mintapincészete” díj tulajdonosa.
First-generation winegrower in Mátra, founder of the “Tőkések” Society
of Mátra Winemakers dedicated to the promotion of terroir driven wines,
winner of the Model Winery of Mátra award.

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018

67

Tisztelt Borszeretők!
Nagy izgalommal vártuk a kóstolót és a borok kiválasztását. Abban mindannyian egyetértettünk,
hogy a kékfrankos karakteres, izgalmas, sokra
hivatott fajta, remek fajtabor, ugyanakkor tökéletes vázbor is, azaz házasításokban is rendkívül
jól megtalálja a helyét (lásd bikavér Egerben vagy
Szekszárdon). Ennek ellenére a hazai borászok
közül csak kevesen próbáltak eddig prémium,
akár csúcsminőségű kékfrankos fajtabort készíteni, a legtöbben inkább a biztonságos közép
kategóriába próbálták boraikat besorolni. A Kékfrankos Országkóstoló egyértelműen rámutatott
arra, hogy Ausztriához hasonlóan itthon is lehet
kiegyensúlyozott fajtaborokat készíteni és nagyon
jól fogyasztható, ugyanakkor komoly minőséget
képviselő hazai kékfrankosokat kóstolni. Az előzetes elvárásokhoz képest, sokkal több prémium
és a legmagasabb minőséget képviselő szuperprémium kékfrankost tudtunk kóstolni. A kóstoló
tapasztalata, hogy a fajta egyszerre több meghatározó hazai régióban képes csúcsminőséget produkálni, legyen az a hűvösebb Felsőpannon régió
(Sopron) és Felső Magyarország (Eger, Mátra),
a mérsékeltebb klímájú Balatoni régió vagy délebbre a Pannon régió (Szekszárd, Villány). Három
külön régióból, öt különböző pincészet borának is
sikerült a legmagasabb minőséget képviselő Top
Borkiválóságot címet megszerezni, ami fajtaborként nagyon komoly eredmény.

KÓSTOLÁS FOLYAMATA
A kiválasztás folyamata az előző kóstolókon
már bevált lebonyolítási módszert követte. A
kóstolóra beérkezett borokat (151 tétel) borrégió, borstílus (tartályos vagy fahordós érlelés,
érlelés hossza) és évjárat szerint jelölve soroltuk
be a bizottságok számára. A kóstolás módja a
már megszokott „vak kóstoló” volt, azaz az OBB
tagjaiból összeállított bizottságok a fent említett
alap kategória megjelölésen kívül nem tudták,
milyen borvidékről, milyen pincészet kékfrankosát kóstolják. Az kóstoló folyamán 4 bizottságban
folyt a munka 2 napon keresztül. A kóstolás első
napján az ún. „szétlövés” fázisában az OBB célja
az volt, hogy érzékszervi bírálat alapelvei szerint eldöntse, hogy az adott bor tiszta-e, azon
túlmenően pedig megfelel-e, az OBB kritérium
rendszere által támasztott alapvető minőségi
elvárásoknak. Minden borhibától mentes és a
kékfrankos fajtával szembeni minőségi elvárásoknak megfelelt bor továbbjutott a másnapi,
úgynevezett leíró kóstolóba. Az első napon kiesett összes tételt visszakóstoltattuk legalább
még egyszer egy másik bizottság által, ellenőrzés céljából és a bizottságok együttes döntése
alapján született meg a végleges döntés. Ennek
alapján a beküldött 151 kékfrankosból megközelítőleg a fele jutott tovább a leíró kóstolóba
(a továbbjutott kékfrankosok magas aránya,
nagyon jól mutatja a fajta rendkívül jó adaptációs képességét a különböző borvidékekhez és
a változó évjárati adottságokhoz). A leíró kóstoló
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Dear Wine Connoisseurs,
We had been eagerly awaiting the wine tasting
and selection of wines, as we all agreed that
Kékfrankos is a characteristic, vibrant and
promising grape that is excellent as a singlevarietal wine, but also does very well in blends
(e.g. in Eger or Szekszárd Bikavér wines).
Nevertheless, so far only a few Hungarian
winemakers have tried to create premium
or top-quality Kékfrankos wines; with most
choosing to target the safe, medium-quality
class of wines. The National Kékfrankos Wine
Tasting clearly revealed that well-balanced
varietal wines can be made from Hungarian
Kékfrankos, as is the case in Austria. We
tasted outstanding quality, very easy-to-drink

SELECTION PROCESS
Complying with the methods of previous
tasting sessions, the selection process was
implemented as follows. The submitted wines
(151 in total) were categorized by wine region,
style (aged in oak or steel and the length
of aging) and vintage, and were randomly
chosen for the tasting panels. The tasting was
implemented as “blind tasting” which means

As in previous National Wine Tastings,
anyone could submit their wines for the
Kékfrankos
tasting so long as the following criteria
were met:
• A winery may submit a maximum of
3 wines; 4 bottles of each wine are requi
red.
• All wines must be marketed as Kékfr
ankos.
• The wine must be commercially availa
ble (preferably by the end of 2018 at the
latest)
• The wine must be licensed for comm
ercial sale by the National Food Chain Safet
y Office
(NÉBIH), or the request form for such licenc
e must be attached to the National Kékfr
ankos
Wine Tasting application form.
• The producer declares that at least 500
bottles of the submitted wine(s) will be
available
for marketing by 31st December 2018.
• The retail price of the red wine must
be at least HUF 1,000, including tax.

wines; the results significantly exceeded our
expectations regarding the share of premium
and super-premium wines. One of the
conclusions of this tasting has been that this
variety can deliver top quality wines from several
important Hungarian wine districts, such as the
cooler Upper-Pannonian region (i.e. Sopron),
Upper Hungary (i.e. Eger and Mátra), the Lake
Balaton and Pannon regions, with their more
moderate climate, and even further south (i.e.
Szekszárd and Villány). Wines from five separate
wineries representing three wine regions were
awarded the Top Wine Excellency title, which is a
remarkable outcome from a varietal wine.
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that members of the committees did not
know anything about the wine, apart from the
fundamental categories. Tasters were unaware
of the wine district or wineries from which the
wines originated. Four committees tasted the
wines over two days. During the first day of
judging, the committees worked on what was
called the “shoot out” phase, when the judges
assessed the wines by organoleptic examination,
evaluating the wines to see whether there was
any fault and whether they met the minimum
quality requirements set up by the Committee.
All fault free wines, which met the minimum
requirements for the Kékfrankos grape
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egy sokkal komplexebb, sokkal időigényesebb
feladat, hiszen minden borról pontos jellemzést
kellett készítenie a bizottságok tagjainak.

A bizottság által felállított kritérium
- borminősítési rendszer a következő
elveken alapul:
ALAP ELVÁRÁSOK

Tiszta, korrekt bor, amely megfelel a minőségi borra vonatkozó elvárásoknak. Aromatikája
szőlőfajta adottságaitól függően legalább
közepes vagy magas intenzitású. A bor az elsődleges gyümölcsösségen túlmutató értéket
hordoz (például összetettség vagy szerkezeti
arányosság formájában). Fogyasztásra már
alkalmas fajtától függően vagy 1-2 év érlelési
potenciállal bír. Nemzetközi viszonylatban jó
minősítésű bor.

ALAP ÉRTÉKEKEN FELÜLI
ELVÁRÁSOK

Hozzáadott érték jelenik meg a borban, amely
fakadhat terroir jegyből (pl. ásványosság), a borászati eljárásnak a bort támogató, de nem elnyomó
voltából (hordós érlelés) vagy letisztultságból,
egyensúlyból. Kóstoláskor összetett minőségről árulkodik, idővel a pohárban levegőztetéssel
fejlődést mutat. Fajtatiszta bor esetében elvárt
a fajtakarakter kifejezése. Egyértelmű kritérium
a komplexitás jelenléte, valamint a közepesnél
hosszabb utóíz. A bor szerkezeti felépítése, minősége tudatos borkészítésre utal. A bor fogyasztásra már alkalmas és fajtától függően minimum 1-3
év érlelési potenciállal kell rendelkeznie. Nemzetközi viszonylatban nagyon jó minősítésű bor.

LEGMAGASABB ELVÁRÁSOK

Összetett, sokrétű, tökéletes egyensúlyban lévő
bor, amely fineszt, eleganciát, utóízében pedig hosszú lecsengést mutat. Érési potenciálja
messze meghaladja az átlagos vörösborok eltarthatóságát, azaz száraz borok esetén minimum 3-5 évre. A magas minőségű bortól való
elvárásaink magas szintű szintézise. Nemzetközi
viszonylatban kiemelkedő, kitűnő minősítésű
bor, megkérdőjelezhetetlen minőség.
Annak ellenére, hogy itthon közel 70%-ban
fehér szőlők uralják a hazai telepítéseket, a
kékfrankos a legsűrűbben telepített szőlőfajtánk, ráadásul világviszonylatban is elsők
vagyunk a fajta telepítésében. Azonban az
igazi potenciálja nem a mennyiségében, hanem egyedi karakterében és a benne rejlő
minőségben van. A kékfrankos Országkóstoló
tapasztalata egyértelműen megmutatta, hogy
a kékfrankos mint fajtabor útkeresésnek már
nem az elején vagyunk, az irány a kóstolt borok alapján nagyon biztató, csak tartani kell az
utat és nem szabad letérni róla.

Ajánljuk a Kékfrankos Borkiválóságok könyvét
mindenkinek, akik nyitottak a fajtára. Higgyék
el, találni fognak olyan borokat benne, amelyek, igazi élményt fognak jelenteni!
Országos Borszakértő Bizottság

70

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

variety went through to the second, so-called
“descriptive” round held the following day. In
the meantime, those wines, which were set to
be eliminated, were re-tasted at least once by a
different control panel. By considering the result
of these re-tastings, decisions were made by the
joint opinions of the committees. Based on these
results, approximately half of the 151 submitted
Kékfrankos wines went on to the second phase.
The high proportion of qualified wines expressly
shows this grape’s excellent ability to adapt to
different wine districts as well as fluctuations
in vintages. During the descriptive phase,
judges were faced with a more complex and
time-consuming task, as they were required to
elaborate with written notes and descriptions
for each wine.

The evaluation system elaborated
by the committee is based on the
following principles:
BASIC REQUIREMENTS

Pure and properly made while satisfying the
general expectations of a quality wine. At least
medium or high aromatic intensity, considering
the grape variety characteristics. Positive
attributes (for instance complexity or wellproportioned structure) should be present
beyond evident primary fruitiness. Ready for
immediate consumption or will keep for 1 to 2
years. Good wine by any international standard.

IN THIS CATEGORY THE HIGHEST
EXPECTATIONS SHOULD BE MET

The wine is complex and perfectly balanced,
has refinement, sophistication, elegance, and
a positively long finish. The aging potential far
exceeds that of an average red wine. In case
of dry wines it should be at least 3 to 5 years. A
synthesis of everything one would expect from
a wine of superb quality. An outstanding wine
by any international standard, unquestionably
representing excellent quality.
Although white grapes dominate Hungarian
plantations covering around 70% of the total
production area, Kékfrankos is our most
frequently planted variety. What’s more,
Hungary is at the top even has the most new
Kékfrankos plantations. However, the real
potential of this grape lies not in quantity but
in its unique character and quality. The National
Kékfrankos Wine Tasting has made it evident
that the adventurous road for Kékfrankos as a
varietal wine has begun. Based on the tasting
results, the direction is promising and should be
insisted on.

We recommend the book of Kékfrankos Wine
Excellencies to all who are open to this variety.
Rest assured, you will find wines which will give
you real joy and satisfaction!
National Wine Expert Commission

REQUIREMENTS
EXCEEDING BASIC VALUES

Representing added value derived from terroir
(such as minerality), technique or process
complementing rather than suppressing the
natural character of the wine (such as ageing
in barrels) and/or from its settled balance and
accomplished harmony. Shows complex quality
when tasted and unfolds when it’s allowed to
breathe. Expression of good varietal character
is expected from monovarietal wines. Further
criterium are complexity and a longer-thanmedium finish. An overall quality reflecting
conscious wine-making decisions. The wine is
ready for consumption but has a minimum 1 to 3
years ageing potential depending on the variety.
Very good wine by any international standard.
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MINŐSÉG MEGHATÁROZÁSA
AZ OBB MUNKÁJÁBAN
Joggal merül fel a kérdés, hogy milyen szempontok alapján választjuk ki azokat a borokat,
melyek megjelennek a Borkiválóságok Könyvében. A válasz egyszerű, a minőségük alapján. Ugyanakkor a minőség mindenki számára
egységesen elfogadott szempontjainak meghatározása kihívásokkal teli, újszerű, de egyben
kiemelten fontos feladat az OBB tagjai számára.
Bizonyára vannak olyan borok, melyek széles
körben elismertek, de mégsem szerepelnek a
könyvben. Ezzel szemben kevésbé ismert termelők borai is helyet kaptak kiadványunkban. A
borokat vakon kóstoltuk, nem ismertük a borok
készítőit, az árukat, sem országosan elfogadott
piaci helyzetüket. Így csak egyetlen egy dologra
koncentráltunk, a borok objektíven értékelhető
minőségi tulajdonságaira.

Az egyik sokat vitatott kérdés a borok koncentrációja. Általában azok a borok, melyek koncentráltak és nagy testűek, feltételezhető, hogy alacsony
tőketerheléssel és kis mennyiségben készültek.
Pozitív ez esetben a borász azon törekvése, hogy
a hozamkorlátozással magas minőségű bort készítsen. Ezt a minőség meghatározásakor figyelembe is vesszük, de egyben vizsgáljuk azt is, hogy
mennyire sikerült megvalósítania a borásznak az
eredeti célját. Önmagában ugyanis egy koncentrált bor nem jelenti a minőség zálogát. Sőt, sok
esetben éppen a túlzott koncentráció és az ezzel
együtt járó magas alkoholtartalom a bor egyensúlyának az elvesztéséhez vezethet. Ezért azok a
borok, melyek igazából a koncentrációra épültek,
de hiányzott az egyensúly vagy a bor alkotórészei
közötti harmónia, gyengébb értékelést kaptak.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Frittmann Péter

borász, Frittmann Borászat, OBB tag
winemaker of Frittmann Winery, member of OBB

Úgy gondolom a kékfrankos egy hihetetlen
kaméleon szőlőfajtánk, hiszen a legtöbb
borvidéken kiválóan otthonra talált.
Vörös és rozé szegmensekben egyaránt
évről évre kiválóan teljesít.
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I think Kékfrankos is an incredible
chameleon, which has found its niche in most
wine districts. Each year excellent red and
rosé wines are made from this grape.

thoughts on
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Barátossy Gábor

igazgatóhelyettes, NÉBIH, Borászati
és Alkoholos Italok Igazgatósága
deputy director, National Food Chain Safety Office,
Directorate of Oenology and Alcoholic Beverages

A kékfrankos bor számomra egy igazi
szenvedéllyel teli sokszínű bor, mely lehet
tömör, gyümölcsös, kellemesen fanyar
és lehet lágyabb, nagytestű, bársonyos,
kerek óriás is. Helyét mindig megtalálja a
házasításokban, fogyasztása tüzet kelt
bennünk és bölcsebbek leszünk tőle

Kékfrankos is a multifaceted wine filled with
passion. It can be dense, fruity, pleasantly
tart or a milder, full-bodied, rounded giant.
It always fits into blends by making them
fiery and making us wise when drinking them.

THE QUALITY DETERMINATION METHOD OF
NATIONAL WINE EXPERT COMMITTEE
It is understandable that the question arises on what basis are wines selected for the book
entitled National Wines of Excellence. The answer
is easy - it’s quality that counts. The definition of
quality, however, is different for everyone, and
to find and determine generally accepted ways
of judging quality is a challenging task of crucial
importance in the work of the OBB. There are
wines which are widely respected, yet they are not
listed in this publication. At the same time, there
are wines in the book which have been made
by lesser-known producers. The wines were
tasted blind, that is to say, neither the producer,
the price nor their domestic acceptance were
known by the committee. This method assures
that only the wines themselves were assessed
using an objective system to evaluate their quality
attributes.
One of the most debated questions is the wine’s
concentration. Generally speaking, wines that
are more concentrated and have bigger body, are
perhaps produced by lower load and in smaller
quantity. In this case it can be said with certainty
that the winemaker´s aim was to produce
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higher quality through stricter yield control.
When assessing a wine, the extent to which the
winemaker achieved their goal in terms of quality
is also examined, since a concentrated wine does
not automatically equate with quality. In fact, in
some instances too much concentration, when
accompanied with higher alcohol (which could
come from this concentration), can create an
unbalanced wine. It is for this reason, that those
wines which were purely based on concentration,
but lacked a balance between the structural
elements of the wine and the harmony, received
lower marks.
Balance is also an important criterion in assessing
quality. It is essential that the structural elements
(e.g. acidity) or – in case of red wines – the balance
between tannins, acidity and alcohol content are
in line. Balance is one of the most important
criteria. The harmony and symmetry between
the components must be maintained in all quality
wines. In some cases, this can happen over time
when stronger but more mature acids integrate
into the overall characteristics of the wine. Part of
this harmony is structural balance along with the
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Dr. Kocsi Emília

ny. igazgatóhelyettes, NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága
former deputy director, National Food Chain Safety Office, Directorate of
Oenology and Alcoholic Beverages

Egy legenda szerint a napóleoni katonák, a
jobb borokért az értékesebb kék frankokkal
fizettek. A kékfrankos, - „nomen est omen” úgy képvisel minket a nemzetközi színtéren,
akár egy nemzeti valuta. Egy fizetőeszköz
kisebb és nagyobb címleteihez hasonlóan
a kékfrankosban is megtalálható a
friss rozétól, a könnyedebb, gyümölcsös
megjelenésen át a testesebb borok
sokfélesége.

Az egyensúly szintén része a minőségi kritériumnak. Fontos, hogy a bor szerkezeti elemei,
így például a savtartalom, valamint vörösboroknál a tannin és a sav közötti egyensúly,
valamint az alkoholtartalom egyensúlyban
legyenek. Az egyensúly az egyik legfontosabb
kritérium és minden minőségi bornál elvárt,
hogy legyen harmónia és a szimmetria az alkotóelemek között. Természetesen az egyensúly idővel is kialakulhat egyes borokban, ahol
például az erőteljesebb, de érett sav idővel
beépül az összképbe. A harmónia része a szerkezeti egyensúly, de az illat és az íz intenzitása,
valamint az aroma karakterisztikája, amiben a
finesz, illetve a komplexitás is megjelenik.
A következő minőségi szempont a bor komplexitása. Azaz egy adott bor mennyire gazdag
illatban és ízben, mennyire széles spektrumú
és hány olyan tulajdonsága van, mely növeli a
bor összetettségét, sokszínűségét. Ez a komplexitás adódhat a szőlőfajta tulajdonságaiból, a
borkészítés során alkalmazott eljárásokból, és az
érlelése során keletkezett illat- vagy ízjegyekből
is. Egy friss, korai fogyasztásra szánt bor valószínűleg kisebb komplexitású, mint egy hordóban
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Legend says that Napoleon’s soldiers paid
for qulality wines with valuable blue
franc notes. Kékfrankos - nomen est omen
- presents Hungary on the international
stage as a national currency. Similar to the
different denominations of any currency, we
can find a wide range wines; a crispy rosé, a
graceful wine fruity in appearance, or even
full-bodied.

érlelt és palackban érlelt bor. Ezek általában
nem értékelődnek kiemelten magasan, de ezek
a hétköznapok jó ivású borai.
A bor intenzitása szintén fontos értékmérője a bor minőségének. Ez az a tulajdonság,
mely megmutatja, hogy a bort meghatározó
ízek mennyire intenzíven jelennek meg kóstoláskor. Az intenzitás növekedése a borok
minőségi növekedését is mutatja, de ez nem
jelenti azt, hogy a legintenzívebb borok egyben
a legkoncentráltabbak is. Egy portugiesernek
vagy kadarkánaknak például nem feltétlenül
kell koncentráltnak és testesnek lennie ahhoz,
hogy a bor intenzitása jó vagy kiváló legyen.
Ugyanakkor egy turán fajtából készült bor hiába
határozottan illatos, parfümös vagy virágos, ha a
bort meghatározó ízek intenzitása csak közepes.
Tehát nem igaz az az állítás, hogyha valami illatosabb, akkor az feltétlenül intenzívebb és jobb
minőségű is.
A bor egyik legfontosabb értékmérője a minőség terén a bor hosszússága. Ez az, mely talán a
legjobban képes megmutatni a borok minősége
közötti különbségeket. A hosszúság, a bornak

balance between aroma and flavour intensity in
addition to the finesse and complexity between
individual components.
Another marker of quality is complexity. This
feature refers to the richness of the aromatics
and flavours, the width and depth of the
aromatic spectrum as well as the wine’s colour.
It is these elements which determine the wine’s
complexity and dimensions. This complexity can
come from the attributes of the grape variety,
the winemaking method as well as the aromas
and flavours achieved during ageing. A young,
fresh wine, meant for early consumption would
generally mean it has lower complexity compared
to a wine which was aged in oak and in bottle.
Wines of the former category are usually not
the ones which receive very high results – but
they are the perfectly and pleasurably drinkable
everyday wines.
The intensity of a wine is also an important
measure when it comes to determining the
quality. During the tasting, quality can be
evaluated depending on how rich and intense the
individual aromas and flavours of the wine are
perceived. A wine with high intensity can mean
high quality, but this does not mean that the
most intensive wines are the most concentrated
ones. For example, a Portugieser or Kadarka does
not have to be concentrated and full-bodied to
show good or even excellent intensity. On the

other hand, a wine made from a Turán variety
can show pronounced intensity on the nose and
plenty of perfume or flowery scent, although the
palate intensity might be only moderately intense.
Therefore it cannot be said that if a wine is more
aromatic, it is automatically more intense or of
higher quality.
One of the most important determining factors,
in terms of quality, is a wine’s length. This may be
the feature that displays the quality differences
among wines the best. Finish or length is
the wine´s attribute which shows how much
attention the wine receives after spitting out
(without swallowing), which can also be referred
to as the wine’s depth. To understand this, think
of plain water first. On the palate there is only a
slight mid palate feeling, it does not interact with
the pharynx. The higher the quality of a wine,
the more the “communication” and interaction
there is; it grabs our attention. This can best be
understood, when we taste a wine from the same
producer, from the same variety, similarly made,
yet with a different quality. Better wines receive
more attention on the palate. Wines change in
the glass after they have been poured. The best
wines open up and show more intensity of the
beauty inside. These are the ones representing
the highest quality – some of them can reach
incredible heights when breathing in the glass.
Others are much louder at the beginning showing
their nicest side but fade quickly afterwards. That

thoughts on
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gondolatok
Gervai János

borász, sommelier, OBB tag
winemaker, sommelier, Member of OBB

A kékfrankos számomra az a fajta,
amiben megvan minden, amit egy vörösbortól
elvárhatok. Sok gyümölcs, test, elegáns
szerkezet, izgalmas és sokszínű aroma
karakter.
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To me Kékfrankos is the grape variety which
includes just about everything I expect from
a red wine. Fruits: body, elegant structure,
excitement and diverse aromatic range.
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Erdősi Barbara

Minden fajtával
megtalálja
az összhangot,
a legjobb házastárs.
It finds harmony
with all varieties;
the best spouse
ever.

koordinátor,
Agrárminisztérium
coordinator,
Ministry of Agriculture

azon tulajdonsága, mely megmutatja, hogy
mennyire képes a garatban „mélyen”, a bor
lenyelése nélkül a figyelmünket fenntartani. Hogy ezt megértsék, gondoljanak először
a sima vízre. Szájba véve a korty csak a száj
közepén érezhető, nem kommunikál a garattal. Minél magasabb minőségű egy bor annál
„kommunikatívabb”, azaz nem engedi, hogy a
figyelmünk elterelődjön róla. Legjobban akkor
érthető meg a bornak ez a tulajdonsága, ha egy
termelő azonos fajtájú, hasonlóan készített, de
eltérő minőségű borát kóstoljuk. Érezhető ez
esetben, hogy a jobb minőségű bor hosszabban tartja fenn a figyelmünket. A borok a pohárban változnak a kiöntés után. A legjobbak
kinyílnak, és egyre intenzívebben mutatják
meg a bennük lévő értékeket. Ezek a jobb minőségű borok, melyek közül is a legkiválóbbak
hihetetlen dimenziókat képesek megmutatni
a pohárban állás során. Más tételek harsányak
és a szebbik arcukat mutatják, de a pohárba
töltés után gyorsan csökken a minőségük és
szinte elhalványulnak. Ezért kiemelten fontosnak tartotta az OBB csapata, hogy minden
olyan bort ismételten megkóstoljon, melyek
esetében potenciálisan meg volt a lehetősége
a bor pohárban való fejlődésének.
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A bor érlelhetősége a következő szempont. Minél hosszabban érlelhető és értékeit
megtartó egy bor, annál jobb minőségű. Az
érlelhetőség a bor struktúráján, annak komplexitásán és a bor savtartalmán alapul. A bor
érlelhetőségének a megítélése azonban csak
egy valószínűsíthető tényező, hiszen csak
következtetni tudunk, hogy a bor építőkövei
milyen jövőt jósolnak a bornak. Nem más ez,
mint egy épülő ház esetében. Minél jobb alapanyagokat használnak fel az építéskor, annál
valószínűbb, hogy hosszabban áll a házunk
anélkül, hogy annak állaga romlana.
Pozitívan értékeltük az egyedi stílusú borokat. Azokat, ahol következtetni lehetett,
hogy mely területről származott, és hűen
tükrözte a termőhely tulajdonságait, valamint fajtaborok esetében a szőlőfajta egyedi
karakter jegyeit. Itt különösen fontosnak és
érték lendőnek tartjuk, hogy a borász megértette, hogy az adott évjáratban milyen lehetőségei vannak. Nem akarta a bor esetleges
gyengeségeit intenzívebb hordóhasználattal
vagy éppen almasavbontásból eredő többlet ízekkel befolyásolni. Hagyta, hogy a bor
megszülessen. Ezek a tételek nem minden
esetben hordozták magukban az összes fent
felsorolt minőségi jegyet, mégis egyedi illatés ízvilágukkal olyan többletet mutattak, melyeket pozitívan értékeltünk.
Az Országkóstoló nem egy borverseny, nem
cél, hogy díjakat vagy érmeket osztogassunk.
A cél az, hogy megmutassunk itthon és a
nemzetközi piacon is, hogy milyen stílusú
magas minőségű boraink vannak, valamint
a kiválasztott bor tételeken keresztül mind a
hazai, mind a külföldi fogyasztó megismerhesse a hazánkban található szőlőfajták és
borvidékek sokszínűségét és egyedi karakterjegyeit.

Jó kóstolást kívánunk!
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is why members of the OBB consider it of great
importance that every wine be re-tasted over
time in order to check the development and
potential in the glass.
The next aspect is the wine’s ageing capability.
The longer a wine can be aged and keep its
value or even develop, the better the quality.
The potential or capability for ageing depends
very much on the wine´s structure, complexity
and acidity content. However, a wine’s ageing
capability is subjective, as the future of a
wine can only be estimated by knowing its
basic elements. A comparison can be made
to building a house – when good building
materials are used, chances are that the house
will remain in good condition over a long period
of time.
Wines were positively rated where it was
possible to predict the area in which the
wine was produced thanks to its attributes
being reflected in the wine; as was the case
where wines that showed a grape variety’s
characteristics to the extent that it could be
guessed. We considered it really important
and valuable if the winemaker realised their
possibilities in the given vintage. They did
not want to influence or conceal the possible
weaknesses of the wine with too much oak
or flavour enhancements through malolactic
fermentation. They just let the wine be born.
The aim was to find the positive attributes of
the wines, even if the wines may not have all
the quality marks listed above.
The National Wine Tasting is not a wine
competition; the goal is not to give medals or
other awards, but rather to demonstrate in
domestic and international markets an overall
picture of the style and quality available in
Hungary. We intend to let both domestic and
foreign consumers familiarise themselves
with the diversity and unique characteristics of
Hungarian grape varieties and wine districts via
the selected wines.

Happy tasting everyone!
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Petrei Zsófia

borpiaci referens,
Agrárminisztérium
wine market officer,
Ministry of Agriculture

A kékfrankos az a fajta, amely
megmutatja, milyen sokszínű és
hatalmas lehetőségek rejlenek
a magyar borvidékekben.
For me Kékfrankos is the variety
showing the best how huge and
diverse opportunities are still hidden in
Hungarian wine districts.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Nyers Ágnes

A kékfrankos számomra
olyan, mint egy érett
férfi: karakteres, elegáns,
kifinomult és nagyon
szerethető.
For me Kékfrankos is like
a mature man: it has
character, elegance and
sophistication; a lovable
wine.

Agrárminisztérium,
Nemzeti Borkiválóság
Program
Ministry of Agriculture,
National Wine Excellency
Programme
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JELMAGYARÁZAT
Pincészet alapításának éve

Cellar’s founding year

Saját tulajdonban lévő szőlőterület mérete

Vineyard size

Borvidék

Wine District

Bor évjárata

Vintage

Árkategória

Price category

Eltarthatóság

Cukortartalom

Beszerzési helyek
Oltalom alatt álló eredetmegjelölés
vagy földrajzi jelzés
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Ageing potential

Residual sugar

Distributors
Protected designation of origin
or protected geographical indication

LEGEND
Földrajzi elhelyezkedés

Geographical location

Klíma

Climate

Talajtípus

Soil type

Telepített szőlőfajták

Grape varieties planted

Borkiválóság

Wine of Excellence
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

TOP Wine of Excellence

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Borjellemzők

könnyű
light-bodied

TOP Borkiválóság

Wine characteristics
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Magyarországi borrégiók és borvidékek
Hungary’s Wine Regions and Wine Districts
FELSŐ-PANNON • UPPER PANNONIA WINE REGION
BALATON • BALATON WINE REGION
PANNON • PANNON WINE REGION
DUNA • DUNA WINE REGION
FELSŐ-MAGYARORSZÁG • UPPER HUNGARY WINE REGION
TOKAJ • TOKAJ WINE REGION
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1
2
3
3A
3B
3C
4
5
6
6A
7
7A
8
9
10
11
11A
12
13
14
15
16
17
18
18A
19
20
21
22
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Csongrád
Hajós-Baja
Kunság
Izsáki Arany Sárfehér
Monor
Soltvadkerti Ezerjó
Neszmély
Badacsony
Balatonfüred-Csopak
Tihany
Balaton-felvidék
Káli
Etyek-Buda
Mór
Pannonhalma
Nagy-Somló
Somló
Sopron
Balatonboglár
Pécs
Szekszárd
Villány
Bükk
Eger
Debrői Hárslevelű
Mátra
Tokaj
Zala
Tolna
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Magyarországi borrégiók
és borvidékek
Jelen kiadványban a borokat borrégió szerinti bontásban mutatjuk be. Megközelítésünk
szerint a borrégió egy olyan egység, amely több, egymáshoz hasonló éghajlati, domborzati, talajtani, fajta-összetételi adottságokkal bíró, sajátos és egymással kapcsolódó
szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkező, földrajzilag egymáshoz közel eső
vagy határos borvidékek összességéből áll.
A jelenleg már létező borrégiók nem fedik le teljesen Magyarország borvidékeinek területét, így néhány esetben a besorolás alapját konvenciók, nem pedig a borrégió hivatalos
lehatárolása határozzák meg. A fent bemutatott megközelítés alkalmazásával, valamint
a termelői közösségek korábban nyilvánosság előtt kifejezett szándékait alapul véve, a
három, már létező borrégió (Balaton, Duna, Pannon) mellett további három egységet
azonosítottunk: Felső-Pannon, Felső-Magyarország és Tokaj (utóbbi önálló borrégióba
sorolása egyediségének köszönhető).
E tagolás nagy előnye, hogy lehetővé teszi a jelenleg is fejlődés és fokozatos változás
alatt álló magyarországi bor eredetvédelmi rendszer teljes körű bemutatását is. A kötet
tartalmazza minden borrégió rövid, a legfontosabb földrajzi jellemzőkre kiterjedő jellemzését. Itt felsoroljuk az adott borrégióban termelt borok esetében használható oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket és eredetmegjelöléseket is.
E két fogalom az Európai Unió 2009-es borreformjának keretében jelent meg a köztudatban. A jogszabályi meghatározás szerint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (röviden: OFJ) jelölt borászati termékek „olyan különleges minőséggel, hírnévvel vagy egyéb
jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek földrajzi eredetükhöz kapcsolhatóak”. A Magyarországon termett szőlőből készült borok esetében jelölésükre a tájbor kifejezés is használható. Jelenleg összesen hat OFJ található Magyarországon. Ezek többnyire valamilyen
nagyobb tájegység nevei, de előfordul közöttük egy borrégió neve is.
Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (röviden: OEM) ellátott borászati termékek minősége és jellemzői – definíció szerint – „alapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi
környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők”.
A Magyarországon termett szőlőből készült borok esetében jelölésükre a védett eredetű
bor kifejezés is használható. Jelenleg összesen harmincegy OEM található Magyarországon. Ezek többnyire megegyeznek egy borvidék nevével (22 db), de található közöttük
borrégió (2 db) és valamilyen kisebb tájegység tipikus borának (7 db – pl. Debrői Hárslevelű) neve is.

FELSŐ-PANNON
UPPER PANNONIA
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BALATON
BALATON

PANNON
PANNON

Hungary’s Wine Regions
and Wine Districts
This book presents the wines of Hungary by wine regions. We define “wine region” (in
Hungarian: ‘borrégió’) as a unit comprising geographically proximal or contiguous winegrowing areas with similar conditions in terms of climate, terrain, soil type, and varietal
composition; possessing specific and interrelated traditions of grape-growing and winemaking.
The wine regions officially designated today do not cover the entirety of the wine districts
(in Hungarian: ‘borvidék’) of Hungary. In some cases, the classification is based on convention as some wine region boundaries do not officially exist yet. Respecting the stated desire
of wine-growing communities, in addition to the three existing wine regions of Balaton,
Duna and Pannon, we have identified another three areas. Satisfying the definition outlined above, they are referred to as Upper Pannonia (Felső-Pannon), Upper Hungary (FelsőMagyarország) and Tokaj. The latter merits classification as a wine region in its own right
due to the uniqueness of its wines.
The principal benefit of this taxonomy is that it enables the comprehensive presentation of Hungary’s evolving system of geographical indications, which is still in gradual
transition. This book provides a concise description of each region, highlighting its
most important geographical features as well as listing its protected geographical indications (PGIs) and protected designations of origin (PDOs).
The notions of protected geographical indications (PGIs) and protected designations
of origin (PDOs) were introduced by the European Union’s wine reform of 2009. Pursuant to the statutory definition, PGI products “possess a special quality, reputation
or other distinctive features linked to their geographical origin.” In the case of wines
made from grapes grown in Hungary, PGI wines may alternatively be labelled as ‘tájbor’ in Hungarian. At present, Hungary has five PGIs, most of them identical to the
names of larger geographical units while one coinciding with one of the country’s wine
regions.
According to the official definition, PDO wines owe their quality and properties “essentially or exclusively to a specific geographical environment and the human and
natural factors associated with it.” In the case of wines made from grapes grown in
Hungary, these wines may alternatively be labelled as ’védett eredetű bor’ in Hungarian. At present, there are 31 PDOs in Hungary, most of which (22) coincide with the
name of a wine district, while some (2) have been named after their respective wine
regions or after a specific wine typical of a narrower regional unit, such as Debrői
Hárslevelű (7).

DUNA
DUNA
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FELSŐ-MAGYARORSZÁG
UPPER HUNGARY

TOKAJ
TOKAJ
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ETYEK-BUDA
Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region

• ALCSÚTDOBOZ
• BIATORBÁGY
• BUDAJENŐ
• BUDAKESZI
• BUDAPEST
XII. KER
9597/1. HRSZ.
• BUDAPEST
XXII. KERÜLET

84

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

1900

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

650

mm/év
mm/year

napsütés • sunshine

csapadék • precipitation

(BUDAFOK)

• BICSKE
• CSABDI
• ETYEK
• FELCSÚT
• GÁRDONY
• GYÚRÓ
• KAJÁSZÓ
• KÁPOLNÁSNYÉK
• MARTONVÁSÁR
• NADAP
• PÁKOZD
• PÁZMÁND
• PILISBOROSJENŐ
• SUKORÓ
• VÁL
• TELKI
• TORDAS
• TÖK
• ÜRÖM
• VELENCE

9,5-10,5
°C/év
C/year

°

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

A Dunántúli-középhegység északkeleti területein, a Gerecse-hegység
déli részétől a Velencei- és a Budai-hegységig húzódik az Etyek-Budai
lehatárolt termőterület, melynek domb- és hegyoldalain, illetve fennsíkjain történik a szőlőtermesztés.
A district in the northeastern part of the Transdanubian Hills stretching from the south of the Gerecse range to the Velence and Buda
ranges, where the vines are planted on slopes and plateaus.
KLÍMA

CLIMATE

Etyek-Buda klímája a magyarországi átlagnál hűvösebb, az évi középhőmérséklet 9,5-10,5 °C. Az évi átlagos csapadékmennyiség 650 mm,
melynek legnagyobb része a vegetációs időszak alatt hullik le. Területén folyamatos széljárás jellemző, az uralkodó szélirány az északnyugati szél, mely mindig hűvös légtömegeket szállít a borvidékre.
With annual mean temperatures of 9,5-10,5 °C, the climate is cooler
than the Hungarian average. Annual precipitation is 650 mm, most
of which falls in the growing season. The district is continually windy,
with dominant winds from the northwest bringing cool air.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

Meghatározó talajtípusa a magas mésztartalmú barna erdőtalaj, mely
többségében mészkő alapon alakult ki.
The main soil type is brown forest soil that is rich in lime, typically
formed over limestone bedrock.
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32
1596

ha
ha

Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BUDAI
CHARDONNAY
CHASSELAS
CSERSZEGI FŰSZERES
CSÓKASZŐLŐ
EZERFÜRTŰ
EZERJÓ
FURMINT
GÓHÉR
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
JUHFARK
KARÁT
KIRÁLYLEÁNYKA
MÁTRAI MUSKOTÁLY
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SÁRFEHÉR
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
PIROS BAKATOR
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
VIOGNIER
ZEFÍR
ZENGŐ
ZENIT
ZÖLD VELTELINI
ZÖLDSZILVÁNI
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
KADARKA
KÉK BAKATOR
KÉKFRANKOS
KÉKNYELŰ
KÉKOPORTÓ
MERLOT
PINOT NOIR
PINTES
SYRAH
ZWEIGELT
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PANNONHALMA
Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region
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FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

mm/év
mm/year
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1950

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

550-650

napsütés • sunshine

A Pannonhalmi-dombság Győr-Moson-Sopron megye déli részén helyezkedik el. Pannonkor végén, de inkább a felső pliocén elején kéregmozgások
indultak meg. Két fő völgy, a Pannonhalmi- és a Tényői-völgy szabja három
részre a mintegy 200-300 méter magas dombvonulatokat (Pannonhalma,
Ravazd-Csanaki és a Sokoró).

csapadék • precipitation

• BAKONYPÉTERD
• ÉCS
• FELPÉC
• GYŐR-MÉNFŐCSANAK
• GYŐRSÁG
• GYŐRSZEMERE
• GYŐRÚJBARÁT
• KAJÁRPÉC
• LÁZI
• NYALKA
• NYÚL
• PANNONHALMA
• PÁZMÁNDFALU
• RAVAZD
• ROMÁND
• TÉNYŐ

10

C/év
°C/year
°

The Pannonhalma Hills rise from a height of 200 m to 300 m in the
south of Győr-Moson-Sopron County. The Pannonhalma and Tényó valleys divide the area into three areas namely Pannonhalma,
Ravazd-Csanaki, and Sokoró.
KLÍMA

CLIMATE

Klímájára a Bakony-vidék, részben a Győri-medence és a Marcalimedence agroökológiai körzete gyakorol hatást. Időjárási viszonyai kiegyenlítettek, országos viszonylatban közepes fény, hő és jó csapadék
ellátottsággal rendelkezik. Az évi középhőmérséklet 10 °C, az évi átlagos
csapadékmennyiség 550-650 mm. A napfényes órák száma meghaladja az évi 1950-et.
The local climate is influenced by of the agro-ecological environment
of the Bakony Hills, the Győr Basin and the Marcal Basin. The tempered weather is characterized by average light and heat conditions
and a good supply of rainfall. The annual mean temperature is 10 °C,
and the average rainfall is 550-650 mm. There are more than 1,950
sunshine hours during the year.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A Sokoró alapja mezozós vagy paleozós kristályos kőzet, illetve mészkő.
Erre az alapra települtek a különféle pannon üledéksorok, amelyeknek
a valódi vastagsága nagyon változó (főleg homok, homokkő, agyag,
részletesebben, kékes-szürkés színű agyag, finomabb és durvább
szemcséjű pannóniai-pontusi homok, illetve homokkő). Az üledék-felhalmozódás valószínűleg az alsó pliocénben indult meg a Pannon-tenger sekély vizű parti sávjában, főleg folyóvízi eredettel.
The bedrock of the Sokoró Hills consist of mezozoic or paleozoic
crystalline rocks as well as limestone which is overlain by Pannonian sediment, sequences of a widely varying real thickness, such
as blue-gray clay, fine and coarse-grained Pannonian-Pontian sand,
and sandstones. The sedimentation probably began in the Lower
Miocene, along the shallow shoreline zone of the Pannonian Sea, and
was mainly of alluvial origin.
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24
640

ha
ha

Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERJÓ
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KÉKFRANKOS
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PÁTRIA
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
TURÁN
VIOGNIER
ZEFÍR
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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SOPRON

88

mm/év
mm/year
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1900 - 2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

550 - 650

napsütés • sunshine

• ÁGFALVA
• CÁK
• CSEPREG
• FELSŐCSATÁR
• FERTŐBOZ
• FERTŐENDRÉD
• FERTŐRÁKOS
• FERTŐSZENTMIKLÓS
• FERTŐSZÉPLAK
• HARKA
• HIDEGSÉG
• KÓPHÁZA
• KŐSZEG
• KŐSZEGDOROSZLÓ
• LUKÁCSHÁZA
• NAGYCENK
• SOPRON
• VASKERESZTES

csapadék • precipitation

Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region

9-10
°C/év
C/year

°

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

A Soproni- és Kőszegi-hegység kifutó lankáin, valamint a Fertő-tó
partján található. Az ültetvények 150-400 méteres tengerszint feletti
magasságban helyezkednek el.
The vineyards are planted on the slopes of the Sopron and Kőszeg
Hills and around Lake Fertő, at altitudes between 150 m and 400 m
above sea level.
KLÍMA

CLIMATE

Klímájára jelentős befolyásolással bír a Fertő-tó. Kiegyenlített, nem
túl hideg tél és mérsékelten meleg nyár, valamint az általában szép
hosszú ősz biztosítják a jó termést. A területek általában észak- és
délnyugatiak, kevésbé fagyzugosak. A szelek miatt a páratartalom
alacsony, kivéve a Fertő-medencét, ahol az őszi reggeli párásodás
aszúsodást segíthet elő. Az éves napos órák száma 1900-2000 óra
közötti. Az éves csapadék 550-650 mm.
Lake Fertő exerts a major influence on the local climate which ripens
grapes reliably with a tempered winter, a moderately hot summer,
and a generally long and sunny fall season. Vines are mainly cultivated on the northwestern and southwestern slopes that are less
prone to frost pockets. The winds decrease humidity except in the
Fertő Basin, where misty autumn mornings are known to promote
botrytis. The annual number of sunshine hours is between 1900 and
2000; rainfall is 550-650 mm.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

Zömmel barna erodált erdőtalajok jellemzőek, de találhatók löszös,
sőt erősen kötött agyagtalajok is. Magas a köves területek aránya, ahol
pala, mészkő, kalcit illetve kvarcit található.
While eroded brown forest soils dominate throughout the district,
patches of loess and even cohesive clay soils occur as well. Vineyards are often quite stony, the most common rock types being mica
schist, limestone, calcite and quartzite.
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874
1672

ha
ha

Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BIBOR KADARKA
BLAUBURGER
BLAUER FRÜHBURGUNDER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
DOMINA
DORNFELDER
EZERFÜRTŰ
FURMINT
GENEROSA
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
KORAI PIROS VELTELINI
LEÁNYKA
MERLOT
NEKTÁR
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PÁTRIA
PINOT BLANC
PINOT NOIR
PIROS VELTELINI
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SEMILLON
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TANNAT
TRAMINI
TURÁN
VIOGNIER
ZENGŐ
ZENIT
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
89

BALATONBOGLÁR

90
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623

mm/év
mm/year

2000

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

• KŐRÖSHEGY
• KÖTCSE
• LÁTRÁNY
• LENGYELTÓTI
• MARCALI
• MOSDÓS
• NAGYBERKI
• NAGYSZAKÁCSI
• ORDACSEHI
• SIÓJUT
• SOMOGYSÁMSON
• SOMOGYTÚR
• SOMOGYZSITFA
• SZABADI
• SZÓLÁD
• SZŐLŐSGYÖRÖK
• TAPSONY
• TÁSKA
• TELEKI
• VISZ
• ZAMÁRDI

napsütés • sunshine

• ANDOCS
• BALATONBERÉNY
• BALATONBOGLÁR
• BALATONLELLE
• BALATONENDRÉD
• BALATONKERESZTÚR
• BALATONŐSZÖD
• BALATONSZABADI
• BALATONSZÁRSZÓ
• BALATONSZEMES
• BALATONÚJLAK
• BÖHÖNYE
• CSOMA
• CSURGÓ
• GYUGY
• HOLLÁD
• KAPOSHOMOK
• KAPOSKERESZTÚR
• KARÁD
• KERCSELIGET
• KÉTHELY

csapadék • precipitation

Balaton borrégió • Balaton Wine Region

10,6

°C/év
C/year

°

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

A Balaton déli partján mintegy 50 km hosszúságban, helyenként
20-25 km szélességbe benyúlva helyezkedik el. A szőlőültetvények
délnyugati irányú, dombos vonulatokon helyezkednek el, 105-300
méteres tengerszint feletti magasságban.
The wine district stretches 50 km along the southern shore of Lake
Balaton, reaching out 20-25 km into the valleys. The vines are planted
on the slopes of a hill range trending southwest at altitudes of 105 to
300 m.
KLÍMA

CLIMATE

Klímájára jelentős befolyással bír a Balaton, így az országra jellemző kontinentális klímánál kiegyenlítettebb időjárás jellemzi.
Az ősz elején jelentkező mediterrán anticiklonnak köszönhetően szüretkor hosszú, napsütéses nappalok jellemzőek. Az éves
átlagos csapadékmennyiség (623 mm) több mint fele a vegetációs időszakban hullik le. Az átlagos napsütéses órák száma
2 000 óra/év, az átlaghőmérséklet 10,6°C.
The district owes its characteristic weather conditions to the influence
of the lake. Weather conditions are uniquely more temperate than the
overall continental climate of the country. A Mediterranean anticyclone
arriving early in the fall brings long sunshine hours to the harvest season. More than half of the annual precipitation of 623 mm falls during the vegetation period. The average number of sunshine hours are
2000, while the mean temperature is 10.6 °C.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

Mélyrétegű, jó tápanyag- és vízgazdálkodású talajok találhatóak a
területen. Ennek köszönhető, hogy a nyári aszály ezen a vidéken
alig érezteti hatását. A dombok talaja valójában a Pannon-tenger
agyagos, homokos üledékének tekinthető, melynek mésztartalma
alacsony.
The deeply stratified soils of the area are noted for their superb water and nutrient balance, which renders them relatively immune to
drought. The soil of the small hills could be seen as part of the clayey
and sandy remains of the Pannon Sea which has a low lime content.
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200
3449

ha
ha

Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CHASSELAS
COT (MALBEC)
CSABA GYÖNGYE
CSERSZEGI FŰSZERES
CSOMORIKA
CSÓKASZŐLŐ
FURMINT
GOHÉR
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SEMILLON
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
ZENIT
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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BALATONFÜRED-CSOPAK
Balaton borrégió • Balaton Wine Region

92

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

Területeit a Balaton északi partján, Balatonfőkajártól Zánkáig terjedő
partszakasz első és második hegyvonulata alkotja.
The wine district comprises the first and second ranges of hills on the northern shore of Lake Balaton between the villages of Balatonfőkajár and Zánka.
KLÍMA

CLIMATE

mm/év
mm/year

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

1950-2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

650-700

napsütés • sunshine

Klímáját a Bakony-hegység völgyeiből lezúduló hideg levegő és a déli
oldalán elnyúló Balaton határozza meg. A szőlőhegyek hatalmas erdőrengeteg környezetébe ágyazottak, ezért a nyári napok Balaton felől feláramló párás meleget estétől hűvös erdei levegő váltja fel a szőlősorok

csapadék • precipitation

• ALSÓÖRS
• ASZÓFŐ
• BALATONAKALI
• BALATONALMÁDI
• BALATONFŐKAJÁR
• BALATONFÜRED
• BALATONKENESE
• BALATONSZŐLŐS
• BALATONUDVARI
• BALATONVILÁGOS
• CSOPAK
• DÖRGICSE
• FELSŐÖRS
• LOVAS
• MENCSHELY
• MONOSZLÓ
• ÓBUDAVÁR
• ÖRVÉNYES
• PALOZNAK
• PÉCSELY
• SZENTANTALFA
• SZENTJAKABFA
• TAGYON
• TIHANY
• VÁSZOLY
• ZÁNKA

11-12

°C/év
C/year

°

között. Az átlagos éves csapadékmennyiségből a tenyészidőszak
alatt átlagosan 350 mm hullik le. Az utolsó tavaszi fagynap április
5-ére tehető, ami kiemelkedően korainak számít.
The climate is defined by the lake to the south and cool air from the
valleys of the Bakony to the north. The vineyards benefit from the
breeze rolling out of the surrounding forests at night, offsetting the
humid warmth of the lake. Precipitation measures 650-700 mm a
year, with about half of this quantity falling during the vegetation
period. The last day with a risk of spring frost usually falls on April
5th, which is significantly earlier in the year than elsewhere in the
country.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A szőlőtermő dűlők alapkőzeteinek rétegsorát a középhegységi típusú
felső perm – alsó triász kori kőzetek alkotják, negyedidőszaki törmeléktakaróval. Jellemzően agyagbemosódásos erdőtalajok fordulnak elő
a területen. Jellegzetes és egyedülálló talajtani képződménye a vörös
erdőtalaj, mely a magas vas-oxid tartalmú permi homokkő mállására
vezethető vissza. A borvidék talajaira a magas kálcium, magnézium és
kálium tartalom jellemző.
The base rock sequence under the vineyards is composed of Upper
Permian and Lower Triassic rocks, overlain by a mantle of Quaternary debris. The typical soil is lassivage brown earth, with very little
variation throughout the district. The notable exception is the unique
geological formation known as red forest soil, created by weathering
Permian sandstone, a rock with a high concentration of iron oxide.
High levels of calcium, magnesium, and potassium are also common.
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135
2044

ha
ha

Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERJÓ
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
JUHFARK
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
MERLOT
NEKTÁR
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
ROZÁLIA
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SEMILLON
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
ZENGŐ
ZENIT
ZEUS
ZWEIGELT
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KUNSÁG
Duna borrégió • Duna Wine Region
• KÖMPÖC
• ABONY
• KUNBAJA
• AKASZTÓ
• KUNBARACS
• ALBERTIRSA
• KUNFEHÉRTÓ
• APOSTAG
• KUNSZÁLLÁS
• ÁGASEGYHÁZA
• KUNSZENTMIKLÓS
• BALLÓSZÖG
• LADÁNYBENE
• BALOTASZÁLLÁS
• LAJOSMIZSE
• BÁCSALMÁS
• LAKITELEK
• BÁCSSZŐLŐS
• MÉLYKÚT
• BÉNYE
• MONOR
• BÓCSA
• MONORIERDŐ
• BUGAC
• MÓRICGÁT
• CEGLÉD
• NAGYKÁTA
• CEGLÉDBERCEL
• NAGYKŐRÖS
• CIBAKHÁZA
• NAGYRÉV
• CSEMŐ
• NYÁRLŐRINC
• CSENGŐD
• NYÁRSAPÁT
• CSERKESZŐLŐ
• ÓCSA
• CSÉPA
• ORGOVÁNY
• CSIKÉRIA
• ÖRKÉNY
OS
• CSÓLYOSPÁL
• PÁHI
• DÁNY
• PÁLMONOSTORA
• DUNAPATAJ
• PETŐFISZÁLLÁS
• DUNAVECSE
• PILIS
• DÖMSÖD
• PIRTÓ
• FELSŐLAJOS
• RÁCKEVE
• FÜLÖPHÁZA
• SOLT
• FÜLÖPJAKAB
• SOLTSZENTIMRE
• FÜLÖPSZÁLLÁS
• SOLTVADKERT
• GOMBA
• SZABADSZÁLLÁS
• HARTA
• SZANK
• HARKAKÖTÖNY
• SZELEVÉNY
• HELVÉCIA
• SZENTKIRÁLY
• HERNÁD
• SZIGETCSÉP
• IMREHEGY
• SZIGETSZENTMÁRTON
• INÁRCS
• SZIGETÚJFALU
• IZSÁK
• TABDI
• JAKABSZÁLLÁS
• TÁPIÓSZENTMÁRTON
• JÁNOSHALMA
• TÁPIÓSZELE
• JÁSZBERÉNY
• TÁZLÁR
• JÁSZSZENTANDRÁS
• TISZAALPÁR
• JÁSZSZENTLÁSZLÓ
• TISZAJENŐ
• KAKUCS
• TISZAFÖLDVÁR
• KASKANTYÚ
• TISZAINOKA
• KECEL
• TISZAKÉCSKE
• KECSKEMÉT
• TISZAKÜRT
• KELEBIA
• TISZASAS
• KEREKEGYHÁZA
• TISZAUG
• KÉLESHALOM
• TOMPA
• KISKŐRÖS
• KISKUNFÉLEGYHÁZA • TÓALMÁS
• TÖKÖL
• KISKUNHALAS
• ÚJLENGYEL
• KISKUNMAJSA
• ÚJSZILVÁS
• KISSZÁLLÁS
• ZSANA
• KOCSÉR

mm/év
mm/year
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2000

óra/év
hour/year

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

középhőmérséklet • mean temperature

450-500

napsütés • sunshine

csapadék • precipitation

• KÓKA

10-11
°C/év
C/year

°

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

Magyarország középső részén helyezkedik el. Legnagyobb
része a Duna-Tisza közén, valamint a Tiszazugban terül
el. Észak-nyugatról a Csepel-sziget, északról a Gödöllőidombság egyes termőhelyei kapcsolódnak hozzá. A termőhely környezeti jellemzőit alapvetően az alföldi jelleg
határozza meg. A tengerszint feletti magasság 150 méternél
alacsonyabb. A domborzat síkvidéki jellegű, a szintkülönbségek a 10-20 métert nem haladják meg.
The Kunság wine district is situated in the center of the
country, with most of its territory falling between the Duna
and Tisza rivers and the Tiszazug region. On the north and
northwest, it includes certain grape-growing areas of
the Csepel Island in the Danube and, respectively, of the
Gödöllő Hills. The terrain is essentially a flat plain throughout, with an elevation below 150 m and variation of less
than 10 to 20 m.
KLÍMA

CLIMATE

A termőhely klimatikus viszonyait a Magyarországon alapvetően uralkodó kontinentális éghajlat határozza meg: a forró
nyarak és a hideg telek. A vegetációs időszakban gyakoriak
- július, augusztus hónapban - a hőségnapok.
The climate is defined by the continental influences
that prevail in much of Hungary, with a hot summer
and a cold winter. Days with scorching heat commonly occur during the vegetation period, particularly
in July and August.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

Zömmel mésztartalmú homoktalajok (humuszos és
futóhomok), valamint kisebb részben barna erdőtalajok, csernozjom, réti és öntéstalajok jellemzik. A homoktalaj sajátossága, hogy gyorsan melegszik, világos
színe a napsugárzást jobban visszaveri, ami segíti a szőlő érését is, valamint 75 %-ot meghaladó kvarctartalma következtében immunis a filoxéra szempontjából.
Ugyanakkor tápanyag-szolgáltató és víztartó képessége, ásványianyag-tartalma kisebb.
The prevailing soil type is calcareous sand, both humus-enriched and of the quick sand type. In some
places, brown forest soil, chernozem, meadow and alluvial soils are also found. Sand soils are distinguished
by the ability to warm up fast and reflect the sun better due to their light color, which is obviously beneficial
to the vines. In addition, more than 75% of these soils
consists of quartz, which makes them immune to phylloxera. On the downside, they have an inferior water
retention ability as well as lower concentrations of nutrients and minerals.
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2398
20820

ha
ha

Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

ARANY SÁRFEHÉR
BÍBOR KADARKA
BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CHASSELAS
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERFÜRTŰ
EZERJÓ
FURMINT
GENEROSA
GYÖNGYRIZLING
HAMBURGI MUSKOTÁLY
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
JUBILEUM 75
KADARKA
KARÁT
KÁRMIN
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
KÖVIDINKA
LEÁNYKA
MÁTRAI MUSKOTÁLY
MUSCAT OTTONEL
NEKTÁR
MERLOT
OLASZ RIZLING
PINOT BLANC
PINOT NOIR
POZSONYI FEHÉR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
TURÁN
ZENGŐ
ZENIT
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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SZEKSZÁRD
Pannon borrégió • Pannon Wine Region

96

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY
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2050-2100
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

598

mm/év
mm/year

napsütés • sunshine

A borvidék a Szekszárdi-dombságon és a Geresdi-dombság északkeleti részén terül el. Az észak-déli csapású dombvidéktől nyugatra a 680 m magas
Mecsek hegység nyúlványai, keleti felében pedig a Sárköz síksága, a Gemenci tájvédelmi körzet húzódik, amelyet a Duna folyó határol.

csapadék • precipitation

• ALSÓNÁNA
• ALSÓNYÉK
• BÁTA
• BÁTASZÉK
• DECS
• HARC
• KÉTY
• KAKASD
• MEDINA
• ŐCSÉNY
• SIÓAGÁRD
• SZÁLKA
• SZEKSZÁRD
• VÁRDOMB
• ZOMBA

11,3

C/év
C/year
°

°

The Szekszárd wine district stretches over the Szekszárd Hills and the
northeastern reaches of the Geresd Hills. Both trend north to south, and
are delimited by the 681 meter tall Mecsek Range to the west and the
Sárköz Plain with the Danube to the east, home to the famous Gemenc
Nature Preserve.
KLÍMA

CLIMATE

Klímájának alakításában az atlanti és a mediterrán hatás a döntő, de jelentős a kontinentális befolyás, és különösen fontos a Duna hatása is. A
folyó vízfelszíne visszatükrözi a napsugárzást, illetve a hatalmas víztömeg
jelentősen csökkenti a szélsőséges hőmérsékletváltozások hatásait. A
forró, napfényben gazdag nyár és ősz, a még a kései érésű szőlőfajták bogyóinak beérését is lehetővé teszi. Az évi csapadékmennyiség átlagosan
598 mm, ami elengedő a szőlő normális fejlődéséhez.
The climate is shaped by the Atlantic and the Mediterranean to a decisive extent, but retains its overall continental character and is subject to
a particularly powerful influence by the Danube. The river’s large body of
water both reflects the rays of the sun and helps tone down wide swings
of temperature. The hot, sunny summer season and a long Indian summer for much of the fall enable even late-ripening varieties to ripen with
good sugar degrees. The annual precipitation is 598 mm, just sufficient
enough to ensure the normal development of the vines.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A Szekszárdi-dombság különböző, szabálytalan irányú dombhátakból
és dombsorokból, valamint zegzugos futású eróziós völgyekből áll. A
széles (100-200 m) platójú ép töréslépcsők 100-150 m magasságra
emelkednek. A dombsorokat, völgyközi hátakat, asztal sima platókat
(20-40 m) lösztakaró borítja, míg a lejtőket, töréslépcsőket és az idősebb deráziós völgyek fenekét vékony (1-7 m) lejtőtörmelékes lösz fedi.
Jellemzőek a Ramann-féle barna erdőtalajok különböző mértékben
erodált változatai, de gyakoriak a löszkopárok is.
Made up of diverse, irregular ridges, sequences, and erosional valleys
forming a zig-zag pattern, the Szekszárd Hills have intact fault scarps
with broad (100-200 m) plateaus rising 100-150 m above sea level. The
sequences, ridges and plateaus are covered by a loess mantle 20-40 m
thick, while the fault scarps and the bottom of older erosional valleys
are overlain by a thin ( 1 to 7m) layer of detrital loess soil. Ramann’s
brown forest soils in varying degrees of erosion are prevalent, but erosional loess soil is also quite common.
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2226

ha
ha

Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

ALIBERNET
BÍBORKADARKA
BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERFÜRTŰ
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKOPORTÓ
KÉKFRANKOS
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
MALBEC
MENOIRE
MERLOT
MÉSZIKADAR
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SAGRANTINO
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TANNAT
TURÁN
TRAMINI
VIOGNIER
ZEFÍR
ZENIT
ZÖLD SZAGOS
ZÖLD SZILVÁNI
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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TOLNA

98

mm/év
mm/year
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2060

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

500-700

napsütés • sunshine

• ABA
• APARHANT
• BÁTAAPÁTI
• BIKÁCS
• BONYHÁD
• BONYHÁDVARASD
• BÖLCSKE
• CIKÓ
• DUNAFÖLDVÁR
• DUNASZENTGYÖRGY
• DÚZS
• FÁCÁNKERT
• FELSŐNYÉK
• FÜRGED
• GRÁBÓC
• GYÖNK
• GYÖRE
• GYÖRKÖNY
• HIDAS
• HŐGYÉSZ
• IGAR
• IREGSZEMCSE
• IZMÉNY
• KISDOROG
• KISMÁNYOK
• KISSZÉKELY
• KISVEJKE
• KÖLESD
• LENGYEL
• LAJOSKOMÁROM
• MADOCSA
• MAGYARKESZI
• MEZŐKOMÁROM
• MÓRÁGY
• MŐCSÉNY
• MUCSFA
• MUCSI
• NAGYDOROG
• NAGYSZÉKELY
• NAGYMÁNYOK
• NAGYSZOKOLY
• NÉMETKÉR
• OZORA
• PAKS
• PÁLFA
• PÁRI
• PINCEHELY
• REGÖLY
• SÁRSZENTLŐRINC
• SEREGÉLYES
• SIMONTORNYA
• SZABADHIDVÉG
• TAMÁSI
• TENGELIC
• TEVEL
• TOLNA
• TOLNANÉMEDI
• VÁRALJA
• ZÁVOD

csapadék • precipitation

Pannon borrégió • Pannon Wine Region

11,8

C/év
C/year
°

°

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

Magyarország délnyugati részén, nagyobb részben Tolna megyében, kisebb részben Baranya és Fejér megyében található. A szőlőültetvények
többnyire enyhe lejtésű, kedvező, délies kitettségű, védett domboldalakon fekszenek.
Most of this wine district in southwestern Hungary belongs to Tolna
County, with some of it stretching over to Baranya and Fejér Counties. The
vines are planted on gentle slopes with a southern exposure that shelters
from northerly winds.
KLÍMA

CLIMATE

Klímája a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlati típusba tartozik. A napsütéses órák éves száma elérheti a 2060 órát, az évi középhőmérséklet sokéves átlagban 11,8 °C. A legcsapadékosabb hónap a május
és a június, az uralkodó szélirány az északnyugati.
Moderately hot and humid, data collected over the course of many
years demonstrates that the local climate is characterised by up to
2060 hours of insolation and an annual mean temperature of 11.8
°C. May and June are the rainiest months; the prevailing winds are
northwesterly.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A leggyakoribb talajképző kőzet a lösz, a szőlőültetvények kisebb részben
homokon települtek, de előfordulnak barnaföldek (Ramann-féle barna
erdőtalajok), agyagbemosódásos barna erdőtalajok és mészlepedékes
csernozjom talajok is.
The most important main rock is loess, but a smaller portion of the vineyards are planted in sandy soils. In some areas, brown earth (Ramann’s
brown forest soil), lassivage brown earth, and calcareous chernozem are
also found.
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Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

ALIBERNET
BÍBORKADARKA
BLAUBURGER
CABERNET SAUVIGNON
CABERNET FRANC
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
DORNFELDER
EZERFÜRTŰ
EZERJÓ
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
MERLOT
MENOIRE
NEKTÁR
SAUVIGNON BLANC
SÁRGA MUSKOTÁLY
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
ZÖLD SZILVÁNI
ZÖLD VELTELINI
ZENIT
ZENGŐ
ZWEIGELT
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VILLÁNY
Pannon borrégió • Pannon Wine Region

• BISSE
• CSARNÓTA
• DIÓSVISZLÓ
• HARKÁNY
• HEGYSZENTMÁRTON
• KISHARSÁNY
• KISTÓTFALU
• MÁRFA
• NAGYHARSÁNY
• NAGYTÓTFALU
• PALKONYA
• SIKLÓS
• SZAVA
• TÚRONY
• VILLÁNY
• VILLÁNYKÖVESD
• VOKÁNY

FÖLDRAJZ

A környező síkságból kiemelkedő Villányi-hegység déli kitettségű lankáin kb.
25 km hosszan terül el.
The wine district comprises the southern slopes of the Villány range,
which rises dramatically from the surrounding plains.
KLÍMA

CLIMATE

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

2070-2100
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

700

mm/év
mm/year

napsütés • sunshine

A termőhely földrajzi helyzete alapján kimagasló mennyiségű és időtartamú
napsugárzásban részesül. Az évi középhőmérséklet kb. 11 °C, a vegetációs
időszak átlaghőmérséklete 17,5 °C. A csapadék évi mennyisége a sokéves
átlag alapján 700 mm. Keveredik a kontinentális és a mediterrán éghajlat, a déli lejtőkön elsősorban a mediterrán hatás érvényesül. Mérsékelten
nedves vidék, enyhe téllel, ahol a csapadék eloszlása viszonylag egyenletes,
a hőmérsékletingadozás kicsi. Az uralkodó szél északi és északnyugati, de
gyakori a nyugat-kelet irányú levegőmozgás is.

csapadék • precipitation
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Due to its geographical situation, Villány enjoys a quantity and length of
insolation far above the national norm. The annual mean temperature
is around 11°C, while the average temperature during the vegetation
period is 17.5°C. Precipitation is 700 mm based on the average of many
years. The continental climate is mixed with Mediterranean influences,
the latter being particularly strong on the south-facing slopes. Villány is
a moderately wet area, with a mild winter, a relatively even distribution
of precipitation through the year, and only modest fluctuations of temperature. The prevailing wind is north-northwestern, but air movement
west to east is also quite frequent.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A Villányi-hegység alapkőzetét tekintve középső triász kori mészkőből és
dolomitból, jurakori tengeri üledékből származó mészkőből, valamint az
alsó kréta időszakban képződött mészkőből áll. Az alapkőzeten túlnyomórészt csernozjom barna erdőtalaj alakult ki. A pleisztocén időszakban, a hideg, száraz éghajlatú stádiumokban kialakult lösz és lösszerű
„lejtőüledék” képezi a talajok anyakőzetét. Mészben való gazdagságából
adódóan könnyen aprózódik és mállik, ezért termékeny talajtakaró jött
létre rajta. Ennek megfelelően a talajtakaró a lejtőkön változó vastagságú mészben gazdag agyagos lösz, melyeket a fennsík jellegű hegytetőn
több helyen rendzina vált. Az alapkőzeten található altalaj vastagsága dűlőnként eltérő. A termőhelyet általában jellemzi, hogy viszonylag vastag,
tápanyagokban gazdag talaj takarja az alapkőzetet.
The bedrock of the Villány range consists of middle-Triassic limestone and dolomite, limestone from Jurassic marine sediments, and
limestone dating from the Lower Cretaceous. This bedrock produced
mostly chernozem type brown forest soils. The parent rock of the
soils is loess and loess-like colluvium formed during the cold and dry
phases of the Pleistocene. The high concentration of lime causes the
base rock to weather easily and thus to evolve fertile soils — clayey
loess rich in lime and of varying thickness on the slopes, often replaced by redzina on the ridges and plateaus. The thickness of the
subsoil overlying the parent rock varies from vineyard to vineyard,
but the general tendency is for thick and nutrient-rich soil layers.
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Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
MENOIRE
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
ZENGŐ
ZENIT
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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1964

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

592,6

napsütés • sunshine

Az Egri borvidék a Mátra és a Bükk-hegység között, az Északi-középhegység és az Alföld találkozási vonalán fekszik, 160-180 méter tengerszint feletti
magasságban. Keleti és nyugati irányban az egri völgyet 200-300 méter
magas dombok határolják. A várostól északkeletre terül el a Nagy-Egedhegy hatalmas tömbje, amely 500 méter fölé magaslik.

csapadék • precipitation

• ALDEBRŐ
• ANDORNAKTÁLYA
• DEMJÉN
• EGER
• EGERBAKTA
• EGERSZALÓK
• EGERSZÓLÁT
• FELDEBRŐ
• FELSŐTÁRKÁNY
• KERECSEND
• MAKLÁR
• NAGYTÁLYA
• NOSZVAJ
• NOVAJ
• OSTOROS
• SZOMOLYA
• TARNASZENTMÁRIA
• TÓFALU
• VERPELÉT

10,65
°C/év
C/year

°

The Eger wine district is situated at altitudes of 160-180 m between the
Mátra and the Bükk Mountains, where the Northern Range meets the
Great Plain. From the east and the west, the main valley is bordered by
hills varying between 200 m and 300 m in height. North of the eponymous city of Eger is the looming bulk of the Nagy-Eged Hill rising more
than 500 m above sea level.
KLÍMA

ha
ha

CLIMATE

A borvidék jellemző meteorológiai adatainak 47 éves átlaga a következő: évi középhőmérséklet 10,65 °C, évi csapadékmennyiség átlag:
592,6 mm, napsütéses órák számának éves átlaga: 1964 óra.
The 47-year average of accumulated weather data are the following:
annual mean temperature 10.65 °C; precipitation 592.6 mm; insolation 1964 hours.
TALAJTÍPUS

1133
5623

SOIL TYPE

Verpelét, Feldebrő, Aldebrő, Tófalu települések határában található lepedék öntéshomok kivételével vulkáni eredetű riolittufán képződött többféle (ramman, csernozjom, kovárványos, erodált) barna erdőtalaj féleség.
A szőlőültetvények egy-két kivételtől eltekintve fennsíkokon, valamint
ezek enyhe déli, nyugati és keleti fekvésű lankáin helyezkednek el. Ezekből emelkedik ki a tengeri mészkőüledékeken képződött barna erdőtalajjal bíró Nagy-Eged-hegy és az andezit alapú Mész-hegy.
Apart from the sheet alluvial sands in the communes of Verpelét,
Feldebrő, Aldebrő, and Tófalu, the district is characterized by various brown forest soils evolved over volcanic rhyolite tuff, including
the Ramann’s, chernozem, banded, and erosional types. With a few
exceptions, the vineyards are planted on the plateaus and their gentle
slopes with a southern, eastern or western exposure. Towering above
them is the already mentioned Nagy-Eged Hill with its brown forest
soil over marine limestone sediments and the Mész Hill with its characteristic andesite bedrock.
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Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

ALIBERNET
BÍBORKADARKA
BLAUBURGER
BOUVIER
CABERNET DORSA
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CHASSELAS
CSABA GYÖNGYE
CSERSZEGI FŰSZERES
CSÓKASZŐLŐ
EZERFÜRTŰ
FURMINT
GYÖNGYRIZLING
HAMBURGI MUSKOTÁLY
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
JUHFARK
KABAR
KADARKA
KÁRMIN
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KERNER
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
MÁTRAI MUSKOTÁLY
MENOIRE
MERLOT
MÉZES
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SAUVIGNON BLANC
SÁRGA MUSKOTÁLY
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
TURÁN
VIOGNIER
ZEFÍR
ZENIT
ZENGŐ
ZÖLDSZILVÁNI
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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MÁTRA

356-903
mm/év
mm/year

1900-2000

napsütés • sunshine

• KISNÁNA
• KISNÉMEDI
• MARKAZ
• MOGYORÓD
• NAGYRÉDE
• ŐRBOTTYÁN
• PÁSZTÓ
• PÁLOSVÖRÖSMART
• RÓZSASZENTMÁRTON
• SZADA
• SZENDEHELY
• SZÜCSI
• VÁC
• VÁCEGRES
• VÁCRÁTÓT
• VÉCS
• VERESEGYHÁZ
• VISONTA

10,5

középhőmérséklet • mean temperature

• ABASÁR
• APC
• ATKÁR
• BUDAPEST-RÁKOSLIGET
• DETK
• DOMOSZLÓ
• ECSÉD
• GYÖNGYÖS
• GYÖNGYÖSHALÁSZ
• GYÖNGYÖSOROSZI
• GYÖNGYÖSPATA
• GYÖNGYÖSSOLYMOS
• GYÖNGYÖSTARJÁN
• HALMAJUGRA
• HATVAN
• HEVES
• KARÁCSOND
• KEREPES

óra/év
hour/year

°C/év
C/year

°
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Magyarország északi részén helyezkedik el hazánk legmagasabb kelet-nyugat irányban húzódó hegyvidéke, a
Mátra, melynek napfényben gazdag, déli lejtőin található legnagyobb dombvidéki borvidékünk. Az északi szelektől védett, részben vulkanikus, részben tápanyagban
gazdag, üledékes talajain kiváló minőségű borszőlő termeszthető.
Stretching east to west in northern Hungary, the Mátra
is the tallest range of mountains in the country as well
as the largest wine district, not counting those on the
plains. Protected from cold northerly winds, the sunny
southern slopes are ideally suited for the production of
excellent quality wines. Benefits are also reaped from
the local soles which are either volcanic in origin or of
the nutrient-rich sedimentary type.
KLÍMA

CLIMATE

Klímáját a Magyarországon alapvetően uralkodó kontinentális éghajlat határozza meg, amit leginkább a forró
nyarak és a hideg telek jellemeznek. Az éves napfénytartam 1900-2000 óra. Az évi középhőmérséklet átlagosan 10,5 °C, a tenyészidőben pedig eléri a 17 °C-ot.
The climate is subject to the continental influences that
dominate throughout most of the country, with insolation of 1900-2000 hours. An annual mean temperature of 10.5 °C, and an average temperature as high as
17 °C during the growing season.
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Kékfrankos szőlő
Kékfrankos grape
Egyéb szőlőfajták
Other grape varieties
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BÍBORKADARKA
BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CHASSELAS
CSERSZEGI FŰSZERES
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKFRANKOS
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SZÜRKEBARÁT
SYRAH
TRAMINI
TURÁN
ZENIT
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Maurer Oszkár

borász, Maurer Pincészet
winemaker at Maurer Winery

A kékfrankos bora rendelkezik egyfajta
bájjal és komolysággal, meghatározó
jellemzője a jólihatóság. Ügyesen muzsikál
minden kategóriában,
A szerémi borvidéken négyféle kékszőlőt termesztettek a 19. századi eleji fajta feljegyzések
alapján. Ezek közül a legnagyobb területen a
kadarka díszlett, majd ezt követte a pinot noir,
kékoportó és a kékfrankos. A Maurer pincészet
mindössze egy hektáron termeszt kékfrankost,
viszont három különböző karakterű dűlőben.
A kékfrankos bora rendelkezik egyfajta bájjal és komolysággal, meghatározó jellemzője
a jólihatóság. Ügyesen muzsikál minden kategóriában, a rozétól kezdve a silleren át a vörösborig, de még késői szüretelésű természetes
édesbor készítésére is alkalmas. Szerémségben
akár még vörös ürmöst is készítenek belőle.
Organikus művelésű területen, ahol a dűlőnek
markáns üzenetei vannak, gyönyörűen gyümölcsös, gyógynövényes, fűszeres illatú bort is adhat,
feltéve ha a pincében nem túlbuzgó a borász és
fajélesztőkkel, túlzott barrique hordó használattal
nem fedi el a csodát. Fel szoktam tenni a kérdést a
vendégeknek, hogy tudnak-e mondani egy olyan
országot, ahol legalább fele akkora területen
termesztenek kékfrankost mint Magyarország.
Nincs ilyen ország. Ausztriában az Örvidéken sem
éri el a termőterülete a felét a Magyarországinak.
Ennek ellenére a világ inkább Blaufrankischként ismeri a kékfrankost. Ennek nem csak
az előző rendszer az oka, főként, hogy lassan
30 éve, hogy megtörtént a rendszerváltás.
Ennek az oka a professzionális gondolkodás, cselekvés, valamint a márkaépítés hiánya. Szerencsére vannak előremutató folyamatok. Boldog
Kékfrankos Évet kívánok minden kedves kékfrankos termelőnek és borkedvelőnek egyaránt!

Maurer Oszkár
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Kékfrankos possesses some kind of charm
and seriousness while it is always easy
to drink. The variety smartly performs in
each category.
Four red grape varieties were produced in the
Syrmian wine district - that is to say, notes from
the early 19th century claim so. The largest area
belonged to Kadarka, followed by Pinot Noir,
Portugieser and Kékfrankos. Maurer Winery has
only one hectare of Kékfrankos but are spread
over three vinyards which each hold different
characteristics. Kékfrankos possesses some kind
of charm and seriousness while it is always easy
to drink. The variety smartly performs in each
category, from rosé through siller to red, and even
late-harvest natural sweet wine. In Syrmia, red
Ürmös wine is also produced using Kékfrankos.
In organic cultivation areas where vineyards have
pronounced messages, this grape is able to give
beautifully fruity, herbal and spicy wines with
selected yeasts and intensive use of barrique
barrels. Some winemakers become overzealous,
however choosing to conceal these wonders.
I usually ask the guests of my wine tastings to tell
me a country where the production area of Kékfrankos reaches at least half of the Hungarian
one. There is no such country although the world
knows this grape as the Blaufrankisch variety from
Austria. We cannot blame the socialist era since
almost 30 years have passed since the transition.
The reason is the complete lack of professional
planning, acting and branding, although there are
now plans for the future. I wish a happy Kékfrankos year to all producers of this wonderful grape
and to wine lovers as well.

Oszkár Maurer

HATÁRON TÚL
WINE REGIONS ACROSS
THE BORDER
Kiadványunk a határon túli magyar termelők
részére is nyitott.

• MUZSLA

Egy régióból érkeztek borok, a felvidéki Muzsláról.
One region outside Hungary that sent samples for this
edition is Muzsla in the Felvidék region (today Slovakia).
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Etyeki Kúria Borgazdaság
Etyeki Kúria Winery
1996

Etyek-Buda

54 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2091 Etyek, Öreghegy, 2699 hrsz.
+36-22-920-990
etyek@etyekikuria.com
www.etyekikuria.hu

A borászat 1996-ban alakult, 2 hektár szőlőterülettel az etyeki Öreghegyen. Hamarosan a borvidék egyik vezető borászata lett. Jelenleg az Etyeki Kúria összesen 54 hektár szőlőbirtokon gazdálkodik (Etyek-Buda: 32 ha,
Sopron: 22 ha). Mérész Sándor főborász Matolcsy Sára birtokigazgatóval közösen 2013-ban megvalósította a
borászat modernizálását, ahol az éves termelés meghaladja a 200.000 palackot.
The winery was established in Öreghegy near Etyek using two hectares of cultivated area. Soon it became
one of the leading estates in the wine district. Etyeki Kúria currently tends 54 hectares of grapes (32
ha in Etyek-Buda and 22 ha in Sopron). Winemaker Sándor Mérész, and estate manager Sára Matolcsy
implemented the modernisation of the winery in 2013. Annual production exceeds 200,000 bottles.

Etyeki Kúria Borgazdaság

|

Etyeki Kúria Winery

Kékfrankos
Dunántúl

3000-4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély, vibráló rubin szín. Füstös, meleg
illatok, gyümölcsösség, édes fűszerek,
kakaó és szederlekvár. Meggy, málna
és gazdag fahordó használat jellemzi.
Szájban friss, finom tanninszerkezet,
kifejezett alkohol és krémes, joghurtos
tónusok bukkannak fel. Az édes
fűszerek mellett a gyümölcs dominál,
hosszú, kerek lecsengéssel köszön el.
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Termelő,
Bortársaság

Deep, vibrant ruby colour. The smoky,
warm aromas show fruitiness, sweet
spiciness, cocoa powder and mulberry
jam notes. Sour cherry, raspberry
and a rich use of oak determine the
style. Fresh on the palate with fine
tannin structure, pronounced alcohol
and creamy, yoghurt tones. Sweet
spiciness, followed by fruit and long,
round finish.

Cseri Pincészet
Cseri Winery
2012

Pannonhalma

9,5 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9026 Győr, Hédervári u. 58/b.
+36-30-421-7415
cseripince@gmail.com
www.cseripince.hu

Létezik egy kis borászat a Pannonhalmi borvidék szívében, ahol egyedi panorámával, családias, baráti hangulattal és persze nem utolsó sorban kitűnő borokkal várják a látogatókat. A Cseri Pincészet hamar a gourmet
éttermek kedvenc beszállítójává vált annak ellenére, hogy ők a borvidék legfiatalabb tagjai. A Cseri család a
magas minőség mellett elkötelezett, kézi szürettel, kíméletes feldolgozással készíti egyedi ízvilágú borait.
There is a small winery at the heart of the Pannonhalma wine district where guests are welcomed with
unparalleled scenery, cosy atmosphere, not to mention excellent wines. Despite being the youngest
estate in the wine district, Cseri Winery quickly became the favourite supplier to gourmet restaurants.
The Cseri family insists on quality: they make their characteristic wines by hand harvesting and mild
processing.

Cseri Pincészet

|

Cseri Winery

Pannonhalmi
Kékfrankos
2016

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. Developing aromas, sweet
spiciness with ripe sour cherry. Lively
acidity along the line, medium body
and tannins, well-integrated. Playful,
vivid wine, sharing currant, sour
cherry and raspberry notes, followed
by a dash of graphite and minerality.
Slender, brisk, round and truly dynamic
wine with fine balance.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatát édes fűszeresség,
érett meggy és fejlődő aromatika
jellemzi. Élénk savak mentén halad a
szerkezet, közepes testtel és tanninnal
kiegészülve. Vidám bor, tele élettel,
melyben ribizli, meggy, málna, egy
kevés grafit és ásványosság is megjelenik. Filigrán, vibráló, szép egyensúllyal
rendelkező, kerek, dinamikus tétel.

Pannonhalma
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Bruckner Borászat
Bruckner Winery
1978

Sopron

4,5 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 6.
+36-30-684-4198
bruckner.boraszat@gmail.com

A család poncichter eredete révén több száz éve foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Nagyapjuk,
Bruckner Nándor 1978-ban nyitotta meg Sopron első hivatalos magán borkimérését, innen számítják újkori
történetüket. Kis családi pincészetként 4,5 hektáron gazdálkodnak, és boraikat hangulatos családi borozójukban értékesítik. Céljuk a magas minőségű borok készítése, melyet régiójukban árusítanak olyan borkedvelők
számára, akik értékelik a fűszeres, telt ízű vörösborokat és legfőképp nagyra tartják a soproni kékfrankost.
With Poncichter roots, this family has been growing vines and making wine for centuries. Their grandfather,
Nándor Bruckner opened the very first officially recognised private wine shop; marking the beginning of
the most recent chapter in the family’s history. As a small family winery they cultivate 4.5 hectares and sell
their wines in their pleasant tavern. Their goal is to create high quality wines sold within the region for those
consumers who appreciate spicy and full-flavoured red wines, and highly value the Kékfrankos of Sopron.

Bruckner Borászat

|

Bruckner Winery

Nuance Soproni
Kékfrankos
2015

110

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránátba hajló színvilág. Illatát szegfű,
herbás jegyek és fanyar gyümölcsösség dominálja. Kifejezett savak és
mérsékelt tanninok enyhén szárító jelleggel. Erőteljes fűszeresség határozza
meg a tételt, amit herbás, meggyes és
aszalt tónusok követnek. Kikerekedett
bor gazdag szerkezeti elemekkel és
közepes plusz lecsengéssel.

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Sopron

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Garnet colour. Carnation, herbs and
tart fruitiness appear on the nose.
Pronounced acidity and moderate
tannins, accompanied by a slightly
drying effect. The powerful spiciness
dominates the flavour profile, followed
by herbs, sour cherry and dried notes.
Round wine with structural elements
and medium plus finish.

Iváncsics Pince
Iváncsics Winery
2004

Sopron

5 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9400 Sopron, Szegfű u. 30.
+36-99-317-262
ivancsicspince@freemail.hu
www.ivancsicspince.hu

Az Iváncsics Pince jellegzetes kis családi gazdálkodás, a család telepítette és műveli a szőlőt. Kizárólag saját
termésből készítik boraikat. Nagy gondot fordítanak a terméskorlátozásra és a környezetkímélő technológiára.
A szőlő értékes ízét és zamatát hagyományos és korszerű technológia ötvözésével, kíméletes feldolgozással mentik át a borba. Nemzetközi, országos valamint regionális versenyeken elért sikereik tanúskodnak az
Iváncsics borok kiválóságáról.
Iváncsics is a typical small winery using estate-grown fruit from vineyards planted and cultivated by
the family. Working with strictly limited yields and environmentally friendly methods, they rely on
a considered blend of traditional and modern technologies. Gentle processing methods are used to
preserve invaluable primary grape aromas in their wines, whose excellence is attested to by awards
garnered at various regional, national and international competitions.

Iváncsics Pince

|

Iváncsics Winery

Kékfrankos
Steiner dűlő
2015

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. The ripe red berry fruit
appears on the nose, followed by some
toasty notes and piquant spiciness.
Velvet tannin texture and medium full
body, accompanied by lively structure.
Plum, sloe, sour cherry and a dash
of minerality pop up on the flavour
profile, yet the harmonious, sweet
spiciness supports the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában érett piros bogyós
gyümölcsök és egy kevés tósztosság
egészül ki pikáns fűszerességgel.
Bársonyos tannintextúra, valamint
közepesen telt lendületes szerkezet
jellemzi. Szilva, kökény, meggy és ásványos jegyek bukkannak fel az ízben,
majd a harmonikus, édes fűszerek a
végén tartást is adnak a bornak.

Sopron
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Jandl Pince
Jandl Winery
1988

Sopron

10 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9421 Fertőrákos, Patak sor 26.
+36-99-355-048
jandlbor@jandl.hu
www.jandl.hu

A Soproni borvidék Balf és Fertőrákos közötti, Fertő-tó menti területein helyezkednek el a Jandl szőlőterületek.
A pincészet célja a lehető legmagasabb minőségű, természetközeli borok előállítása. Fontosnak tartják a bor
lelkét adó tradíciók megtartását, valamint azt is, hogy ha valaki felbont egy üveg Jandl bort, testet és lelket
tápláló italt kortyolhasson.
The Jandl Winery’s production areas are situated between Balf and Fertőrákos, alongside the shores of
Lake Fertő in the Sopron wine district. The goal of the winery is to create the highest possible natural quality
wines. By preserving traditions, Jandl believes their bottles are filled with spirit which nurture both body
and soul when enjoyed.

Jandl Pince

|

Jandl Winery

Missio
Soproni Kékfrankos
2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepesen mély, rubin szín. Mérsékelt
illatában cigánymeggy, málna, szegfű
és némi étcsokoládé is felbukkan. Szép
egyensúly mutatkozik a szerkezetben, grafitos, de sima tannintextúra,
cigánymeggy, bors és egy kevés avar
dominálja az ízképet. Fejlődő jelleget
mutató, szép lecsengésű bor.

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Sopron

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Medium deep, ruby colour. Moderate
nose with black sour cherry, raspberry,
clove and a hint of dark chocolate.
Fine balance on the structure, graphite
like, yet smooth tannin texture. Black
sour cherry, black pepper and a dash
of forest floor dominate the flavour
profile. Developing in style with a fine
finish.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Csapody Balázs

tulajdonos, Kistücsök Étterem
owner of Kistücsök Restaurant

Fűszeres, vagány, néha meglepően harsány
ízű fajta, számos a hazai alapanyagból
készült ételeinkhez hasonlóan. Miért
szeretem a kékfrankost? Mert érezni rajta
hogy jól érzi magát hazánkban, és igazi
gasztroborként funkcionál.

Spicy, cool, and occasionally a surprisingly
uproarious variety, similar to quite a few of
our dishes made from Hungarian ingredients.
Why do I love Kékfrankos? Because I can feel
that its found its home in our country and
provides a real staple at the dinner table.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Kézdy Dániel

Tokaj szakértő, a Furmint Február ötletgazdája, az Aszú Prime alapítója
expert of Tokaj wines, mastermind of Furmint Ferbruary,
founder of Aszú Prime

A kékfrankos lehetne az a kiváló fajta,
Kékfrankos could be the excellent grape
amely mentén még szorosabbra lehetne fűzni that mitigates pursuing closer ties between
az osztrák-magyar borbarátságot.
Austrian and Hungarian wine lovers.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

dr. Fiath Attila

nemzetközi borakadémikus, Master of Wine jelölt
Dip. WSET, Master of Wine candidate

A kékfrankos a legfontosabb magyar
kékszőlő fajta. Gyönyörűen ki tud teljesedni
szinte minden borvidékünkön, megannyi
borstílusunkban és minden jó borászunk
kezében.
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Kékfrankos is the most important
Hungarian red grape variety. It can evolve
marvellously in almost all of our wine
districts, showing several different styles
under the care of our excellent winemakers.
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Linzer-Orosz Borászat
Linzer-Orosz Winery
2011

Sopron

13 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9421 Fertőrákos, Fő utca 95.
+36-20-392-0296
info@linzerorosz.hu
www.linzerorosz.hu

A borászat 2011-ben alakult a Linzer és az Orosz (anyai ágon Stubenvoll) család összefogása eredményeként.
Poncichter családok, ebbe a világba születtek bele, amelyre utal mottójuk is: „A bor az életünk.” Egész évben
szeretettel várnak minden érdeklődőt borászatuk központjában, Fertőrákoson. A csapat: Linzer Samu – borászat, Orosz Péter – szőlő, Orosz Csaba – kereskedelem.
In 2011, the winery was established by Linzer and Orosz (Stubenvoll on the mother’s side) families. Both
families are Poncichter decendants, as is reflected in their motto, “Wine is our life”. All year round, visitors
are welcome at the winery in Fertőrákos, where the team is made-up of Samu Linzer - winemaking, Péter
Orosz - vineyard, and Csaba Orosz - business affairs.

Linzer-Orosz Borászat

|

Linzer-Orosz Winery

Kékfrankos
Sopron

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepesen intenzív, rubin szín. Friss,
meggy, málna és eper illat, kikerekedett piros bogyós gyümölcsösség, némi
fűszeres hűvösséggel kiegészítve a
háttérben. Száraz, friss gyümölcsök,
visszafogott, finom, szemcsés tanninok
és kerek savak jellemzik, gyümölcsorientált bor. Behízelgő málna, eper
és ribizli bukkan fel az ízvilágban. Harmonikus, jóivású tétel, mely könnyed
lecsengéssel köszön el.
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Termelő

Medium deep, ruby colour. Fresh, sour
cherry, raspberry and strawberry
on the nose, red berry fruitiness,
accompanied by a dash of cool
spiciness in the background. Dry on the
palate with fresh fruit, reserved, finegrained tannin and round acidity, fruitoriented wine. Seductive raspberry,
strawberry and currant flavours.
Harmonious, easy drinking style with a
smooth finish.

Linzer-Orosz Borászat

|

Linzer-Orosz Winery

Kékfrankos
Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2016

Linzer-Orosz Borászat

|

Ruby colour. Restrained on the nose,
accompanied by sour cherry, black
pepper and a dash of herbal tone.
Lively, lean acidity and slightly drying
tannin texture, followed by sour cherry,
currant and herbal notes. Fresh style
with an easier finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Visszafogott illatában
meggy, bors és enyhe gyógynövényes
tónus is megjelenik. Lendületes, szikárabb savak mentén indul a bor, enyhén
szárító tannintextúrával társul, melyet
meggy, ribizli és gyógynövények
követnek. Friss stílusú, könnyedebb
lecsengéssel rendelkező tétel.

Termelő

Linzer-Orosz Winery

PS.

kékfrankos
2015

3000 - 4500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Medium garnet colour. Leathery,
slightly vegetal and moderately
pronounced aromas. Lean style and
reserved fruitiness with medium body
and alcohol, as well as some dusty
tannins. Sour cherry, mulberry and a
hint of dark chocolate appear on the
palate, followed by the herbal, leathery
and medicinal tone from the nose.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes, gránátba hajló szín. Bőrös,
picit vegetális, mérsékelten kifejezett
aromatika. Szájban szikárabb stílust
képvisel, a visszafogott gyümölcsösség
mellett közepes test és alkohol, valamint poros tanninok jellemzik. Meggy,
szeder és némi étcsokoládés jegy
követi az illatból már ismert gyógynövényes, bőrös, medicinális stílust.

Sopron

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018
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Lővér Pince
Lővér Winery
1995

Sopron

86 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9400 Sopron, Ady Endre út 31.
+36-99-506-212
sopvin@loverpince.hu
www.loverpince.hu

A Lővér Pince szőlőültetvényei a Fertő-tó karéjában helyezkednek el. Borászati filozófiájukban a hagyományok
(1863-ban épült fahordós érlelő pince) és a modern felfogások ötvöződnek. Meggyőződésük, hogy a borvidékre
jellemző vidáman kirobbanó gyümölcsillatokat, ízeket kell megjeleníteni boraikban, amit hagyományos hordós
érleléssel színesítenek vörös- és néhány fehérborukban.
Cultivating vineyards on the shores of Lake Fertő, the Lővér Winery follows a philosophy that combines the
traditions of a cellar built in 1863 with a modern approach. The Winery insists on preserving the fruit scents
and aromas unique to the district. These characteristics are further refined by traditional barrel- aging their
red and some white wines, too.

Lővér Pince

|

Lővér Winery

Soproni Kékfrankos
Sopron

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Tükrös, bíbor szín. Az egyszerű, de
szép piros bogyós gyümölcsös illatot a
meggy és a ribizli dominálja. Szájban
friss, lendületes, fanyar piros bogyós
gyümölcsös jegyek jelennek meg.
Szépen elkészített, kerek, harmonikus,
egyensúllyal rendelkező bor. Élvezetes,
vidám tétel.
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Termelő

Clear purple colour. The simple, yet
bright nose is dominated by red berry
fruit, sour cherry and currant tones.
Fresh on the palate, lively with tart
red berry. Well-made, round and
harmonious wine with good balance.
Enjoyable and playful.

Lővér Pince

|

Lővér Winery

Balfi Présház Frettner Kékfrankos
2016

1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő

Medium deep, ruby colour. Plenty of
black berry fruit, mulberry and currant
aromas appear on the nose. The fruits
are supported by some spiciness and
a hint of greenish note. The dry, fresh
fruitiness is underlined by a dash of
minerality and stony tone. Freshness,
fine-grained tannins, savoury walnut,
chocolate and ripe forest fruit in
combination with cool-warm notes on
the flavour profile. Round wine with
long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Fekete bogyós
gyümölcsök, szeder és ribizli jelenik
meg az illatában. A gyümölcsök mellett
a fűszerek is kikerekednek, egy kevés
zöldességgel párosítva. Száraz, friss
gyümölcsök, némi ásványosság és
köves jelleg jellemzi. Frissesség, finom
szemcsés tanninok, rumos diós,
csokoládés, érett erdei gyümölcsös
jegyek és hűvös-meleg kombináció
mutatkozik az ízvilágban. Kerek, hosszú
lecsengésű tétel.

Sopron

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Magyar Dezső

borász, Lővér Pince
winemaker at Lővér Winery

Kékfrankos a legendás, akit „hírbe hoztak”
a franciák kék színű frankjával. A
„nagy túlélő”, mely a filoxéravész után
megerősödve terjedt el, és a stabilan
megbízható, hisz változó talaj- és
klímaadottságok mellett is képes minden
évben egyedien jellegzetes minőségi bort
teremni.
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The legend says that Kékfrankos was made
famous by French soldiers who used their blue
franc notes. Kékfrankos is a great survivor
that gained its strength back after they
phylloxera disaster, and even spread out. Its
stability and reliability is able to provide
unique and characteristic quality wine
under ever-changing soil and climate
conditions.
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Luka Enikő
Enikő Luka
1990

3 ha

Sopron
Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9421 Fertőrákos, Szt. Sebestyén u. 49.
+36-30-272-5014
luka.eniko@freemail.hu
www.lukawine.com

Luka Enikő 2002-ben, édesapja halála után vette át a pincészet vezetését. A kizárólag vörösborokat előállító
borászat azóta számtalan magyar és nemzetközi sikert ért el. A pincészet Fertőrákos világörökségi területén
található. A 3 hektáros birtokról származó borok a Soproni borvidék szépségét és eleganciáját tükrözik.
Enikő Luka took over the leadership of the winery in 2002, when her father passed away. Since then the
winery, producing solely red wines, has achieved numerous Hungarian and international successes. The
estate can be found in the area of Fertőrákos, classified as a World Heritage Site. Wines from the 3-hectare
area reflect the beauty and elegance of the Sopron wine district.

Luka Enikő

|

Enikő Luka

Kékfrankos
Sopron

3000-4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Intenzív illatában
a meggyes, szilvás és fahordó adta
édes fűszeres jegyek dominálnak.
Friss stílusú, vidám, igazi egyéniség,
melyben a közepesen magas alkohol
és test szép egyensúlyt alkot. A sima,
bársonyos tanninszerkezet örömtelivé
varázsolja a bort. Cseresznye és meggy
bukkan fel az ízvilágban. Olajos, hosszú
lecsengéssel rendelkező, szép tétel.
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Termelő,
Bortársaság

Deep purple colour. The pronounced
nose is full of sour cherry, plum and
sweet spiciness, given by the oak.
Fresh style, lively, true personality with
moderately high alcohol and body in
fine balance. The smooth, velvet tannin
structure supports the joyful art of the
wine. Cherry and sour cherry appear
on the flavour profile. Oily texture with
long finish.

Luka Enikő

|

Enikő Luka

Kékfrankos
Sopron

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
Termelő,
Bortársaság

Deep ruby colour. The pronounced
fruitiness on the nose shares warmth
and ripeness in style, underlined
by vanilla, black pepper and floral,
seductive aromas. Truly elegant wine
with velvet tannins and finesse, which
is intensive and multi-layered at the
same time. The flavour profile recalls
sour cherry, black cherry, white pepper,
dark chocolate and cocoa powder,
underlined by a dash of graphite
minerality. Warm and round wine with
medium long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

light-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett gyümölcsösség jelentkezik az orrban, melyben a
melegség és az érettség a mértékadó,
vaníliás, borsos, virágos, behízelgő
aromatika jellemzi. Selymes tanninnal
rendelkező, rendkívül elegáns és finesszel teli bor, mely egyaránt intenzív
és sok rétegű. Ízében meggy, fekete
cseresznye, fehérbors, étcsokoládé,
kakaópor és még egy kevés grafitos
ásványosság is felbukkan. Meleg, kerek,
közepes lecsengésű tétel.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Luka Enikő

borász, Luka Pincészet
winemaker at Luka Winery

Nem könnyű egy mondatban megfogalmazni,
mert egy soproni születésű embernek
a kékfrankos a hovatartozást jelenti,
a soproniságot, a gyerekkort, a lugasokat
a kis présház mellett, amelyeket már alig
látni... A bor pedig egy büszke elegancia,
amit csak a Fertő tó közelsége tud
elővarázsolni ebből a szőlőfajtából.
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As someone born in Sopron, it is not easy to
summarise Kékfrankos as it is part of my
identity, childhood, of which I am reminded
by the now almost invisible arbour next
to the press house. The wine itself is a proud
elegance that is only revealed according
to the proximity of Lake Fertő.
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Pfneiszl Birtok
Pfneiszl Estate
1993

Sopron

13 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9400 Sopron, Kőszegi út 81.
+36-30-560-0736
wine@pfneiszl-vineyards.com
www.pfneiszl.hu

Egyes borász utódok számára a legfontosabb, hogy megalkothassák a saját borukat, de nem ez a helyzet az ifjú
Pfneiszl lányokkal. Ők a saját borászatukat alkotják meg, amely a Fertő-tó déli oldalán, a Soproni borvidéken
található. Birgit és Katrin az új Pfneiszl generáció.
Some children of winemakers are content to create their own wine, but that is not the case with the young
Pfneiszl sisters. Birgit and Katrin established their own winery, the Pfneiszl Estate along the south bank of
Lake Neusiedl, in the wine growing region of Sopron.

Pfneiszl Birtok

|

Pfneiszl Estate

Kékfrankos
Sopron

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2013
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Illata enyhén zárkózott,
szedres, málnás és vérnarancsos
jegyeket hordoz. Kerek, selymes
tanninstruktúra, behízelgő, közepes
test, krémes, majdnem joghurtos
textúra, szeder, málna és eper jellemzi,
egy kevés édes fűszerrel kiegészülve.
Hosszú, kerek lecsengéssel rendelkező,
szép, bájos bor.
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Termelő,
Zwack,
Bornyitó

Deep ruby colour. Slightly shy on the
nose, pointing to mulberry, raspberry
and blood orange. Round, velvet tannin
structure, seductive, medium body,
creamy, almost yoghurt like texture,
mulberry, raspberry and strawberry
aromas, backed up by some sweet
spiciness. Truly charming wine with
long, round finish.

Pfneiszl Birtok

|

Pfneiszl Estate

„Újra együtt”
Kékfrankos
2015

Pfneiszl Birtok

|

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Zwack,
Bornyitó

Ruby colour. The pronounced nose is
full of sour cherry, rose pepper and
some leather tone in the back. Fresh
acidity on the palate, chalky tannin
texture, ripe sour cherry and cherry,
followed by chalky-stony minerality
and backed up by some leathery note
at the finish. Lively and brisk wine with
medium long finish and good balance.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Kifejezett illatában meggy,
rózsabors és egy kevés bőrösség bukkan fel a háttérben. Szájban friss savak,
krétás tannintextúra, érett meggy és
cseresznye jelentkezik, amit kiegészít
egy meszes-köves ásványosság némi
bőrösséggel fűszerezve a végén. Vibráló, lendületes bor, közepesen hosszú
lecsengéssel és jó egyensúllyal.

Sopron

Pfneiszl Estate

Mesés Vidék

kékfrankos magnum

Sopron

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2007

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránát szín. Aszalt szilva, medvecukor
és melegség jellemzi illatban, némi
szantálfás jeggyel, finom bőrösséggel és
egy kevés lekvárossággal kiegészülve.
Időre van szüksége, érdemes dekantálni.
Kerek, selymes textúra, kifejezett alkohol, közepes savak és tannin mentén
halad a bor. Nagyon jól beépült textúra,
élénk savak, rengeteg gyümölcs és
fűszerek sokasága jellemzi. A mérsékelt
„édesség” jól áll neki, hosszú lecsengéssel és komoly szerkezettel rendelkező,
fejlett, nagyon szép bor.
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Termelő,
Zwack

Garnet colour. Dried plum, liquorice
and warm notes, followed by some
sandal wood, fine leathery tone and
jamminess. It needs time, it’s worth
to decant. Round, velvet texture,
pronounced alcohol, medium acidity
and tannins. Well-supported texture,
lively acidity, plenty of fruit and
spiciness. A hint of “sweetness” looks
just fine, underlined by long finish
and serious structure, fully developed,
skillfully-made wine.
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Roll Pincészet
Roll Winery
2008

Sopron

8 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9400 Sopron, Áfonya u. 8.
+36-70-556-6159
roll.p@freemail.hu
www.rollpinceszet.hu

Első generációs kis családi borászat. 8 hektár szőlőterületen gazdálkodnak. Területeiket rengeteg energiát ráfordítva kíméletes módon, terméskorlátozással, alkalmazottak nélkül művelik. Két fajta fehér (zöld veltelini,
Irsai Olivér), négy fajta vörös (kékfrankos, cabernet sauvignon, pinot noir, a 3 fajta házasításából pedig egy cuvée
készül), valamint még egy rozébort állítanak elő kékfrankosból.
This small, first-generation family winery has 8 hectares of vineyards. Using their own manpower, great
effort and energy has been put in to cultivating the land by implementing mild methods and crop regulation,
without any employees. They have two white wines (Grüner Veltliner and Irsai Olivér), four red wines
(Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir and a blend of these 3) and a rosé made from Kékfrankos.

Roll Pincészet

|

Roll Winery

Soproni Kékfrankos
Sopron

750-1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Intenzív gyógynövényes, herbás jegyek és visszafogott
gyümölcsösség jellemzi. Friss savak,
szögletes tanninszerkezet, mérsékelt
gyümölcsösség, egy kevés kakaópor
és fanyarság is feltűnik a borban a
vegetális tónusok mellett. Szikár,
karakteres lecsengéssel köszön el.
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Termelő

Medium ruby colour. Pronounced
herbal and medicinal tone,
accompanied by reserved fruitiness.
Fresh acidity, square like tannin
structure and moderate fruit profile,
underlined by a dash of cocoa powder
and tartness, followed by some green
notes in the back. Slender, characterful
finish.

Szent Márton Pincészet
Szent Márton Winery
2006

Sopron

60 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9794 Felsőcsatár, Rozmaring utca 1.
+36-30-908-7882
borturizmus@gmail.com
www.majorarvaborhaz.hu

Borászatukat 2006-ban alapították családi összefogással. Elsődleges céljuk a minőségi helyi szőlő helyben
való feldolgozása. Boraik 90%-a vörös-, 10%-a fehérbor. Különleges szőlőfajtákkal is dolgoznak, pl.: dornfelder,
acolon, cabernet mitos, cabernet cubin.
The estate was established in 2006 when multiple family members joined forces. Their primary
objective is to process high quality grapes locally. The proportion of red and white wines is 90% and
10%, respectively. Also cultivated here are rare and special grape varieties such as Dornfelder, Acolon,
Cabernet Mitos and Cabernet Rubin.

Szent Márton Pincészet

|

Szent Márton Winery

Vaskeresztesi
Kékfrankos
2017

750-1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Deep purple colour. The pronounced
nose shares sour cherry, followed by
youthful, lively aromas. Fresh acidity
with elevated sour cherry flavours,
seductive and with great balance.
Round, fruity, crisp, flavourful wine
with fine finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Kifejezett illatában
meggyes tónusok bukkannak fel, fiatalos, dinamikus aromatika jellemzi. Friss
savakkal és határozottan meggyes jegyekkel rendelkező, behízelgő, nagyon
szép egyensúlyt mutató bor. Kerek,
gyümölcsös, ropogós és jó zamatú,
szép lecsengéssel záró tétel.

Sopron
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Vincellér
Vincellér Winery
1986

Sopron

26 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9493 Fertőboz, Fő utca 30.
+36-20-911-2364
tibor@vincellerhaz.com
www.vinceller.com

A Fertő tó déli partján, Fertőbozon, az egykori Széchenyi uradalmi birtokon és annak pincéjében tevékenykednek 1986 óta három család összefogásában. A birtokboraikat a Vincellér, míg prémiumboraikat Molnár
Titi Selection néven hozzák forgalomba. Zömében közép-európai fajtákkal foglalkoznak, mint a zenit, zöld
veltelini, Zweigelt és a kékfrankos. A borturista érdeklődőket egész évben várják a kerékpárbarát fertőbozi
vinotékában.
In 1986, three families joined forces at the southern shore of Lake Fertő, in Fertőboz, using the estate and
cellar once belonging to the Széchenyi family. Primarily using Central European grape varieties such as
Zenit, Grüner Veltliner, Zweigelt and Kékfrankos, the estate wines are called Vincellér, while the premiums
are bottled under the name of Molnár Titi Selection. Wine lovers are welcome all year round in their bikerfriendly wineshop in Fertőboz.

Vincellér

|

Vincellér Winery

Soproni Kékfrankos
Sopron

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2014
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránát szín. Kissé vegetális illat aszalt
gyümölcsökkel, némi dzsemességgel
és oxidációval kiegészítve. Jóivású,
könnyed, picit hűvös stílusban
megszerkesztett, mérsékelten hosszú
lecsengésű tétel, érett meggyel és
cseresznyével társítva.
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Termelő

Garnet colour. Slightly green notes,
dried fruit, a dash of marmalade and
some oxidative tones appear on the
nose. Easy drinking, light wine in cool
style, moderately long with ripe sour
cherry and cherry on the palate.

Weninger Pincészet
Weingut Weninger
1997

Sopron

19 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9494 Sopron-Balf, Fő u. 23.
+36-99-531-082
balf@weninger.com
www.weninger.com

35 éve foglalkoznak kékfrankos szőlő termesztésével, melyet hat szőlőültetvényen és három területen művelnek; agyagos, agyagpala, csillámpala és mészkő talajokon terem e fajta. Nagyon korán felismerték, hogy
az egyes területek karaktere csak egészséges és élő talajon keresztül érzékelhető. A legrégebbi tőkéik 80
évesek. Amilyen tisztelettel vannak szőlőik iránt, olyan tisztelettel vannak az emberek és a természet iránt is.
They have been cultivating Kékfrankos for 35 years on six plantations situated in three different areas
where the soils consist of clay, schist, mica and limestone. They immediately recognised that the special
characteristics of the areas can only be transmitted to the wines via healthy and living soil. Their oldest
grapevines were planted 80 years ago. The utmost respect is paid to their plantations, people and nature.

Weninger Pincészet

|

Weingut Weninger

Balf Kékfrankos
Sopron

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016

Purple colour. Pronounced, somewhat
dusty and smoky on the nose with
intensive sour cherry and some
leathery notes. Lively acidity on the
palate, accompanied by medium body,
alcohol and low tannin. Slightly tart
wine, sharing sour cherry and leather
on the flavour profile as well, backed
up by lively finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Bíbor szín. Kifejezett illatában kissé
poros, füstös, intenzív meggyes jegyek
és némi bőrösség jelenik meg. Szájban
élénk savak, frissesség, közepes test,
alkohol és alacsony tannin jellemzi.
A könnyed fanyarság, a meggy és a
bőrösség ízben is megjelenik hosszú,
dinamikus lecsengéssel párosulva.

Termelő,
Bortársaság

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018

125

Wetzer Péter
Péter Wetzer
2009

Sopron

3 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9400 Sopron, Brennbergi út 6/c.
+43-676-91-20-100
peter@wetzer-bor.com
www.wetzer-bor.com

Wetzer Péter 2009-óta készít borokat a Soproni borvidéken. A mindössze 3 hektárral rendelkező, természethű és terroir központú kis borászat fókuszában a kékfrankos szőlőfajta áll.
Péter Wetzer has been making wine in Sopron wine district since 2009. The small winery tends 3 hectares
of vineyard, insists on natural processes, highlights terroir and focuses on Kékfrankos.

Wetzer Péter

|

Péter Wetzer

Spern Steiner
kékfrankos
2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

light-bodied

Mély bíbor szín. Húsos, gazdag, baconös jellegű illat rengeteg fekete bogyós
gyümölccsel fűszerezve, kifejezett tétel. Friss és mentás jegyek keverednek
benne egy kis gyógynövényes tónussal.
Szájban gazdag, telt, tannin hangsúlyos,
mégis bámulatosan friss, érett és telt
ízek jellemzik némi hűvös, ásványos
jelleggel. Réteges bor, tele fekete bogyós gyümölccsel, hosszú lecsengéssel
köszön el. Harmonikus, szép tétel, mely
a talaj jegyeit is magában hordozza.
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Sopron

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Terroir Club

Deep purple colour. Fleshy, rich bacon
like, multi-layered nose with lots of
black berry fruitiness and spiciness,
pronounced. Fresh and minty notes,
followed by some medicinal tone. Rich
mid palate profile, fullish, tannindriven, yet still marvellously refreshing.
Ripe flavours in combination with cool
minerality. Layered wine with plenty
of black berry fruit and long finish.
Harmonious, fine wine, sharing the
impressions of the “soil” as well.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Pfneiszl Birgit és Katrin
borászok, Pfneiszl Birtok
winemakers at Pfneiszl Estate

Évente 365 napot dolgozunk a kíváló
kékfrankosért. Az ibolya, a sötét bógyós
gyülmöcsök, az édesgyökér, a menta, a
meggy és a szárított szilvák elegáns
árnyalat a jutalmunk.. Mesés dűlőinknek,
az alacsony hozamoknak, az aprólékos
szőlőgazdálkodásnak, a megfelelő
odafigyelésnek, a szenvedélyes és gondos
borkészítésnek köszönhetően karakteres
és kellemes ásványossággal rendelkező
kékfrankosok születnek.

We work 365 days a year for excellent
Kékfrankos. We are rewarded with the
elegant shades of violet, dark berries,
liquorice, mint, sour cherry and prune. Due
to the fabulous vineyards, low crop load,
sophisticated viticulture, proper care,
passion and attentive winemaking, our
Kékfrankos wines carry real character and
pleasant minerality.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Ercsey Dániel

borszakújságíró, a WineSofa társalapítója, a BORIGO szerkesztője
wine journalist, co-founder of Wine Sofa, editor at BORIGO

A kékfrankos osztrák fajta. Blaufrankisch.
Vagy mégsem? Hiszen a szlovákok, a
horvátok, a szlovének, a csehek is termesztik.
A fővárosa pedig Sopron. Ödenburg. A csúcsa
pedig - mármint a fajtának - jelenleg a
Vashegy, Eisenberg DAC. Miközben az egyébként
osztrák borszakértő mosolyogva meséli,
hogy régen Ausztriában nem nagyon volt
kékszőlő, csak a melegebb Pannon vidékeken,
így tulajdonképpen a Blaufrankisch sokkal
inkább kékfrankos. Csak azt nem érti, miért
nem vagyunk büszkék rá. Talán végre ez is
elkezdődik ezzel a könyvvel.
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Kékfrankos, the Austrian red grape? Or is it
Blaufränkisch? The variety is also grown in
Slovakia, Croatia, Slovenia and in the Czech
Republic. Its capital is Sopron. Ödenburg. Its
peak - I mean the variety - is currently the
Iron mountain, Eisenberg DAC. On the other
hand, an Austrian wine expert explains with
a smile that in the past, red grapes were not
really cultivated in Austria. It came from the
warmer Pannon areas, thus Blaufränkisch
is actually Kékfrankos. He just cannot
understand why we aren’t more proud of it.
This book may help to take a step in the right
direction.
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Gyukli Pince
Gyukli Cellar
1983

Balatonfüred-Csopak

5 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8230 Balatonfüred, Lapostelek dűlő 4049.
+36-20-981-0484
info@gyukli.hu
www.gyukli.hu

hrsz.

A Gyukli Pincében közel négy évtizede készítik a Balaton régió kiváló borait. Gazdálkodóként hiszik, hogy a természet tiszta, ezért mind a szőlőben, mind pedig a pincében lehetőség szerint kemikáliák nélkül asszisztálnak
a folyamatokhoz. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a szőlőültetvények hosszútávon fenntartható jó egészségügyi
állapotának megőrzésére, a termőterülethez illeszthető fajta gondos megválasztására és a gazdálkodás során
kialakuló ökológiai lábnyom csökkentésére.
For almost four decades, Gyukli Cellar has been creating excellent wines in the Lake Balaton region. As
winemakers, they believe nature is clean and therefore have chosen not to use any chemicals in both the
vineyard and the cellar. They put special emphasis on preserving the healthy condition of the plantation,
carefully selecting varieties that best suit the area, and decreasing the ecological footprint created during
cultivation.

Gyukli Pince

|

Gyukli Cellar

Kékfrankos
BalatonfüredCsopak

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Érett szilva, némi aszalt
meggy, oxidáció és előrehaladottság
jellemzi. A friss savak mellett magas
alkohol, aszalt jegyek, csipkebogyólekvár és enyhén szárító csersav bukkan
fel. Balzsamos bor, közepesen hosszú
lecsengéssel.

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő

Ruby colour. Ripe plum appears on the
nose, followed by dried sour cherry,
oxidative style with some development.
Fresh acidity, accompanied by high
alcohol, dried notes, rosehip jam and
slightly drying tannins. Balsamic like
wine with medium long finish.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Elek Ágnes

beszerzési vezető, Auchan Magyarország Kft.
wine purchasing leader, Auchan Magyarország Ltd.

A kékfrankos jó barátom, Misi kedvenc bora.
Eleinte nem értettem miért. Ahogy egyre többet
kóstolom, egyre jobban tetszik. Egyszer
talán a kékfrankos is jó barátom lesz...
Örülnék neki. Hajrá kékfrankos!

Kékfrankos is my good friend, Misi’s favourite
wine. At first I couldn’t understand his choice,
but the more I taste it, the more I like it. Maybe
one day Kékfrankos will be a good friend of
mine, too. I hope it does. Go Kékfrankos!

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Balogh Zoltán

borász, Somlói Apátsági Pince
winemaker at Somló Abbey Cellar

Alapvetően, „fehérboros alkat” vagyok, de ha I happen to be a white wine drinker, but if
kékszőlőből készült bort iszom, akkor az I taste a wine made from the juice of red
ritka kivétellel mindig kékfrankos.
grapes it is almost always Kékfrankos.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Csíki Sándor

gasztronómiai szakíró, foodstylist
culinary expert and jurnalist, foodstylist

Ajándék, hogy akadnak olyan magunkénak
vallott, a tágabb történelmi régióval is
barátsággal összekapcsoló szőlőfajtáink,
mint a változatos kékfrankos, amely
szinte minden étkezéshez fantasztikus, amit
vörösborral akarunk párosítani.
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It is a gift that we have some grape varieties
belonging to us through which we can
connect to our wider historical region. One
such grape is the versatile Kékfrankos, which
enriches us with fantastic feelings whenever
we want to drink red wine.
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Homola Pincészet
Homola Winery
2009

Balatonfüred-Csopak

15 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8229 Paloznak, Vincellér utca 0534 hrsz.
+36-70-431-2050
info@homolapinceszet.hu
www.homolapinceszet.hu

A pincészet Paloznak, Csopak, Alsóörs és Tihany legjobb dűlőiben gazdálkodik, 15 hektár saját területen. A borvidék hagyományait tiszteletben tartva elsődleges fajta az olasz rizling, továbbá kiemelet figyelmet fordítanak
a kékfrankosra és a furmintra. A borok Homola Szabolcs tulajdonos és Homonna Attila főborász folyamatos
együttgondolkozásából születnek. Nagy hangsúlyt fektetnek a kísérletezésre és a tradicionális borkészítésre,
ezt mutatják a Homola-sorozat hordós erjesztésű és érlelésű tételei, mint a Sáfránkert Olaszrizling és a Hajnóczy Olaszrizling, a Parti Szél házasítás vagy a Kékfrankos.
The winery works with grapes on the best slopes of Paloznak, Csopak, Alsóörs and Tihany; owning 15
hectares in total. Respecting the traditions of the wine district, Olaszrizling is the main variety, however
special attention is paid to Kékfrankos and Furmint as well. All wines are the result of continuous
cooperation between owner, Szabolcs Homola and winemaker, Attila Homonna. Great emphasis is put on
both experimenting and traditional winemaking, as can be noted in the Homola oak-fermented and oakaged wines such as Sáfránkert Olaszrizling, Hajnóczy Olaszrizling, Parti Szél blend and Kékfrankos.
Homola Pincészet

|

Homola Winery

Kékfrankos
BalatonfüredCsopak

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány rubin szín. Letisztult, könynyed aromatika meggyes és ribizlis
jegyekkel. Szájban friss savak, sima
textúrájú tannin, közepes test és
alkohol jellemzi. Cseresznye és szilva
dominál az ízvilágban, érett stílusú,
integrált, élvezetes tétel, közepesen
hosszú lecsengéssel.
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Termelő,
Bortársaság,
Zwack

Ruby colour. The clean, effortless
aromas show sour cherry and
currant notes. Fresh on the palate,
accompanied by smooth tannin
texture, underlined by medium body
and alcohol. Cherry and plum dominate
on the palate in ripe style, wellintegrated, truly enjoyable wine with
medium long length.

Homola Pincészet

|

Homola Winery

Kékfrankos Selection
BalatonfüredCsopak

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
Termelő

Medium ruby colour. Fresh fruitiness
appears on the nose, full of raspberry
and bramble, followed by a dash of
hibiscus and jammy tone in the back.
Elegant perfume, underlined by sour
cherry and currant aromas. Fresh on
the palate with light tannin, dominated
by fruitiness, round body and alcohol.
Jammy wine with refreshing length,
rich and warm finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Friss gyümölcsökkel nyit az orrban, málna, szeder, egy
kevés hibiszkusz és lekváros tónusok
jellemzik a háttérben. Elegáns parfümösség, meggy és ribizli is beköszön
az illatban. Szájban üde és könnyed
tanninok és gyümölcsösség dominál a
kerek test és alkohol mellett. Lekváros,
friss lecsengéssel, gazdag, melegséggel
távozik.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Földesi Gyula

OBB tag, igazgató, Soós István Borászati
és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
member of OBB, director of Soós István
Oenology VET School

Kevés olyan fajta van a hazai
szőlőfajták között, amely ilyen
szeretetnek és elismertségnek örvend, mint
ez a Hungarikummá vált, sok csodás rejtő
borszőlő.
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There are very few Hungarian grape varieties
that are so well loved and have the
reputation as the miraculous Kékfrankos a real Hungary specialty.
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Schieszl Borház
Schieszl Winery
1896

Balatonfüred-Csopak

12 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

2011 Budakalász, Budai út 83.
+36-26-340-465
schieszl@schieszl.hu
www.schieszl.hu

Szőlőterületeik két borvidéken (Mátrán és Balatonfüred-Csopakon), négy dűlőben, 12 hektáron fekszenek.
Elsősorban a szakma iránti szenvedélyükre épül a pince, mindezt elősegíti a 21. századi innovatív gazdálkodásmód. Filozófiájuk: precizitás, gondoskodás, kíméletesség, modern technológia.
Their plantations lie in two wine districts (Mátra and Balatonfüred-Csopak) and four vineyards covering
12 hectares. The foundation of the cellar is primarily based on their passion toward this profession,
complemented by innovative cultivation methods of the 21st century. Their philosophy: precision, care,
tenderness and advanced technology.

Schieszl Borház

|

Schieszl Winery

Kékfrankos
BalatonfüredCsopak

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Bíbor szín. Illatában cseresznye, herbás
és enyhén földes jegyek jelennek
meg a háttérben. Egyszerű, kerek
tanninszerkezet, cseresznye és savak
dominálnak az ízképben, visszafogott
tanninokkal kiegészítve, könnyed
lecsengéssel párosítva.
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Termelő

Purple colour. Cherry and herbal notes,
followed by a dash of earthy character
in the background. Simple, round, yet
reserved tannin structure, underlined
by cherry, lively acidity and moderately
long length.

Szent Donát Birtok
St. Donat Estate
2001

Balatonfüred-Csopak

14 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8229 Csopak, Szitahegy u. 28.
+36-20-584-1212
info@szentdonat.hu
www.szentdonat.hu

A Balaton egyike a világ karakteres termőhelyeinek, ahol értelmet nyer a terroir fogalma. A termőhely
megmutatkozik a borokban és ez a karakter dűlőnként tovább bontható attól függően, hogy milyen a talaj,
hogyan változik a lejtésszög, a magasság, a Balatontól és az erdőktől mért távolság. Céljuk, hogy ezek az
árnyalatnyi, de jól beazonosítható különbségek megjelenjenek a borokban. Ez határozza meg a munkát a
szőlőben és a pincében. Ezért tartják fontosnak az olasz rizlinget, a furmintot és a kékfrankost. Ezért becsülik meg az idősebb tőkéket és készítenek termésükből talaj, hegy és dűlő szerint válogatott borokat.
Balaton is one of those unique areas of the world where the concept of terroir has a raison d’etre. The place
of production is traceable in the wines - what is more, it can be further divided based on the single vineyards,
soil type, slope angle, height, proximity of Lake Balaton, and the forests. Their goal is to present these tiny but
distinguishable differences in the wines. This effort drives the work in both the vineyards and in the cellar. That
is the reason why they hold Olaszrizling, Furmint and Kékfrankos so important and that is why they honour old
grapevines by making wines from their fruits selected by soil, mountain and vineyard.
Szent Donát Birtok

|

St. Donat Estate

Magma
kékfrankos
2016

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány rubin szín. Kedves, behízelgő
illatában meggy, fekete bors és vanília
jelenik meg. Szájban friss savak, közepes tannin és test jellemzik, rendkívül
elegáns és sok rétegű bor, tökéletes
egyensúllyal és harmóniával. Ribizli,
csipkebogyó, meggy és herbás jegyek
bukkannak fel a szájban, finom édes
fűszerekkel és ásványossággal kiegészülve. A fiatalos, vibráló és tökéletes
savak jóivásúvá varázsolják. Szép tétel!
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BalatonfüredCsopak

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Light ruby colour. The pleasant,
seductive nose points to sour cherry,
black pepper and vanilla. Fresh acidity
on the palate, followed by medium
tannin and body, very elegant, multilayered wine with perfect balance as
well as harmony. Currant, rosehip, sour
cherry and herbal tones, accompanied
by fine spiciness and minerality.
Youthful, vibrant wine with perfect
acidity in an easy drinking style. Fine
indeed!
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Garamvári Szőlőbirtok
Garamvári Estate
1993

Balatonboglár

85 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8638 Balatonlelle, Kishegyi u. 42.
+36-85-554-154
lelle@garamvariszolobirtok.hu
www.garamvari.hu

A Garamvári Szőlőbirtok családi vállalkozás, amely a családfő, Garamvári Vencel borászmérnöki képzettségén
és több évtizedes borászati tapasztalatain alapszik. A cég szőlészeti és borászati tevékenysége a balatonlellei
szőlőbirtokhoz, míg tradicionális pezsgőkészítése a budafoki pezsgőpincéhez kötődik. A magyar és nemzetközi szőlőfajtákból készült boraikkal és tradicionális pezgsőikkel már több évtizede ismertek a hazai és külföldi
borfogyasztók körében.
This family enterprise is headed by Vencel Garamvári who has enological qualifications and decades
of experience. The winery is supported by two pillars: the estate in Balatonlelle, and the Vincent brand,
a sparkling wine operation based in Budafok. Their wines made from Hungarian and international grape
varieties, as well as their traditional sparkling wines, have been known and renowned by consumers at
home and abroad for decades.

Garamvári Szőlőbirtok

|

Garamvári Estate

Lellei Kékfrankos
Balatonboglár

750-1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Fűszeres, gyógynövényes,
visszafogott gyümölcsös illatában
dominál az üdeség. Szájban csendesebb tannin és mérsékelt test jellemzi,
frissességről szól az ízkép. Lédús,
friss málna, szeder és faeper jelenik
meg a szájban, jó egyensúly jellemzi a
közepes alkohol és test között.
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Termelő

Ruby colour. Spicy, herbal notes and
restrained fruitiness appear on the
nose, dominated by freshness. Shy
tannins and moderate body, yet it’s
all about freshness. Juicy, refreshing
raspberry, bramble and mulberry pop
up on the palate, underlined by good
balance between the medium alcohol
and body.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Győrffy Zoltán

főszerkesztő, Pécsi Borozó
chief editor at Pécsi Borozó

A kékfrankos sok fejben még nem tűnik a
legnagyobb lehetőségünknek - már ami a
kékszőlőket és vörösborokat illeti -, még
működnek a tömegtermelés évtizedeiben
szerzett reflexiók, ugyanakkor szerintem
ebben a fajtában tudjuk a leginkább
megmutatni (legyen fajtabor vagy
házasítás része), mire képes a változatos
Pannon táj.

Kékfrankos continues to have many
disbelievers who think of red grapes and red
wines as they once were; old conceptions
originating from the era of bulk
production. Nevertheless, I think we can
bring out the best of this grape, showing
the real potential of the Pannonian region,
both in a single variety wine or a blend.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Hévér László

intézet igazgató, egyetemi tanár,
PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
professor, director Viti- and Vinicultural
Research Institute University of Pécs

Ha a szőlőfajták hangszerek, akkor
a kékfrankos orgona, amely ezernyi
hangjával zengi be a teret. Korunk
Bachjai épp rajta muzsikálnak, s talán
a legnagyszerűbb kompozíciók itt
születnek Magyarországon.
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If grape varieties were musical instruments
then Kékfrankos would be an organ that’s
sound reverberates everywhere. The Bachs of
our time play this instrument, and the most
outstanding compositions may be born here
in Hungary.
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Konyári Pince
Konyári Winery
2004

40 ha

Balatonboglár
Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8638 Balatonlelle, Kishegy, 0113/7 hrsz.
+36-85-700-037
info@konyari.hu
www.konyari.hu

A Konyári Pince a Dél-Balaton talán legismertebb és legelismertebb borászata. Jelenleg 40 hektáros területen gazdálkodik, évente körülbelül 200.000 palackot forgalmaz. Gravitációs szőlőfeldolgozást alkalmaz,
a szőlő felülről érkezik, majd bármiféle mechanikai beavatkozás nélkül, emeletről emeletre „száll alá”. Két
Konyári pince is van: egy 18. századi érlelő pince, ahol barrique hordókban érik a bor, és egy új pince, ahol
együtt él a modern és a hagyományos technológia.
Perhaps the best-known and most widely recognized winemaker on the southern shore of Lake Balaton,
Konyári currently cultivates 40 hectares, with an annual production of 200,000 bottles. At this gravity
flow winery, the harvested grapes travel to the next lower level without any mechanical intervention. The
estate is served by two cellars, one dating back to the 18th century, used for ageing wines in small new oak,
and a new cellar dedicated to a combination of traditional and modern technologies.
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|

Konyári Winery

Piritye
kékfrankos

2015

Balatonboglár

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Teremlő,
Bortársaság

Mély rubin szín. Intenzív illata édes fűszerekre, borsra, érett meggyre, szilvára és
eukaliptuszra emlékeztet. Szájban gazdag
alkohol, kifejezett savak és tannin jellemzik, melyeket meleg, érett gyümölcsök és
édes fűszerek követnek. Ízében cigánymeggy, szegfűszeg, bors és étcsokoládé
jelenik meg, „mediterrán stílusú” bor.
A tökéletes egyensúly és gazdag, szép
hordóhasználat extra dimenziót ad az
érett gyümölcsösség mellé. Rendkívül
hosszú lecsengésű tétel, telis-tele
réteggel és élménnyel.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep ruby colour. The pronounced
nose points to sweet spiciness, black
pepper, ripe sour cherry and eucalyptus.
Elevated alcohol, marked acidity and
tannins, underlined by warm, ripe fruits,
followed by sweet spiciness. Black sour
cherry, clove, black pepper and dark
chocolate shine through on the palate.
“Mediterranean style” wine. Perfect
balance, depth and fine use of oak
support the ripe fruitiness. Very long
finish with full of layers and excitement.
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Konyári Pince

Eredet Pince
Eredet Winery
2015

Kunság

35 ha

Duna borrégió
Duna Wine Region

6230 Soltvadkert, Orczy u. 5.
+36-20-533-3750
eredetpince@gmail.com
www.eredetpince.hu

Az Eredet Pince két fiatal borász Eiler Attila és Ritter Balázs ötlete alapján valósult meg Soltvadkerten. A
pince születésekor még nem sok mindenük volt, de határozott elképzelésük volt, hogy olyan borokat szeretnének készíteni, mely a fajta karakterén túl hitelesen mutatja be a borvidék sokszínűségét.
The Eredet Winery was founded in Soltvadkert by two young winemakers, Attila Eiler and Balazs Ritter.
Right from the start, the goal has been to produce wines that represent both the grape variety and the wine
district.

Eredet Pince

|

Eredet Winery

Kékfrankos
Kunság

750-1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Bíbor szín. Kifejezett illatában piros
ribizli, piros bogyós gyümölcsök jelennek meg, megnyerő, kedves aromatika.
Ízben friss savak, közepes test és sima
textúrájú tannin jellemzi, szájban is a
ribizli és a meggy dominál. Lédús, zamatos bor, mely könnyed lecsengéssel
köszön el.
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Termelő

Purple colour. The pronounced nose
points to red currant, red berry fruit
and pleasant aromas. Fresh acidity on
the palate, accompanied by medium
body and smooth tannin texture.
Currant and sour cherry dominate the
flavour profile. Juicy, flavourful wine
with an easy finish.

Font Pincészet
Font Winery
2000

Kunság

36 ha

Duna borrégió
Duna Wine Region

6230 Soltvadkert, Bócsai út 9.
+36-78-482-733
info@fontpinceszet.hu
www.fontpinceszet.hu

A Font Pincészet dinamikusan fejlődő, többgenerációs családi vállalkozás. Alapvetően reduktív borok termelésével foglalkoznak. Fontosnak tartják a hagyományos, régi magyar szőlőfajták megtartása mellett az új
nemesítésű fajták köztudatba építését is.
Font Winery is a dynamically developing, multigenerational family enterprise generally dealing with the
production of reductive wines. Beside preserving ancient and traditional Hungarian varieties, they consider it
important to introduce recently developed grapes, too.

Font Pincészet

|

Font Winery

Kunsági Kékfrankos
2017

750-1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Medium ruby colour. Sour cherry,
raspberry and plum lead the nose with
moderate intensity. Fresh and light
on the palate, dominated by bright
fruitiness. Round, lovely and charming
simplicity with good balance and
reserved finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Meggy, málna
és szilva vezeti az illatot mérsékelt
intenzitással. Friss és könnyed ízében a
tiszta gyümölcsösség dominál. Kerek,
kedves, bájos, egyszerűsége magával
ragad, szép egyensúllyal és kimért
lecsengéssel köszön el.

Kunság

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018
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Frittmann Borászat
Frittmann Winery
1997

Kunság

45 ha

Duna borrégió
Duna Wine Region

6230 Soltvadkert, Eötvös u. 5.
+36-78-482-690
info@frittmann.hu
www.frittmann.hu

A Frittmann névvel fémjelzett borok családi vállalkozásban Soltvadkerten, az ország legnagyobb borvidékén
készülnek. Frittmann János 2007-ben lett az Év Bortermelője. Az egyik legrangosabb hazai szakmai elismerést, az Év Pincészete díjat borászatuk 2015-ben nyerte el.
Wines bottled under the name Frittmann are created by a family enterprise in Soltvadkert, part of the
largest Hungarian wine district. In 2007 János Frittmann was awarded the title Winemaker of the Year. The
winery won one of the most prestigious Hungarian professional awards, Winery of the Year in 2015.

Frittmann Borászat

|

Frittmann Winery

FPV Kékfrankos
Kunság

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepesen mély, gránát szín. Egy kevés
oxidáció, bőrösség, egzotikus fűszerek,
kurkuma és szójaszósz játszik az orrban. Szájban mérsékelt, piros bogyós
gyümölcsök és fűszerek jellemzik,
könnyed lekváros tónussal búcsúzik.
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Termelő,
Bornyitó

Medium deep, garnet colour. A touch
of oxidative note appears on the
nose, followed by leather, exotic
spiciness, curcuma and soy sauce.
Moderate mouthfeel of red berry fruit
and spiciness, underlined by some
jamminess towards the end.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Frittmann János

borász, Frittmann Borászat
winemaker of Frittmann Winery

Az egyik legizgalmasabb bort adó és a
leggazdaságosabban megtermelhető
kékszőlőnk Magyarországon.”

It is the most economically grown red
grape providing one of the most exciting
wines in Hungary.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Dr. Kozma Pál

osztályvezető, PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Nemesítési és Génmegőrzési Osztály
head of department Department of Breeding and
Gene Conservation Viti- and Vinicultural Research Institute

Magyarországon minden nyolcadik
szőlőtőke kékfrankos, a legnagyobb
felületen termesztett szőlőfajtánk.
Megbízható, sokoldalú, értékes szőlőfajta,
amely sajátos karakterű vörösbort ad.
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In Hungary, one in eight grapevines is
Kékfrankos. This grape variety occupies
the largest area among all of them in our
country. Reliable, diverse and valuable fruit
which produces red wines with distinguishable
character.
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Bodri Pincészet
Bodri Winery
2006

Szekszárd

160 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Faluhely-dűlő
+36-20-440-6666
bodribor@bodribor.hu
www.bodribor.hu

A Bodri birtok egy egész önálló világ a szekszárdi Faluhely dűlőben, ahol egy tavacska közvetlen közelében áll a
birtokközpont. Itt található a borászat, az étterem, a látványkonyha, a borbíráló-központ. A monumentális, félmillió rusztikus téglából épült pince 300 borkóstoló vendég fogadására alkalmas. Optimus a’la carte éttermük a
tradicionális magyar konyhát mutatja be és párosítja a Bodri borokkal. Száláshelyekkel is rendelkeznek, melyek
előzetes foglalással vehetőek igénybe.
Located by a pond, Bodri estate is a world on its own in the Faluhely vineyard in Szekszárd. Alongside the
winery, there is a restaurant with an open kitchen and a wine evaluation center. The monumental winery,
built using half a million antique bricks, has the capacity to host 300 wine-tasting guests. The a la carte
restaurant, Optimus, presents the dishes of traditional Hungarian cuisine paired with Bodri wines. They offer
accommodation that can be booked in advance.

Bodri Pincészet

|

Bodri Winery

Kékfrankos
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Visszafogott bíbor szín. Fiatalos
aromatika, a piros bogyós gyümölcsök
mellett könnyed fűszeresség jellemzi
az orrban. A könnyű test, a közepes
alkohol és savak után enyhén szárító
tannin jelentkezik. Meggy, málna, ribizli
és némi piros virágos tónus bukkan
fel, majd a maga egyszerűségével,
könnyedségével köszön el a bor.
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Termelő,
Veritas

Light purple colour. Youthful on
the nose, sharing red berry fruit in
combination with bright spiciness.
Light body, medium alcohol and acidity,
followed by slightly drying tannins.
Sour cherry, raspberry and currant
flavours, accompanied by a dash of
red flower in the back, underlined by a
simple, soft finish.

Bodri Pincészet

|

Bodri Winery

Faluhely
Kékfrankos Válogatás
2015

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Deep ruby colour. Ripe red berry
aromas appear on the nose, followed
by bramble, currant and raspberry in
a rather ‘shy’ style. Fresh fruitiness,
round, lively and medium body alcohol
and tannin. Well-integrated mid palate,
spiced up by blueberry and bramble.
Harmonious, pronounced wine with a
long and clean sinuosity on the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Érett piros bogyós
aromatika jelenik meg az orrban,
szeder, ribizli és málna bukkan fel
„csendesebb” formátumban. Friss
gyümölcsös, kerek, lendületes, közepes
test, alkohol és tannin jellemzi. Jól
beépült ízvilág áfonyával és szederrel
fűszerezve. Harmonikus, kifejezett,
hosszú lecsengéssel és szép, letisztult
ívvel köszön el a bor.

Szekszárd

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

dr. Bodri István

borász, Bodri Pincészet
winemaker at Bodri Winery

Sokoldalúsága miatt a kékfrankos mind
a szőlészet, mind a borászat számára
a legszebb feladat.
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Due to its diverse nature, Kékfrankos is
the most beautiful challenge for both
viticulture and viniculture.
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Bősz Adrián Pincészete
Bősz Adrián Winery
2006

Szekszárd

4 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca
+36-70-327-3488
info@boszadrian.hu
www.boszadrian.hu

62.

A pincészetet 2006-ban alapította Bősz Adrián a Szekszárdi borvidék legdélebbi pontján, Bátán. Az itteni
dűlők fekvésüknek és talajuknak köszönhetően elsőrendű termesztési potenciállal bírnak. Borainál fontosnak tartja a stílusosságot és az eleganciát nemcsak az élvezeti értékükben, de a képi világukban is. Fontos
számára, hogy a címkéken a térséghez köthető motívumok jelenjenek meg. 25-30 fő számára borkóstolási
lehetőség is elérhető a pincénél, előzetes egyeztetéssel.
Adrián Bősz established this winery in 2006 in Báta, the southernmost edge of the Szekszárd wine district.
These areas have first rate producing potential due to their exposure and soil. The winemaker considers it
important to reflect style and elegance not only in the taste of the wines, but also in their appearance. Labels
mirror themes and patterns connected to the area. Wine tasting events can be arranged at the estate by
pre-booking.

Bősz Adrián Pincészete

|

Bősz Adrián Winery

Cenege dűlő
Kékfrankos
2013
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Cseresznye, meggy,
som és diszkrét szamóca jelenik
meg az illatban némi fűszerességgel
kiegészülve. Szájban friss savak,
kerek tannin és szép mélység jellemzi.
Kifejezett alkohol és finom szemcsés
csersav segíti a szerkezetet. Egy kevés
bőrösség, bors, menta, édes fűszer,
szilva, szeder és áfonya is kiemelkedik
az ízvilágban. Szépen elkészített bor.
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Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Deep ruby colour. Cherry, sour cherry,
cornel and discrete forest strawberry
appear on the nose, backed up by
some spiciness. Fresh acidity on the
palate, followed by round tannin
and good mid palate weight. The
pronounced alcohol and the fine
grained tannin support the structure
with leathery tone, black pepper,
mint, sweet spices, plum, bramble and
blueberry. Well-made wine.

Dúzsi Tamás & Családja
Szegzárdi Borászat
Dúzsi Tamás’s Winery
1994

40 ha

Szekszárd
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Bor u. 47.
+36-74-319-025
duzsi.tamas@t-online.hu
www.duzsitamas.hu

A Dúzsi család pincészetét 1994-ben alapította, a Szekszárdi borvidéken. A családi birtok alapját a Sióagárd-Leányvárban található szőlőterületek adják, ahol elsősorban kékfrankos, merlot, pinot noir, cabernet sauvignon és ezerfürtű szőlőfajtákat termesztenek. Szekszárd legszebb részén, a Görögszó dűlőben
kékfrankos és cabernet franc ültetvényük van. Negyven hektáron gazdálkodnak, ebből 25 hektár saját
ültetvény, a többit integrálják. Pincészetük vezető terméke a rozé, amellyel - és vörösboraikkal - számos
nemzetközi elismerést kapnak évről évre.
In 1994, the Dúzsi family established their winery in Szekszárd, located in Sióagárd-Leányvár vineyards, where
Kékfrankos, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon and Ezerfürtű are the most prominent varieties. In the
Görögszó vineyard, the most picturesque part of Szekszárd, only Kékfrankos and Cabernet Franc are grown.
Production relies on the crop harvested from 40 hectares, including 25 hectares of estate-grown vines and
fruit purchased from 15 hectares. The winery’s leading wine is the rosé, which receives international awards
each year, as do their red wines.
Dúzsi Tamás & Családja Szegzárdi Borászat

|

Prémium Kékfrankos
Görögszó dűlő
2013

Szekszárd

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság,
Borniytó

Deep ruby colour. Pronounced nose
with floral tones, some leatheriness
and plum jam in the back. High alcohol
and full body appear on the palate.
Ripe fruitiness, sour cherry, plum and
elevated jammy notes pop up on the
flavour profile. Medium long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
a virágosság mellett bőrös tónusok
és szilvalekvár is megjelenik. Magas
alkohol és telt test jellemzi szájban.
Érett gyümölcsösség, meggy, szilva és
erősen lekváros jelleg bukkan fel az
ízben. Közepesen hosszú lecsengéssel
köszön el.

Dúzsi Tamás’s Winery
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Eszterbauer Borászat
Eszterbauer Winery
2002

Szekszárd

25 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Bor u. 2.
+36-30-650-8596
info@eszterbauer-bor.hu
www.eszterbauer-bor.hu

Az 1746-os szekszárdi levéltári adatokban már szerepel a szőlőművelő Eszterbauer család, melynek 10. generációja Eszterbauer János, aki Pálinkás László borász segítségével működteti a tradíción alapuló vállalkozást. A szekszárdi adottságoknak megfelelően kínálatuk nagy részét a vörös fajták adják, zászlós boruk a
Szekszárdi Kadarka. Az ősök tiszteletének jeléül a 19. és 20. század szekszárdi „paraszt – polgári” világának
megtestesítőit, a már másvilágra költözött nagyszüleiket és dédszüleiket jelenítik meg borcímkéiken.
Since 1746, the Eszterbauer family’s vineyard has been included in the archives of Szekszard city. Janos is the
10th generation Eszterbauer who operates the tradition-based wine company. In accordance with the local
conditions of Szekszard, the winery produces a large variety of red wines including: Kékfrankos, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir and the well-kept treasure of Szekszárd, the Kadarka. The
images on the labels are in honour of their grandparents and great-grandparents who lived in Szekszard
during the 19th and 20th century, the peasant and bourgeoisie era.

Eszterbauer Borászat

|

Eszterbauer Winery

Tanyamacska
kékfrankos

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubinból gránátba hajló szín. Illatában
érett málna, cseresznye, édes fűszerek
és fűszerpaprika bukkan fel. Szájban az
élénk savakat közepes test és alkohol,
valamint integrált tannintextúra követi,
sok gyümölcsösség fér el a pohárban.
Málna, meggy és ribizli jelenik meg
az ízvilágban, amit rózsabors és egy
kevés gyógynövényesség követ. Feszes
struktúrával rendelkező bor, mely kifejezetten szép lecsengéssel köszön el.
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Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Garnet rim with a ruby core. Ripe
raspberry, cherry and sweet spiciness
appear on the nose, followed by some
paprika powder. Lively acidity, medium
body and alcohol, as well as integrated
tannin texture, accompanied by a truck
load of fruit in the glass. Raspberry,
sour cherry and currant notes,
underlined by rose pepper and some
herbal tone. Firm structure with a truly
fine finish.

Fritz Pincészet
Fritz Winery
1992

Szekszárd

30 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

48 hrsz.
7144 Szekszárd, Decs Szőlőhegy 0201/
+36-74-409-596
info@fritz-tanya.hu
www.fritz-tanya.hu

A Fritz Pincészet évszázados családi hagyományokra épül. Az ősök a németországi Baden-Württemberg régióból származnak, és már az 1600-as évek elején termesztettek szőlőt és készítettek bort. A 18. században
telepedtek le Magyarországon, folytatva a szőlőtermesztést a Szekszárdi borvidéken. A Fritz család ma 30
hektár szőlőterületen gazdálkodik a Decsi-hegy Aranydomb dűlőjén, mely sajátos mikroklímával rendelkezik. A területnek keleti-délkeleti fekvése van, a dombokat fedő lösztakaró pedig egyaránt kedvez a helyi és
világfajtáknak. Fő szőlőfajtájuk a kékfrankos, ez házasításaik alapja is.
Fritz Winery is built on century-long traditions. Their ancestors who came from the German region of BadenWürttemberg have worked with viticulture and viniculture since the beginning of the 1600s. They settled
in Hungary in the 18th century and carried on with grapevine growing in Szekszárd wine district. The Fritz
family currently cultivates 30 hectares at Aranydomb vineyard on Decsi Hill, having real unique microclimatic
conditions. The area faces south-southwest while the loess layer covering the hills favours both local and
international varieties. Their main grape is Kékfrankos; it is the backbone of their blended wines, too.
Fritz Pincészet

|

Fritz Winery

Kékfrankos
2013

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Medium garnet colour. Spicy on the
nose with a slight touch of ham and
pronounced fruitiness, multi-layered
wine. The fine tannin and the elevated
fruitiness suggest cocoa, coffee and
some tobacco leaf towards the end.
Multi-dimensional, charming and rich
wine with long finish, high alcohol and
a hint of “sweetness”.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes gránát szín. Illatában fűszeres,
picit sonkás jegyek és intenzív
gyümölcsösség jellemzi, rétegzett bor.
Szájban finom tanninok és gazdag
gyümölcsösség jelenik meg, a vége felé
kakaóval, kávéval és dohánylevéllel
kiegészülve. Multidimenzionális, hosszú
lecsengéssel rendelkező, behízelgő,
gazdag tétel magas alkohollal és egy
kevés „édességgel” kiegészítve.

Szekszárd
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Heimann Családi Birtok
Heimann Family Winery
1991

Szekszárd

21 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Ivánvölgyi-tető, 9814/
+36-30-311-4490
heimann@heimann.hu
www.heimann.hu

13 hrsz.

Családi vezetéssel működő borászat, a Szekszárdi borvidék szívében. 25 hektár termőterülettel rendelkeznek,
melyen világfajtákat is, és egyre erősödő mértékben hazai fajtákat - kékfrankos, kadarka – termelnek. Jövőbeni legfontosabb céljuk, hogy ezeket a fajtákat vigyék sikerre itthon és külföldi exportpiacainkon egyaránt.
A family-managed business at the heart of the Szekszárd wine region with 25 hectares of production area.
They grow international varieties as well, but the proportion of Hungarian grapes - Kékfrankos and Kadarka
- increases constantly. Their most important goal for the future is to bring success to these varieties both in
Hungary and in the export markets.

Heimann Családi Birtok

|

Heimann Family Winery

Kékfrankos
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatban fűszeres, könnyed,
medicinális jegyeket hordoz. Friss,
lédús piros bogyós gyümölcsök vezetik
az ízképet. Könnyedebb test és tannin
párosul az ázsiai „fűszermix” mellé.
Lédús, közepes lecsengéssel köszön el.
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Termelő,
Bortársaság

Ruby colour. Spicy, light nose,
underlined by some medicinal notes.
The fresh, juicy tones point to red berry
fruit on the palate. Light body with
restrained tannins, underlined by Asian
“spice mix”. Juicy wine with medium
finish.

Heimann Családi Birtok

|

Heimann Family Winery

Alte Reben
kékfrankos

2016

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

Medium deep, ruby colour. Spicy
notes, mint, strawberry, raspberry,
red berry aromas appear on the nose.
Slightly herbal touch pops up in the
back. Spiciness dominates the flavour
profile, followed by fruitiness. Light
body and moderate alcohol in pretty,
friendly style with good mid palate
weight. Crisp fruitiness, fresh texture
and fairly good finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Fűszeresség,
menta, eper, málna, piros bogyós
jegyek jelennek meg illatban. Pici
gyógynövényes jelleggel kiegészítve a
háttérben. Ízben az első felvonásban
fűszerek dominálnak, majd a gyümölcsök kerülnek előtérbe. Könnyed test,
mérsékelt alkohol, kedves, barátságos
stílus és mélység jellemzi. Ropogós
gyümölcsökkel, friss textúrával és szép
lecsengéssel köszön el.

Szekszárd

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

id. Heimann Zoltán

borász, Heimann Családi Birtok
winemaker at Heimann Family Estate

A kékfrankos Magyarország
legelterjedtebb kékszőlője. Sokan és
sokáig csak „kocsis borként” emlegették,
miközben kevés olyan hozzánk köthető
fajta van, ami ennyire sokoldalú. ideális
rozé alapanyag, házasítások, különösen
a bikavér kiváló társa és sokszínű
termőtájainkat is a kékfrankossal tudjuk
leghitelesebben bemutatni. A mi kihívásunk,
hogy a kékfrankos visszanyerje magyar és
nemzetközi elismertségét és népszerűségét.
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Kékfrankos is the main red grape of this
country. Although there aren’t many
varieties with such versatility, to many
people it has always been called the
“coachman’s variety”. It is ideal for rosé
wines, excellent in blends, and especially
in Bikavér. We can introduce our diverse
production areas via this grape the
best. The challenge we have before us is
to popularise Kékfrankos again, both in
Hungary and abroad.
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Hetényi Pincészet
Hetényi Winery
2005

Szekszárd

37 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7695 Mecseknádasd, Rékavölgy út 17.
+36-20-222-8481
info@hetenyipince.hu
www.hetenyipince.hu

A Hetényi Pincészet szőlőterületei a Szekszárdi borvidékhez tartozó Decsi-hegyen és az alsónánai Kürtöshegyen
terülnek el. Rendezvényházuk és pincéjük ápolt természeti környezetben, Mecseknádasdon található. A gyönyörű falusi környezet ideálissá teszi a házat egy nyugodt hét, vagy hétvége eltöltésére. Szőlőjüket kézműves
módon dolgozzák fel, hagyományos borkészítési eljárásokat követve. Boraikat nagy gonddal, helyben készült
ászokhordókban érlelik. A borkóstolásra, borelemzésre, a szőlő és bor előállítás történetének megismerésére
vágyókat csoportos bejelentkezés alapján fogadják igény szerint hideg vagy meleg vacsorával, zenével.
Vineyards of Hetényi Winery are found in Decsi and Kürtös hills, which belong to the Szekszard wine district.
Their event hall and cellar is in Mecseknádasd surrounded by a carefully tended, natural environment. This
lovely village milieu makes the house ideal for spending a peaceful week or weekend here. The grapes are
processed using traditional winemaking handcrafted methods. Wines are aged carefully in locally made large
wooden barrels. Visitors wishing to taste wine and learn about the history of growing grapes and producing
wines are encouraged to pre-book their visit. Tastings can be accompanied by snacks, a meal and music.
Hetényi Pincészet

|

Hetényi Winery

Kékfrankos
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2011
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Sok rétegű aromatika,
csokoládé, némi avaros jelleg és friss
meggy jelenik meg az illatban. Könnyed
és elegáns fűszeresség, egy kevés
étcsokoládé, lendületes savak és picit
rusztikusabb tannintextúra jellemzi,
kakaós, kávés és fűszeres lecsengéssel
köszön el.
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Termelő,
Ab Ovo

Deep ruby colour. Multi-layered
aromas, chocolate, some wet leaf notes
and refreshing sour cherry appear on
the nose. Light and delicate spiciness,
followed by some dark chocolate
and lively acidity on the palate,
accompanied by slightly rustic tannin
texture in combination with cocoa,
coffee and spiciness at the finish.

Hetényi Pincészet

|

Hetényi Winery

Tábornok
Prémium Kékfrankos
2015

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. Ripe plum appears on
the nose, followed by some dried red
berry fruit and leathery tone in the
back. Lively acidity, full body, rich sour
cherry, elevated tannin structure and
good balance. Round, charming wine
with medium long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában érett szilva és
némi aszalt piros bogyós gyümölcs
jelenik meg egy kevés bőrösséggel
kiegészítve a háttérben. Élénk savak,
telt test, kifejezett meggyes jegyek,
gazdag tanninszerkezet és jó egyensúly
jellemzi. Kerek, kedves bor közepesen
hosszú lecsengéssel.

Szekszárd

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Jécsy Norbert

ügyvezető igazgató, Miele
managing director at Miele

A kékfrankos az a népszerű borfajta,
amely bámulatos minőségi fejlődésen
ment keresztül hazánkban az elmúlt
két évtizedben, és további jelentős
potenciált hordoz, nem utolsó sorban a
hungarikum Bikavérünk egyik meghatározó
komponenseként.
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In Hungary, Kékfrankos is a popular wine
that has undergone incredible improvements
in quality over the past two decades. It
continues to have great potential as an
important component in the hungarian
specialty wine, Bikavér.
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ifj. Márkvárt János
János Márkvárt Jr.
2011

Szekszárd

5,2 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Cseri János u. 1.
+36-20-492-4311
markvartjani@gmail.com
www.markvart.hu

Szekszárd, történelmi borvidékén, 80%-ban Kárpátmedencei fajtákkal foglakoznak. Borkészítésben az elsődleges szőlőaromák megtartására törekszenek.
Cultivatin grapes in the historical Szekszárd wine region. 80% of the stock is comprised of varieties coming
from the Carpathian Basin. They intend to preserve the primary grape aromas during winemaking.

ifj. Márkvárt János

|

János Márkvárt Jr.

Kékfrankos
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

152

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Fűszeresség, vegetális
jelleg és meggy keveredik az illatban.
Könnyedebb gyümölcsös stílus mentén
mozog a bor egy kevés vegetális tónussal kiegészülve, áfonyával és ánizzsal
fűszerezve. Közepes test és alkohol
jellemzi enyhén zöldes lecsengéssel
kombinálva.
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Termelő,
Bortársaság

Deep purple colour. Spicy, greenish
tone, accompanied by sour cherry
on the nose. Slender fruity style with
some herbal note in combination with
blueberry and anise. Medium body and
alcohol, followed by a touch of green
finish.

Lajvér Borbirtok
Lajvér Estate
2012

Szekszárd

26 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7121 Szálka, 07/28 hrsz.
+36-74-509-524
info@lajverwine.com
www.lajverwine.com

A Lajvér Avantgarde borok új fejezetet nyitnak a Szekszárdi borvidéken. A festői Lajvér patak völgyének
domboldalába simuló pincészet modern vonalai egy vadonatúj technológiájú, és még annál is modernebb
szemléletű borászatot rejtenek. Az épületet egyenes vonalai, szögletes formái látványosan kiemelik a tájból,
míg az egymásba kapaszkodó lépcsőzetes kontúrok izgalmas párbeszédet folytatnak a domboldal teraszaival. Mindez tudatos és célratörő mérnöki munka és tulajdonosi szándék nyomán formálódott ilyenre, hisz a
cél a kezdetektől az volt, hogy a természet adta lehetőségeket a legmodernebb formában fogalmazzák meg
és adják tovább azoknak, akik nyitottak erre az új nyelvre.
Lajvér Avantgarde wines have opened a new chapter in the history of Szekszard. Nestled snugly on grounds
dipping down toward the picturesque Lajvér Creek, the minimalist estate center hides a winery equipped with the
latest technology. The straight lines, flat surfaces and square forms provide a pleasant contrast to the undulating
landscape, while the staggered silhouettes converse with the terraced slope. All of this reflects deliberate choices
on the part the owners and the designers, whose aim it is to frame the land’s natural potential in the most modern
form imaginable, and to share these treasures with those open to this new idiom.
Lajvér Borbirtok

|

Lajvér Estate

Kékfrankos
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
Termelő,
Bornyitó

Medium deep, ruby colour. Elegant,
fresh spiciness, sage, mint and a hint of
leathery character appear on the nose
in combination with smokiness and
red berry fruit. Lively, light, chunky red
berry fruits, spiciness and roundness
from the oak, accompanied by medium
body and alcohol. Finesse, marked, fine
grained tannin texture and long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Elegáns, friss
fűszerek, zsálya, menta, pici bőrösség,
füstösség és piros bogyós gyümölcsök jellemzik az illatot. Lendületes,
könnyed, ropogós piros bogyós
gyümölcsök, fűszerek, elegáns fahordó
adta kerekség, harmonikus, közepes
test és alkohol mentén mozog a bor.
Finesszel teli tétel, kifejezett, de finom
szemcsés tannintextúrával és hosszú
lecsengéssel.
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Neiner Családi Pince
Neiner Cellar
2004

Szekszárd

4 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Major u. 34.
+36-30-438-6071
info@neiner.hu
www.neinerpince.hu

300 éve Szekszárdon élő kis, hagyományos kézműves családi pince, jelenleg 4 hektár szőlőterülettel. Hagyományos, bakművelésű kadarka szőlőjüket 1946-ban telepítette a nagyapjuk, ezen kívül kékfrankos,
Zweigelt, merlot, cabernet sauvignon és franc, olasz rizling fajtákkal dolgoznak.
This small family cellar has been using time-honoured artisan methods in Szekszárd for 300 years. They
tend grapes on 4 hectares; the traditional bush-trained Kadarka was planted by their grandfather in 1946.
In addition to Kékfrankos, Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Olaszriszling are also
grown.

Neiner Családi Pince

|

Neiner Cellar

Kékfrankos
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában érett cseresznye,
málna, eper, enyhén herbás tónusok
és rózsabors bontakozik ki az édes
fűszerek mellett. A sima és bársonyos
tannintextúra, valamint a közepes sav
és test jó egyensúlyt adnak a bornak.
Ízében fekete cseresznye és cigánymeggy dominál, amit avaros-földes
jegyek követnek. Jól strukturált és
integrált szerkezettel rendelkező tétel,
mely közepes lecsengéssel köszön el.
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Termelő

Ruby colour. The nose suggests ripe
cherry, raspberry, strawberry, a hint
of herbal tone and rose pepper in
combination with sweet spiciness.
Smooth and velvet tannin texture,
followed by medium acidity and body
in good balance. The flavour profile
points to black cherry and black sour
cherry, underlined by wet leaf and
earthy notes. Well-structured and
integrated wine with medium long
finish.

Schieber Pincészet
Schieber Winery
2009

Szekszárd

30 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Kadarka u. 100.
+36-30-994-7901
info@schieberpinceszet.hu
www.schieberpinceszet.hu

A Schieber Pincészet családi szőlőbirtoka 30 hektárnyi termőterülettel rendelkezik a kitűnő földrajzi és talajadottságú Baranya-völgyben. Büszkék adottságaikra, hogy a városon belül a Kadarka utca 100-ban megtalálható az ősi pince, a hozzátartozó épület, maga a feldolgozó, valamint a borszaküzlet is. „Hitvallásunk,
hogy a borkészítés során olyan átalakulásnak lehetünk részesei, amelyben ötvöződik a természet, a kultúra,
a hagyomány és az alkotói szándék.”
As a family estate, Schieber Winery has 30 hectares of land with excellent geographical and soil conditions in
Baranya valley. They are the proud owners of an ancient cellar at 100 Kadarka street, where the processing unit
and wine shop are also situated. “Our creed is that during winemaking we can be part of a transformation in
which nature, culture, tradition and creative intention are combined.”

Schieber Pincészet

|

Schieber Winery

Szekszárdi Trilógia
Kékfrankos
2015

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín gránát széllel. Érett
illatában némi lekváros, piros bogyós
tónus mellett fűszerek is megjelennek.
Szilva, málna, egy kevés ylang-ylang
és rooibos jellemzi. Szájban a kerek
gyümölcsösség mentén jó szerkezet és
kifejezett tannin bukkan fel, több síkon
mozgó bor, mely vérnaranccsal, mandarinnal, lédús eperrel és egy kevés
csokoládés fűszerességgel köszön el.
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Szekszárd

3000-4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Medium deep, ruby colour with garnet
rim. Ripe aromas with jammy tones
and red berry fruits, followed by a
dash of spiciness. Plum and raspberry,
accompanied by a hint of ylang-ylang
and rooibos. Round fruity style on the
palate with elevated tannins and good
structure. The multi-layered wine
points to blood orange, tangerine, juicy
strawberry and some spicy chocolate
notes.
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Sümegi Ákos
Ákos Sümegi
2013

Szekszárd

3,5 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7149 Báta, Fő utca 180.
+36-74-490-151
sumegipince@gmail.com

Pincészetük a Szekszárdi borvidék déli részén, Bátán található. Saját művelésű ültetvényeiken szüretelt
szőlőből, nagy gondossággal készítik egyedi ízvilágú, minőségi fehér-, vörös- és rozéboraikat a korszerű borászati technológia és a hagyományok ötvözésével.
The winery is situated in Báta, at the southern part of the Szekszárd wine district. Using modern viniculture
technology as well as traditional methods in their own plantations, high quality and unique red, white, and
rosé wines are created.

Sümegi Ákos

|

Ákos Sümegi

Kékfrankos ’15
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában érett piros bogyós
gyümölcsök, szegfűszeg és enyhén
bőrös tónusok mutatkoznak, fejlődő
aromatikával. Kifejezett sav, tannin és
közepes plusz test jellemzi integrált,
bársonyos csersavval kiegészítve. Az
illatból már megszokott édes fűszerek
és piros bogyós gyümölcsök köszönnek
vissza az ízben is. Jól megkomponált,
komplex bor, hosszú lecsengéssel.

KÉKFRANKOS 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő

Ruby colour. Ripe red berry fruit
appear on the nose, followed by clove
and some leathery tone, developing
aromas. Pronounced acidity, tannin
and medium full body, underlined by
integrated, velvet like tannins. The
flavour profile recalls sweet spiciness
and red berry fruit from the nose.
Well-knit, complex wine with long
finish.

Szeleshát Birtok
Szeleshát Estate
2003

Szekszárd

60 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7140 Bátaszék-Lajvér, Hegyalja u. 2.
+36-74-506-156
szeleshat@szeleshat.hu
www.szeleshat.hu

A családi tulajdonban lévő vállalkozás alapja a mostanra 60 hektárra nőtt szőlőbirtok. A Szeleshát dűlőben,
kivételes adottságú területeikről szüretelnek. Modern, kíméletes módon történő erjesztés után, hagyományos löszfalba vájt pincékben, kis tölgyfahordóban érlelik boraikat. Az éves termelésük körülbelül 250.000
palack.
This family-owned estate has grown to 60 hectares in size. The grapes are harvested from the exceptional
Szeleshát vineyard. Following an up-to-date and mild method of fermentation, the wines are aged in small oak
barrels placed in traditional cellars carved in the loess walls. The annual production is around 250,000 bottles.

Szeleshát Birtok

|

Szeleshát Estate

Tábornok
kékfrankos

2015

3000-4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. Developed on the nose,
accompanied by sour cherry, plum and
somewhat cooked aromas, followed
by a dash of black pepper. The flavour
is backed up by oak and round, sweet
spiciness, underlined by cherry, sour
cherry and slightly compote like tones.
Medium long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

light-bodied

Rubin szín. Illatában fejlett meggy, szilva, enyhén főzött jegyek és egy kevés
fekete bors is feltűnik. Ízben a fahordó
adta, kerek, édes fűszerek, cseresznye és meggy jelenik meg, könnyed
kompótos, főttes tónusokkal együtt.
Közepes lecsengéssel köszön el.

Szekszárd
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Szent Gaál Kastély és Borház
Szent Gaál Winery
1994

25 ha

Szekszárd
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7173 Zomba, Szentgál-szőlőhegy 83.
+36-20-555-2321
info@szentgaal.hu
www.vorosfeher.hu

A pincészet egy Chateau típusú pincészet, melynek birtokközpontja egy kis kastélyban van a Zomba melletti Szent Gaál szőlőhegyen. Szőlőik három dűlőben fekszenek a Szekszárdi borvidéken. Kiváló fekvésű
területek ezek a Baranyavölgyben, a Strázsahegyen és a Várdomb-dűlőben. Jelenlegi tulajdonosa 2011ben vette át a Borházat az előző tulajdonostól. A borászat borkészítési stílusának alapelve gyümölcsös, jól
iható, de ugyanakkor prémium minőségű és a borvidéki közös célkitűzéseket is figyelembe vevő borokat
tölteni a palackba. A cég borásza Rappay József, aki helybéli, de az elmúlt években dolgozott Ausztria,
Németország, Szerbia, Dél-Afrika, Új/Zéland és Chile vezető borászataiban.
The Chateau-type winery is based at the centre of the estate in a small castle in Szent Gaál Hill, near
Zomba. The plantations lie in three vineyards in the Szekszárd wine district: Baranyavölgy, Strázsahegy
and Várdomb-dűlő, each of which are excellent production areas. Its current owner purchased the winery
in 2011, and follows a basic principle of winemaking - to pour fruity, easy-to-drink but premium quality
wine into bottles, while taking qualities of the wine district into consideration. The winemaker of the
company, József Rappay lives locally, but has worked for leading wineries in Austria, Germany, Serbia,
South Africa, New Zealand and Chile.
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|

Szent Gaál Winery

Szekszárdi
Kékfrankos
2016

Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Teremlő

Mély bíbor szín. Illatában tiszta
gyümölcsösség, elsősorban málna és
szeder jelenik meg. Élénk stílus, sok-sok
gyümölcs, valamint diszkrét édes fűszerek
bontakoznak ki a borban. Közepes test és
magasabb alkohol jellemzi, jól integrálódott sima tanninokkal és nagyszerű
egyensúllyal, tudatosan elkészített
stílusban. Lédús, gyümölcsorientált,
ugyanakkor komplex tétel, mely remek
lecsengéssel búcsúzik.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep purple colour. The clean fruity
nose is led by raspberry and bramble.
Lively style with plenty of fruit, as well as
some discrete sweet spiciness. Medium
body and elevated alcohol, followed by
well-integrated, smooth tannins and great
balance. Complex juicy and fruit-driven at
the same time with a fantastic finish.

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018

159

TOP BORKIVÁLÓSÁG • TOP WINE OF EXCELLENCE • TOP BORKIVÁLÓSÁG • TOP WINE OF EXCELLENCE • TOP BORKIVÁLÓSÁG • TOP WINE OF EXCELLENCE • TOP BORKIVÁLÓSÁG • TOP WINE OF EXCELLENCE

Szent Gaál Kastély és Borház

Takler Borbirtok
Takler Wine Estate
1997

Szekszárd

82 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Decsi Szőlőhegy 1799
+36-74-311-961
takler@takler.com
www.takler.com

hrsz.

A kitűnő domborzati és talajadottságokat, valamint a meleg, szubmediterrán klímát kihasználva készítik vörösboraikat. Pincészetük kínálatában a világfajták borai, vagyis a merlot, cabernet franc és sauvignon mellett
kiemelt hangsúlyt kapnak a tájjellegű vörösborok, a máig különlegességnek számító kadarka, az egyre kedveltebb kékfrankos, valamint az előbb említett fajták házasításával készített Szekszárdi bikavér.
In making their red wines, the Estate utilises the excellent topography and soil attributes as well as the
warm, sub-mediterranean climate. In addition to the international varieties such as Merlot, Cabernet Franc
and Sauvignon, local red wines are highlighted. They are the extraordinary Kadarka, the increasingly popular
Kékfrankos, and Bikavér made from blending these grapes.

Takler Borbirtok

|

Takler Wine Estate

Szenta-hegyi
Kékfrankos
2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Édes fűszerekkel nyit,
majd érett málna, cseresznye és
fekete bors jelenik meg az illatában.
Fiatalos, dinamikus aromatika jellemzi.
A ropogós savakat közepes test, mérsékelten kifejezett alkohol és selymes,
integrált tannin követi. Gazdag piros
bogyós gyümölcsök keverednek némi
földességgel és szegfűszeggel. Vibráló
karakterrel, szép egyensúllyal és hoszszú lecsengéssel rendelkező bor.
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Szekszárd

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság,
Bornyitó, Veritas

Ruby colour. The nose kicks off with
sweet spiciness, followed by ripe
raspberry, cherry and black pepper on
the nose, youthful and lively aromas.
Crisp acidity with medium body and
moderate alcohol, underlined by velvet
and integrated tannin. Bold red berry
fruits, accompanied by some earthy
tone and clove. Lively character with
good balance and fine finish.

Takler Borbirtok

|

Takler Wine Estate

Kékfrankos Reserve
Szekszárd

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

Deep ruby colour. Pronounced on the
nose with plenty of red berry fruit, sour
cherry and cherry upfront, charming
scent. Smooth and velvet tannin
texture, followed by medium full body,
well-balanced alcohol and fresh acidity.
Juicy, lively, harmonious and truly
enjoyable wine with fine finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
sok piros bogyós gyümölcs jelenik
meg meggyel és cseresznyével az
élen, behízelgő aromatikával. Sima
és selymes tannintextúra, közepesen
telt test, arányos alkohol és friss savak
jellemzik. Lédús, vibráló, harmonikus,
szép lecsengéssel rendelkező, rendkívül élvezetes tétel.

Termelő,
Bortársaság,
Bornyitó, Veritas

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Takler Ferenc

borász, Takler Pince
winemaker at Takler Winery

a bor, amely igazán a miénk.
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Tüske Pince
Tüske Cellar
1990

Szekszárd

12 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Sárköz utca 31.
+36-30-215-8774
halmai@tuskepince.hu
www.tuskepince.hu

Egy kis pince Szekszárdon. Kadarka, kékfrankos, merlot, cabernet franc terem itt és a belőlük készült Bikavér, siller és rozé. „Vallom, hogy az jó nekem, ami a növényeimnek is jó.” – Halmai Csaba.
This small cellar in Szekszárd grows Kadarka, Kékfrankos, Merlot and Cabernet Franc, producing Bikavér,
siller and rosé wines. Csaba Halmai believes, “What is best for my plants is best for me.”

Tüske Pince

|

Tüske Cellar

Szekszárdi Kékfrankos
Baranya-völgyi dűlő
2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Mérsékelten intenzív,
meleg aromatika, szilva, fekete
cseresznye és édes fűszerek sokasága
mutatkozik meg az illatban. Magas
alkohol, jól integrált, bársonyos tannin
és az ízben is visszaköszönő érett
gyümölcsös jegyek, szilva és fekete
cseresznye jellemzik, kiegészülve
dohánylevéllel és fekete borssal.
Visszafogott savak mentén zár.
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Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Deep ruby colour. Moderately intensive,
warm notes of plum, black cherry and
sweet spiciness appear on the nose.
High alcohol, well-integrated and
velvet like tannin, the flavour profile
recalls the aromas from the nose,
ripe fruit, plum and black cherry in
combination with some tobacco leaf
and black pepper. Shy acidity pops up
at the finish.

Twickel Szőlőbirtok
Twickel Estate
1993

Szekszárd

200 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132.
+36-70-978-7230
info@twickel.hu
www.twickel.hu

A szekszárdi Twickel Szőlőbirtok (korábban Liszt Pincészet) mai tulajdonosa, az észak-rajnai vesztfáliai
származású Twickel család 1993-ban vásárolta meg a borászatot. A Szekszárd északi bejáratánál lévő pincészetük vörösbor-erjesztőtér kapacitása közel 4000 hl, rozé és fehérbor erjesztéséhez közel 2500 hl-t használnak. Domboldalba vájt pincerendszerükben 50 db ászokhordó és 500 db barrique hordó érleli a borokat.
The Twickel Estate (formally Liszt Winery) was purchased in 1993 by the current owners, the Twickel family,
who are originally from North Rhein Westfalia. The winery is situated at the northern border of Szekszárd. The
red wine fermenting capacity reaches almost 4,000 hl while nearly 2,500 hl is used for fermenting white and
rosé wines. Fifty casks and 500 barrique barrels are available for aging in the cellar system running under the
hill.

Twickel Szőlőbirtok

|

Twickel Estate

Gróf Zichy
Szekszárdi Kékfrankos
2012

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. A gazdag, intenzív
aromatikában érett gyümölcsök, egy
kevés aszalt tónus és fahordóból eredő
fűszeresség jelenik meg. Szép egyensúly jelentkezik az ízben, melyben a
fűszerek és a gyümölcsösség dominál.
Szedres és ribizlis jegyek bukkannak
fel elegáns, rétegzett stílusban. Lekerekedett tanninnal és sima textúrával
rendelkező, szépen megszerkesztett
bor, mely közepesen hosszú lecsengéssel köszön el.
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Szekszárd

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Deep ruby colour. Rich, pronounced
aromas with plenty of ripe fruit and
some dried notes in combination with
spiciness from the oak. Well-balanced
on the palate, dominated by spiciness
and generous amount of fruit. Bramble
and currant tones lead the flavour
profile in elegant, layered style. Wellknit wine with round tannin, smooth
texture and medium long finish.

163

Vida Családi Borbirtok
Vida Family Wine Estate
1990

Szekszárd

20 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Napfény utca 27/a.
+36-74-317-753
info@vidaborbirtok.hu
www.vidaborbirtok.hu

Vida Péter családi borbirtokán mindenki kiveszi a részét a munkából. Míg ő a dűlőkben a szőlészeti munkákra,
és pincéjükben a borok készítésére összpontosít, addig felesége, Ági a biztosítéka, hogy napi ügymenet rendben menjen. Fia, Péter az értékesítéssel és marketinggel kapcsolatos napi feladatokat végzi, illetve jövőbeni fejlesztéseken dolgoznak közösen. Két lánya, Kata és Zsuzsi pedig mindig örömmel segítenek a borfesztiválokon
és a hétvégeken otthon. Filozófiája: „A bor semmihez sem hasonlítható isteni csoda, ami az élővilág és az egész
emberiség diadala.” - Vida borok. Az élet maga.
The Vida Family Wine Estate is exactly that, a family endevour. While Péter focuses on viticulture and
winemaking in the cellar, his wife, Ági ensures the business runs smoothly, while their son, Péter takes care of
the sales and marketing side. Together they work on the estate’s development. The couple’s daughters, Kata
and Zsuzsi are always keen to help with wine festivals and at home on the weekends. Peter believes that “Wine
is a divine, incomparable miracle - a triumph of nature and mankind.” Vida wines are life itself.

Vida Családi Borbirtok

|

Vida Family Wine Estate

Szekszárdi
Kékfrankos
2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában élénk piros bogyós
gyümölcsök, finom fűszeresség
és egy kevés rózsabors is feltűnik.
Szájban friss sav, közepes test és
alkohol, valamint selymes, integrált
tannintextúra kíséri útjára a bort. Ízben
az illatból megszokott gyümölcs-fűszer kombináció köszön vissza vibráló
frissességgel. Feszes szerkezettel
rendelkező tétel.
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Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Ruby colour. Buoyant red berry fruit,
fine spiciness and a dash of rose
pepper appear on the nose. Lively
acidity on the palate, followed by
medium body and alcohol, as well as
integrated tannin texture. The flavour
profile recalls the nose with a mix of
fruit, spice and bright freshness. Tight
structure.

Vida Családi Borbirtok

|

Vida Family Wine Estate

Hidaspetre
kékfrankos
2015

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Ruby colour. Mint, fruit and spicy
aromas appear on the nose, charming
indeed. Velvet on the palate with fresh
acidity, medium, yet fine grained
tannins and excellent balance, easy
drinking style. Bramble, plum and
cocoa powder, backed up by a hint
of spiciness towards the end. Lively,
harmonious wine.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

light-bodied

Rubin szín. Menta, gyümölcsök és
fűszeres jegyek jelennek meg az
orrban, behízelgő aromatika. Szájban
selymes, friss savak, közepes, de finom
szemcsés tanninok és kiváló egyensúly
jellemzi, jóivású bor. Szeder, szilva, kakaópor és egy kevés fűszer keveredik a
végén. Dinamikus, harmonikus tétel.

Szekszárd

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Vida Péter

borász, Vida Családi Borbirtok
winemaker at Vida Family Wine Estate

A Szekszárdi kékfrankos a megtestesült
szivárvány, sokrétűen fantasztikus.
Meggyőződésem, hogy a jövő bora lesz
a kékfrankos.
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A Kékfrankos from Szekszárd is like a
rainbow - a fantastic intricacy. I am deeply
convinced that Kékfrankos is the wine of
the future.
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Tűzkő Birtok
Tűzkő Estate
1991

Tolna

180 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7164 Bataapáti, Hűvösvölgy utca 4.
+36-74-409-222
info@tuzkobirtok.hu
www.tuzkobirtok.hu

A Tűzkő Birtok szőlőterületei, a Szekszárdtól mindössze néhány kilométerre fekvő hagyományokban gazdag
Tolnai borvidéken találhatók. Az időjárási, domborzati és talajtani adottságok ideális feltételeket teremtenek
a szőlőtermesztéshez. Az Antinori borbirodalom részeként a birtok három területén 50-50%-ban fehér és
kék szőlők teremnek, mind nemzetközi, mind hazai szőlőfajtákkal. A korszerű feldolgozóban és palackozóban
üzemlátogatásra, az Apponyiak által 1700-as években épített 300 éves pincékben borkóstolóra várja a pincészet kedves látogatóit.
Vineyards of Tűzkő Estate can be found only a few kilometres away from Szekszárd, in Tolna, a wine region
rich in traditions. Climate, terrain and soil create ideal conditions for growing grapes. As part of the Antinori
wine empire, white and red grapes are represented in equal proportion in the three parcels of the holding.
Both international and domestic varieties are grown here. The winery awaits its guests for a visit around the
advanced processing unit and bottling area. They are also welcome to participate in a wine tasting in the
300-year-old cellars built in the 1700s.
Tűzkő Birtok

|

Tűzkő Estate

Kékfrankos
Tolna

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2014
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatát pici bőrösség,
herbás jegyek, cseresznye és hűvös
aromatika jellemzi. Szájban jól összerakott szerkezet és ízkép mutatkozik,
cigánymeggyel, málnával, levendulával
és rózsaborssal kiegészülve. Kerek,
közepes lecsengéssel köszön el.
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Termelő,
Veritas

Ruby colour. The nose suggests some
leathery, herbal notes, underlined by
cherry and cool aromas. The well-knit
structure and the flavour world
point to black sour cherry, raspberry,
lavender and rose pepper. Round wine
with medium long finish.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Sánta Zoltán

WSET diplomás borszakértő, lektor, újságíró
Dip. WSET wine expert, reader, journalist

A „hunszőlő (gouais blanc) legkedvesebb
unokája” - szokták mondani a
kékfrankosról. A furmint rokonaként
talán már a közeli jövőben is a legfényesebb
csillag lehet a magyar borászat egén;
a kadarka mellett nincs még egy kékszőlőnk,
amely a jó értelemben vett magyaros
ételeinket jobban kísérhetné, mint a
kékfrankos.

The favourite grandchild of Hunszőlő
(Gouais Blanc) - they sometimes talk about
Kékfrankos. As a relative of Furmint it may
soon become the brightest star in the sky of
Hungarian winemaking. There is no other red
grape, beside Kadarka, that could accompany
our traditional dishes than this wine,
Kékfrankos.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Szik Mátyás

örökös magyar sommelier bajnok,
vezető sommelier, Veritas Winebar
Hungarian Sommelier Champion for Life,
head sommelier at Veritas Winebar

Mintegy „kékfrankos nagykövetként” őszinte
örömmel tölt el a kékfrankos év. Hiszek
a fajtában. Hiszem, hogy a „nagy magyar
vörösbor” kékfrankosból tud elkészülni.
A fajta alkalmas rá, hogy különböző
iskolázásokban könnyen iható, frissgyümölcsös karaktert mutasson és arra is,
hogy nagytestű érett bor szülessen belőle,
hosszú érlelési potenciállal.
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As a kind of “Kékfrankos ambassador”
I’m glad to see the launch of the Year
of Kékfrankos. I do believe in this grape. I
believe that Kékfrankos will become “The
Great Hungarian Red Wine”. Depending on the
cultivation method this variety is easy-todrink, with fresh and fruity character as
well as mature and full-bodied style with
extended aging potential.
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Bock Borászat
Bock Winery
1981

Villány

70 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Batthyány u. 15.
+36-72-492-919
bock@bock.hu
www.bock.hu

A Bock család 1850 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel a Villányi borvidéken. A bor szeretete és elkészítésének fortélyai apáról fiúra szállnak immáron 9 generáció óta. A szőlőtermesztés jelenleg 70
hektár saját és 70 hektár integrált szőlőterületen történik. Az ültetvények a Villányi borvidék legkiválóbb dűlőiben találhatók (Jammertál, Kopár, Bocor, Csillagvölgy, Fekete-hegy, Ördögárok). A négycsillagos Bock Hotel
Ermitage-ban és Óbor étteremben kényelmes kikapcsolódásra talál minden betérő vendégük.
The Bock family has been growing grapes and making wine in Villány since 1850. The loving care of wines and
the tricks of the trade have been handed down from father to son for nine generations. Production relies on
70 hectares of estate-grown vines and fruit purchased from another 70 hectares cultivated by other growers,
all in the best vineyards of the Villány district (Jammertál, Kopár, Bocor, Csillagvölgy, Feketehegy, Ördögárok).
Also operating the four-star Bock Hotel Ermitage and the Óbor Restaurant, the winery offers visitors all the
comforts and amenities for a relaxing, memorable stay in the district.

Bock Borászat

|

Bock Winery

Villányi Kékfrankos
Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránát szín. Illatában a gazdag fűszerességet ánizs és főzött gyümölcsök
követik. Szájban szép arányok jellemzik
az érett gyümölcsös, kompótos és herbás tónusok között, kifejezett stílusban
megkomponált tétel. A selymes tannin
mellett közepes test és alkohol jelenik
meg, mérsékelten hosszú lecsengéssel.
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Termelő,
Bortársaság,
Bornyitó, Zwack

Garnet colour. The pronounced nose is
full of spiciness, anise and cooked fruit.
Fine balance on the palate, underlined
by ripe fruit, slightly compote-like
character, followed by a dash of herbs
in a bold style. Velvet, restrained
tannin with medium body and alcohol,
accompanied by moderately long
finish.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Bock József

borász, Bock Borászat
winemaker at Bock Winery

A kékfrankosról bátran állíthatjuk,
hogy hungarikum. Hiszünk a szőlő
sokoldalúságában. Éppen ezért készítünk
belőle 4-6 órás héjon áztatás után
leengedett rozét, gyümölcsös birtok
bort, dűlőválogatott prémium bort, de
szívesen használjuk cuvée borokhoz is. A
szőlőfajta megbízható, kemény héjú és jól
művelhető.

Without a doubt, we can say that
Kékfrankos is special to Hungary. We believe
in the multifaceted nature of this grape
which is why we make rosé wines with 4
to 6 hours of maceration; a fruity estate
wine; and, single vineyard premium wine. We
also use this variety for our cuvées. This
grape is reliable with its hard skin and easy
cultivation.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Vancsik Ivett

WSET diplomás borszakértő,
főszerkesztő Borászportál és Vinoport Magazin
Dip. WSET wine expert,
chief editor at Borászportál and Vinoport Magazin

Szeretem a kékfrankost, minden
stílusában. Legyen az egy üdítően friss
rozé - a mindennapok zamatos, megbízható
gasztrobora - vagy egy meglepetésekkel
teli, érett, komplex „nagyágyú”.
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I like Kékfrankos, I like all its styles whether it is a refreshing rosé, the reliable,
good quality everyday wine or a complex
and mature big gun full of surprises.
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Csányi Pincészet
Csányi Winery
1996

380 ha

Villány
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Ady fasor 2.
+36-72-492-141
villany@csanyipinceszet.hu
www.csanyipinceszet.hu

Villány város szélén található a Csányi Pincészet Zrt., melynek elődjét, a Chateau Teleki Borászatot Teleki
Zsigmond alapította 1881-ben. A tulajdonosok fontosnak tartották a hagyományok megőrzését, így a ma
már ritkaságnak tűnő pincerendszert szinte érintetlenül hagyva, fölé pedig a kor elvárásainak megfelelő
modern borászatot építettek. A haladó szellemű borkészítéshez nélkülözhetetlen technológia birtokában
sem feledkeznek meg a kialakult borkészítési hagyományokról, melynek lényege: a szőlőben megtermelt
értékeket maximálisan és nagy biztonsággal megjeleníteni a borokban. Az éves 2 millió palackos forgalom
azt az üzenetet hordozza magában, hogy jó úton járnak, boraikat széles körben kedvelik.
Csányi Winery is located on the outskirts of the town of Villány. The predecessor of this estate, Chateau
Teleki Winery was established by Zsigmond Teleki in 1881. The owners considered the preservation of
traditions important, therefore they left the old system of cellars, now a rarity, almost intact and built a
modern winery above it that meets today’s demands. Although they possess all technologies required for
advanced winemaking methods, they are aware of the well-established traditions that aim to completely
and surely represent all values of the harvested grapes in the wines. The annual sales of 2 million bottles
carry the message that they are on the right track and their wines are widely favoured.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Romsics László

OBB elnökhelyettes, Csányi Pincészet vezérigazgatója, WSET diplomás borszakértő
deputy president of OBB, CEO of Csányi Winery, Dip. WSET wine expert

Nagy lehetőséget látok a fajtában, de
kritikus, hogy a borász személyisége ne
nyomja el a kékfrankos izgalmas jegyeit.
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I see great opportunities in this variety, but
consider it critically important not to
overpower the exciting notes of Kékfrankos
by the personal style of the winemaker.

|

Csányi Winery

Teleki Selection
Villányi Kékfrankos
2015

Villány

1500-3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Mély rubin szín. Lassan bontakozó
illatában szeder, málna és szilva dominál
a fűszeresség mellett. Gazdagon nyit a
szájban finom cseresség és frissesség
mentén, tökéletes egyensúly és harmónia
jellemzi, sokrétegű bor, melyben szeder,
málna, kávés és étcsokoládés jegyek
bukkannak fel, az édes fűszerek sokasága
pedig komplexitást varázsol neki. Kerek,
kifejezett, valóban szép, finesszel teli tétel.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep ruby colour. The slowly opening
nose suggests bramble, raspberry and
plum, followed by spiciness. Rich start
on the palate with fine tannins and
freshness along the line in perfect balance
and harmony. Multi-dimensional wine
in combination with bramble, raspberry,
coffee and dark chocolate, accompanied
by a myriad of sweet spiciness, which
supports the complexity. Round,
pronounced and truly charming wine with
finesse.

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018
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Csányi Pincészet

Csányi Pincészet

|

Csányi Winery

Chateau Teleki
Villányi Kékfrankos
2015

172

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
aszalt meggy és szilva jelenik meg
szép, finom, buja fűszerességgel
kiegészítve a háttérben. Nagyon jó első
benyomást tesz, a kerek gyümölcsösség mellé frissesség, jó arányok
és selymes tannintextúra párosul.
Élvezetes, tartalmas, karakteres bor,
közepesen hosszú lecsengéssel.
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Szekszárd

1500-3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Deep ruby colour. The pronounced
nose is full of dried sour cherry and
plum, followed by fine, seductive
spiciness in the back. Very good first
impression, round fruity style, backed
up by freshness and velvet tannin
texture. Enjoyable, flavourful and
characterful wine with medium long
finish.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Niszkács Anna

ügyvezető igazgató, Gerbeaud Gasztronomia Kft.
managing director at Gerbaud Gastronomy Ltd.

„Hol a helye? Az osztrakoké? Magyar?
Eladható? Nehéz kérdés! Mégis jó látni egy
magyar étterem borlapján a kékfrankost,
nem a blaufrankisch-t. Ha jobban érteném,
jobban szeretném.

A question mark. Where is its place? Does
it belong to Austria? To Hungary? Is it
marketable? Hard to say. And still, it is
better to see Kékfrankos rather than
Blaufränkisch in the restaurant menu. If I
understood it better, I would like it more.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Herczeg Gábor

alapító, Happy Hungarian Wine
founder of Happy Hungarian Wine

A kékfrankos ezerarcúságát meg kell
ismerni egy borszeretőnek. Akár rozé,
akár dűlőszelektált borról beszélünk, egy
fantasztikus világ nyílik meg általa.

All wine connoisseurs should discover the
thousand faces of Kékfrankos. Whether its a
rosé or a single vineyard red, each one opens
the gate to a fantastic world.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Nyulasi Gábriel

főszerkesztő, Ihatóbb Magyarország
chief editor at Ihatóbb Magyarország

Ezt a szőlőt is alaposan megtépázta
a történelem. Ideje a kékfrankos
reneszánszának, hogy lesajnált fajtából
újra az élmezőnybe tartozzon. Jó úton
haladunk. Még több jó kékfrankost a
poharakba!
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This grape has been ravaged by history, greatly
so. It is time for the renaissance of Kékfrankos
so that it should leave the mediocre category
and find its way to the top of the league. The
direction seems to be right. Let’s pour more
good Kékfrankos!
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Gere Tamás & Zsolt
Pincészete
Tamás & Zsolt Gere
1988

Villány

35 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Diófás utca 1.
+36-72-592-009
info@geretamas.hu
www.geretamas.hu

Pincészetük teljes mértékben családi vállalkozás, mely évtizedek óta szőlőtermesztéssel és feldolgozással foglalkozik Magyarország legdélebbi és egyben legnépszerűbb borvidékén, a Villányi borvidéken. Az első saját palackozású borukat 1988-ban hozták forgalomba, mely révén mára már az ország legismertebb pincészeteinek
egyikévé váltak. Gere Tamás neve 25 éve jelent egyet a piacon a kiemelkedő minőséggel.
This entirely family-run enterprise works with the production and processing of grapes in the southernmost
wine district in Hungary, Villány, which has been the most popular wine district for several decades. Their first
bottled wine was marketed in 1988, and they have since become one of the most recognised wineries in the
country. The name of Tamás Gere has been synonymous with outstanding quality for 25 years.

Gere Tamás & Zsolt Pincészete

|

Tamás & Zsolt Gere

Gentleman
kékfrankos
2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes bíbor szín. Illatában virágosság, egy kevés parfüm és piros bogyós
gyümölcsök húsossága jelenik meg.
Finom fűszerességgel kiegészítve a
háttérben. Szájban könnyed gyümölcsös jelleggel mutatkozik be, kerek,
finom szemcsés tanninszerkezet és
kifejezett test jellemzi az ízvilágot. Fűszeresség és gyümölcsösség határozza
meg a lecsengést.
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Villány

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Medium deep, purple colour. Floral on
the nose with a hint of perfume and
red berry fruit, fleshy. Fine spiciness
appears in the background. Light
fruity style on the palate, round, fine
grained tannins and pronounced body
represent the flavour world. Spiciness
and fruitiness determine the finish.

Gere Tamás & Zsolt Pincészete

|

Tamás & Zsolt Gere

Villányi Kékfrankos
2015

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Deep ruby colour. Ripe cherry and
sweet spiciness appear in the layered
aroma world, underlined by dried fruit.
The palate recalls the notes from the
nose with dried sour cherry, slightly
jammy and dense texture. Full-bodied,
well-integrated wine with medium
long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Illatában érett
cseresznye és édes fűszerek bújnak
meg, rétegzett, aszalt gyümölcsökre
utaló jegyekkel kiegészülve. Szájban
hasonlóan aszalt meggyes, picit
lekváros, sűrű textúrájú, testes tétel.
Integrált bor, mely közepesen hosszú
lecsengéssel köszön el.

Villány

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Gere Zsolt

borász, Gere Tamás & Zsolt
winemaker at Gere Tamas&Zsolt

A kékfrankos az a bor, mely Villányban
minden évben meg tudja mutatni erényeit,
soha nem túlzó, de mindig jellegzetes.
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Kékfrankos wine shows its virtues each and
every year in Villány. Its never exagerated,
yet always distinctive.
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Heumann Pincészet
Heumann Winery
2001

Villány

10 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7800 Siklós, Ipartelepi út 2.
+36-20-227-7755
heumann.hu@swissonline.ch
www.heumannwines.com

Erhard és Evelyne Heumann egy német-svájci pár, az 1990-es évek végén alapították a borászatukat élve a
lehetőséggel, hogy megvalósítsák álmukat, ami nem más, mint hogy kiemelkedő borokat készítsenek, jutányos
áron. A bor iránti szenvedélyük, a minőség iránti elkötelezettségük és végül, de nem utolsó sorban a villányisiklósi terroir meghozta gyümölcsét. Több nemzeti és nemzetközi díj, valamint kóstolásokon adott magas pontszám a bizonyíték. A pincészet jelenleg 10 hektáron gazdálkodik, főleg a siklósi térségben. Területeik jellemzően
déli kitettségűek. 95%-a prémium kategóriás a vilányi eredetvédelmi rendszer szerint.
Erhard and Evelyne Heumann are a Swiss-German couple who established their winery at the end of the 1990s
in order to make their dreams come true: to provide excellent wines at reasonable prices. Their passion for
wines, commitment to quality and, last but not least, the terroir at Villány-Siklós, has paid off. Several Hungarian
and international awards, as well as high scores given by tasting panels, confirm their success. The winery
currently cultivates 10 hectares primarily within the Siklós area. The slopes generally face south, 95% of their
vineyards fall under the premium category according to the Villány origin protection system.
Heumann Pincészet
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Heumann Winery

Kékfrankos Reserve
Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránátvörös szín. Illatában édes fűszerek, dohánylevél, főzött meggy és szilva
jelentkezik, egy kevés bőrösséggel
kiegészítve a háttérben. Magas alkohol,
testes, kifejezett, de bársonyos textúrájú tannin jellemzi cigánymeggyel, fekete cseresznyével és édes fűszerekkel
párosítva. Szép egyensúllyal és közepes
plusz lecsengéssel rendelkező tétel.
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Termelő,
Ab Ovo

Garnet red colour. Sweet spiciness
appears on the nose, followed by
tobacco leaf, cooked sour cherry and
plum, underlined by some leathery
tone in the back. High alcohol, full body,
pronounced, yet velvet tannin texture,
accompanied by black sour cherry,
black cherry and sweet spiciness.
Well-balanced wine with medium plus
finish.

Jackfall Bormanufaktúra
Jackfall Winery
2001

Villány

16 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Kisjakabfalva, Fő út 23.
+36-72-492-061
szallas@jackfall.com
www.jackfall.com

2001-ben alapított 16 hektáron gazdálkodó prémium villányi borászat. A borászat, a kúria és a vendéglátás
Kisjakabfalván található. Magas minőségre törekszenek a classic és prémium kategóriában is, a fajtajelleg és
a terroir kihangsúlyozásával.
This premium Villány winery was established in 2001 on 16 hectares of vineyard. Guests are greeted at the
winery and estate in Kisjakabfalva, where they aim for high quality both in the classic and premium categories
by emphasising varietal characteristics and terroir.

Jackfall Bormanufaktúra

|

Jackfall Winery

Kékfrankos
Villány

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Mérsékelt illatát húsos
fekete és piros bogyós gyümölcsök, lédús málna és szeder jellemzi egy kevés
hibiszkusszal kiegészülve. A közepes
test és tannin mentén kerek textúra és
jóivású, visszafogott frissesség jelenik
meg egy kevés bőrös tónussal fűszerezve. A háttérben földes, teafüves
jegyekkel köszön el.
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Termelő

Deep purple colour. Moderate nose
with fleshy black and red berry
tones, juicy raspberry and bramble,
underlined by a hint of hibiscus.
Medium body and tannin, accompanied
by a round texture, easy drinking style
with restrained freshness, followed by
some leathery note. A dash of earthy
character and tea leaf appear in the
back.
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Lelovits Tamás Pincészete
Tamás Lelovits Winery
2000

Villány

10 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Baross G. u. 101.
+36-72-800-559
info@lelovits.hu
www.lelovits.hu

Teljes egészében családi pincészet, mely a minőség elkötelezett híve. Ültetvényeik a borvidék legjobb adottságú dűlőiben találhatók. A termékpalettában egyaránt megtalálhatók fehér-, rozé- és vörösborok, melyek
kizárólag a borvidék eredetvédelmi rendszerének megfelelően kerülnek forgalomba a DHC Villány megjelöléssel. Egyik fontos céljuk a minőségi magyar borfogyasztás népszerűsítése, Villány egyediségének, hangulatának
megismertetése látogatóikkal.
A family-run winery with a strong commitment toward quality, the plantations can be found on the best slopes
of the wine district. The product range includes white, rosé and red wines that are marketed in line with the
origin protection system of the wine district, labeled as DHC Villány. One of their key objectives is to promote
quality wine consumption in Hungary and to introduce the special atmosphere and style of Villány to their
guests.

Lelovits Tamás Pincészete
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Tamás Lelovits Winery

Villányi Kékfrankos
Villány

1500-3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában virágok, cigánymeggy és szegfűszeg is megjelenik.
Jó egyensúly, selymes tannin, közepes
test és alkohol jellemzi, ízben herbás
tónusok és az illatból megszokott jegyek jelentkeznek. Könnyed, egyszerű
lecsengéssel rendelkező tétel.
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Termelő

Ruby colour. The nose suggests floral
notes, black sour cherry and clove.
Good balance and velvet tannins,
accompanied by medium body and
alcohol in combination with herbal
tones. Light wine with simple finish.

Maczkó Róbert Pincészete
Maczkó Winery
1996

Villány

18 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Petőfi S. u. 49.
+36-70-337-9870
info@maczkorobert.hu
www.maczkorobert.hu

Családjukban a szőlőtermesztés sok évtizedes múltra tekint vissza, így már kisgyermekként kivette részét a
szőlővel és borral kapcsolatos munkálatokból. Édesapjával 1996-ban alapították meg vállalkozásukat, melynek
legfontosabb célja villányi csúcsminőségű borok készítése és azok megismertetése nemcsak a hazai, hanem
más országok borkedvelőivel is. Céljuk évről évre több prémium kategóriás bor készítése, és annak bizonyítása,
hogy Villányban is készíthetők olyan borok, melyek a világon bárhol megállják a helyüket. A borversenyeken
elért Nagy Arany és Arany érmek megerősítik őket abban, hogy jó úton járnak, és ezt az utat kell folytatniuk.
Róbert Mackó’s family have been viticulturists for generations, so its no surprise that since early childhood
he took part in the work on the vineyards and in the cellar. Róbert and his father founded the winery in 1996
with the primary goal of making top quality Villány wines and introducing them to wine lovers in Hungary and
around the world. Their goal is to produce an increasing number of premium class wines, and to prove that
the best Villány wines can hold their own anywhere in the world. The winery has been awarded with gold and
double gold medals in international competitions, reinforcing that they are headed in the right direction.
Maczkó Róbert Pincészete
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Maczkó Winery

Villányi Kékfrankos
Classicus
2015

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Deep ruby colour. The nose suggests
black cherry, tobacco leaf and some
roasted aromas, underlined by a hint
of leather, developing. Rich alcohol and
body, followed by restrained acidity.
Wet leaf, dark chocolate, sour cherry
and currant flavours lead the flavour
profile. Medium long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Illatában fekete
cseresznye, dohánylevél és némi pörkölési aromatika mutatkozik, egy kevés
bőrösséggel kiegészülve. Jól fejlődő
tétel. Gazdag alkohol és test jellemzi
a visszafogott savakkal alátámasztva.
Avar, étcsokoládé, meggy és ribizli
bukkan fel elsősorban az ízvilágban.
Közepes hosszú lecsengéssel köszön el.

Villány
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Riczu Tamás Borászata
Riczu Wine & Guesthouse Ltd.
2003

Villány

7 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7800 Siklós, Akasztófa dűlő
+36-30-961-4149
info@riczutamas.com
www.riczutamas.com

A családi vállalkozás saját szőlőterületein tudatos és környezetbarát művelés alapján kékfrankos, merlot, cabernet sauvignon és cabernet franc szőlőfajtákat termel. Tamás borai természetes alapanyagok felhasználásával készülnek, évente max. 40-50 ezer palack mennyiségre korlátozva. A borok kizárólag védett eredetű
minősítéssel rendelkeznek, 60% classicus, 40% prémium kategóriában. „Egy tökéletes bor a szőlőben születik,
amit a maga mására kell, hogy alakítson az útkereső borász.” - Riczu Tamás
The family winery grows Kékfrankos, Merlot, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc in its own vineyards by
implementing conscientious and environmentally friendly cultivation. Tamás’ wines are made using natural
ingredients and are limited to a maximum of 40 to 50,000 bottles a year. All wines are of protected origin, 60%
and 40% fall under the categories of classic and premium quality, respectively. “A perfect wine is always born
in the vineyard; leading winemakers mold them in their own reflections.”

Riczu Tamás Borászata
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Riczu Wine & Guesthouse Ltd.

Villányi Kékfrankos
Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
füstösség, meggy, szilva és egy kevés
aszaltság jelenik meg. Némi oxidáció
jelentkezik a háttérben, a hordóból
származó fűszeresség pedig végigvezeti az aromatikát. Gazdag, testes
tétel magas alkohollal és szikárabb
tannintextúrával, amit sok piros és
fekete bogyós gyümölcs követ. Robog,
mint egy gőzmozdony, karakteres bor,
hosszú lecsengéssel.
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Termelő,
Ab Ovo

Deep ruby colour. The pronounced
nose is full of smoky aromas,
underlined by sour cherry, plum and
some dried fruit tones. A dash of
oxidative note appears in the back, the
oak-given spiciness leads the aromas.
Rich, full body and high alcohol with a
rather taunt tannin structure, followed
by plenty of red and black berry fruit.
Going through as a “steam train”,
characterful wine with long finish.

Sauska

2006

100 ha

Villány
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, 048/10. hrsz.
+36-72-592-124
tasting@sauska.hu
www.sauska.hu

A Sauska fiatal szőlészekből és borászokból álló nemzetközi csapata arra törekszik, hogy boraiban megalkuvások nélkül, a lehető legtermészetesebben és tisztábban jelenjen meg a fajta, az évjárat és a két borvidék,
Tokaj és Villány különleges potenciálja. Hisznek abban, hogy a modern technológia és a kézműves precizitás
egységében komoly erő rejlik. Ez az energia viszi a csapatot dűlőik mélyebb megismerése és izgalmas, új
borok felé.
Sauska’s international team of young growers and winemakers aim to make uncompromising wines
capable of expressing the unique conditions specific to the grape, the vintage year, and the growing region
(Tokaj or Villány). Believing in the power inherent in the marriage of modern technology and handcrafting
precision, it is this energy that fuels the team in their quest for a deeper understanding of the terroirs and
thus, for new and exciting wines.

Sauska

Kékfrankos
Villány

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
gazdag fekete ribizli, erdei bogyós gyümölcsök, málna és diszkrét fahordós
jegyek jelennek meg. Ízében szilva,
meggy, cseresznye és gránátalmás
tónusok bukkannak fel, közepes testtel
és alkohollal kiegészítve, amivel szép
harmóniát varázsolnak a bornak. Koncentrált, lédús stílus egy szokatlanabb
„új világi” kompozícióban. Közepesen
hosszú lecsengéssel búcsúzó tétel.
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Termelő,
Bortársaság

Deep ruby colour. The pronounced
nose suggests black currant, forest
fruit, raspberry and discrete oaky
tones. The flavour profile points
to plum, sour cherry, cherry and
pomegranate, accompanied by
medium body and alcohol, supporting
the fine harmony. Good mid palate
weight in juicy, rather “New World”
style. Medium long finish.
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Stier Pincészet
Stier Winery
2009

Villány

100 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Baross Gábor u. 56.
+36-30-528-8855
info@stierpinceszet.hu
www.stierpinceszet.hu

A Villányi borvidék egyike hazánk legismertebb bortermelő tájainak. Családi pincészetük ezen a borvidéken
lelt otthonra és itt kapott lehetőséget arra, hogy megvalósítsa a tradicionális és professzionális borkészítésről
alkotott elképzeléseit. A pincészet éves előállított bormennyisége 70.000 palack, amelynek 65%-a fehér- és
rozé-, 35 %-a vörösbor.
Villány wine district is among the most well-known winemaking areas of Hungary. The family winery found its
home in this region and jumped at the opportunity to put their ideal traditional and professional winemaking
skills to use. The annual volume is 70,000 bottles of which 65% is white and rosé while the remaining 35% is
red wine.

Stier Pincészet

|

Stier Winery

Kékfrankos
Villány

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2013

182

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

light-bodied

Mély gránátvörös szín. Mérsékelten
intenzív illatában egy kevés bőrösség,
bors, szilva és édes fűszerek bukkannak fel a háttérben. Magas alkohol,
közepes sav és tannin, valamint selymes textúra jellemzi a bort. Ízvilágában
az illatból már ismert jegyek térnek
vissza, közepesen hosszú lecsengéssel
köszön el.
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Termelő

Deep garnet red colour. Moderately
intensive on the nose with some
leathery tone, black pepper, plum
and sweet spiciness in the back. High
alcohol, medium acidity and tannin
with velvet like texture. The flavour
profile recalls the aromas from the
scent with medium length.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Balogh-Fazekas Árpád

ital beszerző, Auchan Magyarország Kft
beverage purchasing manager, Auchan Hungary

A kékfrankosban van meg az a lehetőség
a vörös boraink tekintetében, hogy
elismerést hozzon a magyar bornak
a világ piacon. e szőlőfajtából az igények
széles választékát meg lehet valósítani,
a mindennapi fogyasztásra szánt könnyed
stílustól az ünnepi és kivételes alkalmakra
választott elegáns stílusig.

As an Hungarian red wine, Kékfrankos
has the potential to gain appreciation
by the global market. From the everyday,
easy-to-drink style, to the elegant bottle
chosen for celebration and other special
occasions, Kékfrankos can satisfy the wide
range of demands.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Petrányi István

borász, Petrányi Pince és Borterasz
winemaker at Petrányi Winery

A kékfrankos igazi hazára lelt
a Kárpát-medencében, az itteni
éghajlathoz tökeletessen alkamazkodva.
Gyümölcsössége, savai, egyedi jellegén át
finoman követi a nálunk megtalálható
rendkívül változatos termőhelyi
jellegzetességeket.
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Kékfrankos has settled perfectly in the
Carpathian Basin by adapting to its
climate. Its fruity character, acidity,
and uniqueness delicately expresses
our extremely diverse territorial and
geographical features.
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Vylyan Szőlőbirtok Pincészet
Vylyan Vineyards and Winery
1992

120 ha

Villány
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7800 Kisharsány, Fekete-hegy 092 hrsz.
+36-72-579-701
vylyan@vylyan.hu
www.vylyan.hu

A Vylyan Pincészet napsütötte szeglet a Villányi-hegység csodálatos fekvésű lankáin. A birtokközpont
a Dobogó dűlő szívében, Kisharsányban, a Fekete-hegyen található. A Debreczeni Pál által alapított birtok névválasztását egy 15. századi Villány-megnevezés, a VYLYAN ihlette. Hisznek benne, hogy szép bort
csak kiváló szőlőből lehet készíteni. Természetes, környezetbarát módon művelik a szőlőt, készítik a bort.
2008-ban elnyerték „Az év pincészete Magyarországon” címet.
The Vylyan Estate is located at a sun-drenched corner of the world stretching on the magnificently sited
slopes of the Villány Range. The estate is located in the heart of the Dobogó vineyard on Fekete Hill, near
the village of Kisharsány. Founded by Pál Debreczeni, the winery took its name from a 15th-century variant
of the name “Villány.” Vylyan starts from the premise that fine wine can only be made from superb quality
grapes, and follows natural, environmentally friendly methods both in the vineyard and the cellar. Vylyan
was awarded the title “Winery of the Year in Hungary” in 2008.
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Vylyan Vineyards and Winery

Villányi Kékfrankos
2015

Villány

3000-4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Mély rubin szín. Kifejezett illatában szeder,
szilva, meggy és áfonya keveredik, elegáns
fűszerek sokasága varázsolja sokszínűvé
az aromatikát. Érett gyümölcsösség és
gazdag fahasználat jellemzi, egy kevés
ásványosság mellett menta, fekete bogyós
gyümölcsök, édes fűszerek, csokoládé és
kellemes cseresség is megjelenik. Telt,
gazdag, ugyanakkor rendkívül elegáns és
hosszú bor.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep ruby colour. Pronounced on the
nose, pointing to bramble, plum, sour
cherry and blueberry, followed by some
spiciness, supporting the colourful
aromas. Ripe fruitiness and elevated
use of oak, accompanied by a hint of
minerality, mint, black berry fruit, sweet
spiciness and chocolate, underlined by
pleasant tannin texture. Full-bodied wine
with good mid palate weight and elegant,
long finish.
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Vylyan Szőlőbirtok Pincészet

Wassmann Pince
Wassmann Cellar
1998

Villány

2 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7766 Pécsdevecser, Fő utca 42.
+36-30-911-7971
wassmann@weingut-wassmann.de
www.weingut-wassmann.com

Bár a Ralf Wassmann és Susan Hanauer által alapított pincét még kevesen ismerik, Villány legfontosabb borászatai közé tartozik. 2011-ben álltak át a biodinamikus gazdálkodásra, első Demeter-minősítésű évjáratuk
2012 volt. Hosszan érlelhető boraikat rendkívüli életerő, jó egyensúly és határozott vonalvezetés jellemzi. Villány
ugyan nem a fehérborairól híres, a Wassmann Olaszrizling mégis a kiemelkedő magyar fehérborok egyike.
Cabernet franc-juk példaértékű bor.
Although this cellar founded by Ralf Wassmann and Susan Hanauer is not widely known, it belongs to the most
important Villány wineries. In 2011 they converted their estate to biodynamic production; 2012 was their first
Demeter-certified vintage. Remarkable vitality, good balance and determined style can be observed in their
wines with long aging potential. Villány is not really renowned for its white wines, but Wassmann Olaszrizling is
among the top Hungarian whites. Their Cabernet Franc is an examplary wine.

Wassmann Pince

|

Wassmann Cellar

Kékfrankos
Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2014

186

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Az illatának időre van
szüksége, hogy kibontakozzon. Érett
gyümölcsök sokasága, meggy, szilva és
némi kakaó jelenik meg a háttérben.
Ízben szép gazdagságot mutat, a lédús
meggyes jegyek itt is felbukkannak.
Telt, olajos textúra tele frissességgel és
közepes alkohollal.
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Termelő,
Terroir Club

Deep ruby colour. The nose needs time
to open up. Ripe fruit, sour cherry,
plum and some cocoa powder appear
in the back. Good mid palate weight,
accompanied by juicy sour cherry
notes. Fullish, oily texture, followed
by plenty of freshness and medium
alcohol.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Kató András

OBB tag, alapító, Terroir Club
member of OBB, founder of Terroir Club

A kékfrankos ízig-vérig közép-európai
szőlő, így mi, Kárpát-medenceiek igazán
büszkék lehetünk rá. A termelők
munkájának hála sikeresen megszabadult
a tömegbor imázsától, későbbi szüreti
időpontban szedve, visszafogott terhelés
mellett sok alkalommal megmutatta,
hogy nemzetközileg is kiemelkedő figyelemre
tarthat számot.

Kékfrankos is an unmistakeably Central
European grape; something the people
living in the Carpathian Basin can be proud
of. Thanks to the efforts of producers,
Kékfrankos has left its bulk-wine image
behind, and has demonstrated on numerous
occasions that by selecting late harvest
time and limited load it can in fact obtain
international recognition.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Taschner István

borász, Taschner Bor és Pezsgőház
winemaker at Taschner Winery & Sparkling Wine House

Világfajta, mert mindenhol megterem, de
csak az eredeti termőhelyen, Sopron és
környékén az igazi, a többi csak utánzat.
A fajta univerzális, mindenféle bortípus
készítésre alkalmas, lehet rozé, siller,
egyszerű vörös bor, de évjárattól függően
több éves érett bor is.
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Kékfrankos is an international variety
in the sense that it can be grown almost
anywhere, but only in and around Sopron
can one find the original - all the others
are copycats. This versatile grape is ideal
for making rosé, siller, simple red wines or,
depending on the vintage, more serious wines
that are aged for years.
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Besenyei Borház
Besenyei Wine House
2000

Eger

45 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3399 Andornaktálya, Alsópart 055/81
+36-30-249-7991
klari@besenyei.hu
www.besenyeibor.hu

hrsz.

„Együtt több, mi ebben hiszünk.” Egri Bikavér és Egri Csillag házasításaikban igyekeznek a fajták variálásával
kiemelni az évjáratok előnyeit. A természet dolgaiba csak természetes módszerekkel avatkoznak be. Mégis
mindig van közös is a nedűikben: a selymesség és a tisztaság.
“Together is more, that´s what we believe in.” The aim is to highlight the advantages of the vintage by varying
and balancing the blends of Egri Bikavér and Egri Csillag. Believing nature is in charge, the winemakers only
interfere by using natural methods. Common in all their wines is the clean and velvet-like character.

Besenyei Borház

|

Besenyei Wine House

Egri Kékfrankos
Eger

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2013
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

light-bodied

Rubin szín. Húsos, gyümölcsös
illatok jellemzik fekete cseresznyével,
fekete borssal és édes fűszerekkel
kiegészülve. Jó arányokkal rendelkező
bor, közepes sav, alkohol és test harmonikus, selymes textúrával párosítva.
Az ízvilágban szilva, fekete cseresznye,
némi tósztosság, vanília és dohánylevél
bukkan fel. Rétegzett, szép egyensúlylyal bíró tétel.
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Termelő

Ruby colour. The fleshy, fruity nose
suggests black cherry, black pepper
and sweet spiciness. Medium acidity,
alcohol and full body with harmonious,
velvet texture. The flavour world
recalls plum, black cherry, some
toastiness, vanilla and tobacco leaf.
Layered wine with good balance.

Egri Korona Borház
Egri Korona Winehouse
2002

Eger

270 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3395 Demjén, 0183/5 hrsz.
+36-36-550-343
wine@koronaborhaz.hu
www.koronaborhaz.hu

Az Egri történelmi borvidék egyik legnagyobb családi borászata a Kecske-hát dűlőben elhelyezkedő Korona
Borház és a hozzá tartozó Borfalu, melyhez hotel, kis házak, wellness részleg, termálkút, I. osztályú étterem,
teniszpálya és focipálya is tartozik. Célja, hogy magas minőségű boraival szlgálja a kulturált borfogyasztást és
öregbítse a borvidék hírnevét. Bor, élet, stílus...
The Egri Korona Winehouse is one of the largest family wineries in the historical Eger wine district. The Kecskehát vineyard and the adjacent Borfalu (Wine Village) are comprised of a hotel, small guest houses, a spa, a
thermal well, a first-class restaurant, tennis courts, and a soccer field. Their aim is for guests to enjoy top quality
wines while enhancing the popularity of the wine district. Wine, life, style...

Egri Korona Borház

|

Egri Korona Winehouse

Selection
Egri Kékfrankos
2011

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Medium garnet colour. Jammy, spicy
and pronounced aromas on the nose.
Blood orange, mint leaf and eucalyptus
appear, followed by a hint of lavender
and some perfume. Slightly drying
texture on the palate, led by tertiary
notes, accompanied by spiciness, wet
leaf and black pepper on the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes gránát szín. Lekváros, fűszeres, kifejezett aromatika. Vérnarancs,
menta levél és eukaliptusz mellett egy
kevés levendula és parfümösség is
megjelenik. Szájban könnyed szárító
textúra, elsősorban tercier jegyek
dominálnak, fűszeres, avar, fekete bors
a lecsengésben.

Eger
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Havas & Tímár Pincészet
Havas & Timár Winery
2011

Eger

3,5 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3300 Eger, Kőporos tér 35.
+36-20-334-4235
havastimar@gmail.com
www.havastimar.hu

A pincészet két gyerekkori jóbarát álmának megvalósítása. Céljuk az volt, hogy saját erőből létrehozzanak egy
akkora borászatot, amiben minden feladatot ők tudnak elvégezni. Hiszik, hogy a minőség nagyrészt a szőlőben dől el, ezért a szőlészeti munkákra nagy hansúlyt fektetnek. Törekednek arra, hogy a borkészítés a lehető
legtermészetsebb módon, minél kíméletesebben történjen. Bíznak abban, hogy fogyasztóik poharába ízlésüknek és igényeiknek megfelelő borokat tölthetnek.
The winery is a dream come true for two childhood friends. They wanted to create a winery using their own
resources in which they were able to carry-out the entire winemaking process. They believe that quality is
primarily dictated by what happens on the plantations, therefore they put great emphasis on viticultural
activities. They pursue natural winemaking using only the most natural and gentle methods. They hope that
they can fill the glasses of consumers with wines which meet all palates and satisfy all demands.

Havas & Tímár Pincészet

|

Havas & Timár Winery

Kékfrankos
Eger

1500-3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2012
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Fűszeresség, menta
és pici zöldesség jellemzi illatban. A
gazdag alkoholt, valamint a tőzeges,
enyhén tufás jelleget közepes test és
melegség követi. Megtalálható ugyanakkor egyfajta frissesség is a borban,
érett, kerek, robusztus, karakteres
tétel.
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Termelő

Deep ruby colour. Spiciness, mint and
somewhat greenish notes appear on
the nose. Elevated alcohol, peaty, slight
tuff tones with medium body, followed
by some warm feeling. Yet there is also
a certain freshness in the ripe, round,
robust and characterful wine.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Vesztergombi Ferenc

borász, Vesztergombi Pince
winemaker at Vesztergombi Winery

A kékfrankos az egyediségével a Kárpátmedence különlegessége. A könnyed légies
rozétól, a gyümölcsös vörösboron
keresztül, a fahordóban hosszan érlelt,
telt, testes prémium kategóriáig mindenhol
megállja a helyét. Szekszárdon jó döntést
hoztunk. Ma már ez a borvidék
fő fajtája.

With its individuality, the real special star
of the Carpathian Basin, Kékfrankos can
become everything from airy, graceful rosés,
to fruitful light reds, and finally to long
oak-aged,dense,full-bodiedcategoryit
proudly stands its ground. We made a good
decision in Szekszárd: today Kékfrankos
is the primary grape variety in our wine
district.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Varsányi Lajos

borász, Varsányi Pincészet
winemaker at Varsányi Winery

Nekem a kékfrankos borászati szempontból
a szerelem, a kedvenc, a legjobb. Fiatalon
könnyed elegáns borként tud kiemelkedőt
mutatni a Borvidékünkön, de érlelt,
testes borként is méltó vetélytársa a
világfajtáknak.

BORKIVÁLÓSÁGOK • KÉKFRANKOS 2018

From a winemaking perspective, Kékfrankos
is love itself, the favourite, the best. It can
show its significance in our wine district
as a light and elegant wine when young,
but as an aged, robust wine it also proved
to be respectable competition for any
international variety.
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Ostorosbor

2000

Eger

170 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3326 Ostoros, Nagyvölgy u. 2.
+36-36-556-040
ostorosbor@ostorosbor.hu
www.ostorosbor.hu

Az Egri borvidék jelenleg legnagyobb borászati vállalkozása, mely saját ültetvényein folytatja a termelést,
valamint szoros együttműködésben vásárol is a borvidék termelőitől szőlőt. Széles termékválasztékukkal minden igényt képesek kielégíteni. Borászatuk filozófiájának két alappillére a minőség és az ár-érték
arány. Borászatukat folyamatosan fejlesztik, hogy a hagyományos mellett a modern technológiák adta
lehetőségeket is kihasználják termékeik minőségének tökéletesítése érdekében.
Currently the largest winemaking enterprise in the Eger wine district, growing grapevines in its own
plantations as well as working in close cooperation with the producers of the area when purchasing
grapes. Ostorosbor is able to fulfil all demands with its extensive product range. Quality and good value
are the pillars of the winery’s philosophy. The facility is continuously developing so that recent technology
can be utilised alongside traditional methods for improving the quality of their product.

Ostorosbor

Egri Kékfrankos
Eger

750-1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Friss gyümölcs,
szeder és málna dominál illatban, enyhén főzött aromatikával kiegészülve.
Ízben friss zöld fűszerek, könnyed gyümölcsösség és visszafogott tanninok
uralkodnak a piros bogyós gyümölcsök
mellett. Visszafogott, ásványos lecsengéssel köszön el.
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Termelő

Medium deep, ruby colour. Fresh fruit,
bramble and raspberry dominate
on the nose, accompanied by some
cooked aromas. Fresh on the palate
with green spiciness, light fruit and
reserved tannin, underlined by red
berries. Reserved finish with a touch of
minerality in the back.

Soltész
Prémium Kékfrankos
2015

Villány

3000-4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő

Közepes rubin szín. Menta, meggy, kék
bogyós gyümölcsök, kerek és kedves
fűszeresesség dominál az illatban.
Csokoládéval és tonkababbal kiegészítve a
háttérben. A friss savak és a mérsékelt, de
rendkívül finom textúrájú tannin, valamint
a közepes test és alkohol tökéletes harmóniát alkot. Nagyon szépen elkészített,
rétegzett bor, melyet finesz és hosszú
lecsengés jellemez.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Medium ruby colour. Mint, sour cherry,
blue berry fruit, round and charming
spiciness lead the nose, accompanied by
chocolate and tonka bean in the back.
Fresh acidity and moderate, yet fine
tannin texture, followed by medium body
and alcohol in perfect harmony. Wellmade wine with layers, showing finesse
and long length.
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Ostorosbor

Petrény Winery

2002

Eger

85 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3351 Verpelét, Vasút út 1.
+36-20-379-4686
petrenywinery@gmail.com
www.petreny.hu

A Petrény család nemzedékek óta foglalkozik szőlőműveléssel és borkészítéssel saját fogyasztásra. Meggyőződésük, hogy a jó bor alapja a kiváló minőségű szőlő, amit csakis gondos műveléssel lehet a tőkéről megszerezni.
Az érett, kizárólag egészséges szőlőt természetes, hagyományos technológiával, a lehető legtisztább körülmények között erjesztik. A borok fejlődését tradicionális tölgyfahordók és jó klímájú pince – a régió első kóser
pincéje - segíti. Céljuk, hogy minél több fogyasztó megismerje és megkedvelje a boraikban rejtőző gyümölcs
ízét és a borvidék talajának, klímájának évszázadok óta őrzött egyedi zamatát.
The Petrény family have been growing grapes and creating wines for their own consumption for generations.
They believe that to create good wines requires carefully nurtured grapes of outstanding quality. Ripened and
healthy grapes are fermented using natural and traditional methods, and by ensuring the cleanest possible
environment. Development of the wines is enhanced using oak barrels and the amazing climate of the cellar,
which also happens to be the first kosher cellar in the region. The family aims to share their wines with more
and more consumers, hoping that they, too, will enjoy the aromas of hidden fruits and the unique notes of the
soil and climate in this centuries-old wine district.
Petrény Winery

Egri Kékfrankos
Superior
2011
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Egy kevés vegetális tónus, sok piros bogyós gyümölcs, ribizli
és meggy jelenik meg az orrban. Ízben
magas alkohol, testes, ugyanakkor bársonyos tannintextúra és közepes savak
jelentkeznek. A gazdag hordóhasználat
mellett az alkohol is visszaköszön
fekete bogyós gyümölcsökkel, édes
fűszerességgel és kávés jegyekkel
kiegészülve.
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Eger

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Deep ruby colour. Slightly vegetal
tone appears on the nose, followed by
plenty of red berry fruit, currant and
sour cherry. High alcohol and full body
with velvet tannin texture and medium
acidity. Beside the pronounced use
of oak the alcohol pops back again,
accompanied by black berry fruits,
sweet spiciness and coffee notes.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Laczkó Gábor

borász, Törley Pezsgőpincészet
winemaker at Törley Sparkling Wine Cellar

Gyakorló borászként túlnyomó részt
fehér és rozé borokkal foglalkozom,
így egy kicsit fogyasztóként is tudok
véleményt alkotni a fajtáról. A fajta
adottságai kiválóak a magyarországi
termesztéshez, a kékszőlők közül talán
ebből a fajtából lehet minden évben a
legnagyobb biztonsággal jó bort készíteni,
hiszen kiváló rozé alapanyag, vagy ha
éppen úgy adódik, kiváló közép árkategóriás
hétköznapi vörösbor, ha pedig az évjárat
és a borász is úgy akarja, akkor
nagytestű prémium vörösbor. Ha vörösbort
választok, akkor biztos, hogy ez a fajta
az első!

As a practising winemaker I generally
deal with white and rosé wines so I can
share my opinion about this variety as
a consumer. Its attributes are ideal for
Hungarian production - it may be the most
reliable red grape providing good wine
each year. Excellent rosé material, superb
mid-priced everyday red wine or, if vintage
and winemaker will it, full-bodied premium
wine can also be made from it. When looking
for a good red wine, I always choose
Kékfrankos first.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Pócz József

borász, Pócz Pincészet
winemaker at Pócz Winery

Meggyőződésem, hogy a kékfrankos nem
hiányozhat egy pincészet nagy vörös cuvée
borából sem. A belőle készült rozé pedig
maga a frissesség, gyümölcsösség és a
nyár. (Mondhatnám azt is, hogy a balatoni
nyár.) Lehet hogy ez közhely, de igaz,
legalább is ahogy én készítem.
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I am convinced that Kékfrankos cannot be
left out from the robust red cuvées of any
winery. At the same time, rosé made from
it is crispiness, fruits and summer itself
(summer at Lake Balaton, I mean...). It may
sound like a cliché, but it’s true - at least
that’s how I made my wines.
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Villa Wanda Bormanufaktúra
Villa Wanda Wine Manufacture
2007

Eger

5,5 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3300 Eger, Disznófősor u. 18.
+36-70-933-9750
eger@wandabor.hu
www.wandabor.hu

Az életben a legnehezebb feladat megtalálni a helyes utat. A bormanufaktúra alapítóinak ez megadatott. Számukra a bor életforma, megtalálták azt, ami a legjobban érdekli őket, ez pedig nem más, mint maga a bor és
a borászat.
The greatest challenge in life is to find your own way! Villa Wanda feel lucky to have already discovered theirs;
making wine a lifestyle having found what they enjoy best. They no longer have to think about finding their
own way.

Villa Wanda Bormanufaktúra

|

Villa Wanda Wine Manufacture

Egri Kékfrankos
Eger

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Világosabb árnyalatú, rubin szín. Aszalt
meggy, édes fűszerek, kakaó és áfonya
jelenik meg az orrban. Behízelgő
aromatika. Ízében telt test, magas
alkohol és sok édes fűszer jellemzi
egy kevés aszaltsággal, bőrösséggel
és erdei gyümölcsös jegyekkel kiegészülve. Közepesen hosszú lecsengéssel
búcsúzó tétel.
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Termelő

Light ruby colour. Dried sour cherry,
sweet spiciness, cocoa powder
and blueberry appear on the nose.
Seductive aromas. Full-bodied wine
with high alcohol and plenty of sweet
spiciness, accompanied by a touch of
shrivelled, leathery note and forest
fruit. Medium long finish.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Tóth Ferenc

borász, Tóth Ferenc Pincészet
winemaker at Tóth Ferenc Winery

A kékfrankos az a fajta, amely
rendkívüli minőséget képes létrehozni az
Egri Borvidéken, s főleg a Síkhegy dűlőben,
ezért a legmagasabb minőségű Egri Bikavér
alapja is lehet.

Kékfrankos is the grape variety suitable
for creating extraordinary quality in the
Eger wine district, and in particular the
vineyards of Síkhegy. That is why it can
act as the base to the very best Bikavér
wines.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Eszterbauer János

borász, Eszterbauer Borászat
winemaker at Esterbauer Winery

A kékfrankos csodát tud tenni egy
Kékfrankos does wonders in a blend, making
vörösbor házasításba, általa a bor egyből it lively and fierce, making it is our most
virgonccá, tüzessé válik, a legfontosabb important red grape variety.
vörösborfajtánk.
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Csernyik Pince
Csernyik Winery
1932

Mátra

7 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3036 Gyöngyöstarján, Máriássi u. 2.
+36-70-619-0778
csernyik_istvan@freemail.hu
www.csernyikpince.hu

Fontosnak tartják a folyamatos kísérletezést, annak érdekében, hogy egyedi borokat készítsenek. Nyitottak
mindenre, erjesztenek és érlelnek borokat fahordóban és tartályban. Kísérleteznek fajélesztőkkel, melyek segítségével friss, üde, gyümölcsös borok készülnek, de készítenek borokat mindenféle technológiai beavatkozás
nélkül, teljesen hagyományos módon, spontán erjedéssel, derítés és szűrés nélkül.
At Csernyik continuous experimenting has become the norm. With the goal of making unique wines, everything
from fermenting and aging in both oak barrels and steel tanks, to playing with selected yeasts in order to
make fresh, crispy and fruity wines are used. At the same time, some wines made without using any kind of
technological intervention i.e using traditional methods such as spontaneous fermentation, no clarification
and filtration.

Csernyik Pince

|

Csernyik Winery

Mátrai Kékfrankos
Mátra

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
ribizli, meggy és sok piros bogyós gyümölcs jelenik meg. Behízelgő, kedves
aromatika. Magas alkohol, telt test és
bársonyos tannintextúra jellemzi. A
gyümölcsös stílus mellett egy kevés
bőrösség és hűvösség is felbukkan.
Szerethető bor, epres és cseresznyés
jegyekkel, valamint jól illeszkedő
struktúrával társítva, mely élvezetes
lecsengéssel köszön el.
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Termelő

Deep ruby colour. Pronounced on
the nose, pointing to currant, sour
cherry and a truck load of red berries.
Charming, lovely aromas. High alcohol,
full body and velvet tannin texture
appear on the palate. Fruit driven
style with a dash of leather and some
cool note. Lovable wine with notes
of strawberry and cherry, as well as
integrated structure and enjoyable
finish.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok
Kiss Gábor

borász, Kiss Gábor Pincészete
winemaker at Kiss Gábor Winery

Csodálatos fajta. Mind a szőlészetben,
mind a pincében nagyon jó vele dolgozni,
és számomra érthetetlen, miért csak
az alacsony árkategóriában, gyenge
minőségben tud működni a piacon. Ízletes,
zamatos, hosszan érlelhető, szép fejlődési
potenciállal.

An amazing grape, joy to work with both
in the vineyard and the cellar. I struggle
to understand why it is sold in the market
as a low quality wine at a low price.
The wine is tasteful, aromatic, and
suitable for long aging with wonderful
potential.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Mészáros Pál

borász, Az év bortermelője 2017
winemaker, 2017 winner of Winemaker of the Year award

A kékfrankos nem véletlenül Magyarországon és a régen Magyarországhoz
tartozó területeken a legkedveltebb
vörösbort adó szőlőfajta,
kiegyensúlyozottan jó minőséget ad
gyengébb termőhelyeken és gyengébb
évjáratokban, jó termőhelyeken és kiváló
évjáratokban. Jó technológiával és sok
szeretettel készített bora jobb, mint a
többi kékszőlő-fajták nedűje.
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There is a reason why Kékfrankos is the
most popular red grape in areas currently
or formerly belonging to Hungary. It
results in balanced good quality in poorer
areas and vintages, while in case of good
vineyards and superb years its wine made
with love and proper technology surpasses
the fermented juice of other red grapes.
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Mátyás András Pincészete
Mátyás András Winery
2005

Kisújfalu

12 ha

Határon túl
Across the border

943 41 Kisújfalu, hrsz. 154
+421-905-329 887
vinomatyas@gmail.com
www.matyaspince.sk

Egész szőlőterületüket ellenőrzött ökológiai termesztésben művelik. Borkészítésnél szintén a hagyományos,
természetes folyamatokat részesítik előnyben. Boraik spontán erjednek, később sem használnak semmiféle
adalékanyagot a borkészítésnél. Fontos számukra, hogy boraik visszatükrözzék a borvidék adottságait, jellegzetességeit.
The Mátyás András Winery believes that viticulture and winemaking is best done naturally. Growing the vines in
accordance with the principles of organic farming, the wines are produced using traditional methods, without
any artificial yeasts, enzymes, chemicals or additives, in the hope that the characteristics of the region are
reflected in the wines.

Mátyás András Pincészete

|

Mátyás András Winery

Kékfrankos
Dél-Szlovákia

3000-4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Közepes rubin szín. Illatában málna,
eper és frissesség jellemzi, valamint
egy kevés rózsa, parfümösség is
felbukkan. Ízében némi avaros, bőrös,
medicinális jelleg bukkan fel, viszszafogott gyümölcsösséggel. Közepes
lecsengéssel, visszafogott tanninokkal
és lendületes stílussal rendelkező bor.
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Termelő,
Terroir Club

Medium ruby colour. The nose recalls
refreshing raspberry and strawberry
with a hint of rose, perfumed scent.
The palate suggests wet leaf, leather,
medicinal notes with a reserved
fruitiness. Medium finish, shy tannin,
yet lively in style.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

Jásdi István

borász, a 2017-es Borászok Borásza Díj győztese, Jásdy Pince
winemaker, 2017 winner of Winemaker of the Winemakers award

Az idősebb generáció, amelyhez tartozom
korábban a kékfrankost azok közé
a vörösök közé sorolta, amelyek „ha
lecsöppentek, kimarták a betont”. Igazán
jó kékfrankosért Ausztriáig kellett
utazni. Nagyot változott a világ. Ma
úgy gondolom a franc mellett ez a
kékszőlő fajta, amelynek igazán jövője
van Magyarországon. Soprontól Egerig és
Csopaktól Villányig. Nem tartozik a szájat
összehúzó tannin-bombák közé. Mifelénk
gyümölcsös, jó savú és összetett. Nem
véletlenül telepítettem tavaly 3 hektárt a
Vörösparton. A legjobb vörös egy könnyű
nyári vacsorához.

Older generations - to which I also belong
- used to pigeonhole Kékfrankos among
the wines that would eat away concrete
if spilled out. One had to travel to Austria
to taste good Kékfrankos. Well, the world
has changed since then. I believe that, beside
Cabernet Franc, Kékfrankos is the red
grape variety with the brightest future in
Hungary, from Sopron to Eger, and from
Csopak to Villány. It doesn’t belong to those
tannin-giants that pucker your mouth. In
our country it is fruity with good acidity
and complexity. There is a reason why I
planted 3 hectares of this grape last year
in Vöröspart. The best red for a light summer
dinner.

thoughts on

kékfrankos
gondolatok

ifj. Gál Tibor

borász, Junibor elnök, Gál Tibor Pincészet
winemaker, president of Junibor, Gál Tibor Winery

A kékfrankos a legkifejezőbb Kárpátmedencei kékszőlőfajta, minden vörösboros
magyar borvidéken önálló karakterrel
rendelkezik. Hiszek benne, hogy ez a fajta
és a házasításai lesznek, amivel újra
láthatóvá fogunk válni a nemzetközi
porondon.
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Kékfrankos must be the most expressive red
grape within the Carpathian Basin; it shows
different characteristics in each Hungarian
wine district. I think that this variety and
its blends provide us with the ammunition
needed to conquer international stages.
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BEST POTENTIAL
LUKA ENIKŐ • ENIKŐ LUKA
Kékfrankos • 2015
Sopron
IVÁNCSICS PINCE • IVÁNCSICS WINERY
Kékfrankos Steiner dűlő • 2015
Sopron

PAGE

119

OLDAL

PAGE

111

OLDAL

PFNEISZL BIRTOK • PFNEISZL ESTATE
Kékfrankos • 2013
Sopron

120
OLDAL

HEIMANN CSALÁDI BIRTOK
HEIMANN FAMILY WINERY
Alte Reben • 2016 • Szekszárd

149
OLDAL

TAKLER BORBIRTOK
TAKLER WINE ESTATE • Szenta-hegyi
Kékfrankos • 2016 • Szekszárd

160
OLDAL

ESZTERBAUER BORÁSZAT
ESZTERBAUER WINERY
Tanyamacska • 2015 • Szekszárd

146
OLDAL

SÜMEGI ÁKOS • ÁKOS SÜMEGI
Kékfrankos ’15 • 2015
Szekszárd

156
OLDAL

BODRI PINCÉSZET • BODRI WINERY
Faluhely Kékfrankos Válogatás • 2015
Szekszárd

143
OLDAL

BŐSZ ADRIÁN PINCÉSZETE
BŐSZ ADRIÁN WINERY • Cenege dűlő
Kékfrankos • 2013 • Szekszárd

144
OLDAL

WASSMANN PINCE
WASSMANN CELLAR
Kékfrankos • 2014 • Villány

186
OLDAL
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PAGE
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PAGE

PAGE
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BEST BUY
LINZER-OROSZ BORÁSZAT
LINZER-OROSZ WINERY
Kékfrankos • 2016 • Sopron

PAGE

115

OLDAL

ROLL PINCÉSZET • ROLL WINERY
Soproni Kékfrankos • 2015
Sopron

122
OLDAL

VINCELLÉR • VINCELLÉR WINERY
Soproni Kékfrankos • 2014
Sopron

124
OLDAL

SZENT MÁRTON PINCÉSZET
SZENT MÁRTON WINERY
Vaskeresztesi Kékfrankos • 2017 • Sopron

123
OLDAL

GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
GARAMVÁRI ESTATE
Lellei Kékfrankos • 2016 • Balatonboglár

134
OLDAL

IFJ. MÁRKVÁRT JÁNOS
JÁNOS MÁRKVÁRT
Kékfrankos • 2015 • Szekszárd

152
OLDAL

LAJVÉR BORBIRTOK
LAJVÉR ESTATE
Kékfrankos • 2016 • Szekszárd

153
OLDAL

MACZKÓ RÓBERT PINCÉSZETE
MACZKÓ WINERY • Villányi
Kékfrankos Classicus • 2015 • Villány

179
OLDAL

BESENYEI BORHÁZ
BESENYEI WINE HOUSE
Egri Kékfrankos • 2013 • Eger

188
OLDAL

FONT PINCÉSZET
FONT WINERY
Kunsági Kékfrankos • 2017 • Kunság

139
OLDAL
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PARTNEREK
PARTNERS
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NAGY BOROK, KIS BIRTOKOK
TERMÉSZETES BOROK, KISÜZEMI SÖRÖK
KIS ÉS NAGYKERESKEDÉSE.
www.artizan.org

Reméljük, hogy borainkkal mi is hozzájárulhatunk a Nemzeti Borkiválóság Program sikeréhez.
We hope to contribute to the success of the Hungarian Wines of Excellence programme with our wines.
bortarsasag.hu

AMIÓTA AZ ESZÜNKET TUDJUK,

SZERETJÜK A MAGYAR BORT.
TÍZ ÉVE PEDIG ÍRUNK IS RÓLA.

SZÁMTALAN TÖRTÉNETÜNK VAN

BOROKRÓL, DŰLŐKRŐL, EMBEREKRŐL,
A BOR MÖGÖTT REJLŐ SZENVEDÉLYRŐL,
ÉS MÉG MINDIG VAN MIT MESÉLNÜNK.

CSATLAKOZZ

HOZZÁNK,

OLVASS MINKET, KÓSTOLJ VELÜNK,
TAPASZTALD
MEG,
AHOGY
MI.

TEGYÜK EGYÜTT IHATÓBBÁ
MAGYARORSZÁGOT!
Bortudósítás . Borleírás . BorMozi .
BorRádió . Bormarketing
www.ihatobb.hu
https://www.facebook.com/ihatobb/

JÓ BOROK SZÉP ÉLMÉNYEK
GOOD WINES

BEAUTIFUL EXPERIENCES

borkereskedes.hu

1 ÉVES ELŐFIZETÉS

5940 FT*

ELŐFIZETÉS: VINCEMAGAZIN.HU

KERESSE A MAGAZINT MINDEN HÓNAPBAN AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
KÖVESSE A BORVILÁG LEGFRISSEBB HÍREIT
A FACEBOOK.COM/VINCEMAGAZIN OLDALON

VINCEBUDAPEST.HU

*AZ ÁR TARTALMAZZA A BELFÖLDI KÉZBESÍTÉSI DÍJAT, ÉRVÉNYES 2018. DECEMBER 31-IG.

With paper based packaging

20 years
in the service of wineries!
Cooperate with the Nemzeti Borkiválóság Program

Papír alapú csomagolással,
20 éve a borászatok szolgálatban!

sz v a r i á n s
CSOMAGOLÁSTECHNIKA

1149 Budapest, Pillangó park 7.
tel.: +36 (1) 785-8685 / +36 (30) 790-1573

budapest@szvarians.hu
www.szvarians.hu

NÉVMUTATÓ | INDEX
Besenyei Borház • Besenyei Wine House
Bock Borászat • Bock Winery
Bodri Pincészet • Bodri Winery
Bősz Adrián Pincészete • Bősz Adrián Winery
Bruckner Borászat • Bruckner Winery
Csányi Pincészet • Csányi Winery
Cseri Pincészet • Cseri Winery
Csernyik Pince • Csernyik Winery
Dúzsi Tamás & Családja Szegzárdi Borászat • Dúzsi Tamás’s Winery
Egri Korona Borház • Egri Korona Winehouse
Eredet Pince • Eredet Winery
Eszterbauer Borászat • Eszterbauer Winery
Etyeki Kúria Borgazdaság • Etyeki Kúria Winery
Font Pincészet • Font Winery
Frittmann Borászat • Frittmann Winery
Fritz Pincészet • Fritz Winery
Garamvári Szőlőbirtok • Garamvári Estate
Gere Tamás & Zsolt Pincészete • Tamás & Zsolt Gere
Gyukli Pince • Gyukli Cellar
Havas & Tímár Pincészet • Havas & Timár Winery
Heimann Családi Birtok • Heimann Family Winery
Hetényi Pincészet • Hetényi Winery
Heumann PincészetHeumann Winery
Homola Pincészet • Homola Winery
ifj. Márkvárt János • János Márkvárt Jr.
Iváncsics Pince • Iváncsics Winery
Jackfall Bormanufaktúra • Jackfall Winery
Jandl Pince • Jandl Winery
Konyári Pince • Konyári Winery
Lajvér Borbirtok • Lajvér Estate
Lelovits Tamás Pincészete • Tamás Lelovits Winery
Linzer-Orosz Borászat • Linzer-Orosz Winery
Lővér Pince • Lővér Winery
Luka Enikő • Enikő Luka
Maczkó Róbert Pincészete • Maczkó Winery
Mátyás András Pincészete • Mátyás András Winery
Neiner Családi Pince • Neiner Cellar
Ostorosbor
Petrény Winery
Pfneiszl Birtok • Pfneiszl Estate
Riczu Tamás Borászata • Riczu Wine & Guesthouse Ltd.
Roll Pincészet • Roll Winery
Sauska
Schieber Pincészet • Schieber Winery
Schieszl Borház • Schieszl Winery
Stier PincészetStier Winery
Sümegi Ákos • Ákos Sümegi
Szeleshát Birtok • Szeleshát Estate
Szent Donát Birtok • St. Donat Estate
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Tüske Pince • Tüske Cellar
Tűzkő Birtok • Tűzkő Estate
Twickel Szőlőbirtok • Twickel Estate
Vida Családi Borbirtok • Vida Family Wine Estate
Villa Wanda Bormanufaktúra • Villa Wanda Wine Manufacture
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Vylyan Szőlőbirtok Pincészet • Vylyan Vineyards and Winery
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Weninger Pincészet • Weingut Weninger
Wetzer Péter • Péter Wetzer
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