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Dr. Nagy István

agrárminiszter
Minister of Agriculture

Kedves Olvasó!
Száz esztendeje Juhász Gyula, a nagy költő előadást tartott Szegeden Alkohol és irodalom címmel. Így fogalmazott a Tisza-parti városban: „A bor és a kenyér az ember
kiegyensúlyozott munkájának és mezőgazdasági tudásának terméke. A maszkulin
bor és a feminin kenyér, a folyékony és a szilárd, az istenség és az ember egysége.
A bor az isteni elragadtatás, a kenyér a feltámadó és meghaló lélek látható megnyilvánulása.” A hegy leve, kapocs ég és föld között.
Tudták ezt a régiek is. A szőlő vérét János apostol és evangélista napján, december
27-én szentelte meg a pap. Áldást kért a nemes ital élvezőire, s hálát mondott a Teremtő jótéteményeiért, majd mikor hazaindultak a gazdák, a templomból jövet már
imádkozva várta őket a család. Aztán áldomást ittak az új évre. Együtt várták Vízkeresztet. A napot, mikor a Kánai menyegzőre emlékeztek a népek, hol Jézus borrá változtatta a vizet. Ez volt az első csodatétel a keresztény hagyományban.
Aztán három évtizeddel a szegedi poéta szavai után hidegen fújtak a szelek a magyar szőlőhegyeken. Beköszöntött a diktatúrás nagyüzemi tömegtermelés korszaka. A múltat végképp el akarták törölni, s a minőség helyét a mennyiség szemlélete
váltotta fel. Fonnyadt a jó magyar vörös bor hírneve mint a gazdátlanul hagyott venyige. A vöröshatalom évtizedeit megsínylette a vörösbor termelés.
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Dear Reader,
One hundred years ago in Szeged, the great Hungarian poet, Gyula Juhász, gave a
speech titled Alcohol and Literature. While lying along the banks of the Tisza River,
he spoke the following; “Wine and bread are the products of balanced labour and
man’s knowledge of agriculture. Wine is masculine, bread is feminine – liquid and
solid, the unity of god and human. Wine is the divine astonishment, while bread is the
manifestation of resurrecting and the death of the soul.” The sap of the mountain that
connects heaven and earth.
Our ancestors were right. The blood of the grapes was consecrated on 27th December,
the holiday of the apostle and evangelist, Saint John. The priest asked for a blessing to
those consuming this noble drink and gave thanks to the Creator for all the bounties.
After that winegrowers started for home where their families awaited them and
prayed. They all toasted the New Year and waited together for an Epiphany – the day
when the marriage of Cana is remembered, where Jesus turned water into wine.
According to Christian traditions this was the first ever miracle of Jesus.
Three decades have passed since the words of the poet from Szeged and the cold
winds whistled through Hungarian vineyards. Large-scale production was brought
in by the dictatorship, who aimed to erase the past once and for all, making the
importance of quantity greater than that of quality. The reputation of great Hungarian
red wines has faded, just like abandoned grape vines. Red wine production has
severely suffered from the decades of the red era.

Ám a nemzeti kormány 2010-ben az új magyar önépítés jegyében fogott munkához.
Az agrárkabinet és a gazdák közös erőfeszítése elhozta a nívós magyar vörösbor újjászületését. Egyre nagyobb a kiváló magyar portéka presztízse, egyre szélesebb a
választék. A XXI. század tehát új korszakot nyitott az ágazat történetében.

But the national government set to work in the year 2010, under the name of a new
Hungarian self-development program. The joint efforts between the Agricultural
Ministry and winegrowers have led to the rebirth of high-quality red wines. Excellent
Hungarian products become more and more prestigious, while the selection broadens.
The 21st century has opened a new age in the history of this sector.

E kötet ennek az együtt kivívott sikernek a hírhozója. Bízom benne, hogy mindenki
örömét leli benne!

This book demonstrates the success achieved together. I hope everybody will enjoy
reading it!

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE
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It is mid-September and there came the peak of
the harvest season all around the country. Due to
the extremely early ripening almost all the grapes
have already reached the cellars in most of our wine
districts. Viticulturists have completed their tasks,
fermentation has been kicked off – winemakers fulfil
their duties, often work through the night so that we
can enjoy amazing wines of this vintage as well.

Szeptember közepe van, az ország szüreti lázban ég. A legtöbb borvidéken az extrém korai érés következtében már lassan a pincében van a nedű. A szőlészek elvégezték a munkát, forr a bor, elindult a borászok olykor éjszakába nyúló feszített
munkája, hogy a jövő évben is csodálatos italok kerüljenek a poharainkba.
Mindeközben mi sem tétlenkedtünk, hiszen a Nemzeti Borkiválóság Program ötödik
évében elkészült a vörös- és rozéborokat bemutató kötet is. A Borkiválóságok köre
igen széles az idei évben is, amely mutatja egyrészt a borászok töretlen bizalmát,
másrészt a borok minőségének folyamatos javulását.
Maga a Program új pályára állt, hiszen az elmúlt öt esztendő folyamatos fejlesztési
erőfeszítései révén végre nyugvópontra jutottak a szakmai finomítások és kiteljesedett az Országkóstoló rendszere, a könyv struktúrája és tartalmi igényessége.
Ahogyan mondani szokás „csak megszületni volt nehéz”, innentől már csak vigyázni
kell, hogy az elvárt színvonalnak a Program mindig meg tudjon felelni. A mai, gyorsan változó világban nagy értéknek tekintjük, hogy öt éve folyamatosan elsőszámú
és hiteles borismereti könyvet tudunk átnyújtani a fogyasztóknak. A Borkiválóságok ismerőinek, rajongóinak tábora egyre szélesebb, így maga a Program is már
felnőtt korba lépett, hiszen önálló életre, piaci befolyásra képes. A Borkiválóságok
kiválasztásának rendszere, a szigorúan vett bírálat, a mögöttes logisztika, szaktudás
és szervezés évente egy óriási csapat, több hónapos munkáját jelenti. Alapos előkészítés és lebonyolítás nélkül nem lehetne hiteles és precíz, mindez azonban időt
vesz igénybe, így a januári jelentkezési felhívástól egy jól szervezett közösség 6-7
hónapos munkának eredménye ez a könyv.

A türelmet köszönjük, íme a mű! Jó kóstolást, kellemes olvasást kívánunk!
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Meanwhile, we were not idle either, since this book
introducing red and rosé wines in the fifth year of
the National Wine Excellency Programme has been
assembled. The range of wine excellencies is broad again,
representing both the unflinching trust of winemakers
and the constant increase of quality regarding the
submitted wine samples.

Dr. Kiss Eliza

Nemzeti Borkiválóság Program vezetője
Head of the National Wine Excellency Programme

The Programme has found its new course: based on the
continuous efforts of the past five years all professional
refining initiatives have been settled. The system of
the National Wine Tasting Programme as well as the
structure and content of these books have evolved to
a higher level. As the saying goes: birth was the hardest
part, now we shall ensure that the Programme always
meets the required standard. In our rapidly changing
world we consider it a valuable result that we are
able to provide important and authentic books about
hungarian wines for five years now. the fan club of wine excellencies is expanding,
thus the programme can commence its adulthood by living its own life and
influencing markets. The system of selecting wine excellencies, the accurate tasting
methods, the background logistics, the expertise and organisation require the
several-month-long engagement of a huge team. Without careful preparation and
implementation it would be impossible to provide reliable and proper results. It is a
time-consuming task demanding 6 or 7 months of hard work of a well-organised
community starting with the call for application published in January.

We appreciate your patience; the book is finished now! We wish all of you pleasant
reading and tasting.

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ
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dr. Bognár Lajos

élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős helyettes államtitkár,
országos főállatorvos,
Agrárminisztérium
Deputy State Secretary
for Food Chain Supervision,
Chief Veterinary Officer,
Ministry of Agriculture

Kedves Olvasók!

Dear Readers,

Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy néhány gondolattal a figyelmükbe
ajánljam a Borkiválóság-sorozat legújabb, ezúttal a rozé és a vörösborokról szóló kötetét. Képzeletben egy olyan könyvet nyújtok át Önöknek, amely a borkedvelők számára
hiteles és biztos orientációt nyújt, eligazít, miközben új termelőkre, fajtákra és borvidékekre hívja fel a figyelmet.

I was delighted to be asked to present the latest volume of the Wine Excellency book
that highlights red and rosé wines. Please allow me to, at least metaphorically, hand
over this book in which all wine lovers will find authentic and reliable information, while
calling the attention to new, lesser-known producers, grape varieties and wine districts.

Ez a létrejöttétől kezdve könnyen befogadható, informatív és független, kizárólag
szakmai alapokon nyugvó iránytű – jellegét megőrizve – idén is a magyar borok sokszínű világába kalauzolja el az érdeklődőket, legyenek bár laikusok vagy borszakértők. A 2018-as kiadvány küllemében is méltán nevezhető nemzetközi színvonalúnak.
Tartalmi igényességére pedig a mögötte álló bírálók szakmai tudása és az analitikai
vizsgálatokat végző hatóság szakmai színvonala a legfőbb garancia.
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This easy-to-read, informative and independent compass is entirely based on
professional judgement. As in previous years, the book guides amateurs and wine
experts alike through the versatile world of Hungarian wines. The appearance and
design of the 2018/2019 edition easily meets high international standards. The panel
judges’ professional skills, knowledge, and expertise of the authority that conducted the
analytical examinations guarantee the quality and accuracy of the content.

A 2018-as megmérettetésen versenybe küldött, csaknem 500 tétel azt mutatja, hogy
a kötetben való megjelenés a bortermelők számára is mind nagyobb elismerést jelent. Jelzi a Nébih és az Országos Borszakértő Bizottság szakmai munkájába vetett
bizalmat, a tisztes bortermelők védelme és a korrekt verseny iránti elkötelezettséget.

The nearly 500 samples submitted for the 2018/2019 tastings clearly show that being
included in the pages of this book has become increasingly important for winemakers.
It also represents the trust in the work completed by the National Food Chain Safety
Office and the National Wine Expert Commission, as well as the commitment to protect
respectable winegrowers and fair competition.

A rozé és a vörös borkiválóságok érzékszervi és analitikai vizsgálatait összegző kötetben 59 rozé, valamint 160 vörösbor tétel kapott helyet. Ezek közül bármelyiket is
választják a fogyasztók vagy a vendéglátók, garantáltan ellenőrzött és természetesen
kiváló minőségű hazai bor kerül majd a poharukba.

Introduced in this volume are 59 rosé wines and 160 red wines, which are summarised
by organoleptic and analytical evaluations. Consumers and professionals can be assured
that the wines have been duly examined and outstanding quality wines will be poured
into their glasses.

Kedves Olvasók! Meggyőződésem, hogy a magyar bor ügyét csak a Borkiválóság programhoz hasonló összefogások vihetik előre, amihez Önökre is szükség van. Arra buzdítom tehát valamennyiüket, hogy az új kötet lapozgatása mellett az egyre nagyobb
számban megrendezett boros rendezvényeinkre is szakítsanak időt, s legközelebb
valamelyik fesztiválon kóstoljuk meg együtt az ízletes, magyar borokat!

Dear Readers, I am convinced that the Hungarian wine industry can only be furthered by
initiatives such as the Wine Excellency Programme together with readers like you. I urge
you to take some time to attend events surrounding wines, the numbers of which increase
each year. Let us taste fine Hungarian wines together at a festival of wine, shall we?

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE
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Mészáros Kálmán

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

Tisztelt Olvasó!

Dear Reader,

Ismét elérkezett az ideje a frissen piacra kerülő vörösborok seregszemléjének, a
nagy megmérettetésnek, számvetésnek. A borászok várják a visszajelzést a munkájukról, fejlődésükről, az elmúlt évjáratokról, az olvasók, fogyasztók pedig azt, hogy
hol, mivel érdemes kezdeniük a kóstolást idén. Nekem személy szerint nagyon jó
alkalmam volt a borok nemzetközi összevetésére is, mivel a magyar borkiválóságokkal majdnem egyidőben bíráltam a Berlin Wine Trophy borversenyen.

Another year has flown by and we have arrived at a new milestone in red wines.
It is time for the great challenge that is the muster of red wines fresh on the
market. Winemakers look forward to receiving feedback about their work, the
improvement and the quality of past vintages, while consumers would like to
know where to start tasting this year.

Örömmel állapíthattam meg, hogy a magyar bor egyik erőssége, a sokszínűség mit
sem változott. Persze a természeti adottságok versenyelőnyét sosem fogjuk tudni
kompenzálni, de technológiában már mi is elértük a világ színvonalát, termőtájaink, fajtáink sokfélesége pedig a borstílusok páratlanul széles palettáját tárja elénk.
Különösen igaz ez vörösborainkra, melyekkel kapcsolatban elégedetten tapasztaltam, hogy a nemzetközi trendekkel ellentétben a hazai termelők nem rövidítették
meg technológiai újításokkal az érésre szánt időt. Ugyan a lehetősége adott, és a
gazdasági észszerűség is ezt diktálná, mégis öröm volt kóstolni a 2017-es, mikrooxidációval és egyéb – természetesen engedélyezett – eljárással „gyorsérlelt” borok
egysíkú ízei helyett a változatos, több év alatt szépen lekerekedett, beérett borokat,
melyeken érződött a fajtajelleg, a borvidék karaktere és a borász elképzelése is.
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I had an excellent opportunity to compare the wines at an international level, too,
as a member of the panel for the Berlin Wine Trophy, which took place at almost
the same time as the tasting of the Hungarian wine excellency candidates. I gladly
concluded that one of the main strengths of Hungarian wines, i.e. their versatility,
has remained the same. Of course, it is impossible to compensate for advantages
derived from natural assets, but we have already reached world-class levels in
terms of technology and diversity of our vineyards. Varieties provide us with the
unmatched scale of wine styles, which is particularly true in the case of red wines.
Although it would have been technically possible and economically advantageous
to produce the 2017 vintage wines using “fast-maturation” by micro-oxidation and
other authorised processes, I was delighted to experience that Hungarian producers
do not follow the trend of substituting maturing times with technology. It was a
great pleasure to taste multi-faced and nicely matured wines, which display the
characteristics of the variety and the wine district, as well as the concept of the
winemakers.

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ
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97

Tisztelt Borszeretők!

73

468
Nevezett vörösborok
Submitted red wines
2018
31

190

Borrégiókra bontva
Divided by wine regions

A 2018-as Vörös és Rozé Országkóstoló legnagyobb örömünkre az
abszolút rekordok évét hozta. A Borkiválóság program elmúlt öt
évének legmagasabb beküldött rozé-vörös tétel száma volt idén,
64 mely a Kékfrankos Éve külön kategória megjelölés nélkül is közel
30%-os növekedést mutatott az előző évekhez képest, ennek köszönhetően közel annyi tétel lekóstolása történt meg, mint az idei
Fehér Országkóstoló folyamán, mely már magában beszédes adat.
Azonban nem csak a totál beküldött tétel számban döntött rekordot
az idei év, a 2018-as kóstoló hozta el a legtöbb Top Borkiválóságot a
program eddigi történetében.

35
1
32

34

175
Nevezett rozéborok
Submitted rosé wines
2018
29

44

Borrégiókra bontva
Divided by wine regions

A nevezett boroknak az alábbi feltételeknek kellett megfelelniük:
• Magyar és nemzetközi szőlőfajták (házasítások is)
• Vörösbor kategóriában száraz, félszáraz borok
• Rozé kategóriában száraz, félszáraz borok
• Kereskedelmi forgalomban kapható tételek (lehetőség szerint
2018. december 31-ig)
• Rendelkezik NÉBIH forgalomba hozatali engedéllyel, vagy
a forgalomba hozatali engedély iránti kérelem az Országkóstoló
jelentkezési lappal egyidejűleg benyújtásra kerül
• Vállalja, hogy a Borkiválóságnak ítélt tételből 500 palack
forgalomba hozható készletmennyiséggel rendelkezik
2018. december 31-ig
• Kiskereskedelmi bruttó beszerzési ára min. 1000 Ft

Dear Wine Connoisseurs,
To our great delight, the 2018 National Red and Rosé Wine Tasting
Programme has broken all previous records. The highest number of
samples has been reached regarding rosé and red wines submitted
in the past five years of the Wine Excellency Programme. Without
including those wines submitted for the Year of Kékfrankos tastings,
the participation has shown an almost 30% increase, meaning
approximately as many red and rosé wines have been tasted as
have white wines during this year’s White Wine Tasting Programme
– these numbers speak for themselves. Not only has the number of
total wines submitted set a new record, since the establishment of
the Programme, never have so many wines been awarded the TOP
Wine Excellency title as in 2018.

Horkay András (DipWSET)
Nominated entries needed to satisfy the following criteria:
• Made from Hungarian and international grape varieties
(blends were allowed);
• Eligible red wines: dry and off-dry;
• Eligible rosé wines: dry and off-dry;
• Commercially available (preferably at least by the end of 2018);
• Licensed for commercial release by the National Food Chain
Safety Office (NÉBIH) or the request form for such licence is
attached to the National Wine Tasting application;
• The producer declares that at least 500 bottles of the
submitted wine(s) are available for marketing by
31st December 2018;
• A tax-inclusive retail price of minimum HUF 1000.

az Országos Borszakértő
Bizottság elnöke
President, National Wine
Expert Commission

A kiválasztás folyamata:
Balaton borrégió
Balaton Wine Region
Tokaj borrégió
Tokaj Wine Region
Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region
Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region
Pannon borrégió
Pannon Wine Region
Duna borrégió
Duna Wine Region
Határon túl borrégió
Accross the border
12

A kiválasztás folyamata az előző kóstolók lebonyolítási módszerét
követte. A kóstolóra beérkezett borokat borrégió, szőlőfajta, évjárat és a rozék esetében maradékcukor tartalom szerint jelölve
soroltuk be a bizottságok számára. A kóstolás módja természetesen „vak kóstoló” volt, azaz a bizottságokban bírálók a fent említett
alap kategória megjelölésen kívül, nem tudták, milyen borvidékről, vagy milyen pincészet borát kóstolják. A kóstoló első felében
5, majd a második részében 4 bizottságban folyt a munka, a nagy
tételszámra való tekintettel összesen 6 napon keresztül. A kóstolás első része az ún. „szétlövés” fázisa 3 napig tartott, az OBB célja
az előkóstolóval az volt, hogy érzékszervi bírálat alapelvei szerint
megszűrje a beküldött tételeket és eldöntse, hogy a kóstolt bor elsődlegesen tiszta-e, illetve megfelel-e az OBB kritériumrendszere
által támasztott alapvető minőségi elvárásoknak. Minden borhibától mentes és a fajtával vagy a stílussal szembeni minőségi elvárásoknak megfelelt bor továbbjutott a második fordulóba, az úgy-

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Selection process:
Complying with the methods of previous tasting sessions, the
selection process has been implemented as follows. The submitted
wines were first categorized by wine region, grape variety, vintage
and, in the case of rosé wines, residual sugar content, and were then
randomly chosen for the tasting panels. The tasting was implemented
as “blind tasting” which means that members of the committees did
not know anything apart from the above fundamental categories.
They were unaware of the wine district or the names of wineries the
wines of which were being tasted. Five committees tasted the wines
in the first phase while four committees participated in the second
phase. Due to the large numbers of samples the tasting required 6
days. During the first round of judging, the committees worked for
three days on what was called the “shoot out” phase whereby the
National Wine Expert Commission (OBB) assessed the wines by
organoleptic examination, evaluating the wines to see whether there

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ
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54

44

264
Nevező borászatok
Wineries
2018

56

80
23

Borászatok száma
régiónként
Number of wineries
divided by wine regions

13

37

7 1
39

222
Vörös Borkiválóság
Red Wines of Excellence
2018
104

Ennek alapján a beküldött 643 vörös és rozé tételből (20 borvidékről) a több fordulós kiválasztási rendszer eredményeként
összesen 295 bor jutott tovább. Figyelembe véve, hogy a hazai
termelés meghatározó része változatlanul a fehérborokra összpontosít, a könyvbe jutott vörös-rozé tételek száma nagyon magasnak mondható és mutatja, hogy töretlenül folytatódik az előző
években elkezdődött tendencia, miszerint évről évre, egyre több
magas minőségű vörösbor kóstolható a hazai kínálatban.

27

7

Borrégiókra bontva
Divided by wine regions

13

9

59

8

Rozé Borkiválóság
Rosé Wines of Excellence
2018
17
12

Borrégiókra bontva
Divided by wine regions

1

A második, immár leíró kóstoló sokkal komplexebb, sokkal időigényesebb feladatot jelentett az OBB tagjai számára, hiszen minden
bortételről leírást, komplett jellemzést kellett készítenie a bizottságok tagjainak. A leíró kóstoló, csakúgy, mint a szóró kóstoló 3
napon keresztül zajlott, immáron 4 bizottságban. A kóstoló folyamán, mindazok a tételek, melyek továbbjutottak a szétlövés során,
újra besorolva, új sorszámmal, ismételten vak kóstolásra kerültek.
A kóstolt tételek közül az alap elvárásokon felüli értékekkel rendelkező tételeket az OBB tagjai együttesen újra vakon megkóstolták, majd a legmagasabb elvárásoknak megfelelő, nemzetközi
szinten is kimagasló minőséget képviselő borokat Top Borkiválóság
címmel díjaztak. A könyvben szereplőt 295 vörös- és rozéborból
összesen, rekord számú 14 vörösbor részesült Top Borkiválóság kitüntetésben, melyen 4 borvidék, Villány, Szekszárd Balaton Boglár
és Eger osztozott.

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

2

14
11

BORKIVÁLÓSÁGOK
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 öszszetettség 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
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was any fault, whether it reflects the characteristics included in the
description of the given variety or whether it meets the minimum
criteria set up by the Committee. All fault free wines, which met
the minimum requirements with regard to grape variety and/or
style went through to the second round. In the meantime, all wines
which were deemed to be eliminated were re-tasted at least once
by a different panel for control. By considering the result of these
re-tastings decisions were made by the common opinions of the
committees.
Based on the above, out of the 643 items submitted from 20
wine districts, 295 wines made it to the second round. It is a
remarkably high number considering that Hungarian wine
production is still dominated by white wines. It also corroborates
the tendency observed in the past years of offering more and more
outstandingly high quality Hungarian red wines. At the second,
descriptive-type phase, judges were faced with a more complex
and time-consuming task, as they were required to elaborate
a written note and description for all wines. This stage also took
three days involving four committees. All wines qualified to this
round were given new registration number and were once more
tasted blind by members of the OBB. Outstanding wines reaching
the highest standards received the TOP Wine Excellency title. Out
of the 295 rosé and red wines, 14 have been awarded TOP Wine
Excellency (representing four wine districts: Villány, Szekszárd,
Balatonboglár and Eger). This number of TOP Wine Excellencies
is also an all-time high.

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

WINES OF EXCELLENCE

TOP Borkiválóság
TOP Wines of Excellence
2018

TOP Borkiválóságok
TOP Wines of Excellence

nevezett leíró kóstolóba. Minden kiesett tételt visszakóstoltattunk
legalább még egyszer, egy másik bizottsággal. A visszakóstolások
eredményét figyelembe véve, valamint a bizottságok együttes
döntése alapján született meg az adott borral kapcsolatos végleges döntés.
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Basic requirements: Pure and correctly made, satisfying general
expectations of a quality wine. At least medium or high aromatic
intensity depending on the given grape variety. Positive attributes
(for instance complexity or well-proportioned structure) shall be
present beyond evident primary fruitiness. Ready for immediate
consumption or will keep for 1 or 2 years. Good wine by any
international standard.
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 casks) and/or from its settled balance
and accomplished harmony. Shows complex quality when tasted
and unfolding when it’s allowed to breathe. Expression of good

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

Borkiválóság tételek
borvidékre bontva
Wines of Excellence
divided by wine districts
Villány
Szekszárd
Eger
Sopron
Balatonfüred-Csopak
Kunság
Balatonboglár
Etyek-Buda
Mátra
Badacsony
Hajós-Baja
Neszmély
Pécs
Tolna
Pannonhalma
Mór
Balatonfelvidék
Bükk
Tokaj
Zala

64
49
37
33
14
13
12
10
8
7
6
4
4
4
3
2
1
1
1
1

Évjáratok előfordulása
vörösboroknál
Occurrence of vintages
of red wines
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
5
18
29
12
107
47
16
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TOP Borkiválóság tételek
borvidékre bontva
TOP Wines of Excellence
divided by wine districts
Villány
Szekszárd
Eger
Balatonboglár

7
4
2
1

(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.

varietal character is expected from mono varietal wines. Further
criteria are complexity and longer-than-medium finish. The
overall quality reflecting deliberate wine-making decisions. The
wine is ready for consumption but have minimum 1 to 3 years
ageing potential depending on the given variety. Very good wine by
any international standard.

TOP WINES OF EXCELLENCE
TOP BORKIVÁLÓSÁGOK
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 év. A magas minőségű bortól való elvárásaink magas
szintű szintézise. Nemzetközi viszonylatban kiemelkedő, kitűnő
minősítésű bor, megkérdőjelezhetetlen minőség, mely a Top Borkiválóság címet viseli.

A fentiek alapján kiválasztásra került és ezen kiadványban
szereplő borok viselhetik a 2018-as év Vörös és Rozé Borkiválósága címet.
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In this category the highest expectations shall be met: the wine
is complex and perfectly balanced, has refinement, sophistication,
elegance, and a positively long finish. The ageing potential far
exceeds that of an average red wine. In the case of red dry wines
it is at least between 3 and 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 in order to bear the TOP Wine Excellency title.

The wines which were chosen according to the criteria
outlined above have been featured in this book and
have earned the title of National Red and Rosé Wines of
Excellence 2018.
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Szőlőfajták előfordulása
vörösboroknál
Occurrence of grape varieties
of red wines
cuvée
cabernet franc
cabernet sauvignon
csókaszőlő
feketeleányka
kadarka
kékfrankos
merlot
pinot noir
portugieser
sangiovese
syrah
zweigelt

68
24
13
1
1
6
77
12
14
5
1
11
3

Szőlőfajták előfordulása
rozéknál
Occurrence of grape varieties
of rosé wines
cuvée
cabernet sauvignon
kékfrankos
merlot
pinot noir
syrah

24
5
17
3
9
1
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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.
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 meglegyen
a 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 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.
18
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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 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 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
BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ
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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 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.
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 értékelendőnek 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 illat- és 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. A számok is jól mutatják, évről évre
egyre több, egyre magasabb minőséget képviselő bor jut be a Vörös és Rozé Borkiválóságok Könyvébe és egyre több bor részesül Top Borkiválóság minősítésben. Mindezek
együttesen jelzik a hazai vörösborok fokozatos minőségi emelkedését. Örömmel ajánljuk a 2017. Vörös és Rozé Borkiválóság Könyvben szereplő összes bort. Kóstoljanak minél
többet a felsorolásban szereplő borokból, reméljük ugyan olyan élményt fognak Önöknek is okozni jelen borok, mint nekünk okoztak az Országkóstoló folyamán.

Jó kóstolást kívánunk!

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 something 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 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 familiarize themselves with the diversity and unique
characteristics of Hungarian grape varieties and wine districts via the selected wines.
Numbers clearly show that more and more high-quality wines are worth including
in Book of Hungarian Red and Rosé Wines of Excellence and likewise, more wines
are qualified as TOP Wines of Excellence. These facts indicate the constant increase
of quality regarding our red wines. We gladly recommend all wines presented in this
book. Taste as many of them as you can – we hope you will have the same great
experience as we had during the National Wine Tasting Programme.

Happy tasting everyone!
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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.

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.

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
• teret kapott a sommelier szakma néhány jeles képviselője, 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
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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 second-generation member of the
same family);
• In light of the intention to broaden the responsibilities of OBB in the future, membership was given to
internationally recognized wine experts. Those with
international academic qualifications, who are fluent in foreign languages and capable of representing
the Commission on the diplomatic front. Owning to
their familiarity with global wine styles and market
demands, which also helps position Hungarian wines
on the global plane;
• 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 was ensured for certain highpriority 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 colorful palette of Hungarian wines.
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Barátossy Gábor

Földesi Gyula

Kamocsay Ákos

Koczor Dóra

Berecz Stéphanie

Frittmann Péter

Kató András

Romsics László

Dúzsi Tamás

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.

dr. Mészáros Gabriella

Gál Péter

Tóth Adrienn

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 tizenhét éve foglalkozik borászati analitikával;
minősített okleveles borbíráló.
Deputy head of the Department of Alcoholic Beverages for the
National Food Chain Safety Office (NÉBIH), with more than 17 years
of experience in oenological analytical testing; certified wine judge.

Szecskő Tamás
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Gervai János
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Horkay András

HORKAY
András
elnök
president

ROMSICS
László
elnökhelyettes
vice chairman

BARÁTOSSY
Gábor
titkár
secretary

Kielmayer Kristian
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BERECZ
Stéphanie

DÚZSI
Tamás

FÖLDESI
Gyula

FRITTMANN
Péter

GÁL
Péter

GERVAI
János

KAMOCSAY
Ákos
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Borász szakmérnök, a tokaji Kikelet családi pincészet vezetője.
2010-ben elnyerte az „Az év bortermelője Tokaj-hegyalján” címet,
2014-ben pedig „A borászok borásza” címet.
Certified oenologist, head of the Tokaj Kikelet family winery,
“Winemaker of the Year — Tokaj” (2010)
and winner of the “Winemakers Winemaker” title (2014).
Második generációs szekszárdi bortermelő,
nemzetközi borbírálói tapasztalattal rendelkezik.
Second-generation winemaker in Szekszárd
with international experience in wine.
A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskolában 35 éve szakmai tanár, jelenleg igazgató.
Az iskola szakmai képzésének megújítója, a Budafoki Tangazdaság
és a Szigetcsépi Tanüzem létrehozója, mesterpedagógus.
Headmaster and teacher of Soós István Secondary Vocational School
and Technical Scool of Oenology and Food. Reformer of the professional
education system implemented in the school, founder of the experimental
facility of Budafok and the experimental plant of Szigetcsép; master teacher.
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,
a Bor Eredetvédelmi Tanács tagja.
Second-generation winegrower in Eger,
member of the Hungarian Council of Wine Origin Protection.
WSET bortanácsadó,
a Gervai Pince vezetője, sommelier.
WSET wine consultant,
head of the Gervai Winery, sommelier..
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
Tornai Winery. Wine judge at the International Wine Challenge London.
International experience in New World wine regions, maker of the
Kamocsay JR wines.
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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.
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.
Második generációs balatoni bortermelő,
nemzetközi és országos borversenyek bírálója.
Second-generation winegrower from the Balaton,
judge at domestic and international wine competitions.

KATÓ
András

KIELMAYER
Kristian

KOCZOR
Dóra

Az első hazai WSET diplomás, oktató. A Borkollégium alapítója és vezető
lektora. Számos könyv szerzője, szerkesztője, kiadója. (Borkalauz 1995-2011,
Borok könyve, Magyar borok könyve, Terra benedicta, Bortankönyv 1-2.).
The first WSET diploma holder (DipWSET) in Hungary, teacher.
Founder and head lecturer at Borkollégium. Author, editor
and publisher of numerous books (Borkalauz 1995-2011; Borok könyve;
Magyar borok könyve; Terra benedicta; Bortankönyv 1-2.).

MÉSZÁROS
Gabriella

Első generációs mátrai bortermelő, a Mátrai Tőkések egyik alapítója.
Küldetésének tartja a kézműves, adalékanyagoktól mentes borok, illetve
a mátrai terroir népszerűsítését. A szőlőművelésben és a borkészítésben
is a természetességet helyezi előtérbe. Az autentikus és természethű
gazdálkodást folytató borászatokat tömörítő Terra Hungarica szervezet tagja.
First-generation winemaker in Mátra, one of the founders of Mátrai Tőkések
(Grapeviners of Mátra). His mission is to promote artisan and additive-free
vines as well as the Márta terroir. He emphasize the role of natural processes
in both viti- and viniculture. Member of Terra Hungarica established for
wineries implementing authentic and natural production methods.

SZECSKŐ
Tamás

Nemzetközi bordiplomás (DipWSET), bormarketing és borkommunikációs
szakember, a Wineglass Communication alapítója, hazai és nemzetközi
borversenyek zsűritagja.
WSET diploma holder (DipWSET), professional wine marketing and wine
communicator, founder of the Wineglass Communication company,
national and international wine judge.
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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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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

Hungary’s Wine Regions
and Wine Districts

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.

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.

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).

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 units. 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.

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

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 wine 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

FELSŐ-MAGYARORSZÁG
UPPER HUNGARY
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TOKAJ
TOKAJ
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JELMAGYARÁZAT

LEGEND

Klíma
Talajtípus
Telepített szőlőfajták

Borkiválóság

Geographical location

Wine of Excellence

Climate
Soil type

TOP Borkiválóság

TOP Wine of Excellence

Grape varieties planted
Kékfrankos Borkiválóság

Vineyard size

Borvidék

Wine District

Borjellemzők

Bor évjárata

Vintage

Árkategória

Price category

Eltarthatóság

Aging potential

Cukortartalom

Residual sugar

Beszerzési helyek
Oltalom alatt álló eredetmegjelölés
vagy földrajzi jelzés
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Distributors
Protected designation of origin
or protected geographical indication

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Saját tulajdonban lévő szőlőterület mérete

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Cellar’s founding year

könnyű
light-bodied

Pincészet alapításának éve

Kékfrankos Wine of Excellence

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Földrajzi elhelyezkedés

Wine characteristics

Szőlőfajta név tárgymutató • Index of grape varieties*
kékfrankos
királyleányka
leányka
olasz rizling
rajnai rizling
rizlingszilváni
sárga muskotály
szürkebarát
zöld veltelini

Blaufrankisch
Fetească Regală
Fetească Albă
Welschriesling
Riesling
Müller-Thurgau
Muscat Lunel
Pinot Gris
Grüner Veltliner

*Ezen szőlőfajták magyar neveit használjuk a kiadványban.
The Hungarian name of these grape varieties has been used in the book.
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FELSŐ-PANNON BORRÉGIÓ
UPPER PANNONIA WINE REGION
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A Felső-Pannon borrégió egyike a jogszabályilag
jelenleg nem lehatárolt borrégióknak. A Dunántúl
északi részén fekvő öt kisebb területű borvidék
tartozik ide, ahol összesen mintegy 5566 hektár
szőlőt művelnek. A szőlőültetvények a Dunántúli-középhegység északkeleti területein, a Vértes, a
Budai-, a Gerecse-, a Kőszegi-, a Soproni- és a Velencei-hegység domb- és hegyoldalain, valamint
a Pannonhalmi-dombság lejtőin helyezkednek el,
150-400 méteres tengerszint feletti magasságban.

Upper Pannonia is one of the country’s wine
regions that has not yet been officially designated
as such. It comprises five smaller districts of
Northern Transdanubia with a total of 5,566
hectares under vines in the northeastern part of
the Transdanubia Hill, including the slopes of the
Vértes, Buda, Gerecse, Kőszeg, Sopron and Velence
ranges, as well as in the separate Pannonhalma
Hills, at altitudes of 150 m to 400 m.

Klímája alapvetően kontinentális, amelyet a nyugatról érkező, hűvös, nedves levegőt szállító hegyvidéki-óceáni, valamint délről érkező, földközi-tengeri
eredetű, száraz-meleg levegőt szállító mediterrán
légáramlat alakít. Területén elsősorban Rahmannféle agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatóak.

The essentially continental climate is shaped
by cool westerly winds bringing moisture
from the mountains and the Atlantic ocean to
the west, and by hot and dry southerly winds
from the Mediterranean sea. The region’s soils
predominantly consist of Ramann-type brown
forest luviols.

A Felső-Pannon borrégió területén a következő
védett eredetű és tájborokat termelik:
Dunántúl (tájbor)
Etyek-Buda (védett eredetű bor)
Mór (védett eredetű bor)
Neszmély (védett eredetű bor)
Pannonhalma (védett eredetű bor)
Sopron (védett eredetű bor)

Upper Pannonia includes the following PDOs
and PGIs:
Dunántúl (“Transdanubia” — PGI)
Etyek-Buda (PDO)
Mór (PDO)
Neszmély (PDO)
Pannonhalma (PDO)
Sopron (PDO)

A kiadványban szereplő szőlőfajták helyesírásánál a
magyar helyesírási szabályokat tekintettük irányadónak,
kivéve, ha a bor elnevezése más írásmódot követel meg.

According to Hungarian grammar, grape varieties are
written with small letters, unless it is a proper noun.
In the English translation however, the grape varieties
are written with capital letters as most commonly used
in the English language.
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ETYEK-BUDA

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.

Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region

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.

• ALCSÚTDOBOZ
• BIATORBÁGY
• BUDAJENŐ
• BUDAKESZI
• BUDAPEST

TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

Meghatározó talajtípusa a magas mésztartalmú barna erdőtalaj, mely
többségében mészkő alapon alakult ki.

XII. KER
9597/1. HRSZ.
• BUDAPEST
XXII. KERÜLET

The main soil type is brown forest soil that is rich in lime, typically
formed over limestone bedrock.
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650

mm/év
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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

°
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1596
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Anonym Pince
Anonym Winery
2006

Etyek-Buda

3,5 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2091 Etyek, Öreghegy
+36-20-939-7193
e.hu
info@anonympince.hu • www.anonympinc

Kitűzött céljuk, hogy boraik többet jelentsenek egy-egy szőlőfajtánál. Törekednek arra, hogy a fajták és a
termőhely adta lehetőségeket kiaknázva saját elképzeléseik köszönjenek vissza a boraikban. Legyenek
jellemzőek a családra, mint zenére a ritmus, amit annyira szeretnek. Ugyanakkor felfedezhető legyen
bennük a család apraja is, akik már most velük együtt készítik a borokat.
Anonym winery would like their wines to mean more than just a grape variety. By taking advantage of
characteristics of the grapes and their locations, they strive to express themselves through the wines. For
example, the family’s love of rhythm and music, as well as the spirit of the new generation who participate
in the winemaking process, should come across in their wines.

Anonym Pince

|

Anonym Winery

Ötlett

pinot noir

Etyek-Buda

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

félszáraz
off-dry

2017

38

Termelő

Salmon colour. Mediterranean style,
the nose suggests ripeness with
raspberry, wild strawberry and some
barnyard note in the back. Off dry on
the palate with medium full body,
shy acidity, ripe wild strawberry and
raspberry in combination with a hint of
floral tones. Well-balanced wine with
moderately long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Lazac szín. Illatában mediterrán,
kifejezett jelleg, málna és szamóca
jelentkezik, illetve a háttérben egy
kis „animalitás” is megbújik. Félszáraz
a szájban, közepesen telt test,
visszafogott savak, érett szamóca
és málna jellemzi, könnyed virágos
jegyekkel kiegészítve. Jó egyensúllyal
és mérsékelten hosszú lecsengéssel
rendelkező tétel.
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Csóbor Pincészet

Csóbor Pincészet

Etyek-Buda

36 ha

Csóbor Winery

Agárdi Cabernet
Sauvignon

Csóbor Winery
2000

|

2016

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2484 Agárd, Balaton út 92.
+36-22-271-139
rpinceszet.hu
csoborpince@freemail.hu • www.csobo

Szőlőültetvényeik az Etyek-Budai borvidéken belül a Velencei-tó körül, Agárdon, Pákozdon és Nadapon
találhatóak. Széles fajtaválasztékkal és hozamkorlátozással dolgoznak. Pincészetük fehér-, rozé- és
vörösborok készítésével foglalkozik. Fehérboraikat reduktív technológiával készítik, hogy megőrizzék
a szőlőre emlékeztető illatokat, zamatokat. Vörösboraikat hagyományos fahordókban és barrique hordókban érlelik.

Rubin szín. Határozottan fellepő illatában meggy és szilva dominál. A háttérben egy kevés vanília és fekete bors
jelentkezik. A közepes test és alkohol
mellett kifejezett tannin mutatkozik.
Szilva, meggy és fűszerek jelennek
meg az ízben. Fiatalos lecsengéssel
köszön el.

Csóbor Pincészet

|

750 - 1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. The pronounced nose is
full of sour cherry and plum. A hint
of vanilla and black pepper appear in
the back. Medium body and alcohol,
accompanied by rich tannin. Plum, sour
cherry and spiciness pop up on the
palate. Youthful finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

The vineyards are situated within the area of the Etyek-Buda wine district, around Lake Velence, in Agárd,
Pákozd and Nadap. A wide spectrum of varieties can be found in the vineyards and yield limits are used.
The winery produces white, rosé and red wines. White wines are made using reductive technologies
so that they can preserve fragrances and aromas reminiscent of the grape. Red wines are matured in
traditional wooden casks and barrique barrels.

Etyek-Buda

Csóbor Winery

Agárdi Cabernet Franc
Etyek-Buda

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
Rubin szín. Visszafogott cseresznye,
fekete ribizli és enyhe földes tónusok
jelentkeznek az illatban. A közepes test
és alkohol mellett mérsékelt frissesség
és diszkréten szárító tannintextúra
jellemzi. Ízében meggy, grafit, bors és
elegáns édes fűszerek mutatkoznak.
Könnyed lecsengéssel köszön el.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Ruby colour. Restrained cherry, black
currant and some earthy tones appear
on the nose. Medium body and alcohol,
moderate freshness and discretely
drying tannins pop up on the palate.
The flavour profile points to sour
cherry, graphite, pepper and elegant
sweet spiciness. Moderately long finish.
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Etyeki Kúria Borgazdaság

Etyeki Kúria Borgazdaság

merlot, kékfrankos, pinot noir,
Zweigelt
Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2016

|

Etyeki Kúria Borgazdaság

Etyeki Kúria Winery

5 éven túl
over 5 years

száraz
dry

|

Termelő,
Auchan,
Bortársaság

Purple colour. The pronounced nose is
full of sweet spiciness and overt use of
oak. Warm, caramel tone appears on
the nose. Fresh, slightly rustic acidity
with high alcohol and medium full
body. Sour cherry, raspberry, tobacco
leaf and a hint of ripe quince pop up on
the palate. Long, youthful finish.

Etyeki Kúria Winery

Kékfrankos

Pinot Noir
Etyek-Buda

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

2016

Dunántúl

3000 -4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2015

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Pale ruby colour. The clean, moderately
intense nose points to sour cherry and
cherry. Medium body and acidity along
the line, accompanied by slightly hard
tannin texture. Fine sweet spiciness,
sour cherry and raspberry dominate
the flavour profile. Pronounced, fruity
character with long finish.
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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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Termelő,
Bortársaság

fűszeres
spicy
hordós
oaky

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

3 éven belül
within 3 years

könnyű
light-bodied

Halvány rubin szín. Tiszta, mérsékelt
intenzitású illatában meggy és cseresznye jelentkezik. Közepes test és savak
mentén halad a szerkezet, enyhén durva tannintextúra jellemzi. Finom édes
fűszerek, meggy, cseresznye és málna
dominál. Határozott gyümölcsösséggel
és hosszú lecsengéssel köszön el.

könnyű
light-bodied

1500 - 3000
Ft • HUF

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

könnyű
light-bodied

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

Bíbor szín. Határozott illatát sok édes
fűszer és kifejezett fahordó használat
jellemzi. Meleg, karamellás tónusokkal mutatkozik az orrban. Friss,
picit rusztikus savak mentén magas
alkohol és közepesen telt test vezeti a
szerkezetet. Meggy, málna, dohánylevél
és egy kevés érett birs jelenik meg a
szájban. Hosszú, fiatalos lecsengéssel
köszön el.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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

Etyek-Buda

54 ha

Etyeki Kúria Borgazdaság

Etyeki Kúria Winery

Kúria Red

Etyeki Kúria Winery
1996

|
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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.
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Haraszthy Pincészet
Haraszthy Vineyards
1996

Etyek-Buda

52 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2091 Etyek, Öreghegy, 3108 hrsz.
+36-20-997-1289
info@hvp.hu • www.hvp.hu

A Haraszthy Pincészet több mint húsz éve foglalkozik borkészítéssel az etyeki Öreghegy lankáin és
Válon. Fő szőlőfajtáik: chardonnay, sauvignon blanc, Irsai Olivér, királyleányka, szürkebarát és pinot noir.
Céljuk a magas minőség megtartása a növekvő palackszám mellett, illetve a burgundiai fajták helyi
tökéletesítése.
For over two decades, Haraszthy Vineyards has been involved in winemaking on the slopes of Öreghegy
and Vál. The main grape varieties are Chardonnay, Sauvignon Blanc, Irsai Olivér, Királyleányka, Pinot
Gris and Pinot Noir. Haraszthy strives to maintain high quality while increasing volume, and to perfect
Burgundy grape varieties locally.

Haraszthy Pincészet

|

Haraszthy Vineyards

Pinot Noir
Etyek-Buda

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
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Termelő,
Veritas

Pale ruby colour. The restrained nose
points to raspberry, cherry, slightly
herbal tones and discrete use of oak
given spiciness. Medium body and
alcohol, followed by refreshing acidity
and soft tannins. The flavour profile
recalls the nose. Fine finish with good
balance.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány rubin szín. Visszafogott
illatában málna, cseresznye, enyhe
herbás tónusok és diszkrét fahordó
adta fűszeresség jelentkezik. A közepes
test és alkohol, valamint a friss savak
mentén könnyed tannin mutatkozik.
Ízben visszaköszönnek az illatban
megismert jegyek. Szép egyensúllyal
rendelkező tétel.
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Kattra Pincészet

Kattra Pincészet

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2091 Etyek, Biai úti Borház
+36-22-708-793
info@etyekibor.hu • www.etyekibor.hu

A Kattra Pincészetet 1994-ben alapították, 0,25 hektáron. Ma már 10,5 hektár szőlőterülettel rendelkezik
a családi vállalkozás. A hangsúlyt a minőségi szőlőtermesztésre helyezik. A legkorszerűbb technológiák
mellett szívesen alkalmazzák a hagyományos, hordós érlelést is. 2013-tól készítenek palackos erjesztésű pezsgőt is. A Pincészet borai: chardonnay, szürkebarát, cserszegi fűszeres, olasz rizling, királyleányka,
sauvignon blanc, pinot noir, merlot.

Gránát szín. Határozott illatában herbás
jegyek, avar és cseresznye bukkan fel.
Kerek struktúra, szép alkohol egyensúly, közepesen telt test és selymes
tannintextúra jellemzi. Ízében inkább
a fűszeresség dominál, avarral, friss
gombával és egy kevés herbás tónussal
a végén. Hosszú lecsengéssel köszön el.

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Garnet colour. The overt nose is full
of herbal notes, wet leaf and cherry.
Round structure, good alcohol balance
and medium body, followed by velvet
like tannin texture. The palate shows
more spiciness, accompanied by wet
leaf, fresh mushroom and some herbal
tone on the finish. Long length.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

|

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

The Kattra Winery was founded in 1994 with 0,25 hectares of land. Today the family winery owns 10,5
hectares of vineyards. The focus here is on quality production using both the newest technology and
traditional oak ageing methods. Since 2013, the winery has also been producing bottle fermented
sparkling wine. The wines produced are: Chardonnay, Szürkebarát, Cserszegi Fűszeres, Olasz Rizling,
Királyleányka, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, and Merlot.

Kattra Pincészet

Etyek-Buda

2016

Etyek-Buda

10,5 ha

Kattra Winery

Pinot Noir

Kattra Winery

1994

|

Kattra Winery

Pinot noir rozé
Etyek-Buda

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Hagymahéj szín. Lassan bontakozó
illatában gyümölcsösség, málna és
szeder dominál. Friss, könnyű test és
mérsékelt alkohol, légies gyümölcsösséggel kiegészítve. Behízelgő epervelő,
menta és egy kevés hibiszkusz jellemzi
az ízvilágot. Karcsú, „édeskés” jelleggel
köszön el.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Onion skin colour. The slowly opening
nose is dominated by fine fruitiness,
raspberry and blackberry. Fresh with
light body, moderate alcohol and soft
fruitiness. Seductive flavour profile,
accompanied by strawberry jam, mint
and a hint of hibiscus. Smooth finish
with some “sweetness”.
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Rókusfalvy Birtok
Rókusfalvy Estate
1999

Etyek-Buda

8 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2091 Etyek, Újhegyi út
+36-20-938-8888
falvybirtok.hu
info@rokusfalvybirtok.hu • www.rokus

Rókusfalvy Pál hobbiként kezdett el borral foglalkozni, mert beleszeretett Budapest szőlőskertjének
hangulatába, Etyek romantikájába. A kezdeti négyhordós pince hamar családi birtokká nőtte ki magát,
és mára már több, mint 7,5 hektáron 22.000 palack bort készít a Rókusfalvy Birtok.
After falling in love with the atmosphere of Etyek, Pál Rokusfalvy started making wine as a hobby. What
began as a 4-barrel-cellar, evolved after a few years into a family estate — into a vineyard that has
expanded more than 7,5 hectares, producing 22,000 bottles of wine each year.

Rókusfalvy Birtok

|

Rókusfalvy Estate

Etyeki-Budai Pinot Noir
Etyek-Buda

3000 -4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2015
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Termelő,
Zwack

Pale ruby colour with garnet rim. Truly
showing the typicity of the variety
with plenty of red berry fruit and fine
sweetness, underlined by some wet
leaf and hay character in the back.
Lively acidity, pronounced alcohol and
medium body. The long, rich finish is
full of red berry fruitiness and sweet
spiciness. Well-made wine.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány rubin szín gránát széllel.
Rendkívül fajtajelleges illatában piros
bogyós gyümölcsök sokasága és finom
édesség jelentkezik nedves avarral és
ázott szénával kiegészítve a háttérben.
Élénk savak, kifejezett alkohol és
közepes test jellemzi. Hosszú, gazdag
lecsengés tele piros bogyós gyümölcsökkel és édes fűszerekkel. Szép bor.
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MÓR

Located in Fejér County, in the Mór Valley trends between the Vértes
and Bakony ranges. The district has terrain characterized by buttes
topped with gravel, broad, longitudinal ridges, and articulated yet
gently sloping foothills.

Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region

KLÍMA

CLIMATE

Klímája a szőlőtermesztésnek kedvező, bár hűvösebb az átlagnál. Egész
évben sok légmozgás jellemzi, melynek északnyugati irányát a Vértes
és a Bakony között húzódó Móri-árok határozza meg. A tél enyhe, a
nap sugarai nyáron a szőlők nagy részét egész nap érik. Az éves középhőmérséklet 10 °C. A tájat közepes fényviszonyok és 600-650 mm
lehullott csapadék jellemzi. A legtöbb eső nyáron, míg a legkevesebb
februárban és márciusban esik. Általában közepesen hűvös és viszonylag csapadékos idő a jellemző.
Although cooler than average, the climate is favourable for grapegrowing. There is air movement in the area throughout the year, with
the main direction defined by the Mór Valley separating the Vértes
and Bakony ranges. Winters are mild, and in the summer most of
the vines bathe in the sun the entire day. The annual mean temperature is 10 °C, with average light conditions and 600 to 650 mm
of precipitation. Summer has the most rainfall, while February and
March are the least rainy months. Generally, cool and relatively wet
conditions prevail.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A Vértes alacsony, sasbérces-árkos szerkezetű karsztos középhegység.
Döntő többségben löszön, mészkőtörmelékkel kevert löszön és oligocén homokon alakult ki az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, illetve
barnaföld. A dolomiton és mészkövön rendzina talajok találhatók.
The Vértes is a range of low hills characterized by upthrusts and
troughs. Lassivage brown earth and forest soils formed mainly over
loess, loess mixed with limestone debris and Oligocene sands, while
dolomite and limestone rocks are overlain by rendzina soils.

• CSÁKBERÉNY
• CSÓKAKŐ
• MÓR
• PUSZTAVÁM
• SÖRÉD
• ZÁMOLY

FÖLDRAJZ

578
65254
ha

ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERJÓ
GENEROSA
IRSAI OLIVÉR
KÉKFRANKOS
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY

GEOGRAPHY

PINOT BLANC

Fejér megyében, a Vértes és a Bakony-hegység közt húzódó Móri-árok Vérteshez közeli oldalán fekszik Mór. Kavicssapkás tanúhegyek, hosszanti, széles dombhátak, tagolt hegylábfelszínek, lankás hegylábak jellemzik.

PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SÁRGA MUSKOTÁLY
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mm/év
mm/year
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1900-2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

600-650

napsütés • sunshine

csapadék • precipitation

SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI

10

ZENIT

C/év
°C/year
°

ZÖLD VELTELINI
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Molnár Borház

Molnár Borház

merlot, pinot noir
Mór

130 ha

Molnár Winehouse

Paulus Rosé

Molnár Winehouse
2012

|

130 hektár újtelepítésű szőlőterület a festői környezetű Vértes-hegység lábánál. Ez az értékes szőlőterület
az alapkő, melyre bátran építhették a Móri borvidék egyik legnagyobb borászatát. Boraik reduktív technológiával készülnek, tárolókapacitásuk eléri a 10000 hektolitert. Csendes borok mellett gyöngyöző borok
és pezsgők készítésével is foglalkoznak.

Halvány rózsaszín. Illatában friss,
üde gyümölcsösség, málna és szeder
jelenik meg, egy kevés narancshéjjal kiegészítve. Közepes test, némi
melegség és egy leheletnyi kompótos
jelleg jellemzi, mérsékelt hosszúsággal
köszön el.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pale pink colour. The fresh nose points
to crisp fruitiness, raspberry and
blackberry aromas, followed by a little
orange peel. Medium body with some
warm feeling and a hint of compote
like touch. Moderately long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Newly planted 130 hectares of vineyards in the magically beautiful, picturesque Vértes Mountains foothills.
This valuable vineyard is the foundation on which one of the largest wineries of the Mór wine region could
be confidently built. Their wines are typically made by using reductive technology. The storage capacity
of the winery reaches 10,000 hectoliters. In addition to still wines, sparkling and fizzy wines are also
produced here.

|

750 -1500
Ft • HUF

2017

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

8060 Mór, Csókakői út 1.
+36-22-400-755
az.hu
info@molnarborhaz.hu • www.molnarborh

Molnár Borház

Dunántúl

Molnár Winehouse

Fresh&Cool
kékfrankos

2017

52

750 -1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pale salmon colour. The clean, fresh
nose is dominated by red berry
fruitiness, raspberry, sour cherry
and cherry. The fine, round, elevated
flavour profile, the brisk acidity and the
medium, well-balanced alcohol lead
the structure. Long wine with multilayered aromas and crunchy fruitiness.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány lazac szín. Tiszta, friss illatában
sok-sok piros bogyós gyümölcs,
málna, meggy és cseresznye dominál.
Szép, kerek, telt ízjegyek, friss savak
és közepes, arányos alkohol vezeti a
szerkezetet. Hosszú és egyben élvezetes bor gazdag ízvilággal és ropogós
gyümölcsökkel.

Dunántúl
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NESZMÉLY

KLÍMA

CLIMATE

A Duna egyedi mikroklímát hozott létre az északi irányú, enyhe lejtőkön. A folyó felszínéről – kiváltképpen a délutáni órákban – visszaverődő napsugarak kedveznek a szőlőtermelésnek. A dombvidéki jelleg, a
mérsékelten nedves-hűvös, a magyarországi átlaghoz képest valamivel
kevésbé napsütéses időjárás (amit előnyösen módosít a dunai mikroklíma hatása) kedvez az illatokban és zamatanyagban gazdag borok
előállításának. A borvidék éghajlata és időjárási viszonyai kiegyenlítettek. A napsütéses órák száma 1950-2000 óra, a csapadék mennyisége
550-650 mm.

Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region

The Danube River, a large body of water, reflects the rays of the sun
back to the vineyards, particularly during the afternoon hours, creating a unique microclimate that is well suited for growing vines on the
gentle, north-facing slopes. The rolling hills, along with the Danube’s
modification of the moderately wet and cool weather with slightly
fewer sunshine hours than the Hungarian average, are conducive to
wines rich in aroma and flavour. The climate and the weather pattern
are free from extremities. The number of sunshine hours is 19502000; the annual precipitation is 550-650 mm.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A terület nyugati részén főként márga alapon barna erdőtalaj, a keletin
pedig lösz, mészkő, dolomit és homokkő található.
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ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERJÓ
FŰSZERES TRAMINI
HÁRSLEVELŰ

GEOGRAPHY

IRSAI OLIVÉR
JUHFARK

A szőlőterületek jelentős része a Gerecse nyugati részén található, északról a
Duna, nyugatról a Kisalföld határolja.

KÉKFRANKOS
KIRÁLYLEÁNYKA

With most of its vineyards planted in the western section of the Gerecse
range, delimited by the Danube on the north and the Kisalföld (“Small
Hungarian Plain”) on the west.

LEÁNYKA
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR

mm/év
mm/year
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1950 - 2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

550-600

napsütés • sunshine

RAJNAI RIZLING
csapadék • precipitation

• ÁSZÁR
• BAJ
• BAJÓT
• BÁRSONYOS
• CSÁSZÁR
• CSÉP
• DUNAALMÁS
• DUNASZENTMIKLÓS
• ESZTERGOM
• ETE
• KERÉKTELEKI
• KESZTÖLC
• KISBÉR
• KOCS
• LÁBATLAN
• MOCSA
• MOGYORÓSBÁNYA
• NAGYIGMÁND
• NESZMÉLY
• NYERGESÚJFALU
• SÜTTŐ
• SZOMÓD
• TÁT
• TATA
• TOKOD
• VÉRTESKETHELY
• VÉRTESSZŐLŐS

The prevalent soil types are brown forest soils mostly overlying marl
in the west, as well as loess, limestone, dolomite and sandstone in
the east.

1097
65254

RIZLINGSZILVÁNI
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC

12

SZÜRKEBARÁT

C/év
°C/year
°

ZENIT
ZWEIGELT
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Fülöp Pince

2013

1 ha

Neszmély
Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

ület 4587
2536 Nyergesújfalu, Szénásvölgy Külter
+36-20-775-1694
ince.hu
ifj.fulop.istvan@gmail.com • www.fulopp

hrsz.

A Fülöp Pince nyergesújfalui ifjú titánja vásárolt szőlőből dolgozik a nagypapájától örökölt borászatban.
A történet szívet melengetően egyszerűen nagyszerű. Az örökölt birtokot az unoka eladni kívánta, de a
terepszemle alkalmával a szív győzött. Megelevenedtek a gyermekkori emlékek, a nagypapával a birtokon
eltöltött idő, és főhősünk borászkodásra adta a fejét.
This young talent from Nyergesújfalu buys grapes to process them in the winery inherited from his
grandfather. The story of how the winery came to be starts with a grandson intending on selling his
grandfather’s estate. After visiting the area for the first time in many years however, childhood memories
came back to him and won him over. Heartwarming, simple and incredible memories of spending time
with his grandfather. This grandson has become a winemaker.

Fülöp Pince

Fülöp Rosé
pinot noir

Neszmély

750 -1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

56

Termelő

Pale pink colour. Lively, clean
raspberry, rose flower, strawberry and
a hint of cherry appear on the nose.
Crisp style with red berry fruit, some
perfume and slight tartness on the mid
palate. Pleasant, round, fruit-driven
personality with freshness.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány rózsaszín. Élénk, tiszta málna,
rózsavirág, eper és egy kevés cseresznye bukkan fel az orrban. Eleven
stílusú ízében piros bogyós gyümölcsök, némi parfümösség és könnyed
kesernye jelenik meg középen. Kedves,
kerek, gyümölcs-orientált személyiség
frissességgel társítva.
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Kostel Borászat

Kostel Borászat

Neszmély

4,5 ha

Kostel Winery

Kékfrankos Rosé

Kostel Winery
2015

|

A Kostel Borászat 2015-ben kezdte meg működését Kesztölcön. A 4,5 hektáros felújított szőlőültetvény a
Pilis déli lábánál rendkívül jó adottságokkal rendelkező termőterületen helyezkedik el. A borászathoz kapcsolódik egy 60 fős étterem és 15 fős panzió is, amely további kikapcsolódási lehetőséget nyújt.

Mély pink szín. Visszafogott illatában
málna, szeder és egy kevés zöldes
tónus jelenik meg. Szájban lédús,
lendületes gyümölcsös stílus jellemzi
némi krémes, joghurtos jeggyel fűszerezve középen. Könnyű test és alkohol
hosszú lecsengéssel kísérve.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Deep pink colour. The reserved nose
points to raspberry, blackberry and a
hint of green tone. Juicy flavour profile
with fruit-driven style, accompanied by
some creamy, yoghurt like note on the
mid palate. Light body and low alcohol
with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

The Kostel Winery started its operation in Kesztölc in 2015. The 4.5 hectares of refurbished vineyards are
located on the southern foothills of Pilis, in a very fertile area. The winery’s restaurant can seat up to 60
guests, while the guesthouse provides up to 15 guests the opportunity to relax.

|

1500 -3000
Ft • HUF

2017

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2517 Kesztölc, Klastrom u. 2.
+36-30-487-8375
boraszat@kostel.hu • www.kostel.hu

Kostel Borászat

Neszmély

Kostel Winery

Pinot Noir Rosé

Neszmély

1500 -3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Halvány lazac szín. Rengeteg fiatalos
piros bogyós gyümölcs és egy kevés
fűszeresség jelenik meg az orrban.
Élénk a szájban, könnyed test és
közepes alkohol mentén halad. Meggy,
ribizli, hűvös, enyhén köves ízjegyek
jellemzik. Könnyed lecsengéssel
köszön el.

Termelő

58

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale salmon colour. Plenty of youthful
red berry fruit and a hint of spiciness
appear on the nose. Lively mouthfeel,
light body and medium alcohol. Sour
cherry and currant with some coolness,
accompanied by a hint of stony touch.
Shy on the finish.
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Szöllősi Pincészet
Szöllősi Winery
1999

Neszmély

40 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2544 Neszmély, Kásáshegyalja u. 6.
szet.hu
+36-34-451-254 • neszmely@szollosipince
www.szollosipinceszet.hu

A családi Szöllősi Pincészet, mint a Neszmélyi borvidék egyik legjelentősebb szőlészeti-borászati vállalkozása Budapesttől 65 km-re nyugatra, Neszmély központjában található. A historikus hangulatú pincét
gróf Zichy Miklós építtette 1830-ban. Megvásárlásával és helyreállításával az egyik legszebb földalatti
bortároló jött létre, benne a régi hagyomány találkozik a korszerű technológiával. Boraik nemzetközi, országos és helyi borversenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el. Egyedülálló módon, alig tíz év alatt
jutottak el oda, hogy borászatukat 2009-ben az Év Pincészetének, majd 2015-ben, Szöllősi Mihályt, a pincészet alapítóját az Év Bortermelőjének választották.
One of the most significant winegrowing enterprises in Neszmély wine district, the family-run Szöllősi
Winery can be found at the centre of Neszmély, 65 km west of Budapest. The cellar was built by count
Miklós Zichy in 1830 and still carries with it an historical ambience. Following its purchase and restoration,
the cellar has become one of the most beautiful underground wine-storing facilities, where old traditions
meet the most recent technologies. Their wines achieve excellent results in international, national and
regional wine competitions. Only ten years were needed to reach the top: in 2009 they were selected as
Winery of the Year, while in 2015 Mihály Szöllősi was awarded the title of Winemaker of the Year.
Szöllősi Pincészet

|

Szöllősi Winery

Pinot Noir Rosé
Neszmély

750 -1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Halvány rózsaszín. Illatában eper,
málna, ringló és friss füves tónusok
jelentkeznek. Könnyed, ropogós stílus,
üdeség jellemzi a rozét a jó egyensúly
mellett, közepesen hosszú lecsengéssel köszön el.

Termelő

60

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale pink colour. Strawberry, raspberry,
gooseberry and fresh grassy notes
appear on the nose. Light, crisp,
refreshing style with good balance and
medium long finish.
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PANNONHALMA

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.

Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region

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.
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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

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.

10

C/év
°C/year
°
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627
65254
ha

ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Cseri Pincészet

Cseri Pincészet

Cseri Winery

Legenda

Cseri Winery
2012

|

merlot, cabernet franc
Pannonhalma

9,5 ha

2015

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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

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.

Mély rubin szín. Fiatalos illatában
édes fűszerek sokasága, étcsokoládé,
szilva és meggy jelenik meg. Komplex,
sokrétegű, kedves aromatika. A telt
test és magas alkohol mellett ízgazdag
stílust mutat, jó frissességgel társítva.
Érett, finom szemcsés tanninszerkezet,
szilvalekvár és meggykompót jellemzi.
Hosszú lecsengéssel köszön el.

Cseri Pincészet

|

2016

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Artizan

Deep ruby colour. The youthful nose is
full of sweet spiciness, dark chocolate,
plum and sour cherry. Complex, multilayered, pleasant aromas. Full body,
high alcohol and overt flavour profile
in combination with good freshness.
Ripe, fine-grained tannins, followed by
plum jam and sour cherry compote.
Long finish.

Pannonhalma

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Artizan

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

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.

könnyű
light-bodied

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Cseri Winery

Pannonhalmi
Kékfrankos

64

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.

Pannonhalma
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Pécsinger Szőlőbirtok
Pécsinger Vineyards
2008

Pannonhalma

48 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

9012 Győr, Ormos u. 14.
+36-30-688-6602
iroda@pecsinger.hu • www.pecsinger.hu

A Pécsinger család évtizedek óta foglalkozik szőlőműveléssel és borkészítéssel a Pannonhalmi borvidék legkiválóbb dűlőin. Ültetvényeik a tényői, a győrszemerei és a győrújbaráti dombokon laknak. A már messziről
feltűnő, Ekler Dezső, Ybl-díjas építész által tervezett pincészetük a Báródombon áll. Mintegy 50 hektáron
foglalkoznak szőlőtermesztéssel, a mennyiséget tekintve mindenképpen zászlóshajónak számító olasz rizling
mellett pinot blanc, királyleányka, cserszegi fűszeres, rajnai rizling, Irsai Olivér és sauvignon blanc adja fehérszőlőik legjavát, amit a merlot, pinot noir és a cabernet franc kékszőlő sor színesít. Céljuk, hogy évről évre állandó
minőséget tudjanak palackba tölteni, és hogy a „Pécsingerék bora” jelző a megbízható, jó ivású borokat jelentse.
The Pécsinger family has been growing grapes and winemaking in the finest vineyards of the Pannonhalma
wine district for decades. Their plantations are situated on the hills of Tényő, Győrszemere and Győrújbarát.
The prominent building, designed by Ybl-award winner Dezső Ekler, stands on Báró hill. They grow grapes on
approximately 50 hectares. As far as quantity is concerned, Olasz Rizling is their flagship wine. Pinot Blanc,
Királyleányka, Cserszegi Fűszeres, Riesling, Irsai Olivér and Sauvignon Blanc provide white wines, while reds are
made from Merlot, Pinot Noir and Cabernet Franc. Their aim is to pour consistently high quality wine into the
bottles so that “wines of the Pécsingers” shall be synonymous with reliable and pleasant wines.
Pécsinger Szőlőbirtok

|

Pécsinger Vineyards

Pannonhalmi Rosé
merlot, pinot noir
2017
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750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pink colour. The slightly closed nose
recalls sour cherry and red pepper in
the back, rosé presented as a proper
wine. The flavour profile suggests
red berry fruit, wild strawberry and
strawberry, followed by light body and
moderate alcohol. A hint of citrus adds
to the freshness of the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rózsaszín. Enyhén zárkózott illatában
meggy és fűszerpaprika jelenik meg a
háttérben, „boros” stílusban elkészített
rozé. Ízében dominálnak a piros bogyós
gyümölcsök, a szamóca és az eper, a
könnyed test és a visszafogott alkohol
mellett. Egy kevés citrusos jegy további
frissességet ad a lecsengésben.

Pannonhalma
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SOPRON

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.

Felső-Pannon borrégió • Upper Pannonia Wine Region

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

68

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.

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

középhőmérséklet • mean temperature

550 - 650

napsütés • sunshine

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.

csapadék • precipitation

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

SOIL TYPE

9-10
°C/év
C/year

°
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1668
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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
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Bónis-Reitter Borászat

Bruckner Borászat

Bónis-Reitter Winery

Bruckner Winery

2014

Sopron

10,5 ha

1978

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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

9400 Sopron, Gesztenyés krt. 64.
+36-30-473-2965
-reitter.com
peter@bonis-reitter.com • www.bonis

Borászatuk ugyan még fiatal, de nagyapáik révén közel fél évszázados múlttal rendelkezik. Területeiken
környezetkímélő módon gazdálkodnak, a feldolgozás során koncepciójuk a természetesség. Megjelenésükben törekednek az egyszerűségre, ám igyekeznek évről évre újdonságokkal megtartani fogyasztóik
figyelmét. Boraikat a 18. században épült Pálos Pincében készítik, ahol a pince klímája egyedivé teszi a
boraikat. Borkóstolók alkalmával látogatóik betekintést nyerhetnek a pince évszázadokon átnyúló történetébe.

A család pincichter 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.

Although the winery itself is young, half a century of experience has been inherited from their
grandfathers. By using environmentally friendly methods in the vineyards and following natural methods
during production, the aim is to strive for simplicity in appearance while maintaining the interest of
consumers with new products. Wines are produced in the Pálos Cellar, built in the 18th century, where
the climatic conditions make the wines unique. During wine tastings visitors can get a glimpse of the
centuries-long history of the cellar.

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.

Bónis-Reitter Winery
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rózsaszín. Fiatalos stílusú illatában
málna, eper és ribizli bukkan fel. Friss
savak, könnyed test és közepes alkohol
vezeti a bort. Ízben hasonló gyümölcsös jegyek jelennek meg, mint az
illatban, málnás cukorkára emlékeztető
tónussal kiegészítve a végén.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Bruckner Winery

Nuance
Soproni Kékfrankos
2015

Termelő

Pink colour. Light style on the nose,
pointing to raspberry, strawberry and
currant notes. Fresh acidity, light body
and medium alcohol lead the structure.
The flavour profile recalls the fruity
tones of the nose, accompanied by
raspberry candy on the finish.

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.

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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

2017

Sopron

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Soproni Kékfrankos
Rosé

Bruckner Borászat

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

|

könnyű
light-bodied

Bónis-Reitter Borászat
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Iváncsics Pince

Iváncsics Pince

Sopron

2015

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

Iváncsics Pince

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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, the family relies 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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

könnyű
light-bodied

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

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

5 ha

Iváncsics Winery

Kékfrankos
Steiner dűlő

Iváncsics Winery
2004

|

Sopron

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.

Iváncsics Winery

Soproni Pinot Noir
Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
Halvány gránátvörös szín. Illatában
túlérett, aszalt gyümölcsök és finom
bőrösség jelenik meg, édes fűszerekkel
kiegészítve a háttérben. A közepesen
telt test és alkohol jó egyensúlyban
ábrázolja a bort, a poros tannintextúrát aszalt piros bogyós gyümölcsök
követik.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale garnet colour. The overripe
nose points to dried fruit and fine
leathery tone in combination with
sweet spiciness in the back. Medium
full body and alcohol in good balance,
accompanied by dusty tannin texture,
followed by red berry fruitiness.
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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 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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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.

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.

Sopron
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Linzer-Orosz Borászat

Linzer-Orosz Borászat

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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

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.

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.

Linzer-Orosz Winery

|

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Linzer-Orosz Winery
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2015

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.

Bíbor szín. Tiszta gyümölcsösség és
visszafogott fűszeresség jellemzi a
fiatalos és egyben határozott illatot.
Ízben a friss savak mellett közepes
test és alkohol jelentkezik. Enyhén
karcos tannintextúra és piros bogyós
gyümölcsök sokasága sorakozik fel a
szájban meggy és málna formájában,
finom fahordós tónusokkal kiegészítve
a háttérben.

Sopron

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Purple colour. Clean fruitiness and
restrained spiciness, youthful, but at
the same time pronounced aromas.
Fresh acidity, followed by medium
body and alcohol. Slightly rustic
tannin texture with red berry fruit
on the palate, full of sour cherry and
raspberry in combination with fine use
of oak in the back.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

száraz
dry

fűszeres
spicy
hordós
oaky

1 éven belül
within 1 year

Zweigelt

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1500 - 3000
Ft • HUF

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1 éven belül
within 1 year

Professor
Sopron

2017

könnyű
light-bodied

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Linzer-Orosz Borászat

Kékfrankos
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közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

1500 - 3000
Ft • HUF

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.

In 2011, the winery was established by the 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

Sopron

2016

Sopron

13 ha

Linzer-Orosz Winery

Kékfrankos

Linzer-Orosz Winery
2011

|
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Linzer-Orosz Borászat

|

Lővér Pince

Linzer-Orosz Winery

PS.

kékfrankos

Sopron

2015

1995

Linzer-Orosz Borászat

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-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.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

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

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.

Linzer-Orosz Winery

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 that their wines preserve
the fruit scents and aromas unique to the district. These characteristics are further refined by traditional
barrel-ageing of their red wines, as well as some whites.

Lővér Pince

|

Lővér Winery

Soproni Kékfrankos
Sopron

3000 - 4500
Ft • HUF

2015

Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő

Purple colour. The pronounced nose
is full of forest fruit, black berry notes,
blueberry and bramble. The discrete
oak adds to the fine spiciness of the
wine. Lively acidity, medium body
and youthful tannin texture. Plenty
of spiciness, blueberry, black currant
and a hint of chocolate appear on the
palate. Complex, rich wine with long
finish.

Mély lazac szín. Illatában keverednek
a málnás és cseresznyés jegyek finom
fűszerességgel és egy kevés virágossággal kiegészítve. Közepes savak és
test, jó egyensúly és pici keserűség
középen ad további tartást a bornak.
Meggyes, ribizlis és herbás tónusokkal
köszön el.

Termelő

Deep salmon colour. The nose suggests
raspberry, cherry and fine spiciness
underlined by a hint of floral note.
Medium acidity and body with good
balance and some bitterness on the
middle, supporting the backbone of the
wine. Sour cherry, currant and herbal
tones pop up on the finish.
gyümölcsös
fruity
komplex
complex

száraz
dry

fűszeres
spicy
hordós
oaky

5 éven túl
over 5 years

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Bíbor szín. Határozott illatában erdei
gyümölcsök, fekete bogyós jegyek,
áfonya és szeder jelentkezik. Diszkrét,
fahordó adta édes fűszeresség bukkan
fel a háttérben. Élénk savak mentén
közepes test és fiatalos tannintextúra
jellemzi. Rengeteg fűszer, áfonya, fekete ribizli és enyhe csokoládés tónus
jelenik meg a szájban. Komplex, gazdag
bor, hosszú lecsengéssel.

könnyű
light-bodied

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

Termelő

Cabernet Sauvignon

78

Sopron

86 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Lővér Winery

3000 - 4500
Ft • HUF
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Lővér Pince

|

Lővér Winery

Lővér Pince

Soproni Shiraz Siller
Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

|

Lővér Winery

Balfi Présház Frettner Kékfrankos

Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2017

Lővér Pince

|

2016

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Ruby colour. The developing nose
suggests black sour cherry, a hint
of leathery tone and black pepper.
Medium body and alcohol in
combination with slightly drying tannin.
The flavour profile shows raspberry,
cherry, currant and herbal notes with
a dash of dark chocolate in the back.
Lively finish.

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.

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Fejlődő illatában cigánymeggy, enyhe bőrösség és fekete bors
jelenik meg. A közepes test és alkohol
mentén enyhén szárító csersav jellemzi. Ízképében málna, cseresznye, ribizli,
herbás tónusok és étcsokoládé bukkan
fel a háttérben. Üde lecsengéssel
köszön el.

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.

Lővér Winery

Soproni Kékfrankos
Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
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.

Termelő

80

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.
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Luka Enikő

Luka Enikő

3 ha

Enikő Luka

Kékfrankos

Enikő Luka
1990

|

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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.

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.

Luka Enikő

Enikő Luka

Sopron

|

száraz
dry

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

Enikő Luka

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

2016

Sopron

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Ruby colour. The clean and pronounced
nose is full of fruitiness, bilberry, sour
cherry and currant notes, followed
by discrete smokiness, cocoa bean
and mint. Truly elegant wine with full
body, high alcohol, well-integrated,
fine-grained tannin texture and overt
fruitiness on the palate. Plenty of
raspberry, strawberry, sour cherry
and juniper appear on the palate,
underlined by a hint of minerality in
the back. Still very youthful in style
with long finish.

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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Termelő,
Bortársaság

fűszeres
spicy
hordós
oaky

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

5 éven túl
over 5 years

light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Rubin szín. Tiszta és határozott
illatában gyümölcsök sokasága,
fekete áfonya, meggy, ribizli, diszkrét
füstösség, kakaóbab és menta jelenik
meg. Rendkívül elegáns stílus, telt
test, magas alkohol, kiválóan integrált,
finom, sima szemcsés tannintextúra
és intenzív gyümölcsösség jellemzi a
szájban. Rengeteg málna, eper, meggy
és boróka bukkan fel az ízben, egy
kevés ásványossággal kiegészítve a
háttérben. Még mindig fiatalos bor,
hosszú lecsengéssel.

könnyű
light-bodied

5 éven belül
within 5 years

Kékfrankos

Madárlátta Merlot

82

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.

|

3000 - 4500
Ft • HUF

2016

Sopron

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

Luka Enikő

Sopron
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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.
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Pfneiszl Birtok

Pfneiszl Birtok

Pfneiszl Estate

Tango

Pfneiszl Estate
1993

|

cabernet sauvignon, merlot, shiraz
Sopron

13 ha

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.

Rubin szín. Kifejezett fekete bogyós
illatában intenzív fűszeresség és viszszafogott fahordós jegyek dominálnak.
Közepes alkohol és test, lágy savak
és finom szemcsés tanninszerkezet
jellemzi. Fekete bors és ribizli vezeti az
ízjegyeket, finom lekvárossággal kiegészítve. Szép lecsengéssel távozik.

Pfneiszl Birtok

Pfneiszl Estate

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

|

Termelő,
Bornyitó,
Zwack

Ruby colour. The pronounced nose is
full of black berry fruit and intensive
spiciness, underlined by reserved
oak. Medium alcohol and body with
soft acidity and fine-grained tannin
structure. Black pepper and currant
flavours lead the palate, accompanied
by bright jammy note. Elegant finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.

|

1500 - 3000
Ft • HUF

2015

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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

Pfneiszl Birtok

Sopron

Pfneiszl Estate

Kékfrankos

„Újra együtt”
Kékfrankos

Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

Sopron

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2013

84
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Termelő,
Bornyitó,
Zwack

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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

3 éven belül
within 3 years

light-bodied

2015

Termelő,
Bornyitó,
Zwack
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Pfneiszl Birtok

|

Pfneiszl Estate

Shiraz
Sopron

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

félszáraz
off-dry

2013

Pfneiszl Birtok

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Mérsékelt intenzitású
illatában szilva, szeder, meggy és
ropogós sötét bogyós gyümölcsök
jelennek meg. Közepes test és alkohol,
valamint élénk, egyenesvonalú savak
mentén halad a bor. Szilva, fekete bors,
fahéj, illetve egy kevés édes érzet is
felbukkan az ízben. Szép egyensúly
és kellemes fűszeres, nugátos jelleg
mutatkozik a végén.

Termelő,
Bornyitó,
Zwack

Ruby colour. The moderately intense
nose suggests plum, bramble, sour
cherry and crunchy dark berry fruit.
Medium body and alcohol with lively,
linear acidity. Plum, black pepper,
cinnamon and a hint of sweet touch
appear on the flavour profile. Wellbalanced wine with pleasant spiciness
and some nougat like tone on the
finish.

Pfneiszl Estate

Mesés Vidék

kékfrankos magnum

Sopron

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2017
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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
szandálfás 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.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

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 Pincészet

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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

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.

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.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

750 - 1500
Ft • HUF

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.

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

Sopron

2015

Sopron

8 ha

Roll Winery

Soproni Kékfrankos

Roll Winery
2008

|

Roll Winery

Soproni Pinot Noir
Sopron

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015

88

Termelő

Ruby colour. The developing nose
shares ripe cherry, black sour cherry,
raspberry and clove. Medium body
and alcohol, moderate freshness
and slightly drying tannin texture.
The flavour profile suggests roasted
almond, sour cherry, spice and dark
chocolate. Finishing with a loud oaky
tone.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.
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Sterlik Pincészet

Sterlik Pincészet

Sterlik Winery

Pirkadat

Sterlik Winery
1986

|

Zweigelt, merlot, cabernet,
kékfrankos
Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2017

9400 Sopron, Lővér körút 28.
+36-30-936-3353
pince@sterlik.hu • www.sterlik.com

Családi borászatukban, a borvidékre jellemző hagyományos eljárások alapján kialakított korszerű technológiával dolgoznak. Jelenleg a kékfrankos mellett, Zweigelt, zenit, zöld veltelini, Irsai Olivér, merlot és
cabernet sauvignon szőlőfajtákból állítják elő boraikat.

2017

Sopron

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Termelő

Salmon colour. The aromatic nose
shows floral tones, sweetish, ripe wild
strawberry and blood orange. The truly
lively, crisp flavour profile recalls the
floral notes of the scent, dominated
by a hint of citrus and lime. Steely
structure with moderate finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Lazac szín. Parfümös, virágos jegyek,
édes, telt szamóca és vérnarancs
jelenik meg az orrban. Rendkívül üde,
ropogós stílusú, ízében az illatból megszokott gyümölcsös, virágos tónusok
dominálnak, egy kevés citrussal és
lime-mal kiegészítve. Acélos szerkezetű bor mérsékelt lecsengéssel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Termelő

Salmon colour. Citrus, wild strawberry,
rose and a hint steely note appear on
the nose. Light body, low alcohol, fresh
acidity and some tartness. Almond,
currant and citrus dominate the
flavour profile. Reserved finish.

könnyű
light-bodied

cabernet sauvignon

könnyű
light-bodied

száraz
dry

Sterlik Winery

Soproni Cabernet Rosé

90

1 éven belül
within 1 year

Lazac szín. Citrusok, szamóca, rózsa és
egy enyhén fémes jelleg mutatkozik
az orrban. Könnyű test és alkohol, friss
savak és egy kevés fanyarság jellemzi.
Mandula, ribizli és citrusok dominálnak
az ízben. Visszafogott lecsengésű tétel.

This family winery uses up-to-date technology based on traditional winemaking processes typical of
the wine district. Currently the wines produced are made from Kékfrankos, Zweigelt, Zenit, Zöld Veltelini
(Grüner Veltliner), Irsai Olivér, Merlot and Cabernet Sauvignon.

|

750 - 1500
Ft • HUF

Sopron

10 ha

Sterlik Pincészet

Sopron
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Szél Fiai Cellárium
& Prisztóka Tibor

Szél Fiai Cellárium & Prisztóka Tibor

Sons of the Wind Cellar & Prisztóka Tibor

Soproni Medicina
Tiborialis

Sons of the Wind Cellar & Prisztóka Tibor

cabernet sauvignon

Sopron

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Sopron
Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

2015

The Sons of the Wind Cellar produces artisan wines using traditional methods, in wooden barrels and
aged for longer period of time on lees. At the beginning of the fermentation, the grapes are soaked in
an open vat, as are the white varieties. Only natural materials are used during production. The family is
passionate about keeping up the traditions for wine-making and cooking, and aim to show the natural
aromas and flavours to their guests. Using their memory, feelings and intuition, the family hopes to
unravel the mysteries of wine-making and gastronomy.

Szél Fiai Cellárium & Prisztóka Tibor

|

Termelő

Ruby colour. The developing nose
suggests black sour cherry, blackberry,
cocoa, sweet spiciness and a hint of
leathery touch. Medium body and
alcohol with fine-grained tannin
texture on the palate. The flavour
profile shows sour cherry, herbal
tones, coffee and toffee in the back.
Well-structured wine with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

A Cellárium borai kézműves borok, melyek tradicionális módon készülnek, fahordókban, hosszú ideig
seprőn tartva érnek. Az erjedés indításakor - a fehér szőlőket is beleértve - nyitott kádakban áztatnak, a
készítésnél csak természetes anyagokat használnak. A család megszállottja a tradícióknak, a régi, hagyományos bor- és ételkészítésnek. A természet illatát és ízeit igyekeznek a maga őszinteségében megmutatni vendégeiknek. Mind a borászat, mind a gasztronómia ösvényein az emlékek, érzékek és intuíció útját
követve haladnak, kutatva mindkét szakma rejtelmeit.

Rubin szín. Fejlődő illatában cigánymeggy, szeder, kakaó, édes fűszer
és egy kevés bőrös jegy bontakozik
ki. A közepes test és alkohol mentén
finom szemcsés tannintextúra jellemzi.
Ízvilágában meggy, herbás tónusok,
kávé és tejkaramella jelenik meg a
háttérben. Jól strukturált, hosszú
lecsengéssel rendelkező tétel.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

9082 Nyúl, Vaskapu u. 71.
+36-96-540-015
winecellarinn.hu
winecellarinn@winecellarinn.hu • www.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2 ha

könnyű
light-bodied

2000

|

Sons of the Wind Cellar & Prisztóka Tibor

Apád Pinoja
pitot noir

Dunántúl

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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Termelő

Ruby colour. Sour cherry, cherry
and blueberry dominate the nose,
accompanied by discrete sweet
spiciness in the back. Medium body and
alcohol, followed by fresh acidity and
reserved tannin. The flavour profile
points to sour cherry, plum, sweet
spiciness, nutmeg and cinnamon. Wellbalanced, youthful finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Meggy, cseresznye és
áfonya dominál az illatban, diszkrét
édes fűszerességgel kiegészítve a háttérben. Közepes test és alkohol, friss
savak és visszafogott tannin jellemzi.
Ízében meggy, szilva, édes fűszerek,
szerecsendió és fahéj bukkan fel.
Kiegyensúlyozott, fiatalos lecsengés.
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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
arvaborhaz.hu
borturizmus@gmail.com • www.major

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, mint
például 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

94

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

light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-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

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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

A Fertő-tó déli partján, Fertőbozon, az egykori Széchenyi uradalmi birokon és annak pincéjében tevékenykednek 1986 óta három család összefogásában. A birtokboraikat a Vincellér, míg prémium boraikat 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.

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.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

1500 - 3000
Ft • HUF

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.

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
bicycle-friendly wineshop in Fertőboz.

Vincellér

Sopron

2014

Sopron

10 ha

Vincellér Winery

Soproni Kékfrankos

Vincellér Winery
1986

|

Vincellér Winery

Soproni Zweigelt

Sopron

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
Mély rubin szín. Illatában enyhén
túlérett, oxidált jegyek és bőrösség
mutatkozik. Közepesen telt test és
alkohol mentén kifejezett tannin, érett
ízek és gyümölcsösség bontakozik
ki némi lekvárossággal kiegészítve.
Visszafogott lecsengéssel köszön el.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep ruby colour. Slightly overripe on
the nose, accompanied by an oxidative
and leathery style. Medium full body
and alcohol with marked tannin and
ripe flavour profile, the fruitiness
opens up on the palate in combination
with some jammy tone. Moderate on
the finish.
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Weninger Pincészet

Wetzer Péter

Weingut Weninger

Péter Wetzer

1997

Sopron

19 ha

2009

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

Sopron

3 ha

Felső-Pannon borrégió
Upper Pannonia Wine Region

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

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

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.

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.

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.

Weingut Weninger

Wetzer Péter

Balf Kékfrankos
3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

kékfrankos
2016

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

könnyű
light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied
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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.

könnyű
light-bodied

Termelő,
Bortársaság

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.
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Péter Wetzer

Spern Steiner
Sopron

2016
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.

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Weninger Pincészet
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Sopron

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő

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.
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BALATON BORRÉGIÓ
BALATON WINE REGION

100
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A Balaton borrégió a hat Balaton melletti borvidék
(a Badacsonyi, a Balatonboglári, a Balaton-felvidéki,
a Balatonfüred-Csopaki, a Nagy-Somlói és a Zalai
borvidékek) területére terjed ki, ahol összesen
mintegy 91 75 hektáron művelnek szőlőt.

The Balaton wine region comprises the six wine
districts around and near the lake, including
Badacsony, Balatonboglár, Balaton-felvidék, Balatonfüred-Csopak, Nagy-Somló, and Zala, with a
total of some 9,175 hectares under vines.

Nyugat- és Közép-Európa legnagyobb felületű
tava jelentősen módosítja a terület kontinentális
klímáját: a nagy víztömeg hatására a nyár hűvösebb, a levegő párásabb és a tél enyhébb az
azonos szélességi fokon elhelyezkedő európai
területeknél. Emellett fontos kiemelni azt a tényt,
hogy a Balaton északi partjától távolabb húzódó
Bakony-hegység védi a medencét a hideg északi
és nyugati szelek betörésétől. A terület rendkívül
változatos talajokkal rendelkezik, megtalálható
itt a bazalt, a vörös erdőtalaj, a dolomiton fekvő
pannonagyagon, homokkő-málladékon, a löszön
és pleisztocén homoktakarón, cerithiumos mészkőn, triászmészkövön, márgán, pannonhomokon,
agyagon, bazalttufa-keveréken kialakult rendzina,
valamint agyagbemosódásos barna erdőtalajok,
barnaföldek, csernozjom barna erdőtalajok, köves
és földes kopárok is.

The largest lake in Western and Central Europe,
Lake Balaton has a powerful influence on the
overall continental climate of the area, making
summers cooler, the air more humid, and the
winter milder than is the norm at the same
latitude elsewhere in Europe. Just as importantly,
the Bakony range at a distance from the northern
shore protects the lake basin from cold northerly
and westerly winds. The area has extremely
diverse soils including basalt, red forest soil and
redzina, formed over dolomite-based Pannonian
clay, weathered sandstone, loess, Pleistocene
loess mantle, cerithium and Triassic limestone,
marl, Pannonian sand, clay, and basalt mixture,
as well as lassivage brown forest soil, brown
earth, chernozem, and erosional soils, both lithic
and earthy.

A Balatoni borrégió területén a következő
védett eredetű és tájborokat termelik:
Badacsony (védett eredetű bor)
Balaton (tájbor)
Balatonboglár (védett eredetű bor)
Balaton-felvidék (védett eredetű bor)
Balatonfüred-Csopak (védett eredetű bor)
Balatonmelléki (tájbor)
Dunántúl (tájbor)
Káli (védett eredetű bor)
Nagy-Somló (védett eredetű bor)
Somlói (védett eredetű bor)
Tihany (védett eredetű bor)
Zala (védett eredetű bor)

The Balaton wine region includes the following
wines of protected origin (PDO) and land wines
(PGI):
Badacsony (PDO)
Balaton (PGI)
Balatonboglár (PDO)
Balaton-felvidék (PDO)
Balatonfüred-Csopak (PDO)
Balatonmellék (PGI)
Dunántúl (“Transdanubia” — PGI)
Káli (PDO)
Nagy-Somló (PDO)
Somlói (PDO)
Tihany (PDO)
Zala (PDO)
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BALATONFÜRED-CSOPAK

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.

Balaton borrégió • Balaton Wine Region

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 5th
of April, 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.
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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
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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

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.

11-12

°C/év
C/year

°
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2045
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Béla és Bandi Pincészet

Feind Pincészet

Béla & Bandi Winery

Feind Winery
Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

10 ha

1994

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

Balatonszőlős csodálatos természeti adottságokkal rendelkező területén, és a balatonfüredi Baricska dűlőben bontanak rügyet évről évre a Béla és Bandi Pincészet szőlőtőkéi. Az egész éves gondos művelést,
ápolást követően a szüret után modern technológiával, a szőlőfajták jellegzetességeit szem előtt tartva
dolgozzák fel a termést. Választékuk között a lendületes, fiatalos, gyümölcsös borok mellett megtalálhatók a hagyományos érleléssel készítettek is. Borfajtáik: olasz rizling, szürkebarát, muskotály, tramini,
sauvignon blanc, chardonnay, kékfrankos, merlot, pinot blanc és zöld veltelini.

Az 1994-ben alapított Feind Borház Balatonfőkajáron található, mintegy 150 hektárnyi földterületen gazdálkodik, és több mint 20 féle bort készít, hogy a fogyasztók igényeit a legszélesebb körben kiszolgálhassa.
Pincészetük számos magyarországi és nemzetközi díjjal büszkélkedhet, boraik egyre népszerűbben, és az
ország összes multinacionális üzletében megtalálhatóak.
Feind Winery was established in 1994 in Balatonfőkajár. In order to satisfy the widest possible range
of consumer demands, more than 20 wines are produced from vines spread over approximately 150
hectares. The winery is the proud winner of numerous Hungarian and international awards; their wines
are becoming increasingly popular and can be found in all the multinational supermarkets in Hungary.

Year after year, the Béla and Bandi Winery has selected grapes at Balatonszőlős and Baricska vineyards,
both known for their natural surroundings. Over the course of a year, the vines are cultivated, harvested
and then made into wine using modern technology, ensuring that the grape variety remains true. The
youthful, vibrant, fruity wines, along with the wines made using the traditional ageing process, are Olasz
Rizling, Szürkebarát, Muscat, Tramini, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Kékfrankos, Merlot, Pinot Blanc, and
Zöld Veltelini.

|

Feind Pincészet

Béla & Bandi Winery

Rozé

Feind Winery

BalatonfüredCsopak

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

BalatonfüredCsopak

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Balaton Borgaléria, Bornyitó

Pink colour with a touch of carbon
dioxide. Spicy aromas appear on the
nose in the form of anise, mint, black
pepper and camphor. The palate recalls
more fruit flavours; wild strawberry,
strawberry and cherry dominate
the mouthfeel, followed by a hint of
citrus. Medium body, accompanied by
elevated alcohol and crisp finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Salmon colour. The restrained, slowly
opening nose recalls some spiciness,
paprika and light red berry fruit.
Slightly lazy on the palate with medium
body and alcohol, supporting the good
balance. Soft fruitiness and some
herbal elements appear on the finish.

Rózsaszín, enyhe széndioxid jelenléttel. Fűszeres aromatika dominál az
orrban, ánizs, menta, fekete bors és
kámfor formájában. Szájban inkább
a gyümölcsösség lesz úrrá, szamóca,
eper és cseresznye jellemzi, egy kevés
citrusos tónussal kiegészítve. Közepes
test, emelkedett alkohol és ropogós
lecsengés kíséri a bort.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Lazac szín. Visszafogott, lassan nyíló
aromatikájában némi fűszeres tónus,
paprika és könnyed piros bogyós
gyümölcsösség is megjelenik. Szájban
egy picit lusta, közepes test és alkohol
mellett jó egyensúly jellemzi. Fiatalos
gyümölcsösség és gyógynövényes
jegyek kerekednek ki az ízben.

Termelő,
Bortársaság

könnyű
light-bodied

2017

könnyű
light-bodied

|

Shiraz Rozé

kékfrankos, merlot
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Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 13.
+36-30-227-9715
info@feind.hu • www.feind.hu

8233 Balatonszőlős, Fő utca 24.
+36-70-774-3103
fodorpince@freemail.hu

Béla és Bandi Pincészet

Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

150 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1992
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Gyukli Pince
Gyukli Cellar
1983

Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

5 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

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

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 aszszisztálnak a folyamatokhoz. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a szőlőültetvények hosszútávon fenntartható
jó egészségügyi állapotának megőrzésére, a termőterülethez illesztkedő 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 choose to use of no chemicals neither in the vineyard nor
in the cellar. They put special emphasis on preserving the healthy condition of the plantation, carefully
selecting varieties that suit the area the best, 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
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.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.
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Homola Pincészet

Homola Pincészet

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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, Olasz Rizling 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 oak-aged wines such as Sáfránkert Olaszrizling, Hajnóczy Olaszrizling, Parti Szél
blend and Kékfrankos.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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
közös gondolkodásából 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.

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.

könnyű
light-bodied

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

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

Homola Pincészet

BalatonfüredCsopak

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

Balatonfüred-Csopak

15 ha

Homola Winery

Kékfrankos Selection

Homola Winery
2009

|

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.

Homola Winery

Kékfrankos

BalatonfüredCsopak

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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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.

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.

Termelő,
Bortársaság,
Zwack
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Kálmán Pince

Kecze-Hady Kézműves Pince

Kálmán Winery

Kecze-Hady Artisan Winery

1991

Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

7 ha

2002

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

A pincészet egy 1991-ben megvásárolt 800 négyszögölös szőlőterülettel, és a hozzátartozó borpincével
indult. A több szakaszban végrehajtott fejlesztéseknek, szőlőtelepítéseknek köszönhetően mára már
7 hektáron gazdálkodnak. Termőterületeik nagy része Pécsely határában található, de Balatonfüreden is
művelnek szőlőt. Meggyőződésük, hogy csak egészséges és jó minőségű szőlőből lehet kiváló borokat előállítani. Szőlőfeldolgozásnál, és borkészítésnél ötvözik a modern technológiát a tradicionális eljárásokkal.
Kínálatukban a legnagyobb területen termesztett olasz rizling mellett megtalálható chardonnay, ottonel
muskotály, szürkebarát, kékfrankos, valamint cabernet franc is.
In 1991, the winery purchased a 2 800 square metre vineyard and the accompanying wine cellar. As a result
of several stages of developement and completed wine plantations, the estate now covers 7 hectares. The
majority of the vineyards are in close proximity to the municipal border of Pécsely, but some areas are located
in Balatonfüred. The winery believes only a healthy and high quality grape is suitable for producing great
wines. Up-to-date technology and traditional methods are interwined during both grapevine processing
and winemaking. In addition to the outstanding Olasz Rizling, other varieties grown are Chardonnay, Muscat
Ottonel, Szürkebarát, Kékfrankos and Cabernet Franc.

|

Az első bort 2002-ben készítették. A kedvtelésnek induló tevékenység, azonban mélyebb gyökeret eresztett, a szőlő és a bor ma már családi életük szerves része. Céljuk hagyományos, kézműves módszerekkel
és szellemiséggel magas minőségű, szép borokat készíteni maguk és barátaik számára. BalatonfüredCsopakon, Aszófő település 3 dűlőjében, szűk 4 hektáron gazdálkodnak. A dűlők talaja vulkanikus eredetű,
mészkőben és dolomitban gazdag, agyagos talaj. Mikroklímáját a helység neve is jellemzi: Aszófő, aszályos,
forró nyár kevés csapadék. A szemközti Tihanyi félsziget mégis azt sugallja, jó helyen vannak.
Their first wine has been created in 2002. This activity which started as a hobby later developed deeper roots;
grapevine and wines are parts of their family life now. Their goal is to make top quality, pleasant wines for
themselves and their friends by using traditional artisan methods and mentality. The almost four hectares of
vineyards are situated in three slopes around Aszófő within the Balatonfüred-Csopak wine district. The soil is
predominantly clay of volcanic origin, rich in limestone and dolomite. Microclimatic conditions are reflected
also in the name of the settlement: Aszófő. „Aszály” means drought – hot summers with rare precipitation.
Nevertheless, the nearby Tihany peninsula implies that they are indeed in a good place.
Kecze-Hady Kézműves Pince

Kálmán Winery

Kékfrankos rozé

Balatonborrégió
borrégió
Balaton
BalatonWine
WineRegion
Region
Balaton

8241 Aszófő, 0106/38. hrsz.
+36-20-923-8437
.hu
info@keczepince.hu • www.keczepince

8245 Pécsely, 1934/1 hrsz.
+36-30-34-72-415
npince.hu
kalmanpince@gmail.com • www.kalma

Kálmán Pince

Balatonfüred-Csopak
Balatonboglár

3,7 ha

BalatonfüredCsopak

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

|

Kecze-Hady Artisan Winery

Zsófia Cuvée

portugieser, cabernet franc,
cabernet sauvignon

BalatonfüredCsopak

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2017
Termelő
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Termelő

Garnet colour, developing. Cherry,
plum, herbs and a hint of comfiture
appear on the nose. Medium body
and alcohol with slightly drying tannin
texture. Tart plum, cherry, some
tobacco and sweet spiciness pop up on
the palate. Round, harmonious finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Gránátvörös, fejlődő szín. Cseresznye,
szilva, gyógynövény és egy kevés
befőttes tónus jelenik meg az illatban.
A közepes test és alkohol mellett
diszkréten szárító csersav mutatkozik. Fanyar szilva, cseresznye, enyhe
dohány és édes fűszerek jelentkeznek
az ízvilágban. Kerek, harmonikus
lecsengéssel köszön el.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Salmon colour. The pronounced, multilayered nose is full of ripe raspberry,
cherry and some floral tone. Lively
acidity, medium body and rich alcohol
appear on the palate. The flavour
profile recalls rosehip, pink grapefruit
and currant flavours. A hint of salty
touch pops up on the finish.

2015

könnyű
light-bodied

Lazac szín. Kifejezett illatában rengeteg
érett málna, cseresznye és egy kevés
virágosság bukkan fel. Szájban élénk
savak, közepes test és gazdag alkohol
mutatkozik. Ízjegyei között hecsedli, pink grépfrút, ribizli lelhető fel.
Lecsengésében enyhe sós tónusok
jelentkeznek.
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Pántlika Pincészet

Pántlika Pincészet

cabernet sauvignon,
cabernet franc
Balaton borrégió
Balaton Wine Region

2015

Pántlika Winery

Pántlika Pincészet

Bársony

BalatonfüredCsopak

|

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. The reserved nose shares
clean fruity notes with black berry
fruit, blueberry, sour cherry, plum
and discrete vanilla. Medium body
and alcohol with square like acidity
and slightly dusty tannin texture. The
flavours point to blueberry, sour cherry
and hibiscus with a rather craggy style
finish.

Pántlika Winery

3000 - 4500
Ft • HUF

BalatonfüredCsopak

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2012

2015

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Ruby colour. The overt nose shares
‘sweet’ notes, blackberry, blueberry
and plum. The full body and the
medium alcohol and acidity suggest
excellent balance with fine grained
tannin texture. The flavours show
plum, blueberry and blackberry.
Certainly very easy-drinking style with
discrete spiciness at the end.

Mély gránátvörös szín. Meleg, mediterrán stílusú illatában érett gyümölcsök,
főtt, vegetális karakter, szegfűszeg,
ánizs és kakukkfű bukkan fel. A kifejezett ízjegyek mellett telt test, közepes
alkohol és savak, valamint diszkréten
szárító csersavak jellemzik. Ízében
húsos tónus, szeder, szilvalekvár,
dohánylevél és egy kevés szegfűszeg
mutatkozik. Komplex, hosszú lecsengéssel távozik.

Termelő

Deep garnet colour. The warm,
Mediterranean style nose shows ripe
fruit, cooked, herbal character, clove,
anise and thyme. Pronounced flavour
profile, full body, medium alcohol
and acidity, as well as slightly drying
tannins. Fleshy texture, blackberry,
plum jam, tobacco leaf and a hint of
clove. Complex wine with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Termelő

fűszeres
spicy
hordós
oaky

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

3 éven belül
within 3 years

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Rubin szín. Határozott illatában édes
tónusok mutatkoznak, szeder, áfonya
és szilva dominál az orrban. Telt test,
közepes alkohol és savak, kiváló egyensúly és finom szemcsés tannintextúra
jellemzi. Ízében is szilva, áfonya és
szeder uralkodik. Rendkívül jóivású bor,
diszkrét fűszeres jegyekkel a végén.

könnyű
light-bodied

3 éven belül
within 3 years

Cabernet Sauvignon

cabernet franc
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3000-4500
Ft • HUF

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

könnyű
light-bodied

The Pántlika Winery is situated at the peak of the Balaton Highlands, in the town of Dörgicse, where unique
wines have been famous for centuries. Today, the winery uses organic methods combined with modern
technology to produce vibrant and harmonious wines.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

A pincészet a történelmi Balaton-felvidék egyik kúpján, Dörgicsén található, mely sok száz éve karakteres borairól híres. Az organikus szőlőtermesztés eszméjét vallva, hagyományos és modern technológiával készítik
lendületes, harmonikus minőségi boraikat.

Rubin szín. Visszafogott, tiszta illatában
gyümölcsös jegyek, fekete bogyós
gyümölcsök, áfonya, meggy, szilva és
diszkrét vaníliás jegyek bukkannak
fel. A közepes test és alkohol mentén
sarkos savszerkezet és picit poros
tannintextúra vezeti az ízképet. Ízében
áfonya, meggy és hibiszkusz jelentkezik, szikárabb stílusban köszön el.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

8244 Dörgicse, Fő utca 67.
+36-87-444-379
kapinceszet.hu
dorgicse@pantlikapinceszet.hu • www.pantli

|

BalatonfüredCsopak

Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

40 ha

Pántlika Pincészet

Pántlika Winery

Összhang

Pántlika Winery
1993

|
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Schieszl Borház

Szent Donát Birtok

Schieszl Winery

St. Donat Estate
Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

12 ha

2001

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

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 for their profession,
complemented by innovative cultivation methods of the 21st century. Their philosophy: precision, care,
tenderness and advanced technology.

Schieszl Winery

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. Ugyanezért
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 individual vineyards,
soil type, slope angle, height, proximity to Lake Balaton and the forests. Their goal is to present these tiny but
distinguishable differences in the wines; an effort that drives the work in both the vineyards and in the cellar.
That is the reason why they hold Olasz Rizling, 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

Kékfrankos

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

kékfrankos

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.
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2016

Termelő

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!

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

1500 - 3000
Ft • HUF

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.

könnyű
light-bodied

St. Donat Estate

Magma
Dunántúl

2015
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|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

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

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

Schieszl Borház

Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

14 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1896
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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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Vesztergom Pince

Zelna Borászat

Vesztergom Winery

Zelna Winery
Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

4 ha

2014

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

A család és a szőlő közös története egy csopaki domboldalban megbúvó 117 tőkés hobbi telken forrt össze
10 évvel ezelőtt. Ekkor még csak a saját örömükre gondozták a szőlőt és kísérleteztek a bor készítéssel, de
2014-re álmaik kinőtték ezt a területet, így neki indultak a nagy kalandnak. Jó szerencséjük Balatonszőlős
felé irányította őket, ahol jelenleg 4 hektáron dolgoznak, törekszenek a hely adottságainak kihasználásával
friss, zamatos borok készítésére. Fő fajtáik: olasz rizling, ottonel muskotály, sauvignon blanc, valamint a vörösök közül merlot és cabernet sauvignon, melyek nagy részéből rozét készítenek.
The history of this family and their grapes began 10 years ago, on a hill in Csopak, with 117 vines on a plot of
land that was used for hobby winemaking. At the time, the wines were only made for their own enjoyment
and for experimenting with the winemaking process. By 2014 the family’s dreams outgrew the area, leading
to the beginning of a great adventure. Good fortune led them to Balatonszőlős, where they are currently
working on 4 hectares, striving to make the most of the fresh and delicious wines. The main varieties are
Olasz Rizling, Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, as well as reds Merlot and Cabernet Sauvignon, which are
primarily used for rosé.
Vesztergom Pince

|

Zelna Winery was established by Lilla Lukács and Barna Barabás. Leaving Budapest behind, they moved
to Balatonfüred in order to run the 8 hectare family estate. Production areas are situated in Balatonfüred
and Balatonszőlős. The main variety is Olasz Rizling, although their selection also includes Szürkebarát,
Merlot and Zweigelt.

|

Zelna Winery

Zweigelt

merlot

BalatonfüredCsopak

1500 -3000
Ft • HUF

BalatonfüredCsopak

1500 -3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
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3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Rubin szín. Friss, gyümölcsös illatában
meggy, fekete cseresznye és egy kevés
csipkebogyó bukkan fel, visszafogott
fűszerességgel kiegészítve a háttérben.
Szájban alacsony alkohol, dinamikus
savak, könnyed test és diszkrét tanninszerkezet jellemzi. Üde, lédús, gyümölcsös stílusban készült, kedves bor.

Termleő,
Pincekulcs

Ruby colour. The fresh, fruity nose
shows sour cherry, black cherry, a hint
of rosehip and reserved spiciness in
the back. Low alcohol, lively acidity,
light body and shy tannin structure.
Bright, juicy, fruit-driven style, pleasant
wine indeed.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Ruby colour. Black cherry and sour
cherry dominate the nose with some
roasted aromas. Elevated alcohol,
followed by medium body and fine
grained tannin texture on the palate.
Black cherry and black sour cherry
lead the flavour profile. Ripe, yet also
popular, well-made wine in round style.
fűszeres
spicy
hordós
oaky

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Rubin szín. Fekete cseresznye és
meggy dominál az illatban, pörkölési jegyekkel kiegészítve. Kifejezett
alkohol, közepesen telt test és finom
szemcsés tannintextúra jellemzi.
Fekete cseresznye és cigánymeggy
bukkan fel az ízben. Érett, ugyanakkor
populáris, kerek stílusú, szép bor.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2015

könnyű
light-bodied

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

A Zelna Borászatot Lukács Lilla és Barabás Barna alapította. Budapestet maguk mögött hagyva leköltöztek
Balatonfüredre és a 8 hektáros családi birtok élére álltak. A területek Balatonfüreden és Balatonszőlősön
helyezkednek el. Fő fajtájuk az olasz rizling, de kínálatukban megtalálható még a szürkebarát, a merlot és
a Zweigelt is. Készítenek könnyed, reduktív borokat, de dűlőválogatott prémium tételeik hordós érlelést is
kapnak.

Zelna Borászat

Vesztergom Winery

Alfonz

116

Balatonboglár
Balatonfüred-Csopak

8 ha

8230 Balatonfüred, Lapostelki út 9.
+36-30-496-0033
ertekesites@zelna.hu • www.zelna.hu

8233 Balatonszőlős, Bagó hegy
+36-30-354-4622
rgompince.hu
vesztergompince@gmail.com • www.veszte

könnyű
light-bodied

2014
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BADACSONY

hőtárolása, valamint a napsugarakat a hegyoldalra visszasugárzó víztükör országos szinten az egyik legintenzívebb besugárzást eredményezi.
A szőlőhegyek bazaltsapkái és a Balaton közelsége együttesen garantálják a legkedvezőtlenebb évjáratokban is a páratlanul magas mustfokot,
a borok testes és tüzes jellegét, valamint íz- és zamatgazdagságát.

Balaton borrégió • Balaton Wine Region

The area is delimited by the taller Bakony range from the north and
the lake from the south. This twofold influence biases the default
continental climate in a sub-Mediterranean direction, creating weather
conditions more tempered than elsewhere in the country. The
tempering effect of the lake, the heat storage capacity of the basalt
cones and buttes, and the large water surface’s ability to reflect the sun
back onto the slopes collectively result in some of the highest rates of
insolation in the country. The basalt caps of the hills and the proximity
of the lake guarantee high sugar degrees unrivaled by other wine
districts in Hungary. Even in the most unfavourable years this translates
into full-bodied, fiery wines unusually rich in aroma and taste.
TALAJTÍPUS

• ÁBRAHÁMHEGY
• BADACSONYTOMAJ
• BADACSONYTÖRDEMIC
• BALATONRENDES
• BALATONSZEPEZD
• GYULAKESZI
• HEGYMAGAS
• KÁPTALANTÓTI
• KISAPÁTI
• KŐVÁGÓÖRS
• NEMESGULÁCS
• RAPOSKA
• RÉVFÜLÖP
• SALFÖLD
• SZIGLIGET
• TAPOLCA

FÖLDRAJZ

A Balaton partján található Tapolcai-medence sajátos formájú tanúhegyeinek (Badacsony, Csobánc, a Szent György-hegy, Ábrahámhegy, Őrsi-hegy és
a szigligeti hegyek) lejtőin helyezkedik el.
The Tapolca Basin on the north shore of Lake Balaton is known for its eroded
volcanic buttes. Such as the hills known as Badacsony, Csobánc, Szent György,
Ábrahámhegy, Őrs, and Szigliget, where vines are grown on their slopes.
KLÍMA

CLIMATE
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1934

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

640

mm/év
mm/year

napsütés • sunshine

A területet északról a Bakony-hegység vonulatai, míg délről a Balaton határolja. E kettős földrajzi hatás a terület kontinentális klímájának szubmediterrán
jelleget kölcsönöz, vagyis az országra jellemzőnél kiegyenlítettebb az időjárás.
A havi átlaghőmérséklet a legmelegebb hónapokban sem emelkedik 25 °C
fölé. A Balaton víztömegének hőmérséklet kiegyenlítő hatása, a bazaltkúpok

csapadék • precipitation
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GEOGRAPHY

1405
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)

SOIL TYPE

A terület meghatározó alapkőzete a bazalt, melyre az évezredek során a
Pannon-tenger finom szemcseméretű homok és agyag rétegei rakódtak
rá. E képződményen alakultak ki a badacsonyi szőlőültetvények barna
erdőtalajai. A talajokra jellemző bazalthatás is alapvető szerepet játszik a
borminőség kialakulásában. Bázikus jellegű, tehát könnyen málló vulkanikus kőzetből áll. A bazaltból felszabaduló kálium, magnézium, kálcium,
és főleg a mikroelemek is hozzájárulnak a sajátos borminőség kialakulásához. Az ilyen talajokon képződött borok minerális jellegűek, és az ásványi anyagok magas koncentrációja a borok sós ízérzetében köszön vissza,
ami a badacsonyi borok különleges ismertetőjele. A homokos, agyagos
altalajnak köszönhetően a badacsonyi borok savai lekerekedettek, simák,
elegánsak.
The bedrock is composed predominantly of basalt, overlain through the
millennia by fine-grained sands and clay from the Pannonian Sea. This
formation evolved from brown forest soils prevalent in the vineyards of
Badacsony. The influence of the underlying basalt – a basic and therefore
easily weathering rock – contributes greatly to the quality of the wines by
releasing potassium, magnesium, calcium and especially trace elements.
Wines grown in such soils tend to have an intense concentration of
minerals which manifest in an almost salty taste, a Badacsony hallmark.
At the same time, the sandy-clayey subsoils are responsible for the
roundness, smoothness and elegance of the local wines.

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BUDAI ZÖLD
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CSERSZEGI FŰSZERES
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KÉKFRANKOS
KÉKNYELŰ
NEKTÁR
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RÓZSAKŐ
SÁRGA MUSKOTÁLY
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
VULCANUS
ZEFÍR
ZENIT
ZERVIN
ZEUS

11,2

C/év
C/year
°

°
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2HA Szőlőbirtok & Pincészet

2HA Szőlőbirtok & Pincészet

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

|

sangiovese
2015

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Artizan

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Deep ruby colour. Smoky, toasty nose
with shy fruitiness. Ripe fruit on the
palate, full body and creamy texture,
followed by plum, sour cherry, overt
chocolate and sweet spiciness. Wellintegrated tannin texture with good
balance and rich finish.

Badacsony

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Artizan, Zwack

Pale ruby colour. The moderately
intensive nose points to cherry, vanilla
and discrete smoky tones, underlined
by sweet spiciness. Fresh acidity,
medium alcohol, full body and dusty
tannin texture. Cherry, plum, wild
strawberry, rhubarb and vanilla appear
on the palate.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Halvány rubin szín. Mérsékelt intenzitású illatában cseresznye, vanília,
diszkrét füstös jegyek és édes fűszerek
sokasága jelentkezik. Friss savak mentén közepes alkohol, telt test és poros
tannintextúra jellemzi. Cseresznye,
szilva, szamóca, rebarbara és vanília
bukkan fel az ízben.

könnyű
light-bodied

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

2HA Vineyard and Winery

Tabunello

120

fűszeres
spicy
hordós
oaky

The 2HA Vineyard and Winery tends its grapes on 2x2 hectares on Szent György hill belonging to the
Badacsony wine district. The name refers to the small area on which the estate stands - a manageable size
that can guarantee the total awareness and care required to create the best possible wine from the harvested
grapes. The philosophy of this boutique winery is to produce a top quality wine, rather than a top profitting
business. Unusual in this wine district is the emphasis put on red wines, just as was the case in the Balatonfelvidék district prior to the phylloxera disaster. Their selection includes - unprecedented in Hungary - the
ancient Tuscan grape variety of Etruscan origin: Sangiovese, which they have named Tabunello.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

A 2HA Szőlőbirtok és Pincészet a Badacsonyi borvidékhez tartozó Szent György-hegyen műveli a maga immár 2x2 hektárnyi szőlőjét. A név a birtok apró méretét jelzi, kicsinységük a garancia arra, hogy képesek a
területeiket teljes odafigyeléssel és odaadással művelni, a termésből pedig a lehető legjobb bort készíteni.
Boutique-borászatuk filozófiája nem a profit nagyságáról szól, hanem erről a törekvésről. A borvidéken ma
még szokatlan módon a hangsúlyt a vörösborokra helyezik, amivel csak a filoxéravész előtti Balatonfelvidéki
hagyományokat követik. A fajtaválasztékukban Magyarországon egyedüliként kísérleteznek az ősi etruszk
eredetű toszkán sangiovese-vel, amiből a Tabunello nevű boruk készül.

Mély rubinvörös szín. Illatában füstös,
tósztos jegyek uralkodnak, visszafogott
gyümölcsösséggel kiegészítve. Érett
gyümölcsök jelentkeznek a szájban,
telt test és krémes textúra vezeti a bort
szilvával, meggyel, kifejezett étcsokoládéval és édes fűszerek sokaságával
társítva. Jól beépült tannintextúra,
szép egyensúly és gazdag lecsengés
jellemzi.

könnyű
light-bodied

8265 Hegymagas, 021/10 hrsz.
+36-30-203-3039
info@2ha.hu • www.2ha.hu

2HA Szőlőbirtok & Pincészet

Badacsony

2012

Badacsony

4 ha

2HA Vineyard and Winery

Courage Mon Merlot

2HA Vineyard and Winery
2002

|
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Bencze Családi Birtok

Domaine Edegger Pincészet

Bencze Family Estate

Domaine Edegger Winery
Badacsony

2000

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8265 Hegymagas, 1054/18. hrsz.
+36-30-212-7288
k.hu
info@benczebirtok.hu • www.benczebirto

Originally growing grapes for their own pleasure, the Bencze family soon found the potential that was
hidden in the area. By cooperating with nature, and without any intervention, their wines are produced
using spontaneous fermentation that is facilitated by local wild yeasts. This method accentuates the
qualities of the area. Minimal amounts of sulphur and bentonite treatment are used. The winery’s future
plans include discovering ancient Hungarian grape varieties and creating naturally still and sparkling
wines which will represent the characteristics of the area.
Bencze Family Estate

Pinot Noir

A Domaine Edegger borászatot Caroline és Martin Edegger 2000-ben, a dűlők és a pince gondos kiválasztásával alapította, ma már 10 hektáron működik. A területek a Badacsonyi borvidéken, a Balaton északi
partján találhatóak. Hogy a terroir jellemzői tisztán megjelenhessenek a borokban, a biogazdálkodás alapelveivel és a természettel összhangban 2005 óta nem használnak szintetikus permetszereket a szőlők
gondozásakor, és szintetikus vegyszereket a borok kezelésekor. 2014 óta a Hungária Öko Garancia Kft.
igazolja, hogy a 834/2007/EK rendelet előírásait betartják.
Domaine Edegger was founded in 2000 by Caroline and Martin Edegger who carefully selected the cellar
and all the vineyards. Nowadays the winery operates on 10 hectares on the northern side of Lake Balaton,
within the Badacsony wine distict. In order to allow the characteristics of the terroir to unfold, in 2005
the owners stopped using synthetic spraying agents in treating grapevines; in fact, synthetic chemicals
are not used during the winemaking process at all. Since 2014 Öko Garancia Ltd. certifies that the winery
complies with all provisions of Council Regulation (EC) No. 834/2007.

Domaine Edegger Pincészet

Badacsony

3000 -4500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

cabernet sauvignon, merlot

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

könnyű
light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

2012
Mély gránátvörös szín. Fejlett,
mérsékelt intenzitású illatában szilva,
szederlekvár, bors, ánizs, medvecukor
és szegfűszeg bukkan fel a háttérben.
A kifejezett alkohol és a közepes
test jó egyensúllyal párosul. A földes
tannintextúra mentén szederlekvár,
dohánylevél és sok bors mutatkozik.
Rétegzett, komplex, hosszú lecsengéssel rendelkező tétel.

könnyű
light-bodied

Termelő,
Terroir Club

Garnet colour. The reserved nose
shows stony, herbal note, accompanied
by a hint of tea leaf and rosehip.
Fresh acidity with low alcohol and shy
fruitiness. ‘Steely’, mineral like finish.
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Domaine Edegger Winery

Georg

2015
Gránát szín. Visszafogott illatában
köves, herbás jegyek, egy kevés teafű
és csipkebogyó jelenik meg. Friss savak
mentén könnyű test és visszahúzódó
gyümölcsösség mutatkozik. Fémes,
ásványos lecsengéssel köszön el.

|

Badacsony

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Deep garnet colour. The developed and
moderately intensive nose shows plum,
blackberry jam, pepper, anise, liquorice
and clove in the back. Elevated alcohol,
medium body and good balance.
Earthy tannin texture, accompanied by
blackberry jam, tobacco leaf and plenty
of pepper. Multi-layered, complex wine
with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

|

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8261 Badacsony, Római út 235.
r.com
+36-87-531-017 • office@domaine-edegge
www.domaine-edegger.com

A család saját örömére kezdett szőlőt művelni, melyet azóta is a kísérletezés izgalma és a termőhelyben
rejlő potenciál feltárása hajt. Keresik az utat, hogy hogyan lehet minél inkább beavatkozásmentesen, a
legfontosabb munkatársukkal, a természettel a lehető legmagasabb szintű összhangban dolgozni. Minden boruk spontán erjed, a helyi vadélesztők segítségével, mely döntően meghatározza a termőhely önkifejező képességét is. A pincében a borkészítés során kizárólag minimális mennyiségű ként és bentonitos
derítőszert használnak. Terveik középpontjában a régi magyar szőlőfajták felfedezése, a termőhely karakterét megjelenítő természethű borok és pezsgők készítése áll.

Bencze Családi Birtok

Badacsony

10 ha

fűszeres
spicy
hordós
oaky

20 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2013
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Szászi Pince

Szászi Pince

Szászi Winery

Balaton-felvidéki
Pinot Noir

Szászi Winery
1997

|

Badacsony

16 ha

2012

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8264 Szigliget, Kossuth utca 124.
+36-30-997-1919
.hu
szaszipince@gmail.com • www.szaszipince

A Szászi Pince családi vállalkozás, 16 hektár ökológiai művelésű szőlőterületről származó borokkal. A borászat bioszőlőlevet, szőlőmag őrleményt és bioszőlőmagolajat is előállít. A borturizmust két vendégházzá
alakított présház szolgálja ki. 2013 őszétől falusi vendégasztal szolgáltatással is bővült a portfóliójuk.

Rubin szín. Mérsékelten intenzív illatában herbás jegyek, cseresznye, meggy
és édes fűszer jelentkezik. Könnyű test,
kifejezett alkohol, friss savak, valamint
diszkréten szárító tannin jellemzi.
Meggy, málna, ribizli és medvecukor
bukkan fel az ízvilágban, egy kevés
édes fűszerrel kiegészítve a háttérben.
Fiatalos stílussal zár.

Szászi Pince

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

This 16 hectare family estate is committed to friendly cultivation methods. Along with wine, Szászi also
produces organic grape juice, grape seed meal, and organic grape seed oil. The winery offers visitors
accommodation in old press houses which have been renovated and converted into an Inn. Since the
autumn of 2013, the winery also serves dishes typical to the country-side.

Balatonfelvidék

1500 -3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő, Terroir
Club, Zwack

Ruby colour. The moderately intensive
nose suggests herbal elements, sour
cherry, cherry and sweet spiciness.
Light body, pronounced alcohol,
refreshing acidity and discretely drying
tannins. Sour cherry, raspberry, currant
and liquorice appear on the flavour
profile, underlined by a dash of sweet
spiciness in the back. Youthful on the
finish.

Szászi Winery

Csókaszőlő

Badacsony

1500 -3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
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Termelő

Pale ruby colour. The fresh, joyful,
moderately intensive, fruity nose
points to cherry and rosehip. Medium
body and alcohol on the palate with
slightly dusty tannin texture. Lively,
refreshing red berry fruit, accompanied
by good balance and moderately long
finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Halvány rubin szín. Friss, vidám, visszafogott intenzitású, gyümölcsös illatában cseresznye és csipkebogyó bukkan
fel. Szájban közepes test és alkohol
mentén enyhén poros tannintextúra
köszön vissza. Életteli, üde piros
bogyós gyümölcsök uralják az ízképet
jó egyensúllyal és mérsékelten hosszú
lecsengéssel társítva.
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von Beőthy Pince
von Beöthy Cellar
1998

Badacsony

3 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8283 Gyulakeszi, Csobánc-hegy 10.
+36-30-659-9901
othy.com
vonbeothypince@mail.com • www.vonbe

János Beőthy ellenőrzött biológiai termelést folytat, kb. 300 méter magasan, kézi műveléssel. A borkészítés során minden bor spontán erjesztett és megfelel a Terra Hungarica minőségi előírásainak.
János Beőthy tends the grapes using organic production methods, including manual cultivation. Located
at around 300 m above sea level, all wines go through spontaneous fermentation meeting the quality
requirements of Terra Hungarica.

von Beőthy Pince

|

von Beöthy Cellar

Petit Rhone
syrah

2013
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4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Terroir Club

Deep garnet colour. Black currant,
stony notes, black pepper and graphite
appear in the back. Multi-layered,
exciting aromas. Full body and high
alcohol, yet with refreshing acidity and
marked tannin texture, integrated wine
in complete harmony. Well-made.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély gránátvörös szín. Illatában
fekete ribizli, köves jegyek, fekete
bors és grafit bukkan fel a háttérben.
Sokrétegű, izgalmas aromatika. A telt
test és magas alkohol mellett megmaradnak a friss savak és a kifejezett
tannintextúra, jól beépült, harmonikus
képet sugall. Remek, szépen elkészített
tétel.

Badacsony
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BALATON-FELVIDÉK

KLÍMA

CLIMATE

A Balaton-felvidék kontinentális éghajlatát jelentősen befolyásolja
a Bakony-hegység völgyeiből lezúduló hideg levegő, és a termőterület déli oldalán elnyúló Balaton. A borvidék szőlőhegyei hatalmas
erdőrengeteg környezetébe ágyazottak, melyekben egyedi állat-, és
növényvilág alakult ki. A forró nyári napokon a Balaton felől feláramló párás, ugyanakkor az átlagosnál hűvösebb szellők temperálják az
éghajlatot. Esténként az erdősapkákból és különösen a Bakonyból
kiáramló hűvös erdei levegő hűti le a levegőt. Az átlagos éves csapadékmennyiségből a tenyészidőszak alatt átlagosan 420 mm hullik.

Balaton borrégió • Balaton Wine Region

The continental climate of the Balaton Highlands is, to a significant
extent, shaped by two factors: the cold masses of air rolling in from
the taller Bakony range to the north, and the lake to the south. The
vineyards are nestled among extensive forests with a special flora
and fauna. On hot summer days, the weather is tempered by humid
air rising from the lake, while at night the vineyards are kept cool by a
breeze descending from the forested hilltops and especially the Bakony range. Precipitation averages 650 mm over the year, of which
420 mm falls during the growing season.

868
65254
ha

ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

CABERNET FRANC
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

Dolomiton fekvő pannonagyagon, homokkőmálladékon, löszön és
pleisztocén homoktakarón, cerithiumos mészkövön, triász-mészkövön, márgán, pannonhomokon, agyagon, bazalttufa-keveréken
kialakult rendzina, valamint agyagbemosódásos barna erdőtalajok,
barnaföldek, csernozjom barna erdőtalajok, köves és földes kopárok
jellemzik.

128

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

Termőterületeinek nagy része a Balaton északi partjának a második hegyvonulatába tartozó részein található. A szőlőtermelés a Pannon-tenger
mészkő padozatán létrejött, völgyekkel szabdalt domboldalain alakult ki,
esetenként 10 %-nál meredekebb lejtőkön.

CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KÉKFRANKOS
KÉKNYELŰ
MERLOT
NEKTÁR
OTTONEL MUSKOTÁLY
PÁTRIA
PINOT BLANC
PINOT NOIR
OLASZ RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI

The Balaton-felvidék or “Balaton Highlands” wine district lies to the north
of the lake, mostly on the slopes of the second range of hills inland from
the shore. Strewn with valleys and inclines often greater than 10%, the
hills are underlain by the limestone shelf of the Pannonian Sea and are
ideal for growing vines.

ROZÁLIA
RÓZSAKŐ
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC

mm/év
mm/year
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1950-2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

650

napsütés • sunshine

SYRAH

csapadék • precipitation

• BALATONEDERICS
• BALATONHENYE
• BALATONGYÖRÖK
• CSABRENDEK
• CSERSZEGTOMAJ
• GYENESDIÁS
• HEGYESD
• HÉVÍZ-EGREGY
• KÖVESKÁL
• LESENCEFALU
• LESENCEISTVÁND
• LESENCETOMAJ
• MINDSZENTKÁLLA
• MONOSTORAPÁTI
• NEMESVITA
• REZI
• SÁSKA
• SÜMEG
• SÜMEGPRÁGA
• SZENTBÉKKÁLLA
• UZSA
• VÁRVÖLGY
• VONYARCVASHEGY
• ZALAHALÁP

The diversity of the base rock includes Pannonian clay over dolomite,
weathered sandstone, loess, Pleistocene sand mantle, cerithium, Triassic limestone, marl, Pannonian sand, clay and basalt mixed with
tuff, evolved lassivage brown earth, chernozem and erosional soils of
both the lithic and earthy varieties.

CABERNET SAUVIGNON

SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
TURÁN
ZENIT

11-12

ZEUSZ

°C/év
C/year

ZÖLD VELTELINI

°

ZWEIGELT
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Pálffy Szőlőbirtok és Pince
Pálffy Winery
1998

Balaton-felvidék

18 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8274 Köveskál, Fő utca 40.
+36-30-927-5713
pince.hu
palffykoveskal@outlook.com • www.palffy

A Pálffy szőlészet és pincészet évszázados családi generációkon alapul, ahol a szőlőművelés és borkészítés
apáról fiúra száll. Szőlőterületeik a Káli-medencében, Köveskálon a vulkanikus eredetű Fekete-hegy déli
lejtőin helyezkednek el.
The Pálffy Winery was established based on centuries-old traditions; viticulture and winemaking
practices are passed down from fathers to sons. Their grapes are grown within the Káli Basin, on the
southern slopes of the volcanic Fekete mountain.

Pálffy Szőlőbirtok és Pince

|

Pálffy Winery

Birtokbor

kékfrankos, pinot noir, cabernet
sauvignon, Zweigelt
2015
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1500 -3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

Ruby colour. Sour cherry, raspberry
and smoky tones appear on the
nose, accompanied by a hint of flinty
character in the back. Medium body
and light alcohol with distinctive
barnyard note on the palate, followed
by dusty tannin texture. Moderately
long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában meggy, málna
és füstös, enyhén tűzköves jegyek
keverednek. Szájban közepes test és
könnyed alkohol mentén egy kevés
gazdasági udvarra jellemző tónus is
felbukkan, poros tannintextúrával
kiegészítve. Mérsékelten hosszú
lecsengéssel köszön el.

Balatonfelvidék
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BALATONBOGLÁR

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.

Balaton borrégió • Balaton Wine Region

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 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
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RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

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.

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

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.

10,6

°C/év
C/year

°

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

3450
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Garamvári Szőlőbirtok

Garamvári Szőlőbirtok

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

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

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.

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.

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

750 - 1500
Ft • HUF

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.

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 are from Hungarian and international grape
varieties, as well as their traditional sparkling wines, and have been known and renowned by consumers at
home and abroad for decades.

Garamvári Szőlőbirtok

Balatonboglár

2016

Balatonboglár

85 ha

Garamvári Estate

Lellei Kékfrankos

Garamvári Estate
1993

|

Garamvári Estate

Rozé Gold

syrah, cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot
2017
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750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pale salmon colour. Pronounced green
bell pepper, mint and gooseberry
appear on the nose, followed by
some tarmac like aromas in the back.
Fruitiness and a hint of tartness pop up
on the mouthfeel. Mint, black pepper
and black currant dominate the flavour
profile, accompanied by a slightly
greeny tone.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány lazac szín. Kifejezett illatában
zöld paprika, menta és egres jelleg
mellett egy kevés bakelit jelenik meg
a háttérben. Gyümölcsösség és egy
leheletnyi fanyarság jellemzi a rozét,
menta, fekete bors és fekete ribizli
dominál az ízben, némi zöldes tónussal
kiegészítve.

Balatonboglár
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Ikon Borászat

Ikon Borászat

syrah, cabernet franc
Balatonboglár

2012

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

Ikon Winery

Ikon Borászat

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

Deep garnet colour. The pronounced
nose is dominated by multi-layered,
rich, ripe black berry fruitiness. Black
cherry, blueberry and vanilla appear in
the back. Soft acidity, high alcohol, full
body and fine-grained tannin texture
on the palate. Overt flavour profile with
depth on the middle, yet suave in style,
recalling the scent. Long, complex
finish.
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750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

cabernet sauvignon, merlot,
cabernet franc, syrah
2012

Termelő,
Bortársaság

Pale salmon colour. The youthful
and lively aromas are full of wild
strawberry and notable fine lees
tones. Light body and fresh acidity on
the palate. The flavour profile points
to a slightly stony note with currant,
rosehip and herbal elements.

Mély rubinvörös szín. Gazdag
fűszerességgel nyit az orrban, fekete
ribizli, menta és eukaliptusz vezeti
az aromatikát. Egy kevés fekete bors
és finom füstösség is felbukkan a
háttérben. Igazán komplex aromatika.
A telt test mellett kifejezett tannin és
magas alkohol dominálja a struktúrát
jó egyensúlyban. Intenzív fűszeresség
vezeti a bort a hosszú lecsengésben.

Balatonboglár

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

Deep ruby colour. Rich spiciness on
the nose, sharing black currant, mint
and eucalyptus. A hint of black pepper
and fine smoky tone appear in the
back. Truly complex aromas. Full body,
pronounced tannin and high alcohol
lead the structure to a good balance.
Overt spiciness with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Halvány lazac szín. Fiatalos, élénk
aromatikájában szamóca és egy kevés
finom seprőre utaló tónus jelenik meg.
A könnyű test és a friss savak mentén
jó dinamikája van a bornak. Ízben
enyhén köves, ribizlis, csipkebogyós és
herbás jegyek bontakoznak ki.

könnyű
light-bodied

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Ikon Winery

fűszeres
spicy
hordós
oaky

2017

Balatonboglár

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

pinot noir, merlot,
cabernet sauvignon

136

|

Balatonboglár

Tulipán

Rosé

könnyű
light-bodied

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

könnyű
light-bodied

Ikon Winery is situated in Rádpuszta, near Balatonlelle, south of Lake Balaton. One of the founders of the
winery is the well-known enologist Janos Konyári, whose expertise guarantees the wines are of a high
standard. Ikon Winery comprises 39 hectares.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

A Dél-Balaton kiváló fekvésű dombjai között, Rádpusztán épült fel néhány borszerető ember munkájának
gyümölcseként az Ikon Borászat. Az Ikon borok stílusához a pincészet egyik megalkotója Konyári János
szakértelme biztosít alapot. A borászat 39 hektáron, új telepítésű szőlőből gazdálkodik.

Mély gránát szín. Kifejezett illatában
rendkívül sokrétegű, gazdag, érett
sötét bogyós gyümölcsök dominálnak.
Fekete cseresznye, áfonya és vanília
jelenik meg a háttérben. Szájban lágy
savak, magas alkohol, telt test és finom
szemcsés tannintextúra jellemzi. Ízben
is dús, koncentrált és simulékony,
hozza, amit az aromatika ígér. Hosszú,
komplex lecsengéssel köszön el.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

39 ha

8681 Látrány, Szent Borbála u. 1.
+36-30-511-8375
at.hu
info@ikonboraszat.hu • www.ikonborasz

Ikon Borászat

Ikon Winery

Királyok 1199

Ikon Winery
2004

|
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Kislaki Bormanufaktúra

Kislaki Bormanufaktúra

Kislaki Wine Manufacture

Kislak

Kislaki Wine Manufacture
2005

|

merlot, kékfrankos,
cabernet sauvignon

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Balatonboglár

18 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

2015

8691 Szőlőskislak, Fő u. 44.
+36-30-304-3088
geza@legligeza.hu • www.legligeza.hu

Szőlőskislakon, Balatonboglártól 5 km-re gazdálkodik Légli Géza, 18 hektáros szőlőterületen. A Somogyidombság védett lankáin természetközeli szőlőműveléssel, kézműves borkészítéssel keresi területei, az
ember, a szőlő és a bor harmonikus kapcsolatát. Az alapelv egyszerű és kézenfekvő: ahhoz, hogy a borok
meg tudják mutatni a termőhelyben rejlő egyedi értékeket, őszintén és tisztán kell közelíteni mind a szőlőműveléshez, mind a bortermeléshez.

Rubin szín. Mérsékelt illatában
bőrösség és gazdag gyümölcsösség
mutatkozik. Telt test, mérsékelt savak
és jól besimuló, finom szemcsés
tanninszerkezet jellemzi. Sötét bogyós
gyümölcsök találkoznak az ízben tósztos, füstös jegyekkel. Érett, kifejezett
lecsengéssel köszön el.

|

Termelő,
Ab Ovo, Balaton
Borgaléria,
Zwack

Ruby colour. The moderate nose
shares leathery notes with rich
fruitiness. Full body, shy acidity and
well-integrated, smooth, fine-grained
tannin texture. The flavour profile
recalls the black berry fruitiness
with toasty and smoky tones. Ripe,
pronounced finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Géza Légli cultivates 18 hectares on the protected slopes of the Somogy Hills in Szőlőskislak, some 5 km
south of Balatonboglár. He brings artisanal methods and a respect for nature to his search for harmony
between grape, wine, and man. The basic tenet of his philosophy is simple and self-evident - it takes
sincerity and purity in both the vineyard and the cellar to make wines capable of expressing the distinctive
conditions of their growing sites.

Kislaki Bormanufaktúra

Balatonboglár

Kislaki Wine Manufacture

Lakitető
syrah

2015
Gránát szín. Intenzív illatában erőteljes
fűszeres jegyek és sötét bogyós
gyümölcsök dominálnak. Telt test,
közepes alkohol és sav, valamint érett
tannin jellemzi. Ízben is elsősorban a
fűszeres tónusok uralkodnak. Kerek,
szép vonalat képvisel.

Balatonboglár

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
AB Ovo
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Garnet colour. The pronounced nose
is full of spiciness, black berry fruits
dominate the nose. Full body, medium
alcohol and acidity with ripe tannin.
The flavours suggest mainly spicy
notes. Round wine with fine finish.
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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.

|

Konyári Winery

Piritye

kékfrankos
2015

Balatonboglár

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
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 rétegekkel és
élményekkel.
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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

Kristinus Borbirtok

Óhegyi Pince

Kristinus Wine Estate

Óhegyi Winery

2015

Balatonboglár

55 ha

Balatonboglár

2011

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

1105 Budapest, Bebek utca 3.
+36-1-261-7216
ohegyipince.hu
iroda.ohegyipince@gmail.com • www.

8713 Kéthely, Hunyadi u. 99.
+36-85-539-014
info@kristinus.hu • www.kristinus.hu

A Balaton déli partjának lankáin fekvő borászat 7 éve készít díjnyertes borokat. A 2015 óta Kristinus
néven üzemelő borbirtok a fine dining rajongóinak igényeit is kielégítő konyhával, egyedülálló módon
moziteremmel, rendezvényhelyszínnel és 10 szobás Vinotellel is várja vendégeit. De nemcsak azokra számítanak Kéthelyen, akik kifejezetten ezekért az élményekért érkeznek: a Balatonmáriafürdőtől mindöszsze tíz percre található pincészet a turisták programját is színesítheti egy kellemes koncerttel, vagy egy
hangulatos vacsorával, hogy az impozáns borsorok végigkóstolását ne is említsük.

Az Óhegyi Pince Budapest egyik legérdekesebb helyén, a X. kerület Óhegy alatti volt kőbányában található, ahol
már az 1900-as évek óta készül bor. A turisztikai látványosságú, hatalmas, néhol 20 méter mélységet is elérő
pince kiválóan alkalmas borászati tevékenységre. Az 50.000 hl-es pincében az ország legjobb és legkedveltebb
termőterületeiről származó szőlőkből készítik boraikat. A Somló, Badacsony, Balatonboglár, Szekszárd, Mátra
dombjain érő szőlőkből a borkészítési hagyományok, a modern technológia és a bor iránti elkötelezettség segíti
őket közkedvelt boraik megalkotásában.

The winery, located on the slopes of the southern shores of Balaton, has been making award-winning
wines for 7 years. Kristinus Wine Estate welcomes guests with cuisine appealing to fine dining enthusiasts,
with a unique movie theatre, an event venue and a 10-room hotel. The winery, located ten minutes from
Balatonmáriafürdő, offers pleasant concerts, atmospheric dinners, not to mention wine tastings with an
impressive array of wines.

The Óhegy Winery is situated at one of the most interesting places in Budapest, the 10th district, under
the former Óhegy quarry. Wine has been produced here since the 1900´s. The interesting tourist attraction
highlights the winery’s depth of up to 20 meters and demonstrates how perfect this location is for
winemaking. Wines here are made from the grapes of some of the best and most popular regions in Hungary,
such as Somló, Badacsony, Balatonboglár, Szekszárd and Mátra. The winery is dedicated to producing quality
wine and has the capacity to hold up to 50,000 hl, using both traditional and modern technology.

Kristinus Wine Estate

Óhegyi Pince

Birtok Rosé

Halvány rózsaszín. Illatában friss
eper és málna dominál, letisztult
aromatikájú bor. Szájban a gyümölcsorientált stílus mellett könnyed test
és mérsékelt frissesség vezeti a bort.
Kedves, kerek tétel, mely lédús lecsengéssel köszön el.

Vadász Cuvée
Balatonmellék

750 -1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale pink colour. Fresh strawberry
and raspberry dominate the clean
aromas. Fruit-driven style on the
palate, accompanied by light body and
moderate freshness. Pleasant, round
wine with intense, juicy finish.

142

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

2015

Termelő,
Bornyitó

Rubin szín. Intenzív, erőteljes fűszeresség mutatkozik bors, dohány, szeder és
szilva kíséretében. Közepesen telt test,
friss savak, gyümölcs-orientált, szinte
lédús stílus jellemzi egy kevés herbás
tónussal és diszkrét fahordó használattal társítva. Fiatalos és dinamikus
lecsengés.

Balatonboglár

1500 -3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. Intensive, pronounced
spiciness appears on the nose, followed
by pepper, tobacco, blackberry and
plum. Medium full body, fresh acidity
and fruit-driven style with juicy
character, underlined by a herbal tone
and discrete use of oak. Youthful and
lively finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

2017

Óhegyi Winery

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Zweiget, merlot, kékfrankos

|

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

|

könnyű
light-bodied

Kristinus Borbirtok

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018
2017 • VÖRÖS és ROZÉ

143

Podmaniczky Szőlőbirtok és
Pince

PapPincészet

Podmaniczky Vineyard and Winery
2005

Balatonboglár

8,5 ha

1979

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

26.
8651 Balatonszabadi, Petőfi Sándor u.
+36-70-339-9884
pappvin1@gmail.com

Balatonboglár

20 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

14 hrsz.
8623 Balatonföldvár, Radnóti utca 013/0
e.hu
+36-84-341-464 • info@podmaniczkypinc
e.hu
ypinc
aniczk
podm
www.

2005-ben alapították meg a PapPincészetet szülői örökségből, mely régi családi hagyományokat hordoz Balatonszabadiban. Az öreg ültetvények helyreállításával, újratelepítésével folyamatosan bővítenek és korszerűsítenek. Céljuk egy olyan kézműves szőlészet és borászat létrehozása, mely Balatonszabadi és Siófok körzetében
méltán képviseli a Balatonboglári borvidék legészakibb csücskének szőlő- és borkultúráját.

Családi pince a Balaton déli partján. Balatonföldvárra 1979-ben költöztek, itt rögtön egy kisebb szőlőskertet vásároltak és pincét építettek. Akkoriban még csak szabadidős tevékenységként gondoltak a
borászkodásra, de az évek múlásával a birtok közel 20 hektárnyi szőlővel bővült, pincéjük, feldolgozójuk
korszerűsödött.

Carrying on old family traditions in Balatonszabadi, the winery was established in 2005, and continues to
grow and modernise the estate by restoring and replanting old vines. Their aim is to create an artisanal
winery in close proximity to Balatonszabadi and Siófok that accurately demonstrates the viticulture and
viniculture of the northernmost corner of the Balatonboglár wine district.

A family winery at the southern shore of Lake Balaton, the Podmaniczky family moved to Balatonföldvár in
1979, when they bought a small vineyard and built a cellar. At that time the family considered winemaking
as a leisure activity, but as years went by, the estate grew by almost 20 hectares, and the cellar and
processing facility were modernised.

PapPincészet

Podmaniczky Szőlőbirtok és Pince

Fornas Cabernet

száraz
dry
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Garnet colour. The pronounced nose
points to black berry fruitiness, discrete
use of oak and sweet spiciness. Sour
cherry, blueberry, blackberry, pepper
and smoky notes appear. Lively acidity,
medium body and alcohol, followed by
a hint of coolness on the mid palate.
Fine, fruity wine with overt finish.

Halvány hagymahéj szín. Illatában
főleg pirospaprika őrlemény, vegetális
és herbás jegyek mutatkoznak. Friss
savak és közepes test jellemzi, szép
egyensúllyal kommunikál a bor. A
köves, herbás tónusok mellett ribizli
és szamóca dominálja a gyümölcsösséget. Egy pici kesernye jól mutat a
lecsengésben.

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

könnyű
light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied
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2017

Termelő

Balatonboglár

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Pale onion skin colour. The nose
points mainly to paprika, vegetal and
herbal tones. The fresh acidity and the
medium body suggest good balance.
Stony, herbal notes, followed by
currant and wild strawberry dominate
the fruitiness. A dash of tartness feels
quite good on the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

3 éven belül
within 3 years

pinot noir, cabernet sauvignon

fűszeres
spicy
hordós
oaky

750 - 1500
Ft • HUF

2015
Gránát szín. Kifejezett illatában
sötét bogyós gyümölcsösség, diszkrét
fahordó és édes fűszerek jelennek
meg. Meggy, áfonya, szeder, bors és
füstös jegyek sorakoznak fel. Élénk
savak, valamint közepes test és alkohol
mutatkozik, középen egy kevés hűvösséggel. Szép, gyümölcsös, intenzív bor,
hosszú lecsengéssel.

Podmaniczky Vineyard and Winery

Miss Rozé
Zala

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

cabernet sauvignon, cabernet franc

|
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Várszegi Pincészet
Várszegi Winery
2010

Balatonboglár

20 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

1222 Budapest, Nagytétényi út 70.
gipinceszet.hu
+36-30-458-9886 • bela.toth@varsze
www.varszegipinceszet.hu

Fiatal pincészetről lévén szó a boraikat is fiatalos szemlélettel készítik. A szőlőben biodinamikus gazdálkodást
folytatnak, de a bor készítésében technológiai irányt céloztak meg.
Being a young winery, wines are produced using a fresh and youthful approach. Biodynamic aspects are
considered in the vineyards, while technology prevails in the winemaking process.

Várszegi Pincészet

Rosé

|

Várszegi Winery

kékfrankos, pinot noir

Dunántúl

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Rózsaszín. Mérsékelten intenzív
illatában lassan, de biztosan málna és
szeder bukkan fel. Kedélyes, játékos
stílus, közepes test és savak, valamint
enyhén telt ízérzet uralkodik a borban.
Málnás cukorka és friss epervelő
mutatkozik a lecsengésben.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pink colour. The moderately intensive
and slowly opening nose points to
some raspberry and blackberry
aromas. Lively, playful style with
medium body and acidity, followed by
a rather pronounced flavour profile.
Raspberry candy and fresh strawberry
jam pop up on the finish.
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NAGY-SOMLÓ

szélsőségektől mentes, korai tavaszodás és inkább enyhe, mint
zord tél jellemzi. A nyarak rendszerint mérsékelten melegek, a
szőlő számára kedvezőtlen 25 °C feletti középhőmérsékletű napok
száma rendkívül alacsony. Az ősz folyamán egy mediterrán anticiklon hosszú, napfényes napokat eredményez, mely a szőlő érése
szempontjából meghatározó. Különös hatással bírnak a tanúhegyek
bazaltsapkái, melyek felmelegedve a nyári és a kora őszi hűvös
napokon kályhaként melegítik a borvidék területét. Mivel a terület
légmozgásoknak van kitéve, a páratartalom alacsony, ennélfogva a
ködképződés nem túl gyakori.

Balaton borrégió • Balaton Wine Region

The local climate, shaped by nearby ranges of smaller and taller
hills as well as the Marcal River, is relatively temperate. With an
early spring and generally mild winter, it is free from extremeties.
As a rule, summer is only moderately hot, and days with a mean
temperature over 25 °C, which is injurious to vines, are few and far
between. A Mediterranean anticyclone reliably extends sunny days
in the fall, making a vital contribution to ideal ripening conditions.
A special role is played by the basalt crowns capping the hills, which
retain the heat of the sun and function as veritable stoves heating
the vineyards on chillier days in the summer and early autumn. Constant air movement in the area keeps humidity levels low and fog
infrequent.
TALAJTÍPUS

• BORGÁTA
• BORSZÖRCSÖK
• CELLDÖMÖLK
• DOBA
• KEMENESKÁPOLNA
• KISSOMLYÓ
• MESTERI
• SOMLÓJENŐ
• SOMLÓSZŐLŐS
• SOMLÓVÁSÁRHELY

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

A Kisalföld és a Bakony találkozásánál, a Marcal-medence keleti határán kitüremkedő vulkanikus tanúhegyek: a Somló, a Ság-hegy és a Kis-Somlyó.
Az ültetvények jelentős része 170-350 m tengerszint feletti magasságban
található.
There are three volcanic buttes rising on the eastern edge of the Marcal
Basin, where the Kis-alföld plain borders the Bakony range: Somló, Ság,
and Kis-Somlyó or Lesser Somlyó (Somló and Somlyó are alternative
spellings). Most of the vines are planted at altitudes of 170 to 350 m above
sea level.
KLÍMA

SOIL TYPE

A tanúhegyeket a földtörténet harmad- és negyedidőszakából származó pannon üledék (homok, kavics, agyag) borítja, ami bazalttal és
bazalttufával, valamint mésztufával keveredve alkotja a termesztési
körzetek alapkőzetét. Ezen a málladékon alakult ki a borvidék jellemző talajtípusa, a jó vízháztartású barna erdőtalaj.
The buttes are covered by Pannonian sediments (sand, gravel, clay)
of Tertiary and Quaternary origin which, mingled with basalt, basalt
tuff and calcareous tuff, form the bedrock of the area planted with
vines. This weathered bedrock evolved the district’s characteristic
brown forest soils, noted for their good water balance properties.

CLIMATE
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1950-2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

650-700

napsütés • sunshine

csapadék • precipitation

Klímáját a közelben húzódó domb- és hegyvonulatok, valamint a Marcal-folyó befolyásolja. Ezek együttes hatásaként éghajlata kiegyenlített,

9,8

°C/év
C/year

°
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563
65254
ha

ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BÁNÁTI RIZLING
BUDAI
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERJÓ
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
JUHFARK
KABAR
KADARKA
KÉK BAKATOR
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
KORONA
KÖVÉRSZŐLŐ
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PÁTRIA
PINOT BLANC
PINOT NOIR
PIROS BAKATOR
POZSONYI FEHÉR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
ROZÁLIA
SÁRFEHÉR
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SEMILLON
SZÜRKEBARÁT
SYRAH
TRAMINI
ZENGŐ
ZÉTA
ZEUS
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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ZALA

The Zala wine district is situated in the eponymous county west of
Lake Balaton, where three regions intersect, namely the north-western reaches of the Keszthely Hills, the northern and western section
of the Kis-Balaton (a beaded-off section of the main lake), and the
valley of the Mura River.

Balaton borrégió • Balaton Wine Region

KLÍMA

CLIMATE

Szélsőségesen nagy hideg és nagy meleg, amely jelentősen károsítaná a szőlőt, ritkán fordul elő. A nagyobb hőmérsékleti ingadozásokat
jelentősen tompítják a Zala menti ártéri területek, amit a Kis-Balaton
visszaállítása is tovább javított. A dombok észak-dél irányban húzódnak, amelyeket nyugat-kelet irányú völgyek szabdalnak.

150

Extreme frost and heat that could damage the vines occur only rarely, while larger fluctuations of temperature are successfully damped
by the floodplains of the Zala River, and have been reduced even further since the restoration of the Kis-Balaton area. The vine hills trend
north to south and are dissected by transverse valleys.
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

Uralkodó talajtípusa a barna erdőtalaj, agyagbemosódásos barna
erdőtalaj, rendzina, köves és földes kopárok, helyenként homokosagyagos üledékek is fellelhetőek lösztakaróval.
The vines are planted in brown forest soil, lassivage brown forest soil,
as well as lithic and earthy erosional soils, with patches of sandyclayey sediments topped by a mantle of loess.

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

mm/év
mm/year
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1950-2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

650-700

napsütés • sunshine

Zala megyében, a Balatontól nyugatra helyezkedik el, három régió jellemzi: a Keszthelyi-hegység északnyugati része, a Kis-Balaton keleti és
északi része, valamint a Mura-mente.

csapadék • precipitation

• BAK
• BECSEHELY
• BÉRBALTAVÁR
• CSÁFORD
• CSÖRNYEFÖLD
• DIÓSKÁL
• DOBRI
• EGERARACSA
• ESZTEREGNYE
• GALAMBOK
• GARABONC
• HOMOKKOMÁROM
• KERKATESKÁND
• LENTI
• LETENYE
• MAGYARSZERDAHELY
• MIHÁLD
• MURARÁTKA
• MURASZEMENYE
• NAGYKANIZSA
• NAGYRADA
• OROSZTONY
• PAKOD
• RIGYÁC
• SÁRMELLÉK
• SÖJTÖR
• SZÉCSI-SZIGET
• SZENTGYÖRGYVÁR
• TORMAFÖLDE
• VALKONYA
• VINDORNYALAK
• VINDORNYASZŐLŐS
• ZAJK
• ZALABÉR
• ZALAKAROS
• ZALASZABAR
• ZALASZÁNTÓ
• ZALASZENTGRÓT

9-11

°C/év
C/year

°
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843
65254
ha

ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
CSÓKASZŐLŐ
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KABAR
KADARKA
KARÁT
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KÉKNYELŰ
KIRÁLYLEÁNYKA
KORONA
KÖVÉRSZŐLŐ
KÖVIDINKA
MERLOT
NEKTÁR
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PÁTRIA
PINOT BLANC
PINOT NOIR
PINTES
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
ROZÁLIA
RÓZSAKŐ
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
TURÁN
VULCANUS
ZENGŐ
ZENIT
ZEUS
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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Bussay Pince
Bussay Winery
1998

Zala

5,5 ha

Balaton borrégió
Balaton Wine Region

8873 Csörnyeföld, Hegyi út 2.
+36-70-841-1283
e.hu
bussaykft@gmail.com • www.bussaypinc

A magyar-horvát-szlovén hármas határ mentén a Zalai borvidéken, Csörnyeföld településen található a
Bussay Szőlőbirtok és Pincészet. Egybefüggő 5,5 hektáron gazdálkodnak. Fő fajtáik: olasz rizling, rajnai
rizling, szürkebarát, tramini, sárga muskotály, pinot noir, csóka szőlő. Boraikat 500 és 1000 literes tölgyfahordókban erjesztik és érlelik, majd 10-12 hónap után palackozzák.
The Bussay Winery and Estate, consisting of 5.5 contiguous hectares, is situated in the village of
Csörnyeföld, in the Zala wine district, where Hungary borders Croatia and Slovenia. The wines — mainly
from Olasz Rizling, Rajnai Rizling, Szürkebarát, Tramini, Sárga Muskotály, Pinot Noir, and Csóka grapes
— are fermented and aged in 500-liter and 1000-liter oak barrels, where they rest for 10 to 12 months
before bottling.

Bussay Pince

|

Bussay Winery

Zalai Pinot Noir
Zala

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

152

Termelő,
Zwack

Pale ruby colour with garnet rim. The
pronounced nose points to sour cherry,
cherry and some cocoa, coffee notes in
the back. Fresh acidity, medium alcohol
and body, followed by smooth tannin
texture. Fruitiness and spiciness with a
hint of farmyard tone and long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány rubin szín gránát széllel. Határozott illatában meggy, cseresznye,
egy kevés kakaó és kávé jelentkezik a
háttérben. Friss savak, közepes alkohol
és test, valamint sima tannintextúra
jellemzi. A gyümölcsösség és fűszeresség mellett némi gazdasági udvarra
jellemző tónus is megjelenik, hosszú
lecsengéssel köszön el.
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DUNA BORRÉGIÓ
DUNA WINE REGION
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A Duna borrégió Magyarország legnagyobb szőlőtermő területe, az ország középső és déli részén,
a Duna és a Tisza által határolt síkságon fekszik.
Mintegy 23755 hektáros szőlőterülete három
borvidék (a Csongrádi, a Hajós-Bajai és a Kunsági
borvidékek) területének összessége. Klimatikus
viszonyait a Magyarországon alapvetően uralkodó
kontinentális éghajlat határozza meg, amire leginkább a forró nyarak és a hideg telek jellemzőek. Talajai kevéssé változatosak, a terület zömén mésztartalmú homoktalajok találhatók, valamint kisebb
részben barna erdőtalajok, csernozjom, réti és öntéstalajok. A homoktalajok kialakulása elsősorban
a Duna folyónak köszönhető, ami a kelet-nyugati
irányú mozgásával évezredek alatt a Duna-Tisza
közén hagyta homokos hordalékát.

The Duna wine region is the largest wineproducing area in Hungary. Occupying the plain
between the Danube and Tisza rivers in the
central south of the country, it comprises some
23,755 hectares of vines, and is divided by three
wine districts: Csongrád, Hajós-Baja and Kunság.
The climate here is quintessentially continental,
as it is in much of the country, with hot summers
and cold winters. The soil patterns show little
variation: the bulk of the region has calcareous
sandy soils, although here and there brown forest
soils, chernozem, meadow and alluvial soils occur
as well. Most of the sand consists of alluvium
deposited by the meandering Danube over the
millennia.

A Duna borrégió területén a következő
védett eredetű és tájborokat termelik:
Csongrád (védett eredetű bor)
Duna (védett eredetű bor)
Duna-Tisza közi (tájbor)
Hajós-Baja (védett eredetű bor)
Izsáki Arany Sárfehér (védett eredetű bor)
Kunság (védett eredetű bor)
Monor (védett eredetű bor)
Soltvadkerti Ezerjó (védett eredetű bor)

The Duna wine region is home to the following
wines of protected origin (PDO) and land wines
(PGI) designations:
Csongrád (PDO)
Duna (PDO)
Duna Tisza közi (PGI)
Hajós-Baja (PDO)
Izsáki Arany Sárfehér (PDO)
Kunság (PDO)
Monor (PDO)
Soltvadkerti Ezerjó (PDO)

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

155

CSONGRÁD

The Csongrád wine district stretches out 100 km on either side of the
Tisza River in the south of Hungary. Situated in the flatlands formed
by the Tisza, Körös and Maros rivers as well as their tributaries. The
elevation never exceeds 120 m.

Duna borrégió • Duna Wine Region

KLÍMA

CLIMATE

A termőhely klimatikus viszonyait a Magyarországon uralkodó kontinentális éghajlat határozza meg. Egyes években mediterrán hatások
tapasztalhatók. A napfényes órák átlaga 2200, itt a legmagasabb Magyarországon. A csapadék átlagos évi mennyisége 450-500 mm, de a
területet átszelő folyók (elsősorban a Tisza, és annak holtágai) kedvezően hatnak a talaj vízellátottságára, és optimális páraviszonyokat teremtenek a szőlő fejlődéséhez és éréséhez.
The climate is defined by continental influences that prevail in much
of Hungary, although in some years Mediterranean influences are
noted as well. At 2,200 hours, the annual amount of sunshine is the
highest in the country. Precipitation only averages 450-500 mm, but
the rivers traversing the region – principally the Tisza and its backwaters – contribute favourably to the water supply and humidity
creating optimal conditions for growth and ripening.

1083
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

CABERNET FRANC
TALAJTÍPUS

SOIL TYPE

A területre főként az öntéstalajon található lepelhomoktalajok a jellemzők. Kisebb részben barna erdőtalajok, csernozjom, réti talajok is
fellelhetők. A homoktalajok sajátossága, hogy gyorsan melegednek,
világos színük miatt a napsugárzást jobban visszaverik, ami elősegíti a
szőlő érését is, valamint kvarctartalmuk miatt immunisak a filoxérára is.
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FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERFÜRTŰ
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KÖVIDINKA
GENEROSA
OLASZ RIZLING
MUSCAT OTTONEL

Magyarország déli részén, a Tisza folyó két partján mintegy 100 km-es
hosszban helyezkedik el. A termőhely környezeti jellemzőit alapvetően
a sík, alföldi jelleg és a térséget átszelő folyók, a Tisza, a Körös és a Maros,
illetve ezek mellékfolyói határozzák meg. A tengerszint feletti magasság 120
méternél alacsonyabb.

PINOT NOIR
POZSONYI FEHÉR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI

mm/év
mm/year
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2200

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

450-500

napsütés • sunshine

SAUVIGNON BLANC
csapadék • precipitation

• ÁSOTTHALOM
• BALÁSTYA
• BORDÁNY
• CSENGELE
• CSONGRÁD
• DOMASZÉK
• FORRÁSKÚT
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
• KISTELEK
• MÓRAHALOM
• ÖTTÖMÖS
• PUSZTAMÉRGES
• PUSZTASZER
• RUZSA
• SZATYMAZ
• SZEGED
• ÜLLÉS
• ZÁKÁNYSZÉK
• ZSOMBÓ

The predominant soil consists of sheet sands typical in alluvial conditions, with some occurrence of brown forest soil, chernozem and
meadow soils. Sand soils are distinguished by the ability to warm up
quickly and reflect the sun better due to their light color, which is
obviously beneficial to the vines. More than that, the quartz content
of these soils make them immune to phylloxera.

CABERNET SAUVIGNON

SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
ZÖLD VELTELINI

10,5

ZWEIGELT

C/év
°C/year
°
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HAJÓS-BAJA

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

Magyarország déli részén, a Telecskai dombok északi nyúlványain található. Nyugatról a Duna folyó, északról és keletről a Duna-Tisza-Közi Homokhátság, délről az országhatár határolja. A termőtáj kialakításában a
Duna folyó meghatározó szerepet játszott. A termőhely környezeti jellemzőit alapvetően a változatos domborzati viszonyok határozzák meg.
A tengerszint feletti magasság a területek többségén 150 m. A domborzat jellemzően észak-nyugat, dél-kelet irányú váltakozó domb-völgy
vonulatokkal jellemezhető, ami kedvező fekvéseket biztosít a szőlőültetvények számára. A szintkülönbségek a 10-20 métert is meghaladhatják.
A területek lejtése 2-10 %.

Duna borrégió • Duna Wine Region

Occupying the northern reaches of the Telecska Hills in the south of
Hungary, the Hajós-Baja wine district is delimited by the Danube on
the west, the sand ridges between the Danube and Tisza rivers on
the north and the east, and the country’s border on the south. The
diversified terrain mostly consists of hills and valleys trending northwest to southeast, which provide favourable conditions for growing
vines. The typical elevation is 150 m above sea level, with fluctuations
as high as 10 to 20 m. The incline of the slopes varies between 2%
and 10%.
KLÍMA

CLIMATE

A termőhely klimatikus viszonyait a Magyarországon uralkodó kontinentális éghajlat határozza meg, amelyre leginkább a forró nyarak és
a hideg telek jellemzők. Mind az éghajlati viszonyok, mind a viszonylag
kis tengerszint feletti magasság miatt gyakoriak a tavaszi és az őszi
fagyok is. Az átlaghőmérséklet 11-12 °C körüli. A napfényes órák átlaga
2000 órát meghaladja évente. A csapadék átlagos évi mennyisége
450-500 mm, ami kielégíti a szőlő igényeit, de éves eloszlása nem
egyenletes.

1854
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
GENEROSA
IRSAI OLIVÉR
KADARKA
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KÖVIDINKA
MERLOT
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OLASZ RIZLING
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
SAUVIGNON BLANC
SZÜRKEBARÁT
ZWEIGELT

mm/év
mm/year
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2000

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

450-500

napsütés • sunshine

TALAJTÍPUS

csapadék • precipitation

• BAJA
• BÁCSSZENTGYÖRGY
• BÁTMONOSTOR
• BOROTA
• CSÁSZÁRTÖLTÉS
• CSÁTALJA
• CSÁVOLY
• DÁVOD
• DUSNOK
• ÉRSEKCSANÁD
• ÉRSEKHALMA
• HAJÓS
• NAGYBARACSKA
• NEMESNÁDUDVAR
• RÉM
• SÜKÖSD
• VASKÚT

The climate is defined by continental influences that prevail in much
of Hungary, with a hot summer and a cold winter. These conditions,
combined with the relatively low elevation, make the area prone
to frosts in the spring and fall. The annual mean temperature is
11-12 °C, while the number of sunshine hours exceeds 2,000 hours.
Precipitation levels vary in the narrow interval between 450 and
500 mm, which is sufficient for vines in terms of sheer quantity, but
its distribution over the year is quite uneven.

OTTONEL MUSKOTÁLY

SOIL TYPE

Főként a lösz alapon található meszes lepelhomoktalajok a jellemzők
(humuszos és futóhomokos), valamint kisebb részben barna erdőtalajok, csernozjom, réti és öntéstalajok is fellelhetőek.

11-12

°C/év
C/year

The prevailing soil type is sheet sands over loess, both humusenriched and quick sands. In some places, brown forest soil, chernozem, meadow and alluvial soils are also found.

°
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Antal Pincészet

Antal Pincészet

merlot, kékfrankos, cabernet franc
Hajós-Baja

2015

Duna borrégió
Duna Wine Region

|

Hajós-Baja

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. Strawberry jam appears
on the nose with light spiciness and
black pepper. The medium body,
alcohol and acidity show good balance
in combination with reserved tannin.
Ripe berry fruit, black cherry and
pepper pop up on the palate. Wellbalanced, round finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

The center of this family run winery is located in Baja, with the majority of the 30 hectares situated in
Hajós-Baja wine district, and with others in the Szekszárd wine district. Using grapes harvested from
young plantations, fresh and crispy white and rose wines are produced, along with some fruity reds.
During winemaking both traditional and advanced technology are used, combining the experience of
older generations with the up-to-date skills and momentum of the youth. This high level of expertise
guarantees consistent top quality.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

A Pincészet családi vállalkozás, bajai székhellyel. Nagyobb részben a Hajós-Bajai, kisebb részben a Szekszárdi
borvidékeken elhelyezkedő 30 hektár szőlőültetvényükön gazdálkodnak. Borászatukban saját telepítésű, fiatal ültetvényeikről szüretelt szőlőből készítik friss, üde fehér- és rozéboraikat, illetve kisebb mennyiségben
gyümölcsös vörösboraikat. A borok készítésénél egyaránt merítenek a tradíciókból és használják a modern
technikákat, ötvözik az idősebb generáció tapasztalatát a fiatal generáció modern ismereteivel és lendületével. Ez a magas szintű szaktudás a garancia az állandó és magas minőség fenntartására.

könnyű
light-bodied

6500 Baja, Forrás köz 15.
+36-30-248-2159
inceszet.hu
info@antalpinceszet.hu • www.antalp

Rubin szín. Illatában szamócalekvár,
könnyed fűszeresség és fekete bors
bukkan fel a háttérben. A közepes
test, alkohol és savak jó egyensúlyt
mutatnak visszafogott tanninnal
kísérve. Érett bogyós gyümölcsök,
fekete cseresznye és bors jelentkezik
a szájban. Kiegyensúlyozott, kerek
lecsengéssel köszön el.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

30 ha

Antal Pincészet

Antal Winery

Prémium Cuvée

Antal Winery
1998

|

Antal Winery

Prémium Merlot
Hajós-Baja

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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Termelő

Ruby colour. The moderately intensive
nose shares mint, raspberry, currant
and some cool notes. Light body,
medium alcohol, fresh acidity and
smooth tannin texture. Fine fruity tone
with a touch of black currant in the
back. Light, round finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Rubin szín. Mérsékelt intenzitású
illatában menta, málna, ribizli és egy
kevés hűvösség jelentkezik. Könnyű
test, közepes alkohol, friss savak és
sima tannintextúra jellemzi. Szép
gyümölcsösség egy leheletnyi fekete
ribizlis tónussal kiegészítve a háttérben. Könnyed, kerek lecsengéssel
köszön el.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

161

Berta Pincet
Berta Winery
1990

Hajós-Baja

3,8 ha

Duna borrégió
Duna Wine Region

6444 Hajós-Pincék, Présház u. 8011 hrsz.
+36-30-883-8066
m/bertapince
bertapince@gmail.com • www.facebook.co

Pincéjük Közép-Európa legnagyobb pincefalujában, az 1200 pincét számláló Hajósi Pincefaluban, a Présház
utcában található. Készítenek reduktív fehér- és rozéborokat, évjárattól függően késői szüretelésű fehérborokat és oxidatív eljárással készített vörösborokat. Boraikat tölgyfa és barrique hordóban érlelik, de rendelkeznek kóracél és műanyag tartályokkal is. Termőhelyeik: Útkaparó dűlő, Tokaji dűlő, Kanári szigetek,
Tsz dűlő. Vendégeket egész évben fogadnak, előzetes bejelentkezés alapján.
With 1200 cellars, Hajós Cellar Village is the largest of such settlements in Central Europe. The winery
is situated there, on Présház street. The winery produces reductive white and rosé wines, late harvest
wines in some vintages, and red wines produced using oxidative methods which are aged in oak casks
and barrique barrels, as well as corrosion free steel and plastic tanks. Their plantations can be found in
Útkaparó, Tokaji, Canary Islands and Tsz vineyards.

Berta Pince

|

Berta Winery

Hajósi Cabernet Franc
Hajós-Baja

750 - 1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
Rubin szín. Cseresznye, piros szeder és
bors jelenik meg az illatban. Közepes
test és savak mentén diszkrét alkohol
mutatkozik a szerkezetben. Jó dinamikájú, gyümölcs-orientált, fogyasztóbarát tétel. Fiatalos és lendületes
bor kerek fűszerességgel párosítva a
lecsengésben.

Termelő

162

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Ruby colour. Cherry, mulberry and
pepper appear on the nose. Medium
body and acidity with discrete alcohol.
Lively, fruit-driven and ‘consumer
friendly’ wine. Youthful, brisk style with
round spiciness on the finish.
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Koch Borászat

Koch Borászat

cabernet sauvigon, kékfrankos,
pinot noir
Duna borrégió
Duna Wine Region

2017

2017

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Deep pink colour. The slightly reserved
nose suggests blood orange, a light
floral attitude, some raspberry and
citrus fruit. Light body and medium
alcohol, the fresh fruitiness points to
raspberry, currant flavours and pink
grapefruit with moderate long finish.

Hajós-Baja

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pale pink colour. The slowly opening
nose shares red cherry, blackberry,
a hint of mint and spiciness. Medium
acidity, alcohol and body support the
good balance on the palate. Raspberry
and sour cherry lead the flavour
profile. Round finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

Halvány rózsaszín. Lassan nyíló
illatában piros cseresznye, fekete szeder és egy kevés menta, fűszeresség
is megjelenik. Szájban közepes sav,
alkohol és test mellett jó arányokkal
jelentkezik a bor. Málna és meggy
vezeti az ízjegyeket. Kerek lecsengéssel
köszön el.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1500 - 3000
Ft • HUF

Koch Winery

Hajós-Bajai Cabernet
Sauvignon Rosé

164

fűszeres
spicy
hordós
oaky

The winery and its ancillary buildings are surrounded by 30 hectares of vines. Occupying more than 1,000
square meters of floor space, the processing facility is equipped with everything the winemaker requires
to maintain optimal, hands-on control over the entire winemaking process. Visitors have an opportunity
to view the premises and understand the winery’s approach to wine and the culture of wine. The team
at Koch is rightly proud of this spacious estate center which both services its enological functions, and
achieves a superb fit with the traditional architectural style typical of the Bácska region.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

A pincészet épületegyüttesét 30 hektárnyi szőlőültetvény veszi körül. A több mint 1000 négyzetméter
alapterületű technológiai térben minden folyamatot képesek optimálisan irányítani, kézben tartani. Nagy
előnyük, hogy a birtok központjában mindennek jutott hely. Itt tárolják a kertészeti gépeket is, így a borászat vendégeinek teljes képet tudnak adni az eszközparkról, a technológiai folyamatokról, a borokról és a
borkultúráról vallott nézeteikről is. Büszkék arra, hogy a több mint másfél évtizeden át tartó építkezések,
bővítések révén tágas, minden borászati funkciót kiválóan szolgáló, egységes bácskai stílusban kialakított
birtokközpontot hoztak létre.

Mély rózsaszín. Enyhén visszafogott
illatában vérnarancs, könnyed virágosság, málna és citrusok vonulnak fel.
A könnyű testet és közepes alkoholt
friss gyümölcsösség követi málna,
ribizli és pink grépfrút formájában,
mérsékelten hosszú lecsengéssel
köszön el.

könnyű
light-bodied

6445 Borota, V. Kerület 5.
+36-30-475-7174
at.hu
info@kochboraszat.hu • www.kochborasz

|

Hajós-Baja

Hajós-Baja

90 ha

Koch Borászat

Koch Winery

Frisch

Koch Winery
1996

|
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Sziegl Pince
Sziegl Winery
2012

Hajós-Baja

10,5 ha

Duna borrégió
Duna Wine Region

.
6344 Hajós-Pincefalu, Borbíró utca 71-73
+36-30-979-0218
.hu
szieglpince@gmail.com • www.szieglpince

A fiatal házaspár, Sziegl-Nagy Petra és Sziegl Balázs által készülnek a borok a hajósi pincefalu szívében. A gondos kézimunka és a természetesség megőrzése a fő szempont a borkészítés során. Magyar
fajtákban, őszinte borokban és a szülőfalujukban látják a jövőt, ezek mellett kötelezték el magukat.
A young couple, Petra Sziegl-Nagy and Balázs Sziegl produce wine in the heart of Hajós Cellar Village.
Special attention is paid to both the manual labour used, as well as the preservation of the natural
environment during winemaking. The couple has commited themselves to Hungarian grape varieties,
honest wines and their homeland, believing that is where the future lies.

Sziegl Pince

|

Sziegl Winery

Rosé

kékfrankos, Zweigelt, merlot,
kadarka
2017

166

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pink colour with a slightly dusty
appearance. The nose suggests red
berry fruit, followed by melon and
some mango. Fresh, crisp texture with
medium body and alcohol, supporting
the well-balanced style. Juicy, fruity
finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rózsaszín, enyhén poros optikával.
Illatában a piros bogyós gyümölcsök
mellett dinnyével és egy kevés mangóval köszön be. A friss, ropogós textúra,
valamint a közepes test és alkohol jó
arányokat, egyensúlyt kommunikál.
Lédús, gyümölcsös stílusban köszön el.

Hajós-Baja
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KUNSÁG

FÖLDRAJZ

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.

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
• CSÓLYOSPÁLOS
• 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
D
• HERNÁ
• 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

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 northwest
and the north, 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
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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

2000

óra/év
hour/year
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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.

középhőmérséklet • mean temperature

napsütés • sunshine

csapadék • precipitation

mm/év
mm/year

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.

• KÓKA

450-500

GEOGRAPHY

10-11
°C/év
C/year

°

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.
BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

20817
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

ARANY SÁRFEHÉR
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CHASSELAS
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERFÜRTŰ
EZERJÓ
GENEROSA
HAMBURGI MUSKOTÁLY
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
JUBILEUM 75
KADARKA
KARÁT
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
KÖVIDINKA
MÁTRAI MUSKOTÁLY
MUSCAT OTTONEL
NEKTÁR
MERLOT
OLASZ RIZLING
PINOT BLANC
PINOT NOIR
POZSONYI FEHÉR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
SAUVIGNON BLANC
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
ZÖLD VELTELINI
ZENIT
ZWEIGELT
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Bognár Borbirtok
Bognár Winery
2015

Kunság

80 ha

Duna borrégió
Duna Wine Region

.
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23
+36-1-354-612
info@bognarborbirtok.hu

A Bognár Borbirtok olyan, akár a borai, friss és lendületes koncepciójú. Magyarország egyik legnagyobb
borkészítéssel és borkereskedelemmel foglalkozó cége, amely az IMO égisze alatt bontotta ki szárnyait. A családi borászati múlt és az évtizedes borpiaci tapasztalatok végül arra ösztönözték a céget vezető
három Bognár fivért, hogy tudásukat és elképzeléseiket a borról maguk is megvalósítsák és másokkal is
megosszák. Az ország különböző borvidékeiről, szelektált területekről válogatták azokat a tételeket, amik
alkalmasak voltak rá, hogy megvalósítsák elképzeléseiket: sallangmentes, nyílt, őszinte, bárki számára
érthető, elérhető borokat. Mert ez egy bor. Se több, se kevesebb.
The Bognár Winery is like its wines: fresh with a dynamic concept, trying its wings under IMO, one of the
largest winemaking and marketing firms in Hungary. Using their experience as a family winery, together
with their wine marketing experience, the three Bognár brothers lead their business by following their
own ideas and sharing them with others. Wines were chosen from selected areas of different Hungarian
districts. The aim was to make their concepts real: they wanted to present unpretentious, honest, easily
understandable and affordable wines. This is what makes a good wine. Nothing more, nothing less..
Bognár Borbirtok

|

Bognár Winery

Kékfrankos Rozé
Duna-Tisza
Közi

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

170

Termelő,
Bornyitó

Pale salmon colour. The aromatic nose
shares plenty of floral notes, followed
by raspberry, currant and cranberry.
Fresh, playful acidity, light body and
medium alcohol lead the palate
structure. Overt, fruit-driven style, full
of raspberry, blackberry and cranberry
in combination with a cool note.
Moderately long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány lazac szín. Parfümös, virágos
jegyek mutatkoznak az orrban
málnával, ribizlivel és vörös áfonyával
kiegészítve. Friss, játékos savak mentén
könnyű test és közepes alkohol vezeti a
szerkezetet. Kifejezett ízérzetét málna,
szeder és vörös áfonya jellemzi egy
kevés hűvösséggel kombinálva. Mérsékelten hosszú lecsengéssel köszön el.
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Dimenzió Borászat

Dimenzió Borászat

kékfrankos, cabernet sauvignon
Kunság

2011

Duna borrégió
Duna Wine Region

Dimenzió Borászat

|

Kunság

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Pale garnet colour with brown rim.
Sweet spiciness appears on the nose
with slightly overripe sour cherry,
plum and a hint of oxidative tone. Light
wine, it’s more about the spiciness on
the palate, and less about the fruit.
Medium body and alcohol with a rather
shy finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Dimenzió Winery is based on 30 hectares of vines on the border of Kecskemét Miklóstelep and Kerekegyháza,
of which currently 12 hectares are cultivated. The professional background of the winery is not only
grounded in the decades of experience gained at the Research Institue of Enology and Viticulture, but in
their highly up-to-date technology as well. The winery aims to create a connection between tradition, nature
and technology. As a result of this, the traditional and almost long forgotten varieties are processed through
the most modern and gentle methods to wake them from their “sleeping beauty” slumber.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

A Dimenzió Borászat működésének alapja a Kecskemét-Miklóstelep és Kerekegyháza határában levő
30 hektáros terület, melyből jelenleg 12 hektáron folyik minőségi szőlőtermelés. Szakmai hátterét a
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben megszerzett több évtizedes tapasztalatra, valamint a kor
technológiai szintje előtt járó legújabb technikai megoldásokra alapozzák. Cél a borászaton keresztül
kapcsolatot létrehozni a múlt és a jövő között, ötvözve ezzel a tradíciót a természettel és a technikával.
Ennek következtében a hagyományos, szinte elfeledett szőlőfajták legmodernebb és legkíméletesebb
eljárású feldolgozásával ezen fajtákat Csipkerózsika álmukból élesztik fel.

könnyű
light-bodied

6000 Kecskemét, Vadász utca 1.
+36-76-702-628
zioboraszat.hu
bor@dimenzioboraszat.hu • www.dimen

Halvány gránát szín, barnás széllel.
Illatában édes fűszerek, enyhén
túlérett meggy, szilva és egy kevés
oxidáció jelentkezik. Könnyed bor,
mely inkább a fűszerességről szól az
ízben is, mint a gyümölcsösségről.
Közepes test és alkohol mentén
visszafogott lecsengéssel köszön el.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

12 ha

Dimenzió Winery

Hunor

Dimenzió Winery
2007

|

Dimenzió Winery

Bűbáj

kékfrankos
2017
Mély rózsaszín. Fiatalos, mérsékelt
intenzitású illatában érett málna, cseresznye és egy kevés virágosság jelenik
meg. Szép arányok jellemzik a szájban
a közepes test és alkohol között,
melyet vérnarancs, meggy, málna és
szamóca követ.

Kunság

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

172

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Deep pink colour. The youthful,
moderately intensive nose shows ripe
raspberry, cherry and a hint of floral
tone. Well-balanced wine with medium
body and alcohol, underlined by some
blood orange, sour cherry, raspberry
and wild strawberry.
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Eredet Pince
Eredet Winery
2015

Kunság

35 ha

Duna borrégió
Duna Wine Region

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

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
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.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.
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Font Pincészet

Font Pincészet

Duna borrégió
Duna Wine Region

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.

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

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.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

750 - 1500
Ft • HUF

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.

Font Winery is a dynamically developing, multigenerational family enterprise concentrating on the
production of reductive wines. Beside preserving ancient and traditional Hungarian varieties, they
consider it important to introduce recently developed grapes, too.

Font Pincészet

Kunság

2017

Kunság

36 ha

Font Winery

Kunsági Kékfrankos

Font Winery
2000

|

Font Winery

Kékfrankos Rosé
Kunság

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Rózsaszín. Illatában élénk, üde,
gyümölcsös stílus, eper és málna
vezeti az aromatikát. A könnyű test
és a friss savak mellett a mérsékelt
alkohol jól beépült. Gyümölcs-orientált,
ropogós, „piros” ízvilágot képviselő, jól
elkészített tétel.

Termelő

176

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pink colour. The fresh nose shows
lively fruity notes, strawberry and
raspberry. Well-integrated, moderate
alcohol, light body and crisp acidity.
Fruit-driven, well-made wine with
crispy “red flavours”.
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Frittmann Borászat

Frittmann Borászat

Duna borrégió
Duna Wine Region

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.

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

A Frittmann névvel fémjelzett borok családi vállalkozásban Soltvadkerten, az ország legnagyobb borvidékén készülnek. Frittamn János 2007-ben lett az Év Bortermelője. Az egyik legrangosabb hazai szakmai
elismerést, az Év Pincészete díjat borászatuk 2015-ben nyerte el.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

1500 - 3000
Ft • HUF

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.

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

Kunság

2015

Kunság

45 ha

Frittmann Winery

FPV Kékfrankos

Frittmann Winery
1997

|

Frittmann Winery

Kékfrankos Rosé
Kunság

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Mély rózsaszín. Illatában visszafogott
gyümölcsösség és enyhe szulfitos
tónusok mutatkoznak. Ízben ropogós
meggy, málna és eper jelentkezik jó
egyensúllyal. Kerek és harmonikus
lecsengéssel köszön el.

Termelő,
Bornyitó
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep pink colour. The shy nose shows
fruitiness and slight sulphite like tones.
Crispy sour cherry, raspberry and
strawberry appear on the palate. Wellbalanced, round wine with harmonious
finish.
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Kökény és Fia Családi Borászat

Kunvin Borászat

Kökény and Son Family Winery

Kunvin Winery

Kunság

1991

Duna borrégió
Duna Wine Region

hrsz.
2738 Cegléd, Külső-Budai út 0312/26
+36-30-349-4265
kokenyesfia@kokenyesfia.hu

Their wines are made using advanced technology and personal care. Harvested grapes go through
preselection and careful treatment, and are then converted into wine by controlled fermentation. The wines
are partly aged in steel tanks and oak barrels of various sizes. All work takes place under the supervision of
family members so that they can guarantee the high quality of products which leave the cellar.

Kökény and Son Family Vinery

180

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rózsaszín. Visszafogott piros bogyós
gyümölcsösség jellemzi illatban egy
kevés élesztős tónussal kiegészítve.
Sokkal kerekebb ízjegyek mutatkoznak
a szájban, lédús gyümölcsösséggel,
lendületes, könnyed testtel és mérsékelt alkohollal, rendkívül gyümölcsös
stílust képvisel. Szép!
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Kunság

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

|

Kunvin Winery

Illancs
Kékfrankos Rozé
2017

Termelő

Lazac szín. Visszafogott illatában érett
meggy, málna, cseresznye és egy
kevés virágosság jelenik meg. Könnyed
test jellemzi, az ízben visszaköszön
a málna, a meggy és a cseresznye,
vérnaranccsal és némi herbás tónussal
kiegészítve.

Pink colour. The reserved nose shows
red berry fruitiness, underlined by
a hint of yeasty tone in the back.
Round flavour profile with lively, fruity
mouthfeel, followed by light body and
moderate alcohol, supporting the overt
“fruity” style. Well-made wine!

Kunság

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Salmon colour. The reserved nose
shows ripe sour cherry, raspberry,
cherry and some floral tone. Light
body, the flavour profile points to
raspberry, sour cherry and cherry,
accompanied by a hint of blood orange
and slightly herbal tones.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

2017

The vineyards of the enterprise founded in 1991 are located in Felső-Bácska district of Kunság wine region.
At present our company and affiliated enterprise (KUNVITIS Ltd) work on 329 hectares of vineyard. The
most significant grape vines are Ezerjó, Rajnai rizling and Gamay (Blue Francs). The white and rosé wines
are usually produced using reductive technology, while the fruity red wines are produced by fermenting
on grape skins for 5-7 days at a controlled temperature. Moreover, they have dessert wines prepared
from late harvested grapes such as the Ezerjó , which was awarded a gold medal. Other dessert wines are
Aureus, and Silenos an ice wine which won the prize for the best wine in the county.
Kunvin Borászat

Fischer Parti Rozé

kékfrankos, cabernet sauvignon,
Zweigelt

Az 1991-ben alapított társas vállalkozás szőlőbirtokai és borászati üzemei a Kunsági borvidék Felső-Bácskai körzetében helyezkednek el. Társaságuknak és kapcsolt vállalkozásuknak (KUNVITIS Kft) kezelésében
jelenleg 329 hektár szőlőterület van. Meghatározó szőlőfajtáik az ezerjó, a rajnai rizling és a kékfrankos.
Fehér- és rozéborokat többségében reduktív technológiával, míg a gyümölcsös vörösborokat irányított
hőmérsékleten, 5-7 napig tartó héjon erjesztéssel készítik. Emellett a palettájukon találhatók még késői
szüretelésű desszert borok is, mint például az országos aranyérmes késői szüretelésű ezerjó, a többszörös
Megye Bora díjas, töppedt szőlőből készült „Aureus” és „Silenos”jégbor is.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

Duna borrégió
Duna Wine Region

6440 Jánoshalma, Borpince u. 2.
+36-77-401-084
kunvin@kunvin.hu • www.kunvin.hu

Boraik korszerű technológiával és kézműves gondossággal készülnek. A ládába szüretelt szőlőfürtök,
az előválogatás és a kíméletes feldolgozás után irányított erjesztés során alakulnak borrá. A teljes
munkafolyamat a családtagok személyes felügyelete mellett történik, így tudják garantálni a pincéből
kikerülő termékek magas minőségét.

Kökény és Fia Családi Borászat

Kunság

329 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

18 ha

könnyű
light-bodied

2000
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Polyák Borászat

Polyák Borászat

merlot
Kunság

2017

Duna borrégió
Duna Wine Region

könnyű
light-bodied

The Polyák Winery is located in Kunszállás, located in the Kunság wine district. The winery is owned by
Mátyás Polyák, who believes that a property only has value if it can produce wine. By using his own grapes
and controlling every step of the winemaking process, quality wine is guaranteed in every glass poured.

|

Gedeon Estate

Polyák Borászat

Rozé

|

Kunság

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pale ruby colour with a cherry like, red
tinge. The clean and lively nose shows
cheerful, pronounced fruitiness, plum,
raspberry and currant aromas. Dry,
yet a hint of residual sugar looks just
fine. Pleasant and overt fruity style
with fresh acidity, suggesting excellent
harmony, accompanied by a long finish.
A truly “lovable” wine.

Polyák Winery

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

cabernet sauvignon

2017
Rózsaszín. Friss gyümölcsök, cseresznye, meggy és finom, krémes érzés
mutatkozik az illatban. Ízében epervelő,
élénk gyümölcsös stílus, selymes
textúra, visszafogott frissesség és
kifejezett alkohol kíséri végig a bort
kerek, lédús stílusban.

2017

Termelő

Rózsaszín. Mérsékelt illatában narancs,
szeder és egy kevés „animalitás”
bukkan fel. Szájban a közepes test,
savak és alkohol jó egyensúlyt mutat.
Ízjegyei között megjelenik a meggy,
a cseresznye és a ribizli. Könnyed
lecsengéssel köszön el.
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Kunság

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Pink colour. The moderate nose
shows orange and blackberry aromas,
underlined by ‘farmyard’ like tone.
The medium body, acidity and alcohol
support the good balance on the
palate. The flavour profile points to
sour cherry, cherry and currant notes.
Soft finish.
könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Pink colour. Fresh fruit, cherry, sour
cherry and fine creamy tones appear
on the nose. The flavour profile
suggests strawberry jam, bright
fruitiness and velvet like texture in
combination with moderate freshness
and pronounced alcohol, rounding up
the wine with juicy finish.
könnyű
light-bodied

750 - 1500
Ft • HUF

Rozé

pinot noir

182

Kunság

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

A pincészet Kunszálláson a Kunsági borvidéken található. Tulajdonosa Polyák Mátyás, aki azt vallja, egy
településnek akkor van rangja, ha van bora. Saját termesztésű szőlőből készülnek a remek borok, így a
tőkétől a pohárig kontrollálva, garantáltan kitűnő minőségű borok kerülnek a fogyasztókhoz.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

6115 Kunszállás, Szent Vince u. 1.
+36-30-489-3897
szat.hu
info@polyakboraszat.hu • www.polyakbora

Halvány rubin szín, cseresznyepiros
árnyalattal. Illatában tiszta, vibráló,
vidám és intenzív gyümölcsösség,
szilva, málna és ribizli jelentkezik. Ízben
száraz ugyan, de egy kevés maradékcukor jól áll neki, kerekít rajta. A finom
és egyben kifejezett gyümölcsösség,
illetve a friss savak kiváló harmóniát
mutatnak, hosszú lecsengéssel. Szerethető tétel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

16 ha

Gedeon Birtok

Polyák Winery

Rozé

Polyák Winery
2010

|
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PANNON BORRÉGIÓ
PANNON WINE REGION

184
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A Pannon borrégió Magyarország délnyugati részén, a Duna, a Dráva és a Balaton által határolt
dombvidéken és a közülük kiemelkedő Villányihegység, illetve a Mecsek déli oldalain fekszik.
Mintegy 7900 hektáros szőlőterülete négy borvidék (a Pécsi, a Szekszárdi, a Tolnai és a Villányi
borvidékek) területének összessége. Az éghajlata
kontinentális, amit a délről bejövő mediterrán hatások nagymértékben befolyásolnak. A tolnai és a
baranyai dombvidék alapkőzete agyagos, homokos üledéktalaj, amit lösz és vályog borít. Sok helyen lösz és vályogtalaj fedi a Villányi-hegység és
a Mecsek mészkőtömbjeit is.

The Pannon wine region consists of the undulating
country in the southwestern part of Hungary
delimited by the Danube and Drava rivers and Lake
Balaton, including the more southern slopes of
the prominent ranges of Villány and the Mecsek.
The region’s 7,900 hectares of vines are shared
by four wine districts: Pécs, Szekszárd, Tolna and
Villány. The continental climate is shaped under
Mediterranean influences from the south. The
bedrock underneath the hills in Tolna and Baranya
consists of clayey sedimentary rocks overlain by
loess and adobe. These same soil types also often
occur over the limestone corpus of the taller Villány
and Mecsek ranges.

A Pannon borrégió területén a következő
védett eredetű és tájborokat termelik:
Dunántúl (tájbor)
Pannon (védett eredetű bor)
Pécs (védett eredetű bor)
Szekszárd (védett eredetű bor)
Tolna (védett eredetű bor)
Villány (védett eredetű bor)

The Pannon wine region includes the following
protected origin (PDO) and land wine (PGI)
designations:
Dunántúl (“Transdanubia” — PGI)
Pannon (PDO)
Pécs (PDO)
Szekszárd (PDO)
Tolna (PDO)
Villány (PDO)
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PÉCS

KLÍMA

CLIMATE

A Mecsek-hegység erősen érezteti hatását az éghajlatra. A klíma szubmediterrán jellegű, időjárását döntően az atlantikus és mediterrán
hatás alakítja. A tél enyhe, az erős felmelegedések már kora tavaszszal beköszöntenek, ami kedvező hatással van a szőlő vegetációjára. A
fagymentes napok száma átlagosan 210 nap. A Mecsek kedvező szélárnyékot, és az erdőfelszín kissé magasabb hőmérsékletű hegyi szeleket
produkál, amelyek az átmeneti időszakban a fagyveszélyt mérséklik. Az
évi középhőmérséklet 10,5-10,8 °C.

Pannon borrégió • Pannon Wine Region

The sub-Mediterranean climate is shaped under three distinct factors: the Mecsek Hills, as well as influences from the Atlantic Ocean
and the Mediterranean Sea. Winters are mild and the warmer days
set in early in the spring, both factors being beneficial to the vines.
On average, there are 210 frost-free days a year. In the shelter of the
peaks, the forests produce relatively warm local winds which help
mitigate the risk of frost during the transitional period. The annual
mean temperature is 10.5-10.8 °C.
TALAJTÍPUS
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A talajképző kőzet a pannon üledék és a lösz (nyugati rész), a magasabb részeken triász mészkő, de foltokban előfordul a permi homokkő
(Jakab-hegy) és a permi agyagpala is. Az erózió miatt megtalálhatók a
rendzina fekete- és vörösagyagos változatai, a mészkőfelszín werfeni
pala málladékai is. Versend és Szigetvár körzetében, valamint a KeletMecsekben a lösz az uralkodó talajképző kőzet. A permi vörös homokkövön és agyagpalán kialakult talajok mészmentesek, míg a mészkőmálladékokon és löszön képződöttek többé-kevésbé meszesek.
FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

A Mecsek-hegység északi szelektől védett, déli kitettségű lejtőin, a Szederkény és Mohács környéki szelíd dombok oldalain, illetve a Zselic délkeleti
lankáin található. A borvidék kelet-nyugati irányban Dunaszekcsőtől Szigetvárig több mint 80 km hosszan nyúlik el, a szőlőültetvények 110-300 méteres tengerszint feletti magasságban találhatók.
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2000-2070
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

600

mm/év
mm/year

napsütés • sunshine

The wine district of Pécs is situated on the sheltered southern slopes of
the Mecsek, the gentle hillsides around Szederkény and Mohács, and the
southeastern slopes of the Zselic Hills. Forming a belt stretching 80 km
east to west between Dunaszekcső to Szigetvár. The vines are planted at
altitudes of 110 to 300 meters..

csapadék • precipitation

• BABARC
• BÁR
• BODA
• BÓLY
• CSERKÚT
• DUNASZEKCSŐ
• HÁSSÁGY
• HELESFA
• HOSSZÚHETÉNY
• IVÁNBATTYÁN
• KESZÜ
• KISJAKABFALVA
• KISKASSA
• KISPETERD
• KŐVÁGÓSZŐLŐS
• KŐVÁGÓTÖTTÖS
• LÁNYCSÓK
• MAGYARSZÉK
• MÁRIAKÉMÉND
• MECSEKNÁDASD
• MOHÁCS
• MONYORÓD
• MOZSGÓ
• NAGYNYÁRÁD
• NAGYPETERD
• NYUGOTSZENTERZSÉBET
• OLASZ
• PÉCS
• PÉCSVÁRAD
• SOMBEREK
• SZAJK
• SZEDERKÉNY
• SZEMELY
• SZIGETVÁR
• VERSEND

SOIL TYPE

The area’s soils’ rock sources consist of Pannonian sediments, as well as
loess which can mainly be found in the west. In higher elevations, Triassic limestone can be found, as can patches of Permian sandstone at
Jakab Hill, and Permian shale in other areas. Erosion created black and
red clay varieties of rendzina soils, and weathered Werfen shale. In the
vicinity of Versend, Szigetvár, and the Eastern Mecsek, the predominant
source rock is loess. The soils produced by Red Permian sandstone and
shale do not contain lime, while those evolved over weathered limestone and loess tend to be more or less calcareous.

10,5-10,8
°C/év
C/year

°
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673
65254
ha

ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CIRFANDLI
CSOMORIKA
CSERSZEGI FŰSZERES
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
JUHFARK
KADARKA
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
MENOIRE
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁNI
RUBINTOS
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
ZENIT
ZENGŐ
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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Belward Pincészet

Planina Borház

Belward Winery

Planina Wine House

2007

Pécs

5,5 ha

2007

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

A Belward Pincészet a Pécsi borvidéken Hásságy község határában műveli szőlőit és érleli borait a Belvárdgyulai Zrt. részeként. A szőlészet megközelítőleg 50 hektár területen folyik. Fő fajtáik: zöld veltelini,
chardonnay, sauvignon blanc, hárslevelű, olasz rizling, rajnai rizling. Pincészetük a kor követelményei szerint technológiailag nagyon jól felszerelt, így képesek a szőlőből nyert értékes mustot úgy feldolgozni és
borrá érlelni, hogy meg őrizzék minden adottságát.
The Belward Winery is situated in the Pécs wine district, in close proximity to the Hásságy commune
where the winery cultivates the grapes and ages the wines under the Belvárdgyulai corporation.
Grapes are grown on an area of approximately 50 hectares. The main varieties grown are Zöld Veltelini,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Hárslevelű, Olasz Rizling, and Riesling. The winery uses modern equipment
to ensure that the must is processed effectively and the wines aged appropriately, in order to show the
grapes’ best attributes.

Rosé

|

Belward Winery

kékfrankos

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7700 Mohács, Felső Dunasor 14.
+36-20-980-5733
a-borhaz.hu
borhaz@planina-borhaz.hu • www.planin

7745 Hásságy, 034 hrsz.
+36-69-358-106
rd.hu
pince@belvardgyulaizrt.hu • www.belwa

Belward Pincészet

Pécs

5,5 ha

A Pécsi borvidéken belül a mohácsi Szőlőhegy - az itt élő horvát nemzetiségű sokácok nyelvén Planina mikroklímája, talaja és hagyományai alapján a kékszőlőből készült borok készítésében jeleskedik. A családi
vállalkozás vezetője, Horváth Zoltán a legnagyobb hangsúlyt a cabernet franc, kékfrankos és kadarka fajtákra helyezi. A rozé, siller és vörösborok mellett készül reduktív, illatos fehérbor királyleánykából és fahordós
érlelésű száraz, illetve édes bor cirfandliból. Az érdeklődőknek szállást is tudnak biztosítani. A térség egyre
bővülő turisztikai kínálata kellemes időtöltést biztosít az ideérkezőknek.
The microclimate, the soil and the traditions of the Pécs wine district and more specifically the Szőlőhegy
of Mohács (called “Planina” by the local Croatian community) are excellent for growing black grapes and
making red wines. The family business is led by Zoltán Horváth, who puts great emphasis on Cabernet
Franc, Kékfrankos and Kadarka. In addition to the rosé, siller and red wines, reductive and aromatic white
wines are also produced from varieties such as Királyleányka, not to mention the oak-aged dry whites,
and sweet wines made from Cirfandli grapes. As the ever increasing touristic facilities offer a pleasant
time for visitors, accommodation can be provided to those wishing to spend more time in the area.

Planina Borház

|

Planina Wine House

Cabernet Franc
Pécs

750 -1500
Ft • HUF

Rózsaszín. Illatában finom fűszerek,
kerek gyümölcsösség, szeder, málna,
cseresznye és cigánymeggy uralkodik.
Friss, gyümölcs-orientált ízvilágú rozé
közepes testtel és kifejezett alkohollal
társítva.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Rubin szín. Intenzív illatában fahéj,
meggy, szamóca, fekete ribizli és őrölt
fűszerpaprika jelenik meg a háttérben.
Lendületes és gyümölcs-orientált a
szájban, ringló és cseresznye bukkan
fel az ízben. Könnyed stílus, visszafogott tannin és frissesség vezeti a bort.
Csendes lecsengéssel köszön el.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry
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Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Ruby colour. The pronounced nose
is full of cinnamon, sour cherry, wild
strawberry, black currant and grinded
spicy pepper. Lively and fruit-oriented
mouthfeel, underlined by greengage
and cherry on the palate. Light style,
reserved tannin and freshness. Soft on
the finish.
könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Pink colour. The nose suggests fine
spiciness, round fruitiness, blackberry,
raspberry, cherry and black sour
cherry. Fresh, fruit-driven style on
the palate with a moderate body and
medium plus alcohol.

könnyű
light-bodied

1500 -3000
Ft • HUF

2015

2017

188

Mohács
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PTE Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet

Schunk Pince
Schunk Cellar

Viti- and Vinicultural Research
Institute, University of Pécs
30 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

A Kutatóintézet 1949-ben több évszázados egyházi birtokra alapozva jött létre, fő feladata a kutatás, az
oktatás és a szaktanácsadás. Az intézetben található szőlőfajtagyűjtemény - mely mára több mint 1500
tételből áll - Európa második legnagyobb szőlőgénbankja. A régi értékek, hagyományok megőrzése mellett a kutatóintézetben innovatív kutatómunka is zajlik szőlőnemesítési, genetikai, szőlőtermesztés-technológiai és korszerű borászati kutatások formájában.
Research Institute for Viticulture and Oenology is part of the first University in Hungary founded by King
Louis the Great. Based on several centuries old vineyards and winery of bishop’s estate, the scientific
workshop was created by the Minister of Agriculture in 1949. Nowadays, our Institute has the second
biggest grape genebank in Europe. Its priorities include research, development, counselling and education.
The Institute was entrusted with the modernisation and improvement of hillside vineyards in the region,
and with the development of new grape varieties, clones, new technologies both in field of viticulture
and oenology.
PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

|

Viti- and Vinicultural Research Institute, University of Pécs

1500 -3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Schunk Cellar

1500 -3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Deep ruby colour. Fresh berry fruit
pops up on the first notion, followed
by fine spiciness, black pepper and
anise. Pleasant fruitiness appears on
the palate, led by fresh acidity and
seductive, velvet like tannin structure.
Good balance, some lightness makes
the truly juicy, fruity personality
appealing.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Mély rubin szín. Friss bogyós gyümölcsök jelentkeznek első körben, majd
ezeket váltja fel a finom fűszeresség
fekete bors és ánizs formájában.
Szájban is a kedves gyümölcsösség
dominál friss savakkal és behízelgő, selymes tannintextúrával. Szép
egyensúly jellemzi, némi könnyedség
varázsolja fogyasztóbaráttá a lédús
gyümölcsbombát.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Pécs

2017
Termelő

Purple colour. Mainly red berry fruit
dominates the nose in the form of
strawberry, cherry and mulberry
aromas. A hint of milk chocolate and
caramel appear in the back. Velvet
texture with a touch of oxidative
personality. Juicy finish.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Bíbor szín. Elsősorban piros bogyós
gyümölcsös jegyek dominálnak az
illatban eper, cseresznye és szeder formájában. Egy kevés tejcsokoládé és karamell bukkan fel a háttérben. Selymes
textúra, enyhe oxidációval kiegészítve.
Lédús, dzsúszos lecsengéssel távozik.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

This family winery lies at the southern foot of Zengő and Hármas, the two highest peaks of the Mecsek
hills. Their white grape varieties are Olasz Rizling, Riesling, Zenit, Szürkebarát and Cserszegi Fűszeres.
Red varieties are Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot and Syrah. The wines can be tasted and
purchased at the winery.

Syrah
Pécs

2016

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

A családi borászat a Mecsek hegység két legmagasabb csúcsának, a Zengőnek és a Hármas hegynek a déli
lábainál fekszik. Fehér fajtáik: olasz rizling, rajnai rizling, zenit, szürkebarát, cserszegi fűszeres. Vörös fajtáik: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot és syrah. A pince egyaránt biztosít kóstolási és vásárlási
lehetőséget is.

Schunk Pince

Pinot Noir

190

Pécs

3,1 ha

7694 Hosszúhetény, Morolo u. 52.
+36-30-946-8920
kpince.com
schunkpince@gmail.com • www.schun

7634 Pécs, Pázmány Péter utca 4.
+36-72-517-930
vitivin@pte.hu • www.szbki.pte.hu

könnyű
light-bodied

1949

2007

Pécs
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SZEKSZÁRD

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.

Pannon borrégió • Pannon Wine Region

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.
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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

Made up by 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 7 m) layer of loess talus. Ramann’s brown forest soils in varying degrees of erosion are prevalent, but erosional loess
soil is also quite common.

11,3

C/év
C/year
°

°
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2226
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Bodri Pincészet

Bodri Pincészet

Szekszárd

Birtok

Bodri Winery

194

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány rózsaszín. Friss gyümölcsök,
málna, eper, egy kevés fűszeresség és
dzsemesség jelenik meg az illatban.
Szájban kerek gyümölcsök, közepes
sav és test jellemzi. Eper, szeder, egy
leheletnyi menta és citromfű bukkan
fel a háttérben. Határozott lecsengésű
tétel.

RED and ROSÉ • 2017 • WINES OF EXCELLENCE

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

Cellar

Szekszárd

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

kékfrankos, cabernet franc,
cabernet sauvignon, merlot,
kadarka
Termelő,
Veritas

Pale pink colour. The fresh, fruity nose
is full of raspberry and strawberry,
followed by some spiciness and
marmalade like notes. Round fruity
style with medium acidity and body.
Strawberry, blackberry, a hint of mint
and lemon grass appear in the back
with marked finish.

2017
Mély rubin szín. Illatában elsősorban
cseresznye, meggy és gyógynövényes
jegyek jelentkeznek. Gyümölcs-orientált stílus a szájban, friss savak, elegancia, közepes alkohol és test vezeti a
szerkezetet. Ízben meggy, cseresznye,
lédús formátum jellemzi ringlóval
kiegészítve a háttérben. Kedves bor,
könnyed lecsengéssel.

Szekszárd

750 - 1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Veritas

Deep ruby colour. The nose recalls
cherry, sour cherry and herbal
elements. Fruit-driven style on the
palate; fresh acidity, elegance, medium
alcohol and body lead the structure.
The flavour profile recalls sour cherry,
cherry, juicy style and greengage in
the back. Pleasant wine with delicate
finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

2017

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

merlot, kékfrankos, cabernet
sauvignon, cabernet franc, syrah,
Zweigelt

1500 - 3000
Ft • HUF

Bodrikutya

Rozi

könnyű
light-bodied

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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 és 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.

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.

könnyű
light-bodied

7100 Szekszárd, Vitéz u. 1.
+36-20-440-6666
bodribor@bodribor.hu • www.bodribor.hu

Bodri Pincészet

Szekszárd

2017

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

12 ha

Bodri Winery

Kékfrankos

Bodri Winery

2006

|
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Bodri Pincészet

|

Bodri Winery

Faluhely Kékfrankos
Válogatás
2015

196

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
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Bősz Adrián Winery
2006

4 ha

Szekszárd
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

62.
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca
+36-70-327-3488
hu
info@boszadrian.hu • www.boszadrian.

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

Bikavér

merlot, kékfrankos, kadarka,
cabernet franc
2012

Szekszárd

3000 - 4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Mély rubinvörös szín, gránát széllel.
Kifejezett, érlelt stílusú illatában avar,
dohánylevél, bőrösség és „faszén” teszi
tiszteletét, fekete szederrel és vaníliával
kiegészítve a háttérben. Telt test és
magas alkohol vezeti fel a bort, rendkívül
gazdag ízérzettel kísérve. A szilvalekvár
édessége mellett menta, vanília és
füstölt szalonna keveredik az ízben.
Érdemes időt hagyni neki, sokat változik
a rusztikus, ugyanakkor nagyon értékes,
hosszú lecsengéssel bíró, nagy bor.
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep ruby colour with garnet rim.
The pronounced, mature style shows
wet leaf, tobacco leaf, leathery tone and
‘charcoal’ on the nose, underlined by
some blackberry and vanilla in the back.
Full body and high alcohol lead the wine
with an overt fruit-driven personality.
Plum jam sweetness, mint and vanilla
appear on the flavour profile, underlined
by some smoked bacon in the back. It’s
worth to let it breath, since it changes a
lot, while sharing a certain rusticity, yet at
the same time a very valuable, long finish,
great wine.
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Bősz Adrián Pincészete

Bősz Adrián Pincészete

|

Bősz Adrián Winery

Cenege dűlő
Kékfrankos
2013

Bősz Adrián Pincészete

|

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.

2015

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.

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Purple colour. Blackberry, juniper,
plum and vanilla appear on the nose.
Medium body and alcohol with round
tannins. The flavours recall greengage,
sour cherry candy and smooth smoky,
vanilla tones as well. Moderate finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Bíbor szín. Illatában fekete szeder,
boróka, szilva és vanília mutatkozik.
Közepes test és alkohol, valamint kerek
tannin jellemzi. Az ízjegyek között ringló, meggyes cukorka, diszkrét füstös és
vaníliás tónusok bukkannak fel. Kimért
lecsengésű tétel.

könnyű
light-bodied

1500 - 3000
Ft • HUF

Bősz Adrián Winery

Szekszárdi
Cabernet Franc

200

Szekszárd
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Dúzsi Tamás & Családja
Szegzárdi Borászat

Dúzsi Tamás & Családja Szegzárdi Borászat

Szekszárd

2013

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Dúzsi Tamás & Családja Szegzárdi Borászat

|

Dúzsi Tamás & Családja Szegzárdi Borászat

Dúzsi Tamás’s Winery

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

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 estategrown 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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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

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.

könnyű
light-bodied

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

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

40 ha

Dúzsi Tamás’s Winery

Prémium Kékfrankos
Görögszó dűlő

Dúzsi Tamás’s Winery
1994

|

|

Dúzsi Tamás’s Winery

Birtok bor

Pinot noir rozé
Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

kéfrankos, cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot, pinot noir

Szekszárd

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2017

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Bortársaság

Ruby colour. Black cherry, vegetal
tones and animality appear on the
nose. The pronounced flavour profile
shows chewy tannins, clove, wet
leaf and black cherry. Medium body
and alcohol along the line, showing a
certain rusticity with moderate long
finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Rubin szín. Fekete cseresznye, vegetális
tónusok és „animalitás” jelentkezik
az illatban. Kifejezett ízjegyek, rágós
tannin, szegfűszeg, avar és fekete
cseresznye dominál a szájban. Közepes
test és alkohol mentén halad a tétel.
Rusztikus stílusú bor, mérsékelten
hosszú lecsengéssel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale salmon colour. The reserved
nose shows some raspberry and
‘farmyard’ notes. Pronounced flavour
profile, accompanied by refreshing
acidity and elevated alcohol, followed
by tangerine, raspberry and a hint of
tartness. Red berry candy like tones
pop up on the finish.

202

2013

Termelő,
Bortársaság

könnyű
light-bodied

Halvány lazac szín. Visszafogott illatában egy kevés málna és „animalitás”
jelenik meg. Szájban gazdag ízvilág,
friss savak, telt alkoholérzet, mandarin,
málna, és könnyed kesernye jellemzi.
Lecsengésében egy pici piros bogyós
jellegű cukorka mutatkozik.
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Eszterbauer Borászat

Eszterbauer Borászat

2017

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Eszterbauer Borászat

Eszterbauer Winery

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

száraz
dry

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Pale ruby colour. Shy on the nose with
raspberry, discrete floral and some
herbal elements in the back. Light
body, medium alcohol and acidity with
reserved, yet well-integrated tannins.
Raspberry, crunchy cherry, pepper and
a hint of herbal tone pop up on the
finish, a real beauty.

Szekszárd

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

kékfrankos, merlot, cabernet
sauvignon, cabernet franc, kadarka
Termelő,
Bornyitó

Termelő,
Auchan,
Bornyitó

Eszterbauer Winery

Tüke Szekszárdi
Bikavér

750 - 1500
Ft • HUF

Salmon colour. The fresh, fruity nose
shows light rose and perfume. The
flavour profile suggests raspberry,
strawberry, blackberry and red
currant notes, accompanied by light
creaminess on the mid palate. Buttery,
caramel like texture pops up on the
long finish.
könnyű
light-bodied

3000 - 4500
Ft • HUF

2016
Rubin szín. Mérsékelten intenzív
illatában szilva, áfonya és egy kevés
bőrösség bukkan fel a háttérben.
Visszafogott frissesség, kerek gyümölcsösség és diszkrét fűszeresség
mutatkozik. Szilva, vanília, meggy,
finom szemcsés tannintextúra és
hosszú lecsengés jellemzi.

Termelő,
Auchan,
Bornyitó

Ruby colour. The moderately intensive
nose points to plum, blueberry and
some leathery character in the back.
Reserved freshness, round fruitiness
and discrete spiciness. Plum, vanilla,
sour cherry and fine-grained tannin
texture with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Lazac szín. Illatában friss gyümölcsök, könnyed rózsa és parfümösség
uralkodik. Ízében málna, eper, szeder
és piros ribizli jelenik meg, egy kevés
krémességgel kiegészítve a közepén.
Lecsengésben a vajas, karamellás
textúra mellett hosszan köszön el.

1 éven belül
within 1 year

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

2017

Szekszárd

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Öröm
Szekszárdi Rozé Cuvée

könnyű
light-bodied

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.

Halvány rubin szín. Könnyed
aromatikájában málna, diszkrét virágos
jegyek és egy kevés herbás tónus
jelenik meg a háttérben. Könnyű test,
közepes alkohol és savak, valamint
visszafogott, de jól beépült tannin
jellemzi. Málna, ropogós cseresznye,
bors és enyhe herbás jelleg bukkan fel
a lecsengésben, szép.

könnyű
light-bodied

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

Szekszárd

25 ha

Eszterbauer Borászat

Eszterbauer Winery

Nagyapám
Szekszárdi Kadarka

Eszterbauer Winery
2000

|
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Eszterbauer Borászat

|

Eszterbauer Winery

Tanyamacska
kékfrankos
2015

206

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.

RED and ROSÉ • 2017 • WINES OF EXCELLENCE

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.

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2017 • VÖRÖS és ROZÉ
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Fritz Pincészet

Fritz Pincészet

Szekszárd

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Pincekulcs

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

Fritz Winery is built on century-long traditions. Their ancestors who came from the German region of
Baden-Württemberg 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..

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

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.

könnyű
light-bodied

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

Fritz Pincészet

Szekszárd

2013

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

30 ha

Fritz Winery

Kékfrankos

Fritz Winery
1990

|

Fritz Winery

Kékfrankos Rosé
Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Lazac szín. Érett citrusok és friss
ribizli jelenik meg az illatban egy kevés
herbás, fűszeres jeggyel kiegészítve.
Könnyű test és jó arányok jellemzik,
ribizli, fanyar szamóca és enyhén
herbás tónus mutatkozik az ízvilágban.
Közepesen hosszú lecsengéssel köszön
el.

Termelő,
Pincekulcs

208

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Salmon colour. Ripe citrus and fresh
currant notes, followed by some
herbal, spicy tones. Light body and
well-balanced style, accompanied by
currant and tart like wild strawberry,
underlined by herbal aromas. Medium
long finish.
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Heimann Családi Birtok

Halmosi Pincészet

kékfrankos

Szekszárd

2016

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

könnyű
light-bodied

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

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

25 ha

Halmosi Winery

Alte Reben

Heimann Family Winery
1991

|

Szekszárd

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.

Heimann Family Winery

Kékfrankos

2016

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

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.

210

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.
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Hetényi Pincészet

Hetényi Pincészet

cuvée
Szekszárd

2015

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

|

Hetényi Pincészet

Hetényi Winery

Tábornok Prémium
Kékfrankos

|

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. The developing nose is
full of cherry, strawberry, clove and
spicy paprika. Lively acidity, medium
body and alcohol support the good
balance, underlined by smooth, yet
drying tannins. Sour cherry, cherry
and cranberry pop up on the palate,
accompanied by a hint of leathery tone.
Joyful and loud on the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

Rubin szín. Fejlődő illatában cseresznye, eper, szegfűszeg és fűszerpaprika
jelenik meg. Az élénk savak mellett a
közepes test és alkohol jó egyensúlyt
mutat, finoman szárító csersavakkal
kísérve. Meggy, cseresznye és vörös
áfonya bukkan fel a szájban, egy
kevés bőrösséggel kiegészítve. Vidám,
harsány lecsengéssel köszön el.

könnyű
light-bodied

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

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

37 ha

Hetényi Pincészet

Hetényi Winery

Parázs

Hetényi Winery
2005

|

Hetényi Winery

Kékfrankos
Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2011
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Termelő

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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

3 éven belül
within 3 years

könnyű
light-bodied

2015
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ifj. Márkvárt János

ifj. Márkvárt János

kékfrankos, cabernet sauvignon,
merlot, kadarka
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2015

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

Ruby colour. Elegant use of oak
appears on the nose with fresh
spiciness, some hazelnut, marmalade
and honeycomb toffee. Velvet like
tannin texture, followed by medium
body and alcohol in good balance.
Round, fruit-driven style. Lively, easydrinking wine with juicy finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

könnyű
light-bodied

János Márkvárt Jr. cultivates grapes in the historical Szekszárd wine region. Eighty percent of the stock is
comprised of varieties coming from the Carpathian Basin. During winemaking, special attention is put on
preserving the primary grape aromas.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Szekszárd, történelmi borvidékén, 80%-ban kárpátmedencei fajtákkal foglalkozik ifj. Márkvárt János.
Borkészítésben az elsődleges szőlőaromák megtartására törekszik.

Rubin szín. Illatában elegáns fahordó,
friss fűszerek, egy kevés mogyoró,
lekvárosság és törökméz is megjelenik. Szájban a selymes tannintextúra,
valamint a közepes test és alkohol
jó egyensúly felé mutat. Kerek, gyümölcs-orientált íz. Dinamikus, jóivású
tétel lédús lecsengéssel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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

|

Szekszárd

Szekszárd

5,2 ha

ifj. Márkvárt János

János Márkvárt

Bikavér

János Márkvárt
2011

|

János Márkvárt

Kékfrankos
Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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.

Termelő,
Bortársaság
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.
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Lajvér Borház

Lajvér Borház

cabernet franc, merlot
Szekszárd

2015

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

|

Szekszárd

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Deep garnet colour. The developed
nose shows pronounced spiciness,
black pepper, blackberry, blueberry
and some coffee. Full body, medium
acidity and alcohol with fine-grained
tannin. Cranberry, plum, clove and
coffee dominate the flavour world.
Moderately long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Lajvér Avantgarde wines have opened a new chapter in the history of Szekszárd. Nestled snugly on
grounds dipping down toward the picturesque Lajvér Creek, at the center of this minimalist estate 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 of 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.

könnyű
light-bodied

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.

Mély gránát szín. Fejlett illatában rendkívüli fűszeresség, bors, szeder, áfonya
és kávés jegyek uralkodnak. Telt test,
közepes savak és alkohol, valamint
finom szemcsés tannin jellemzi. Vörös
áfonya, szilva, szegfűszeg és kávé
bukkan fel az ízvilágban. Mérsékelten
hosszú lecsengésű tétel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

26 ha

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

Lajvér Borház

Lajvér Winery

Infinity Cuvée

Lajvér Winery
2012

|

Lajvér Winery

Kékfrankos
2016
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1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

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.

Szekszárd
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Merfelsz Pince
Merfelsz Winery
1992

Szekszárd

12 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7100 Szekszárd, Bor u. 74.
+36-30-221-4381
lszpince.hu
merfelszpince@gmail.com • www.merfe

A Merfelsz Pince kézműves borászat, amely csak saját és erősen szelektált szőlőből készít rozé- és vörösborokat. Magyar (nero, turán, kadarka, kékfrankos) és világfajták feldolgozásából készülnek fajtaboraik
(Tsokoláta, Cabernet franc, Nero Rosé) és cuvée-ik (Fuxli, Esti Csók, Tűzvirág, Doppio, stb).
Merfelsz uses handcrafted methods when producing rosé and red wines. Careful selection of their own
Hungarian varieties, Nero, Turán Kadarka, and Kékfrankos, along with varieties brought in from outside of
Hungary, such as Tsokoláta, Cabernet Franc, Nero Rosé, produce blends affectionately named Fuxli, Esti
Csók, Tűzvirág, and Doppio.

Merfelsz Pince

|

Merfelsz Winery

Petite Tsokoláta
merlot

Szekszárd

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven túl
over 5 years

száraz
dry

2015

218

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Illata szellőztetést igényel, az intenzív gyümölcsösség lassan
tárulkozik ki. Fekete szeder, meggy,
málna, eper és fekete cseresznye
bukkan fel az aromatikában. Gazdag
tannin, közepes alkohol és test mentén
rendkívül kifejezett gyümölcsösségről
szól a bor. Tökéletes egyensúly és
harmónia, valamint selymes textúra
jellemzi. Az enyhe édes érzet a végén
további mélységet ad a hosszú lecsengésnek.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Ab Ovo

Deep ruby colour. The nose needs time
to breathe, the pronounced fruitiness
opens just slowly. Blackberry, sour
cherry, raspberry, strawberry and
black cherry appear on the scent. Rich
tannin, medium alcohol and body with
overt fruitiness. Perfect balance and
harmony, followed by velvet tannin
texture. Some sweet notion pops up at
the finish, which adds to the depth and
length of the finish.
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Mészáros Pál Borház és Pince

Mészáros Pál Borház és Pince

kékfrankos, kadarka, merlot,
cabernet franc

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2015

Mészáros Pál Borház és Pince

|

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Mészáros Pál Borház és Pince

Mészáros Pál Wine House and Winery

Termelő,
Auchan,
Bornyitó

Deep purple colour. Sour cherry,
blueberry and discrete, oak-given
sweet spiciness. Full body, fresh
acidity and velvet tannin texture,
accompanied by plenty of ripe, almost
overripe berry fruit, rosehip, currant,
wild strawberry jam and vanilla in the
back. Fine finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

The Mészáros Wine House received the Winery of the Year award in 2012. Red wines typical in the
Szekszárd wine district can be found here. Being passed on from father to son, the family has been
growing grapes and making wine for centuries. Today the family work more than 120 hectares with a wide
range of varieties. The national and international markets carry over 10 different bottled wines in 3 or 4
vintages. In an effort to promote the Kadarka and Kékfrankos varieties, the winery grows Kadarka on 8
hectares and owns two Kadarka clones.

Mély bíbor szín. Illatában meggy, áfonya és diszkrét fahordóból származó
édes fűszeresség jelentkezik. Telt test,
friss savak, selymes tannintextúra és
rengeteg érett, már-már túlérett bogyós gyümölcs jellemzi. Csipkebogyó,
ribizli, szamócalekvár és vanília bukkan
fel a háttérben. Szép lecsengéssel
köszön el.

könnyű
light-bodied

A Mészáros Borház 2012-ben elnyerte az Év Pincészete díjat. A Szekszárdi borvidékre jellemző vörösborokat készítenek. A szőlőtermesztés és borkészítés hagyománya évszázadok óta apáról fiúra száll a Mészáros családban. Több mint 120 hektár szőlőültetvényen gazdálkodnak, széles a fajtaválasztékuk, így több
mint 10 féle palackos borral, 3-4 évjárattal tudnak megjelenni a hazai-és külföldi piacokon. A pincészet
szívügyének tekinti a kadarka és kékfrankos fajták népszerűsítését, 8 hektáron termesztenek kadarkát
és két saját kadarka klónnal is rendelkeznek.

|

Mészáros Pál Wine House and Winery

Ohmerops

Merlot

száraz
dry

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Auchan,
Bornyitó

Deep garnet colour. The developing
nose suggests blueberry, plum, clove
and some smokiness. High alcohol,
rich fruity style, moderate freshness
and velvet tannin texture. Pronounced
sweet spiciness, liquorice, cranberry,
tobacco and dark chocolate pop up on
the palate. A hint of sweetness towards
the finish adds further personality to
the wine.

2015
Gránát szín. Sokrétegű, de diszkrét
illatában a lekváros és fűszeres jegyek
dominálnak, fekete cseresznyével
kiegészítve. A friss gyümölcsösség
mögött finom édesség jelenik meg
középen, fűszerességgel, lekvárossággal, étcsokoládéval és fekete borssal
kísérve. Intenzív bogyós gyümölcsök
jelentkeznek a lecsengésben. Telt test
és kifejezett alkohol jellemzi a struktúrában, szép.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Mély gránát szín. Fejlődő illatában
áfonya, szilva, szegfűszeg és némi
füstösség uralkodik. Magas alkohol,
gazdag gyümölcsös ízvilág, mérsékelt
frissesség és selymes tannintextúra
mutatkozik a borban. Nagyon sok édes
fűszer, medvecukor, vörös áfonya,
dohány és étcsokoládé jelentkezik a
szájban. Leheletnyi édes stílus jellemzi
a lecsengésben.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

3 éven belül
within 3 years

cabernet sauvignon, cabernet franc,
merlot

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

3000 - 4500
Ft • HUF

könnyű
light-bodied

Szekszárd

2015

könnyű
light-bodied

Szekszárd

Szekszárd

120 ha

7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 26.
+36-74-318-749
.hu
info@meszivin.hu • www.meszarosborhaz
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Mészáros Pál Wine House and Winery

Bikavér

Mészáros Pál Wine House and Winery
2006

|
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Szekszárd

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Bornyitó

Garnet colour. The multi-layered, yet
reserved scent suggests jammy and
spicy notes in combination with black
cherry. Fresh fruit and fine sweetness
appear on the mid palate, followed by
spiciness, jamminess, dark chocolate
and black pepper in the back. Intensive
berry fruitiness pops up on the finish.
Full body and pronounced alcohol in a
rather pretty structure.
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Neiner Családi Pince

Schieber Pincészet

Neiner Cellar

Schieber Winery
Szekszárd

4 ha

2009

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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.

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

Neiner Cellar

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

kékfrankos

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

2015

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.

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.

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Szekszárd

2015

könnyű
light-bodied

Schieber Winery

Szekszárdi Trilógia

Kékfrankos
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|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

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

Neiner Családi Pince

Szekszárd

30 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2004
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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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Sebestyén Pince

Sebestyén Pince

13 ha

Sebestyén Winery

Gradus Cuvée

Sebestyén Winery
1998

|

merlot, cabernet franc,
kékfrankos, sagrantino
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2013

A Sebestyén borászatot 1998-ban a család alapította, Magyarország egyik legjobb klimatikus adottságaival rendelkező termőhelyén, a Szekszárdon található Iván-völgyben. Fő fajtájuk a kékfrankos, mely a
bikavéreik alapanyagát is adja. Dűlőszelektált boraikon keresztül szeretnék bemutatni a borvidék kíváló
adottságait, melyeket ők is folyamatosan tanulják. Boraikat a lendületes savak, fajtakarakteres ízek és az
elegancia jellemzi.

Gránát szín. A fűszerpaprika mellett
dohánylevél és gyümölcsösség jelenik
meg a háttérben. Szájban behízelgő,
finom alkohol adta édesség jellemzi.
Kakaó, mandula, kapor, étcsokoládé és
erdei gyümölcsök bukkannak fel ízben,
rusztikus tannintextúrával és magas
alkohollal párosítva. Hosszú lecsengésű
tétel.

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

Garnet colour. Spicy pepper, tobacco
leaf and some fruity notes appear in
the back. Seductive mouthfeel with
fine, alcohol-given sweetness. Cocoa
powder, almond, dill, dark chocolate
and forest fruit lead the flavour profile,
underlined by rustic tannin texture and
high alcohol. Long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Sebestyén Winery was established by the family in 1998 in the Iván valley of Szekszárd, one of the best
production areas in terms of climatic conditions. The main variety produced, Kékfrankos, provides the
basis for the Bikavér blends. They would like to bring forward the excellent attributes of this wine district
via their single vineyard wines while they themselves constantly learn more and more about these areas.
The wines have vivid acidity and elegance while their taste notes reflect varietal characteristics.

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Szekszárd

7100 Szekszárd, Kalász u. 26.
ne.hu
+36-74-318-360 • sebestyenpince@t-onli
www.sebestyen-szekszard.hu

Sebestyén Pince

Szekszárd

Sebestyén Winery

Bikavér
Szekszárd

3000 - 4500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015
Rubin szín. Lassan nyíló illatában
meggy, cseresznye, menta és fűszeresség mutatkozik. Könnyed, játékos,
gyümölcs-orientált stílus, piros és
fekete bogyós gyümölcsök és selymes
tannintextúra jelentkezik. Visszafogott
lecsengéssel köszön el.

Termelő,
Auchan,
Bortársaság
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Ruby colour. The slowly opening nose
suggests sour cherry, cherry, mint and
spiciness. Light, playful, fruit-driven
style with red and black berry fruit and
velvet tannin texture. Soft finish.
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Sümegi Ákos

Ákos Sümegi
3,5 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

2015

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.

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. 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.
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száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

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.

Ruby colour. The pronounced nose is
full of sour cherry, blueberry and some
smoky tone. The round flavour profile
shows cherry, greengage and rosehip,
led by a slightly toasty note. Wellbalanced, layered wine with finesse,
showing depth on the mid palate, sweet
spiciness, as well as graphite and dark
chocolate. Truly exciting wine with finegrained tannin texture, freshness and
remarkable finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Kékfrankos ‘15
1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven túl
over 5 years

Rubin szín. Kifejezett illatában meggy,
áfonya és némi füstösség keveredik.
Kerek ízjegyek vezetik, cseresznye,
ringló, csipkebogyó és egy kevés
tósztos jelleg dominál a szájban. Szép
egyensúly és finesz jellemzi a tételt.
Rétegzett és mély, az édes fűszerek
mellett grafit és étcsokoládé bukkan
fel. Igazán élményteli bor, finom szemcsés tanninnal, frissességgel és nagyon
hosszú lecsengéssel.

Ákos Sümegi

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

-

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Sümegi Ákos

Ákos Sümegi

Szekszárdi
Cabernet Franc

Szekszárd

könnyű
light-bodied

2013

|
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Sümegi Ákos

Szeleshát Szőlőbirtok
Szeleshát Estate
2003

Szekszárd

60 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

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 estatehas 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 Szőlőbirtok

|

Szeleshát Estate

Tábornok
kékfrankos

Szekszárd

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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.

Termelő
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.
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Szent Gaál Kastély és Borház

Szent Gaál Winery
1994

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

2016

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 2011-ben vette át a
Borházat az előző tulajdonostól. A borászat borkészítési stílusának alapelve gyümölcsös, jól iható, de ugyanakkor prémium minőségű és a borvidéki közös célkit űzéseket 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..
Szent Gaál Kastély és Borház

|

Szent Gaál Winery

Szekszárdi Bikavér
Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
Rubin szín. Fejlődő, lassan nyíló illatában édes fűszerek, cseresznye, bors
és némi barack jelenik meg. Közepes
test és alkoholt, mérsékelt tannin és
enyhén szárító textúra vezeti a bort.
Ízben málna, ribizli, meggy, szegfűszeg
és enyhe herbás tónus mutatkozik.
Mérsékelt hosszúsággal köszön el.

Szent Gaál Winery

Szekszárdi
Kékfrankos

Szekszárd

25 ha

|

Termelő

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő

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.
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.

230

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Ruby colour. The developing, slowly
opening nose suggests sweet
spiciness, cherry, pepper and some
apricot. Medium body and alcohol,
accompanied by moderate tannins
and slightly drying texture. The
flavour points to raspberry, currant,
sour cherry, clove and herbal tones.
Moderately long finish.

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

231

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

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2016

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

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó,
Bortársaság
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.

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Bortársaság,
Bornyitó,
Veritas

Mély rubin szín. Illatának időre van
szüksége, hogy kibontakozzon. Kapor,
menta, babérlevél, ceruzafaragásos
jegyek, valamint elegáns hűvösség
mutatkozik az aromatikában. Piros
bogyós gyümölcsök, szeder és meggy
bukkan fel a háttérben. Szájban rendkívül friss, a magas alkohol és a telt test
tökéletes egyensúlyt képvisel. A lédús
gyümölcsösség mellett a fűszerek is
újra bemutatkoznak. Egyenes vonalú,
rendkívül gazdag, nagyon szép bor,
hosszú lecsengéssel!
Deep ruby colour. The nose needs time
to open up. Dill, mint, bay leaf, graphite,
as well as some elegant cool tones
appear on the nose. Red berry fruit,
blackberry and sour cherry pop up in
the back. Very refreshing mouthfeel,
followed by high alcohol, full body and
perfect balance. Juicy fruitiness with
spiciness. Linear, very rich wine with
marvellously long finish!

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

hrsz.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

72 ha

Takler Wine Estate

Cabernet Franc

Szekszárd

könnyű
light-bodied

1997

|
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Takler Borbirtok

Takler Borbirtok

|

Takler Wine Estate

Kékfrankos Reserve
Szekszárd

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

Takler Borbirtok

|

Termelő,
Bornyitó,
Bortársaság
Veritas

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.

Takler Wine Estate

Bikavér

kékfrankos, merlot, cabernet
sauvignon, syrah, kadarka
2015
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3000 - 4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Bortársaság,
Bornyitó,
Veritas

Deep ruby colour. The rich, fleshy,
pronounced nose shows mint, forest
fruit and reserved tea grass notes,
accompanied by a touch of coffee.
Seductive mouthfeel with pleasant and
rather overt style. The wine is all about
the fruit, underlined by elegant use
of oak and very long finish. Fantastic
indeed!

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Gazdag, húsos, kifejezett illatában menta, erdei gyümölcs,
visszafogott teafüves jelleg és kávés
tónus jelenik meg. Szájban rendkívül
behízelgő, bájos, sokkal nyitottabb és
szerteágazóbb, mint az orrban. Finom
gyümölcsösségről szól a bor elegáns
hordó használattal és nagyon hosszú
lecsengéssel. Valóban remek!

Szekszárd
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Tüske Pince

Tüske Pince

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2015

könnyű
light-bodied

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.”

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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

Tüske Pince

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Szekszárd

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

12 ha

Tüske Cellar

Szekszárdi Kékfrankos
Baranya-völgyi dűlő

Tüske Cellar
1990

|

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.

Tüske Cellar

Tüske Siller

kékfrankos, kadarka

Szekszárd

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Halvány rubin szín. Illatában piros bogyós gyümölcsök, fűszerek, bazsalikom
és egy kevés őrölt paprika jelenik meg.
Üde, ropogós stílus, közepes test és
gyümölcsösség jellemzi. Mérsékelten
hosszú lecsengéssel köszön el.

Termelő

236

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale ruby colour. Red berry fruit, spicy,
basil like notes appear on the nose,
accompanied by some red paprika.
Lively, crisp style, medium body and
fruitiness. Moderately long finish.
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Twickel Szőlőbirtok

Twickel Szőlőbirtok

Szekszárd

2012

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

könnyű
light-bodied

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

|

Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

bíbor kadarka, kadarka, kékfrankos,
merlot, cabernet franc
2013

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.

Termelő,
Verita

Ruby colour. The nose recalls spiciness
with fresh paprika, tobacco leaf and
greengage in the back. Medium body
and high alcohol, followed by spiciness
on the palate. Paprika and herbal
tones, accompanied by some rosehip.
Moderate long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Rubin szín. Illatában elsősorban fűszeres jegyek uralkodnak frissen őrölt
paprikával, dohánylevéllel és ringlóval
a háttérben. A közepes test és magas
alkoholérzet mellett fűszeresség dominál az ízben. Paprika és herbás tónusok
egészülnek ki egy kevés csipkebogyóval. Mérsékelten hosszú lecsengéssel
köszön el.

könnyű
light-bodied

Szekszárd

Twickel Estate

Kajmád
Szekszárdi Cuvée

238

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

200 ha

Twickel Estate

Gróf Zichy
Szekszárdi Kékfrankos

Twickel Estate
1993

|
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Vesztergombi Pince

Vesztergombi Pince | Vesztergombi Winery

Turul

Vesztergombi Winery
Szekszárd

2014

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

The Vesztergombi family is documented as being viticulturists and winemakers since the mid 18th
century. Their vineyards are situated in the very best areas of the Szekszárd wine district, Porkoláb valley,
Hidaspetre and Kerék hill. The winery strives to create high quality wines characteristic of Szekszárd and
which meet international standards. Excellent results in Hungarian and international wine competitions
indicate the quality of the wines.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

A Vesztergombi család az 1700-as évek közepétől bizonyíthatóan foglalkozik szőlőtermesztéssel és
borászattal. Szőlőterületeik a Szekszárdi borvidék legjobb dűlőiben találhatók, a Porkoláb-völgyben,
Hidaspetrén és a Kerékhegyen. A pincészet célja magas minőségű, nemzetközi elvárásoknak megfelelő,
de szekszárdi karakterrel bíró borok készítése. A borok minőségét jelzik a hazai és nemzetközi borversenyeken elért kiváló eredmények is.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

7100 Szekszárd, Borkút utca 3.
+36-74-511-846
rgombi.hu
vesztergombi@t-online.hu • www.vesze

Bíbor szín. Kifinomult illatvilág sok
gyümölccsel és fűszerrel. Szilva,
meggy, szeder, fahéj, pirospaprika
és frissen pörkölt kávé bukkan fel az
aromatikában. Telt test, kiváló egyensúly és friss savak támasztják meg a
szerkezetet. Szilva, szamóca, kökény és
diszkrét fűszerek adnak komplexitást a
bornak. Hosszú lecsengésű tétel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

27 ha

könnyű
light-bodied

1992

cabernet franc, merlot

Szekszárd

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Purple colour. The refined nose is full
of fruit and spice. Plum, sour cherry,
blackberry, cinnamon, red pepper
and freshly roasted coffee appear
on the scent. Full body, excellent
balance and fresh acidity back up the
structure. Plum, wild strawberry, sloe
and discrete spiciness support the
complexity of the wine. Long finish.

Vesztergombi Pince | Vesztergombi Winery

Shiraz Grande
Szekszárd

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
Mély bíbor szín. Lassan bontakozó
illatában bors, szilva, füstös jegyek és
egy kis gazdasági udvarra emlékeztető
jelleg is megjelenik. A közepes test és
alkohol, valamint a kissé rágós tannin
jól beépült az ízképbe. Szilva, bors,
vanília és kávé dominál a szájban.
Mérsékelt hosszúsággal köszön el.

Termelő
Veritas

240

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep purple colour. The slowly opening
nose suggests pepper, plum, smoky
aromas and ‘barnyard’ like character.
Medium body and alcohol with a
slightly chewy tannin, well-integrated
into the flavour profile. Plum, pepper,
vanilla and coffee dominate the palate.
Moderately long finish.
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Vida Családi Borbirtok

Vida Családi Borbirtok

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2015

Vida Family Wine Estate

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Veritas

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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 Family Wine Estate

Hidaspetre
kékfrankos

2013

Termelő,
Veritas

Pale garnet colour. The reserved nose
suggests red berry fruit, cherry, wild
strawberry and sweet paprika. Rather
shy tannins, followed by fresh acidity,
medium full body and well-balanced
structure. Greengage, cherry, wild
strawberry and sour cherry lead the
flavour profile. Soft finish.

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

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

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány téglavörös szín. Visszafogott
illatában piros bogyós gyümölcsök, cseresznye, szamóca és édes
fűszerpaprika őrlemény mutatkozik.
Csendes tanninok mellett a friss sav
és a közepes test arányosan beépül
a szerkezetbe. Ringló, cseresznye,
szamóca és meggy vezeti az ízjegyeket.
Könnyed lecsengéssel köszön el.

1500 - 3000
Ft • HUF

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

2016

Szekszárd

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Szekszárdi Öregtőkék
Kadarkája

Vida Családi Borbirtok

könnyű
light-bodied

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.

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.

könnyű
light-bodied

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

242

Szekszárd

Szekszárd

20 ha

Vida Családi Borbirtok

Vida Family Wine Estate

Szekszárdi
Kékfrankos

Vida Family Wine Estate
1990

|
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Vida Családi Borbirtok

|

Vida Family Wine Estate

Szekszárdi Bikavér
Szekszárd

1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 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. Fűszeres illatában mentabokor és érett gyümölcsösség jelenik
meg. Szájban folytatódik az intenzív
gyümölcsösség, valamint elegáns
fűszeresség, rendkívül jó savak és
selymes tannintextúra bontakozik
ki. Ízgazdag, nagyszerű egyensúly
szederrel, egy kevés kakaóporral és
diszkrét herbás jegyekkel. Koncentrált,
rétegzett, hosszú lecsengésű tétel tele
élettel.
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Termelő,
Veritas

Ruby colour. The spicy nose suggests
mint bush and ripe fruitiness. The
overt fruity style continues on
the palate, followed by elegant
spiciness, remarkable freshness and
velvet tannin texture along the line.
Flavoursome wine with great balance,
followed by blackberry, a hint of cocoa
powder and discrete herbal elements.
Concentrated, layered wine with long
finish and full of life.
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TOLNA

FÖLDRAJZ

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.

Pannon borrégió • Pannon Wine Region

154

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.

mm/év
mm/year
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2060

óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

500-700

napsütés • sunshine

The most important parent rock is loess, but a smaller portion of the
vineyards are planted in sandy soils. In places, brown earth (Ramann’s
brown forest soil), lassivage brown earth, and calcareous chernozem are
also found.

csapadék • precipitation

• 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

GEOGRAPHY

11,8

C/év
C/year
°

°
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2481
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Grál Borpince

Horváth Pince

Grál Winery

Horváth Winery

2008

Tolna

2,5 ha

2006

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

A Tolna megyei Gyönk városában található a pincészet. Már az alapításkor elhatározták, hogy természetes
borokat szeretnének készíteni, ezért a szőlőiket organikus módon művelik. Törekednek a Hungarikum
fajták népszerűsítésére, ezért a kadarka és a kékfrankos fajtákat helyezik előtérbe.

A 2006-ban alapított Horváth Pince ma a Tolnai borvidék egyik legdinamikusabban fejlődő családi borászata, 26 hektár kiváló adottságú szőlőterülettel. A fehér-, illetve rozéborok reduktív technológiával
irányított erjesztéssel, a vörösek hagyományos kézműves módszerekkel a legjobb minőségre törekedve
készülnek.

From the very beginning, this winery, located in the town of Gyönk in Tolna County, decided to produce
natural wines only. Growing their own grapes using organic methods, the winery aims to promote
Hungarian varieties such as Kadarka and Kékfrankos.

|

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7224 Dúzs, Madarász-dűlő hrsz. 050/1
+36-30-329-2929
thbor.hu
horvathbor@horvathbor.hu • www.horva

7064 Gyönk, Ködmönhegy 3.
+36-30-900-1939
rpince.hu
mucsizalan@gmail.com • www.gralbo

Grál Borpince

Tolna

26 ha

Grál Winery

The Horváth Winery was established in 2006 and is now one of the most dynamically developing family
wineries in the district. With 26 hectares of outstanding vineyards, the family strives for high quality. Their
white and rosé wines are produced using reductive technology and controlled fermentation, while their
red wines are created using traditional methods.

Horváth Pince

Maestro

|

Horváth Winery

Cabernet Franc

cabernet franc

Tolna

3000 - 4500
Ft • HUF

Tolna

750 -1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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Deep purple colour. The moderately
intensive nose shows blueberry,
blackberry and rather shy vanilla. Wellcomposed wine with finesse, balance
and slightly grippy tannin texture. The
flavour profile recalls plum, blackberry,
bell pepper and chocolate. Long finish.

Rubin szín. Elsősorban piros bogyós
gyümölcsök jelentkeznek az illatban
meggy és epervelő formájában, mentával kiegészítve a háttérben. Mintha
lenne egy kevés „gumicukorkás” jellege
is az aromatikának. Friss gyümölcsök
a szájban, szederrel, cseresznyével,
egy kevés mentával és fűszerességgel
megtámasztva. Krémes tannintextúra,
közepes test és alkohol jellemzi a szép
lecsengésű tételt.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Termelő,
Artizan

fűszeres
spicy
hordós
oaky

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Mérsékelt illatában
áfonya, szeder és diszkrét vanília mutatkozik. Rendkívül szépen
megkomponált bor, mely finesszel és
egyensúllyal vezeti a szerkezetet, enyhén tapadós tannintextúrával. Ízben
szilva, szeder, paprika és csokoládé
bukkan fel. Hosszú lecsengéssel zár.

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

5 éven belül
within 5 years

könnyű
light-bodied

2015
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Termelő

Ruby colour. Mainly red berry fruitiness
appears on the nose in the form of
sour cherry and strawberry jam,
followed by mint in the back. Almost
like a little bit of ‘gummy’ candy notes
pop up on the scent. Fresh fruit on
the palate with blackberry, cherry and
some mint spiciness. Creamy tannin
texture, followed by medium body and
alcohol with fine finish.
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Tűzkő Birtok

Tűzkő Birtok

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Deep ruby colour. The slowly opening
nose needs some time. Mint, currant
and strawberry come through on the
scent with fine fruitiness and a hint of
milk chocolate. Slightly reserved on
the palate with dusty tannin structure,
followed by medium body and alcohol.
Juicy fruitiness and wet leaf appear on
the flavour profile.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.

Mély rubin szín. Orrban lassan nyílik,
időre van szüksége. Menta, ribizli és
eper bontakozik ki az illatban, a finom
gyümölcsösség mellett egy kevés
tejcsokoládé is felbukkan. Szájban a
visszafogottabb, poros tanninstruktúra,
valamint a közepes test és alkohol a
mértékadó. Lédús gyümölcsösség és
avaros, földes jegyek sorakoznak fel az
ízvilágban.

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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.

|

Tolna

2015

Szekszárd

180 ha

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

Tűzkő Birtok

Tűzkő Estate

Cabernet Franc

Tűzkő Estate
1991

|

Tűzkő Estate

Merlot
Tolna

3000 - 4500
Ft • HUf

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2013
Mély bíbor szín. Kifejezett illatában szilva, meggy, fahéj, vanília és némi füstös
jegy mutatkozik. Jó arányok jellemzik
a szájban igazán kirobbanó gyümölcsösséggel, visszatér a szilva-meggy
kombináció, valamint a vanília is újra
előjön. Kiváló egyensúllyal rendelkező,
szépen elkészített bor.

Termelő

258

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep purple colour. The pronounced
nose is full of plum, sour cherry,
cinnamon, vanilla and some smoky
notes. Nicely balanced style with an
elevation of fruit on the palate, the
combination of plum and sour cherry
returns, accompanied by some vanilla.
Well-made wine.
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VILLÁNY

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.

Pannon borrégió • Pannon Wine Region

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.

• 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
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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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GEOGRAPHY

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.

11

2518
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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

C/év
°C/year
°
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Bock Borászat

Bock Borászat

Bock Borászat

Bock Winery

|

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság,
Bornyitó,
Zwack

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

|

1500 - 3000
Ft • HUF

Pale salmon colour. The refreshing,
lively nose is full of crisp raspberry,
wild strawberry and tangerine,
followed by some clove. Slightly
reserved on the palate with high
alcohol and overripe fruitiness. A dash
of tartness looks just fine on the finish.
közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.

Halvány lazac szín. Illatában üde, lendületes stílust képvisel friss málnával,
szamócával, mandarinnal és egy kevés
szegfűvel kiegészítve. Ízben némiképpen visszafogott stílus, magas alkohol
és túlérett gyümölcsök mutatkoznak.
Egy leheletnyi „kesernye” jól áll neki
a végén.

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

Bock Borászat

Villány

2017

Villány

70 ha

Bock Winery

Villányi Rosé

Bock Winery
2005

|

Bock Winery

Villányi Kékfrankos

Piknik

kékfrankos

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2016
1 éven belül
within 1 year

262

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

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.

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.
gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Pink colour. The spicy nose is full of
sour cherry and raspberry. Pleasant
fruity note with red and white currant,
followed by strawberry and cherry,
accompanied by a smooth texture.
Light body, marked alcohol and fine
finish.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rózsaszín. Illatában fűszeresség,
meggy és málna mutatkozik első
körben. Szájban is a kedves gyümölcsösség folytatódik piros és fehér
ribizli, eper és cseresznye formájában,
sima textúrával kísérve. Könnyű test,
kifejezett alkohol és szép lecsengés
jellemzi.

száraz
dry

light-bodied

2017

Termelő,
Bortársaság,
Bornyitó,
Zwack
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Bock Borászat

|

Bock Winery

Villányi Franc
Fekete-hegy Selection

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

cabernet franc
2014

Bock Borászat

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Gránát szín. Meleg, húsos, fűszeres,
füstös bacon-ös aromatika egy pici
egzotikussággal kiegészítve, érlelt
stílusban. Hasonlóan gazdag ízben is,
a barbecue jelleg folytatódik, selymes
kompozíció és szép egyensúly vezeti
a bort. Magas alkohol, telt test, édes
fűszerek és fekete bogyós gyümölcsök sokasága jellemzi. A szeder és a
ribizli enyhén rusztikus csersavakkal,
hosszan köszön el.

Termelő,
Bortársaság,
Bornyitó,
Zwack

Garnet colour. Warm, fleshy, spicy nose
with cured bacon and some exotic
touch. The palate shares similar rich
and well-balanced notes with BBQ
and velvet like composition. High
alcohol, full body, sweet spiciness and
black berry fruits lead the mouthfeel.
Blackberry and currant, followed by
a rather rustic tannin tone and long
finish.

Bock Winery

Villányi Bock Cuvée

cabernet sauvignon, cabernet franc,
merlot
2014
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély gránát szín. Mérsékelten intenzív
illatában ibolya, grillázs, szeder és némi
lekvárosság jelentkezik. Élénk savak,
magas alkohol, telt test, kifejezett
tannin és bársonyos textúra jellemzi.
Ízében szeder, szilva, fekete cseresznye, bors és enyhén húsos, kávés
jegyek bukkannak fel a háttérben.
Szépen strukturált, komplex tétel, mely
hosszú lecsengéssel köszön el.
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Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság,
Bornyitó,
Zwack

Deep garnet colour. The moderately
intensive nose shows violet, brittle,
blackberry and some jammy notes.
Lively acidity, high alcohol, full body,
pronounced tannin, yet velvet like
texture on the palate. The flavours
suggests blackberry, plum, black
cherry, pepper, slightly fleshy style
and notes of coffee in the back. Wellstructured, complex wine with long
finish.
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Bognár Borbirtok

Bognár Winery
2015

80 ha

Villány

|

Bognár Winery

Cabernet Franc

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

.
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23
+36-1-354-612
info@bognarborbirtok.hu

A Bognár Borbirtok olyan, akár a borai, friss és lendületes koncepciójú. Magyarország egyik legnagyobb
borkészítéssel és borkereskedelemmel foglalkozó cége, amely az IMO égisze alatt bontotta ki szárnyait. A családi borászati múlt és az évtizedes borpiaci tapasztalatok végül arra ösztönözték a céget vezető
három Bognár fivért, hogy tudásukat és elképzeléseiket a borról maguk is megvalósítsák és másokkal is
megosszák. Az ország különböző borvidékeiről, szelektált területekről válogatták azokat a tételeket, amik
alkalmasak voltak rá, hogy megvalósítsák elképzeléseiket: sallangmentes, nyílt, őszinte, bárki számára
érthető, elérhető borokat. Mert ez egy bor. Se több, se kevesebb.
The Bognár Winery is like its wines: fresh with a dynamic concept, trying its wings under IMO, one of the
largest winemaking and marketing firms in Hungary. Using their experience as a family winery, together
with their wine marketing experience, the three Bognár brothers lead their business by following their
own ideas and sharing them with others. Wines were chosen from selected areas of different Hungarian
districts. The aim was to make their concepts real: they wanted to present unpretentious, honest, easily
understandable and affordable wines. This is what makes a good wine. Nothing more, nothing less..

2016

Villány

750 - 1500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Bornyitó

Mély rubin szín. Fejlődő aromatikájában
diszkrét füstös tónusok, fekete cseresznye, mentol, csipkebogyó és vanília is
megmutatkozik. Rétegzett, tartalmas az
orrban. Igen gazdag, de érett tannin, telt
test, közepes savak és alkohol jellemzi.
Finesszel teli tétel, szép egyensúllyal. A sok
erdei bogyós gyümölcsöt fekete cseresznye,
kávé és pörkölési jegyek követik, komplex
és komoly potenciállal rendelkezik.
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep ruby colour. The developing aromas
share discrete smoky tones, followed by
back cherry, menthol, rosehip and vanilla.
Layered and bold on the nose. Very
rich, yet ripe tannins, full body, medium
acidity and alcohol. Wine with finesse
and pretty balance. Plenty of forest fruit,
accompanied by black cherry, coffee
and roasted notes. Complex with serious
potential.
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Bognár Borbirtok

Csányi Pincészet

Csányi Winery

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

2015

Csányi Pincészet

|

Csányi Winery

Chateau Teleki
Villányi Kékfrankos
2015

5 éven belül
within 5 years

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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Villány
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1500 - 3000
Ft • HUF

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.

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..
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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

Villány

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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 meg őrzését, 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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

380 ha

Csányi Winery

Teleki Selection
Villányi Kékfrankos

Villány

könnyű
light-bodied

1996

|
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Csányi Pincészet

Csányi Pincészet

|

Csillagvölgy Pincészet

Csányi Winery

Chateau Teleki
Villányi Franc

Villány

Csillagvölgy Winery

1500 - 3000
Ft • HUF

cabernet franc

3 éven belül
within 3 years

2015

Csányi Winery

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Rubin szín. Kifejezett illatában áfonya,
fekete cseresznye, étcsokoládé és
boróka jelenik meg. Kellemes és harmonikus ízérzet jelentkezik a szájban,
a szép frissesség mellett finom szemcsés tannintextúra jellemzi, közepes
testtel és alkohollal kiegészítve. Fekete
ribizli, dohánylevél és kakaóbab mutatkozik a lecsengésig.
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Csillagvölgy Pincészet

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

|

Csillagvölgy Winery

Gere & Schubert
Merlot
2017

Termelő,
Auchan,
Veritas

Ruby colour. The pronounced nose
shares blueberry, black cherry, dark
chocolate and juniper. Pleasant and
harmonious mouthfeel with refined
freshness and fine-grained tannin
texture, followed by medium body and
alcohol. Black currant, tobacco leaf and
cocoa beans drive through to the finish.

Mély rubin szín. Lassan nyíló illatában
diszkrét gyümölcsös aroma és kifejezett bőrösségre utaló jel mutatkozik.
A közepes test, az alkohol és a savak
egyensúlyt alkotnak, enyhén karcos
tannintextúrával kísérve, szép gyümölcsösség dominál az ízben. Fekete
cseresznye, cigánymeggy, kakaópor
és finom fűszeresség bukkan fel a
háttérben.

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Auchan

Deep ruby colour. The slowly opening
nose shows discrete fruit and
pronounced leathery tone. Medium
body, the alcohol and the acidity are in
complete harmony, followed by slightly
craggy tannin texture and plenty of
fine fruitiness. Black cherry, black
sour cherry, cocoa powder and fine
spiciness appear in the back.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

2015

könnyű
light-bodied

The Csillagvölgy Winery works exclusively with stainless steel vats which allow for the grapes’ taste and
aromas to reflect the variety - primarily fresh and fruity. Using reductive technology and quick turnover,
the bottles are not labeled by year.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Chateau Teleki Villányi
Cabernet Sauvignon

270

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Kizárólag saválló acélból készült tartállyal dolgozik a pincészet. Ez a technológia lehetőséget ad a feldolgozott szőlő íz-, illat- és fajtajellegének koncentrált megőrzésére. Boraik elsődleges jellege a frissesség és
gyümölcsösség. Nincsenek évjáratos boraik, gyors forgású, reduktív borokat készítenek.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

|

Villány

0,91 ha

7773 Villány, 061/27. hrsz.
+36-72-492-413
.hu
info@csillag-volgy.hu • www.csillag-volgy

könnyű
light-bodied

Csányi Pincészet

Deep purple colour. The pronounced
nose is full of plum, sour cherry,
cinnamon, vanilla and some smoky
character. Well-balanced style with an
explosion of fruit, the combination of
plum and sour cherry pops back on the
palate, underlined by some vanilla. The
grippy tannin supports the structure
with slightly tart finish.

2009

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Kifejezett illatában
szilva, meggy, fahéj, vanília és némi
füstös jegy mutatkozik. Szép arányok
jellemzik, a szájban igazán kirobbanó
gyümölcsösséggel. Ízében visszatér
a szilva-meggy kombináció, valamint
a vanília is újra előbukkan. A tapadó
tanninérzet tartást ad a bornak, finom
kesernye jelentkezik a lecsengésben.

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Veritas
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Gere Attila Winery
1991

70 ha

Villány
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Erkel Ferenc u 2/a.
+36-72-492-839
pinceszet@gere.hu • www.gere.hu

Gere Attila Pincészete 70 hektáron gazdálkodó, 1991-ben indult családi vállalkozás. Az organikus művelésű szőlőskertekkel és csúcstechnológiával rendelkező borászattal fémjelzett vállalkozás ma már egyebek
mellett egy 4 csillagos wellness-szállodával (Crocus Hotel) és az egyedi kulináris élvezeteket nyújtó Mandula Étteremmel adja meg a körítést a nemes nedűk élvezetéhez.
The Gere Attila Winery has been a family business since 1991. The winery has organic plantations and uses
the most modern technology in winemaking. In addition to the winery, the 4 star Gere Crocus Wine Hotel
and the gourmet restaurant, Mandula, are a part of the Gere wine experience.

Gere Attila Pincészete

|

Gere Attila Winery

Cabernet Sauvignon
Barrique
2013

Villány

3000 - 4500
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Bornyitó,
Veritas

Mély rubin szín, halvány gránát széllel. Húsos, gazdag illatában epervelő, fekete ribizli,
édes fűszer és diszkrét virágosság jelenik
meg. Rendkívül komplex, összetett már
az illata is. Nagyon mély gyümölcsösség,
kifejezett tannin, magas alkohol, telt test
és kiváló harmónia jellemzi a szerkezetet.
Koncentrált, mély ízjegyekkel és hosszú
lecsengéssel köszön el..
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep ruby colour with garnet rim.
Pronounced, fleshy, bold style with
strawberry jam, black currant, sweet
spiciness and discrete floral notes.
Remarkably complex scent. Very rich
fruitiness on the palate, accompanied
by rich tannins, high alcohol, full body
and excellent harmony on the structure.
Multi-layered wine with depth on the
mid-palate and really long finish.
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Gere Attila Pincészete

Gere Tamás & Zsolt

Gere Tamás & Zsolt

kékfrankos
Villány

40 ha

Tamás & Zsolt Gere

Gentleman

Tamás & Zsolt Gere
1988

|

2016

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

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 kiemelkedő minőséggel jelent meg a piacon.

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.

Gere Tamás & Zsolt

|

|

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

Tamás & Zsolt Gere

Villányi Kékfrankos

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó,
Veritas

Halvány lazac szín. Érett illatában piros
bogyós gyümölcsök és egy kevés fekete bors mutatkozik. Ízben közepes test
és alkohol mellett mérsékelt frissesség,
könnyed gyümölcsösség és enyhén
„balzsamos” stílus jellemzi.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Pale salmon colour. Ripe red berry
fruit appears on the nose with a
hint of black pepper. Medium body
and alcohol, followed by moderate
freshness and light fruitiness,
underlined by a ‘balsamic’ like note.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

2015
Mély rubin szín. Illatában érett cseresznye és édes fűszerek bújnak meg,
rétegzett, aszalt gyümölcsökre utaló
jelekkel kiegészítve. Szájban hasonlóan
aszalt meggyes, picit lekváros, sűrű
textúrájú, testes tétel. Integrált bor,
mely közepesen hosszú lecsengéssel
köszön el.

Villány

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

1 éven belül
within 1 year

fűszeres
spicy
hordós
oaky

1500 - 3000
Ft • HUF

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Villány

light-bodied

2017

könnyű
light-bodied

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Gere Tamás & Zsolt

Tamás & Zsolt Gere

Rosé

274

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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.

Villány
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Gere Tamás & Zsolt

|

Günzer Pincészet

Tamás & Zsolt Gere

Villányi Merlot
Villány

Günzer Winery

3000 - 4500
Ft • HUF

2012

Gere Tamás & Zsolt

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Deep ruby colour with garnet rim.
The nose suggests mint, clove and
some oxidative tone, accompanied by
leather and sandalwood in the back.
Ripe style. Reserved fruitiness, the
palate is more about the spiciness,
in form of dill, anise, liquorice and
some dried blueberry, underlined by a
discrete jammy character in the finish.

Tamás & Zsolt Gere

7773 Villány, Oportó utca 6.
+36-20-468-3126
n.hu
gunzer@t-online.hu • www.gunzerzolta

Günzer Zoltán családi gazdasága 1990-ban kezdte meg működését, kezdetben 0,5 hektár ültetvénnyel és
évi 1500 palack bor értékesítésével. A borászati filozófia és a szőlőültetvények kezelése kezdettől fogva
a palackos bor értékesítésére fókuszál. A termőterületek betelepítése 1998-ban kezdődött, amely mára
eléri a 20 hektárt. Technológiai beruházásuk 2001-ben indult és napjainkban is tart, hiszen a jó minőségű
szőlő és a technológia elválaszthatatlanok egymástól. Boraikból próbálják a természeti adottságok maximumát kihozni, ügyelve az egyes dűlők sajátos értékeire
The Zoltán Günzer family estate started its operation in 1990. At that time they had a plantation of
0.5 hectare and produced 1500 bottles annually. From the very beginning, vineyard management and
winemaking philosophy here has been to market and sell bottled wine. Planting in the area started in
1998; nowadays the vineyards cover 20 hectares. As advanced technology and quality grapes go hand in
hand, the estate began investing in technology in 2001, and continues to do so. The winery does its best to
bring out the natural characteristics of each wine, while taking the uniqueness of the slopes into account.

|

Günzer Winery

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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Deep ruby colour. Pronounced oak
appears on the nose with plenty of
sweet spiciness, sandalwood, vanilla,
mint, sour cherry and black cherry.
The seductive oak leads the flavour
profile. Graphite, rich sweet spiciness,
liquorice, anise and juicy fruitiness pop
up on the palate. Rich wine with long
finish.

Bíbor szín. Illatában némi „édes” jelleg,
karamell, puncs és pici fűszeresség
bukkan fel. Ízben friss, könnyed tannin, közepes test és alkohol, valamint
gazdag fűszeresség bontakozik ki.
Lédús gyümölcsösség és egy kevés
piros paprika jelenik meg a háttérben.
Elegáns lecsengéssel rendelkező, letisztult, egyenes vonalú bor rengeteg
bogyós gyümölccsel.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

száraz
dry

fűszeres
spicy
hordós
oaky

3 éven belül
within 3 years

Termelő,
Bornyitó,
Veritas

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Mély rubin szín. Kifejezett fahordós
illatában édes fűszerek sokasága, szantálfa, vanília, menta, meggy és fekete
cseresznye bukkan fel. Szájban szintén
a behízelgő fahordó vezeti a stílust.
Grafit, rengeteg édes fűszer, medvecukor, ánizs és lédús gyümölcsösség
jelenik meg ízben. Gazdag tétel hosszú
lecsengéssel.

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Kadarka
Villány

2012
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Villány

25 ha

Günzer Pincészet

Villányi Franc
cabernet franc

1990

könnyű
light-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín gránát széllel.
Illatában menta, szegfűszeg, némi
oxidáció, bőr és szantálfa bukkan
fel a háttérben. Érlelt stílus. Szájban
visszafogott gyümölcsösség jellemzi,
inkább a fűszerekről szól, kapor, ánizs,
medvecukor, egy kevés aszalt áfonya
és diszkrét lekvárosság jelentkezik a
lecsengésben.

Termelő,
Auchan,
Bornyitó,
Veritas
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Termelő,
Bornyitó

Purple colour. A touch of ‘sweetness’
appears on the nose, accompanied
by caramel, sweet candy and some
spiciness. Fresh on the palate, followed
by light tannin, medium body and
alcohol, underlined by overt sweetness.
Juicy fruit and a hint of red pepper
pop up in the back. Clean and linear
personality with elegant finish and a
truck load of berry fruit.
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Günzer Tamás Pincészete

Günzer Tamás Pincészete

kadarka, syrah

Villány

45 ha

Günzer Tamás Winery

Rosé Cuvée

Günzer Tamás Winery
2003

|

2017

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Baross Gábor utca 104.
+36-72-492-795
s.hu
info@gunzertamas.hu • www.gunzertama

Günzer Tamás 22 éve foglalkozik szőlészettel-borászattal, akkor 0,3 hektár szőlőterületen, most 45 hektáron gazdálkodik. Az ültetvények Villány legjobb adottságú dűlőiben helyezkednek el: Ördögárok, Kopár,
Bocor, Jammertal. A pincészet családi vállalkozás, mely az egyedi különleges borok előállítását tűzte ki
célul. Fehér-, rozé-, siller- és vörösborok egyaránt megtalálhatóak a palettáján.

Mély lazac szín. Illatában némi
parfümösség, virágoskert és kifejezett
gyümölcsösség mutatkozik eper és
málna formájában. A közepes testet
és alkoholt friss savak követik. Ízében
érett, kellemes gyümölcsök jó struktúrával kiegészítve jelennek meg. Hosszú
lecsengéssel rendelkezik.

Günzer Tamás Pincészete

|

Günzer Tamás Winery

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Deep salmon colour. Some perfume,
flower garden feeling appear on the
nose with overt fruitiness in the form
of strawberry and raspberry. Medium
body and alcohol, followed by fresh
acidity. Ripe, pleasant, fruity mouthfeel
with good structure. Long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Günzer Tamás Pincészete

|

Günzer Tamás Winery

Cabernet Franc

Rosé

kékfrankos, Zweigelt, pinot noir

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Tamás Günzer has been involved in viticulture and winemaking for 22 years. Starting off with 0.3
hectares, his estate is comprised of 45 hectares. The plantations are situated on the very best slopes of
Villány: Ördögárok, Kopár, Bocor, and Jammertal. The winery is run by a family enterprise that aims to
create unique and special wines. White, rosé, siller and red wines are also offered.

Villány

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2016

278

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Pink colour. Strawberry jam, raspberry
and mint appear on the nose.
Refreshing fruitiness, crisp acidity, lime
and citrus add to the dynamics of the
wine, supporting the lively style very
much, followed by medium body and
alcohol. Long finish.

Bíbor szín. Kifejezett illatában szamóca,
csipkebogyó, cseresznye és édes
fűszerek sokasága jelenik meg. Szájban
nagyon szép arányok, közepesen
telt test és alkohol, valamint finom
szemcsés tannin uralkodik. Az ízjegyek
között szilva, cseresznye, édes fűszerpaprika és vanília dominál. Nagyon
kerek, rendkívül jó ivású, szép, igazán
élményteli bor.

Termelő,
Bornyitó

Purple colour. The pronounced nose
points to wild strawberry, rosehip,
cherry and plenty of sweet spiciness.
Well-balanced mouthfeel, medium
body and alcohol and fine-grained
tannins. The flavour profile shows
plum, cherry, sweet paprika and vanilla.
Very round and an exceptionally easydrinking style with excitement.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Termelő

fűszeres
spicy
hordós
oaky

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rózsaszín. Illatában epervelő, málna
és menta bukkan fel. Friss gyümölcsös
stílust képvisel, a ropogós savak, a
lime és a citrom dinamikát varázsol az
igazán életteli rozénak a közepes test
és alkohol mentén. Hosszú lecsengéssel köszön el.

1 éven belül
within 1 year

könnyű
light-bodied

2017
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Günzer Tamás Pincészete

|

Günzer Tamás Winery

Bocor Cuvée

merlot, cabernet sauvignon,
cabernet franc
2015

Günzer Tamás Pincészete

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Kifejezett dzsemes,
meggyes aromatika tele édes fűszerrel
és enyhe mediterrános jelleggel. Érett
szilvalekvár és kávé bukkan fel a
háttérben. Robusztus, de mégis jó ivású
bor, magas alkohollal és telt testtel. Az
illatból ismert meggy és szilvalekvár
mellett finom étcsokoládé, ánizs és
menta is megjelenik a szájban. Hosszú
lecsengéssel köszön el.

|

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Deep purple colour. Pronounced
jammy, sour cherry aromas appear
on the nose, accompanied by sweet
spiciness and a slightly Mediterranean
touch. Ripe plum jam and coffee pop
up in the background. Robust, yet
easy-to-drink wine with high alcohol
and full body. The flavour profile
recalls the aromas from the scent in
the form of sour cherry and plum jam,
underlined by fine dark chocolate,
followed by anise and mint on the
palate. Long finish.

Günzer Tamás Winery

Bocor Grandior Merlot
Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2012

280

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély gránát szín. Kifejezett illatában
túláradó édes fűszerek sokasága,
puncs, szilvalekvár és főttes jegyek
jelennek meg. Szájban testes, diszkrét
savak, rendkívül gazdag, magas alkohol
és hasonlóan intenzív tannintextúra
jellemzi. A kávépörkölési tónusokat
kakaó, bors és bőrös tónusok követik.
Hosszú, komplex lecsengésében a fahordó mellett meghatározó az alkohol
édessége is.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Bornyitó

Deep garnet colour. The pronounced
nose shows plenty of spiciness, candy,
plum jam and cooked aromas. Full
body, discrete acidity, rich, high alcohol
and bold tannin texture. Roasted coffee
character and cocoa, followed by
some pepper and leathery tones. Long,
complex finish with oaky touch, the
sweetness of the alcohol dominates
the finish.
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Heumann Pincészet

Heumann Pincészet

|

Heumann Pincészet

Heumann Winery

Kadar_X

kadarka, kékfrankos

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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 villányi-siklósi terroir meghozta gyümölcsét. Erre 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..

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.

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

Heumann Pincészet

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

cabernet sauvignon, merlot,
cabernet franc
2012

Termelő,
Ab Ovo

száraz
dry

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.

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Ab Ovo

Deep ruby colour. The multi-layered
nose shows plenty of spiciness, sour
cherry, blueberry and jammy notes in
the back, followed by a hint of oxidative
tone. Ripe fruit pops up on the palate
with discrete floral elements. Slightly
dusty tannin texture, full body, high
alcohol and moderate freshness on the
palate, yet with remarkably long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Mély rubin szín. Többrétegű illatában
fűszeres jegyek, meggy, áfonya és lekvárosság jelentkezik, a háttérben egy
enyhe oxidációval kiegészítve. Szájban
az érett gyümölcsösség mellett
diszkrét virágos tónusok is felbukkannak. Enyhén poros tannintextúra,
telt test, magas alkohol és mérsékelt
frissesség jellemzi, ugyanakkor hosszú
lecsengéssel köszön el.

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

könnyű
light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

3 éven belül
within 3 years

Terra Tartaro
Villány

Ruby colour. The nose points mainly
to green tones, dill, paprika and herbal
notes. The flavour profile suggests
some wild strawberry jam, followed
by herbs, mint leaf and dill. Light body
with soft, simple, yet fresh finish.
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4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Heumann Winery

2016
Rubin szín. Illatában elsősorban zöldes,
kapros, piros paprikás és herbás jegyek
dominálnak. Ízben az enyhe szamócalekváros tónus után herba, mentalevél
és kapor jelenik meg. Könnyed testtel
rendelkező bor, mely egyszerű lecsengéssel és frissességgel köszön el.

Villány

2015

Villány

10 ha

Heumann Winery

Kékfrankos Reserve

Heumann Winery
2001

|
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Hummel Pince
Hummel Winery
1998

Villány

7,5 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Batthyány L. u. 4
om
+36-72-493-129 • hh@weingut-hummel.c
www.weingut-hummel.com

Hummel Horst alapította a Pincét 1998-ben, melyet 2009 óta organikus módon művelnek, 2016-tól
pedig biodinamikus preparátumokat használnak. Az organikus szőlőművelés és a borkészítés során
történő lehető legkevesebb beavatkozás életteli borokat eredményez, melyek szépen mutatják a villányi terroirt.
Founded in 1998 by Horst Hummel, the winery has been using organic methods since 2009. As of 2016,
biodynamic preparations are used together with low intervention vinification, to produce lively wines that
express the terroir of Villány.

Hummel Pince

|

Hummel Winery

Villányi Portugieser
Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2016

284

Termelő,
Terroir Club

Deep ruby colour. The moderately
intensive nose shows some rooibos,
wet leaf and elevated leathery tones.
High alcohol, fresh acidity and fine cool
notes in combination with reserved
tannins. The flavour profile recalls
the aromas of the scent, followed by
rusticity and some barnyard tone.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Mérsékelt illatában egy
kevés rooibos, nedves levél aromatika,
valamint kifejezett bőrös tónus jelenik
meg. Magas alkohol, friss savak és
kellemes hűvösség mutatkozik,
visszafogott tanninnal párosítva.
Az ízvilágban visszaköszönnek az orrból ismert jegyek, rusztikus, gazdasági
udvar jelleggel kiegészítve.
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Il Primo - Flóra Jekl
2006

10 ha

Villány
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Petőfi Sándor u. 46.
+36-70-315-1738
info@ilprimo.hu • www.ilprimo.hu

Jekl Béla első generációs borászként 1996-ban alapította családi pincészetét, mely mára jól csengő név
a villányi borokat kedvelők körében. Az elmúlt esztendőkben édesapja tapasztalatain felcseperedő Flóra
2004-ben készítette el első saját borát, az Il Primo-t, mely lelkes fogadtatásra talált a borértők körében. A
klasszikus bordeaux-i összeállítás sikere bebizonyította, hogy nem elég egyetlen borban gondolkodni, így
született meg az Il Primo sorozat, mint márkanév.
As a first-generation winemaker, Béla Jekl established the family winery in 1996. The name has
become familiar and renowned among those who enjoy Villány wines. Flóra, who grew up learning
through her father’s experience, made her first wine in 2004 and named it Il Primo. This wine was
enthusiastically received by wine connoisseurs, so much so that this classic Bordeaux blend became
the Il Primo Selection.

Il Primo - Jekl Flóra

|

Il Primo - Flóra Jekl

Il Primo Vörös

cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot
2013

Villány

3000 - 4500
Ft • HUF

5 éven túl
over 5 years

száraz
dry

Termelő

Bíbor szín. Kifejezett illatában gyógynövény,
fahéj, rengeteg gyümölcsösség, elsősorban
fekete bogyósok jelentkeznek. Komplex,
rétegzett aromatika. Telt test, magas alkohol
és intenzív ízérzet uralkodik. Erdei gyümölcsök, fekete bogyósok, herbás jegyek és
lekvárosság bújik meg a borban. Az elegáns
édes fűszerek, a vanília és a fahéj tovább
gazdagítja az aromatikát. Szép egyensúllyal
és hosszú lecsengéssel köszön el..
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Purple colour. The pronounced nose is
full of herbs, cinnamon and a truck load
of fruit, led by black berry notes. Complex
and multi-layered scent. Full body, high
alcohol and overt flavour profile. Forest
fruit, black berry fruit, herbal elements
and jammy notes appear on the palate.
The elegant sweet spiciness, the vanilla
and the cinnamon further support the
complexity of the wine. Excellent balance
with long finish.
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Il Primo - Jekl Flóra

Iványi Zsófi

Jackfall Bormanufaktúra

Zsófi Iványi

Jackfall Winery

3,5 ha

Villány

2001

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Iványi Zsófi hozamkorlátozással, kései szürettel, tiszta és egyszerű borászati technológiával próbálja a
gyümölcsben rejlő értékeket átadni a bornak. A borok erjesztését teljesen a vadélesztőkre bízza, nem
használ semmilyen adalékanyagot, filozófiája szerint a természetnél tökéletesebbet alkotni nem az ő feladata. A borait hosszú és érintetlen érlelésben részesíti, 3 év hordós, és 1-4 év palackos érlelést követően
kerülnek csak forgalomba.
Zsófi Iványi intends to transmit the values hidden in the berries to the wines by applying yield restriction,
late harvest, and a clear and simple winemaking technology. Fermentation is entirely made with wild
yeasts. She does not use any additives, and believes that attempting to produce something that is more
perfect than nature is not something that is possible. Her wines are aged long and untouched – they are
marketed after spending 3 years in barrels and a further 1 to 4 years in bottles.

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

Zsófi Iványi

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

2015
száraz
dry

Termelő,
Artizan

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Ruby colour. Fine spiciness appears on
the nose, accompanied by mint, sour
cherry and some green tones. Light
body, crisp, fresh fruitiness, reserved,
yet velvet like tannins and round finish.
Simply beautiful!
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Mély bíbor szín. Mérsékelt illatát húsos
fekete és piros bogyós gyümölcsök,
lédús málna és szeder jellemzi egy
kevés hibiszkusszal kiegészítve. 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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

1 éven belül
within 1 year

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Illatában finom fűszeresség,
menta, meggy és egy kevés zöldesség
jelenik meg. Könnyed test, ropogós,
friss gyümölcsös stílus, visszafogott,
de selymes tannin és kerek lecsengés
jellemzi. Egyszerűen szép!

könnyű
light-bodied

Jackfall Winery

Kékfrankos

Villányi Portugieser

288

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

7768 Vókány, Rákóczi u. 9.
+36-30-270-6944
u
ivanyipince@gmail.com • www.ivanyizsofi.h

Iványi Zsófi

Villány

16 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2007
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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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Janus Borház

Janus Borház

|

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Deep garnet colour. The developed
nose shows cooked aromas and slight
‘animality’, followed by clove and dried
dark berry fruit. Medium body and
alcohol with velvet, refined tannins.
The wine is at its peak, sweet spiciness,
coffee and compote like fruit pop up
on the soft finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Janus Vineyard was a childhood dream of Géza Szél and Miklós Pécsi Szabó, two good friends from Pécs.
The dream came true 50 years later in 2004 when they planted grapes occupying 12 hectares on the
southwestern plateau of Tenkes hill. The entire area is eligible for making DHC Villány premium quality
wines. Guests can enjoy the picturesque panoramic view from the vineyard, the press house and the
terrace. The grape varieties produced are Portugieser, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Shiraz, Sauvignon Blanc and Muscat Lunel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

A Janus Borház két pécsi jó barát, Szél Géza és Pécsi Szabó Miklós gyerekkori álma volt. Ez az álom 2004ben valósult meg, mikor ötven év után 12 hektárt telepítettek be szőlővel a Tenkes-hegy délnyugati platóján. Területük egésze alkalmas DHC Villány prémium minőségű bor készítésére. A már-már giccsbe hajló
festői kilátással rendelkező szőlőben található a vendégek fogadására is alkalmas présház és panoráma
terasz is. A termelt fajták: portugieser, pinot noir, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, shiraz,
sauvignon blanc, muscat lunel.

Mély gránát szín. Fejlett illatában főttes
jegyek, kis „animalitás”, szegfűszeg
és aszalt sötét bogyós gyümölcsök
jelennek meg. Közepes test és alkohol,
valamint selymes, diszkrét csersavak
jellemzik. Csúcsán van a bor, az édes
fűszerek mellett kávé és kompótos,
gyümölcsök tónusok bukkannak fel az
ízben. Könnyed lecsengéssel köszön el.

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7811 Túrony, 061 hrsz.
+36-30-951-7396
janusbor@gmail.com • www.janusbor.hu

Janus Borház

Villány

2012

Villány

12 ha

Janus Vineyard

Villányi Syrah

Janus Vineyard
2004

|

Janus Vineyard

Villányi Franc
Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2013
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Termelő,
Veritas

Deep ruby colour. The slowly opening
nose shows some cool personality,
led by spiciness. Fresh, light fruitiness
appears on the palate with pretty style
and excellent balance. Fleshy tannin
texture and overt flavours. Well-made
wine, which is refreshing, yet showing
depth.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Lassan nyíló illatában
pici hűvösség és inkább a fűszerek
dominálnak. Friss, könnyed gyümölcsösség jelentkezik a szájban, szép
stílus és kiváló egyensúly jellemzi.
Húsos tannintextúra a szájban, kifejezett ízvilág. Ropogós, mindamellett,
hogy mélysége is van, nagyon szépen
elkészített bor.
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Jekl Pincészet

Jekl Pincészet

cabernet franc
Villány

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Garnet colour. The pronounced nose
is full of brittle, roasted aromas, plum
jam and tobacco. Medium body and
acidity with high alcohol and marked
tannins. The flavours recall the scent.
Complex wine with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

The family enterprise was launched in 1996 by planting stocks on over 10 hectares of the very best
vineyards in the wine district. The traditional varieties, Portugieser and Kadarka are grown, as well as
various international varieties. Unique aromas and rich tannin content determine the style of the winery.
Environmentally friendly cultivation methods guarantee gentle and natural handling of grapes, while
traditional techniques and the least possible intervention are key to high quality viniculture. Il Primo
selections created by the daughter of the family, Flóra, further enhance the diversity of the wines. The
long-term success for future generations is certain.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Az 1996-ban alakult családi vállalkozás a borvidék legjobb dűlőiben telepített szőlőket a hagyományos
portugieser és kadarka mellett a világfajtákból is, összesen 10 hektáron. A pincészet stílusát az egyedi
ízvilág és a tanningazdagság határozza meg. A környezetkímélő technológia a szőlőben a kíméletesség
és a természetesség garantálja, a borászatban a hagyományos eljárások, a minél kevesebb beavatkozás
a minőség záloga. Sokszínűségünket növeli Flóra lányunk Il Primo összeállítása. Hosszútávra, több generáció sikerére számítanak.

Gránát szín. Intenzív illatában grillázs,
pörkölési aromatika, szilvalekvár és
dohány jelentkezik. Közepes test és
savak, magas alkohol és kifejezett
tannin jellemzi. Ízben teljes mértékben
megismétlődnek az orrban tapasztalt
jegyek. Komplex, hosszú lecsengéssel
köszön el.

könnyű
light-bodied

7773 Villány, Petőfi Sándor u. 46.
+36-30-456-0155
Jeklb@t-online.hu

Jekl Pincészet

Villány

2013

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

10 ha

Vinoland Plus Winery

Villányi Franc

Vinoland Plus Winery
1996

|

Vinoland Plus Winery

Villányi Kadarka
Villány

3000 - 4500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2015

292

Termelő,
Veritas

Garnet colour. The pronounced nose
suggests black pepper, smoky notes
and black currant. High alcohol, shy
acidity, full body and robust tannin
texture. Rosehip jam, plum and vanilla
appear on the flavour profile. An
‘interesting’ notion with moderate
finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Téglavörös szín. Kifejezett illatában
fekete bors, füstös jegyek és fekete
ribizli uralkodik. Magas alkohol és
visszafogott savak mentén telt test
mutatkozik, robusztus tannintextúrával
párosítva. Ízében a csipkebogyó lekvárossága mellett szilva és vanília bukkan
fel. Érdekes összhatású tétel, mely
mérsékelt lecsengéssel köszön el.
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Kerekhegy 67 Pince

Kerekhegy 67 Pince

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Family owned five-hectare wine estate on the rural Western edge of Villány hills in Hegyszentmárton
since 2016. The slopes of ‘Kerekhegy’ grow modern vineyards dotted by strings of century old cottages.
Red varieties dominate the winery’s portfolio: the aromatic Portugieser and the crispy Kékfrankos
rosé from the 2017 harvest are bottled following steel fermentation, full-bodied Merlot and Cabernet
Sauvignon are now barrel-aged. Mineral Chardonnay and feuille de tilleul, ‘Hárslevelű’ supply the whites.
When around, the owners welcome guests for tasting in the cozy cellar or a meal on the sundeck while
enjoying panoramic view.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

A 2016-ban alapított 5 hektáros családi gazdaság a Villányi borvidék legnyugatibb településén, Hegyszentmártonban található. A vadregényes Kerekhegyen modern szőlőültevények között évszázados présházak sorakoznak. A pince kínálatában többségben vannak a vörös fajták: az aromás portugieser és a friss
kékfrankos rozé a 2017-es szüretet követő reduktív erjesztés után került palackba. A testes merlot és
cabernet sauvignon jelenleg hordós érlelés alatt vannak. Fehérborokban az ásványos chardonnay és hárslevelű egészítik ki a kínálatot. Amikor a tulajdonosok a helyszínen vannak, szívesen látják a vendégeket
borkóstolásra a hangulatos pincében vagy egy étkezésre a pince fölötti panorámateraszon.

Bíbor szín. Könnyed, ropogós, friss
piros bogyós gyümölcsök és egy kevés
tejcsokoládé bukkan fel a háttérben.
Szájban folytatja az üde gyümölcsös
hadjáratot selymes tannintextúrával,
közepes alkohollal és testtel kísérve.
A leheletnyi „édes” érzet pont jól áll
neki, rengeteg piros bogyós gyümölcscsel fűszerezve. Hosszú, kedves és
elegáns lecsengésű tétel.

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7837 Hegyszentmárton, 1702 hrsz.
mail.com
+36-70-334-8400 • achatiuswines@g
www.facebook.com/achatiuswines

Kerekhegy 67 Pince

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

Villány

5 ha

Kerekhegy 67 Cellar

Portugieser

Kerekhegy 67 Cellar
2016

|

Termelő

Purple colour. Light, crunchy, fresh red
berry fruitiness appears on the nose,
followed by a hint of milk chocolate
in the back. The lively, fruity style
continues on the palate, accompanied
by a velvet like tannin texture,
medium alcohol and body. A touch of
“sweetness” looks just fine, underlined
by plenty of red berry fruit. Long,
pleasant and elegant finish.

Kerekhegy 67 Cellar

Villányi Rozé
kékfrankos
2017
Halvány rózsaszín. Lassan bontakozó
illatában eper és cseresznyevirág
jelenik meg, fiatalos stílust képvisel.
Ízben könnyű test, ropogós, üde savak,
meggy, cseresznye és egy kevés menta
bukkan fel, bájos.

Villány

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

294

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale pink colour. The slowly opening
nose shows strawberry and cherry
blossom notes, youthful in style. Light
body and crisp, lively acidity, followed
by cherry and a hint of mint. Seductive
rosé.
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Lelovits Tamás Pincészete

Lelovits Tamás Pincészete

Lelovits Tamás Pincészete

Tamás Lelovits Winery
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száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

|

Tamás Lelovits Winery

száraz
dry

2015
Termelő

Deep pink colour. The nose suggests
ripe fruitiness, currant, blackberry,
mint and some spiciness. Easy-tounderstand, fruit-driven style with
blackberry, blueberry and spicy mint
notes in the back, followed by medium
body and alcohol, accompanied by a
refreshing finish.

Mély rubin szín. Kissé visszafogott illatát fekete cseresznye, herbás tónusok,
fűszerpaprika és hűvös jegyek vezetik.
Közepes test és savak, magas alkohol,
valamint enyhén rágós tanninszerkezet
jellemzi. Szilva, bors, fekete cseresznye,
illetve egy kicsit herbás és bőrös jelleg
jelentkezik az ízben. Diszkrét középtájékon, mérsékelt lecsengésű tétel.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

1 éven belül
within 1 year

cabernet franc

fűszeres
spicy
hordós
oaky

750 - 1500
Ft • HUF

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rózsaszín. Illatában érett gyümölcsösség, ribizli, szeder, menta és
egy kevés fűszeres jegy jelenik meg.
„Közérthető” stílus, gyümölcs-orientált íz, szeder, áfonya, fűszeresség és
menta jellemzi közepes test és alkohol
mellett, friss lecsengéssel köszön el.

Villány

könnyű
light-bodied

2017

1 éven belül
within 1 year

Villányi Franc

Villányi Rozé

kékfrankos, portugieser,
cabernet sauvignon, Zweigelt

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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.

|

1500 - 3000
Ft • HUF

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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.

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

könnyű
light-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

Lelovits Tamás Pincészete

Villány

2016

Villány

10 ha

Tamás Lelovits Winery

Villányi Kékfrankos

Tamás Lelovits Winery
2000

|
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Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Deep ruby colour. The slightly reserved
nose shows black cherry, herbal
elements and spicy paprika, led by
cool personality. Medium body and
acidity with high alcohol, followed by
slightly chewy tannin texture. Plum,
pepper, black cherry and some herbal,
leathery notes appear on the flavour
profile. Modest mid-palate weight with
moderate finish.

297

Maczkó Róbert

Maczkó Róbert

2015

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Róbert Maczkó
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1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

száraz
dry

Deep ruby colour. The youthful nose
is full of forest berry fruit and discrete
spiciness. Light body, low tannin,
medium alcohol and acidity appear on
the palate. The flavour profile points to
delicious forest berry fruit, as well as
some pepper and earthy character.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

Róbert Maczkó

Villányi Cabernet
Sauvignon Classicus
2015

Termelő,
Bornyitó

Termelő,
Bornyitó

Mély rubin szín. Könnyed fekete ribizli
és menta bukkan fel az illatban egy
kevés fűszerpaprikával kiegészítve.
Szájban friss gyümölcsök, elsősorban fekete bogyósok, közepes test
és alkohol, valamint enyhén poros
tannintextúra mutatkozik. Érett
lecsengéssel köszön el.

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

Deep ruby colour. Light mint and
black currant appear on the nose,
accompanied by a hint of paprika.
Fresh fruit pops up on the palate,
mainly black berry fruit with medium
body and alcohol, followed by a slightly
dusty tannin texture. Ripe finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

1 éven belül
within 1 year

|

fűszeres
spicy
hordós
oaky

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Fiatalos illatában erdei
gyümölcsök sokasága és diszkrét
fűszeresség jelentkezik. Könnyű test,
alacsony tannin, valamint közepes
alkohol és savak vezetik a bort. Ízben
újra előjönnek a finom erdei gyümölcsök, illetve egy kevés bors és földes
karakter.

1500 - 3000
Ft • HUF

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2017

Villány

könnyű
light-bodied

Villányi Portugieser
Classicus

Maczkó Róbert

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Róbert Maczkó’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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Családjukban a szőlőtermesztés sok évtizedes múltra tekint vissza, így Maczkó Róbert 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.

Mély rubin szín. Illatában fekete
cseresznye, dohánylevél és némi pörkölési aromatika mutatkozik, egy kevés
bőrösséggel kiegészítve. 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.

könnyű
light-bodied

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

|

Villány

Villány

18 ha

Maczkó Róbert

Róbert Maczkó

Villányi Kékfrankos
Classicus

Róbert Maczkó
1996

|
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Maczkó Róbert

|

Mokos Pince

Róbert Maczkó

Kis medve

cabernet sauvignon, merlot,
kékfrankos, blauburger

Villány

Mokos Winery

1500 - 3000
Ft • HUF

2008

2015

3 éven belül
within 3 years

Termelő,
Bornyitó

Deep purple colour. Ripe fruit
appears on the nose in the form of
blackberry, sour cherry and blueberry.
Flavoursome, fruit-driven style,
moderate alcohol and body, followed
by fresh acidity and fine-grained
tannin texture. Slightly jammy, yet
it looks just fine. Exciting wine with
medium long finish.

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7771 Palkonya, Hegyalja utca 1.
+36-72-200-201
info@mokos.hu • www.mokos.hu

Családi pincészetük három generáció óta van jelen a Villányi borvidék életében – immár két településen:
Palkonyán és Villánykövesden. Céljuk a kisebb borvidéki települések kulturális életének felpezsdítése.
Szőlőültetvényeiken, a Weingarten dűlőben megtalálhatóak a régióra jellemző hazai és nemzetközi, elsősorban vörös szőlőfajták. A hagyományos villányi vörösborok mellett gyümölcsbor különlegességek
készítésével is foglalkoznak, melyeket 100%-ban friss palkonyai gyümölcsből készítenek.
Mokos Family Winery has been part of Villány wine region for 3 generations in the towns of Palkonya and
Villánykövesd. Our target is to bring to life the cultures in the local small villages. We grow typical local and
international types of grapes on our vineyards. In addition to standard wines made from grapes, we also
produce fruit wine specialities made of 100% fresh, local fruit.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Mokos Pince

|

Mokos Winery

Redy

portugieser, kékfrankos, merlot
2017
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Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Deep purple colour. The fruitdriven nose is full of red berry fruit,
strawberry, raspberry and some red
currant in the back. Easy to drink on
the palate with fresh acidity, overt
fruitiness and seductive, velvet tannin
texture. A remarkably friendly wine.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

Mély bíbor szín. Gyümölcs-orientált
illatában piros bogyós gyümölcsök,
eper, málna és egy kevés piros ribizli
bukkan fel a háttérben. Szájban jó
ivású, friss savak, intenzív gyümölcsösség és behízelgő, selymes tannin
textúra jellemzi. Rendkívül barátságos
bor.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíbor szín. Illatában érett gyümölcsök, fekete szeder, meggy és áfonya
jelentkezik. Ízgazdag, gyümölcs-orientált stílus, mérsékelt alkohol és test,
friss savak, valamint finom szemcsés
tannintextúra jellemzi. Enyhén
lekváros, ami jól áll neki, izgalommal
teli és közepesen hosszú lecsengéssel
rendelkező tétel.

száraz
dry

Villány

15 ha
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Riczu Tamás Borászata

Riczu Tamás Borászata

|

Riczu Wine & Guesthouse Ltd.

Villányi Franc
Super Premium

Riczu Wine & Guesthouse Ltd.

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

cabernet franc
2003

Villány

7 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2015

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

A családi vállalkozás saját szőlőterületein tudatos és környezetbarát műveléssel kékfrankos, merlot, cabernet sauvignon és cabernet franc szőlőfajtákat termel. Riczu Tamás borai természetes alapanyagok
felhasználásával készülnek, évente max. 40-50 ezer palack mennyiségre korlátozva. A borok kizárólag
védett eredetű minősítéssel rendelkeznek, 60% klasszikus, 40% prémium kategóriában. „Egy tökéletes
bor a szőlőben születik, amit a maga mására kell, hogy alakítson az útkereső borász.” - Riczu Tamás.

Mély rubin szín. Intenzív, fejlődő
illatában fekete cseresznye, szeder és
herbás jegyek, valamint bőrös, kávés
tónusok dominálnak. Közepes alkohol
és savak, illetve kissé rágós, enyhén
szárító tannin jellemzi. Ízében fekete
cseresznye, cigánymeggy, bors és kávé
bukkan fel. Fiatalos, hosszú lecsengéssel rendelkezik.

Riczu Wine & Guesthouse Ltd.

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

cabernet franc, merot,
cabernet sauvignon
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.

2015
Mély rubin szín. Kifejezett fahordós
jelleg, grillázs, kávés tónusok és
túlérett fekete bogyós gyümölcsök
jellemzik illatban. Az élénk savakat,
valamint a közepes testet és alkoholt
poros tannintextúra követi. Aszalt piros
áfonya, szeder, étcsokoládé és földes
jegyek uralkodnak a szájban. Gazdagon
strukturált, komplex és hosszú lecsengésű tétel.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Riczu Wine & Guesthouse Ltd.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Villány

2015

302

|

Deep ruby colour. The pronounced,
developing nose is full of black cherry,
blackberry and herbal notes, as well
as some leathery and coffee tones.
Medium alcohol and acidity and slightly
chewy, drying tannin pop up on the
palate. The flavour profile points to
black cherry, black sour cherry, pepper
and coffee. Youthful wine with long
finish.

Symbol

Villányi Kékfrankos

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
füstösség, meggy, szilva és egy kevés
aszaltság is megjelenik. 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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Riczu Tamás Borászata

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

|

könnyű
light-bodied

Riczu Tamás Borászata

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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; allowing winemakers to mold them in their own reflections.”

Termelő,
Ab Ovo

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Ab Ovo

Deep ruby colour. Pronounced oak
appears on the nose with brittle, coffee
and overripe black berry fruit. Lively
acidity, followed by medium body
and alcohol, as well as dusty tannin
texture on the palate. Dried cranberry,
blackberry, dark chocolate and earthy
tones pop up on the flavour profile.
Well-structured, complex wine with
long finish.

303

Ruppert Szőlőbirtok és
Pincészet

Ruppert Szőlőbirtok és Pincészet

|

Ruppert Wine Estate and Cellar

Merlot

Ruppert Wine Estate and Cellar

könnyű
light-bodied

The Ruppert Wine Estate is a family business that was established in 2002. Special emphasis is placed on
viticulture as they believe that the grapevines and the fruit itself are grateful when properly taken care of,
providing excellent results in exchange.

Ruppert Wine Estate and Cellar

Ruppert Szőlőbirtok és Pincészet

304

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Intenzív bíbor szín. Visszafogott
aromatika, érdemes szellőztetni. Fahéj,
meggy és szilva mutatkozik a diszkrét
illatvilágban. Jó szerkezeti arányok,
közepes test és alkohol, meggydzsem
és egy leheletnyi bőrösség mutatkozik, fekete ribizlivel és mentalevéllel
kiegészítve a háttérben. Kellemes
lecsengéssel köszön el.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Ab Ovo

Deep ruby colour. The pronounced
nose shows spicy paprika, cumin
and overt spiciness, followed by sour
cherry, black cherry and mint leaf. Full
body, high alcohol and very intensive
fruitiness dominate the palate with
layered structure and velvet, yet
serious tannins. Long finish with
sandalwood, cocoa and Tonka bean.

|

Ruppert Wine Estate and Cellar

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

cabernet franc

2013

Termelő,
Ab Ovo,
Bortársaság

Deep purple colour. Moderate aromas
appear on the nose, it’s worth to let it
breathe. Cinnamon, sour cherry and
plum pop up on the rather discrete
scent. Well-structured wine with
medium body and alcohol, led by sour
cherry jam and a hint of leathery tone,
underlined by black currant and mint
leaf in the back. Pleasant finish.

Intenzív bíbor szín. Mérsékelt illatában
meggybefőtt és vanília dominál, egy
kevés füstös tónussal kiegészítve a
háttérben. A telt test és az igen magas
alkohol mellett még megmaradnak a
friss savak, amik jó egyensúlyt adnak a
bornak. Szilvalekvár, meggy, karamell
és némi füstös jegy is felbukkan a szájban. Közepesen hosszú lecsengéssel
köszön el.

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Ab Ovo

Deep purple colour. The moderate
nose shows sour cherry compote and
vanilla with a hint of smoky character
in the back. Full body and rather high
alcohol, yet still keeping the freshness,
supporting the good balance. Plum
jam, sour cherry, caramel and some
smoky tones pop up on the palate.
Medium long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

2015

Villány

fűszeres
spicy
hordós
oaky

cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot

száraz
dry

Villányi Franc

Kandúr

könnyű
light-bodied

|

5 éven belül
within 5 years

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

A Ruppert Szőlőbirtokot 2002-ben alapították, mely a fennállása óta családi vállalkozásként működik.
Kiemelt hangsúlyt fektetnek a szőlészetre, úgy tartják a tőkék és a gyümölcs meghálálják az emberi gondoskodást.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

2.
7814 Babarcszőlős, Táncsics Mihály utca
+36-70-778-3734
ruppert@ruppert.hu • www.ruppert.hu

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
erős paprika, köménymag és intenzív
fűszeresség dominál, meggyel,
fekete cseresznyével és mentalevéllel
kiegészítve. Szájban telt test, magas
alkohol és nagyon gazdag gyümölcsösség uralkodik rétegzett struktúrával
és selymes, de határozott tanninnal.
Hosszú lecsengésében szantálfa, kakaó
és tonkabab jelentkezik.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Ruppert Szőlőbirtok és Pincészet

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

2013

Villány

27 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2002

Villány
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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
within3 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
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.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

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 Pincészet

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

56.
7773 Villány-Pincesor, Baross Gábor u.
+36-30-528-8855
stier.hu
villanyiborbaratok@gmail.com • www.

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 rozébor, 35 %-a vörösbor.

Rózsaszín. Illatában piros bogyós gyümölcsök uralkodnak, lédús szamóca
és málna formájában. Ízben rendkívül
friss, ropogós, üde stílust képvisel,
málna és eper vezeti fel az igazán
kedves, gyümölcsös stílust. Selymes,
majdnem lekváros textúrával köszön el
ez az ízgazdag, szép rozé.

Stier Winery

Stier Pincészet

Pinot Noir Rosé

|

Termelő

Stier Winery

750 - 1500
Ft • HUF

2017

Villány

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

Halvány lazac szín. Lassan bontakozó
illatában málna és eper dominál kerek,
kedves stílusban. Ízben könnyed
gyümölcsösség, egy kevés virágosság
és rózsás parfümösség is megjelenik.
Harmonikus lecsengésű tétel, közepes
testtel és alkohollal párosítva.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Mély rózsaszín. Kifejezett, gyümölcsorientált aromatika, kandírozott
cseresznye, „mon cheri”, szilva, szinte
édeskés jelleg uralkodik az orrban.
Mintha egy kevés maradékcukor lenne
benne, ugyanakkor száraz, ami jól is
áll neki. Érett gyümölcsösség jellemzi
ropogós savakkal és szép lecsengéssel.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Deep pink colour. The pronounced,
fruity style shows candied cherry, mon
cheri, plum and almost “sweet” like
tones on the nose. Perhaps a dash of
residual sugar on the palate suits it
well. Ripe fruitiness, crisp acidity and
fine finish.

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Pale salmon colour. The slowly
opening nose suggests raspberry and
strawberry, quite pleasant indeed.
Light fruitiness appears on the palate,
followed by floral tones and rose
like perfume notes. Delicious and
harmonious finish with medium body
and alcohol.
könnyű
light-bodied

száraz
dry

Merlot Rosé
Villány

308

1 éven belül
within 1 year

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

750 - 1500
Ft • HUF

Deep ruby colour. Moderately intensive
on the nose, suggesting smoky and
roasted notes, accompanied by some
forest fruit in the back. Broad, velvet
tannin texture and high alcohol,
followed by fuller body. Pronounced
fruitiness, led by refreshing forest fruit
and overt use of oak, yet showing good
integration. Long finish.

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

Villány

2017

Villány

10 ha

Stier Winery

Kékfrankos Rosé

Stier Winery
2009

|
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Stier Pincészet

|

Stier Winery

Stier Pincészet

Villányi Portugieser
750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Stier Pincészet

|

Termelő

Stier Winery

Stier Pincészet

Kékfrankos

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

|

Termelő

Deep ruby colour. The developed nose
points to blackberry, some coffee
and pepper in the back. Reserved
freshness, high alcohol, medium
full body and slightly drying, but
fine-grained tannins. The flavour
profile suggests dark chocolate, clove,
blackberry, plum and some leathery
notes.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín. Fejlett illatában szeder,
egy kevés kávé és bors jelentkezik a
háttérben. Visszafogott frissesség,
magas alkohol, közepesen telt test és
enyhén szárító, de finom szemcsés
tanninok jellemzik. Ízben étcsokoládé,
szegfűszeg, szeder, szilva és kissé
bőrös jegyek bukkannak fel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Purple colour. The moderately
intensive nose suggests ginger, cherry,
plum and a hint of vanilla in the back.
Medium alcohol and acidity with a
rather light body. True fruit explosion,
the flavour profile points to plum and
sour cherry, accompanied by some
ginger. Soft finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Stier Winery

Cabernet Franc
Villány

3000 - 4500
Ft • HUF

2013

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2011

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

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.

Mély rubin szín. Fűszer, menta, sok
rétegű aromatika, bacon szalonna és
piros paprika mutatkozik az illatban.
Finom gyümölcsösség, lédús, telt test,
magas alkohol, még mindig friss savak,
valamint kifejezett tannin jellemzi.
Minden magas a borban. Kifejezett
lecsengésében eper és szilvalekvár
bukkan fel koncentrált stílusban.

Termelő

Deep ruby colour. Spice, mint,
multi-layered aromas, bacon and
paprika appear on the nose. Fine
fruitiness, juicy, full body, high alcohol,
remarkable freshness and refined
tannins. Everything is high in the wine.
Pronounced strawberry and plum jam
pop up on the finish in a fairly bold
style.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

száraz
dry

fűszeres
spicy
hordós
oaky

3 éven belül
within 3 years

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-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.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Villány

2013

Bíbor szín. Mérsékelten intenzív
illatában gyömbér, cseresznye,
szilva és egy kevés vanília bukkan fel a
háttérben. Szájban közepes alkohol és
sav, valamint könnyed test jelentkezik.
Igazi gyümölcsbomba, ízben szilvára és
meggyre emlékeztet, némi gyömbérrel
kiegészítve. Visszafogott lecsengéssel
rendelkező tétel.

könnyű
light-bodied

Stier Winery

Merlot
Villány

2017

310

|
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Streit-Zágonyi Pincészet

Streit-Zágonyi Pincészet

cabernet sauvignon

Villány

2015

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

Streit-Zágonyi Pincészet

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

The Streit-Zágonyi vineyard was founded in 2013. They have 5 hectare of territory with the following
variety: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Kékfrankos, Chardonnay and Hárslevelű. The main
aim is to create something new and unique. Create it with respect and care. Together with the enviroment.
With the hill, with the sun, with the soil. The wines are ment to be fresh, fruity, lively, with great body at
the same time. Being in symbiosis with the nature, they will start to build their wine processing plant in
september, 2018. It will be the first winery powered fully by renewable energy in Hungary. (wind power,
geothermal- and sun energy)

fűszeres
spicy
hordós
oaky

2013-ban telepítettek 5 hektár területet a Siklós Városhegy déli lejtőin. Telepített fajtáik a cabernet
sauvignon, cabernet franc, merlot, kékfrankos, hárslevelű és chardonnay. Filozófiájuk, hogy megfelelő
gondossággal és alázattal egyedit, természeteset szeretnének készíteni, egy új üde színfolt lenni a villányi borok palettáján. Inkább minőség mint mennyiség, gyümölcsösség, frissesség kellő beltartalommal
párosulva. Együtt élni és lélegezni a természettel, ez a borászat célkitűzése. Ennek szellemében fogják
megépíteni feldolgozóüzemüket is, amely az első geothermiával szél- és napenergiával működő aktív
energetikájú borfeldolgozó lesz Magyarországon.

könnyű
light-bodied

7773 Villány, Oportó u. 14.
streit-zagonyi.hu
+36-30-946-1309 • nagy-faro.tibor@
www.streit-zagonyi.hu

Mély rubin szín. Fejlődő illatában érett
szeder és fekete ribizli mutatkozik
egy kevés étcsokoládéval a háttérben.
Élénk savak, közepes test és alkohol
vezeti a bort, jól beépült, finom
szemcsés csersavakkal. Ízben fekete
cseresznye, fekete ribizli, fűszerpaprika
és pörkölési jegyek bukkannak fel.
Szép egyensúllyal rendelkező, komplex
tétel, hosszú lecsengéssel.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

5 ha

Streit-Zágonyi Winery

The Union

Streit-Zágonyi Winery
2013

|

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő

Deep ruby colour. The developing
nose shows ripe black currant and
blackberry, underlined by some dark
chocolate in the back. Lively acidity,
medium body and alcohol lead the
wine, accompanied by refined tannin
structure. The flavour recalls black
cherry, black currant, paprika and
roasted notes. Fine balance with
complexity and long finish.

Streit-Zágonyi Winery

Rosé

kékfrankos

Villány

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

312

Termelő

Salmon colour. The lively nose
suggests orange, wild strawberry and
bold fruitiness. Refreshing acidity with
rich flavour profile on the mid palate,
followed by overt fruitiness. Ripe red
berry and blood orange, accompanied
by some herbal tones in the back.
Medium long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Lazac szín. Lendületes illatában
narancs, szamóca és érett gyümölcsök
bukkannak fel. Friss savak mentén gazdag ízérzet és kifejezett gyümölcsösség
jelentkezik a szájban. Intenzív piros
bogyós gyümölcsök és vérnarancs
jellemzi, egy kevés gyógynövényes
jeggyel kiegészítve. Közepesen hosszú
lecsengéssel köszön el.
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Tiffán Ede és Zsolt Pincészete

Tiffán Ede és Zsolt Pincészete

Tiffán Ede and Zsolt Winery

Cuvée Carissimae

Tiffán Ede and Zsolt Winery

cabernet sauvignon,
cabernet franc

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Villány
Pannon borrégió
Pannon Wine Region

2013

This family estate is found within the borders of the Villány wine district, occupying 20 hectares of some
of the best vineyards - Jammertall, Sterntall, Ördögárok, Remete, Kopár and Várerdő. The majority of the
vineyards are located between 130-200 m above sea level. The following grapes are grown: Portugieser,
Kadarka, Kékfrankos, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, and Cabernet Sauvignon. They are cultivated
by the medium high cordon, which is spur pruned to one and two buds. The winery has won numerous
awards at international wine competitions.

Tiffán Ede és Zsolt Pincészete

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

A családi birtok szőlőterületei a Villányi borvidék termelési körzetében találhatók. A legjobb dűlőkben helyezkednek el, a Jammertall-ban, a Sterntall-ban, az Ördögárokban, a Remetében, a Kopáron és a Várerdőben.
A szőlőterület nagysága 20 hektár. Többségük 130-200 méter tengerszint feletti magasságban található.
Az ültetvényekben a következő fajtákat termesztik: portugieser, kadarka, kékfrankos, pinot noir, merlot,
cabernet franc, cabernet sauvignon. Művelésmódjuk középmagas kordon, amelyen egy- és kétrügyes rövidcsapos metszést végeznek. A pincészet számos nemzetközi borverseny kitüntetésével büszkélkedhet.

Gránát szín. Szerteágazó
aromatikájában kávé, fekete szeder,
dohánylevél és avar bukkan fel a
háttérben, kökénylevéllel, galagonyával
és szójaszósszal kiegészítve. Telt test,
magas alkohol, visszafogott frissesség
és kifejezett tannin jellemzi. Sok fekete
bogyós gyümölcs, bőrösség és dohánylevél teljesedik ki a közepesen hosszú
lecsengésben.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

7773 Villány, Erkel Ferenc utca 10.
+36-72-592-000
iroda@tiffans.hu • www.tiffans.hu

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

20 ha

könnyű
light-bodied

1991

|

Termelő,
Bornyitó,
Veritas

Garnet colour. The multi-layered
aromas showing plenty of coffee,
blackberry, tobacco and wet leaf in the
back, underlined by some sloe leaf,
hawthorn and soy sauce. Full body,
high alcohol, reserved freshness and
pronounced tannins. Plenty of dark
berry fruit on the palate in combination
with distinct leathery touch, tobacco
leaf and medium long finish.

Tiffán Ede and Zsolt Winery

Immortal

merlot, cabernet sauvignon,
cabernet franc
2015

314

1500 - 3000
Ft • HUf

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Bornyitó,
Veritas

Garnet colour. Tertiary notes appear
on the nose, followed by sour cherry,
cherry, jam and sweet spiciness. Full
body, medium alcohol and acidity, as
well as velvet like tannin texture on
the palate. Overripe cherry, pepper and
clove pop up on the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránát szín. Tercier jegyekkel indít
az illatban, majd meggy, cseresznye,
lekvárosság és édes fűszerek mutatkoznak. Telt test, közepes alkohol és
sav, valamint selymes tannin jellemzi.
Túlérett cseresznye, bors, vanília és
szegfűszeg bukkan fel a lecsengésben.

Villány
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Vin Art Pincészet
Vin Art Winery
2007

Villány

10 ha

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

7773 Villány, Zrínyi út 12.
+36-77-500-040
info@kochboraszat.hu • www.vinart.hu

Nagyharsányban, a Kolónia sor 56. alatt található a több mint 100 éve épült présház, melyet korhűen
újítottak fel. Itt alakították ki a villányi szőlőik feldolgozásához megfelelő pincészetet. Kiváló fekvésű szőlőültetvényeik a Villányi borvidék egyik legjobb termőhelyén, a diósviszlói Imre-völgyben találhatók. Termőterületeiket nagy odafigyeléssel gondozzák, jellemző a hektáronkénti magas tőkeszám, terméseiket
korlátozzák, gondos kézi szüreteléssel szedik. Arra törekednek, hogy a legjobb bort készítsék el. Komoly
terméskorlátozást, minden vörösbornál kis fahordós érlelést és hosszú palackos érlelést alkalmaznak,
ami prémium minőséget eredményez.
In Nagyharsány, located at 56 Kolónia sor, stands an hundred-year-old press house. Having been
authentically restored, the winery is suitable for processing Villány grapes. The vineyards are situated
in one of the best areas of the wine region, namely Imre Valley around Diósviszló. Plantations are tended
to with great care; vine density is generally high, while yields are limited. Harvesting is done meticulously
by hand with the aim of achieving the best quality wine, using strict yields. All red wines are aged in both
small wooden casks and bottles, resulting in premium quality wines.
Vin Art Pincészet

|

Vin Art Winery

Villányi Cabernet
Sauvignon
2013

316

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan

Purple colour. The pronounced nose is
full of ripe black berry fruit, black tea,
smoky character and some chocolate
in the back. Full body, high alcohol
and reserved acidity. Slightly rustic
tannin texture appears on the palate,
accompanied by the aromas from the
scent. Plum, juniper, chocolate and
vanilla pop up on the flavour profile.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Bíbor szín. Kifejezett illatában érett
fekete bogyós gyümölcsök, fekete tea,
füstös jegyek és csokoládé bukkan fel.
Telt test, magas alkohol és visszafogott
savak jellemzik. Némi rusztikus cserzőanyag mellett az illatból megszokott
aromatika jelentkezik az ízben is.
Szilva, boróka, csokoládé és vanília
jelenik meg a szájban.

Villány
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Vinatus Szőlőbirtok
és Pincészet

Vinatus Szőlőbirtok és Pincészet

cabernet franc, merlot, syrah

Villány

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Bornyitó

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

After initially immersing himself in the world of wine, László Kovács, an entrepreneur based in the city
of Szeged, knew that one can find serenity in a glass of wine, away from the ever-changing economy.
Traditional tastes through the use of Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot and Portugieser, show
the loyalty towards this area, as does the estate’s name - Vinatus, the latin word for Villány. In addition
to the traditional varieties, Syrah also adds life to the winery. In the spring of 2012, the Vinatus Cellar and
Guesthouse opened its doors to guests for wine tastings and pleasant meals.

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Deep purple colour. The pronounced
nose is full of blackberry, currant, sour
cherry and some overt leathery tones.
The flavour profile points to plum jam,
liquorice and sour cherry. Ripe style,
medium full body and high alcohol
on the palate with a rather moderate
finish.
fűszeres
spicy
hordós
oaky

Kovács László szegedi vállalkozó, amint először belekóstolt a borok világába, tudta, hogy az állandóan változó
gazdaság mögött biztos nyugalomra találhat egy pohár bor mellett. Nemcsak a hagyományos ízek megteremtése, így a cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot és portugieser mutatja a lojalitást a vidék felé,
hanem a név is: a Vinatus szó Villány latin neve. A tradíciók mellett megtalálható a syrah is, amely modern
ízvilágot varázsol a Vinatus pince életébe. A Vinatus Pince Fogadó 2012 tavaszán nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, hogy meginvitálja őket egy borkóstolásra, vagy akár egy kellemes vacsorára.

Mély bíbor szín. Kifejezett illatában
fekete szeder, ribizli, meggy és egy
erőteljesebb bőrös karakter jelenik
meg. Ízében szilvalekvár, medvecukor
és meggy dominál. Érett stílus, közepesen telt test és magas alkohol mellett
mérsékelt lecsengéssel köszön el.

könnyű
light-bodied

7773 Villány, Baross Gábor utca 107.
+36-30-414-9603
info@vinatus.hu • www.vinatus.hu

Vinatus Szőlőbirtok és Pincészet

Villány

2015

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

17 ha

Vinatus Wine Estate and Cellar

Saliva

Vinatus Wine Estate and Cellar
2012

|

Vinatus Wine Estate and Cellar

Villányi Franc
cabernet franc

Villány

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 rubin szín. Mérsékelt illatában
szeder, szilva, fűszerpaprika és
egy kevés kávés jelleg mutatkozik.
Populáris és egyben érdekes. Közepes
test és alkohol, diszkrét savkészlet és
selymes tanninok jellemzik. Szilva,
cigánymeggy, fűszerpaprika és némi
avarosság vezeti az ízeket. Elegáns,
hosszú lecsengéssel köszön el.

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Auchan,
Bornyitó

Deep ruby colour. The moderate nose
shows blackberry, plum, red paprika
powder and a hint of coffee. Popular,
yet interesting at the same time.
Medium body and alcohol, rather
moderate acidity and velvet like tannin.
Plum, dark sour cherry, red paprika
and some wet leaf character pop up
on the palate. Elegant wine with long
finish.
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Vylyan 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.

|

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.
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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 Pincészet

Vylyan Vineyards and Winery

2013

|

Vylyan Vineyards and Winery

Mandolás

cabernet franc
2012

Termelő,
Veritas

Mély rubin szín. Meleg aromatikájában
húsos, bacon-ös jegyek, kifejezett fahordó,
menta, medvecukor és diszkrét füstösség
mutatkozik. Szájban friss gyümölcsök
sokasága, selymes tannintextúra, telt test
és nagyon szép egyensúly jelentkezik. Rengeteg fekete bogyós gyümölcs, rózsabors,
erdei gyümölcsök és hosszú, koncentrált
lecsengés jellemzi. Igazán élményteli bor.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Deep ruby colour. Warm aromas appear
on the nose, accompanied by fleshy,
bacon like notes, pronounced oak, mint,
liquorice and discrete smokiness. Fresh
fruit pops up on the palate with velvet
tannin texture, full body and fine balance.
Plenty of black berry fruit, rose pepper,
forest berry and long, concentrated finish.
Truly an exciting wine.
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5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Mély gránát szín. Fejlett aromatikája lassan
bontakozik, érdemes dekantálni. Szeder,
lekvár, medvecukor, finom kávés jegyek
és egy kis ánizs bukkan fel az illatban.
Közepes savak, telt test, kifejezett alkohol
és selymes, finom szemcsés tanninok
jellemzik. Ízben a szilva, a kávé, az avar és
a fekete bors mellett vanília jelentkezik.
Nagyon szépen tartja magát, igen izgalmas,
rétegzett tétel, mely hosszú lecsengéssel
köszön el.
Deep garnet colour. The developing
aromas open up slowly, it is worth to
decant. Blackberry, jam, liquorice and
fine coffee notes appear on the nose,
underlined by some anise. Medium
acidity, full body, marked alcohol and
velvet, fine-grained tannins on the palate.
The flavours suggest plum, coffee, wet
leaf and black pepper with vanilla. It’s still
holding up very well, an exciting, multilayered wine with really long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

száraz
dry

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

fűszeres
spicy
hordós
oaky

5 éven belül
within 5 years

Villány

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

könnyű
light-bodied

Villány
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Vylyan Pincészet
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Villányi Syrah

könnyű
light-bodied
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Vylyan Pincészet

Wassmann Pince

Wassmann Pince

Villány

2 ha

Wassmann Cellar

Cabernet Franc

Wassmann Cellar
1998

|

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.

Mély rubin szín. Illatában szeder,
szilva és meggyes tónusok jelentkeznek. Diszkrét fahordóra utaló édes
fűszerek húzódnak meg a háttérben.
Arányos szerkezet, közepes alkohol
és test, valamint robusztus csersavak
jellemzik. Szilva, cseresznye és vanília
vezeti az ízeket. Barátságos, szép bor.

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

|

Termelő,
Terroir Club

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Deep ruby colour. Blackberry, plum
and sour cherry notes appear on
the scent. Refined use of oak with
sweet spiciness in the back. Well-knit
structure, medium alcohol and body,
accompanied by robust tannins. Plum,
cherry and vanilla lead the flavour
profile. Friendly, pretty wine.

Wassmann Cellar

Cabernet Sauvignon
Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2014

Villány

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2014

RED and ROSÉ • 2018 • WINES OF EXCELLENCE

Termelő,
Terroir Club

Deep ruby colour. Black pepper, ground
paprika, violet and juniper appear on
the nose. The ripe style is followed by
pronounced spiciness, chocolate, black
tea and tobacco leaf. Good balance
between the medium body and
alcohol. Plum, juniper, vanilla and dark
chocolate lead the flavours.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.

Mély rubin szín. Kifejezett illatában
fekete bors, őrölt paprika, ibolya és
boróka jelentkezik. A háttérben érett
stílust képvisel erőteljes fűszerességgel, csokoládéval, fekete teával és
dohánylevéllel kiegészítve. Arányos
szerkezet a szájban, a közepesen telt
alkohol jó egyensúlyt mutat a testtel.
Szilva, boróka, vanília és étcsokoládé
vezeti az ízeket.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Termelő,
Terroir Club

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.

könnyű
light-bodied

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Wassmann Pince

Wassmann Cellar

Kékfrankos

324

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Although this cellar founded by Ralf Wassmann and Susan Hanauer is not widely known, it belongs to the most
important of 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 particularly renowned for its white wines, but Wassmann Olasz
Rizling is among the top Hungarian whites. Their Cabernet Franc is an examplary wine.

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

2014

Pannon borrégió
Pannon Wine Region

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

Wassmann Pince

Villány

BORKIVÁLÓSÁGOK • 2018 • VÖRÖS és ROZÉ

325

FELSŐ-MAGYARORSZÁG BORRÉGIÓ
UPPER HUNGARY WINE REGION

326
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Felső-Magyarország borrégió egyike a jogszabályilag még nem lehatárolt borrégióknak. A Mátra és a
Bükk hegységek, valamint az Alföld találkozásánál
található. A szőlőültetvények többsége 200-300
méter magas fennsíkokon, valamint ezek lankáin
fekszik, de a Nagy-Eged-hegy oldalában 500 méteres magasságban is található szőlő. Az uralkodó
talajtípus a vulkáni eredetű riolittufa, illetve az
azon kialakult barna erdőtalajok. A régió a Bükki,
a Mátrai és az Egri borvidékből áll, teljes szőlővel
betelepített területe jelenleg mintegy 13090 hektár. Klímáját elsősorban az Északi-középhegység vonulatai befolyásolják, védelmet nyújtva az
északi hidegektől. A leggyakoribb talajformák a
vulkáni eredetű riolittufán, dácit tufán és andeziten képződött többféle (ramman, csernozjom,
kovárványos, erodált) barna erdőtalajok, valamint
riolittufán kialakult lösz, fekete nyirok- és barna
erdőtalajok. Egyes helyeken lepedék öntéshomok
vagy a tengeri mészkőüledékeken képződött barna erdőtalaj a jellemző.

Upper Hungary is one of the country’s wine regions
which is yet to be designated by statutory means.
Most of the growing area occupies altitudes of
200 m to 300 m on the slopes and plateaus of the
Mátra and Bükk mountains overlooking the Great
Plain. Although, in some places such as the NagyEged Hill, the vineyards are planted at elevations
as high as 500 m above sea level. Comprising a
total of some 13,090 hectares planted with vines,
the region includes the Bükk, Mátra and Eger
wine districts. The climate is shaped under the
main influence of the mountains which make up
Hungary’s Northern Range, whose peaks shelter
the vineyards from cold northerly winds. The
predominant soils are diverse brown forest soils
(Ramann’s, chernozem, banded, erosional), as
well as loess, black erubase and brown forest soils
evolved over volcanic rhyolite tuff. Some locations
are characterized by sheet alluvial sands or brown
forest soils over calcareous marine sediments.

A Felső-Magyarország borrégió területén a következő védett eredetű és tájborokat termelik:
Bükk (védett eredetű bor)
Debrői Hárslevelű (védett eredetű bor)
Eger (védett eredetű bor)
Mátra (védett eredetű bor)
Felső-Magyarország (tájbor)

Upper Hungary includes the following wines of
protected origin (PDO) and land wines (PGI)
designations:
Bükk (PDO)
Debrői Hárslevelű (PDO)
Eger (PDO)
Mátra (PDO)
Felső-Magyarország (“Upper Hungary” — PGI)
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BÜKK

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

A Bükk-hegység déli oldalán tengerszint felett 150 és 250 méteres magasságban helyezkedik el a borvidék szőlőterületének 90 %-a.

Felső-Magyarország borrégió • Upper Hungary Wine Region

The vast majority of the district’s vineyards are planted at altitudes of 150
to 250 meters on the slopes of the Bükk Mountains.
KLÍMA

Defined by the Bükk range, whose peaks protect the vines from cold
northerly winds, the climate is prone to extremities. During a harsh
winter, which is not uncommon in the area, the vines are only protected from damage by the altitude (above 150 m) and the unimpeded
flow of the cold air mass through the rows. Spring generally arrives
late and frost often sets in as early as late October. The number of
sunshine hours is 1950-2000; annual precipitation is low at 500-550
mm. The climate is generally dry and cool.

328

SOIL TYPE

Általában riolittufán kialakult lösz, fekete nyiroktalajok, barnaföldek és
agyagbemosódásos erdőtalajok találhatók a körülhatárolt területen.

mm/év
mm/year
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1950-2000
óra/év
hour/year

középhőmérséklet • mean temperature

500-550

napsütés • sunshine

The district has loess, black erubase, brown forest and lassivage forest
soils typically overlying a bedrock of rhyolite tuff.

csapadék • precipitation

• ASZALÓ
• BARABÁS
• BOGÁCS
• BORSODGESZT
• BÜKKARANYOS
• BÜKKZSÉRC
• CSERÉPFALU
• CSERÉPVÁRALJA
• EDELÉNY
• EMŐD
• HARSÁNY
• KÁCS
• KISGYŐR
• KISTOKAJ
• MÁLYI
• MEGYASZÓ
• MEZŐKÖVESD
• MISKOLC
• NYÉKLÁDHÁZA
• SÁLY
• SZIKSZÓ
• TARD
• TIBOLDDARÓC
• VATTA

ha
ha

CLIMATE

Klímáját elsősorban a Bükk befolyásolja, védelmet nyújtva az északi
hidegektől. Éghajlata kevésbé kiegyenlített és esetenként kemény tél
is előfordul. Ilyenkor csak a jó fekvés (150 méter tengerszint feletti magasság) és a hideg levegő szabad lefolyása óvja meg az ültetvényeket.
A tavasz általában későn köszönt be és nem ritkák az október végi
fagyok sem. A napsütéses órák éves száma 1950-2000 körül alakul.
A csapadék 500-550 mm évente. Az éghajlata száraz, hűvös és csapadékszegény.

TALAJTÍPUS

1034
65254

9,95
°C/év
C/year

°
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Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)

SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

BÍBORKADARKA
BLAUBURGER
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERFÜRTŰ
FURMINT
HÁRSLEVELŰ
IRSAI OLIVÉR
KÉKFRANKOS
KÉKOPORTÓ
KIRÁLYLEÁNYKA
LEÁNYKA
MERLOT
OLASZ RIZLING
OTTONEL MUSKOTÁLY
PINOT BLANC
PINOT NOIR
RAJNAI RIZLING
RIZLINGSZILVÁN
SÁRGA MUSKOTÁLY
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
SZÜRKEBARÁT
TRAMINI
TURÁN
ZENIT
ZENGŐ
ZÖLD VELTELINI
ZWEIGELT
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Mezei Pincészet
Mezei Winery
1992

Bükk

75 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 14.
+36-49-337-035
ipinceszet.eu
mezeipinceszet@gmail.com • www.meze

A pincészet birtokai a kiváló természeti adottságokkal rendelkező Tibolddarócon, a Bükki borvidéken
találhatóak. Termékpalettájukban megtalálhatóak fehér-, rozé- és vörösborok, valamint fehér és rozé
pezsgők. Boraik tekintetében alapvetően az elegáns savkészlet és gyümölcsös jelleg a vezető ízjegy, akár
fehérborról, akár vörösborról vagy éppen pezsgőről esik szó.
The estates of the winery can be found in Tibolddaróc, with excellent natural conditions, in the Bükk wine
region. The product range includes white, red and rosé wines, white and rosé sparkling wines. Their wines
are typically characterized by an elegant acidity, and fruity flavours are the dominant.

Mezei Pincészet

|

Mezei Winery

Bükki Cabernet
Sauvignon
2016
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750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Artizan

Deep purple colour. The slowly opening
nose shows some black currant, it’s
more about the fruit. The refreshing
fruitiness pops up on the palate with
black currant, blueberry, juicy style,
followed by medium body and alcohol
and light tannin. Easy-drinking wine,
certainly friendly in personality.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély bíborvörös szín. Lassan nyíló illatában egy kevés fekete ribizli bukkan
fel, leginkább a gyümölcsösségről szól.
Szájban frissítő gyümölcsösség, fekete
ribizli, áfonya, lédús stílus, közepes
test és alkohol, valamint könnyed
tannin mutatkozik. Jól fogyasztható,
barátságos tétel.

Bükk
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EGER

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.

Felső-Magyarország borrégió • Upper Hungary Wine Region

KLÍMA

The 47-year average of accumulated weather data are the following:
annual mean temperature 10.65 °C; precipitation 592.6 mm; insolation 1964 hours.
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.

332

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.
FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

mm/év
mm/year
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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

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.

TALAJTÍPUS

5612
65254

10,65
°C/év
C/year

°
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Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Besenyei Borház

Besenyei Borház

kékfrankos, cabernet sauvignon,
merlot
Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

2012

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

könnyű
light-bodied

“We believe ‘together is better’”. 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 using natural methods. Common in all their wines is the clean and velvetlike character.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

„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.

Halvány rubin szín. Illatában gyógyfüvek, menta, kakukkfű és egy kevés
gyanta keveredik. Visszafogott savak,
magas alkohol és közepesen telt test
jellemzi. Rusztikus stílus, kevesebb
gyümölcs, inkább tercier jegyek
mutatkoznak az ízben kávéval, avarral,
étcsokoládéval és egy leheletnyi karamellával. Enyhén szárító tanninérzet
kíséri a közepesen hosszú lecsengést.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

hrsz.
3399 Andornaktálya, Alsópart 055/81
+36-30-249-7991
r.hu
klari@besenyei.hu • www.besenyeibo

|

Eger

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Eger

40 ha

Besenyei Borház

Besenyei Wine House

Vörös Cuvée

Besenyei Wine House
2000

|

Termelő

Pale ruby colour. Herbs, mint, thyme
and a hint of waxiness appear on the
nose. Restrained acidity, high alcohol
and medium body. Rustic style with shy
fruit, sharing rather tertiary flavours,
led by coffee, wet leaf, dark chocolate
and a hint of caramel. Slightly drying
tannin feeling with moderately long
finish.

Besenyei Wine House

Egri Kékfrankos
Eger

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2013

334

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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
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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Böjt Borászat

Bolyki Pincészet

Böjt Winery

Bolyki Winery

2000

Eger

45 ha

1998

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3326 Ostoros, Arany János u. 43.
+36-20-249-6821
site.com/bojtbor
info@bojtboraszat.hu • www.bojtbogi.wix

Eger

27 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3300 Eger, 0640/19. hrsz.
+36-70-603-9474
ipinceszet.hu
info@bolykipinceszet.hu • www.bolyk

A Böjt Borászat az Egri borvidéken, Egertől kb. 5 km-re, Ostoroson található. Családi borászat, melyet Böjt
László alapított 1993-ban. Az akkori 3 hektár szőlőterület mára 20 hektárosra nőtt. Három bort készítenek, Egri Bikavért, Egri Csillagot és rozét.

A pincészet Eger belvárosától 10 percre helyezkedik el egy régi kőfejtő 30 méteres falai között. A borász,
Bolyki János agrármérnök, 2003 óta készít borokat és már az első Bikavére 2006-ban Bordeaux-ban a
Borok Olimpiáján ezüstérmet kapott. Azóta minden évben egy vagy két érmet elhoz Bordeaux-ból.

Böjt Winery is located in Ostoros, 5 kilometers from Eger, in the Eger wine region. This family winery was
established in 1993 by László Böjt. Starting with 3 hectares, it has now grown to 20 hectares. The winery
specializes in three wines: Egri Bikavér, Egri Csillag and rosé.

This winery lies 10 minutes from downtown Eger, next to the 30-metre-high walls of an old quarry. The
winemaker, János Bolyki is an agricultural engineer, and has been producing wine since 2003. His first
ever Bikavér was awarded a silver medal in 2006 at the Bordeaux Wine Olympics. Since then, his wines
have received either one or two medals in Bordeaux each year.

Böjt Winery

Bolyki Pincészet

Egri Bikavér
Eger

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság

Ruby colour. Pronounced, smoky,
roasted aromas with plum, blackberry
and black cherry. Full body, medium
acidity and alcohol, followed by slightly
chewy tannins. Sour cherry, cherry
and mulberry appear on the palate,
underlined by some tobacco leaf.
Discrete finish.

Gránátvörös szín. Enyhén zárkózott
illatában őrölt pirospaprika, bors és
picit húsos stílus jelenik meg, fekete
cseresznyével, cigánymeggyel és
szegfűszeggel kiegészítve a háttérben.
Magas alkohol, közepesen telt test és
enyhén rágós csersav jellemzi. Szilva,
fekete cseresznye, kifejezett borsos
jelleg és medvecukor bukkan fel az ízben, diszkrét dohánylevéllel párosítva.
Szépen strukturált, sűrű bor, hosszú
lecsengéssel, jól tartja magát.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied
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1500 - 3000
Ft • HUF

Eger

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2013
3 éven belül
within 3 years

Rubin szín. Intenzív illatában füstös,
pörkölési aromatika, szilva, szeder és
fekete cseresznye bukkan fel. A telt
test, közepes sav és alkohol mellett
némiképpen „húzós” tannin mutatkozik. Meggy, cseresznye, piros szeder
és dohánylevél jelentkezik a szájban.
Diszkrét lecsengésű tétel.

könnyű
light-bodied

Bolyki Winery

fűszeres
spicy
hordós
oaky

2015
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Egri Cabernet Franc

kékfrankos, cabernet sauvignon,
Zweigelt, blauburger

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

|

könnyű
light-bodied

Böjt Borászat
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Termelő,
Bornyitó,
Bortársaság,
Zwack

Garnet colour. The slightly closed nose
shows ground red pepper, pepper and
slightly fleshy style, followed by black
cherry, black sour cherry and clove in
the back. High alcohol, medium body
and slightly chewy tannins. Plum,
black cherry, truly peppery like notes,
liquorice and discrete tobacco leaf
appear in the back. Well-structured,
dense wine with long finish, holding
up well.
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Demeter Borászat

Creatura Wine

Demeter Winery
Eger

1996

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3399 Andronaktálya, Alsópart 055/81.
+36-30-747-2000
rawine.hu
office@creaturawine.hu • www.creatu

The winery believes that aesthetics are just as important as gastronomic value with regard to wine
consumption in the 21st century. The wines produced in Eger represent outstanding quality while having
an exciting, unique and artistic appearance, which create fantastical experiences starting from the first
look at the bottle through to the last drop. Owning 12.5 hectares in and around Eger, the vineyards are
situated in Eger, Egerszalók, Demjén, Kerecsend and Nagytálya.

Creatura Wine

A Demeter Borászat óvja a természetet, ezért kizárólag kézzel művelik szőlőiket és kézimunkával készítik
boraikat. Folyamatosan növelik a bio növényvédőszerek arányát a művelésben. Ezekkel a természetes és
egyedi borokkal adják át a természet illatát, ízét és energiáit. Támogatják a művészetet, a sportot és sok
más olyan kezdeményezést, amivel szebb, egészségesebb jövőt építhetnek.
Demeter Winery believes nature must be preserved and therefore use only manual labour in the vineyards
when making their artisanal wines. The proportion of organic pesticides applied during cultivation is
continuously increased. The winery aims to provide consumers with the scent, taste and energy of nature
through their unique wines. By supporting the arts, sports and many other initiatives, they aim to build a
better and healthier future.

Demeter Borászat

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

kékfrankos, merlot, cabernet
sauvignon, cabernet franc, kadarka
2013

Termelő

Deep ruby colour. The restrained nose
suggests mint, basil, leathery notes
and a hint of sweet spiciness. High
alcohol, medium body and acidity with
slightly chewy tannins. Liquorice, ripe
blackberry, plum, pepper, earthy tones
and some coffee pop up in the back.
Long finish.

Gránát szín. Fejlett illatvilágában ánizs,
gyanta és bogyós gyümölcsök sokasága jelenik meg. Szájban az arányos
alkohol, a közepes test és a friss savak
jó tartást adnak a bornak, finom szemcsés tannintextúrával kiegészítve. Érett
gyümölcsök, áfonya és szeder bukkan
fel a szájban. Hosszú lecsengéssel
rendelkező, finesszel teli bor.

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

könnyű
light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied
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Demeter Winery

fűszeres
spicy
hordós
oaky

FelsőMagyarország

2012

338

|

Egri Bikavér

Gloriandus

Mély rubin szín. Visszafogott illatában
menta, bazsalikom, bőrös jegyek és
egy kevés édes fűszer is megjelenik.
A magas alkohol és a közepes test
és savak mentén diszkréten húzós
tannin jelentkezik. Medvecukor, érett
szeder, szilva, bors, földes tónusok és
kávé bukkan fel az ízvilágban. Hosszú
lecsengéssel köszön el.

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3300 Eger, Kőlyuktető út 28.
eterpinceszet.hu
+36-20-585-1126 • demeterpinceszet@dem
t.hu
cesze
www.demeterpin

Hitvallásuk szerint, a kulturált XXI. századi borfogyasztás során a gasztronómia mellett az esztétikai élményszerzés is alapvető fontosságú. Ezért olyan egri borokat alkotnak, melyek kiemelkedő minőségű
beltartalommal rendelkeznek, arculatuk pedig olyan izgalmas, egyedi, művészi kivitelezésű, mely megteremti a hangulatot, az első pillantástól az utolsó csepp elfogyasztásáig. Saját tulajdonú Egri és Eger
környéki, 12,5 hektáros szőlőbirtok áll rendelkezésükre. Dülőik Eger, Egerszalók, Demjén, Kerecsend,
Nagytálya településeken helyezkednek el.

cabernet franc, kékfrankos, merlot

Eger

20 ha

Eger

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Garnet colour. The developing aroma
world shows anise, resin and a plenty
of berry fruit. Well-balanced alcohol,
medium body and fresh acidity
support the backbone of the wine,
accompanied by fine-grained tannins.
Ripe fruit, blueberry and blackberry
appear on the palate. Wine with a long
finish and full of finesse.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

12,5 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2017
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Egri Korona Borház

Egri Korona Winehouse

Egri Cabernet
Sauvignon-Kékfrankos

2002

Eger

270 ha

|

Egri Korona Winehouse

Barrique Selection

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

kékfrankos, cabernet franc,
merlot, syrah, kadarka

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

2013
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 szolgálja 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..
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3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan

Garnet colour. The developed nose
points to sweet spiciness, smoky notes,
plum and black cherry, underlined by
some animality. Full body, high alcohol,
lively acidity and slightly chewy tannin
texture. The flavour profile points to
blackberry, plum, pepper and tobacco
leaf, underlined by a hint of clove.
Well-structured wine with long finish,
holding up quite well.

Deep garnet colour. Clean, pronounced
fruitiness and spicy aroma appear on
the nose. Ripe plum, black currant
and mint, underlined by a hint of
dark chocolate. Full body, elevated
flavour profile, excellent balance, truly
harmonious acidity and high alcohol.
Smooth, velvet like tannin texture,
accompanied by deep, layered and very
long finish. Enjoyable indeed!

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránátvörös szín. Fejlett illatában édes
fűszerek sokasága, füstösség, szilva
és fekete cseresznye jelenik meg, egy
kevés animalitással kiegészítve. Telt
test, magas alkohol és élénk savak
mentén diszkréten rágós tannintextúra
jellemzi. Ízében szeder, szilva, bors és
dohánylevél bukkan fel, egy leheletnyi
szegfűszeggel fűszerezve. Strukturált,
hosszú lecsengéssel rendelkező bor, jól
tartja magát.

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Termelő,
Auchan

fűszeres
spicy
hordós
oaky

2013

Eger

száraz
dry

Mély gránátvörös szín. Tiszta, kifejezett
gyümölcsös és fűszeres aromatika dominál az orrban. Érett szilva, fekete ribizli és
menta jellemzi, egy kevés étcsokoládéval
kiegészítve. Szájban telt test, rendkívüli
ízgazdagság, kiváló egyensúly, igazán
harmonikus sav és magas alkohol játéka
jelentkezik. Sima, bársonyos tannintextúrával, valamint mély, rétegzett és nagyon
hosszú lecsengéssel rendelkező bor.
Igazán élvezetes tétel!

Egri Korona Winehouse

Egri Cabernet
Sauvignon Barrique
Selection

5 éven túl
over 5 years

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

könnyű
light-bodied

Egri Korona Borház

Eger
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Egri Korona Borház

Egri Korona Borház

|

Egri Korona Winehouse

Jumurdzsák
syrah

2013

Egri Korona Borház

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránátvörös szín. Szilva, szeder,
medvecukor és ibolya egészül ki a
háttérben vaníliával és borssal. Telt
test, közepes savak és kifejezett alkohol mellett magas tannin mutatkozik
a borban. Szájban fekete cseresznye,
áfonya, szeder, medvecukor és dohány
bukkan fel egy kevés bőrösséggel
társítva. Komoly, hosszú lecsengéssel
és tökéletes egyensúllyal rendelkező
tétel.

2011

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan

Garnet colour. Plum, blackberry,
liquorice and violet appear on the nose,
underlined by vanilla and pepper in
the back. Full body, medium acidity
and elevated alcohol, accompanied
by high tannins on the palate. The
flavour profile suggests black cherry,
blueberry, blackberry, liquorice and
tobacco, followed by some leathery
note. Serious wine with long finish and
perfect balance.

Eger

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

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.

könnyű
light-bodied

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Egri Korona Winehouse

Selection
Egri Kékfrankos

342

Eger
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Gál Lajos Pincészete

Gróf Buttler

Gál Lajos Winery
Eger

1999

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

A birtok jelenleg 8 hektár saját ültetvénnyel rendelkezik, ezen kívül 1,5 hektár termését integrálják. Legjobb dűlőik a Nagy-Eged és a Síkhegy Egerben, a Pajados Ostoroson, valamint a Kántor-tag, a Kamra-völgy és a Tóbérc
Egerszóláton. Fehérboraikat, az egy éjszakán át történő áztatást és kíméletes préselést követően fahordóban
erjesztik és érlelik 5-6 hónapon át. A vörösborokat majd’ egy hónapig erjesztik héjon franciakádakban, vagy
műanyag kádakban. Ezt követően egy-másfél évig érlelődnek magyar tölgyből készült hordókban. A birtok
célja olyan egri borok készítése, mint például az Egerszóláti Olasz rizling, az Egri Csillag vagy az Egri Bikavér.
The Gál Lajos Winery currently has 8 hectares of its own plantations which are integrated with another 1.5
hectares during the harvest. Their best vineyards are Nagy-Eged and Síkhegy in Eger, Pajados in Ostoros,
as well as Kántor-tag, Kamra-völgy and Tóbérc in Egerszólát. White wines are macerated overnight and
delicately pressed, followed by fermentation and ageing in wooden casks for 5 to 6 months. Red wines are
fermented in open top wooden or plastic vats for almost a month, followed by ageing for one to one and
a half years in barrels made of Hungarian oak. The winery enjoys producing wines special to Eger such as
Egerszóláti Olasz Rizling, Egri Csillag and Egri Bikavér.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély gránátvörös szín. Illatában enyhén
befőttes, lekváros jegyek dominálnak,
kifejezett piros bogyós gyümölcsösséggel és finom fűszerességgel társítva.
A közepes test és alkohol mellett jó
egyensúly mentén halad a bor. Az enyhén érdes tannintextúrát közepesen
hosszú lecsengés követi.
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1500 -3000
Ft • HUF

Eger

3000 - 4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
3 éven belül
within 3 years

2015
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Egri Bikavér
Eger

száraz
dry

Termelő

Rubin szín. Mérsékelten intenzív
illatában fűszerek, fekete ribizli és
mentalevél mutatkozik. Telt test,
friss savak, enyhén szárító tannin,
valamint határozott és kifejezett ízvilág
jellemzi. Nagyon jó ivású bor, hosszú
lecsengéssel.

Deep garnet colour. The slightly
canned, jammy nose leads the aromas,
followed by overt red berry fruitiness
and fine spiciness. Medium body and
alcohol in good balance. Slightly rough
tannin texture with long finish.

Termelő,
Veritas

Ruby colour. The moderately intensive
nose shares spices, black currant and
mint leaf. Full body, fresh acidity and
slightly drying tannin with pronounced
and rich flavours. Easy-drinking style
with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

kékfrankos, cabernet sauvignon,
pinot, syrah, blaugurger, menoire,
portugieser

The winery was established in 1999 with the purpose of creating wines which perfectly reflect the area’s
characteristics while using the least possible intervention. Today they produce wines using only their own
harvested grapes from 35 hectares of vineyards on two slopes, namely Szarkás tető and Nagy-Eged hill.

Gróf Buttler

Gál Lajos Winery

Egri Bikavér

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

A borászatot 1999-ben alapították azzal a céllal, hogy tökéletes és területhű borokat készítsenek a lehető legkevesebb beavatkozással. Ma 35 hektáron gazdálkodnak, boraik csak a saját területeikről szüretelt
szőlőből készülnek. Területeik Egerben két dűlőben találhatók, a Szarkás tetőn és a Nagy-Eged hegyen.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

Eger

3300 Eger, Nagykőporos út 23-25.
+36-36-515-335
.hu
info@grofbuttler.hu • www.grofbuttler

3300 Eger, Szt. Miklós u. 6.
+36-20-915-0570
info@gallajos.hu • www.gallajoseger.hu

Gál Lajos Pincészete

35 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

8 ha

könnyű
light-bodied

1996
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Havas & Tímár Pincészet

Havas & Tímár Pincészet

cabernet franc

Eger

|

Havas & Timár Winery

Havas & Tímár Pincészet

Pinot Noir

5 éven belül
within 5 years

félszáraz
off-dry

Termelő

Ruby colour. Pronounced nose with
wet stone like character and plenty of
black berry fruitiness in combination
with discrete spiciness. The fresh
acidity, the medium body and the
alcohol show good balance with the
smooth tannin texture. Fine fruit,
graphite and mint pop up on the
flavour profile. Well-made wine with
long finish.

Havas & Timár Winery

1500 - 3000
Ft • HUF

2016

Eger

1500 -3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

félszáraz
off-dry

2012
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Pale garnet colour. The developed nose
points to sweet spiciness, strawberry,
raspberry and blackberry aromas in
combination with a touch of peppery
note. High alcohol, medium body and
acidity, slightly drying tannin texture.
The flavours suggest raspberry, cherry,
black pepper and some caned fruit.
Warm finish.

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.

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.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Termelő

fűszeres
spicy
hordós
oaky

száraz
dry

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

1 éven belül
within 1 year

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Halvány gránátvörös szín. Fejlett
illatában édes fűszerek, eper, málna és
szeder bukkan fel, egy kevés borsos
tónussal kiegészítve. Magas alkohol,
közepes test és savak, illetve diszkréten szárító tanninszerkezet jellemzi.
Ízében málna, cseresznye, fekete bors
és némi befőttes karakter jelenik meg.
Meleg lecsengéssel köszön el.

light-bodied

3000 -4500
Ft • HUF

Kékfrankos
FelsőMagyarország

346

|

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

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.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

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 hangsúlyt fektetnek. Törekednek arra, hogy a borkészítés a lehető legtermészetesebb módon, minél kíméletesebben történjen. Bíznak abban, hogy fogyasztóik
poharába ízlésüknek és igényeiknek megfelelő borokat tölthetnek.

Rubin szín. Kifejezett illatában nedves,
köves jegyek, fekete bogyós gyümölcsösség és diszkrét fűszeresség jelenik
meg. A friss savak mentén a közepes
test és alkohol jó egyensúlyt mutat,
sima tannintextúrával kiegészítve.
Finom gyümölcsösség, grafit és
menta is előkerül az ízvilágban. Hosszú
lecsengéssel rendelkező, szép tétel.

könnyű
light-bodied

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

Havas & Tímár Pincészet

FelsőMagyarország

2015

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

3,5 ha

Havas & Timár Winery

Franom

Havas & Timár Winery
2011

|
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Juhász Testvérek Pincészete

Kovács Nimród Borászat

Juhász Brothers Winery

Kovács Nimród Winery

1996

Eger

40 ha

2009

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3394 Egerszalók, Posta út 2.
+36-70-365-8239
u
juhaszvin@upcmail.hu • www.juhaszvin.h

Eger

30 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3300 Eger, Verőszala u. 66.
odwinery.com
+36-70-452-2626 • info@kovacsnimr
www.kovacsnimrodwinery.hu

A legmegfelelőbb termőhely kiválasztásával, a visszafogott terméssel és a legkorszerűbb feldolgozással boraik állandó jó minőségét garantálják. Munkájukat igazolja a hazai versenyeken elért aranyérmek és díjak.
By choosing the most suitable product range, with the moderate yield and the most up-to-date
processing, we guarantee the good quality of their wines. Their work is confirmed by the gold medals and
prizes won in domestic competitions.

A jó bor lényege az egyedülálló dűlőkben rejlik. Mivel Eger adottságai a világ nagy borvidékei közül leginkább Burgundiához vagy Kalifornia hűvösebb régióihoz hasonlíthatók, olyan fajtákat telepít a pincészet,
melyek itt érzik otthon magukat, és így világszínvonalú borokat készíthetnek belőlük. A Kovács Nimród
Borászat a 21. század technológiai vívmányait maximálisan kihasználva és a több száz éves hagyományt
követve készíti világszínvonalú borait. Korszerű, minden tekintetben felújított borászatukban mindig
örömmel látják a vendégeket.
The quality of wine essentially lies in the distinctive character of the vineyard. Realizing the similarity
of natural conditions in Eger to those in Burgundy and the cooler regions of California, the winery has
decided to plant varieties adapted to and benefiting from the local conditions, and thus capable of
producing worldclass wines. Nimród Kovács exploits the technological achievements of the 21st century
to the fullest extent possible while never veering from the path of centuries-old tradition. Refurbished in
every aspect, the modern winery always welcomes visitors.

Juhász Testvérek Pincészete

|

Juhász Brothers Winery

Kovács Nimród Borászat

Merlot Rosé

|

Kovács Nimród Winery

Rhapsody Monopole
Eger

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

kékfrankos, pinot noir, syrah, merlot,
cabernet franc

Eger

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2017
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Termelő

Deep ruby colour. Ripe berry fruit
appear on the nose with a somewhat
‘sweet’ tone. Very nice freshness, full
body and elegant, fine-grained tannin
texture. Perfect balance and complete
harmony with finesse. Blueberry, sour
cherry and blackberry pop up on the
palate. Lively wine with complexity and
linear style. Long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Mély rubin szín. Érett bogyós gyümölcsök, valamint egyfajta „édes” tónus
jelenik meg az illatban. Nagyon jó
frissesség, telt test és elegáns, finom
szemcsés tannintextúra jellemzi. Tökéletes egyensúly, minden harmonikus és
együtt mozog a finesszel teli tételben.
Áfonya, meggy és szeder bukkan fel
az ízben. Szép dinamikával megáldott,
összetett, egyenes vonalú, ugyanakkor
komplex bor. Hosszú lecsengéssel
búcsúzik.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Salmon colour. The reserved nose
shows some floral aroma, underlined
by raspberry, cherry and a distinct
cool note in the back. Light body, fresh
acidity and discrete fruitiness. Wild
strawberry, raspberry and currant
flavour, accompanied by a hint of
herbal element and stony tone in the
back.

348

2015

Termelő,
Veritas

könnyű
light-bodied

Lazac szín. Visszafogott stílusú
illatában egy kevés florális jegy egészül
ki málnával, cseresznyével és enyhe
hűvösséggel a háttérben. Könnyű
test és friss savak mentén diszkrét
gyümölcsösség mutatkozik. Szamóca,
málna és ribizli egy leheletnyi herbás
és könnyed köves tónussal fűszerezve.
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Orsolya Pince
Orsolya Winery
2001

Eger

9 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3326 Ostoros, Arany János út 65.
+36-30-380-7820
orsolyapince.hu
orsolyapince@orsolyapince.hu • www.

Az Orsolya Pincét két szőlész-borász, Turcsek Orsolya és Tarnóczi Zoltán működteti. A házaspár főiskola
elvégzése után vásárolt szőlőket, majd telepített változatos fajtákat. Törekednek a dűlők közti különbségek kiemelésére, 1 kg/tőke terhelésre. Karakteres bornak a kékfrankos alapú házasítást, valamint a helyi
fajtákat (kadarka, olasz rizling) tartják. A fehér must fahordóban erjed, érlelődik, a vörös cefre kádban
erjed és két évig fahordóban érlelődik.
Orsolya Winery is run by two viticulturists and viniculturists: Orsolya Turcsek and Zoltán Tarnóczi.
Having graduated from college, the couple bought some plantations to grow a colourful selection of
grape varieties. They pursue to accentuate the differences between vineyards; they use 1 kg/stock yield
restriction. They consider the Kékfrankos-based blended wine and local varieties (Kadarka and Olasz
Rizling) as characteristic wines. White must is fermented and aged in wooden barrels, while red mash is
fermented in vats and is further aged in wooden casks for two years.

Orsolya Pince

|

Orsolya Winery

Hetedhét

merlot, pinot noir

Eger

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016

350

Termelő,
Artizan,
Bortársaság

Pale garnet colour. The pronounced
nose shows developing aromas with
cherry and some herbal, smoky
character. Round, well-integrated, soft
tannin texture, followed by medium
body and alcohol in fine balance.
Ripe dark berry fruit, cherry, currant
and blueberry pop up on the flavour
profile. Round, long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány gránát szín. Határozottan
fellépő, fejlődő aromatikájában
cseresznye, valamint herbás, füstös
tónusok jelennek meg. A sima, jól
beépült, lágy tannintextúra mellett
közepes test és alkohol jellemzi a bort
szép egyensúllyal. Érett sötét bogyós
gyümölcsök, cseresznye, ribizli és
áfonya bukkan fel a szájban. Kerek és
hosszú lecsengésű tétel.
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Ostorosbor Pincészet

Ostorosbor Winery

Soltész
Prémium Kékfrankos

2000

170 ha

Eger

|

Ostorosbor Winery

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

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

Az Egri borvidék jelenleg legnagyobb borászati vállalkozása, mely saját ültetvényeiben termeszt, 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 emelése 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.

2015

Eger

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.

352
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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. Well-made wine with layers,
showing finesse and long length.
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Ostorosbor Pincészet

Ostorosbor Pincészet

|

Ostorosbor Winery

Egri Rozé

Ostorosbor Pincészet

Eger

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

félszáraz
off-dry

|

Ostorosbor Winery

Egri Merlot-Pinot Noir
Rozé

Eger

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017

|

Ostorosbor Winery

Csipke Rozé

kékfrankos, merlot, pinot noir,
blauburger

Ostorosbor Pincészet

Eger

|

Pale pink colour. The slowly opening
nose is full of raspberry and
blackberry, followed by a hint of mint
leaf in the back. Fruit-driven style,
raspberry, sour cherry and black cherry
lead the flavour profile, accompanied
by medium body and acidity. Lively,
crisp wine with long finish.

Ostorosbor Winery

Egri Kékfrankos

750 - 1500
Ft • HUF

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Halvány rózsaszín. Lassan bontakozó
illatában málna és szeder jelentkezik
egy kevés mentalevéllel kiegészítve
a háttérben. Szájban gyümölcsösség,
málna, meggy és fekete cseresznye
vezeti az ízjegyeket a közepes test és
savak mellett. Lendületes, ropogós
tétel hosszú lecsengéssel.

könnyű
light-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Deep pink colour. Round, pronounced
red berry fruit dominates the nose.
Velvet like texture and a hint of
sweetness, suggesting an off-dry style.
Seductive, consumer friendly wine
with good balance between acidity and
body. Truly crunchy, refreshing, red
berry fruit driven rosé, all the way to
the finish.

Ostorosbor Pincészet

2017

Termelő

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Mély rózsaszín. Kerek, kifejezett piros
gyümölcsösség dominál az orrban.
Selymes textúra, pici édesség és
félszáraz stílus jellemzi. Behízelgő, fogyasztóbarát bor jó sav-test aránnyal.
Rendkívül üde és ropogós piros bogyós
gyümölcsösséggel záró rozé.

Eger

750 - 1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
1 éven belül
within 1 year
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Termelő

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.

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.
gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Pale salmon colour. The youthful nose
shows plenty of raspberry, blackberry
and some floral tones. Medium body
and alcohol, accompanied by brisk
acidity. The young flavour profile
recalls raspberry, blackberry and some
apricot aromatic notes as well. Wellmade rosé!
közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány lazac szín. Fiatalos illatában
rengeteg málna, szeder és egy kevés
virágos jegy jelenik meg. Közepes test
és alkohol mentén üde savak jelentkeznek. Ízben hasonlóan friss, málna,
szeder és némi kajszibarack virágos
jelleg is visszaköszön. Szép rozé!

száraz
dry

light-bodied

2017
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Ostorosbor Pincészet

|

Ostorosbor Winery

1842 Soltész Prémium
cabernet sauvignon, merlot,
Zweigelt

2016

Ostorosbor Pincészet

|

kékfrankos, cabernet sauvignon,
blauburger, syrah, cabernet franc,
turán
2015

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. The pronounced nose
shows smoky, roasted aromas. Soft
acidity, medium body and alcohol.
Spicy notes on the palate, followed by
fine fruitiness. Well-knit structure with
long, integrated finish.

Eger

750 - 1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan

Garnet colour with brownish rim.
The ripe nose suggests marmalade,
fruity style, accompanied by fine use
of oak and spiciness. Medium body and
alcohol with round tannin structure.
Very enjoyable wine with long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Gránátvörös szín egy kis barnás
elszíneződéssel. Érett illatában lekváros,
gyümölcsös stílus és finom fahordós
fűszeresség jelenik meg. Közepes test és
alkohol, valamint kerek tanninszerkezet
vezeti a bor. Nagyon élvezhető és hosszú
lecsengéssel köszön el.

könnyű
light-bodied

3 éven belül
within 3 years

Ostorosbor Winery

Egri Bikavér

356

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Intenzív illatában a füstös,
pörkölési aromatika a meghatározó.
Lágy savak mentén közepes test és
alkohol jellemzi. Szájban a fűszeres és
szép gyümölcsös jegyek dominálnak.
Jól összerakott kompozíció, hosszú,
integrált tétel.

Eger
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Petrény Winery

Petrény Winery

Egri Bikavér

kékfrankos, cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot, syrah

750 - 1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Eger
Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

The Petrény family have been growing grapes and creating wines for their own consumption for generations.
In 2002, with faith and motivation supporting them, the family began modernising the winery, while preserving
its fundamental traditions. 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.

Termelő,
Auchan

Ruby colour with garnet rim. Reserved
aromas with ripe cherry, spice and a
hint of leather and smoke. Medium
body and alcohol, fresh acidity and
discreetly drying tannin. Red plum,
black sour cherry, sweet spiciness
and some restrained leathery notes
appear on the flavour profile. Serious
structure with good finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

A Petrény család nemzedékek óta foglalkozik szőlőműveléssel és borkészítéssel saját fogyasztásra.
Ez adott hitet és ihletet a 2002-ben elkezdett szőlészet és borászat modern, de mégis hagyományokra
épülő fejlesztésére. 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.

Rubin szín, enyhe gránát széllel.
Visszafogott aromatikájában érett
cseresznye, fűszeres jegyek, egy kevés
bőrösség és füstösség jelenik meg. A
közepes test és alkohol mentén friss
savak jelentkeznek diszkréten szárító
tanninnal. Vörös szilva, cigánymeggy,
édes fűszer és csendesebb bőrösség
mutatkozik az ízben. Komoly struktúra,
jó lecsengéssel.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

3351 Verpelét, Vasút út 1.
mail.com
+36-20-379-4686 • petrenywinery@g
www.petrenywinery.hu

2014

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

100 ha

könnyű
light-bodied

2001

Eger

Petrény Winery

Big Band
Egri Bikavér Superior

Eger

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

kékfrankos, cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot, syrah

Termelő,
Auchan

2013
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Ruby colour. The moderately intensive
nose shows fine red berry fruit. Lively
acidity, medium body and pronounced
alcohol, followed by sleek tannin
texture. Rustic in style with rather shy
finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Rubin szín. Mérsékelten intenzív,
árnyalt illatában piros bogyós gyümölcsök dominálnak. Lendületes savak,
közepes test és kifejezett alkohol mentén szikár tannintextúra jelentkezik.
Rusztikus stílust képviselő tétel, mely
diszkrét ízintenzitással köszön el.
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Petrény Winery

Cabernet Franc
Eger

1500 - 3000
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2012
Termelő,
Auchan

Garnet colour. Ripe dark berry fruit,
plum, black cherry and black sour
cherry appear on the nose. Soft acidity,
medium body and alcohol with good
balance. Developed and round style,
accompanied by plenty of dark berry
fruit, vanilla and sweet spiciness.
Moderately long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránát szín. Érett sötét bogyós
gyümölcsök, szilva, fekete cseresznye
és cigánymeggy bukkan fel az illatban.
Lágy savak, közepes test és jó alkohol
egyensúly jellemzi. Fejlett és kerek
stílust képvisel, melyhez gazdag sötét
bogyós gyümölcsök, vanília és édes fűszerek társulnak. Mérsékelten hosszú
lecsengéssel köszön el.

Petrény Winery

Egri Kékfrankos
Superior
2011

360

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.

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.

Eger
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Thummerer Pince

Thummerer Pince

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3325 Noszvaj, Szomolyai út, 2101/3 hrsz.
+36-36-463-269
thummerer.hu
thummerer@thummerer-pince.hu • www.

A Thummerer Pince 1984 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borászattal. Az Egri borvidéken elhelyezkedő 100 hektár saját telepítésű szőlőterület termeléséből készítik boraikat. Széles szőlőválaszték jellemzi
a gazdaságukat. A borászat központja Egertől 12 km-re, Noszvajon található.

Rubin szín. Fűszerpaprika, ánizs, bors
és enyhe vegetális tónus jelenik meg
az illatban. A magas alkohol, közepes
test és sav mentén kifejezett, enyhén
tapadó tannin jellemzi. Cigánymeggy,
dohánylevél, szegfűszeg és fűszerpaprika dominálja az íztérképet. Mérsékelt
lecsengéssel köszön el.
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5 éven belül
within 5 years

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Auchan,
Veritas

Termelő,
Auchan,
Veritas

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Thummerer Winery

Egri Bikavér Grand
Superior Nagy-Eged

1500 - 3000
Ft • HUF

száraz
dry

|

Eger

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

kékfrankos, cabernet franc, merlot,
syrah, kadarka
Termelő,
Veritas

2012

Deep ruby colour. Lively fruitiness
appears on the nose with black sour
cherry, currant, plum and soft oaky
tones in the back. Medium full body
with fresh acidity and velvet like,
integrated tannin texture. Multidimensional wine with long, exciting
finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Deep ruby colour with purple tinge.
Plenty of black berry fruit and rich use
of oak appear on the nose in elegant
and well-knit style. Vanilla, sour cherry
compote and subtle leathery tone.
Lively acidity, full body and delicious
spiciness dominate the palate. Finegrained tannins and overt flavour
profile. Black berry fruit, cocoa powder,
cinnamon and Tonka beans pop up on
the palate. Very well-made wine with
long finish.

Mély rubin szín. Illatában élénk
gyümölcsösség, cigánymeggy, ribizli és
szilva mutatkozik, diszkrét fahordós
jegyekkel kiegészítve a háttérben. Közepesen telt test és friss savak mentén
bársonyos, integrált tannintextúra vezeti a szerkezetet. Hosszú lecsengésű,
izgalmas, sok rétegű bor.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Mély rubin szín, bíbor reflexekkel.
Rengeteg fekete bogyós gyümölcs és
kifejezett fahordó használat jelentkezik
az illatban, elegánsan besimulva az
összképbe. Vanília, meggykompót és
kellemes bőrösség is felbukkan. Élénk
savak, telt test és finom fűszeresség
dominál a szájban. Selymes csersav és
gazdag ízérzet jellemzi. Fekete bogyós
gyümölcsök, kakaópor, fahéj és tonkabab
jelenik meg a szájban. Nagyon szép tétel,
mely hosszú lecsengéssel köszön el.

Eger

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2015

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Thummerer Pince

Egri Bikavér

kékfrankos, merlot, cabernet franc,
cabernet sauvignon, pinot noir

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Thummerer Winery

könnyű
light-bodied

|

1500 - 3000
Ft • HUF

Ruby colour. Paprika, anise, pepper
and some vegetal tones appear on the
nose. High alcohol, medium body and
acidity, accompanied by pronounced,
slightly grippy tannins. Black sour
cherry, tobacco leaf, clove and paprika
dominate the flavour profile. Moderate
finish.

The Thummerer Winery has been working with viticulture and winemaking since 1984. Their own 100
hectares of vineyards are situated in the Eger wine district, the center of which is located in Noszvaj, 12 km
from Eger, and produce a wide variety of grapes.

Thummerer Pince

Eger

2015

Eger

100 ha

Thummerer Winery

Cabernet Franc-Merlot

Thummerer Winery
1984

|
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Tóth Ferenc Pincészet

Tóth & Tóth Debrői Borok

Tóth Ferenc Winery

Tóth & Tóth Estate Debrő

1983

Eger

25 ha

1984

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

Több generációs családi pincészet az egri borvidéken. A borkészítésnél fő szempont a régi egri ízvilág megőrzése mellett, a jelenlegi legmodernebb technológiák ötvözése a hagyományossal. A birtokra jellemző,
hogy a szőlőtelepítéstől a borpalackozásig mindent saját maguk végeznek, így az egész folyamatot az
irányításuk alatt tartják. A szőlőfeldolgozás hagyományos és reduktív módszerekkel történik. A fehérborok nagy része irányított erjesztéssel készül. A vörösborokat héjon erjesztés után lefejtik, majd 1,5-2 évre
hagyományos tölgyfahordókba, ezt követően további legalább féléves palackos érlelés után mutatják be.
In addition to preserving the traditional tastes of of the Eger wine district, the main objective of this multigenerational family winery is to combine the most advanced technologies with traditional methods. From
planting grapevines to bottling the wine, each and every step is done by the family, thus controlling the
entire procedure. Grapes are processed by using traditional and reductive methods. The majority of white
wines are produced by using controlled fermentation. As for red wines, following maceration they are put
into traditional wooden casks for 1.5 to 2 years. These wines are aged further in the bottle for at least 6
months before presenting them to the consumers.

|

Tóth Ferenc Winery

Családi pincészetük az egri borvidék debrői körzetében található. Boraikat saját termesztésű szőlőből készítik. Kínálatukban fehér, rozé, vörös, hazai és világfajták egyaránt helyet kapnak. Specialitásuk a Debrői
Hárslevelű.
The family winery is located in the Debrő district, in the Eger wine region. Their wines are produced from
grapes grown on the estate with the white, rosé, and red wines produced from local and international
varieties. Their speciality is the Debrői Hárslevelű.

Tóth & Tóth Debrői Borok

Várvédő

cabernet franc, cabernet sauvignon,
merlot

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3356 Kompolt, Széchenyi út 1-2.
+36-36-489-163
tothbor@tothbor.hu • www.tothbor.hz

3300 Eger, Kistályai út 40.
inceszet.hu
+36-20-444-0173 • varvedok@tothferencp
www.tothferencpinceszet.hu

Tóth Ferenc Pincészet

Eger

100 ha

|

Tóth & Tóth Estate Debrő

Egri Cabernet Franc
Eger

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

Eger

750 - 1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
5 éven belül
within 5 years
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Termelő

Mély gránát szín. Illatában finom
fűszeresség, cseresznyebefőtt, kakaó
és Cayenne bors jelenik meg a háttérben. Közepes test, kifejezett alkohol
és selymes tannintextúra segíti a bor
szerkezetét fahordó adta fűszerességgel és kakaós ostyával kiegészítve.
Közepesen hosszú lecsengésű tétel.

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Deep garnet colour. Fine spiciness
appears on the nose, accompanied by
canned cherry, cocoa and Cayenne
pepper in the back. Medium body,
elevated alcohol and velvet like tannin
texture, supported by oak-given
spiciness and chocolate biscuit.
Medium long finish.
fűszeres
spicy
hordós
oaky

Garnet colour. The developed aromas
point to herbs, black pepper, currant
and tobacco leaf in the back. Medium
body and alcohol with slightly
drying tannin texture. Sour cherry,
pepper, sweet spices and restrained
herbal notes appear on the palate.
Well-structured and overt flavours in
harmonious and long finish.
közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Gránátvörös szín. Fejlett
aromatikájában herbás jegyek, fekete
bors, ribizli és dohánylevél bukkan fel
a háttérben. Közepes test és alkohol
jellemzi diszkréten szárító tanninszerkezettel. Meggy, bors, édes fűszerek és
enyhén herbás tónusok jelentkeznek
a szájban. Jól strukturált és kifejezett
ízérzettel rendelkező tétel, mely
harmonikus, hosszú lecsengéssel
köszön el.

száraz
dry

könnyű
light-bodied

2013
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Varsányi Pincészet

Varsányi Pincészet

kékfrankos, blauburger, cabernet
sauvignon, merlot
Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

2015

2017

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

Ruby colour. The developing nose
shows plum, blackberry, clove and
some leathery note. Medium body and
alcohol, fresh acidity and slightly drying
tannin structure. Tart sour cherry,
currant, pepper, tobacco leaf and clove
appear on the palate.

Eger

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő

Pale pink colour. The lively, clean,
characterful nose is full of black
currant and some perfume notes. The
fine acidity supports the sinuosity of
the wine in combination with the lively
fruitiness. Black currant, blueberry,
light alcohol and medium body in truly
joyful and refreshing style. Well-made
rosé, bravo!

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Halvány rózsaszín. Élénk, tiszta, karakteres illatában fekete ribizli és egy
kevés parfümösség bukkan fel. A szép
savak ívet varázsolnak a dinamikus
és gyümölcs-orientált bornak. Fekete
ribizli, áfonya, könnyed alkohol és közepes test jellemzi a rendkívül vidám,
üdítő tételt. Nagyon szép rozé, bravó!

könnyű
light-bodied

750 - 1500
Ft • HUF

Varsányi Winery

Cabernet Sauvignon
Rosé Grand Selection

366

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Varsányi Winery was established in 1991 as a partnership of winegrowers with the goal of creating an
up-to-date facility that met all new expectations. The use of the advanced machinery and equipment is
combined with traditional techniques used in the Eger wine district. The enterprise changed its name in
2005 and has since been known on the market as Varsányi Winery. Modern technology is paired with a
classic family business model. Their wines are made from grapes harvested from the very best areas of
Verpelét.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

A Varsányi Pincészet 1991-ben alakult szőlőtermelők társulásával. A cél az volt, hogy egy olyan korszerű
üzemet hozzanak létre, amely megfelel a mai elvárásoknak. A korszerű gépeket és berendezéseket ötvözik az Egri borvidék tradicionális eljárásaival. A pincészet 2005-ben nevet változtatott, innentől mint Varsányi Pincészet Kft. folytatták tevékenységüket a piacon. A korszerű technológia és a tradíció ötvöződik
a klasszikus családi gazdasági modellel, ahol Verpelét legjobb területeiről szüretelt szőlőkből készülnek
boraik.

Rubin szín. Fejlődő illatában szilva,
szeder, szegfűszeg és egy kis bőrösség
mutatkozik. Közepes test és alkohol,
friss savak és diszkréten szárító
tanninstruktúra jellemzi. Ízében fanyar
meggy, ribizli, bors, dohánylevél és
szegfűszeg jelentkezik.

könnyű
light-bodied

3351 Verpelét, Dózsa Gy. Út 3/1.
+36-36-559-012
nyipinceszet.hu
info@varsanyipinceszet.hu • www.varsa

|

Eger

Eger

90 ha

Varsányi Pincészet

Varsányi Winery

Egri Bikavér

Varsányi Winery
1991

|
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Villa Wanda Bormanufaktúra

Villa Wanda Bormanufaktúra

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

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

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.

Rubin szín. Illatát visszafogott gyümölcsösség jellemzi, inkább a fűszerekről
szól, menta, fekete bors, ánizs és egy
kevés rozmaring bukkan fel a háttérben. A közepes test és alkohol mentén
ízben jobban megjelenik a gyümölcsösség. A meggyes, cseresznyés jegyeket
kávés, kakaós jelleg követi. Könnyed,
herbás, zöldes tónusú lecsengéssel
köszön el.

|

Villa Wanda Wine Manufacture

Egri Kékfrankos

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Villa Wanda Bormanufaktúra

Eger

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

Termelő

Ruby colour. The reserved fruity nose
is more about spiciness, mint, black
pepper, anise and a hint of rosemary
in the back. Medium body and alcohol,
accompanied by more fruit on the
palate. Sour cherry and cherry,
followed by coffee and cocoa. Light,
herbal, green note on the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

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

Eger

2015

Eger

5,5 ha

Villa Wanda Wine Manufacture

Syrah

Villa Wanda Wine Manufacture
2007

|

|

Villa Wanda Wine Manufacture

Egri Bikavér

kékfrankos, pinot noir, syrah,
cabernet franc

Eger

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

5 éven belül
within 5 years

száraz
dry

2015
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2015

Termelő

Termelő

Ruby colour. Fruity and spicy at the
same time on the nose, dominated
by sour cherry and clove. Full body,
medium acidity and well-balanced
alcohol. Roasted flavours, followed by
fruit and sweet spiciness. Berry fruit,
black cherry and blueberry pop up on
the mid-palate. Remarkably round and
long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.

Rubin szín. Gyümölcsök és fűszerek
együtt jelennek meg az orrban, a
meggy és a szegfűszeg dominál. Telt
test, közepes savak és arányos alkohol
jellemzi, jó egyensúllyal. Pörkölési
ízjegyek mutatkoznak első körben,
amit gyümölcsök és édes fűszerek
követnek. Bogyós gyümölcsök, fekete
cseresznye és áfonya jelentkezik a
szájban. Rendkívül kerek és hosszú
lecsengéssel rendelkező tétel.

könnyű
light-bodied

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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MÁTRA

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

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.

Felső-Magyarország borrégió • Upper Hungary Wine Region

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. Gaining benefits as well from
the local soils, either volcanic in origin or of the nutrient-rich sedimentary type.
KLÍMA

CLIMATE

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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csapadék • precipitation

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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6444
65254

ha
ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(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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Bárdos és Fia Pincészet

Bárdos és Fia Pincészet

pinot noir, kékfrankos

Mátra

10 ha

Bárdos and Son Winery

Rosé

Bárdos and Son Winery
1999

|

Pincészetük 1999-tól működő vállalkozás. Telephelyük Nagyrédén található, itt történik a szőlőfeldolgozás, a bor készítése és palackozása is. A borvidék adottságait kihasználva az illatos fehér- és rozéborok
készítésére helyezik a hangsúlyt. A korszerű borászati technológia és a hagyományok ötvözésével szeretnének magas minőségű, a fogyasztók ízlésének megfelelő borokat forgalmazni.

Lazac szín. Enyhén visszafogott
aromatikájában érett málna, szamóca,
narancs és egy kevés bors jelentkezik.
Szájban friss savak, jó dinamika, életteliség jellemzi, az illatból megszokott
piros bogyós gyümölcsök keverednek
némi herbás karakterrel. Dinamikus
lecsengéssel köszön el.

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Veritas

Salmon colour. The slightly reserved
nose shows ripe raspberry, wild
strawberry, orange and some pepper.
The refreshing acidity and the lively
mid palate support the dynamics of the
wine, vivid indeed, the flavour profile
recalls the aromas from the scent, red
berry fruit mixed with some herbal
character. Brisk finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

The winery was established in 1999 and can be found in Nagyréde where the processing of grapes,
winemaking and bottling take place. Making the most of the wine district’s characteristics, emphasis is
put on fragrant white and rosé wines, with the intention of producing high quality wines which satisfy the
tastes of consumers by combining advanced oenological practices with traditional methods.

|

750 - 1500
Ft • HUF

2017

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3214 Nagyréde, Gyöngyösi út 15.
+36-20-455-7432
u
bardos@bardosbor.hu • www.bardosbor.h

Bárdos és Fia Pincészet

Mátra

Bárdos and Son Winery

Pinot Noir Rosé
Mátra

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2017
Halvány lazac szín. Lassan nyíló illatában eper és szeder jelenik meg egy
könnyed rózsavirágos tónussal kiegészítve. Ízben könnyű test, epervelő és
lédús gyümölcsösség dominál, a kevés
maradékcukor jól áll neki. Finom, kerek
lecsengésű tétel.

Termelő,
Veritas

372

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale salmon colour. The slowly
opening nose is full of strawberry and
blackberry aromas, underlined by light
rose blossom like tones. Light body,
strawberry jam and juicy fruitiness
dominate the palate profile, a hint of
residual sugar suits it well. Pleasant,
round finish.
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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
yikpince.hu
csernyik_istvan@freemail.hu • www.csern

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, ugyanakkor készítenek
borokat mindenféle technológiai beavatkozás nélkül, teljesen hagyományos módon, spontán erjedéssel, derítés és szűrés nélkül is.
Continuous experimenting has become the norm at Csernyik. 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 are 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
FelsőMagyarország

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.
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Dubicz Borászat &
Szőlőbirtok

Dubicz Borászat & Szőlőbirtok

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3200 Gyöngyös, Koháry út 4.
+36-37-301-015
info@dubicz.hu • www.dubicz.hu

A Dubicz Borászat a Mátrai borvidék szívében, Gyöngyösön található több mint 100 éves történeti gyökerekkel rendelkező pincészet. A Mátra különleges adottságokkal bíró borvidék, ami kifejezetten alkalmas
magas minőségű fehérborok készítésére, ezért a Dubicz Borászat is különös hangsúlyt fektet a saját művelésű szőlőterületekre.

Halvány rubin szín. Illatában menta,
eukaliptusz és szőlőcukorra emlékeztető jegyek bukkannak fel. Friss
savak, testben egyfajta könnyedség,
bársonyos tannintextúra és gazdag
gyümölcsösség jellemzi. Ribizli, szamóca és cseresznye jelentkezik ízben
vidám, lédús lecsengéssel.

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő,
Veritas

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

|

750 - 1500
Ft • HUF

Pale ruby colour. Mint, eucalyptus and
dextrose like aromas appear on the
nose. Fresh acidity and some lightness
on the palate, followed by velvet like
tannin texture and rich fruitiness.
Currant, wild strawberry and cherry,
accompanied by a joyful and juicy
finish.

The Dubicz Winery, with more than 100 years of history, is located in the heart of the Mátra wine district, in
the city of Gyöngyös. The district’s special characteristics are particularly suitable for making high quality
white wines, which is why Dubicz winery pays extra special attention to their own vineyards.

Dubicz Borászat & Szőlőbirtok

Mátra

2016

Mátra

123 ha

Dubicz Winery and Estate

Kékfrankos-Cabernet

Dubicz Winery and Estate
1906

|

Dubicz Winery and Estate

1014 Rosé

cabernet sauvignon

Mátra

1500 - 3000
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

2016
Rózsaszín. Érett málna, eper és intenzív
fűszeresség jellemzi némi szójaszószszal kiegészítve a háttérben. Ízben
egy picit karcosabb textúra, erőteljes
fűszeresség, fanyar herbás tónusok,
reszelt alma, grépfrút és vérnarancs
bukkan fel. Lédús stílusban köszön el.

Termelő,
Veritas

376

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pink colour. Ripe raspberry, strawberry
and pronounced spiciness appear on
the nose, followed by some soy sauce
in the back. Slightly rustic texture,
accompanied by overt spiciness, tart
herbal tones, grated apple, grapefruit
and blood orange on the palate profile.
Juicy finish.
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Kovács és Lánya Borászat
Kovács and Daughter Winery
1990

Mátra

110 ha

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3036 Gyöngyöstarján, Széchenyi út 5.
+36-37-501-023
ya.hu
info@kovacseslanya.hu • www.kovacseslan

Birtokuknak a Mátrai borvidék szívében elhelyezkedő Gyöngyöstarján ad otthont. A települést környező
táj egy igazi csoda, ezért küldetésüknek érzik, hogy a Mátra jellegzetességeit legjobban kifejező, nemes
borokat alkossanak. A szelíd dombok lábánál elterülő több mint 100 hektáros szőlőbirtokon gazdálkodnak,
ősi borászati tradíciókat tisztelő szakmai múlttal és fiatalos, friss lendülettel.
Gyöngyöstarján is located in the heart of the Mátra wine district. The surrounding landscape is wondrous,
which is why the owners consider it their mission to produce noble wines expressing the unique features
of Mátra. Plantations cover over 100 hectares at the foot of the gentle slopes. Respect is given to ancient
winemaking traditions while completing the tasks with youthful energy.

Kovács és Lánya Borászat

|

Kovács and Daughter Winery

Syrah
FelsőMagyarország

750 -1500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2016
Rubin szín. Kifejező, egyedi illatvilágában intenzíven bukkan fel szeder
és áfonya, medvecukorral és ánizzsal
kiegészítve. Szájban lágy savak, telt
test, magas alkohol és finom szemcsés
tannintextúra jellemzi. Populáris,
ugyanakkor különleges kompozíció,
intenzív lecsengéssel köszön el.

Termelő,
Ab Ovo,
Auchan
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gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Ruby colour. The pronounced, unique
aroma world is full of blackberry,
blueberry and liquorice, followed
by anise. Soft acidity, rich body,
elevated alcohol and fine-grained
tannin texture. Popular, yet special
composition with overt finish.
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Kovács Pince - Markaz

Laczkó Borház

Kovács Winery - Markaz

Laczkó Wine House

Mátra

2008

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

3262 Markaz, Táncsics Mihály út 25.
+36-70-364-6064
s-pince.hu
kovacspince@t-online.hu • www.kovac

This family has been involved in grape growing and winemaking for generations. The winery was built in
Markaz, 14 km from Gyöngyös, the heart of the Mátra wine district. A lake which covers 120 hectares, along
with the southern slopes, provide a picturesque environment and ideal conditions for grape production.
White wines are made using reductive technology, thus they are fragrant with fruity aromas. Red wines
are bottled following the ageing in wooden casks. The quality is assured by Péter Kovács viticulturist and
viniculturist engineer. Their wine tasting hall is suitable for up to 45 people and is open all year round.

Kovács Winery - Markaz

Rózsaszín. Enyhén zárt aromatika
könnyed, csendes piros bogyós gyümölcsösséggel kiegészítve. Ízben friss,
üde stílus és lédús gyümölcsösség jellemzi, epervelő és málna formájában,
kerek szerkezetben. Szép lecsengéssel
köszön el.

Mátra

750 - 1500
Ft • HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

light-bodied

közepes
medium bodied
testes
full-bodied
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Laczkó Wine House

Havas hegyi
Cabernet Sauvignon
2014

Termelő

Pink colour. The slightly closed nose
shows light, shy red berry fruity tone.
The palate recalls lively, crisp and juicy
fruitiness, sharing strawberry jam and
raspberry in round structure. Fine
finish.

380

|

Mély bíbor szín. Illatában elsősorban
fekete bogyós gyümölcsök, szeder,
josta és édes fűszerek jelennek meg.
Elegáns, szép hordóhasználat jellemzi.
Telt test, magas alkohol és mérsékelt frissesség dominál a borban,
szikárabb cserzőanyaggal kiegészítve.
Visszafogott gyümölcsösséggel és
tanningazdag lecsengéssel köszön el.

Mátra

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Termelő

Deep purple colour. The nose
suggests mainly black berry fruitiness,
blackberry, jostaberry and sweet
spiciness. Elegant and fine use of oak.
Full body, high alcohol and moderate
freshness with rather lean tannin. Shy
fruitiness and pronounced tannins pop
up on the finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

2017

The family winery lies on 14 hectares at the heart of the Mátra wine district, in Gyöngyöspata. Using solely
their own grapes, full-bodied, additive-free, spontaneously fermented natural white, rose and red wines
are produced with individual and unique tastes.

Laczkó Borház

A pillanat ereje
kékfrankos

Felső-Magyarország borrégió
Upper Hungary Wine Region

A családi borászat a Mátrai borvidék szívében Gyöngyöspatán található. 14 hektár szőlőterülettel rendelkeznek. Kizárólag saját szőlőből készítenek egyedi ízvilágú, testes, borászati adalékanyagoktól mentes,
spontán erjesztett természetes borokat, rozé, fehérbor és vörösbor kategóriában.

fűszeres
spicy
hordós
oaky

|

Mátra

3035 Gyöngyöspata, Bodics tanya
+36-30-903-5537
borhaz.hu
laczkoborhaz@gmail.com • www.laczko

A család dédapáig visszamenőleg foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. A mátrai borvidék
központjától, Gyöngyöstől 14km-re Markazon található a borászat. A festői környezetben lévő 120 hektáros tó és a déli fekvésű domboldalak optimális feltételeket biztosítanak a szőlőtermesztéshez. A fehérborok reduktív technológiával készülnek, illatosak, gyümölcsösek. A vörösborok fahordós érlelés után
kerülnek palackba, melynek minőségére Kovács Péter szőlész-borász szakmérnök a garancia. 45 fős borkóstoló termük egész évben nyitva áll a látogatók előtt.

Kovács Pince - Markaz

14 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

23,5 ha

könnyű
light-bodied

1993
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TOKAJ BORRÉGIÓ
TOKAJ WINE REGION

382
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A Tokaji borrégió egyedülálló borászati adottságait
és több száz éves kultúrateremtő képességét, értékét 2002-ben az UNESCO Világörökség Bizottság világörökségi címmel ismerte el, amelynek természeti és humán erőforrás alapjai a következők:
a térség klímája, mikroklímája, amelyet jelentősen alakítanak a térséget érintő folyók (Bodrog, Tisza), illetve az ezek nyomán kialakuló
vizes, mocsaras területek, a mikroklíma vonatkozásában rendkívül fontos őszi aszúsodást segítő időjárási feltételek rendszeres kialakulása;
a borvidék domborzata, klimatikusan védett
elhelyezkedése a Zempléni-hegység déli, délkeleti szegélyén; az itt található termőterületek, dűlők rendkívül színes, jelentős mértékben
vulkanikus eredetű kőzet és talaj összetétele.
A szőlőültetvények tengerszint feletti magassága
100-300 m. Jelenleg mintegy 5700 hektáron művelnek itt szőlőt.

Tokaj boasts natural conditions and centuries
of wine tradition so unique, that it was named a
UNESCO World Heritage Site in 2002. One of the
main resources that has helped this treasure of a
wine region to sustain a distinct culture and create
value over the ages is the local climate. Shaped
to a large extent by the region’s two rivers, the
Tisza and the Bodrog, along with their wetlands
and moors, make a major contribution to weather
conditions, enabling the reliable occurrence of
botrytis in the fall. Another key factor is the terrain,
notably the sheltered slopes on the southeastern
fringe of the Zemplén Hills. Last, but not least, the
fame of the district relies on the extraordinarily
colourful palette of bedrocks and soils, although
most of them are volcanic in origin. The vineyards
occupy altitudes of 100 to 300 m. At present, some
5,700 hectares are planted with vines.

A Tokaji borrégió területén a következő
védett eredetű és tájborokat termelik:
Tokaj (védett eredetű bor)
Zemplén (oltalom alatt álló földrajzi jelzésű bor)

The Tokaj Wine Region includes one protected
origin (PDO) and one land wine (PGI) designation:
Tokaj (PDO)
Zemplén (PGI)
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TOKAJ

FÖLDRAJZ

GEOGRAPHY

A Tokaji borvidék egyedülálló borászati adottságait és több száz éves
kultúrateremtő képességét, értékét 2002-ben az UNESCO Világörökség
Bizottság világörökségi címmel ismerte el, amelynek természeti és
humán erőforrás alapjai a következők. A térség klímája, mikroklímája,
amelyet jelentősen alakítanak a térséget érintő folyók (Bodrog, Tisza),
illetve az ezek nyomán kialakuló vizes, mocsaras területek. A mikroklíma vonatkozásában rendkívül fontos az őszi, aszúsodást segítő időjárási
feltételek rendszeres kialakulása. Ennek egyik alappillére a borvidék
klimatikusan védett elhelyezkedése a Zempléni-hegység déli, délkeleti
szegélyén, valamint az itt található termőterületek, dűlők rendkívül színes, jelentős mértékben vulkanikus eredetű kőzet és talaj összetétele.
A szőlőültetvények tengerszint feletti magassága 100-300 m.

Tokaj borrégió • Tokaj Wine Region

Tokaj boasts natural conditions and centuries of wine tradition so
unique that it was named a UNESCO World Heritage Site in 2002. One
of the main resources that has helped this treasure of a wine district
to sustain a distinct culture and create value over the ages is the local
climate. Shaped to a large extent by the region’s two rivers, the Tisza
and the Bodrog, along with their wetlands and moors, make a major
contribution to weather conditions, enabling the reliable occurrence of
botrytis in the fall. Another key factor is the terrain, notably the sheltered slopes on the southeastern fringe of the Zemplén Hills. Last but
not least, the fame of the region relies on the extraordinarily colourful
palette of bedrocks and soils, although most of them are volcanic in
origin. The vineyards occupy altitudes of 100 to 300 m.
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csapadék • precipitation

KLÍMA

5764
65254

ha

ha

Szőlővel betelepített terület
Area under vines
Magyarország
Hungary
(2017)
SZŐLŐFAJÁK

GRAPE VARIETIES

FURMINT

CLIMATE

Tokaj a világon egyedülálló, egyedi mikroklímával rendelkezik, ami kimondottan kedvez az aszúképződésnek, és ennek révén a 16. századra
visszanyúló hagyománya van a természetes, nemes édes borok, valamint magas minőségű száraz fehérborok készítésének. Augusztus és
szeptember eleje még általában szárazabb, amikor is a szőlő fokozatosan a teljes érettség fázisába jut, majd túlérés hatására a bogyók héja
ráncosodni kezd. Ezt követően rendszerint beköszönt egy csapadékosabb időjárás, teret nyitva az aszúképződéshez szükséges Botrytis
cinerea fertőzésének.
Tokaj egyike a világ azon borvidékének, ahol a Botrytis cinerea gomba
áldásos hatása érvényesül, amelyet az elődeink nemes rothadásnak
neveztek el. A nemes rothadás során a Botrytis cinerea az érett szőlőn elszaporodva egy egészen különleges túlérési folyamatot indít
be. A nemesen rothadt szőlőszem elveszítve víztartalmának jelentős
részét, magas cukorkoncentrációt (55-65 %) ér el, míg a savtartalom emelkedése alacsonyabb, hiszen a nemespenész természetes
savcsökkentést okoz. Ugyanakkor a nemespenész, a Botrytis aroma
jellegben gazdagítja a bort, amelynek következtében mézes (hárs,
akác), friss vagy aszalt gyümölcsös (kajszi és birs) illat és íz összetevők alakulnak ki a nemesen rothadt szőlőből készült Tokaji borokban.
Tokaj possesses a globally unique microclimate. Its ability to encourage the grapes to contract botrytis. As a result, naturally sweet
noble wines, as well as superb quality dry wines, have been an
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SOIL TYPE

A tokaji édes borkülönlegességek és a száraz borok minőségében is
fontos tényezőnek számít az alapkőzet és a talaj hatása is. A Zempléni-hegység vulkáni kőzetének, és a fedő tufák sokféleségének
eredménye ez a geológiailag rendkívül változatos termőhely. Néhol
száz méteren belül akár háromféle tufamorzsalék is megtalálható,
ezenkívül a talajréteg mélysége is befolyásolja a szőlő életfeltételeit.
A Tokaji borvidék leghíresebb történelmi dűlői általában magasabban
fekszenek, tufamorzsalékot, egyéb kőtörmeléket is tartalmaznak. Itt
a talajok az ásványok mállása révén még gazdagabbak káliumban,
magnéziumban és sok egyéb más nyomelemben is. A vidék mintegy
5 %-át – elsősorban Tarcal és Tokaj térségében – lösz fedi, amely
gyorsabban melegszik és így a vegetációs időszak is korábban indul.
Ezek az adottságok, a világ más nagy borvidékei mellett, Tokajban
kiválóan alkalmasak dűlőszelektált tételek elkészítésére is. A talajviszonyok számos tétel esetében közvetlen hatással is bírnak a borminőségre, a borban megjelenő ásványos ízek által.
Both the sweet specialties and the dry whites of Tokaj derive another
important and distinctive benefit from the properties of the local
bedrocks and soils. The diversity of volcanic rocks and the overlying
layers of tuff that make up the bulk of the Zemplén Mountains are
so extreme that in some places three varieties of tuff occur within
a 100-meter radius. The fluctuating thickness of the topsoil makes
a further contribution to the richly varied geological conditions.
The most celebrated historic crus of Tokaj tend to lie at higher altitudes, where the soil is richer in weathered tuff and other rock debris, and thus have a higher concentration of trace elements including potassium and magnesium. In approximately 5 % of the district’s
vineyards, particularly in the vicinity of Tarcal and the town of Tokaj,
the bedrock is covered by a mantle of loess, which warms up faster
and therefore triggers the vegetation period earlier in the year. All of
these natural conditions, as with other great wine producing areas in
the world, render Tokaj eminently suitable for the making of singlevineyard wines. Owing some of their distinctive character and superb
quality directly to the specific mineral composition of the soil in their
respective sites.
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2001

Tokaj

5 ha

Tokaj borrégió
Tokaj Wine Region

3910 Tokaj, Dózsa György út 1.
+36-47-552-147
o.hu
dobogotokaj@t-online.hu • www.dobog

A Dobogó egy kis családi pincészet, szőlőit 5 hektáron a Tokaji borvidék szívének tartott vulkanikus talajú
Mád első osztályú dűlőin termeszti. A pincészet két tulajdonosa, Zwack Izabella és Domokos Attila borász
közös célja, hogy Magyarország és a világ számára megmutassák Tokaj friss, izgalmas arcát, nemcsak az
aszúk, de a száraz borok tekintetében is úgy, hogy közben hűek maradnak a térség több száz éves múltra
visszatekintő kiváló hagyományaihoz. A pincészet fennállása óta számos magyar és nemzetközi elismerést, díjat, regionális trófeát szerzett rangos borversenyeken.
Dobogó is a small family-owned winery cultivating five hectares on the volcanic soils of first growths in
Mád. The village is widely regarded as the heart of the Tokaj wine district. Joint owners Izabella Zwack and
the winemaker Attila Domokos have set the goal of presenting to the world a fresh, exciting face of Tokaj,
as embodied in both Aszú and dry styles, all the while remaining loyal to the centuries of deep tradition in
the region. Since its inception, Dobogó has garnered a number of Hungarian and international awards and
trophies at prestigious competitions.

Dobogó Pincészet

|

Dobogó Vineyards and Cellars

Izabella utca
pinot noir

Zemplén

3000 -4500
Ft • HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2014
Halvány rubin szín. Visszafogott
illatában egy kevés cseresznye és
málna jelenik meg pici fűszerességgel
kiegészítve a háttérben. A friss savak
mentén közepes test és alkohol mutatkozik, sima tannintextúrával társítva.
Cseresznye, meggy és étcsokoládé
jellemzi, illetve mintha felbukkanna
némi ásványosság is a felszín alatt.
Könnyed lecsengéssel köszön el.

Termlő,
Auchan,
Zwack

Pale ruby colour. The reserved nose
shows some cherry and raspberry,
underlined by a touch of spiciness in
the back. Fresh acidity, medium body
and alcohol, followed by smooth tannin
texture. Cherry, sour cherry and dark
chocolate, accompanied by a hint of
minerality. Light finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

TALAJTÍPUS

Dobogó Vineyards and Cellars

fűszeres
spicy
hordós
oaky

The noble rot triggers a very special process of overripening
whereby the grapes lose much of their moisture and achieve a
high sugar concentration of 55-65%, while their acid levels rise
at a much slower rate. The botrytis also enriches the wines with
aromas of flavors reminiscent of the blossom of certain trees, such
as linden and robinia, as well as fresh and sundried fruits, notably
apricot and quince — all considered a hallmark of sweet Tokaj.

Dobogó Pincészet

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

Tokaj borrégió
Tokaj Wine Region

unbroken tradition since the 16th century. A relatively dry August
and September is conducive to the grapes achieving full biological
ripeness before the onset of the overripe phase, when the grapes
begin to shrivel. Subsequent wetter conditions, which occur frequently, if not every year, set the stage for the grapes to contract
Botrytis cinerea, also known as “noble rot.”

könnyű
light-bodied

TOKAJ
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HATÁRTON TÚL
WINE REGIONS ACROSS
THE BORDER
Kiadványunk a határon túli magyar termelők
részére is nyitott.
Három régióból érkeztek borok: a Felvidékről (Muzsla)
a Partiumból (Ménes), és a Szerémségről (mai Horvátország és Szerbia területén található, a Duna és a Száva
között elterülő nagytáj).

• MÉNES
• DÉL-SZLOVÁKIA
• SZERÉMSÉG

The three regions outside Hungary that sent in samples
for this edition are Muzsla in the Felvidék region (today
Slovakia), Ménes in the Partium region (today Romania)
and Syrmia (today Croatia and Serbia; a region between
the Danube and Sava rivers).
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Balla Géza Pincészete

Balla Géza Pincészete

Határon túl
Across the border

310028 Arad-Hegyalja, Ópálos 583.
+40-744-520-645
m
info@ballageza.com • www.ballageza.co

A pincészet elsősorban a hagyományos Kárpát-medencei szőlőfajtákat helyezi előtérbe, úgymint a kadarka, a feketeleányka, a királyleányka vagy a magyarádi fehér. Szőlészetben a földközeli alacsony kordonos
művelést, komoly hozamkorlátozást alkalmaznak. Borászatban a hagyományos módszereket ötvözik
modern lehetőségekkel.

Mély rubin szín. Fejlődő, mérsékelt
intenzitású aromatikájában fekete
cseresznye, kávé és szegfűszeg
mutatkozik. A magas alkohol, valamint
a közepes test és sav mellett integrált
tannintextúra bontakozik ki. Fekete
cseresznye, szeder, dohány, vanília és
egy kevés virágosság is megjelenik az
ízben. Jól strukturált, szép lecsengésű
tétel.

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Balla Géza Pincészete

Balla Géza Winery

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

Deep ruby colour. The developing,
moderately intensive nose points to
black cherry, coffee and clove. High
alcohol, medium body and acidity with
integrated tannin texture. Black cherry,
blackberry, tobacco, vanilla and some
floral tones pop up on the flavour
profile. Well-structured wine with fine
finish.

Balla Géza Winery

Sziklabor Feketeleányka
& Cabernet Franc

Sziklabor Kadarka
Ménes

|

Termelő,
Bortársaság

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

The winery highlights the traditional grape varieties of the Carpathian Basin, such as Kadarka, Fekete
Leányka (Fetească neagră), Királyleányka and Magyarádi Fehér. Low cordon training and strict yield
restriction, along with traditional methods combined with the latest advancements are used.

Balla Géza Pincészete

Ménes

2015

Arad

120 ha

Balla Géza Winery

Sziklabor Feketeleányka

Balla Géza Winery
1999

|

Ménes

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015
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Termelő,
Bortársaság

Deep ruby colour with purple rim.
Concentrated black berry fruit and
fine, oak-given spiciness appear on the
nose. Full body, elevated alcohol, black
currant, mint, blueberry, archaic tannin
texture and rich finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

Mély rubin szín, enyhe bíbor széllel.
Koncentrált fekete bogyós gyümölcsök és finom fahordóból származó
fűszeresség bukkan fel az illatvilágban.
Telt test, kifejezett alkohol, fekete
ribizli, menta, áfonya és archaikus
tannintextúra jellemzi gazdag lecsengéssel társítva.

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Pale purple colour. The moderately
intensive nose shares plenty of sweet
spiciness and a dash of medicinal tones
with basil in the back. Lively acidity,
medium body and alcohol. More fruit
appears on the palate, than spice,
cherry dominates with some paprika
in the back.
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2015

Termelő,
Bortársaság

könnyű
light-bodied

Halvány bíbor szín. Mérsékelten intenzív illatában rengeteg édes fűszer mutatkozik egy kevés medicinális tónussal
és bazsalikommal kiegészítve. Élénk
savak, közepes test és alkohol jellemzi.
Szájban több a gyümölcs, mint a fűszer,
cseresznye dominál az ízvilágban, némi
fűszerpaprikával társítva a háttérben.
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Bott Frigyes

Bott Frigyes

10 ha

Frigyes Bott

Super Granum Red

Frigyes Bott
2005

|

merlot, cabernet sauvignon
Muzsla

2016

Határon túl
Across the border

3.
94504 Komárno, Szlovákia Obchodna
+42-19-5-222-995
sk
info@bottfrigyes.sk • www.bottfrigyes.

Jelenleg 10 hektár szőlőterületet művel Bott Frigyes gazdasága a muzslai hegy tetején, 230m tengerszint
feletti magasságban. Talaja ásványokban gazdag, ennek köszönhetően a muzslai borok szép sav- és ásványtartalommal rendelkeznek, ezért egyediek. Törekednek a termőhely egyediségének megőrzésére,
ezért a szőlőt alacsony kordonon, kis terheléssel művelik, boraikat pedig hagyományos módon fahordókban, spontán erjesztik, és akár több hónapig is a finom seprőn érlelik.

Rubin szín. Visszafogott gyümölcsösség, piros bogyós gyümölcsök jelentkeznek az orrban, fűszeres jegyekkel
kiegészítve. Élénk és lendületes stílus,
közepes test és alkohol, diszkrét, de jól
beépült csersavak jellemzik. A cseresznye, a meggy és a bors fűszeressége
mellett könnyed ízvilággal köszön el.

Bott Frigyes

|

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság,
Terroir Club

Ruby colour. The restrained fruitiness
points to red berry fruit on the nose,
followed by some spicy tones. Lively
and brisk style, medium body and
alcohol with discrete, but wellintegrated tannin. Cherry, sour cherry
and peppery spiciness, accompanied
by smooth finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Frigyes Bott currently cultivates 10 hectares on top of the Muzsla Hill at an altitude of 230 m above sea
level. The rich concentration of minerals imparts distinctive character to the wines. To further emphasize
that character, the grower trains his vines on the low cordon and sets them to low yields. The wines
complete spontaneous fermentation in wooden casks in the traditional way, and are kept on the lees for
up to several months.

Komárom

Frigyes Bott

Pinot Noir

2016

392

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

1 éven belül
within 1 year

száraz
dry

Termelő,
Bortársaság,
Terroir Club

Pale garnet colour. The nose recalls
wet leaf, sloe blossom and some mint.
Fresh on the palate with slightly dusty,
shy tannin and medium body, led by
red berry fruit. Moderately long finish.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

könnyű
light-bodied

Halvány gránát szín. Illatában avar,
kökényvirág és egy kevés menta
bukkan fel. Szájban friss, enyhén poros,
visszafogott tannin, közepes test és
elsősorban piros bogyós gyümölcsök
mutatkoznak. Mérsékelten hosszú
lecsengéssel köszön el.

Komárom
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Dukay-Sagmeister

Mátyás András Pincészete

12 ha

Kisújfalu

2011

Határon túl
Across the border

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.

Határon túl
Across the border

Ürög és Szerémnyárád történelmi dűlőiben organikus módon, alacsony hozamokkal termesztenek kadarkát, furmintot, pinot noir-t, hárslevelűt és szerémi zöldet. A borok a természetesség jegyében készülnek,
adalékanyagok, fajélesztők nélkül.
In the historical vineyards of Ürög and Szerémnyárád, the winery uses organic methods and low yields
when producing Kadarka, Furmint, Szerémi Zöld, Hárslevelű and Pinot Noir wines The wines are made in
the spirit of nature, without additives or selected yeasts.

Dukay-Sagmeister

Mátyás András Pincészete

Kadarka

Kékfrankos
Dél-Szlovákia

3000 - 4500
Ft • HUF

Szerbia

4500 Ft fölött
over 4500 HUF

3 éven belül
within 3 years

száraz
dry

2015

2015
Termelő,
Terroir Club

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

fűszeres
spicy
hordós
oaky

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

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.
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Halvány rubin szín. Fanyar, piros
bogyós gyümölcsök, meggy, ropogós
cseresznye, egy leheletnyi menta és
tealevél bukkan fel az illatban. Élénk
savak, közepes test és alkohol jellemzi.
Ribizli, meggy, fűszerpaprika, menta
és egy kevés köves tónus jelenik meg
a szájban. Filigrán, jóivású, szépen
elkészített bor.

Termelő,
Artizan

Pale ruby colour. Tart red berry fruit,
sour cherry, crunchy cherry, a touch
of mint and tea leaf appear on the
nose. Lively acidity, medium body and
alcohol. Currant, sour cherry, paprika,
mint and a hint of stony notes pop up
on the palate. Easy-drinking, wellmade wine in slender style.

gyümölcsös
fruity
komplex
complex

száraz
dry

fűszeres
spicy
hordós
oaky

3 éven belül
within 3 years

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.

könnyű
light-bodied

Szerém

Tesla u. 13.
24420 Magyarkanizsa-Szerbia, Nikola
+381-62-779-664 • s_ernoe@yahoo.com
www.facebook.com/DukaySagmeister

943 41 Kisújfalu, hrsz. 154
+421-905-329 887
spince.sk
vinomatyas@gmail.com • www.matya
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8 ha

közepes
medium bodied
testes
full-bodied

2005
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BEST BUY

BEST POTENTIAL
PFNEISZL BIRTOK
PFNEISZL ESTATE
Kékfrankos • 2013 • Sopron
LUKA ENIKŐ • ENIKŐ LUKA
Madárlátta Merlot • 2016
Sopron
DOMAINE EDEGGER PINCÉSZET
DOMAINE EDEGGER WINERY
Georg • 2012 • Badacsony
HAVAS & TÍMÁR PINCÉSZET
HAVAS & TIMÁR WINERY
Franom • 2015 • Eger
HEIMANN CSALÁDI BIRTOK
HEIMANN FAMILY WINERY
Alte Reben • 2016 • Szekszárd
ESZTERBAUER BORÁSZAT
ESZTERBAUER WINERY
Tanyamacska • 2015 • Szekszárd
RICZU TAMÁS BORÁSZATA • RICZU WINE
& GUESTHOUSE LTD. • Villányi Franc
Super Premium • 2015 • Villány
WASSMANN PINCE
WASSMANN CELLAR
Cabernet Franc • 2014 • Villány
MÉSZÁROS BORHÁZ ÉS PINCE
MÉSZÁROS PÁL WINE HOUSE AND
WINERY • Ohmerops • 2015 • Szekszárd
BALLA GÉZA BORÁSZAT
BALLA GÉZA WINERY
Sziklabor Feketeleányka • 2015 • Arad
396
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82
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123
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347
OLDAL
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211
OLDAL
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206
OLDAL
PAGE

303
OLDAL
PAGE

325
OLDAL
PAGE

221
OLDAL
PAGE

391
OLDAL

CSÓBOR PINCÉSZET • CSÓBOR WINERY
Agárdi Cabernet Sauvignon • 2016
Etyek-Buda

PAGE

41

OLDAL

ETYEKI KÚRIA BORGAZDASÁG
ETYEKI KÚRIA WINERY
Kúria Red • 2016 • Etyek-Buda

PAGE

43

OLDAL

PAPPINCÉSZET
Fornas Cabernet • 2016
Balatonboglár

144
OLDAL

PÁLFFY SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCE
PÁLFFY WINERY
Birtokbor • 2015 • Balaton-felvidék

130
OLDAL

BERTA PINCE • BERTA WINERY
Hajósi Cabernet Franc • 2015
Hajós-Baja

162
OLDAL

OSTOROSBOR
Egri Bikavér • 2015
Eger

356
OLDAL

PETRÉNY WINERY
Egri Bikavér • 2014
Eger

359
OLDAL

TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT PINCÉSZETE
TIFFÁN EDE AND ZSOLT WINERY
Immortal • 2015 • Villány

314
OLDAL

IFJ. MÁRKVÁRT JÁNOS
JÁNOS MÁRKVÁRT JR.
Bikavér • 2015 • Szekszárd

215
OLDAL

MACZKÓ RÓBERT PINCÉSZETE
MACZKÓ WINERY
Kis medve • 2015 • Villány

300
OLDAL
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PARTNEREK
PARTNERS
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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
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

www.ihatobb.hu
https://www.facebook.com/ihatobb/
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NAGY BOROK, KIS BIRTOKOK
TERMÉSZETES BOROK, KISÜZEMI SÖRÖK
KIS ÉS NAGYKERESKEDÉSE.
www.artizan.org

1 ÉVES ELŐFIZETÉS

5940 FT*

ELŐFIZETÉS: VINCEMAGAZIN.HU

JÓ BOROK SZÉP ÉLMÉNYEK
GOOD WINES

BEAUTIFUL EXPERIENCES

KERESSE A MAGAZINT MINDEN HÓNAPBAN AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

borkereskedes.hu

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
2HA Szőlőbirtok & Pincészet • 2HA Vineyard and Winery
Anonym Pince • Anonym Winery
Antal Pincészet • Antal Winery

120, 121
38
160, 161

Frittmann Borászat • Frittmann Winery
Fritz Pincészet • Fritz Winery
Fülöp Pince

178, 179
208, 209
56

Balla Géza Borászat • Balla Géza Winery

390, 391

Gál Lajos Pincészete • Gál Lajos Winery

Bárdos és Fia Pincészet • Bárdos and Son Winery

372, 373

Garamvári Szőlőbirtok • Garamvári Estate

Béla és Bandi Pincészet • Béla & Bandi Winery

104

Gere Attila Pincészete • Gere Attila Winery

Belward Pincészet • Belward Winery

188

Gere Tamás & Zsolt Pincészete • Tamás & Zsolt Gere

Bencze Családi Birtok • Bencze Family Estate

122

Grál Borpince • Grál Winery

256

Berta Pince • Berta Winery

162

Gróf Buttler

345

Günzer Pincészet • Günzer Winery

277

Besenyei Borház • Besenyei Wine House
Bock Borászat • Bock Winery
Bodri Pincészet • Bodri Winery
Bognár Borbirtok • Bognár Winery
Bolyki Pincészet • Bolyki Winery
Bónis-Reitter Borászat • Bónis-Reitter Winery
Bott Frigyes • Frigyes Bott
Böjt Borászat • Böjt Winery
Bősz Adrián Pincészete • Bősz Adrián Winery
Bruckner Borászat • Bruckner Winery
Bussay Pince • Bussay Winery
Creatura Wine
Csányi Pincészet • Csányi Winery
Cseri Pincészet • Cseri Winery

334, 335
262, 263, 264
194, 195, 196
170, 266, 267

Günzer Tamás Pincészete • Günzer Tamás Winery
Gyukli Pince • Gyukli Cellar
Haraszthy Pincészet • Haraszthy Vineyards

344
134, 135
272, 273
274, 275, 276

278, 279, 280
106
44

337

Havas & Tímár Pincészet • Havas & Timár Winery

70

Heimann Családi Birtok • Heimann Family Winery

210, 211

Hetényi Pincészet • Hetényi Winery

212, 213

392, 393
336
198, 199, 200

Heumann Pincészet • Heumann Winery
Homola Pincészet • Homola Winery

346, 347

282, 283
108, 109

71

Horváth Pince • Horváth Winery

257

152

Hummel Pince • Hummel Winery

284

338

ifj. Márkvárt János • János Márkvárt

214, 215

Ikon Borászat • Ikon Winery

136, 137

268, 269, 270
64, 65

Il Primo - Jekl Flóra • Il Primo - Flóra Jekl

286, 287

Csernyik Pince • Csernyik Winery

374

Iváncsics Pince • Iváncsics Winery

Csillagvölgy Pincészet • Csillagvölgy Winery

271

Iványi Zsófi • Zsófi Iványi

288

Jackfall Bormanufaktúra • Jackfall Winery

289

Csóbor Pincészet • Csóbor Winery
Demeter Borászat • Demeter Winery
Dimenzió Borászat • Dimenzió Winery

40, 41
339
172, 173

Jandl Pince • Jandl Winery

290, 291
292, 293

387

Jekl Pincészet • Vinoland Plus Winery

Domaine Edegger Pincészet • Domaine Edegger Winery

123

Juhász Testvérek Pincészete • Juhász Brothers Winery

Dukay-Sagmeister
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

367, 377
395
202, 203
340, 341, 342
174
204, 205, 206

74

Janus Borház • Janus Vineyard

Dobogó Pincészet • Dobogó Vineyards and Cellars
Dubicz Borászat & Szőlőbirtok • Dubicz Winery and Estate

72, 73

Kálmán Pince • Kálmán Winery
Kattra Pincészet • Kattra Winery
Kecze-Hady Kézműves Pince • Kecze-Hady Artisan Winery
Kerekhegy 67 Pince • Kerekhegy 67 Cellar

348
110
46, 47
111
294, 295

Kislaki Bormanufaktúra • Kislaki Wine Manufacture

138, 139

Koch Borászat • Koch Winery

164, 165

42, 43

Konyári Pince • Konyári Winery

140, 141

Feind Borház • Feind Winery

105

Kostel Borászat • Kostel Winery

58, 59

Font Pincészet • Font Winery

176, 177
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Kovács és Lánya Borászat • Kovács and Daughter Winery
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Kovács Nimród Borászat • Kovács Nimród Winery

349

Schieszl Borház • Schieszl Winery

114

Kovács Pince - Markaz • Kovács Winery - Markaz

380

Schunk Pince • Schunk Cellar

191

Kökény és Fia Családi Borászat • Kökény and Son Family Winery

180

Sebestyén Szekszárd

Kristinus Borbirtok • Kristinus Wine Estate

142

Sterlik Pincészet • Sterlik Winery

Kunvin Borászat • Kunvin Winery

181

Stier Pincészet • Stier Winery

381

Streit-Zágonyi Pincészet • Streit-Zágonyi Winery

Laczkó Borház • Laczkó Wine House
Lajvér Borbirtok • Lajvér Estate

224, 225
90, 91
308, 309, 310, 311
312, 313

216, 217

Sümegi Ákos • Ákos Sümegi

226, 227

Lelovits Tamás Pincészete • Tamás Lelovits Winery

296, 297

Szászi Pince • Szászi Winery

124, 125

Linzer-Orosz Borászat • Linzer-Orosz Winery

76, 77, 78

Szél Fiai Cellárium & Prisztóka Tibor • Sons of the Wind Cellar & Prisztóka Tibor

Lővér Pince • Lővér Winery

79, 80, 81

Szeleshát Birtok • Szeleshát Estate

Luka Enikő • Enikő Luka
Maczkó Róbert Pincészete • Maczkó Winery

82, 83
298, 299, 300

Szent Donát Birtok • St. Donat Estate
Szent Gaál Kastély és Borház • Szent Gaál Winery

Mátyás András Pincészete • Mátyás András Winery

394

Szent Márton Pincészet • Szent Márton Winery

Merfelsz Pince • Merfelsz Winery

218

Sziegl Pince • Sziegl Winery

Mészáros Borház és Pince • Mészáros Wine House and Winery
Mezei Pincészet • Mezei Winery
Mokos Pince • Mokos Winery
Molnár Borház • Molnár Winery

220, 221

Szöllősi Pincészet • Szöllősi Winery

330

Takler Borbirtok • Takler Wine Estate

301

Thummerer Pince • Thummerer Winery

52, 53

Tiffán Ede és Zsolt Pincészete • Tiffán Ede and Zsolt Winery

Neiner Családi Pince • Neiner Cellar

222

Tóth & Tóth Debrői Borok • Tóth & Tóth Estate Debrő

Óhegyi Pince • Óhegyi Winery

143

Tóth Ferenc Pincészet • Tóth Ferenc Winery

Orsolya Pince • Orsolya Winery

350

Ostorosbor
Pálffy Szőlőbirtok és Pince • Pálffy Winery
Pántlika Pincészet • Pántlika Winery
PapPincészet
Pécsinger Szőlőbirtok • Pécsinger Vineyard
Petrény Winery
Pfneiszl Birtok • Pfneiszl Estate

352, 353, 354, 355, 356

Tüske Pince • Tüske Cellar

364
236, 237

366, 367

Várszegi Pincészet • Várszegi Winery

146

66, 67
358, 359,360
84, 85, 86

182, 183

Vesztergom Pince • Vesztergom Winery
Vesztergombi Pince • Vesztergombi Winery
Vida Családi Borbirtok • Vida Family Wine Estate

Vinatus Pincészet • Vinatus Winery
Vincellér • Vincellér Winery

190
302, 303
48
88, 89
304, 305
306

Schieber Pincészet • Schieber Winery

223
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365

Varsányi Pincészet • Varsányi Winery

Sauska

416

314, 315

144

Vin Art Pincészet • Vin Art Winery

Ruppert Szőlőbirtok és Pincészet • Ruppert Szőlőbirtok és Pincészet

362, 363

112, 113

145

Roll Pincészet • Roll Winery

60
232, 233, 234

258, 259

Podmaniczky Szőlőbirtok és Pince • Podmaniczky Vineyard and Winery

Rókusfalvy Birtok • Rókusfalvy Estate

94
166

238, 239

Villa Wanda Bormanufaktúra • Villa Wanda Wine Manufacture

Riczu Tamás Borászata • Riczu Wine & Guesthouse Ltd.

115
230, 231

Twickel Szőlőbirtok • Twickel Estate

189

PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet •
Viti- and Vinicultural Research Institute, University of Pécs

228

Tűzkő Birtok • Tűzkő Estate

130

Planina Borház • Planina Wine House
Polyák Borászat • Polyák Winery

92, 93

von Beőthy Pince • von Beöthy Cellar
Vylyan Szőlőbirtok Pincészet • Vylyan Vineyards and Winery
Wassmann Pince • Wassmann Cellar

116
240, 241
242, 243, 244
368, 369
316
318, 319
96, 97
126
320, 321, 322, 323
324, 325

Weninger Pincészet • Weingut Weninger

98

Wetzer Péter • Péter Wetzer

99

Zelna Borászat • Zelna Winery

117
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