Béla és Bandi

ORSOLYA

Spontán
és vidám

Egyáltalán
nem szürke

„Ennél rosszabb sose’ legyen.” – mondta Béla. – „Örültünk,
mert tavaly a szürkebarát úgy érett be, hogy megmaradtak a ropogós, friss jegyek, de ezek mellett tartalma is
van a bornak. A szürettel elcsíptük az érettség megfelelő
stádiumában, ezt kerestük évek óta.”

BIRS és PADI

Tokaj semmi máshoz nem fogható
adottságú borvidék, nem csoda,
hogy több tokaji borász feszegeti a határokat és próbálkozik
a helyi fajtákon túl más szőlőkkel
is. Sauska Krisztiánt Burgundia- és
pinot noir-rajongóként régóta
foglalkoztatta, hogy az itteni talaj
színessége alkalmas-e a fajtára.
8 évvel ezelőtt a tőle megszokott
maximalizmussal kezdett neki
a megvalósításnak: egy Burgundiában is dolgozó francia tanácsadó
segítségével felmérték a talajt,
így választották ki az ültetvények
helyét a Birsalmás- és a Padihegy-dűlőkben. Ez a két pinot
szinte ugyanúgy készült, a köztük
érezhető különbség a két termőhely talaja (mindkettő a fajta által
kedvelt agyagos nyirok, de a Padi
alapkőzete kvarcitos, míg a Birsé
riolit) és a hordóhasználat közti
kis eltérésből (a Birs 60, a Padi
75%-ban került hordóba) fakad.
A Padinál erőteljesebb ízek, több
hordófűszer érezhető, a Birs kicsit
visszafogottabb.

BÉLA ÉS BANDI PINOT GRIS 2017,
Balatonszőlős

Az apró ostorosi pince Hetedhét
vöröse először 2009-ben készült
el, akkor még hét fajta borából
házasították. Mostanra „hetedkét”
lett belőle, a könnyed, vidám stílus
megmutatására, ami a bor sajátja,
2016-ban két szőlőfajta, a merlot
és pinot noir (házassága) volt
az igazi. Mindkettő a Sík-hegyi
riolitos talajról szüretelve, organikusan termelve, 10 hektós kádakban spontán erjesztve. A feszes,
egyenes, gyümölcsös-fűszeres ízű
bor címkéjére most is Orsolyáék
lányának, Kincsőnek a rajza került.

2 290

(3 053 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

2 090

ORSOLYA PINCE
HETEDHÉT VÖRÖS 2016,
Eger (korlátozott tétel)

PHILIPPE PACALET

SAUSKA TOKAJ

ÚJ

ÚJ

A természetesbor-mozgalom egyik mai vezéralakja,
Philippe Pacalet nem az első világhírű borász a családban. Nagybátyját, Marcel Lapierre-t, aki Beaujolais-ban
volt borkészítő, a „természetes borok pápájának”
nevezték. Pacalet maga is a minimális beavatkozás híve,
a részletek és a minőség megszállottja. Annak érdekében, hogy a termőhelyet a lehető legtisztábban mutassa
meg, a borkészítés folyamatából mindent elhagy, ami
ezt elhomályosíthatja. Többek között soha nem bogyóz,
és ként sem használ, csak az érlelés legvégén, hogy
a borokat ezzel „lefotózza” és abban az állapotban
mutathassa meg, amiben ő tökéletesnek látja őket.

Részletek
és minőség

Ez a két chardonnay – a világhírű Montrachet
appelláció melletti két falu bora – is ezzel a szemlélettel készült, ugyanabból az évjáratból, spontán
erjesztve. A Chassagne-Montrachet egy árnyalattal könnyebb szerkezetű, virágosabb, vibrálóbb,
a Puligny-Montrachet ízében nyilvánvalóbb a fahordó
hatása, ettől fűszeresebb, kerekebb. Tiszta, elegáns
szerkezetű borok, de nem csak az elkészítésükhöz,
a befogadásukhoz is jól jön egy kis extravagancia.

PHILIPPE PACALET
PULIGNYMONTRACHET
2015, Burgundia

CHASSAGNEMONTRACHET 2015

(kis tétel)

24 500

(32 667 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

(kis tétel)

22 450

24 500 (32 667 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

22 450

SAUSKA TOKAJ PINOT
NOIR BIRS 2015
(korlátozott tétel)

1 990 (2 653 Ft/l)

5 950

Bortársaság Klub vásárlóknak

(7 933 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

1 820

5 450
PINOT NOIR PADI 2015
(korlátozott tétel)

5 950

(7 933 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

5 450

MOST ÉRKEZETT, MOST KÓSTOLTUK

TELMO RODRIGUEZ
BASA 2017, Rueda

LAS MULAS
SAUVIGNON BLANC
2017, Central Valley

Helyi fajták. 92% verdejo
8% viura, fenntartható
művelésű, magasan fekvő
ültetvényekről. Intenzív
aromák, ananász, grépfrút,
kajszibarack, mediterrán
fűszerek, lendületes savak.

ÁPRILISI VÁLOGATÁS
2018. április

Organikus sauvignon blanc
a chilei Central Valley-ből.
Halványsárga szín, trópusi
gyümölcsös, citrusos illat kis
bodzával, vágott fűvel. Selymes korty szép savszerkezettel,
hosszú, fajtajelleges utóízzel.

2 950 (3 933 Ft/l)
2 700

A kis családi pince alap
fehérbora. Az olaszrizlinget
és a chardonnay-t ottonel
muskotály fűszerezi. Szép
savak, gyümölcsök, kis maradékcukor. Kerek és élvezetes.

Villányi rozé kékfrankos,
pinot noir és merlot fajtákból.
A diósviszlói napos domboldalon érett szőlő édessége
és gyümölcsössége, elegáns
savak, ribizli, eper és piros
egres vidám zamata.

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 640

2 550 (3 400 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 640

2 330

A Tavasz-sorozat körtés, barackos illatú, elegáns, szép, hosszú
savú tagja. Ízében a gyümölcsök mellett az ásványos és
bazaltos jegy a csobánci
forgóköveknek köszönhető.

SEBESTYÉN INDIGÓ ZWEIGELT 2017

1 890

ETYEKI KÚRIA PLÁNE FRIZZANTE WHITE
RUPPERT ROSÉ CUVÉE 2017
KONYÁRI LOLIENSE FEHÉR 2017

ÖREG TŐKÉK
– A szőlő is ember

Eredeti ár

(2 000 Ft/l)

3 580 (2 387 Ft/l)

1 640

VILLA TOLNAY RAJNAI
RIZLING TAVASZ 2017,
Badacsony

DOMAINE ALARY JEAN DE VERDE 2015

3 000

1 790

Bortársaság Klub vásárlóknak

BÉLA ÉS BANDI PINOT GRIS 2017

A KÉT
RUPPERT BOR
EGYÜTT

(2 387 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

2 700

A korábbi Reserve helyett
az Estate nevet és újvilági
mintára csavarzárat kapott
ez az érett szedres, meggyes,
fűszeres illatú, lágyan tanninos, intenzív fekete gyümölcsös ízű mendózai bor.
Bárhol, bármikor…

1 790 (2 387 Ft/l)

RUPPERT ROSÉ CUVÉE
2017, Villány

1 790 (2 387 Ft/l)

KAIKEN ESTATE
MALBEC 2017, Mendóza

Kékfrankos, zweigelt és
cabernet franc tartályban
erjesztve és érlelve. Vidám
rozé Bakonyi Péter apró
villányi pincéjéből, siklósi
szüretből, piros gyümölcsökkel, ribizkével, szederrel és eperrel.

RUPPERT A NYÚL 2017,
Villány

2 950 (3 933 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

BAKONYI RÓZ ROSÉ
CUVÉE 2017, Villány

MOST ÉRKEZETT, MOST KÓSTOLTUK

PANNONHALMI
TRICOLLIS FEHÉR 2017
Színe üde, halványzöld, gazdag illattal. A rizlingekre jellemző citrusosság mellett a tramini
virágos, trópusi gyümölcsös
aromái érezhetők az ízében
is. Fehér húsú gyümölcsök, kis
maradékcukor, hosszú korty.

1 890

(2 520 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

(2 520 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

1 730

1 730

EREDETI ÁR 17 070
SEBESTYÉN NÁNAI
KÉKFRANKOS 2016
(kis tétel), Szekszárd
Az alsónánai fennsík hűvös
területeiről szüretelt kékfrankos.
Alacsony alkohol, szép egyensúly, a hosszabb hordós érlelés
kereksége. Gyümölcsös, finom
savú, tele van élettel.

4 350 (5 800 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 980

ÁPRILISBAN EGYÜTT AZ EGÉSZ

14 000

GÜNZER SYRAH 2015,
Villány
Telt, lédús syrah a kisharsányi
Bocor-dűlőből, agyagos
löszről, mindössze fél kilogrammonkénti tőketerheléssel. Tartályban erjedt, új és
használt barrique hordóban
érlelődött két éven át. Intenzív
hordó, bársonyos tanninok,
borsos, bőrös, hosszú korty.

4 400 (5 867 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

4 030

PHILIPPE PACALET
– Burgundia
DR. ILLYÉS MIKLÓS
– Szekszárd

Kiadja a Bortársaság Boltok Kft. Székhely: 1112 Bp., Kőérberki út 36.; adósz.:
13475233-2-43; tel.: 06 1 212 2569, csomagküldő engedélysz.: c/003221.
A kiadványban feltüntetett palackár 1 palack megvásárlása esetén érvényes.
Áraink forintban értendők, és az áfát tartalmazzák. A kiadványban szereplő extra
kedvezmények egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze. Bár a szerkesztés
során a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, előfordulhat, hogy egyes adatok
hibásak. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A kiadványban szereplő tételek mennyisége korlátozott, az ajánlat a készlet
erejéig érvényes.
Megrendelés módja: személyesen a felsorolt üzletekben, vagy a fenti telefonszámon,
illetve weboldalunkon, a bortarsasag.hu címen. Házhoz szállítás:15 000 Ft feletti
rendelés esetén az egész országban ingyenes, egyéb esetben bruttó 2 550 Ft.

A házhoz szállítás részleteiről, kérjük érdeklődjön munkatársainknál. Vidéki megrendelések
esetén 72 órán belül vidéki partnereink szállítják házhoz a megrendelt termékeket.
A vidéki kiszállítás díját a megrendelt palackok tömege és a szállítási távolság
pontos ismeretében e-mailben jelezzük. Csomagolási költséget nem számítunk fel.
Termékeink nem betétdíjas csomagolásban kerülnek forgalmazásra. Elállás: az áru
átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül lehetséges. Elállás esetén
a kifogástalan állapotban lévő, sértetlenül visszajuttatott áru ellenértékét visszatérítjük,
de az áru visszaszolgáltatásának költségei a fogyasztót terhelik. Az elállás nem vonatkozik az egyedileg előállított (pl. a fogyasztó kérésére egyedi címkével, csomagolással
ellátott) termékekre. Elállás esetén az áru visszaszolgáltatásának címe, illetve bármilyen
fogyasztói kifogás érvényesítés helye: 1015 Bp., Batthyány u. 59. A szavatossági és
jótállási jogokból eredő kötelezettségeinkre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

ETYEKI KÚRIA PLÁNE
FRIZZANTE WHITE
Illatos, fűszeres királyleányka
az alapja ennek a finoman
gyöngyöző, élénk savú
frizzanténak. Virágos, citrusos
illat, őszibarackos, almás, körtés ízek és zamatok.

KONYÁRI LOLIENSE
FEHÉR 2017,
Balatonboglár

Bortársaság Klub vásárlóknak

Egy vidám klasszikus:
sauvignon blanc, chardonnay
és olaszrizling házasítása
kiváló évjáratból. Elegáns,
komplex sav egyensúlyoz 4 g
természetes maradékcukorral.
Egreses, almás, őszibarackos.

1 920

2 390 (3 187 Ft/l)

2 100 (2 800 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 190

„NEM SZÓLUNK BELE,
NEM NYÚLUNK BELE”

Ö

Bodegas Pittacum

Dr. Illyés Miklós bioművelésű kistermelői borai

S
Porkoláb-völgy, Szekszárd

Szekszárdon ültünk egy barátunknál. 2015 szeptembere volt,
zuhogott az eső, állt a szüret. A borász azt mondta:
„Na, a Doki idén sem fog szüretelni… Milyen Doki? – kérdeztük.
Hát az Illyés doki a Porkoláb-völgyben. Bióban termel,
alig fújnak valamit. Ha jó az év, jó a bora, ha ilyen, mint most, viszi
az egészet az eső.” A következő szüreten már ott voltunk
Miklóséknál, a technológia nélküli kis pincében végigkóstolva
a hordókat és vettünk egy kis kadarkát. Most 2017-ből jelöltünk
meg két mikrotételt. Szó szerint. A hordóra ráírtuk a Bortársaság
nevét, Miklós pedig a napokban lepalackozta nekünk úgy,
ahogy szokta. Közvetlenül a hordóból, egyenesen a palackba, szűrés, derítés nélkül, ahogy az összes bora készül. Már amikor készül.

Mániám az egészség
„Kun vagyok, lapos volt minden gyerekkoromban, ameddig
a szem ellátott. Nem véletlen, hogy amikor egy szekszárdi
orvos barátom unszolására vettem egy apró tanyát
a Porkoláb-völgyben, a hegyek között éreztem magam.
Szekszárdi kadarkával egy kardiológiai előadásomon kínáltak először: olyan ereje volt az első kortynak, hogy három
év múlva, 2007-ben már saját borom született. Kardiológus
vagyok, mániám az egészség, úgyhogy az első évek után,
amikor megéreztem a permetszer szagát, nem volt kérdés,
hogy bioműveléssel kell a kis szőlőmet gondozni. Kézi
mesterségre rendezkedtünk be Laci barátommal, lazán
csináljuk, nem kötnek a helyi hagyományok: a kadarka lehet botritiszes, ha a természet úgy adja, lehet hordós, mert
nekem kell hozzá az a kis csokoládés illat és lehet kiválásos,
borköves, ha ez az ára, hogy ne szűrjem, ne derítsem.
Későn szüretelünk, azt szedjük, amit az időjárás, a természet, a fácánok és az őzek meghagynak. Van, amikor röhögnek rajtunk a helyi kollégák. Ha ősszel esik, mondják, hogy
na, az Illyés doki megint nem szüretel semmit. Nálam ez
a hozamkorlátozás. Nem szólunk bele, nem nyúlunk bele.”

Perrin

Érzékeny és sebezhető
élőlény

Dr. Illyés Miklós

„100% bioműveléssel gondozzuk a szőlőt, a Biokontroll
Hungária által felügyelten. Minimális talajmunkát végzünk,
kézzel, a soraljakban. A helyi flóra a talajtakaró. A szőlőimet messziről meg lehet ismerni, mert a keleti fekvésbe
telepített tőkék alját kék dobozok védik a kórokozóktól.
A szőlőművelésünk kulcsa a zöldmunka, a fürtzóna kibontása. A széljárta Porkoláb-völgyben csökken a fertőzés
veszélye és a bioszerek, mint a kén, a réz, a narancsolaj
sokkal jobban elérik a fürtöket. Kézi szüretben válogatunk,
érett fürtöket szedünk, gyakran töppedt, jobb években
aszúsodott fürtrészekkel. A szőlő ugyanolyan érzékeny
és sebezhető élőlény, mint az ember. Akkor működik jól,
ha egészséges, akkor egészséges, ha nem tömjük antibiotikumokkal, vegyszerekkel.”

A TÚLÉLÉS
BAJNOKAI

z
ILLYÉS KÚRIA KADARKA
2017, Szekszárd

Karakteres biokadarka a Porkoláb-völgyből. Hosszú héjon
áztatást követően fél évet pihent
mecseknádasdi hordókban. Derítés, szűrés nélkül került palackba,
közvetlenül a hordóból.
Tartalmas, lédús, sok gyümölccsel.

3 350 (4 467 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 070
PINOT NOIR 2017
Kézműves mikrotétel a Porkolábvölgyből. A hosszú héjon áztatásnak köszönhetően a fajta teltebb,
rusztikus arcát mutatja. Derítetlen,
szűretlen, közvetlenül a hordóból
palackozva. Széles, gazdag korty,
a fajta gyümölcseivel.

4 150 (5 533 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 800

Kell a hordó
„Amikor leengedjük a bort a csömiszről, fél évre mecseknádasdi sváb kádárok 2-3 éves hordóiba kerül. A hordóból közvetlenül, kézzel palackozunk, szűrés, derítés nélkül.
Ha jó a bor, stabil marad a palackban. Ha borkő vagy
színanyagkiválás van a palack alján, azt bizonyítja, hogy
nem nyúztuk, nem kínoztuk a bort. Kézzel töltünk, címkézünk, dugózunk.”

„A legkedvesebb
a kezdetektől a kadarka, mellette pedig a pinot noir.
Kozma Páltól vettem a klónokat, egy általa kialakított rezisztens változatot. Mielőtt adott belőle, idejött, megnézte
a talajt, a pincét, kóstolt. Ma is évente kétszer eljön. Hiszek
ebben a fajtában: az első két évjáratban egyetlen egyszer
sem nyúltunk hozzá. Semmit nem fújtunk, rezet és ként
sem, mégis tudtunk szüretelni. Most erre vagyok a legbüszkébb, de ehhez nemcsak mi kellettünk, hanem
a Porkoláb-völgy is, ez a fantasztikus termőhely.”

Túrós csusza és Illyés Kúria Kadarka

Bierzo – Borvidéki etalonok
a Palacios-borok
Spanyolország öregtőke-nagyhatalom. A múlt század végén
az egész Európán végigsöprő kivágási hullám az országot

és a mencía újrafelfedezésében döntő szerepet játszott
Alvaro Palacios és Ricardo Perez, a Descendientes de
J. Palacios borászat alapítói. Dűlőszelektált boraik máig
borvidéki etalonok, a Villa de Corullont a Decanter
magazin tavaly az év borának választotta.

Dél-Rhone – Vén szőlőnek való vidék
A Rhone-völgy déli része igazi szőlőnek való vidék:
hét ágra süt a nap, a talaj sovány, kevés a csapadék.
A folyó völgyében északról végigszáguldó misztrál
a telet pokollá teszi, de egész évben hűt és szárít, így
a gombás fertőzések esélyt sem kapnak. Évszázadokon
át innen vitték a bort Bordeaux-ba és Burgundiába,
hogy gyengébb évjáratokban a színt és a koncentrációt
javítsák. A cote-du-rhone-ok a világ legkiválóbb ár-érték
arányú borai közé tartoznak. Bár a Dél-Rhone főváro-

sának számító Chateauneuf du Pape-ban 13 fajta engedélyezett, ez alapvetően grenache-vidék. A mourvedre
és a syrah másodhegedűsök, a többi inkább csak
kuriózum. Chateauneuf mellett a három legfontosabb
eredetvédelmi körzet Gigondas, Vacqueyras és Cairanne.
Gigondas-ban komoly, strukturált és tanninban gazdag
borok készülnek, Vacqueyras stílusa hasonló, de barátságosabb, Cairanne-ban telt, mégis elegáns borok készülnek. A misztrálnak köszönhetően a birtokok többsége
organikus, sőt biodinamikus. És valószínűleg a misztrál
által megalapozott egészség az oka, hogy hasonló
sűrűségben sehol a világon nem találunk 80-100 éves
ültetvényeket. A bakművelés miatt az ültetvények
magyar szemnek szürreális látványt nyújtanak: a tőkék
olyanok, mint egy nagyobb bonsai, vastag, göcsörtös
törzzsel, az ég felé nyúló karokkal.

Az öreg tőkék

„A technológia
az ki lett zárva. Nem engedem be a kis pincémbe, ehhez
a típusú borhoz nincs rá szükség. El sem férne, meg aztán
inkább elvenne, mint hozzáadna. Nincs szivattyúnk, nincs
hűtés, nincs körfejtés vagy mikrooxidáció. A kezünk van,
a kád, meg a hordó. A végén meg a dugó és a palack.
A bogyózás, roppantás után kádban erjed a must, egy
általam kiválasztott, megszeretett dél-afrikai élesztőtörz�zsel beoltva. Stabil, gyors erjesztés a cél, az erjedés után
oxigénmentes környezetben 3-4 héten át «csömiszen»,
azaz hagyományos módra lesarazva áztatjuk a cefrét.
Ilyenkor természetes módon lemegy az almasav. Így
tudom maximalizálni a vörösborok legfontosabb elemét,
a magas rezervatol- és flavonidtartalmat, így lesz egészséges és természetes a bor. Szerintem a borásznak annyi
a dolga, hogy megvédje a szőlőt, ne károsítsa, mérgezze
azt. Azután kontrollált erjesztéssel, maximális tisztasággal,
minimális beavatkozással elkészítse belőle a lehető legjobb bort. A hosszú extrakció meghatározza a stílusunkat,
van, akinek tetszik, van, akinek nem. Nekem mint orvosnak
nemcsak az ízvilága fontos, hanem a hatásmechanizmusa
is. A csoda a héjban van, nekünk azt kell feltárnunk, hogy
a vörösbor ne csak ízes, hanem egészséges is legyen.”

ér meg 80-100 éves kort, már valóban csodálatra méltó.
Ez ugyanis azt jelenti, hogy egész életében olyan minőségű
és mennyiségű szőlőt termett, hogy érdemes volt megőrizni.
A ma létező öreg tőkék az ökológiai kiválasztódás győztesei:
azért érhették meg ezt a kort, mert 30, 50 és 70 évesen is kiváló bort adtak. A velük egykorú ültetvények többségét már
rég kivágták, átoltották. Az öreg tőkéknek minden évjáratban bizonyítaniuk kell, hogy egy újabb évet megérhessenek,
Mégis, ilyen ültetvényeket szép számmal találunk Európa
klasszikus boros régióiban – például a spanyolországi
Bierzóban és a francia Rhone-völgy déli részén.

G KLUB
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Boros címkéken gyakran találkozhatunk
az „öreg tőkék”, a „vieilles vignes”,
az „alte reben” vagy a „viñas viejas” felirattal.
A borászok részéről érthető a szándék: a kor
rangot ad, tiszteletet parancsol. De van-e
racionális oka az öreg tőkék tiszteletének?

Általában úgy tartják, hogy egy szőlő 10-15 éves korára
válik felnőtté, és 40-50 éves kortól tekinthető idősnek.
A fiatal tőkéknél a lomb és a gyökérzet növekedése
még nincs összhangban: a föld fölött szárnyalnak,
a föld alatt araszolnak. 15 és 40 éves kor között a szőlő
virágkorát éli, bőségesen terem, jó minőséget produkál. 40 éves kor felett a szőlő megállapodik, növekedése lelassul, kisebb bogyókat, kisebb fürtöket terem.
Mivel a szín- és aromaanyagok a héjban találhatóak,
és az apróbb bogyók esetében a héj és a lé aránya
az előbbi felé tolódik el, ezért az öreg tőkék ízben
gazdagabb, koncentráltabb bort adnak.
A fiatalabb és az öreg tőkék között a másik fő különbséget a gyökérzet mélysége jelenti. A fiatal növény
gyökerei a talajfelszín közelében maradnak, az aszály
vagy a nagy mennyiségű csapadék azonnal hat rájuk.
Tartós forróság esetén a szőlő fotoszintézis helyett
párologtat, az érési folyamat leáll. Amikor túl sok
a csapadék, a bogyók megduzzadnak, felhígulnak, ki
is repedhetnek, utat nyitva a gombás fertőzéseknek.
A mélyre hatoló gyökereknek és a vastag törzsből adódó tárolókapacitásnak köszönhetően az idősebb tőkék
nincsenek közvetlenül kiszolgáltatva az időjárás szeszéDomaine Alary

lyeinek, az érési folyamat kiegyensúlyozottabb. Ez évjáratokra vetítve is igaz: az öreg tőkés boroknál drámai kilengések
helyett szelíd hullámként jelentkeznek a különbségek.

4 950

(6 600 FT/L)
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A szőlő is ember
Amikor az öreg tőkék esetében a felnőttkori révbe érést
hozzuk fel párhuzamként, a fiatal tőkéknél pedig kamaszos
szertelenségről beszélünk, az antropomorfizáció hibájába
esünk. Ez a párhuzam tudományos magyarázatként elfogadhatatlan, metaforaként azonban annál érzékletesebb.
A kiváló portugál borász, David Guimaraens így fejtette ki
az ember és a szőlő fejlődésének párhuzamait:
„A szőlő életciklusa ugyanolyan, mint az emberé. Eleinte teljes
gondoskodásra van szükség, mint egy csecsemőnél. Öntözni, pátyolgatni kell. 3-4 éves kortól 12-14 éves korig a szőlő
a növekedésre koncentrál. A termés ilyenkor nem túl izgalmas. Aztán jönnek a kamaszévek. Ha nem öntözzük a szőlőt,
a gyökérzet szűz területeket fedez föl, hitelesen fogja kifejezni a terroir adottságait. Ha öntözzük, felborítjuk a természetes
egyensúlyt, a terroir nem tud kifejezésre jutni. A tőkének meg
kell találnia a felszín alatti és feletti részek közti egyensúlyt.
Mint egy kamasz: van, amikor ez sikerül, máskor túllő a célon.
Az első 12 évben a szőlő nem tud nagy bort adni. Jót igen,
nagyot nem. 12 és 19 éves kora között már adhat rendkívüli
borokat, de csak akkor, ha az évjárat kiegyensúlyozott,
a hozamkorlátozás megfelelő. Egyenletes minőséget ne
reméljünk! 20 éves kortól 40-50 évesig a szőlő fénykorát éli.
Minőségben és következetességben is jó. Így van ez az emberekkel is, már nem annyira termékenyek, de bölcsebbek
és kiegyensúlyozottabbak. Ez az öreg tőkék erénye.”

Az evolúció győztesei
Önmagában az, hogy egy szőlőtőke száz éves kort ér
meg, nem természeti csoda. A hivatalosan legidősebbnek
elkönyvelt tőke 450 éves, és a szomszédos Szlovéniában,
Mariborban található. Ellenben az, amikor egy egész dűlő
Descendientes de J. Palacios

sem kímélte, ám akadtak vidékek, ahová nem tudtak betörni
a nemzetközi fajták. A sors fintora, hogy elaggott ültetvényeikkel, elfeledett fajtáikkal ezek a régiók lettek a spanyol
bor megújulásának motorjai. A kietlen fennsíkokon vagy
a folyóvölgyek meredek, géppel nem művelhető lejtőin
évszázados, nem egyszer filoxéra előtti tőkék maradtak fenn.
Az egyik ilyen rezervátum Bierzo, a Santiago de Compostelába tartó zarándokút utolsó előtti állomása. Ennek a dombos,
az óceán közelsége miatt hűvösebb vidéknek a fő fajtája
a mencía. Sokáig a cabernet franc rokonának hittek, valójában az Ibériai-félsziget őshonos fajtája. A bora sötét, erdei
gyümölcsökre, vadhúsra és ibolyára emlékeztető illattal,
közepes testtel, élénk savakkal, határozott csersavval. Bierzo

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS
PÉTALOS 2015, Spanyolország
Az 1998-ban alapított borászat kizárólag a helyi mencía
fajtával dolgozik. 40-90 éves bakművelésű tőkék ásványos, intenzíven aromás bora a Pétalos. Szinte minden
évjáratában a legjobb ár-érték arányú bornak számít,
nemcsak Bierzoból, de egész Spanyolországból.

5 450

(7 267 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

4 990
BODEGAS PITTACUM
A Bodegas borászatot 1999-ben alapította 6 barát, akik hittek
Bierzo erejében és a mencía fajtában. Kortárs, finom, gondolatébresztő borok készülnek itt öreg tőkés ültetvényekről.

BODEGAS PITTACUM PITTACUM
BARRICA 2012, Spanyolország
A Pittacum a borászat névjegye. 70-100 éves ültetvényekről, 100%-ban mencíából készült, hamisítatlan spanyol bor.
Nyolc hónapos amerikai és francia hordós érlelés, majd
két év palackban töltött idő után került forgalomba. Bogyós gyümölcsök, fűszerek, ásványok, hosszú lecsengés.

4 700

(6 267 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

4 300
BODEGAS PITTACUM AUREA 2011
Egyetlen ültetvény, 111 éves telepítés, válogatást követően egész fürtös feldolgozás, majd 14 hónap újhordós
érlelés. Elegáns, gyümölcsös illat, cseresznye és ribizli,
a mencía tiszta aromái, földes, köves ásványosság.

11 750

(15 667 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

10 770

DOMAINE ALARY JEAN DE VERDE 2015,
Franciaország
Az Alary család 1692 óta készít borokat a Rhone vidékén. Cairrane-ben, 29 hektáron organikusan gazdálkodnak. Ez az 1955-ös telepítésű ültetvényről szüretelt
95% grenache és 5% carignan boruk 18 hónapot töltött
betontartályban, derítés nélkül, szűretlenül palackozták.
Fűszeres, gyümölcsös, tele napsütéssel és örömmel.

5 950 (7 933 Ft/l)
DOMAINE LE COLOMBIER VACQUERAYS
VIEILLES VIGNES 2017, Franciaország
22 hektáros családi birtok, organikus átállás alatt.
Ez a bor 50-100 éves öreg tőkékről szüretelt szőlőből
készült, kíméletes feldolgozás után rövid ideig betontartályban érlelték. Jó szerkezetű, gyümölcsös, finom
és szerethető, kivételes érlelési potenciállal.

5 950 (7 933 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

5 450
FAMILLE PERRIN “LES HAUTS DE JULIEN
– VIEILLES VIGNES” 2012, Franciaország
(korlátozott tétel)
A pincét 1997-ben alapította Jean-Pierre & Francois
Perrin, a legendás Château Beaucastel tulajdonosai.
Az elmúlt 30 évben a Rhone-völgy meghatározó szereplői lettek. Ez a bor a Châteauneuf-du-Pape-tól 40 km-re
lévő 90 éves grenache-syrah ültetvényről, szűretlenül
palackozva született. Koncentrált és sokrétegű.

18 500 (24 667 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

16 950

