495 Ft • 2 EUR

Történelmi hagyomány,
korszerű technológia
Szöllősi Ágnes a „mosolygó” fürtökről

A bor és a szerelem
édestestvérek
„A nők olyanok, mint a jó bor”

Szőlőszaporítás
a Sár-hegyen
A Pálinkás Pincészet
mikroklímás teraszain
www.europaiborlovagrend.hu

Dél-alföldi
borok
kóstolója
(Bor)mustra

Az Egy Korty Csongrádot három fiatal lelkes

borász alapította azzal a céllal, hogy
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30 éves múltra visszatekintő családi pincészetünk a történelmi Pannonhalmi Borvidék szép fekvésű
településén, Győrújbaráton található. Tíz hektáron gazdálkodva a hangsúly a borvidéket
tradicionálisan meghatározó fehérborokon van, de többféle rozé és vörösbor is megtalálható széles
fajtaválasztékunkban. Arra törekszünk, hogy olyan borokat készítsünk, amiből biztosan kér még egy
pohárral a borkedvelő.
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Lectori Salutem!

A bor és az érzelmek világa
Amikor jelen számunk
olvasóinkat üdvözlő írásába
fogtam, Alexandre Dumas
Cherchez la femme című
regénye, illetve egy 1988-ban
bemutatott azonos című amerikai
filmvígjáték jutott eszembe,
a Keresd a nőt! Azt a nőt, akit, ha úgy
szeretsz, ahogy megérdemli, akkor
csodálatosan, kedvedre valóan virágzik.
Talán ezért van az is, hogy több ünnepünk
a nőkkel van kapcsolatban.
A romantikával, a szerelem
érzésével köti össze február 14-ét
sok ember, azonban egy francia
kisvárosnak, az Avignontól néhány
kilométerre fekvő Roquemaure-nak,
még egy oka van a napot Szent Valentin
tiszteletének áldozni. Ekkor rendezik
ugyanis a La Festo de Poutount: vagyis
a Csókok Fesztiválját, aminek
hagyománya 1866-ig nyúlik vissza.
Ebben az évben indult a szőlő
világjárványa, a filoxéravész tizedelte
a francia szőlőültetvényeket, ami nem
kerülte el Roquemaure városát sem, így
a település bor nélkül maradt.
Kiürültek a borbárok,
a beszélgetőhelyek, a férfiak rosszkedve a nőkre is
átragadt. A pánik még a járványnál is gyorsabban
terjedt. Maximilien Pichaud borkereskedő bátor tettre
szánta el magát: Rómába utazott, hogy elhozza Szent
Valentin ereklyéjét, amely reményei szerint védelmet és
egészséget biztosíthat a város számára. A legenda
szerint Pichaud február 14-én az ereklyével tért vissza,
és a település lakói között a „győzelem” hírére
az utcákon kitört az ünneplés.
René Durieu, a helyi pap – aki tovább őrizte Szent
Valentin ereklyéjét – 1988-ban a város vezetőinek azt
javasolta, hogy elevenítsék fel a több évszázados
hagyományt. Azóta a február 14-hez legközelebb eső
hétvégén Roquemaure városa ismét visszaváltozik
a XIX. századi településsé: az utcát elözönlik
a jelmezes nővérek, papok, kosztümökbe bújt férfiak és
nők, és ingyen csókokat osztogatnak. Az utcák neveit
átírják híres francia szeretők neveire, a tisztára mosott
ruhákat az ablakokból akasztják ki szárítani, mint
régen, zene és táncos mulatság kíséri ezen a napon
a rendezvényt.
Az ünneplés természetesen nem nélkülözheti
a jófajta borokat sem: a tradicionális rhone-i fajták,
azaz a syrah, a mourvedre és a grenache játsszák itt

a főszerepet.
A város
főutcáján, terein
a borászok
ajánlgatják
ízletes nedűiket,
a környékbeli
termelők
szőlővesszőiket
lengetve csatlakoznak
az eseményhez, miközben
tanácsokat adnak a leendő
szüretre vonatkozóan.
A Valentin-nap óta csupán néhány hét
telt el, de ismét lehetőség nyílik a nők
köszöntésére. Magazinunk megjelenésével egy
időben ünnepeljük a nőnapot. Ha már kissé
feledésbe is merült annak nemzetközi történelmi
hagyománya, ezen a napon – március 8-án –
virágokkal, édességekkel, meglepetésekkel
kedveskednek a férfiak közeli és távoli
nőismerőseiknek. Amennyiben nem lenne most ez
a kíméletlen világjárvány, talán még kisebb-nagyobb
„borfesztiválokkal” is találkozhatnánk. Sajnos nem
így van.
Lehetőségeinkhez mérten mi annyit tehetünk
a női nem köszöntése érdekében, hogy jelen
számunk írásainak, cikkeinek nagy részét a nőknek,
a szerelemnek, a bor és a nők kapcsolatának,
harmonikus világának szenteljük. Mi is valljuk, ha
jobbá akarjuk tenni a világot, keressük és találjuk
meg azt a nőt, aki lelkünket megszólítja.
Pusztay Sándor
főszerkesztő

(Bor)literatúra

A burgundi
és az írónő
Szabó Magda (1917–2007)
1917. október 5-én született Debrecenben, 2007.
november 19-én hunyt el Kerepesen. Érettségi
vizsgáját 1935-ben tette le Debrecenben, 1940-ben
a debreceni egyetemen
szerzett latin–magyar szakos
tanári és bölcsészdoktori
diplomát. Ugyanebben
az évben kezdett el tanítani is:
két évig szülővárosában, majd
három évig
Hódmezővásárhelyen
dolgozott. 1945-től a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium
munkatársa volt 1949-ben
történt elbocsátásáig.
Az irodalom szinte minden
területén kipróbálta
tehetségét, indulásakor
verseskötetekkel jelentkezett,
később regényeivel vált
híressé, s színpadi művei is
sikereket arattak.
1947-ben házasságot kötött
Szobotka Tibor (1913–1982)
íróval. Ennek emlékeit
Megmaradt Szobotkának
(1983) című könyvében
örökítette meg. Ebben az időszakban írta meg első
versesköteteit, majd 1949-től a kényszerű hallgatás
időszaka következett: 1958-ig nem publikálhat,
az ebben az időszakban alkotott műveit csak később
adják ki. Ekkortól datálható áttérése a regényírásra.
Az 1958-as Freskó és az 1959-ben megjelent Az őz
című regényei hozzák meg számára a szélesebb körű

ismertséget. 1959-től szabadfoglalkozású író. Sorra
követik egymást művei, melyekben a lélektani
regények hagyományait is hasznosítva formálja meg
jellegzetes alakjait. Önéletrajzi ihletésű munkái
az Ókút (1970), valamint a Régimódi történet
(1971), melyekből nemcsak az alkotásban
szemléletét formáló gyermekkori hatásokról
kaphatunk képet, hanem érzékletesen,
kordokumentumként is hitelesen számol be
a korabeli Debrecen múltjáról és mindennapjairól is.
1985-től öt éven át a Tiszántúli Református
Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke
volt. 1993-ban a Debreceni Református Teológiai
Akadémia díszdoktorává, 2001-ben a Miskolci
Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták. 2003-ban
elnyerte a Femina francia irodalmi díjat Az ajtó című
regényért. Az Európai Tudományos Akadémia és
a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja
volt, Debrecen városának díszpolgára.

Fontosabb díjai, elismerései:
1949 – Baumgarten-díj (visszavonva)
1959, 1972 – József Attila-díj
1977 – Debrecen díszpolgára
1978 – Kossuth-díj
1982 – SZOT-díj
1983 – Pro Urbe Budapest-díj
1987 – Csokonai-díj
1992 – a Getz Corporation díja
1996 – Déry Tibor-jutalom
1998 – Szép Ernő-jutalom
2000 – Nemes Nagy Ágnes-díj
2001 – Corvin-lánc
2003 – Femina-díj
2003 – Prima Primissima díj
2003 – Gundel Művészeti Díj
2006 – Budapest díszpolgára
2007 – a Magyar Köztársasági Érdemrend
nagykeresztje (polgári tagozat)
2007 – Hazám-díj
Dr. Sztancs György
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Szabó Magda

Burgundi bor
Mélyebbre ég, mint eb marása,
ez a biedermeier varázslat,
amellyel életem
s e hamar őszt békítgetem.
Halászom a percek között,
sok tetszetős akad horogra,
szemét hunyja az öntudat,
s amíg a tűz bőröm bevonja,
bukdácsol békítő hasonlat
az egyre biztosabb úton:
burgundi bor
képét villantja homlokom.
Lazulnék? Ernyedten gyanakszom.
Játszik az ösztön és az ész,
földhöz rántja a tárgyakat
a rendező nehézkedés.
A tűz fénye: burgundi bor.
Hintát bogozgat az egészség,
s gyógyult testemben a beteg
tapogatja az érverését.
Hol jártál annyi éven át,
lendítő mozdulat?
Ki szörnyeket legeltetett,
miért kísérik most nyulak?
A kályhafény, mint – Oldja, marja
e hasonlat: burgundi bor,
esztendők rozsdás üledékét.
Lélegzik a csupor.
Ki hűtlen voltam önmagamhoz,
máshoz nem leszek hűtelen.
Ki sohse jártam járt uton,
ösvényen lépkedem.
Nehézkedés, ész, ösztönök:
az élő elfogad.
Tágul már börtönöd,
ne szégyeld
szabadságod,
tudat.
Mit kádadba hiába fejtek
az évek: most kiforr,
s villódzik a győztes hasonlat
a bőrömön: burgundi bor.

Gyakran használt
boros fogalmak
Amit szeretünk, arról szívesen beszélünk. Így van
ez a borok esetében is, de egyre gyakrabban
hallunk olyan szakkifejezéseket, amelyek
beépültek a hétköznapi nyelvbe. De vajon biztosan
tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések?
Bio- vagy organikus bor
Az organikus borkészítés lényege, hogy a szőlőben nem
használnak vegyszereket vagy rovarirtó szereket. Ehhez
társul még a borkészítés speciális technológiája, amely nem
engedi adalékanyagok használatát, és a technológia
bármilyen módon történő manipulálását. Sok olyan
pincészet létezik, melynek termelésmódja valóban
organikus, de ezt nem tüntetik fel a címkén. Ennek jórészt
anyagi okai vannak, hiszen költséges a regisztráció, mellyel
hivatalosan is igazolni tudnák. Sokan pedig azért nem
vállalják a szigorú szabályokat, hogy meglegyen a választás
szabadsága abban az esetben, ha végképp nem tudják
a szőlőt organikus gazdálkodásban engedélyezett
módszerekkel megvédeni. Az organikus vagy
biogazdálkodás nem összekeverendő a biodinamikus
művelésmóddal!

Buké
Francia eredetű szó, amely csokrot, virágcsokrot jelent.
Borok esetében a bukét emlegetve a palackos érlelés során
kialakult összetett illat- és ízhatásról van szó.

Brettanomyces
A bor egyfajta gombabetegsége, amely kezdetben
az animális illatokhoz hasonlít, de teljes kifejlődésében már
kellemetlen. Jelenlétében a bor ízében gyakorta érzünk egy
olajos, édeskés karaktert. Számos szakember véleménye
szerint a vörösborokban előforduló, kis mennyiségű „brett”
gazdagíthatja azok ízvilágát.

Borkő
A borból kiváló és a palack aljára, a dugó felületére
lerakódó ártalmatlan üledék. Tulajdonképpen a borkősav
savanyú sója. Kálium-hidrogén-tartarát. A borban
semmilyen illat- és ízbeli elváltozást nem okoz.

Borhiba
Technológiai eredetű hiányosságok miatt keletkezett
rendellenes jelenségek, aroma- és ízanyagok. Ezek kémiai,
illetve fizikai úton jöhetnek létre. A borhibák
többféleképpen is megmutatkozhatnak. A bor színét
például oxidáció okozta barnulás vagy rezes szín
jellemezheti. Ízében kénes, fémes, avas, lúgos vagy penészes
lehet. Élesztős, fehérjés zavarosság, valamint barna-, feketeés fehértörés mutatkozhat. Ezek mindegyike borhibára
utaló ismérv, és némelyikük a kezdeti stádiumban
megfelelő technológiával (például kénezéssel) orvosolható.
Bondor László
IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [7]

Szöllősi Ágnes a „mosolygó” fürtökről

Történelmi hagyomány,
korszerű technológia
A Neszmélyi borvidéken a szőlőtermesztés történelmi
hagyományai már a Római Birodalom időszakára
visszavezethetők. A Gerecse hegység Dunára néző
hegyoldalain Probus császár idejében a rómaiak telepítették
az első szőlőtőkéket. A borvidéken azóta is kiemelkedő
minőségű fehérborok készülnek. A terület északi fekvése
miatt kissé hűvös és csapadékos, azonban az ökológiai
adottságokból adódóan az itt termelt szőlők illatban,
zamatban gazdagak, hangsúlyosak.
A Szöllősi Pincészet mint a Neszmélyi borvidék egyik
legjelentősebb családi szőlészeti-borászati vállalkozása
Neszmélyen található, azonban a szépen művelt
szőlőbirtokok Tata környékén helyezkednek el.
Az ültetvényekről, a borászatról és a borértékesítés
aktuális kérdéseiről beszélgettünk Szöllősi Ágnes
ügyvezetővel.

[8] BORLOVAGOK

– A borászati vállalkozást néhai Szöllősi Mihály
kezdte, nem kis kihívással a család folytatja a szép,
de nem könnyű borászati örökséget – kezdte
a beszélgetést Szöllősi Ágnes.
– Szőlészettel-borászattal az 1990-es években
kezdett el foglalkozni a család, eleinte hobbi
szinten. Édesapám, Szöllősi Mihály 1998-ban
vásárolta meg a történelmi, Zichy Miklós gróf által
1830-ban a Neszmélyi borvidék központjában,
Neszmélyen épített pincét. A pince megvásárlása
azonban csak az indulás volt a borászat útján,
azóta folyamatosan fejlesztettük lehetőségeinkhez
mérten. Elé épült a feldolgozó épület, bekerült
a modern technológia, tárolók, majd 2012-ben
átadásra került a palackozó épület, komplett
palackozó gépsorral, készáruraktárral,
bemutatóteremmel. Ezt követően
az ültetvényeinkre helyeződött a hangsúly.
Édesapám és a család nagyon sokat tett azért,
hogy pincészetünk neve kiváló borainkkal
elismertté váljon a piacon, mert igaz a mondás:
„a jó bornak is kell a cégér.” Boraink hazai és
nemzetközi borversenyeken minden évben
kiemelkedő eredményeket értek el. A szakmai
elismeréseknek és az elégedett fogyasztóknak
köszönhetően viszonylag rövid idő alatt elnyertük
Magyarország legfontosabb elismeréseit: 2009-ben
az Év Pincészete díjat, majd 2015-ben édesapám,
Szöllősi Mihály elnyerte a borászok Kossuthdíjának tartott Év Bortermelője díjat. Sajnálatos
módon azonban váratlan halála miatt a díjnak nem
örülhetett sokáig. Nekünk pedig bátyámmal hamar
„fel kellett nőnünk a feladathoz”, hogy folytassuk
a családi borászat építését.
– Egy ekkora családi szőlészeti-borászati
vállalkozásnak mi a jellemzője?
– Egy borászatba rengeteg munkát kell
belefektetni, hogy az egy működésképes vállalkozás
legyen, lehet, hogy csak az unokáink fogják majd
mindezt élvezni. Borászatunk méretét tekintve már
túlnyúlik egy családi borászaton, egy jó középméretű
szőlészeti-borászati vállalkozásnak mondható.
Ültetvényhátterünk csaknem kivétel nélkül
korszerű, modern ültetvények magas tőkeszámmal,
alacsony terheléssel. A legfontosabbnak a kiváló
minőségű szőlőalapanyag biztosítását tartjuk, majd
a borászat feladata, hogy a szőlőben meglévő illat-,
íz-, zamatanyagot megőrizzük, átvigyük a mustba

Pincelátogatás
majd a borba. Évente – elsősorban kereskedelmi
értékesítésre – mintegy 300 ezer liter bort készítünk,
amit palackos, tartályos, illetve folyóborként
értékesítünk.
– A szőlőbirtoknak és a pincészetnek milyen
a borválasztéka?
– A Neszmélyi borvidék fehérboros,
az ültetvényeink szerkezetének kialakításakor mi
kizárólag a borvidékre jellemző szőlőfajtákat
telepítettük. Kínálatunk nagy része Irsai Olivér,
Cserszegi Fűszeres, Királyleányka, Sauvignon Blanc,
Olaszrizling, Chardonnay, Szürkebarát, borainkat
az úgynevezett reduktív technológiával állítjuk elő.
Könnyed rozé bort is készítünk, amihez alapanyagot
Sopronból és Szekszárdról vásárolunk. Fahordós,
barrique tételeinket prémium kategóriában
készítjük, mintegy 20 ezer palackot évente.

A történelmi Zichy pince

– Mi jellemzi napjainkban az értékesítést?
– Hatvan-hetven százalékban a hálózatokba
szállítunk, és 30-40 százalékban értékesítjük
közvetlenül a borainkat, melyek megtalálhatóak
a legtöbb hiper- és szupermarketben. Szerencsésnek
mondhatjuk így magunkat, mert a láncoknál
az értékesítés most is megmaradt. Saját márkás
termékeket is készítünk hálózatnak. Ennek ellenére
megközelítőleg 15 százalék visszaesés volt nálunk,
kiesett a vendéglátás, valamint a borfesztiválok
forgalma. A borfesztiválozás, a boros közösségi élet
már nagyon hiányzik, ez számunkra nemcsak
munka, hanem közvetlen találkozás
a borrajongókkal.
– Egyes vélemények szerint az internetes megrendelés,
a kiszállítás, tehát a borászati logisztika nagy jövő előtt
áll. Gondolkodtok ennek a területnek a fejlesztésében?
– Sokan „ódzkodtak” eddig interneten rendelni
borokat, azonban van, akinek most nincs más
módja, mint hogy a webáruházakból rendeljen. Mi is
kicsit elindultunk ezen az úton, reméljük, nálunk is
számottevően beindul a vásárlás. Úgy ítéljük meg,
hogy ezen a területen inkább a prémium kategóriájú
borainknak, például a Magnus Cuvée-nek,
a Domine-nek és a Misi Cuvée-nek lesz nagyobb
sikere. Próbaképpen néhány online borkóstolót is
tartottunk, egészen jól sikerültek, végül is, ha nem is
teljesen, de ezen a módon is át lehet adni a pince,
a bor misztikumát.
– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor

SZÖLLŐSI PINCÉSZET
2544 Neszmély, Kásáshegyalja út 6.
Telefon: 36 20 980 9735
www.szollosipinceszet.hu
E-mail: neszmely@szollosipinceszet.hu
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„A nők olyanok, mint a jó bor”

A bor és a szerelem
édestestvérek
Jó bort inni kellemes dolog, ám egy kedves hölgy
társaságában igazán élvezetes. Már az ókorban felismerték,
hogy a szerelmi vágy felkeltését elősegíti egy-két pohár
zamatos nedű. Ovidius írta: „Tölts egy keveset magadnak, és
tégy úgy, mintha meginnád. Töltsd újra a hölgy serlegét
folyamatosan, és hamarosan a tiéd lesz.”
A bor és a szerelem édestestvérek. Nem véletlenül
mondta Hamvas Béla: „A bor (és a pezsgő) mint
afrodiziákum persze nem mai találmány. Kedvelt volt
a vágyak fokozására a középkorban a borból cukorral
és fűszerekkel készített ital, a hippokrasz, XIV. Lajos
francia király is előszeretettel fogyasztotta.”
Idehaza már a XVIII. században felismerték,
s a mai napig is tartják, hogy a somlói juhfark
elősegíti a fiú utódok nemzését. Ezért aztán
a nászéjszakák boraként elhíresült, a Balatonfelvidékről származó bort a Habsburg-udvarban
s a főurak körében is előszeretettel fogyasztották.
De visszatekinthetünk még korábbra is.
A szőlészet, a bor, a mámor, a termékenység
isteneként tisztelték Bacchust a rómaiak,
s Dionüszoszt (Dionysos) a görögök. Az ókori
Rómában és Görögországban is nagy becsben
tartották a bort, s ezért istenének évente
rendszeresen tartottak ünnepélyeket, úgynevezett
bacchanáliákat. Ezeket a más néven szaturnáliáknak
nevezett ünnepségeket minden év december 17-e és
23-a között ülték. Több százan vettek részt

Éduárd Manet: A Folies-Bergere bárja
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Mary Beale: A fiatal Bacchus (1660-as évek)

a féktelen mulatozásokon, tivornyákon, amelyeket
később a rómaiak betiltottak. Bacchánsnőknek
nevezték a Dionüszosz ünnepén tobzódó, őrjöngve
táncoló nőket. Számos festmény megörökíti-e
témakört. Napjainkban a Vivat Bacchus magyar
együttes dicsőíti bordalaiban a népi folklóron kívül
sok más stílusirányzatban, (mint például dzsessz,
blues vagy rock and roll) e nemes nedűt. Dalaik
túlnyomó része saját szerzemény. Esetenként híres
magyar költők boros verseit, de főleg saját verseket,
meséket zenésítenek meg.
Hamvas Béla, a sokoldalú író, filozófus egyik
legismertebb művében, A bor filozófiájában írja:
„Minden mámor gyökere a szerelem. A bor folyékony
szerelem, a drágakő kristályosodott szerelem, a nő az élő
szerelemlény. Ha még hozzáteszem a virágot és a muzsikát,
akkor tudom, hogy ez a szerelem színekben ragyog és
énekel és illatozik és él és megehetem és megihatom.”
A szexre is jó hatással van a bor. Tudományos
vizsgálatok alapján két pohárka bor sokkal
intenzívebbé teszi a szexuális élményt a nők
számára – állítja egy olasz tanulmány. A firenzei
Santa Maria Nuova kórház kutatásában 798 olasz nő
vett részt, 18 és 50 év közöttiek. Azok a nők, akik
átlagosan napi egy pohár bort megittak, sokkal
nagyobb szexuális aktivitásról és intenzívebb fizikai
élvezetről számoltak be, szemben az absztinenciára
kárhoztatott kontrollcsoporttal. A férfiak is
profitálhatnak a mértékletes alkoholivásból, ugyanis
az ellazulás eredményeként csökken a korai
magömlés veszélye. Természetesen a túlzott
alkoholfogyasztás senkinek sem ajánlott, sőt
a terhesség alatt egyáltalán nem.
A sok bor hatásáról jegyzi meg a fiatal olasz
írónő, Viola Ardone: „A bor meg az asszony
ugyanolyan. Vagy te uralkodsz fölötte, vagy ő uralkodik

Múltidéző

A Vivat Bacchus magyar együttes

fölötted. Ha ő uralkodik, akkor elveszted a józan eszed,
rabszolga lesz belőled.”
Tudták, hogy egy perzsa legenda szerint magát
a bort is egy nő találta fel? Úgy tartják, hogy amikor
a király visszautasította őt, öngyilkos akart lenni,
mégpedig úgy, hogy megitta a rohadt szőlőből
visszamaradt romlott levet. Ám nem halt meg, sőt,
másnap kifejezetten tele életkedvvel ébredt. Amikor
elmesélte a királynak a felfedezését, vagyis
a romlott szőlőlé jótékony hatását,
a király megjutalmazta.
S megannyi idézetet találunk
az irodalomban, a filmekben,
mely a nőket, a szerelmet
a borhoz hasonlítja. Íme,
néhány: „Temetted-e valaha
az arcod egy tengernyi hajba,
és kívántad-e, hogy örökké ott
maradj? És az ajka, amikor rád
tapad, olyan, mint a hűvös bor,
amit egy sivatagi utazás után

Cornelis van Haarlem: Az Aranykor (Bacchanália)

kortyolgatsz” – hangzott el az Egy asszony illata
című filmben.
„A borivás a szerelem legközelebbi rokona” – írta
Cserna-Szabó András József Attila-díjas író. „Egyes
kapcsolatok olyanok, mint a jó borok: meg kell
érniük” – hallhattuk a Ghost in the Shell: Stand
Alone Complex japán anime sorozatban. James
Follett, az Egyesült Királyságban élő író hasonlóan
állapítja meg: „A nők olyanok, mint a jó bor:
az idő csak tökéletesíti őket.” Idézzük
fel újra Hamvas Bélát: „Ha
tehetném, például megtenném,
hogy egy szép leányból
spirituális lényét kivonnám,
és egészen addig tisztítanám,
sűríteném, desztillálnám,
szűrném, kristályosítanám,
amíg elmúlhatatlan és
tömény esszenciáját
megkapnám. Minden szép
nőből végül is drágakövet
lehetne készíteni. Vagy bort.”
Számos nagy költőnk
alkotásaiban olvashatunk a nők és
a bor kapcsolatáról.
Bajza József írja a Borének című költeményében:
„Lyányka, csókot e pohárhoz,
Nyújtsad bíbor ajkadat!
Te, ki oly szép vagy, miként a
Nyári hajnaltámadat.
S mint midőn két égi villám
Egybe csapva szétenyész,
Csókba lelkünk összecsattan
S a kéj tengerébe vész.”
Befejezésül egy szép Petőfi-idézet
az 1845-ben írt Változás című verséből:
„Fehér bor, szőke lyány, fényes nap
Hatottak egykor lelkemig;
Vörös bor, barna lyány, sötét éj,
Kedvem most bennetek telik!”
B. Mezei Éva
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Az élet újranyitásába vetett hit

Megváltozott
kapcsolatok
Az elmúlt több mint egy esztendő megváltoztatta
az emberek egymáshoz fűződő társadalmi, szociális,
gazdasági, kulturális, közösségi viszonyait. A jelenleg is zajló
világjárvány időszakában arra kértük a különböző
foglalkozást űző, ám szabadidős szokásaikban, közösségi
életükben hasonló borszerető hölgyeket, fejtsék ki
véleményüket, miként változtatta meg a pandémia saját és
környezetük életét, illetve ebben a helyzetben mit várnak
a 2021-es esztendőtől.
A megszólaltatott személyek csaknem kivétel nélkül
az Európai Borlovagrend tagjai, turisztikai
szakemberek, vagy különböző hazai boros
rendezvényekről ismerik egymást.
– Miként változtatta meg a pandémia saját és
környezete életét, és mit vár a sok hasonló gonddal induló
2021-es évtől?

Kajtár Piroska szociális főtanácsos (Szekszárd)
– Tavaly március elején nagy reményekkel, teli
tervekkel a szekszárdi avatási ünnepségre készülve
döbbentem álltam az események előtt: koronavírus,
bezárások, korlátozások.
A mindennapjaimat
megváltoztatta a családi,
baráti összejövetelek
lemondása. A családi
kapcsolatok
a telefonbeszélgetésekkel
lettek áthidalva.
Az édesanyámmal töltött
vasárnapi ebédek elmaradtak.
Maradt helyette egy-egy gyors
„odaugrás”, és az ajtóban
váltunk pár szót. Mindez
nehezen viselhető állapot.
A társadalmi élet
visszafogott lett, egyre
kevesebb a kontakt,
a megszokott városi nyüzsgés,
a kedves ismerősökkel való találkozások
szünetelnek. A maszk viselése kicsit mókás. „Találd
ki, ki vagyok?” – de az elzárkózás érzését váltja ki,
a mosoly nélküli, rideg érzést adta és adja.
A pandémiás helyzet minden életterületemet
érzékenyen érintette: a családi, a baráti, az emberi
[12] BORLOVAGOK

kapcsolataimat, gazdasági szempontból is. Az új
helyzet az igazi értékek, a szeretet, az összetartás,
a bizalom megerősödését is hozta.
A kérdés második felére válaszolva, én minden
évet jónak és sikeresnek tervezek, tele
optimizmussal, ami minden pillanatban jelen van
az életemben. Hinni a jót, és úgy is élni. Hiszem,
hogy az igazi kapcsolatok megmaradnak, ápolom
azokat, ahogy eddig is. Külföldön élő, dolgozó
gyermekeim, amikor lehetőségük lesz, hazautaznak,
a családi otthon adta védelem, meleg szeretet
minden helyzetben megmarad, és ha most csak egy
telefonbeszélgetés van, ennek is örülni tudok.
Az igaz barátok szeretetét ugyanúgy fogom élvezni,
mint korábban.
Bízom abban, hogy az éttermek fogadhatnak
vendégeket, a szekszárdi belvárosi sétálóutca ismét
harsány lesz, a bortúrák újra indulnak. A város
vidám borkóstoló turistákkal, bort szerető, kedvelő
emberek kacagásával, nevetésével fog megtelni.
A 2021-es év meghozza ennek a helyzetnek
a megoldását, és a kilábalás éve lesz.

Dr. Piros Zsuzsa fogorvos (Pilisborosjenő)
– Egy éve a pandémia még ritkán használt fogalom
volt. Aztán érkezett egy körlevél az országos tiszti
főorvos asszonytól március idusán, mely szerint
a Magyarországon dolgozó összes fogorvosnak
minden fogorvosi tevékenységet megtilt, kivéve
a sürgősségi, elsősegélynyújtó ellátásokat. Hirtelen
megszűntek a családi, a rokoni, a baráti
összejövetelek, bezáródott a világunk. Vagy mégsem
teljesen, kinyílt a virtuális tér, az internet nyújtotta
információ elárasztott mindannyiunkat, már aki

Megkérdeztük
nyitott lett erre a lehetőségre. A „bezártság”,
a leállítottság másfél hónapja alatt rengeteg
ismeretet, tapasztalatot, emberi, szakmai segítséget
kaptunk, és nyújtottunk is egymásnak kollégáimmal,
évfolyamtársaimmal, barátaimmal. Egymás között
találgattuk, hogyan készüljünk fel a további
életünkre, munkavégzésünkre, feladataink ellátására.
2020 májusától speciális védőfelszerelésben ugyan
– a kezeléseket COVID–19-protokollal kibővítve –,
de lehetett újra rendelni. Megváltozott a kezelések
menete, ideje, az előírásokat a mai napig folytatni
szükséges, és valószínű, hogy ezek közül sok
végleges marad. Mindezek mellett nagyon sok új,
kötelező adminisztratív előírásnak, jogszabálynak
kellett eleget tenni, melyek a megnövekedett
munkabeosztás mellett nagyon megterhelőek lettek.
Az ismeretlentől való félelem a COVID–19 vírus
mind alaposabb tanulmányozásával, megismerésével
fokozatosan változik, hol erősödik, hol csökken.
Bízom benne, hogy az idei évben a megelőzésben
segítő gyógyszerek, immunrendszerünket erősítő
anyagok, módszerek, a védőoltások csökkentik,
eliminálják a vírus hatásait. Nagyon várom, hogy
barátainkkal, lovagrendi társainkkal újra szabadon
találkozhassunk!

Bárány Terézia festőművész (Budaörs)
– A vírushelyzet számomra tragédia, még ha ezt
nem is szó szerint kell érteni. A gyerekeinket és
unokáinkat – az egészségünkre tekintettel – alig
láthatjuk személyesen. Megszűnt a gondoskodás,
amit nyújtani tudtam. Nem vihetem iskolába vagy

Rutz Klára gyógymasszőr (Halásztelek)
– A pandémia és én?! Köszönjük, megvagyunk, én
nem szeretem őt, és ő sem szeret engem, remélem,
ez így is marad. Nem szeretem, mert otthonülő
lettem, elvette a barátokat, a családtagokat,
a szórakozást, a programokat. De köszönöm neki,
adott időt arra, hogy tovább képezzem magam,
szélesítsem tudásomat. Több továbbképzést
elvégeztem, új vizekre
eveztem, számomra a tanulást
hozta. Bármily meglepő,
szerencsére dolgozhatok, mert
rájöttek az emberek, hogy
az egészségük megóvása,
az immunrendszer erősítése
a legfontosabb ebben
a helyzetben. Természetesen
semmi nem úgy működik,
mint a pandémia előtt, de
megpróbáljuk kihozni
a lehető legjobbat
a helyzetből. Adott időt, hogy
átértékeljük a dolgainkat, azt,
mi is a fontossági sorrend.
Tehát köszönjük,
megvagyunk.
Az idei évben viszont újra
nevetéseket, találkozásokat,
személyes emberi
kapcsolatokat várok félelem
nélkül.

onnan haza a gyerekeket, mert megfertőzhetnek, és
nem jönnek el hétvégén ebédre, mert maszkban nem
lehet ebédelni. Nekem már a tűrőképességem
határát súrolják a kötelező és önkéntes korlátozások
egyaránt. Kifejezetten bénítóan hatott rám a tavaszi
és a jelenlegi bezártság, képtelen vagyok –
képzőművészeti szenvedélyemnek hódolva – alkotni.
Hiányoztak a közösségi rendezvények,
a művésztelepi közös munkák, a kiállításmegnyitók
és a kiállítások, amelyeket nem is értem, miért nem
lehet látogatni. A múzeumokban sosem volt tömeg
egy-egy megnyitó alkalmat leszámítva. A színházi
előadásokat, koncerteket számomra a reklámokkal
teli tévéműsor nem tudja pótolni, ezért a készüléket
be se kapcsolom.
Egyre türelmetlenebbül várom a pandémia végét,
a beoltást, hogy aggodalom nélkül közelíthessek
azokhoz, akiket szeretek. Várom a közösségi
rendezvényeket, egy-egy baráti ölelést, amit nem
pótol semmilyen telefonbeszélgetés.

Nagy-Mizsei Ildikó rendezvényszervező (Budapest)
Számomra már a 2020-as év is rosszul kezdődött.
Az előző év végén egy csoportot vezettem Indiába,
ami után január elején kórházba kerültem. Szinte
azonnal elkülönített kórterembe helyeztek, és
az infektológus napi vendég volt nálam. Hosszú
hetek után sem tudták a lázam csillapítani, és azt
sem tudták megállapítani, hogy mi a bajom.
A családom csak védőruhában, maszkban
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látogathatott. A kórház
elhagyása után néhány héttel
derült ki, hogy az egész világ
nagy bajba került.
Mindezeket végiggondolva
kezdődött az életem
áttervezése az üzleti élet,
az idegenforgalom,
a rendezvényszervezés és
a sport területén.
A környezetemben szinte
mindenütt megállt az élet,
ezért elhatároztam, hogy részt
veszek egy átképzésen, ahol
a megszerzett ismeretekkel
nemcsak magamon, hanem
rászoruló embertársaimon is segíteni tudok.
A pandémia hatalmas próbatétel elé állította
az emberiséget. Nemcsak a hosszú távú bezártság
okozott konfliktusokat, hanem sok esetben
az egyének egészségére is hatással volt. A kialakult
helyzet engem arra figyelmeztetett, tudjunk
az élettempón lassítani, ha kell, megállni, át kell
értékelni, hogy mi a fontos számunkra, és meg kell
találni az élet apró örömeit is.
Az idei évben, remélem, a járvány visszaszorul, és
a lehetőségekhez képest korlátozások nélkül,
biztonságosan, szabadabban mozoghatunk. Bízom
abban, hogy megindul a gazdaság fellendülése, újra
működik az idegenforgalom. A legfontosabb
azonban, hogy édesanyámat, szeretett családomat
ismét aggodalom és félelem nélkül átölelhessem.
Bízom benne, hogy minél előbb visszatérhetek
a sportpályára, a lovagrendi barátok közötti
beszélgetésekhez, és ismét boldogan, céltudatosan,
félelem nélkül tudunk élni.

beszűkültnek érezzük az életünk. Legnehezebb
számunkra a közösségi távoltartás, mind a családtól,
mind a barátoktól. Az online kommunikáció
nélkülözi a személyes kommunikáció sok olyan
elemét, amely igazán személyessé teszi
a kapcsolatot. Hiányzik a kollektív pezsgés:
az utazás, a színházba járás, a síelés, a lovagrendi
események, a baráti vacsorák néhány pohár kitűnő
bor mellett. Mindaz, ami feltölti az embert pozitív
élményekkel.
Az idei évben azt várom, hogy múljon el
a bizonytalanság, a félelem a vírustól, mielőbb
legyen minél szélesebb körben átoltottság.
Szeretném, hogy újra egészségesen és szabadon
szerethessük családtagjainkat, barátainkat. Várom
az élet újranyitását.

Szokor Erika cégvezető (Budapest)
– Nekem a 2020-as év, mint a korábbi évek
is, jókedvben és kiegyensúlyozottan indult. Tele
voltam tervekkel, a munka, a szabadidő és az utazás

Potháczky Mária tanár (Komárom)
– A pandémia miatti korlátozások, a szabad mozgás
beszűkülése, a személyes kapcsolatok mellőzése
alapjaiban változtatta meg
az életünket. Az otthon töltött
napokat sokkal tudatosabban,
átgondoltabban kellett
szerveznünk. Rájöttünk, hogy
ennek az izolációs időszaknak
egy pozitív keretet és
tartalmat kell kapnia.
A nagytakarítás, az irat- és
fényképrendezés, az olvasás,
a szellemi képességeket
fejlesztő játékok, a hosszabb
séták mind szerepelnek
mindennapjainkban.
Kihasználjuk az online
színházi előadások, koncertek
adta lehetőségeket is. Mégis
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terén is. Álmomban sem mertem gondolni, hogy kéthárom hónap leforgása alatt felborul a világ, eddig
csak katasztrófafilmekből ismert állapot
hatalmasodik el az embereken. Sajnos láttam, amint
félelem ült ki egyik-másik ismerősöm, rokonom
arcára, megszűntek a közvetlen baráti
összejövetelek. Félt mindenki mindenkitől. A munka
területén bekövetkezett mélyrepülést nem is
említve, mert a mai napig nem látom, miképp tud
majd egyszer helyreállni a textilipar, melynek egyik
kereskedelmi képviselője vagyok.

Megkérdeztük
Sok előre tervezett üzleti és privát utazásomat
kellett törölni. 2020-ban nem voltam borvacsorán,
elmaradt a szinte hagyományőrző Márton-napi
újborkóstolással egybekötött villányi kirándulás is.
De ugyanígy kimaradtak az olasz gasztronómiai
élményutak. Jelentősen megnehezítették
a határzárok az életemet, talán azt viselem a mai
napig legrosszabbul, hogy a külföldön élő fiammal
nehezen tudok találkozni.
Az idén vissza szeretném kapni a 2020 előtti
harmonikus, munkával, pihenéssel teli életemet.
Ne egy kínlódással teli túlélés lebegjen a szemem
előtt, hanem jókedvet szeretnék mindenkinek
az arcán látni, de ez csak akkor lehetséges, ha ismét
látom az arcokat (lekerülnek a maszkok).

Dr. Számadó Krisztina adószakjogász (Budapest)
– Mivel alapvetően válságmenedzseléssel,
adótanácsadással, gazdasági-jogi ügyek folyamatos
koordinálásával foglalkozunk, ezért az általam
irányított vállalkozásnál közel harminc százalékkal
emelkedett az árbevétel és
az ügyfeleink száma is.
Ügyfeleink részéről nagyon
megnőtt az igény e szolgáltatások
iránt, ezért új kollégákat kellett
alkalmaznom, új irodát nyitottam.
Ezzel együtt új működési
formákat kellett keresnem és
bevezetnem.
Sokan kerestek fel az elmúlt
évben a különböző, velem
kapcsolatban álló egyházi és civil
szervezetektől problémáikkal.
Megnyugvással tölt el, hogy
a legtöbb alkalommal segíteni tudtam.
A járvány végeztével fontos lenne, hogy
megtanuljuk végre mindannyian tisztelni
a környezetünket. A körülöttünk lévő természetet
minél kevesebb rombolással használjuk, csökkentsük
az ökológiai lábnyomunkat. Vigyázzunk jobban
magunkra és a körülöttünk lévő világra. Értékeljük
a csendet, és ne féljünk semmitől.

Dr. Gulyás Zsuzsi fogorvos (Budaörs)
– Tavaly február végén a hírekben hallottuk, hogy
egyre nő a COVID-os betegek létszáma, és már napi
nyolc-tíz halottról számoltak be. A fogorvosok
Facebook-csoportjában mind több szó esett arról,
hogy milyen nagy veszélynek vagyunk kitéve.
A bizonytalanság meglehetősen nagy volt, mígnem
március 17-én éjszaka kaptunk egy e-mailt Müller
Cecíliától, hogy megtiltja a fogorvosok munkáját.
Ezután következett a pánik, majd a józan
végiggondolása a teendőknek: hogyan tudjuk
befejezni a megkezdett kezeléseket, a páciensek

értesítése, mi legyen a munkatársakkal, honnan
szerzünk be védőfelszerelést stb. Majd következett
három hónap otthonlét. A páciensekkel telefonon
tartottam a kapcsolatot, és hetente egyszer
sürgősségi ellátást biztosítottunk. Lelassult minden,
megszűnt a hétköznapok szoros időbeosztása,
a pörgés, csak a stressz nem. Új szituáció volt, mert
ennyi időt napi 24 órában talán még soha nem
voltunk együtt, bezárva. Az igazat megvallva,
az elején szokni kellett.
Mikor kicsit visszaállt az élet rendje, megtanultuk,
hogyan kell szigorú védőfelszerelésben dolgozni,
milyenek a továbbképzések webináron, hogyan
rendeljünk mindent online, egyáltalán, hogy milyen
nagy lehetőségeket és veszélyeket rejt a digitális
világ. Ugyanakkor nagyon hiányoztak az emberi
kapcsolatok, a baráti találkozások, a színház,
a hangversenyek, a külföldi utazások.
Remélem, 2021 visszaadja a korábbi élményeket
és feltöltődéseket. Amióta megkaptam a védőoltást
egyfajta nyugalom lett bennem. Sok minden
átértékelődött ez alatt az egy év alatt. Rá kellett
jönni, hogy a porszemnél is kisebbek és védtelenek
vagyunk, akár egy láthatatlan kis kórokozóval
szemben is. Az alagút vége talán sejlik, bár nem
tudjuk, mikor jutunk ki belőle. Nagyon várjuk
a találkozásokat, a normális kézfogást, a maszk
nélküli életet, a barátok ölelését.
Pusztay Sándor
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(Bor)történelem

Nők és a bor
Sokáig mondták, hogy a borászkodás kifejezetten férfias
szakma. Mostanában azonban egyre több női borászt
ismerünk meg, és a szakmai elismerések is mutatják, bizony
van keresnivalójuk ezen a területen.
Míg korábban a család női tagjai be sem tehették
a lábukat a borospincébe, manapság sok helyen már
ők uralják azt. Dél-Amerikában vagy Dél-Afrikában
nagyon hangsúlyos
a női borászok szerepe.
Ez Franciaországban,
Olaszországban is
egyre inkább így van,
és immár
Magyarországon is
egyre többen jelen
vannak a piacon.
A teljesség igénye
nélkül néhány példa:
Ács Edina
(Győrújbarát), Bodor
Nóra és Nyilas Ilona
(Mátra), Csetvei
Krisztina (Mór), Iványi
Zsófia (Villány), Luka
Enikő (Sopron), Katrin és Birgit Pfneiszl (Sopron),
Matolcsy Sára (Etyek-Buda), Osváth Fruzsina (Tokaj),
Szöllősi Ágnes (Neszmély) stb.

Barbe-Nicole Clicquot

Hannah Weinberger

Nők, akiknek ott a helyük a bortörténetben
A XIX. században a hölgyekre elsősorban még
anyaként és feleségként tekintettek a társadalmak.
Barbe-Nicole Clicquot maga is anya volt, 27 éves
korában vette át a családi borgazdaságot, amikor
a férje meghalt. Az ő irányításával lett a Veuve
Clicquot a világ egyik leghíresebb champagne-háza,
nem csoda, hogy megkapta a „Champagne

Szöllősi Ágnes
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Dr. Mészáros Gabriella

Nagyasszonya” nevet. Rengeteg technikai újítást
vezetett be, amelyek a mai napig meghatározzák
a pezsgőkészítést. Ő készítette el például az első
évjáratos bort 1810-ben, nevéhez fűződik a vörösbor
hozzáadásával készített első modern rozé pezsgő, és
nála tették tömegtermelésre alkalmassá
a rázóállványt. A brandépítéshez is nagyon értett:
komoly elismerést szerzett magának azzal
Oroszországban, hogy dacolva a napóleoni
embargóval, pezsgőt szállított az orosz
előkelőségeknek.
Bár gazdag családja révén Antonia Ferreira vitte
a szőlőterületeket a házasságba, férje 1804-ben
bekövetkezett haláláig nem igazán hagyták
érvényesülni. Amikor azonban átvette a stafétát,
az ő borászatuk lett a legnagyobb portóiexportőr,
amihez hozzájárult, hogy jó kapcsolatai voltak
Angliában. Munkásai, beosztottai nagyon tisztelték,
mert a nehéz időkben is igyekezett gondoskodni
róluk (például amikor egy járvány teljes
szőlőültetvényeket pusztított ki).
Bár a világ az 1960-as évek óta jegyzi igazán
a kaliforniai borokat, jóval korábban is készültek

Ács Edina

Luka Enikő

már ott borok. A források többsége Hannah
Weinbergert tartja számon első női borászként.
Ő 1882-ben, hasonlóan Clicquot-hoz és Ferreirához,
férje halála után vette át a családi borászatot (és
az igazgatói állást a Bank of St. Helenánál). 1889-ben
kiállítóként részt vett a Párizsi Világkiállításon, és
ezüstérmet nyert. Talán az ő példájának is
köszönhető, hogy ugyanebben az évben már 18 hölgy
pincetulajdonost tartottak nyilván Kaliforniában,
köztük Josephine Tychsont, aki a feltételezések
szerint 1886-ban 31 évesen az első nő volt, aki saját
borászatot alapított. A Weinbergert 1920-ban,
a szesztilalom bevezetésével kellett bezárni.
Az 1953-ban létrehozott Master of Wine cím a mai
napig szigorúságáról híres (jelenleg mindössze 384en viselik ezt a titulust). Az első hölgy, a brit Sarah
Morphew Stephen 1970-ben tette le sikerrel
a vizsgákat, és kapta meg a Master of Wine címet.
Sarah saját bevallása szerint 11 éves korától
érdeklődött a borok iránt, amikor egy barátjuknak

Katrin és Birgit Pfneiszl

segített bort készíteni Madeirán. 17 évesen levelet írt
egy portói borászatnak, hogy hadd mehessen
hozzájuk gyakornoknak. A válaszuk, miszerint nincs
helye egy nőnek a borkereskedelemben, nagyon
letörte, ugyanakkor elszánttá is tette. Később
a Bordeaux-i Egyetemen tanult, majd dolgozott
Médocban és Saint-Émilionban is. Első igazi boros
munkáját Németországban kapta. Angliába
visszatérve szerzett tudomást a Master of Wine
programról, 1970-ben látta elérkezettnek az időt
a vizsgára. A második hölgy Master of Wine-ra
további hat évet kellett várni.
Julia Carpenter volt az első angol hölgy 1972-ben,
aki borbárt nyitott a bor fővárosában, London
Fulham nevű városrészében. A Wolsey’s az akkor
divatos, elsősorban férfiak által látogatott sörözőkkel
teljesen „szembement” atmoszféráját tekintve, és
stílust teremtett a műfajban.
Dr. Mészáros Gabriella, a Borkollégium alapító
oktatója szerezte meg legelőször magyarként
a WSET nemzetközi borakadémikus címet (nőket és
férfiakat is beleszámítva). Gálné Dignisz Évát,
a szigetcsépi Gál Szőlőbirtok és Pincészet borásztulajdonosát 2013-ban tüntették ki első hölgyként
Az év bortermelője Magyarországon címmel.
A francia Berecz Stéphanie, a tarcali Kikelet Pince
borász tulajdonosa volt az első, aki 2014-ben nőként
megkapta magyar kollégáitól a Borászok Borásza
elismerést.
A soproni Luka Enikő és a Pfneiszl lányok egyre
több díjat nyernek boraikkal, míg az Európai
Borlovagrendhez tartozó Szöllősi Ágnes Neszmélyen,
valamint Ács Edina a Pannonhalmi borvidéken,
a családi pincészetükben őrzik a borok
hagyományait, miközben új szín- és ízvilágot
„csempésznek” a borpalettára.
Bondor László
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A Pálinkás Pincészet mikroklímás teraszain

Szőlőszaporítás
a Sár-hegyen
A magyar táj egyik festői borvidéke a mátrai régió, ahol
a vulkáni talaj, valamint a napsütéses órákban gazdag
mikroklíma kiváló lehetőséget biztosít a minőségi
bortermelés számára. A Mátrai borvidék szerves részét
képező Abasár sok mindenben egyedülálló: a településhez
kötődik az első borral kapcsolatos írásos történelmi emlék,
itt található az ország legmagasabb szőlőtermő helye, és
kuriózumnak számít az állandó hőmérsékletű, több száz
pincét magában foglaló pincesor.
A Sár-hegy legmagasabb részén, annak lejtőin
található a több generáció óta működő Pálinkás
Pincészet. Családi vállalkozásukat 1998-ban
alapították, és alaptevékenységük közé
a szőlőoltvány-termesztés,
a szőlőtermelés, a borászat és
a vendéglátás tartozik.
A vállalkozás Pálinkás Jánosné
szakmai vezetésével működik.
– Kis túlzással azt mondhatom,
hogy metszőkéssel kezemben
töltöttem a gyerekkoromat –
kezdi mosolyogva a beszélgetést
Pálinkásné Kati. – Gyermekkorom
óta érdekeltek a szőlőben folyó
munkálatok. Édesapám
a Kertészeti Egyetemen volt
szakoktató, tehát volt kitől elsajátítani a szakma
alapjait. Az ő apukája, de még a dédapukája is
szőlészettel foglalkozott. Itt a Sár-hegyen volt
a szőlője a dédnagypapának, amit azután a szüleim
örököltek. Tőlük tanultam meg a munka szeretetét
Viaszolt oltványok
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Pálinkás Kati asszony mindig mosolyog

és a minőség fontosságát. 1960-ban „beléptünk”
a termelőszövetkezetbe, és 1990-ig bérbe vettük
ugyanazokat a területeket, és ugyanazt csináltuk,
mint a korábbi évtizedekben. A rendszerváltás utáni
privatizáció során sikerült visszakapni
édesapáméknak a korábbi szőlőültetvényeket.
Később még vásároltunk is hozzá.
Szüleim idősek lettek, nem tudták folytatni
a munkát. Én különös vonzalmat éreztem
a szőlőtőkék iránt, és folytattam a családi
hagyományt. A következő években további
területeket vásároltunk a Sár-hegy oldalában. Ez
világviszonylatban is az egyik legjobb talaj, a legjobb
terület, ahol különösen jól érzi magát
az olaszrizling. Saját termesztésű szőlőnkből
előállított boraink között megtalálható – a népszerű
Olaszrizling mellett – a Sauvignon Blanc,
a Chardonnay, a Cserszegi Fűszeres, a Szürkebarát,
az Ottonel Muskotály, a Cabernet Sauvignon,
a Kékfrankos és a Sirah.
Pincészetünk andezit- és mésztufába kézzel vájt
háromszintes pincelabirintus, amely évszakoktól
függetlenül állandó 13 Celsius-fokot biztosít.

Pincelátogatás

Sár-hegyi teraszok

A szőlészetet, borászatot és a vendéglátást Attila
fiam irányítja.
– Országosan ismert a szőlőoltvány-termesztésük.
Olvasóink számára igen érdekes lehet ez a tevékenység,
mivel kevésbé ismert.
– Valamikor tíz hektáron termesztettük
a szőlőoltványokat, azonban ma már a felére
csökkentettük a terület mennyiségét.
A szőlőszaporításhoz mindent saját magunk állítunk
elő: az alapanyagot, a csapvesszőt, amit egybeoltunk.
Az elmúlt évtizedekben a fejlődéssel együtt haladva,
lehetőségeink szerint gépesítettünk. Szakmai
útjainkon a világot járva azt tapasztaltuk, hogy olyan
munkaterületeket kell kialakítani, aminek alapján
az egész környezet megszépül. Ez több munkával jár,
de a növény meghálálja a törődést. Ráadásul
a gondozott szőlővesszők látványa még a turisztikát
is segíti. Kevesen vagyunk szaporító termesztők.
– Magyarországon hányan foglalkoznak szőlőoltványtermesztéssel?
– 1992-ben egyesületbe tömörültek a hazai
szőlőoltvány- és szaporítóanyag-termesztők. Akkor
176 személlyel indultunk, ami napjainkban 57 tagra
csökkent. A szám mutatja, milyen kevesen vagyunk
szaporító termesztők.

A feleség, Pálinkás Tímea az oltógépnél

A tavalyi évben sajnos a vírushelyzet miatt sok
nehézségünk volt. Az oltványoknak tavasszal van
az értékesítési időszaka, amihez az alapanyagot már
októberben ki kell szedni. Ezekben a hónapokban
kell megtalálni a vásárlókat és előkészíteni
a szerződéseket. Az elmúlt évben, amikor tavasszal
elkezdődött volna az értékesítés, lezárták
a határokat. Itt maradt az üzemben a rengeteg
oltvány.
– Ezek szerint külföldre is szállítanak?
– Elsősorban a hazai igényeket igyekszünk
kielégíteni, de Romániába, Szlovákiába is szállítunk,
sőt még Ausztriából is vettek volna. Náluk ugyan
más szőlőfajták a népszerűek,
de vannak olyan magyar szőlőfajták, amelyre

Pálinkás Attila a díjak között

az osztrákoknál is igény van. Most ezek is itt
maradtak rajtunk.
– Általában mekkora szaporítóanyag-mennyiséget
készítenek elő értékesítésre, leszámítva a mostani
időszakot?
– Hosszú évek tapasztalata alapján mondhatom,
hogy az oltványértékesítés változó. Ez azt jelenti, ha
egymillió darabot oltottunk, akkor 500 ezer darabot
tudtunk értékesíteni. Az utóbbi időben már az oltott
mennyiséget is 700 ezerre csökkentettük.
Ha nagyobb a kinyerésünk, az jelenti a nyereséget.
Az ötvenszázalékos aránynak mindenképpen meg
kell lennie ahhoz, hogy a ráfordítás megtérüljön.
Az elmúlt évben 300 ezer oltványt sikerült eladni.
Reméljük, az idén jobb eredmény lesz.
Változás történt abban is, hogy a piac kissé
elbillent külföld felé. Sok magyar szőlész inkább
külföldön veszi meg az oltványokat, mert azt hiszi,
hogy a külföldi jobb minőségű. Ez azért érdekes,
mert gyakran mi adunk el szaporítóanyagot a már
említett román és szlovák piac mellett
Olaszországnak, Franciaországnak, és az utóbbi
időben még Ausztriának is. Külföldön azért tartják
jónak a mi anyagainkat, mert azokban nem jelenik
meg agrobaktérium.
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– A szaporítóanyag-készítéshez vagy az oltványokhoz
van napjainkban megfelelő szakembergárda?
– Sajnos egyre kopik a megfelelő szakmai tudással
rendelkező gárda. Itt Abasáron szinte mindenki
oltókéssel született. Próbálunk gépesíteni is,
azonban egyre kevesebb a fiatalok között
az utánpótlás. Az idősek még mindig kint vannak
a szőlőben a késsel, sajnos a fiatalok ezt már nem
vállalják. Nem tudjuk őket ebbe a szép szakmába
bevonni. Van ugyan képzés Gödöllőn, Cegléden,
Kecskeméten, a nyíregyházi főiskoláról is eljönnek
néhányan szakmai napra, de ha egy-két fiatalt
érdekel ez a munka, már annak is örülünk.
– Hány főt foglalkoztatnak ahhoz, hogy ezt a több
százezer oltványértékesítést el tudják érni?
– A Sár-hegyalja Kft.-nek 15 alkalmazottja van és
ugyanennyi idénymunkást foglalkoztatunk.
Természetesen az itt dolgozóknak az év adott
időszakának megfelelően, valamennyi
munkaterületen részt kell vennie. Ez azt jelenti, hogy
van csaknem kilencven hektár szőlő, amelyben
mindig van mit csinálni. Állandóan munka van

a borászat területén a pincében, és mindemellett
rendszeresen kell foglalkozni a szőlőoltványelőállítással is. Mindebből látható, hogy folyamatos
munkát tudunk biztosítani a dolgozóinknak, amely
azonban az idénymunkáknak megfelelően változik.
– Az év kezdetekor milyen munkákat végeznek?
– Januárban gyűjtjük a szaporítóanyagot. Az alanyt
lehet hagyni a fagyra, annak nem árt a hideg. Ebben
az időszakban előkészítjük a csapvesszőt,
feldaraboljuk, az alanyt vakítjuk géppel, februárban
kezdjük a fertőtlenítést, áztatunk, majd hozzáfogunk
az oltáshoz. Ezután a fűrészporos ládákba rakjuk a
viasszal fedett oltványokat. Áprilisban hajtatjuk 21
napig. Fontos, hogy éjjel-nappal odafigyeljünk
az állandó hőmérsékletre. A megfelelő hőmérséklet
biztosításához mi még hagyományos módon
tüzelünk, ezért fokozottabban kell ügyelni, nehogy
csökkenjen a hőfok. Tudni kell, hogy a vörös
szőlőfajtáknál nagyobb, a fehéreknél kisebb hőfok
szükséges.
A hajtatáshoz a területnek már októberben
felszántva kell lennie. A telepítésre szánt oltvány
nem engedhet gyökeret a fűrészporban. Hajtatás
után május 1-jén kirakjuk a vesszőket, de előtte két
héttel fóliázunk is. Vigyázni kell, hogy az időjárás ne
kapja le a fóliát, de arra is, hogy levegő ne menjen
alá, mert akkor kiszikkad. Meg kell, hogy őrizze
a páratartalmat. Ehhez a munkához most 20 fő
szükséges, akiknek a fele az oltványokkal, a többiek
az alannyal foglalkoznak.
– Mely oltványtípusok a legnépszerűbbek mostanában?
– Az elmúlt években ez igen változó volt, amihez
sajnos előzetesen a szőlészektől, borászoktól igen
kevés segítséget kapunk. Van, amikor az illatos
fajták, a sárga muskotály, az irsai olivér,
a chardonnay kerül előtérbe, máskor a cabernet
sauvignon vagy a cabernet franc népszerű. Néhány
éve sok szürkebarátra volt szükség. Magyarországon
a kékfrankos a legnépszerűbb, ezt mindig el tudjuk
adni. Még nem olyan ismert, de igen jó az 1964-ben
nemesített turán.
Ebben a szakmában csaknem jósnak kell lenni
ahhoz, hogy évekkel korábban meg tudjuk állapítani,
milyen szőlőoltványokat állítsunk elő, hogy azokból
a szőlészetekben egészséges, kitűnő zamatú szőlőt
termő tőkék legyenek, amelyekből azután
a pincékben kiváló minőségű borokat lehessen
előállítani. Ez igen nehéz feladat, de talán ez adja
ennek a szakmának a szépségét is.
– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor

PÁLINKÁS PINCÉSZET

Viaszolás…
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és fűrészporos tárolás

3261 Abasár, Hegyalja út 1.
www.palinkaspinceszet.hu
Tel.: 06 30 245 3830
E-mail: info@szolo-oltvany.hu

Lovagi élet

Adományozások a vírushelyzet idején

Régi karácsonyok
hangulata

pici karácsonyfadísz angyalkákkal hálálták meg
a borlovagrend adományait.
***
A Szegedi Legáció a Konzulátus vezetésétől kapott
200 ezer forintot arra használta, hogy Szegeden
az Acél utcai otthon lakóit támogatta. Az otthont
nehéz sorsú, szegény, beteg idősek lakják, akik

A vírushelyzet az elmúlt évben sajnálatos módon
nagyon sok program és személyes találkozás idejét
írta felül. Így többek között elmaradt a Magyar Pálos
Rend és az Európai Borlovagrend közel másfél
évtizede tartó kapcsolatában hagyományossá vált
adventi hálaadó szentmise a budapesti
Sziklatemplomban.
A Budapesti Legáció a keresztény értékek
megőrzését szem előtt tartva támogatja az egyetlen
magyar alapítású szerzetesrend folyamatos
működését. E nemes cél eléréséhez tagi
adományokkal és a Konzulátus hozzájárulásával is
segítséget nyújtottunk.
Dr. Szentirmay Tamás tájékoztatása alapján
karácsonyi adományozás keretében az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusa központi és
22 rendtárs egyéni felajánlása útján 535 ezer forint
értékben támogatta a Magyar Pálos Rend
tevékenységét. A Budapesti Legáció felhívásához
csatlakoztak az Esztergomi, a Soproni és Szegedi
Legációból is.
Az adományok átadására a budapesti Farkas
Edith Katolikus Szeretetotthonban – külön
engedéllyel – kerülhetett sor. Ekkor adtak át – Kiss
Zsolt bortanácsos jóvoltából – két mázsa almát,
majd a Kecskeméti Tibor és Etler Péter borlovagok
által összegyűjtött pénzből vásárolt hat karton bort
és nyolc karton rostos üdítőt. A szeretetotthon lakói

a járványhelyzet miatt még inkább elszigetelődtek
rokonaiktól. Magányukat és szeretteik hiányát
igyekeztek enyhíteni a karácsonyi ajándékokkal.
150 darab édességekkel, üdítővel, gyümölcsökkel,
szaloncukorral teli csomagot adtak át, és örömükre
szolgált, hogy az otthon lakóin kívül a sokszor
emberfeletti munkát végző dolgozókat is
meglephették egy kis gyümölccsel, édességgel.
Bár a csomagok kibontásánál személyesen nem
lehettek jelen, biztosak voltak abban, hogy a narancs
és szaloncukor illatával kicsit visszavarázsolhatták
a régmúlt karácsonyok meghittségét az otthon
lakóinak életébe.
Telek Anna Mária
és dr. Korom-Vellás Zsuzsanna
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Orgoványi Anikó ecsettel és tollal…

Rendhagyó
himnuszok
2020. október 24-én Kozárdon az Összetartozunk című
kulturális rendezvényen emlékeztünk a település polgáraival
és vendégeivel a nemzeti értékekre, az ezeréves, de
különösen az elmúlt százéves küzdelmekre. Erre
az eseményre kerestünk nemzeti emlékezetű művészeti és
irodalmi alkotásokat, s így találtuk meg Orgoványi Anikó
festőművészt csodálatos képeivel és elgondolkodtató,
a magyar bort is dicsőítő versével.
Orgoványi Anikót a Himnusz
festője jelzővel illetik, aki 2010ben, Kölcsey Ferenc és Erkel
Ferenc születésének kerek
évfordulóján kezdett hozzá
nemzeti imánk megfestéséhez.
Az azóta eltelt időben azonban
a Szózatot és a Székely himnuszt
is megfestette.
A Himnusz képi megjelenítése
a nemzeti identitás erősítése és
a mű további népszerűsítése
a festészet segítségével.
Az olajfestmény-sorozat tíz
táblaképből áll. A képek háttere
bordó, bársony hatású, középen
kör alakú díszítő motívummal.
„Magyar mandala” stílusban
készült. Melyik születik meg
előbb, a szín vagy a szó? Hol így,
hol úgy. Olykor a szavak
kívánkoznak a színek után,
olykor a képek vonzzák a szavakat. A művésznő
letette névjegyét az irodalom és a zene asztalára is.
Tucatnyi díja és elismerései méltóvá teszik
tiszteletünk kifejezésére.
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Magazinunkban költőként az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusa
tiszteletére ajánlja a Magyar bor
himnuszát, amelyhez a Vörösbor és
a Fehérbor című festményeivel is
hozzájárul. A vers első díjat nyert 2010-ben
a „Szőlészet és borászat
a képzőművészetben és az irodalomban”
című országos pályázaton.
Dr. Hajas Pál

Orgoványi Anikó

A magyar bor
himnusza

Szélfútta lösz borzos szőkesége
Szekszárd szelíd mámora,
nedűd egykor Liszt ízlelgette
s Pius őszentsége kedvét hangolta
oktávokkal szebbre-jobbra
pozsgás puttók népes hada,
s a kedélyes kadarka.

Pannónia
derűs cseppje,
Bacchus mámora!
Üdvöz’ légy
Kárpátok
boldog kincse,
Magyar föld bora!

Aranyos vesszők földje
Villány! Gavallérok s dámák
öröme töltögeti nedűd
gömbölyded kelyhekbe
s derűsen őrködik mögötted
Szársomlyó dongája,
szobros kemencéje.

Istenek nektárja
Badacsony fénylő cseppje,
tó tükrében feredőző
szűzi látomás,
szürkebarátok zsolozsmás imája
kéknyelű fűszere
égi áldomás.

Hűség és szabadság városa,
büszke Sopron!
Alpokalja fűszeres illata,
erdei gyümölcsök íze,
s e föld tüzes indulata
érlelődik itt rubintos itallá.
Ez a kékfrankos délceg fővárosa!

Szent Márton hegye,
bencések hűsége termi
Pannonhalma
dicső aranyát,
levendulaillatú szilváni,
ízes cserszegi fűszeres
áldozó italát.

Bíboros bikavér
hősök harcossága
bársony anyaméh titkot szövő álma,
selymes ragyogása,
zivataros idők, boldog barokk álmok!
Ez ad Eger borának
jó zamatosságot!

Pilis szent hegye,
Pálosok ereje,
Boldog Özséb teremtő szaván
érlelt itt szőlőből
derűs nedvet,
mely csepegtetett aztán
hitet, erőt, s kedvet.

Tokaj! Borok Aranyanyja!
Mennyei mustból érlelt, angyalok itala!
Csillagok porával termékenyült nedűd
fényben-éjben,
tűzben-jégben,
búban-derűben ízesült
lélek zamata.

Bölcsek könnye olajozza
Somló megszáradt torkát
s idéz teremtést, életet, halált.
A föld egykoron izzó parazsát, porát
okádta e mit sem sejtő tájra,
mely érleli ma kemény,
robusztus borát.

Magyar bor!
Kárpátok ölében ringó
szőlőfürtös életfák
fehérlő-pirosló mámora,
jókedvében teremtett
téged a magyarok Istene
s Boldogasszonya!
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(Bor)túra

A határon átnyúló
Szent Orbán borút
A Szlovákiát és Magyarországot összekötő borút egy olyan
bejárható kistérség, mely a borturizmus és a falusi turizmus
fejlesztésének segítségével hatással van a helyi gazdaság
élénkülésére. Előmozdítja a minőségi bortermelést, egyfajta
iskolája a borkultúrának, és ez a tudás hozzájárul
az életminőség javításához.
A borkészítés és borfogyasztás hagyománya több
nemzedéken keresztül apáról fiúra szállt, és
hozzátartozott Szlovákia déli területeinek
mindennapjaihoz. A vidék
kultúrája és hagyományai is ezen
alapultak. Az esztendőt
a szőlőben elvégzendő munkák
szerint osztották fel.
A szőlősgazdák társadalmi
jelentősége nemcsak a vagyonuk
nagyságától függött, hanem
a borospincék, a borok hírnevétől
és a borfogyasztás jótékony
hatásainak legendáitól is.
A Komáromtól északkeletre fekvő
területet, amelyet Ógyallai
borvidéknek is neveznek,
Karkó János a búcsi pincéjében
az országon belül a legjobbak
közé sorolják. Ideálisak
a természeti adottságok: az enyhén lankás
dombvidék, a laza homokos talaj, a forró nyári és
őszi hónapok, valamint az enyhe tél. Az itt lakók
fokozatosan rájöttek arra, mely fajták érzik
a legjobban magukat ezen a környéken, majd ezeket
tovább nemesítették.
Az Ógyallai borvidék 17 községében (Bajcs,
Ógyalla, Hetény, Marcelháza, Dunaradvány,

Impozáns borház a Chatea Rúbán (Für)
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Dunamocs, Búcs, Bátorkeszi, Madar, Újpuszta,
Újgyalla, Perbete, Karva, Szentpéter, Ímely, Naszvad,
Virt) 1500 hektár szőlőt művelnek. Nemcsak ők,
hanem a Kürti borvidék borászai is igyekeznek
megőrizni az itteni borok jó minőségét, és
visszahódítani régi, több mint 300 éves hírnevét.
Egyes borok egyfajta szőlőből készülnek, míg
másokat házasítanak titkos receptek szerint,
amelyeket tulajdonosaik féltve őriznek.
Közismert a zöldessárga színű, mandulabukéval
rendelkező Müller Thurgau, valamint a nevében
kicsit félrevezető, aranysárga színű, erős illatú Vörös
Tramini is. Ez az utóbbi évek egyik legnépszerűbb
borává lépett elő. Érdekes még a Rulandi fehér.
Ennél az aranyszínű nedűnél szó szerint érvényes:
minél öregebb, annál szebb. Ha már egyszer itt
járunk, kóstoljuk meg valamelyik vörösbort is.
A ritkaságnak számító Alibernet az itt termelt borok
közül az egyik legsötétebb vörös, pontosabban
rubinvörös színű. Kóstolásra érdemes a fahéj és
tölgyfa illatú Kékfrankos. Azt tartják róla, hogy
olyan, mint az érett nő vére: amikor azt gondolnánk,
hogy alszik, valójában forr… Az itt termő
Chardonnay-típusú borokat azoknak ajánljuk, akik
az erős gyümölcsös illatú fehérborokat szeretik.
Ha a régió valamelyik községéről azt lehet állítani,
hogy minden lakója ért a borhoz, akkor ez
mindenképpen érvényes Szentpéterre és Kürtre.
Kürtön minden év júliusában rendezik meg
a hagyományos Kürti Pincefesztivált, amelynek
hírneve van a hazai és külhoni borászok körében.
A régióban szinte mindenfajta minőségi fehér- és
vörösbort termelnek, de jól érzik itt magukat az új,
kevésbé ismert fajták is. Például a Devín, a fiatal
szlovák borfajta, amelyet 1997-ben jegyeztek be, már
hírnevet is szerzett magának. Ha röviden kellene
értékelni az itt található borokat: méltóságteljesek,
tüzesek, szikrázók, buják.
A területre jellemző hajlokok (hajlék, házikó, kis
épület) olyan borospincék, amelyeket a szőlőben
építettek fel. Kívülről úgy néznek ki, mint egy szűk
emeletes házikó. Az alsó, hátsó pincerészt
belévágták a dombba. Így érik el azt az állandó
hőmérsékletet, ami a borkészítéshez szükséges.
A délszlovák borvidéket a Duna választja el
a magyarországi Neszmélyi borvidéktől.

(Bor)túra

A szlovák pincék uniós támogatással újultak meg

A Neszmélyi borvidék szőlőültetvényei
közigazgatásilag Komárom-Esztergom megyében,
földrajzilag pedig a Bakony, a Vértes, a Gerecse és
a Pilis hegységeket kísérő domboldalakon
helyezkednek el. A borvidék területe 6600 hektár,
a szőlővel betelepített terület kb. 1400 hektár.
A borvidék települései két körzetre oszlanak:
Az Ászári (korábban Bársonyos-császári) körzetben:
Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Keréktelki,
Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely. A Neszmélyi
(korábban Tatai) körzetben: Baj, Bajót, Dunaalmás,
Dunaszentmiklós, Esztergom, Kesztölc, Kocs,
Lábatlan, Mocsa, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő,
Szomód, Tata, Tát, Tokod, Vértesszőlős.
A borvidék éghajlata és időjárási viszonyai
kiegyenlítettek. Napsütéses órák száma évi 19502000 óra, csapadék mennyisége 550-650 mm.
A Duna közelségéből adódó mikroklíma főleg
a Dunaalmás és Neszmély környéki szőlőterületeken
érvényesül. Talaja lösz, mészkő, dolomit, homokkő,
márga alapon barna erdőtalaj. A XIX. században
az Esterházyak mintagazdasága alapozta meg
a Neszmélyi borvidék hírnevét. A filoxéravész ezt
a vidéket később érte el, ugyanakkor nagy pusztítást

végzett. Az ültetvények újratelepítése után sikerült
helyreállítani az itteni szőlőkultúrát.
1977 óta újra önálló borvidék, mely elsősorban
fehérborairól híres, de újabban már a vörösbort adó
szőlők is helyet kaptak. A termesztett és legjobb
bort adó szőlőfajták: chardonnay, cserszegi fűszeres,
irsai olivér, olaszrizling, szürkebarát, sauvignon
blanc, tramini, juhfark, rajnai rizling.
A Neszmélyi Borút Egyesület nyolc településen
(Agostyán, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs,
Neszmély, Tata, Kesztölc) összesen 18 pincészetet
fog össze. A fejlesztések jelenleg is zajlanak, 100
kilométer hosszú (gyalogos és kerékpáros)
tanösvény és a hozzá kapcsolódó programkínálat –
terepgyakorlatok, zöldturizmus, oktatás stb.) –,
illetve ökoturisztikai bemutatópontok kialakításával.

Turay Pincészet – Baj
A Tata melletti Baj-szőlőhegyen fekvő Turay
Pincészet házigazdái, Turay István és családja
fogadnak bennünket. A birtokukban lévő történelmi

présházat és a pincét a kapucinus rend építette 250
évvel ezelőtt.
A Felvidékről származó, 12 generáció óta
szőlőtermesztéssel is foglalkozó család 2002-ben
alapította a másfél hektáros birtokot. Két éve
biotermesztésre váltottak, több rezisztens
szőlőfajtával is kísérleteznek, és céljuk, hogy minél
természetesebb, „szűziesebb" borokat készítsenek.
A családi gazdaság helyben borkóstolással és
egyszerű, szőlőhegyi ételekkel várja a vendégeket.
Több szomszédos pincészettel összefogva időről
időre nyitott hétvégéket is tartanak, ilyenkor
az elektromos kisvonat felhozza a borturistákat
Tatáról a szőlőhegyre.
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Kősziklás Borászat – Dunaszentmiklós
Néhány településsel arrébb, Dunaszentmiklóson
a Kősziklás Borászatnál folytathatjuk a neszmélyi
kóstolást. A tulajdonosok, Béger Ákos és Emmer
Szabolcs kísérletező pincészetként definiálják
magukat. Ebben
a formációban 2009-ben
léptek a nagyközönség elé.
Jelenleg 75 hektáron
gazdálkodnak, most vannak
a tudatos birtoképítés
fázisában, azaz az elmúlt évek
tapasztalatai alapján a sok
általuk termesztett szőlőfajta
közül igyekeznek szelektálni,
hogy a termőhelyhez, illetve
saját ízlésükhöz leginkább illő
tételek kerüljenek ki a kezük
alól. Reduktív és hordós
érlelésű, tiszta, koncentrált,
kiemelkedően jó ízléssel és
arányérzékkel elkészített
boraik zömét már a pincétől
elviszik a vásárlók. Új borászati központjuk tavaly
ősszel elkészült, itt állandó nyitvatartással várják
a vendégeket.

borászat az országban. Merész címkéket ragasztottak
a palackokra, először használtak erőteljes színű
műanyag dugókat, elsőként vezették be
a csavarzárat, és boraikat ők tették először
baginboxba.
Az elmúlt évtizedekben a hazai fogyasztók
elsősorban a friss, illatos, reduktív borokkal
azonosították a Hilltopot, sokakat épp ez a jól iható,
könnyen értelmezhető stílus vezetett be a borok
világába. Csakhogy a divat és az igények változnak,
az érleltebb, komolyabb tételek is egyre
népszerűbbek. Ezért a Hilltop – amelynek
szőlőültetvényei időközben érettebb korba léptek, és
területei is kiválóan alkalmasak a magasabb
kategóriájú borok elkészítésére – megalkotta
a főborász nevét viselő Kamocsay Prémium
sorozatot. A 2014 tavaszán bevezetett borcsalád
tagjai ma a cég „zászlóshajóinak” számítanak.

Szöllősi Pincészet – Neszmély
A pincészet, mint a Neszmélyi borvidék egyik
legjelentősebb szőlészeti-borászati vállalkozása,
Budapesttől 65 kilométerre nyugatra, Neszmély

Hilltop – Neszmély
A Neszmélyi borvidék legismertebb borászata
kétségtelenül a Hilltop – olyannyira, hogy ez a név
nemcsak Magyarországon, hanem a brit szigeteken is
jól cseng. A főborászt, Kamocsay Ákost 1997-ben
Angliában Az Év Borászának választották, majd két
évvel később Magyarországon is megkapta ugyanezt
az elismerést.
A birtok közepén fekvő Meleges-hegy 400 hektár
szőlőjével és a 160 hektárnyi szekszárdi területtel
a Hilltop az ország legnagyobb szőlőbirtokosa.
A borászat 1993-ban kezdett gazdálkodni
Neszmélyen, a birtoképítést 2004-re fejezték be.
Sokak szerint ők voltak az első „nyugati szemléletű"
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központjában található. A historikus hangulatú
pincét gróf Zichy Miklós építtette 1830-ban. Klímája
tökéletes, 4000 hektoliter hűthető rozsdamentes
fémtartályban és 200 hektoliter barrique
tölgyfahordóban érlelődnek a szebbnél szebb borok.
A borok nemzetközi, országos és helyi
borversenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el.
A számtalan szakmai elismerés, díj, a pince
szentélyszerű bormúzeumában rendezett hangulatos
kóstolók, a megannyi elégedett fogyasztó az alapja,
hogy családi borgazdaság egyedülálló módon, alig tíz
év alatt eljutott oda, hogy 2009-ben, Az Év
Pincészetének, névadóját és alapítóját: Szöllősi
Mihályt 2015-ben Az Év Bortermelőjének válasszák.
Termőterület mérete: 40 hektár. Szőlőfajták: irsai
olivér, cserszegi fűszeres, királyleányka, zenit,
rizlingszilváni, sauvignon blanc, tramini,
szürkebarát, olaszrizling, rajnairizling, chardonnay.
Készített borok: Irsai Olivér, Irsai Fizzy gyöngyözőbor,
Cserszegi Fűszeres száraz/félédes, CSIO cuvée,

(Bor)túra
Királyleányka, Birtok cuvée, Zenit, Boldogság cuvée,
Olaszrizling, Szürkebarát, Chardonnay, Misi cuvée,
Domine, Barrique Chardonnay, Magnus cuvée, Rosé
cuvée, Rosé Fizzy gyöngyözőbor, Pinot Noir rosé,
Kékfrankos, Cabernet Sauvignon.

Simecz Pince – Dunaalmás
A családi pincészet ültetvényeinek nagy része
a Neszmélyi borvidék egyik legértékesebb
termőterületén, a neszmélyi
Meleges-hegyen fekszik.
Céljuk a borvidékre jellemző
friss gyümölcsös, élénk
savszerkezetű könnyű
fehérborok készítése, de
választékukból nem hiányzik
a rozé és vörösbor sem.
Tételeik túlnyomórészt
reduktív eljárással születnek.
Mindig a minőségre
törekszenek, szeretnének
nagyon jó ár-érték arányú
borokat készíteni, melyeket
minden borbarát örömmel
fogyaszthat.
Termőterület mérete: tíz
hektár. Szőlőfajták:
olaszrizling, királyleányka,
chardonnay, sauvignon blanc.
Készített borok: Olaszrizling,
Királyleányka, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Irsai
Olivér, Merlot rosé, Pinot Noir vörös.

mellett található Bersek-hegyről kapta,
a szőlőültetvény a Búzás-hegyen a Klastrom dűlőben
található. A jelenlegi szőlőterület és pince több
generáció szorgalmas munkájának eredménye.
Főleg reduktív technológiával készítenek illatos
fehér- és rozé borokat, de megtalálhatóak
a fahordóban érlelt testesebb vörösborok is. Jelenleg
évi kétezer palack bort készítenek, ezek elsősorban
illatos, gyümölcsös ízjegyeket hordoznak, mely
mellett a talaj és a kőzet ásványossága is megjelenik.
Termőterület mérete: 0,72 hektár. Szőlőfajták:
cserszegi fűszeres, bianka, kunleány, leányka,
kékfrankos, zweigelt, merlot. Készített borok: Irsai
Olivér, Cserszegi Fűszeres, Birtokbor, Bersek
Boszorkák, Bersek Bestiák, Kékfrankos rozé,
Zweigelt rozé, Kékfrankos, Zweigelt, Merlot.

Szivek pince – Kesztölc
A neszmélyi túra utolsó állomása a Pilisbe vezet,
a Kesztölc mellett 18 hektáron gazdálkodó Szivek
család birtokára. A település első okleveles említése
1075-ből már a szőlőről szól – a Szivek Pince
tulajdonosai, apa és két fia ezt a történelmi hírnevet
szeretnék feleleveníteni a mai kor nyelvére

Bersek pince – Lábatlan
Lábatlanon mindig is volt kultusza és hagyománya
a szőlőtermesztésnek és a borkészítésnek. Ez
a Gerenday család idejében teljesedett ki igazán, akik
a kőfaragás mellett szép pincéikben finom borokat is
készítettek. A református templom melletti Búzáshegy mindig is szépen díszlett a szőlőültetvényektől.
A Gerecse lábánál fekvő Bersek-hegy és környéke
gazdag természeti kincsekben, így kiváló turisztikai
élményt nyújt a poharazgatás mellett.
A borászat 2018-ban Lábatlanon családi
összefogás révén jött létre. A pince nevét a Lábatlan
lefordítva. Birtokukból 3,5 hektár már bioművelésű,
és a többi terület is átállás alatt van.
Boraik bemutatják a termőhely gazdagságát,
vendégváró programjaikat pedig úgy állították össze,
hogy látogatóik a szőlőhegy minden szépségét
átéljék. A dűlőben rendezett Pilis Piknik
borkóstolással, fűben heverészéssel, függőágyban
ringatózással telik, míg az Agrowellness során
a vendégek jógával, gyógyteákkal és gyalogtúrával
melegítenek be a kóstoláshoz.
Bondor László
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Anton Molnár Budapesten

Egyszerre
minden
Az elmúlt év végén nagy érdeklődés mellett
lehetett megtekinteni a budapesti Vigadó
Galériában a világszerte ismert Anton Molnár
festményeiből Egyszerre minden címmel
rendezett kiállítást.
A Párizs mellett alkotó, 1957-ben született
festőművész a budapesti Képzőművészeti
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Anton Molnár és Pusztay Sándor

Főiskolán szerzett
diplomát, 1988 óta él
külföldön. Nagyméretű
vásznaira az elképesztő
színkavalkád és a vibráló
hiperrealizmus a jellemző.
Szívesen fest portrékat, de
különböző témákat
feldolgozó alkotásaiban
megtalálhatók az italokkal,
gyümölcsökkel terített
színes asztalok is.
Molnár olyan
alkotóművész, aki mindig
megragadja a bennünket
körülvevő pillanatot, de ha
úgy érzi, absztrakt
realizmusával lefesti
a sűrű hóesést, a tenger
morajlását vagy a férfiak
álmodozását a nőkről.
A bemutatott, legutóbbi
években készült képek
ebből a fantasztikusan
színes és izgalmas világból
adtak ízelítőt.
Pusztay Sándor
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Londoni előrejelzés

Mi vár a borpiacra az idei évben?
Napjaink járványfertőzéstől terhes, korlátozásokkal és
gazdasági visszaesésekkel tarkított világában szakembereket
és borszerető általános érdeklődőket egyaránt foglalkoztat,
miként alakul az idei borpiac.
A londoni székhelyű Wine Intelligence piackutató
cég minden év elején megjelenteti az adott évre
vonatkozó becsléseiket, előrejelzéseiket. 2021-ben
igazi változást az előző évhez képest a nyártól
várnak, amikor már be lesz oltva a lakosság akkora
része, hogy lassan újra visszatérhet az élet a régi
kerékvágásba. Újra lehet majd utazni, étterembe
járni, ez pedig alapvetően kihat a kapcsolatunkra
a borral. Mindazonáltal az emberekben még élénken
élni fog a nehézségek emléke, ez meg fog látszani
a költéseiken, jóval óvatosabbak lesznek, hogy egy
következő hasonló helyzetbe megtakarítással
menjenek bele.
A Wine Intelligence elemzése szerint 2021-ben
az emberek máshogy fogják elkölteni a borra szánt
pénzüket. Kisebb mennyiséget vásárolnak, viszont
különlegesebb tételeket fognak venni. Könnyen
előfordulhat, hogy a magasabb polcos borok
forgalma jelentősen nőni fog.
Bár az üvegpalackok első helyét egyelőre nem
fenyegeti veszély, ennek a csomagolási módnak
a dominanciája csökkenni fog, ahogy egyre másra
jelennek meg a környezetkímélőbb megoldások.
Tavaly, ameddig lehetett vendéglátóhelyekre járni,
látványos sikert értek el az üveges és a folyóborok,
a karantén alatt pedig a bag-in-box kiszerelés iránt
nőtt meg a kereslet. Jól szerepeltek 2020-ban
a dobozos borok és fröccsök is.
A járvány megerősítette, hogy a borászatoknak és
a kereskedőknek nagyon nagy szükségük van azokra
a vásárlókra, akik a legnehezebb időszakban is
kitartanak mellettük, és komoly segítséget

jelentenek a túlélésben. Nagyon sokan például most
nyitottak saját online boltot, szerveztek online
kóstolókat, fedeztek fel új csatornákat, amiken
keresztül közvetlenül megszólíthatják
a közönségüket. Ezek kapcsolatok a borturizmus
újraindulásakor is hasznot fognak hozni, hiszen
az elkötelezett fogyasztók előbb-utóbb jó eséllyel
felkeresik kedvenc borászatukat.
Érdekességként említhető meg, hogy jellemzővé
vált az online borkóstolás is, ami azt jelenti, hogy
a borfogyasztó az adott pincészettől vagy az online
borkóstolást szervező cégtől megrendeli
a bemutatásra tervezett borokat, és a palackokat
kinyitva – az internetes vagy telefonos konferencia

lehetőségeihez igazodva –, a megadott sorrendben
kóstolja végig. A kóstolás alatt végighallgathatja
a sommeliere előadását, és sok esetben kitöltheti
a megadott értékelőlapokat is.
Az elmúlt időszakban hozzászoktunk ahhoz, hogy
a vásárlások jelentős része otthonról történik. 2021ben ez a tendencia folytatódik, nem a választékkal
vagy az árazással, hanem a gyorsasággal lehet majd
előrébb lépni. Azok a szolgáltatók lesznek
keresettek, akik már a rendelés napján ki tudják
szállítani a kért vagy keresett borokat.
Bódi Ágnes
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(Bor)mustra

Dél-alföldi borok
kóstolója
Magazinunk lapzártáját megelőző utolsó napokban került
sor Szegeden – a jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel
szigorúan betartva a vonatkozó előírásokat – a dél-alföldi
bormustrára. A szűk körű találkozó aktualitását adta az is,
hogy március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnap
eseményeit, és a nők iránti tisztelet jegyében ezen
a mustrán kivétel nélkül nők vettek részt.
A borbíráló bizottságot Domokosné Szabó Hilda Lilla, Hegyiné
dr. Gólya Ibolya, dr. Korom-Vellás Zsuzsanna, dr. Poczik Miklósné és
Szabóné Tóth Hilda bordámák, Ujvári Lilla és Trényiné Sarró
Zsuzsanna hospiták alkották. A borbírálók különböző civil

ritka őshonos
magyar növények
képei találhatók, az egyik
üvegen a tavaszi hérics, a másikon
az orvosi szappanfű.
A szegedi régiót a megújult Ujvári Pincészet
képviselte két borával Szeged-Kiskundorozsmáról,
ahol a két fiatal borász fiatalos lendülete és szakmai
felkészültsége jelzi, hogy jó úton járnak.
A harmadik régiót a Csongrád hegyközségből
hárman képviselték. A terület borász doyenje Gulyás
Ferenc, a Szent Vince Borrend elnöke hagyományos,
területre jellemző zászlós boraival. A fiatal, de már
eddig is szép eredményeket elért és igen ígéretes
jövő előtt álló borász, Bodor Martin nagyon finom
boraival hívta fel magára figyelmet.
Külön kell megemlíteni a régió egyik legnagyobb
területtel és egyben az Alföld legnagyobb szőlőiskolájával
és szaporítóanyagával rendelkező borászatát,
az Ungerbauer Családi Pincészetet, ahol jelenleg is 16féle saját termesztésű borral büszkélkedhetnek, melyek
közül hat itallal vettek részt a mustrán.
A mustra levezetését a Borlovagok magazin
főszerkesztője, Pusztay Sándor borlovag végezte.
A kóstolás során a következő eredmények
születtek.

Csongrádi Cabernet
Sauvignon – 2018
BODOR MARTIN CSALÁDI
BORÁSZAT (Csongrád)
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 94,3
Értékelése: nagyarany érem

Csongrádi
Kadarka – 2019
BODOR MARTIN CSALÁDI
BORÁSZAT (Csongrád)
Száraz vörösbor

foglalkozásokat képviseltek, volt közöttük orvos, ügyvéd,
képzőművész, kereskedő, borász, ám többségüket gyakorló
borbírálóként a bor iránti tiszteletük és szeretetük jellemezte.
Az ország legmelegebb borvidékéről, a Csongrádi
borvidékről származó borokat Szabó Kálmán és Nacsa József
borlovagok gyűjtötték össze és készítették elő. A CsongrádCsanád megyei borászok önzetlen felajánlásának
köszönhetően igen színes, a Dél-Alföld tájegységére jellemző
borfelhozatalt kóstolhattak a jelenlevők.
A homokhátsági régiót Ásotthalomról a Tóth Pincészet
képviselte két borral. Érdekesség, hogy az üvegeken
elhelyezett címkéken a település közelében élő, más és más

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 91,8
Értékelése: aranyérem

Csongrádi
Kékfrankos – 2018
GULYÁS PINCE
(Csongrád-Bokros)
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 91,7
Értékelése: aranyérem
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Chardonnay – 2019
TÓTH PINCÉSZET
(Ásotthalom)
Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 88,4
Értékelése: aranyérem
Dr. Poczik Miklósné:
Néhány pincészetnél
érezhető
a minőségi változás

Csongrádi Kékfrankos
rozé – 2019
GULYÁS PINCE
(Csongrád-Bokros)
Száraz rozé
Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 88,4
Értékelése: aranyérem

Csongrádi
Irsai Olivér – 2019
UNGERBAUER GYÖRGY
(Csongrád-Bokros)
Száraz fehérbor
Dr. Korom-Vellás Zsuzsanna:
A borvidék
szebbik arcát mutatta

Alkoholtartalom: 12,0%
Pontszám: 87,4
Értékelése: ezüstérem

Ottonel
Muskotály – 2019
TÓTH PINCÉSZET (Ásotthalom)
Száraz fehérbor

Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 91,5
Értékelése: aranyérem

Csongrádi Cabernet
Franc – 2019

Ujvári Lilla:
Jó volt megtapasztalni
a környék borainak sav- és
ízvilágát

UNGERBAUER GYÖRGY
(Csongrád-Bokros)
Száraz vörösbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 91,4
Értékelése: aranyérem

Csongrádi Party
Rozé – 2019
UNGERBAUER GYÖRGY
(Csongrád-Bokros)
Száraz rozé
Alkoholtartalom: 12,0%
Pontszám: 88,8
Értékelése: aranyérem
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Szabóné Tóth Hilda:
Meglepően izgalmas
vörösborokat kóstoltunk

(Bor)mustra

A kóstolt borok jellemzői
Cabernet Franc
Közepes „kerek” tanninok jellemzik, amelyek elegáns, kifinomult,
kiegyensúlyozott szerkezetet adnak a bornak. A halvány vörös szín
mellett jellemző ízei a piros bogyós gyümölcsök – málna, eper,
gránátalma, cseresznye, áfonya, fekete ribizli, szilva –, melyek
mellett időnként megjelenik a zöldpaprika, az olajbogyó és a gomba
ízvilága is. Tölgyfa hordóban történt tárolás esetén találkozhatunk
a vanília, a kókusz, a babér és a füst illat- és ízvilágával.

Hegyiné
dr. Gólya Ibolya:
Több
meglepetéssel
találkoztam

Cabernet Sauvignon
Közkedveltsége a bor struktúrájának és határozott karakterének
köszönhető, amelyet magas sav- és bársonyos tannintartalom
jellemez. A legtöbb borvidéken a rubinvörös szín, a fűszeres zamat,
a komplex íz- és illatjegyek, az intenzív gyümölcsösség – málna,
meggy, fekete ribizli, szeder – a jellemző. Egyensúlyba helyező
tulajdonsága miatt gyakran használják házasításoknál.

Chardonnay
Domokosné
Szabó Hilda
Lilla:
A fehérborok
frissek,
látványosak
voltak

Csongrádi
Cserszegi fűszeres – 2019
UNGERBAUER GYÖRGY
(Csongrád-Bokros)
Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 84,8
Értékelése: ezüstérem

Csongrádi
Zöld Veltelini – 2019
UNGERBAUER GYÖRGY
(Csongrád-Bokros)
Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 12,5%
Pontszám: 81,9
Értékelése: jó bor

Rajnai Rizling – 2019
UJVÁRI PINCÉSZET
(Szeged)
Száraz fehérbor

Alkoholtartalom: 13,5%
Pontszám: 81,5
Értékelése: jó bor

A világon az egyik legelterjedtebb fehér szőlőfajta. Az egyedi
aromával bíró bor kemény, zamatos karakterű, de finom, nagyon
elegáns savtartalmú, fajtajelleges zamatú, telt, széles felhasználási
skálájú. Illatának és ízének jellemzői a gyümölcsösség – zöldalma,
ananász, őszibarack, mogyoró, csonthéjas gyümölcsök. Hordós
érlelés esetén ízvilágában megjelennek a pörkölt magvas aromák.
Üde, friss és érlelt formában elegáns és kedvelt borfajta.
A pezsgőkészítés egyik kedvelt, fő alapanyaga.

Cserszegi Fűszeres
A cserszegi egyik legnagyobb előnye, hogy úgy tud lendületes és
illatos lenni, hogy közben szép egyensúlyban marad. Kissé
parfümös-bodzás illatú, testes bor. A sok szép sav egy különös
harmóniát hoz létre a fajtára jellemző illat- és zamatanyagokkal,
melyek extraktban gazdagak. Általános jegye a kissé muskotályba
hajló fűszeres illat és íz, amiben bodza és olykor sárgabarack, keleti
fűszer, méz jelenik meg. Határozottan élénk savú, zöldessárga színe
és fénye elegáns megjelenést ad az italnak.

Irsai Olivér
Napjaink egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó bora. Kedves,
lágy savai vannak, de mégis élénkek, nem sértők, nem durvák,
könnyedek, bársonyosan muskotályos illat és aroma jellemzi. Szép,
tükröződős szalmasárga színe van. A primőr boroknál magában
foglalja az elsődleges gyümölcsízt, ami az érett boroknál később
már nincs jelen. A gyümölcsös ízre a trópusi gyümölcsök
a jellemzőek, citrusokkal kiegészülve.

Kadarka
Sokszor áttetsző szín, karcsúbb test fűszeres illattal és sima
fűszeres zamat jellemzi. Kevés tannint tartalmaz, savhangsúlyosnak
mondható. Az igazán koncentrált kadarka izgalmas, kedves,
bársonyos és elegáns. Kedvelt összetevője különféle házasításoknak,
fűszeressége kis mennyiségben is sajátos jelleget ad a bornak.
Különleges, egyedi ízvilággal rendelkező hungarikum.
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Bor(mustra)

Kékfrankos

Trényiné
Sarró Zsuzsa:
Több bornál
érezhető volt
a fiatalos
lendület

Csongrádi
Szürkebarát – 2019
UNGERBAUER GYÖRGY
(Csongrád-Bokros)
Száraz fehérbor
Alkoholtartalom: 13,0%
Pontszám: 80,5
Értékelése: jó bor

Kékfrankos
Rozé – 2020
UJVÁRI PINCÉSZET
(Szeged)
Száraz rozé
Alkoholtartalom: 11,5%
Pontszám: 80,5
Értékelése: jó bor
A bortesztet a nemzetközi és hazai versenyeken
elfogadott százpontos értékelési szisztéma szerint
„vakon” végezték a bírálók. Természetesen senki
nem tudhatta előre, hogy milyen nedűk kerültek
értékelésre, mivel a palackok egységes textilzsákban
voltak elhelyezve, ezért az üvegről és a címkéről nem
tudták megállapítani, hogy milyen bort kóstoltak.
Tekintettel arra, hogy pár borfajtából több nevezés
is érkezett, írásunk egyes borainak értékelésekor
külön-külön nem írjuk meg a jellegzetességeket,
hanem az általános ismertetőjegyekkel mutatjuk be
azokat.
Az idei év első bormustrájára összeállított
válogatásból kiderült, hogy a kevésbé ismert
Dél-alföldi régió tesztelt borai jelentős része kitűnő
minőséget képviselt. A felvonultatott tizennégy bor
közül egy nagyarany, hét arany és kettő ezüstérem
született, de a többi kóstolt bor is igen jó minőségűnek
mutatkozott.
A rendezvény végén a szervezők egy-egy szál
virággal köszönték meg a borhölgyek munkáját.
Nacsa József
[34] BORLOVAGOK

A kékfrankos általában jól alkalmazkodik a különféle természeti
adottságokhoz, ezért több borvidéken is elterjedt. A vörösbor mély
rubinvörös színű, enyhén lilás árnyalattal. Zamata kellemes, ízeit
bársonyos savak és fanyar tanninok egészítik ki. Ez a komplexitás
teszi harmonikus, élvezetes borrá. Gazdag és intenzív illatú,
amelyben megjelenik a málna, a szeder, valamint a piros
gyümölcsökre jellemző aromák. A kékfrankos nemcsak önmagában,
hanem házasítva is kitűnő tulajdonságokat mutat, különböző
cuvée-k alkotóeleme.

Kékfrankos rozé
Málnás pillecukor illatú, pici Karmazsin cseresznyével és ribizlivel.
Ízben cseresznyés, málnás, hosszú, gyümölcsös utóízű, illatos.
Nagyon szép cukor-sav arány, a friss savaktól ropogó bor.
Rendkívül friss, üde bor hosszú lecsengéssel, visszamaradt
szénsavval. Színe szép rózsaszín, hagymahéj színű, mint
a Karmazsin cseresznye.

Ottonel Muskotály
A bor félédes és száraz változatban is megtalálható. Savait illetően
inkább lágynak mondható száraz iskolázásban mutatja legjobb
értékeit. Intenzív zamatának köszönhetően csemegeszőlőként is
kedvelt, melynek bogyói ropogósak, lédúsak, finom illatúak és
zamatúak. Illatában parfümösség, a friss szőlő, rózsa és koriander
jelenik meg.

Rajnai Rizling
A világon az egyik legelterjedtebb fehér borszőlőfajta. Bora kemény,
de finom savakkal, extrakttartalma nagy, illat- és zamatanyagtartalma gazdag, cukortartalma közepes, de ez változó. Klasszikus
jellemzői között említhetők a virágos jegyek, a ropogós zöldalma,
a pala, az őszi- és kajszibarack és más érettebb gyümölcsös ízek,
illetve citromos, ásványi jelleg. Termőhelytől és feldolgozástól
függően sokarcú lehet, a könnyű, vékony, savas bortól egészen
a testes, nagy cukortartalmú csemegeborig.

Szürkebarát
Jó cukorgyűjtő lévén sokan félszáraz-félédes borként palackozzák,
s ha sikerül a bor életerősségét, lendületét is megtartani,
emlékezetes évjáratokat adhat. Ízét élénk, de finom savösszetétel
jellemzi, ami mellett általában diszkrétebb, ásványi jellegű,
fűszeres, gyógyfüvekre, például édesgyökérre, macskagyökérre
emlékeztető jegyek is feltűnnek. Megjelenik még diós-mézes
ízhatása is, ami különlegessé teszi. Gazdag ízekben, extraktban,
finom savú, minőségi, testes, vastag bor. Kiemelkedően fűszeres
zamatú.

Zöld Veltelini
Zamatos, illatos, élénk savtartalmának köszönhetően üdeség
jellemzi a nagyon gyümölcsös fehérbort. Közepes alkoholtartalmú,
illata- és ízskálája a citrusoktól – lime, grépfrút – a sárga almán
keresztül a trópusi gyümölcsökig – mangó, papaja – terjedhet, de
sokszor érezhetünk gyógynövényes, virágos aromákat is – zöldbab,
lestyán, fehér bors –, az érlelt változatok felvehetnek továbbá
méhviaszos, szerecsendiós, kekszes jegyeket is.
n

Silvanius Lingua fordítóiroda
GAZDASÁGI, JOGI, MŰSZAKI SZAKFORDÍTÁS BÁRMELY EURÓPAI
NYELVRŐL ÉS NYELVRE, LEKTORÁLÁS, TOLMÁCSOLÁS.
Tapasztalt szakfordítókkal, precízen, a határidők pontos betartásával.

Mit fordítunk?
- gépkönyvek, kezelési útmutatók, műszaki leírások
- szerződések, határozatok, törvények
- cégbemutató anyagok, honlapok, termékkatalógusok, árajánlatok
- pénzügyi jelentések, éves beszámolók
- vállalati szabályzatok, munkautasítások
- bizonyítványok, okmányok
és minden mást is!
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL,
ÉS SEGÍTÜNK ÁTHIDALNI A NYELVI KORLÁTOKAT!

„Bízhat szavainkban!”
Borteszt
A bormustra vakteszt volt, ami azt jelenti, hogy a kóstolók
semmit sem láttak a palackokból – a címkéket, kapszulákat sem –, mivel azokat egy összehúzott nyakú szövetzacskóból kínálták, töltötték a poharakba. A tesztelők ugyan
a borlovagrend tagjaiból kerültek ki, azonban valamenynyien különböző – orvos, ügyvéd, képzőművész, kereskedő, borász – civil foglalkozásokat képviseltek.

A Jövő Háza
Alapítvány
könyvek, magazinok,
rendezvények, civil szervezetek
– köztük az Európai
Borlovagrend –, rászorulók
támogatását segíti évek óta.
Kérjük, személyi
jövedelemadója
egy százalékával,
pénzadományával segítse
munkánkat!

A Jövő Háza Alapítvány OTP Bankszámlaszáma:

11713005-20388656-00000000
Adószám:

18114304-1-41

A teszt nyitott és ingyenes, bármely borászat, borkereskedés küldhet mintát a „mustrára”. Éttermek, szállodák,
borpincék „kihelyezett” tesztelését is vállaljuk. A teszt
eredményét azonban mindenki csak a megjelent magazinban ismerheti meg.
(Információ a titkarsag@kornetas.hu címen)
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Tudás, ami táplál

premixek, koncentrátumok,
takarmányok
Agrofeed Kft., Győr, Dunakapu tér 10., +36 96 550 620
premix@agrofeed.hu, www.agrofeed.hu

