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Sokan – velem együtt – hisznek a papírban, szeretik kézbe 
venni az olvasmányukat, ezért is fogtunk össze a Made in 
Pécs stábjával és ezért vagyunk most itt, a városmagazin kö-
zepén. Bízom benne, hogy a lényegretörő, tömör, de a koráb-
bi hat év szellemiségében készülő melléklet tetszeni fog az 
olvasóknak.

Ahogy a tavasz közeledik, úgy kezdenek el érkezni posta-
ládánkba a meghívások a különféle borversenyekre. A helyi 
borversenyekkel indítunk, aztán a hegyközségi megméret-
tetések, majd a borvidéki rangadók jönnek, de lesznek na-
gyobb, akár nemzetközi versenyek is a következő pár hó-
napban, ahol jelen leszünk, ahonnan hírt adunk.

Mindig örömmel megyünk ezekre a versenyekre, mert 
rengeteg új borral tudunk megismerkedni, de egyáltalán 
nem mellékes, hogy a kóstolók során rengeteg jó arccal is-
merkedhetünk meg, van, akikkel a kóstolás lesz élvezete-
sebb, másokkal később akár portrét is készítünk. Mivel egyi-
künk sem csak borral foglalkozik, ezért nem mindig és nem 
mindenhova jutunk el, de minden eredményről szívesen 
hírt adunk.

Ahogy arról is, ha valahol valami izgalmas, közösségi pro-
jekt alakul, legyen az a Fuxli-projekt Szekszárdon, vagy a ta-
vasz egyik meghatározó fesztiváljává fejlődött BorZsongás 
Villányban. És ilyen lehet a Pécs Város Bora választás is, hi-
szen idén először a versenyt meghirdető önkormányzat a 
Pécsi Borászok Céhével és a Pécsi Borozóval közösen fogott 
neki a verseny megújításának, hogy minél több pécsi polgár 
érezhesse magáénak a pécsi borokat. 

Hasonló cipőben járunk a Portugieser du Monde-dal, har-
madik éve szervezzük meg az oportók seregszemléjét, bízva 
benne, hogy egyre többen készítenek majd izgalmas borokat 
ebből a fajtából és egyre többen teszik majd kedvenceik közé 
ezeket a borokat. Idén áprilisban ismét a Zsolnay Negyed-
ben találkozhatunk hazai és külföldi portugieserekkel.

Minden megjelenésünk, legyen printben ezeken a hasábo-
kon, vagy a szeptemberben megjelenő, angol és magyar nyel-
vű pannon borkalauzunkban, de akár bejegyzéseink a webol-
dalunkon, vagy posztjaink Facebook-oldalunkon, sőt a ren-
dezvényeink is, a borszakkör, a borszeminárium és a mini-
fesztiválok egyetlen cél érdekében jönnek létre: hogy a bor le-
gyen közös értékünk. Régiónk egyik legnagyobb értékéről be-
szélünk, aminek helye van a hétköznapokban és helye az ün-
nepeinkben. 

A bort nem kell misztikus piedesztálra emelni, de ne te-
kintsünk rá szimpla alkoholként sem. Sokkal természeteseb-
ben közelítsük meg, és fogyasszunk egy pohárral, ha ked-
vünk tartja, az alkalomnak megfelelőt, megfelelően. Csak ar-
ról ne feledkezzünk meg, hogy mindig mértékkel kóstol-
junk. Győrffy Zoltán
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A Pécsi Borozó hetedik évfolyamába léptünk, nem sza-
kad meg a megjelenések sora, bár változik, kétségtelen. 
A körülmények olyanok, amilyenek, összementünk ki-
csit, 16 oldalon próbáljuk meg negyedévente bemutatni 
az aktualitásokat régiós borfronton. A weboldalunk fo-
lyamatosan frissül, a hírek és programajánlók mellett 
továbbra is írunk kóstolókról, borokról, éttermekről,  
élményekről.



4 PÉCSI BOROZÓ 2014. TAVASZ

A teszteken – amelyek ter-

mészetesen vaktesztek – 

részt vevő borászatok kép-

viselőinek saját boraikra 

adott pontjai nem kerül-

nek bele az átlagszámítás-

ba. Valamennyi bor beke-

rül a www.pecsiborozo.hu 

címen található adatbázis-

ba, ahol várjuk olvasóink 

megjegyzéseit is. A teszte-

ken a régiós pincészetek 

díjmentesen vehetnek 

részt, következő beküldési 

határidő: 2014. április 30.

A tavaszi Mustrára beérke-

zett borok közül 49 került 

be leírással, amelyek 80 

pont feletti eredményt  

értek el. A bekerülési kü-

szöböt nem elértek közül 

17 bor ért el **-os ered-

ményt, 3 bor pedig egy csil-

lagot kapott.

91   
Sárosdi Pincészet
Szekszárdi Cabernet Franc 2011
Illatában rengeteg fekete bogyós erdei gyümölcs, 
sok bors és egy csipetnyi menta. A szájban kitűnő 
egyensúly, jó savak, kerek és selymes tanninok 
jellemzik. Édes és fűszeres egyszerre, nagy, de 
nem túloz, telt, de nem sok. Jólesik a korty, készen 
áll a fogyasztásra. Ár: 1990 Ft; Beszerezhető: Ka-
lamáris Vinotéka  (Pécs)

90  
Vinart
Villányi Cabernet Sauvignon 2011
Pemetefüves, földes, ugyanakkor erdei gyümöl-
csökkel teli illat. Telt szerkezet, intenzív zamatok, 
sok gyümölcs, tartalmas korty. Van benne erő és 
kedvesség. Fejlődőképes, fejlődésben lévő bor.
Ár: 2350 Ft; Beszerezhető: Kalamáris Vinotéka  

90  
Vylyan
Villányi Cabernet Franc 2009
Hűvös, rétegzett illatokkal nyit a pohárban, a le-
vegőztetést meghálálja. Érett, fűszeres, szálazha-
tó és elegáns aromák, ízében sem kell csalód-
nunk. Jönnek a borsos-fűszeres jegyek és az érett 
fekete bogyósok is. Lassú kortyokban, hosszasan 
érdemes vele elidőzni. Ár: 3890 Ft; Beszerezhető: 
pannonborbolt.hu

89  
Ruppert Ákos
Villányi Pinot noir 2011
Intenzív, édes hordófűszer és szarvasgomba jele-
nik meg illatában, a hordón túl is felismerhető 

fajtajegyekkel. Gazdag anyag, sűrű korty, a fűsze-
resség és az érett gyümölcsök, az avar és a sonkás 
füstösség izgalmas kombinációja. Ár: 2800 Ft; Be-
szerezhető: Kalamáris Vinotéka  

88  
Hetényi Pincészet 
Szekszárdi Cabernet Sauvignon Reserve 2009
Tiszta illatú, szép megjelenésű bor, sötét bogyós 
gyümölcsökkel, finom, nem tolakodó hordófű-
szerekkel. Érezni, hogy komoly a tartalom, egye-
nes a gerince, szép a tartása, most kell inni, étel 
mellé, feltétlenül. Ár: 2500 Ft; Beszerezhető: a 
pincészetben

88  
Vylyan
Villányi Montenuovo Cuvée 2009
Arányos feketeribizlis, áfonyás illatok, némi pun-
csosság, kakaóporral meghintett meggyes piskó-
ta. Belekortyolva sem hazudtolja meg, a test jól 
strukturált, piros gyümölcsök, édes hordófűsze-
rek. Némi keserédesség, kakaó, étcsoki. Izgal-
mas, jó inni. Ár: 3390 Ft; Beszerezhető: 
pannonborbolt.hu

88  
Vinart 
Villányi Cabernet Sauvignon Rozé 2013
Nagyon intenzív illatok, eper és málna kavalkád, 
aztán társul csalán és hecsedli is, egészen lehen-
gerlő. Kóstolva is minden a helyén, ropognak a 
savak, intenzívek a gyümölcsök, tartalmas és len-
dületes egyszerre. Minden részletében csiszolt, 
profi munka. Ár: 1250 Ft; Beszerezhető: Kalamá-
ris Vinotéka  

MuStRa
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87   
Hetényi Pincészet 
Szekszárdi Kékfrankos Rozé 2013
Jó arányok, a szén-dioxid, a pici cukor és a sav 
szépen összedolgozik, mindenből pont elegendő 
van. Virágos réteket idéz enyhén parfümös illata, 
könnyed, de nem válik unalmassá. Ár: 990 Ft; Be-
szerezhető: Kalamáris Vinotéka  

Vylyan 
Villányi Merlot 2009
Szilva és krémes csoki, füsttel bolondítva, ezek 
tűnnek fel elsőre. Kellemesen élénk savak, sima 
tanninok. Elegánsan lefutó, csokis utóízt kapunk 
a szájban. Kereknek, érettnek hat a kóstolás so-
rán, szépek a hordós jegyek is.  Ár: 3690 Ft; Be-
szerezhető: pannonborbolt.hu

Veres Borház 
Tolnai Királyleányka 2013
Szép szín, illatos, édes, érett gyümölcsök, alma és 
barack, de mellette frissítő virágok is megjelen-
nek. Szaftos gyümölcsös a korty, filigrán struktú-
ra, de van lendülete, hangulata, élvezeti értéke. 
Ár: 990 Ft; Beszerezhető: Kalamáris Vinotéka  

Günzer Zoltán 
Villányi Ördögárok Cuvée 2009
Illatban vanília, füstölt sonka, szeder és áfonya. 
Ízében kökény, szilva és szeder, lekvárossággal. 
Erőteljes, masszív, jó arányokkal. Szép tannin. 
Nagyboros szerkezet, feszes és krémes egyszer-
re, sok fa szépen kezelve, precíz munka.  
Ár:  4890 Ft; Beszerezhető: pannonborbolt.hu

Riczu-Stier Pincészet 
Villányi Cabernet Sauvignon 2011
Határozott, édes hordós jegyek, paprika a szeb-
bik fajtából, és érett alapanyag. Szájban fekete ri-
bizli és dús tanninok. Édes-kávés a lecsengés, ko-
moly alapanyag, még érlelhető. Ár: 4680 Ft; Be-
szerezhető: Kalamáris Vinotéka  

86  
Sárosdi Pincészet 
Szekszárdi Cuvée 2011
Kávés-mentás, nagyboros, elegáns illat, majd  
grillázs és kakaó jelenik meg, erdei gyümölcsök 
és kis meggylekvár. Gazdag korty, arányos krém, 
feszes struktúra, hosszú lecsengés. Ár: 1800 Ft; 
Beszerezhető: Kalamáris Vinotéka  

Kvassay Levente 
Villányi Sauvignon Blanc 2013
Nagyon megnyerő az illata, fű, lime és bodza iz-
galmas játéka, intenzíven és telten. A korty kar-
csúbb, szépen adagolt szén-dioxiddal és ress sa-
vakkal. Igazi frissítő ital, jól csúszik. Ár: 1250-
1290 Ft; Beszerezhető: Kalamáris Vinotéka, 
pannonborbolt.hu  

Halasi Pincészet 
Villányi Rozé 2013
Parfüm, eperdzsem és szörpös emlékek. Kóstol-
va sűrűbb az átlag rozénál, a maradék cukor 
felülkerekedik a savakon, nem a lendülete, in-
kább a tartalma viszi. Nem ropog, behízeleg.  
Ár: 1500 Ft; Beszerezhető: a pincénél

Halasi Pincészet 
Villányi Ottonel Muskotály 2013
Szép illatok, még a parfümön innen. Szárazsága, 
egyenessége jól áll neki. Testben picit sok az alko-
hol, magasabb savval még lendületesebb volna, 
de így is nagy közönségkedvenc lehet.  
Ár: 1500 Ft; Beszerezhető: a pincénél  

Günzer Zoltán 
Villányi Bocor Cuvée 2009
Illatban a gyümölcsöket a meggy, a szeder, a fű-
szereket az ánizs és az édesgyökér hozza. Tartal-
mas, gazdag struktúra, jó hordó, a kékfrankos 
jön erőteljesebben.  Ár: 2990 Ft; Beszerezhető: 
pannonborbolt.hu  

7773 Pincészet 
Villányi Portugieser 2013
Kedves, mosolygós, meggyes, friss, gyümölcsös, az 
idei oportók világos lilás-vörös színével. Illatában 
meggy-cseresznye-szilva triója, kortyban is üde, 
van lendülete, pici kesernye a korty végén. Kor-
rekt, jól megfogalmazott portugieser.  Ár: 1390 Ft; 
Beszerezhető: pannonborbolt.hu  

Szabó Laci Pincéje 
tolnai Rozé 2013
Kitűnően megkomponált rozé, intenzív illatában  
jön bodza, fűszeresség és tiszta eper. Savai kivá-
lóak, a szén-dioxid  jól adagolt, telt és lendületes a 
korty. A lecsengésben találkozó maradék cukor 
és kesernyés ízek szépen találkoznak.  
Ár: 1350 Ft; Beszerezhető: Kalamáris Vinotéka  

85  
Planina Borház 
Mohácsi Siller 2013
Vidám, könnyed, gyümölcsös siller. Megértjük 
belőle, a régiek miért ezt itták hétköznapokon. 
Friss gyümölcsössége, a piros bogyósok és a csa-
lános-bodzás ízek, a jó savak, pici fanyarság, csi-
petnyi tannin jó egyensúlyban tartják.  
Ár: 1490 Ft; Beszerezhető: pannonborbolt.hu  

Ruppert Ákos 
Villányi Olaszrizling 2011
Illatában érettség, mandula, marcipán, édes 
citrusok. A korty tartalmas, fűszeres birs, sárga-
barack és körte, természetesen édesfűszerek, 
különösen vanília és csillagánizs. Édeskés hatá-
sú, selymes kortyú, érett olasz.Ár: 1990 Ft; Be-
szerezhető: Kalamáris Vinotéka  

Ruppert Ákos 
Villányi Chardonnay 2011
Vajas-mogyorós karakterű chardonnay, zamata-
iban a fűszeres-mézes selymesség bontakozik ki, 
persze van tartalom is benne. Bújós hangulatok-
hoz, mogyoróvajas süteményekhez. Ár: 1990 Ft; 
Beszerezhető: a pincénél  

Halasi Pincészet 
Villányi Gyöngyöző Ottonel Muskotály 2013
Intenzív illatok, az ananásztól a tavaszi virágokig, 
tiszta kortyú gyümölcsösség. Szájban buborékos-
ság, mellette jó test, szép savak, van benne izga-
lom is, nem csak egy friss bubis. Ár: 1600 Ft; Be-
szerezhető: a pincénél  


100 pont 
tökéletes bor


95-99 pont 
kiemelkedő, briliáns bor 


90-94 pont 
egyedi, elegáns nagy bor


85-89 pont 
komplex, karakteres, na-
gyon jó bor


80-84 pont 
tehetséges, tartalmas, jó bor


75-79 pont 
korrekt bor, különösebb eré-
nyek és hibák nélkül


50-74 pont 
nem elfogadható, gyenge bor

 > >MuStRa > >

Akik teszteltek: Bernáth Pé-

ter (Pécsi Borozó); 

Filákovity Dusán 

(PannonBorbolt.hu); Győr-

ffy Zoltán (Pécsi Borozó); 

Iványi Emese (Vylyan Pincé-

szet, Kisharsány); Jobbágy 

Kornél (Kalamáris Borbiszt-

ró és Vinotéka); Keresztény 

Ákos (Pécsi Borozó); La-

bancz Richárd (Pécsi Boro-

zó); Lakner Péter (Pécs-Me-

cseki Borút); Mester Zoltán 

(Pécsi Borozó); Mikes Márk 

(A Hordó borkereskedés, 

Pécs) és Szabó Zoltán (Szabó 

Pince, Hosszúhetény).

Tesztünk helyszínét a Kala-

máris Borbisztró és 

Vinotéka (Pécs) biztosította, 

köszönjük!
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Günzer Tamás 
Villányi Syrah 2011
Illatában sok a fa, nem tud-
nak eléggé kibontakozni a 
gyümölcsök. A korty telt, 
masszív, némi bőr, lakk és 
édes vanília. Keserű csokolá-
dé, még kissé érdes tanni-
nok. Kávés-bonbonmeggyes 
jegyek, összetett bor, de még 
várni kell vele.  
Ár: 4790 Ft; Beszerezhető: 
pannonborbolt.hu  

84  
Tolna Borház 
tolnai Jázmin 2013
Nem annyira a jázmin, mint 
rózsavíz jelenik meg az illa-
tában. Illatos, virágos, köny-
nyed bor, a pécsi nemesítésű 
rezisztens fajta még vi-
szonylag ismeretlen előt-
tünk. Amit hiányolunk, 
azok a savak, a lendületes-
ség, amúgy tiszta, korrekt 
bor. Ár: 1200 Ft; Beszerez-
hető: a pincénél  

Németh János Pincészete 
Szekszárdi Rozé 2013
Könnyed megjelenés, köny-
nyed illatok és zamatok jel-
lemzik. Virágos és enyhén 

parfümös az illata, mosoly-
gós piros bogyós gyümöl-
csökkel támogatva. Friss és 
divatosra hangolt ízeit némi 
maradék cukor kerekíti, jól 
esik minden korty.  
 Ár: 1490 Ft; Beszerezhető: 
pannonborbolt.hu  

Kvassay Levente 
Villányi Rozé 2013
Kell neki idő, hogy a friss er-
dei bogyós gyümölcsei ki-
bontakozzanak. Nem túlzó-
an intenzív, de kellemesen 
szórakoztató az illata. A sa-
vak szép alapot képeznek, jól 
adagolt a szén-dioxid is és az 
elköszönés kesernyéje jól 
esik. Ár: 1290 Ft; Beszerez-
hető: pannonborbolt.hu  

Feiszt Pincészet 
Szekszárdi Quartett Cuvée 
2008
Izgalmas illatok, amiben 
egyszerre van jelen a rumos 
meggy és a az erdei gyümöl-
csökkel megszórt csokoládé. 
Erőteljes, édes tannin kere-
kíti az izmos struktúrát, gaz-
dag, de kevésbé rétegzett. 
Ár: 1500 Ft; Beszerezhető:  
a pincénél  

Brunyai Pincészet 
Villányi Merlot 2012
Kései szüretelésű merlot,  
jelentős maradékcukorral. 
Meggylekváros illat, korty-
ban is folytatódik, rebarba-
rakompót és ribizlidzsem 
adódik hozzá, az éden lek-
vártengerében úszunk vi-
dám karcsapásokkal. Csak 
édesszájúaknak. Ár: 2990 Ft 
Beszerezhető: a pincénél  

83   
Szabó Laci Pincéje 
Tolnai Chardonnay 2013
Az illata tiszta, intenzitása 
közepes, kis  barackosság, 
kis trópusi  gyümölcsösség, 
ízben fajtajelleges, gömböly-
ded, itatja magát. Kis palack-
érlelés  még ráfér, aztán pár 
hét  múlva elővehetjük fröcs-
csözni. Ár: 990 Ft; Beszerez-
hető: a pincénél  

Schunk Pincészet 
Pécsi Pinot Blanc 2013
Felismerhető fajtakarakter, 
tiszta illatok. Lendületes, bár 
kiss nyers savakkal, fehér 
gyümölcsök, korrekt zama-
tosság. A végén némi keser-
nye és pici alkoholtöbblet ér-
ződik. Ár: 1580 Ft; Beszerez-
hető: Kalamáris Vinotéka  

Oenopolium 
Szekszárdi Cabernet 
Sauvignon 2009
Intenzív, határozott illatok, 
sötét gyümölcsök és egy kis 
lakkos felhang. Kortyban is 
dús, sok, egyszerre van ben-
ne édes gyümölcs és fanyar 
zamat. Nagyon erőteljes 
alapanyagból egy érett ca-
bernet. Ár: 3000 Ft; Besze-
rezhető: a pincénél  

Kvassay Levente 
Villányi Zöldveltelini 2013
Illatban elsőre visszafogot-
tabb, kicsit zárkózott, de a po-
hárban szépen, gyorsan nyí-
lik, hozza a citrusokat, tavaszi 
rétet. Kortyban korrekt sa-
vak, tiszta, jön a gyümölcsös-
ség. Kell neki szellőztetés, 
nyitottabb, gazdagabb, szebb 
lesz.  Ár: 1390 Ft; Beszerezhe-
tő: pannonborbolt.hu
 
Fontányi Pincészet 
Villányi Sauvignon Blanc 
2013
Korrekt, de nem kirobbanó 
az illata, érzünk bodzát és 

némi parfümösséget is, meg 
van egy teltebb vonala is az 
aromatikának. Kissé vé-
konynak hat a szájban és a 
savai sem a legropogósab-
bak, de még így is befér a kel-
lemesen frissítő italok közé. 
Ár: 1200 Ft; Beszerezhető:  
a pincénél  

Brunyai Pincészet 
Villányi Róza 2013
Tetszetős színek, illatok jön-
nek elsőre a pohárból. Mál-
nahab, élesztős jegyek, köze-
pes intenzitással. Kóstolva a 
szép savak tűnnek fel elsőre, 
aztán a viszonylag vaskos 
test. Van gyümölcs is, de  
nem igazán intenzíven.  
Szódával frissít igazán.  
Ár: 1490 Ft; Beszerezhető: 
pannonborbolt.hu  

Brunyai Pincészet
Villányi Cabernet Franc 
2009
Kissé barnás széllel nyit a po-
hárban, érett, enyhén papri-
kás-borsos az illat. Nem túl 
mély vagy széles a korty, ösz-
szeérett benyomást kelt és 
inkább savai, mint tanninjai 
vezetik. A korty vége kicsit 
ellaposodik, bontásra kész, 
ne nagyon tartogassuk.
Ár: 2990 Ft; Beszerezhető:  
a pincénél  

Agancsos Pincészet 
Villányi Kékfrankos 2012
Meggybor-illat. Mögötte 
édes tannin, némi hordófű-
szer, kerek, simulékony, ked-
veskedő bor. Meggy van 
minden porcikájában, friss 
meggy az illatában, fűszeres 
meggy a zamataiban. Te-
gyük hozzá, fiatal még. Ár: 
1600 Ft; Beszerezhető: a pin-
cénél  

Brunyai Pincészet
Villányi Kékfrankos 2011
Kissé paprikás-földes fel-
hanggal jelentkezik a tetten 
érhető meggyesség. Sima 
kortyú, kevésbé cizellált, pu-
ha struktúrájú bor, inkább 
ételek mellé tudjuk elképzel-
ni, mint önálló kortyolgatás-
hoz. Beszerezhető: a pincé-
nél

82  
Wekler Családi Pincészet 
Pécsi Moscato Cuvée 2013
Illatos, behízelgő bor, elég in-
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Rendületlenül valljuk: a 
portugieser Közép-Európa 
egyik kikerülhetetlen és fon-
tos fajtája, amely a borvilág-
ban sajnos ritkán kerül ref-
lektorfénybe. Tavalyelőtt 
csak villányi portugiese-
rekkel rendeztünk kóstolót, 
tavaly már nemzetközivé bő-
vítettük a mezőnyt és termé-
szetesen idén is meghirdet-
jük a Portugieser du Monde 
borversenyt. A portugieserre 
ne legyintsünk, ne intézzük el 
azzal, hogy az egy egyszerű 
bor, egy friss vörös, mert nem 
csak az – ezt szeretnénk meg-
mutatni 2014. április 26-án a 
pécsi Zsolnay Negyedben, 
ahol már másodszor mutat-
kozhatnak be a nagyközön-
ségnek a portugieser terme-
lői.  

Idén már másodszor ren-
dezzük meg a nemzetkö-
zi portugieser fajtaversenyt, 
rendezvényünk első napján, 
április 25-én nemzetközi zsű-
ri előtt mérkőznek meg a be-
nevezett portugieserek. A ta-
valyi versenyen négy ország 
oportói vettek részt, idén a 
magyar, szlovén, szerb és 
horvát nevezettek mellett 
szlovák és cseh portugieser-
termelők is jelezték részvételi 
szándékukat.

Három kategóriában lehet 
nevezni a Portugieser Du 

Monde fantázianévre ke-
resztelt megmérettetésen: fi-
atal portugieserek (2013-es 
évjárat); évjáratos 
portugieserek (2012 vagy ko-
rábbi évjárat); illetve mini-
mum 25%-ban portugiesert 
tartalmazó házasítások. A ne-
vezési határidő a pincésze-
teknek 2014. április 10., min-
den információ és nevezési 
lap a www.pecsiborozo.hu 
weboldalon található meg.

2014. április 26-án délután 
15-20 óra között a közép-eu-
rópai portugieser-termelők 
mutatkozhatnak be ismét Pé-
csett, a Zsolnay Kulturális Ne-
gyedben a nagyközönségnek. 
A portugieserek mellett min-
den pincészet két további bo-
rát is elhozhatja a bemutató-
ra, ezzel is színesítve a felho-
zatalt.

A portugieserek izgalmas 
és változatos világát fedezhe-
tik fel a fajta kedvelői és azok 
is, akik eddig kevésbé gyak-
ran szokták levenni a polcról. 
A borkóstoló mellett koncert, 
gasztronómiai ínyencségek, 
kísérőprogramok is várják a 
rendezvényre érkezőket. 

A belépőjegyek elővétel-
ben 2000 forintba kerülnek 
(márciustól a jegymester.
hu-n és a pécsi jegyirodák-
ban), míg a helyszínen 3000 
Ft a jegyár.

neMZetKÖZI 
PORTuGieSeR-

dZSeMBORI

tenzíven jönnek a virágos je-
gyek, könnyed fehér gyü-
mölcsösséggel a háttérben. 
A muskotályosság jelen van, 
de mértékkel, a savak kor-
rektek, a bor működik.  
Ár: 1145 Ft; Beszerezhető: a 
pincénél  

Szabó Laci Pincéje 
Tolnai Merlot 2012
Mosolygós piros gyümöl-
csök, enyhe tannin jellem-
zik. Arányos, könnyed, né-
hol légiesnek ható szerkezet, 
igazán jól iható és jól is esik 
inni. Nem kell szálazni, köny-
nyen élvezhető vörös a  
mindennapok asztalára.  
Ár: 1250 Ft; Beszerezhető:  
a pincénél  

Lelovits Tamás 
Villányi Olaszrizling 2013
Illatban visszafogott, elég 
egyszerű a korty, nincs sem-
mi hiba, ráadásul érezzük is, 
hogy van benne több anyag, 
csak túl korán próbálkoz-
tunk, ebben az állapotában 
még kicsit kevés az élmény.  
Ár: 1290 Ft; Beszerezhető: 
pannonborbolt.hu  

Lelovits Tamás 
Villányi Portugieser 2013
Tiszta, oportós, málnacuk-
ros illat, gyümölcsösség, 
frissesség van benne. Aztán 
szájban egy kicsit kevesebb, 
vékonyabb a gyümölcs, kis 
kesernye kíséri, a remekbe 
szabott illat után egy jóivá-
sú, tisztességes portugiesert 
kapunk. Ár: 1280 Ft; Besze-
rezhető: Kalamáris Vino-
téka  

Hetényi Pincészet 
Szekszárdi Pinot Noir 2011
Illataiban eper és eper-
dzsem, némi túlérettség, et-
től érezhetőbb a tannin és az 
alkohol is kicsit sok a végére. 
De azon túl egy jó iható, fajta-
jelleget is mutató, zamatos 
déli pinot noir. Ár: 1400 Ft; 
Beszerezhető: Kalamáris 
Vinotéka  

Fontányi Pincészet 
Villányi Rozé 2013
Fedett illata a levegőn össze-
szedi magát. Gazdag gyü-
mölcsök, elsősorban málna, 
jellemzik illatát és ízét is, 
ezek kissé lomhák, nem iga-
zán roppannak. Szén-dioxid 

és némi maradék cukor ke-
rekíti a történetet. Ár: 900 Ft; 
Beszerezhető: a pincénél  

Fontányi Pincészet
Villányi Syrah 2012
Klasszikus after eightes, 
mentás, csokis, fűszeres  
illatok, még hűvösség is van 
benne. Nem érezzük telje-
sen tisztának az illatokat, 
ami a zamataiban köszön 
vissza. Egy hangyányit hú-
zós tannin, s mindehhez vi-
szonylag gyors lefutással. 
Ár: 900 Ft; Beszerezhető:  
a pincénél  

81   
Schunk Pincészet 
Pécsi Portugieser 2013
Kicsit visszafogott az illata, 
ha adunk neki időt, egész 
szépen jönnek a gyümöl-
csök. Kortyban nem túl  
cizellált, ám jóivású, friss  
piros gyümölcsökkel, eny-
hén sós háttérföldességgel. 
Ár: 1400 Ft; Beszerezhető: 
Kalamáris Vinotéka  

Hetényi Pincészet 
Szekszárdi Olaszrizling 
2013
Viszonylag friss, laza gyü-
mölcsösség az illatban, száj-
ban érezhető a szénsav, a ke-
rekséget édes, érett gyümöl-
csök hozzák, némi kesernye 
játszik be a végén, de min-
dent összevetve, korrekt bor. 
Ár: 990 Ft; Beszerezhető: Ka-
lamáris Vinotéka  

Agancsos Pincészet 
Villányi Portugieser 2013
Az illata nagyon kedves, be-
hízelgő, gyümölcsös, megy-
gyes. Olyan gömbölydednek 
hisszük, de kortyban karco-
sabb. Még érdemes érlelni 
kicsit, hogy a szép gyümöl-
csösség kerüljön előtérbe.
Ár: 1400 Ft; Beszerezhető:  
a pincénél  

80  
Pavlik Pincészet 
Pécsi Cirfandli 2013
Illatban elhisszük neki, 
hogy cirfandli, hozza a bir-
ses-barackos jelleget, még 
ha nem is annyira intenzí-
ven. Kortyban elég kerek, 
viszont kissé kilóg az alko-
hol, a korty végét kesernye 
zárja. Ár: 1000 Ft; Beszerez-
hető: a pincénél  
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VILLÁny 
Van MÉg feLJeBB?
 
Pauli Zoltán (Gere Attila 
Pincészete): Villányba ter-
mészetesen elsősorban a bo-
rok miatt jönnek a borturis-
ták, a villányi borok kedvező 
tulajdonságai miatt, az idelá-
togató vendégek szeméből 
pontosan le lehet szűrni, 
hogy tényleg tetszik-e nekik 
a kóstolt bor vagy nem. Per-
sze ez szorosan kapcsolódik 
ahhoz a tényhez is, hogy a fo-
gyasztók az elmúlt években 
nagy fejlődésen mentek át, 
sokkal jobban értenek a bo-
rokhoz, megértik a borok ké-
szítési módját és igénylik a 
minőséget. A magyarok te-
szik ki a vendégkörünknek a 
többségét, a nyári és ezen be-
lül a júliusi időszakban azon-
ban a külföldiek száma jel-
lemzően nagyon megszapo-
rodik. Ha a lehetőségeket, 
fejlesztési pontokat nézzük, 
akkor talán a kiscsaládi vál-
lalkozások innovációjában 
látnám a további kiugrási 
pontokat. Nem biztos, hogy 
Villányban ki kell már nyitni 
a százhúszadik borozót is, 
inkább a kapcsolódó szolgál-
tatásokat, mint például egy 
jó kis sütögetés vagy bicikli-
túra erősíteném.

Gere Zsolt (Gere Tamás és 
Zsolt Pincészete): Természe-
tesen elsősorban a bor végett 
látogatnak ide a turisták. Ha 
az elmúlt év változásairól kel-
lene számot adni, akkor min-
denképpen a borhoz kapcso-
lódó szolgáltatások bővülését 
említeném meg. Például ko-
rábban egy Villány-Harkány 
táv megtétele is gondot oko-
zott, ma már simán át lehet 
ruccanni a szomszédos tele-
pülésekre akár biciklivel is. 
Érdekes megfigyelni, hogy 
míg korábban a külföldiek 
aránya jóval nagyobb volt, 

BORtuRISta, JÖJJÖn MÉg!
Borturisztikai helyzetképet igyekeztünk felvázolni a korán ébredő és 

jelentős fórral rendelkező, ám még mindig fejlődő Villányban, illetve a bor 
mellett most már borturisztikai szolgáltatásokban is felzárkózó 

Szekszárdon. Négy, viszonylag fapados kérdéssel próbáltunk utánajárni a 
dolgoknak (Miért jön a borturista? Mi változott az elmúlt években?  
Mit mutatnak a számok? Milyen fejlesztésekre lenne szükség?), és 
meglepődtünk, mert egyáltalán nem fapados válaszokat kaptunk. 

körülbelül hat-hét éve a ma-
gyarok egyértelműen „átvet-
ték az irányítást”; a külföldi-
ek – legyenek azok szlovákok, 
csehek, németek vagy akár 
amerikaiak vagy új-zélandi-
ak, száma eközben nem csök-
kent, csak a magyarok jöttek 
fel ennyire. Fejlődni persze 
még mindig lehetne. Hiá-
nyoljuk például a nagyobb 
közösségi tereket, ahol a bo-
ros programok helyett vagy 
mellett is ki lehetne kapcso-
lódni.

Kovács Zoltán (agancsos 
Pince): Első a bor. Ez nem is 
vitás. A második indok is 
bortájékon keresendő, a bor-
turista azért is szeret Vil-
lányba jönni, mert a finom 
nedűkből egy rövid sétával a 
borutcán akár egy tucatot is 
megkóstolhat igen csekély 
idő leforgása alatt. Koráb-
ban egyértelműen a testes 

villányi vörösök voltak a do-
minánsak, míg manapság 
már – talán az áruk miatt is – 
előtérbe helyeződtek a köny-
nyű rozéborok, nálunk a 
pincénél már az 50%-ot is el-
érte az arányuk. Fejlődési le-
hetőség mindig van, kell is 
fejleszteni, a magas színvo-
nalú szolgáltatásokat talán 
jobban igénylik a vendégek, 
mint valaha. Mindazonáltal 
egy kicsi túlárazottság is ér-
zékelhető a szállások terén.

Kapronczai Balázs (Polgár 
Pince): Röviden? A vendégek 
egyszerűen enni-inni akar-
nak egy jót! Ha bővebben 
akarnék válaszolni, akkor 
azt mondanám, hogy a ma-
gas minőségű borok miatt és 
persze amiatt is, hogy ezt 

személyesen a borásztól 
kaphatják meg, akitől meg-
tudhatják a bor történetét és 
még számos érdekességet is 
pluszban. Talán ennek is kö-
szönhető, hogy a mi pincénk-
nél is, de általánosságban is 
színvonal-emelkedés figyel-
hető meg Villányban. Villány 
környékén is lehetne még 
fejleszteni a kiegészítő szol-
gáltatásokat, a 
kirándulóutakat is, kicsit 
jobb és tematikusabb tájé-
koztató leírásokkal, akár az 
adott dűlőről is, akár tágabb 
értelemben. Van még mit 
tenni bőven!

Bock Valér (Bock Pince): 
Hírnév, magas minőségű bo-
rok, szívélyes vendéglátás, jó 
konyha, alacsony savak és 
alacsony kén. Ez Villány re-
ceptje. Ja, és nincs másnap 
fejfájás! Talán ennél többet 
mondani sem kell, a tapasz-

talatok minket 
igazolnak. Fejlőd-
ni persze még 
mindig lehetne, 
az elmúlt évek-
ben sokat jelen-

tett például a csütörtöktől 
kezdődő hétvége bevezetése. 
Pozitív eredményként kell 
kiemelnem azt is, hogy bor 
mellett nyújtott szolgáltatá-
saink is fejlődtek, vannak 
programok, fejlődés mutat-
kozik wellness-részlegen is, 
de ha például a vendégek a 
szőlőkben szeretnének tenni 
egy rövid túrát, akkor már 
erre is maximálisan fel va-
gyunk készülve. Ma már a 
magyar vendégek vannak 
döntő többségben, mind-
azonáltal szlovákok, horvá-
tok és lengyelek is érkeztek 
már hozzánk. Kicsit hiányol-
juk még a helyi programo-
kat, amelyek nem csak egy 
adott pince lakóit, de az 
egész települést kicsit job-
ban összefognák.

Tiffán ede (Tiffán ede és 
Zsolt Pincészete): Talán ki-
csit messzebbről kellene a 
kérdést megközelítenem, hi-
szen azt mind tudjuk, hogy 
leginkább a bor és az ahhoz 
köthető szórakozási lehető-
ségek miatt jönnek az embe-
rek Villányba. De ugorjunk 
vissza képzeletben a múltba! 
Az 1994-es esztendőben kez-
dődött minden, amikor a he-
lyi borászoknak megemlítet-
tük a borturizmus fogalmát, 
akkor csak legyintettek! Pe-
dig ez már akkor világjelen-
ség volt a tőlünk nyugatabb-
ra fekvő kultúrákban. Né-
metországban például akko-
riban már az ötvenedik, 
Franciaországban pedig a 
negyvenedik évfordulóját 
ünnepelte az adott régió Bo-
rút Egyesülete. Mi pedig csak 
akkor kezdtünk el mindent! 
Ehhez mérten kell nézni az 
elmúlt évek fejlődését, hogy 
ma hol tartunk. A borturiz-
mus fejlődését értelemsze-
rűen kettétörte egy kicsit a 
2008-as év, de ez is inkább 
csak változást hozott a bor-
termelői világba. Korábban 
túl fiatalon kerültek a borok 
a palackba, míg a válság után 
az érlelési idő meghosszab-
bodott, ez jót tett a villányi 
boroknak nagyon. Talán az 
infrastruktúrát kellene még 
fejleszteni, egy villányi elke-
rülő út megépítési nagyban 
segítené a pincesor presztí-
zsének növelését, de szolgál-
tatások komplexitásán is van 
még mit javítani. 

SZeKSZÁRd
MÉg tÖBB  
SZÁLLÁSHeLyet!

Mészáros Pál (Mészáros 
Borház): Erre viszonylag 
egyszerű a válasz! Kiválóak a 
borok, azt hiszem, hogy nem 
árultam el nagy titkot, emel-
lett a szívélyes vendéglátás 

Bernáth Péter

szívélyes vendéglátás, 
jó konyha, alacsony savak 
és alacsony kén
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az, ami miatt jól érzik magu-
kat a vendégek. Ezek a be-
nyomások megmaradnak 
bennük, emlékeznek rá, s így 
könnyen visszatérnek ké-
sőbb a vidékre. Szerencsére 
ez az utóbbi évekre levetítve 
számokban is megmutatko-
zik, az eltöltött vendégéjsza-
kák száma hál’ istennek fo-
lyamatosan növekszik, a ma-
gyarok abszolút többségben 
vannak, s talán azt is mond-
hatom, hogy szinte soha nem 
volt ezek miatt probléma a 
boreladással. Szekszárd vá-
rosnak, de az egész borrégió-
nak nagyon nagy szüksége 
lenne további szálláshelyek-
re. 

Fritz József (Fritz Borház): 
Nagyon-nagyon jók a borok! 
Szerencsére ez a válasz so-
sem lesz unalmas számom-
ra, inkább büszkeséggel tölt 
el. Folyamatosan fejlődünk, 
fejlesztünk, javult a szekszár-
di borok minősége is a tech-
nológiai fejlesztéseknek kö-
szönhetően, borházunkban 
növeltük a kiadható szobák 
számát is, ezek mind-mind 
magas minőségű szolgáltatá-
sok, ugyanis a vendégek ezt 
már elvárják, akárhonnan is 
érkeznek hozzánk. Persze fő-
leg hazaiak jönnek itt is, rá-
adásul nagy többségben. Ta-
lán ez a marketing tevékeny-
ség hiányára is utal, egyelőre 
még csak álmodunk arról, 
hogy Budapesthez, Hévízhez 
vagy esetleg Hajdúszoboszló-
hoz hasonló vonzerőt képvi-
seljünk a külföldiek szemé-
ben. Szükség lenne egy na-
gyobb kapacitású, akár száz-
százötven fő befogadására 
képes igazi wellness-hotelre 
Szekszárdon, ahol akár kon-
ferenciákat-előadásokat, 
akár csak egy hosszabb hét-
végét nagyobb létszámban is 
el lehet tölteni. 

Takler András (Takler Pin-
ce): Rendkívül fontos a bor, a 
jó bor, hiszen mégiscsak bor-
turizmusról beszélünk, 
azonban nálunk még leg-
alább ilyen jelentőséggel bír 
a földrajzi fekvés és a kör-
nyezet. Nyilván elfogult is 
vagyok egy picit, de vélemé-
nyem szerint kevés helyen 
vannak ilyen szép fekvésű, 
ilyen idilli környezetben mű-

ködő pincék, borászatok. Eh-
hez hozzáadhatjuk még a 
személyesség faktorát is: 
Szekszárd nem ment el a tö-
megesedés felé, hanem meg-
őrizte a kicsikre jellemző bá-
ját, amellett hogy igenis már 
nagyágyúnak tekinthető a 
borpiacon. A további kitöré-
si pontokat talán három pil-
lér mentén lehetne megfo-
galmazni: egyrészről a szol-
gáltatások komplexebbé té-
telével – mi például a well-
ness-részlegünket fejlesztet-
tük, de tervezünk tenisz-pá-
lyát és lovaglási lehetőséget 
is -, másrészről a szálláshe-
lyek számának további nö-
velésével, harmadrészt pe-
dig egy méltánytalanul hát-

térbe szoruló lehetőség elő-
térbe vonásával – egy bicikli-
út kiépítésével Szekszárd és 
a Gemenci erdő között, azt 
hiszem, hogy a Duna és az al-
kalomadtán hallható szar-
vasbőgés elegendő csábító 
erőt jelentene minden em-
ber számára, hogy itt töltsön 
pár napot ebben a szép kör-
nyezetben.

Bodri Orsolya (Bodri Pince): 
Gondolom eddig mindenki a 
bort mondta elsőnek. Én 
sem tudok másként tenni. 
Természetes, hogy elsődle-
gesen a szekszárdi bor miatt 
jönnek az emberek vidé-
künkre, azonban e mellett 
még számos dolgot ki lehet 

emelni. Hadd emeljem ki a 
bor és sport kapcsolódási 
pontjait. Itt van például a 
Borvidéki Félmaraton vagy a 
Lajvér Terepmaraton, hogy 
csak a legismertebbeket em-
lítsem. Érdekes, hogy a sport 
és a bor összefonódása igen-
is sok embert meg tud moz-
gatni. Ha a saját példánkon 
akarok elindulni, akkor min-
denképp fontosnak tartom, 
hogy az elmúlt években nyi-
tottunk a gasztronómia felé 
is, állandó nyitvatartással á 
lá carte éttermünk van már, 
több szálláshellyel rendelke-
zünk, mint pár évvel koráb-
ban és egyáltalán felismer-
tük, hogy a turistákkal foglal-
kozni kell. 

Mészáros Borház hotelfejlesztése Szekszárdon

Bodri Pincészet, Szekszárd

A villányi bortermő táj
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Az Alföld Magyarország legnagyobb bortermő vidéke. A 
hazai szőlőtermés 40-50%-a, az országban kapható bor-
mennyiség fele innen származik. Tény, hogy az alföldi bo-
rok renoméját a kilencvenes évek borhamisítási ügyei 
igencsak megtépázták. Sajnos sokakban az alföldi borok 
kapcsán elsőre még mindig a Soltvadkert-Kiskőrös-Kecel 
„aranyháromszög” ugrik be. A megbecsülést azonban 
idővel vissza lehet szerezni. A hajdan szebb napokat meg-
élt Alföld és borai iránt az utóbbi években megnőtt az ér-
deklődés, és egyre nagyobb figyelem jut nekik szakmai 
szempontból is. 

A Szekszárdi BorKultúra SzabadEgyetemen januárban a 
kunsági Frittmann János és hajós-bajai Koch Csaba vendég-
szerepelt. Sikerrel, hiszen az alföldi bor jó. Könnyen belop-
ják magukat a fogyasztók szívébe, hiszen van bennük egy-
fajta kedves lágyság, szelídség, mely más borvidékek borai 
közt sehol sem tapasztalható ilyen mértékben. Jó ár-érték 
aránnyal bíró, nem túl testes, nem túl tanninos, inkább köny-
nyű, friss borok. Főként fehérek, bár már a vörösek is kezde-
nek egyre inkább az élre törni. (kszb)

 > > AZ eLőíTéLeTeK LeKüZdéSe

MedeRBe  
teReLt ÁLMOK

A Szekszárdi BorKultúra 
SzabadEgyetem a szekszárdi 
bor jövőjét vette górcső alá. 
Hat borász gondolatai, tíz 
borral katalizálva. Nagy 
megmondás nincs, nem is 
kell, de ha a hallottak alapján 
fogalmazódik meg/újjá a 
szekszárdi borjövő, akkor 
nekünk tetszik az út.

A kerekasztalt Horváth 
Béla, a PTE szekszárdi kará-
nak dékánja vezette, aki be-
vezetőként az idáig vezető 
útról kérdezte Vesztergombi 
Ferencet:

A nagyüzemi szőlőter-
mesztés vége táján indultak 
el a családi pincészetek. Ma 
erős csapat van Szekszár-
don azokból, akik a kilenc-
venes évek elején indultak. 
Akkor azt hittem: 15 év alatt 
felzárkózunk a nyugati bor-
vidékekhez. A technikai fej-
lődés eljutott ide is, hittem, 
hogy utolérjük őket. Nem jól 
láttam, ma azt gondolom, 
hogy még 20 évre szüksé-
günk lesz. Nem csalódtam, 
mert haladunk előre. A jö-
vőnk egyik alapja a megfele-
lő fajtaválaszték és azon be-
lül a kékfrankos, ami az 
alapja lehet borvidékünk-
nek. Rá lehet építeni a bika-
vért és mellette lehet fűszer, 
érdekesség a kadarka.

Takler Ferenc a jelen és jö-
vő kérdésében a megfogyat-
kozott szőlőültetvényekre 
hívta fel a figyelmet:

Egykoron, nem is olyan túl 
rég, volt 130.000 hektárunk, 
az uniós csatlakozáskor még 
90.000, ma meg alig 60.000 
hektár. Innen komoly munka 
kell, hogy olyant csináljunk, 
ami látszik, ami különleges. 

Fillérekért a bortengerbe ne 
szállítsunk bort, válasszunk 
másik utat, nekünk egyedi ar-
culat kell.

A kékfrankos minőségi ki-
törése Szekszárdon lehetsé-
ges – bontotta ki a gondolatot 
Heimann Zoltán. – A kadar-
ka sem hanyagolható el, de 
csak mint kiegészítő, különle-
ges, helyi specialitás.

A kadarka vesztes, ha be-
visszük a világfajták utcájá-
ba, idézte Takler Ferencet 
Eszterbauer János, és igazat 
adtunk neki. Ahogy Takler 
Ferencnek is, aki az elkötele-
zettséget hangsúlyozta ki, 
amit e két fajta iránt a borá-
szok éreznek. Szerinte a kö-
zönség várja a jó kékfranko-
sokat és kadarkákat. 

A világpiac láthatón ketté-
válik: a kommersz és a prémi-
um borok más-más szinte-
ken, módszerekkel versenge-
nek. Nekünk a mítoszt hordo-
zó minőségi borok piacán 
van a helyünk – fűzte tovább 
a beszélgetést Heimann Zol-
tán. – Ki kell alakulnia egy 
egészséges termékhierarchi-
ának, az egyszerű, de tisztes-
séges, hétköznapokra szánt 
jóivású boroktól a gyűjtőknek 
szánt ritkaságokig.

Eszterbauer János szerint 
ilyen típusú és mélységű ösz-
szefogás egyetlen más borvi-
déken sincs, mint Szekszár-
don. Jó úton jár a borvidék, 
vannak közös célok, vannak 
megfogalmazott tervek, 
megjelenések, programok.

A bor mellé borturizmus is 
kell építeni, mi is ezért vág-
tunk bele a szállodafejlesztés-
be, tért rá a következő témá-
ra Mészáros Pál. A helybe ér-
kező borturistáknak szállás 
is kell, étterem is kell a bor 
mellé, ezen sokan kezdtünk el 
dolgozni , mert enélkül nem 
tudunk előrelépni.

Vesztergombi Ferenc 
gondolataival zárnám a be-
számolót: Nem szeretném, 
ha az elkövetkező években a 
technika és kémia versenye 
lenne a borászat Szekszár-
don. Jó lenne, ha folytatódna 
a szőlőtelepítés, mert aki te-
lepít, a jövőt építi. És szeret-
ném, ha 20 év múlva újra le-
ülhetnénk megbeszélni, hol 
is tartanak a boraink - már a 
gyerekeink, unokáink borait 
kóstolgatva. (gyz)

BOROKKaL teLt 
NAGyeLőAdó
Sikerrel indult útjára a tanév 
kezdetén a Borszeminárium 
a Pécsiközgázon néven futó 
kezdeményezés, ahova nov-
emberben kilenc szekszárdi 
kékfrankost hozott el Pécsre 
Takler Ferenc és közel százan 
kóstolták őket a Pécsiközgáz 
nagy előadótermében. A faj-
ta, amelyben Szekszárd egy-
re inkább a jövőjét látja (a bi-
kavér és kadarka mellett) 
okozott meglepetéseket is, 
elég annyit elmondani, hogy 
majd’ három órán át tartott ki 
a lelkes csapat. A hangulat és 
a borok egyaránt túlmutattak 
a várakozásokon. Takler Fe-
renc előadásából azt emel-

ném ki, hogy Szekszárd végre 
elkötelezte magát deklarál-
tan is a kékfrankos mellett, 
ezt a Takler Pince is ered-
ményként könyvelheti el, hi-
szen talán ők az egyik legkék-
frankososabb borászat, ahol 
sztenderd, reserve és dűlővá-
logatás is készül a fajtából. A 
kékfrankos igazi Kárpát-me-
dencei fajta, itt érzi jól magát, 
megbízható és jó minőséget 
ad, jóivású, de tartalmas bor 
is egyben, amely felveszi a 
versenyt a világfajtákkal, 
mégis egy saját világot is kép-
visel. 

Pár héttel később a borsze-
minárium első szemeszterét 
Malatinszky Csaba előadása 
zárta, aki a cabernet franc 
fajtát mutatta be, egyúttal 
Villány lehetőségeit a fajta 
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kapcsán. Hiszen a cabernet 
franc ritkán szerepel önálló-
an csúcsborként, legdélebbi 
borvidékünkön pedig képes 
önállóan magas minőséget 
mutatni. A Pécsiközgáz OTP-
előadóterme dcemberben is 
megtelt, a száz férőhely 
mindegyikére jutott érdeklő-
dő. Villány, a cabernet franc 
és Malatinszky Csaba az a 
trió, amelynél garantált a 
teltház. Azt gondoljuk, hogy 
a cabernet franc lehet Vil-
lány egyik útja, de biztos, 
hogy nem az egyetlen és még 
sok teendő van, hogy igazi 
csúcsborok készüljenek a 
fajtából.

A borszeminárium idei el-
ső programján a Tolnai bor-
vidék mutatkozhatott be. 
Schmidt Győző, a borvidék 
elnöke előadásában a közeli, 
ám mégis ismeretlen borvi-
dék előnyének említette a jó 
ár/érték arányú borokat, 
amit a közönség vélekedése 
is alátámasztott, hiszen jó 
néhány esetben igencsak iz-
galmas, kiváló borok kerül-
tek a pohárba. A tolnaiak 
nagy előkészület után jöttek, 

komoly kiválasztási proce-
dúra előzte meg a pécsi ven-
dégszereplést. A mintegy 
hetven vendég hálás közön-
ségnek bizonyult, különösen 
hogy több völgységi borász 
személyesen is részt vett a 
programon. Részletes beszá-
molók: www.pecsiborozo.hu

BORÁSZOK  
ÚJÉVe
A Pécsi Hegyközség immár 
második alkalommal tartott 
Vince napot az E78 Panorá-
ma termében. Idén is telt ház 
fogadta a borszerető közön-
séget, a Kulturális Negyeden 
belüli új helyszín és a friss, 
2013-as borok várva várt kós-
tolása kellemes feszültséget 
generált az asztalsorok kö-
zött. Radó István hegyközségi 
elnök nyitotta meg a progra-
mot, majd Csizi Péter, Pécs al-
polgármestere vette át a szót, 
aki előbb szellemesen a „bo-
rászok újévének” nevezte 
Vince napját, majd Köves Fe-
renc plébános úr lelkesítő 
szavak kíséretében megál-
dotta az idei borokat.  (bp)

 > >ROKOKÓ ROSÉ
A 2010-ben alakult Rokokó Rosé több szempontból is szín-
folt a pécsi zenei életben, muzsikájuk egyedi stílusvilágot 
képvisel, ráadásul hat ifjú hölgy alkotja a bandát. A pécsi-
hetényi kettős kötődés azonos Szabó Zoltán borászban és 
lánycsapatban, így a borász a zenekarról nevezte el új, 
2013-as rozéját. A lányok aktívan részt vettek a szüretben, 
taposták a szőlőt rendesen, a rozé így két férfi borászkéz és 
tizenkét női zenészláb közös munkája. A mohácsi szürete-
lésű, rozénak szedett kadarkát Hosszúhetényben dolgoz-
ták fel, friss, gyümölcsös, nyárra hangolt rozé volt a cél és 
ezt sikerült is megvalósítani. A bor tartalmas, üde, lendüle-
tes – jó savai, szép málnás-epres-ribizlis piros gyümölcsös-
sége biztató jövőt ígérnek. De hát mikor máskor kortyolgat-
nánk egy jó rozét, mint amikor visszatér a napsütés? Ezt a 
rozét tisztán kortyolgassuk, vagy épp csak felfrissítve egy 
fröccsentésnyi szódával. (GyZ)
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935 g CuKOR ÉS  
A SZüRKe NyOLC 
ÁRnyaLata 
A decemberi pezsgőházi 
szakkörön nyolc édes tokaji 
bort bontottunk, rendkívüli 
élmény volt, ritkán kósto-
lunk ilyen következetesség-
gel édes tokajikat. Pedig ke-
rülhetnénk gyakrabban az 
asztalra ezek a palackok, hi-
szen ünnep bontani őket. És 
ha valaki a teljes mennyiség 
literre vetített cukortartal-
mára kíváncsi, a címben ad-
tuk meg a választ.

A borokhoz a Pezsgőház 
konyháján készültek kósto-
lófalatok is, öt különböző 
ízpárosítással tesztelhettük 
az édes tokaji borokat, izgal-

mas játék volt összekóstol-
gatni az ételeket a borokkal. 

Januárban egy ismerős is-
meretlennel folytattuk. A 
szürkebaráttal. Azt mond-
ják, nem szerencsés a neve, 
egyrészt túl szürke, másrészt 
lejáratták azokban a bizo-
nyos évtizedekben. Néhány 
élményszámba menő bor ar-
ra ösztökélt bennünket, ve-
gyük be a sorba a szürkét is. 
Ha kell, hát hívjuk pinot gris-
nek. Vagy pinot grigio-nak. 

A szürkebarát több arcát 
is meg szerettük volna mu-
tatni, volt a magyar borvidé-
kek mellett osztrák, olasz, 
francia is a sorban. Vendég is 
érkezett ezen az estén, a 
Gyönkön borászkodó Mucsi 
Zalán személyében, aki Grál 

Borpince néven hozza forga-
lomba borait, kékfrankost, 
merlot-t és szürkebarátot, s 
aki elszánt, hogy megmutas-
sa, jó termőhelyen mire is ké-
pes a „mi kis szürkénk”. 
Részletes beszámolók: www.
pecsiborozo.hu

PÁLiNKA A TűZ-
HeLyen, MÁSOd-
SZOR
Amikor 2012-ben először hir-
dettük meg a Brill Pálinka-
házzal közös receptverse-
nyünket, a vártnál sokkal 
több pályamű, recept érke-
zett, a visszajelzések is jók 
voltak, így tavaly ősszel újra 
meghirdettük a receptpályá-
zatot. És még több recept ér-
kezett, ötvennél is többet 
elemzett a zsűri. Egy pályázó 
természetesen több recepttel 
is pályázhatott, az első két he-
lyezett ennek maximálisan 
eleget is tett, a győztes külön 
blogot  indított a pálinkás re-
cepteknek. Ráadásul címvé-
dés történt, a tavalyi győztes 
összesen 34 ételt készített pá-
linkával az elmúlt egy év 
alatt. Az első helyezett így is-

mét dr. Váryné Garamvölgyi 
Rita lett, a második helyen 
az Első Magyar Pálinkaügy-
nökség négyfős csapa-
ta (Dúl Udó Endre, Ledő Móni-
ka, Schmidt Eszter és Szöllősi 
Edit) végzett, míg a harmadik 
helyen Deákvári Mihályt ju-
talmazta a zsűri. (GyZ)

KuLenÁRIS  
utaZÁSOK
A Pécs-Mecseki Borút Köz-
hasznú Egyesület COOL!N 
projektjének záró rendezvé-
nyét a pécsi Pannon Magyar 
Házban rendezték meg. A 
11 hónapon át tartó munka-
folyamat kézzel fogható 
eredménye a Kulenáris uta-
zások Baranyában című 
könyv, melyet szintén ekkor 
mutattak be. Az autentikus 
fotókkal gazdagított kiad-
vány három nyelven (ma-
gyar, horvát és angol) hiva-
tott összefoglalót adni a Ba-
ranyai háromszög kultúrá-
járól, gasztronómiájáról, 
kézműves hagyományairól 
és nem utolsó sorban a 
kulenről. (bp)
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Szabó Zoltán
Pécsi Zöldveltelini 2013

Ár: 1290 Ft Kalamáris Bor-
bisztró és Vinotéka (Pécs, 
Rákóczi út 30.) 

A hosszúhetényi Szabó-mű-
helyben az idén is több izgal-
mas bor készült, közülük 
több tétel már palackozva 
várja a megfelelő érettségi 
állapotba kerülését. Kóstol-
tunk már néhányat, kíván-
csian várjuk, mikor jutnak el 
a jótékonyan megújult cím-
kevilággal a vinotékákba, 
boros helyekre. Ami biztos: 
elsőként ezt a zöldveltelinit 
kóstolhatják a fogyasztók. 
Nem is meglepetés. Igazán 
könnyed, frissítő, gyümöl-
csös bor, korán tavaszodik, 
ha kóstoljuk. 

Illatos, kissé zöldes, tava-
szi füvek, fűszernövények és 
még kissé éretlen, ropogós 
barack, egres, citrusok. Ízé-
ben is kellően friss, lendüle-
tes, még határozottan vibrá-
ló savakkal. Jólesik a korty, a 
citrusok bizsergető gyümöl-
csössége, az enyhe zöldfű-
szeresség. 

Nem az a tipikus nagy bor, 
nem is azért választottuk ki. 
Sokkal inkább az a bor, 
amely határozottan jólesett 
a februári tavaszban, ami-
kor a napsütésben a kertben 
kortyolgattam belőle. Ha ad-
dig nem fogy el, a nyár nagy 
slágere lehet, akár tisztán, 
akár fröccsben kedves él-
mény lesz.

a ROVat tÁMOgatÓJa  
a KaLaMÁRIS BORBISZtRÓ  

ÉS VInOtÉKa

A HÓNAP BORA
2014. március 17.
BORSZaKKÖR a  
PeZSGőHÁZBAN
A borszakkörösök töretlen 
lendülettel kóstolnak hétfő 
esténként, márciusban a 
chardonnay, április 28-án a 
syrah/shiraz lesz a téma, míg 
május 19-én rendhagyó mó-
don nem fajtakóstolót tar-
tunk, hanem horvát, elsősor-
ban isztriai és dalmát fehér-
borokat kóstolunk majd meg.
Pezsgőház étterem, Pécs. 
Hétfő, 18 órától. Információ: 
info@pecsiborozo.hu

2014. március 19.
BORSZeMInÁRIuM a 
PÉCSIKÖZgÁZOn
A pécsi egyetemi polgárok 
havi borkulturális előadás-
sorozata idén tavasszal is ér-
dekes programokat kínál. 
Márciusban a szekszárdi bi-
kavérek kerülnek terítékre, 
az előadó Heimann Zoltán 
lesz. Április 23-án Bock József 
lesz az előadó szerepében, té-
mája pedig a merlot lesz első-
sorban villányi megfogalma-
zásban. Május 7-én zárjuk a 
szemesztert, ekkor Laposa 
Bence érkezik hozzánk és a 
badacsonyi borvidéken te-
szünk virtuális látogatást.
PTe KTK, B025-ös terem, 
Pécs. Szerda, 18 órától. Infor-
máció: borszeminarium@
gmail.com

2014. március 21.
RaVaSZ, MInt a fuxLI ’13
A szekszárdi borászok siller-
projektjének harmadik évé-
ben immáron 13 siller nyer-
te el a Fuxli nevet. A bemuta-
tón mindegyiket kóstolhat-
juk: Eszterbauer, Göndöcs, 
Heimann, Herr, Hetényi, 
Márkvárt, Merfelsz, Mészá-
ros, Neiner, Posta, Sebestyén, 
Takler, Tringa a sor.
A38 hajó, Budapest. Péntek, 
17 órától. Információ: 
szekszardiborvidek@tolna.
net

2014. március 26.
BORKuLtÚRa 
SZaBadegyeteM
A szekszárdi boregyetem ta-
vaszi szemeszterében is iz-
galmas eladások és kóstolók 
várják a borbarátokat. Már-
ciusban a bor és a kávé kap-
csolatát járják körül, nem vé-
letlen, hiszen a borvárosban 

működik a legjobb magyar 
kávézó. Április 30-án tokaji 
vendégek érkeznek, Mád 
mutatkozik be, míg május 
14-én a kékfrankosok kerül-
nek főszerepbe.
PTe iGyK, étterem, Szek-
szárd. Szerda, 18 órától. In-
formáció: bor.egyetem@
igyk.pte.hu

2014. április 26.
PORtugIeSeR du MOnde
A portugieserek éves sereg-
szemléjét immáron harma-
dik alkalommal rendezzük 
meg. Önmagában, újbor-
ként, friss borként, évjáratos 
tételként, házasításban, sok 
arcát ismerhetjük meg a faj-
tának, ráadásul a hazai, pé-
csi és villányi termelők mel-
lett lesznek külföldi kiállítók 
is. Koncertek, 
gasztroprogramok, jó han-
gulat, jó borok.
e78, Zsolnay Negyed, Pécs. 
Szombat 15 órától 20 óráig. 
Információ: info@
pecsiborozo.hu

2014. április 26.
aRanyOS KÓStOLÓ
A szekszárdi borvidék bor-
versenyének aranyérmes 
palackos borainak kóstolóját 
minden évben nagy sikerrel 
rendezik meg. Kóstoljuk meg 
együtt, hogyan döntött idén a 
borverseny zsűrije, találjuk 
meg saját kedvenceinket!
Pte iGyK, Aula, Szekszárd. 
Szombat 15 órától 18 óráig. In-
formáció: szekszardiborvidek@ 
tolna.net

2014. május 1-4.
VILLÁnyI BORZSOngÁS
Zsongó borudvarok és iga-
zi tavasz a villányi borvidé-
ken. A BorZsongáson lesz 

májusfaállítás, blues, jazz, 
rock’n’roll, cigányzene, ma-
gyar táncház és latin tánctá-
bor, grill party, stifolder-
verseny, Bor-Ász futball-gá-
lamérkőzés és természete-
sen villányi borok, ételkü-
lönlegességek, kézműves 
foglalkozások, lovas kocsi-
kázás, gyalog-, és kerékpár-
túrák a borvidék dűlői kö-
zött.
Villányi borvidék települései. 
Információ: info@borut.hu

2014. május 10.
PÉCS VÁROS BORa  
VÁLaSZtÁS
Új formában választhatják 
meg a pécsiek Pécs Város Bo-
rát. A nevezett tételeket má-
jus 10-én délután kóstolhat-
ják meg és voksolhatnak a 
kedvenceikre, a győztes bor-
ral már az esti órákban koc-
cinthatunk. A borok mellett 
a Kreatív Pécsi Gasztronó-
mia kóstolóprogramja, kísé-
rőprogramok is várják az ér-
deklődőket.
Kodály Központ, Pécs. 
Szombat 15 órától 20 óráig. 
Információ: info@
pecsiborozo.hu

2014. május 16.
SZeKSZÁRd BudaPeSten
A budapesti bemutatón 
évente közel harminc szek-
szárdi pincészet borai, szek-
szárdi pálinkák és a szek-
szárdi helyi élelmiszeripari 
termékek mutatkoznak be. 
Egy helyen ennél koncent-
ráltabban nehezen lehet 
megismerkedni a szekszárdi 
borvidékkel.
Hotel Corinthia, Budapest. 
Péntek 13 órától 19 óráig. Infor-
máció: szekszardiborvidek@
tolna.net
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