Bordeaux-i borászatok koprodukciójában,
Michel Rolland vezetésével, Mendozában készített bor:
ez a Clos de los Siete.

KIKELET
ORIGO 2016

„Volt egy ilyen tételem, nálam, a pincénél, amit az egyik területemen később kellett
megszüretelni amiatt, hogy kezdett a botritisz foglalkozni vele. Mellette volt
egy másik, ahol feszes savú volt. Óriási komplementaritás volt a kettő között.
Külön-külön nem lett volna jó, de együtt nagyon jó lett. Ráadásul találtam
a kövérszőlőben egy jegyet, amit nagyon megszerettem. Nem szoktam házasítani ez most egy kivétel volt, de lehet, lesz még Origo.” −Berecz Stéphanie
Berecz Stéphanie nagyobb
részt hárslevelűből (70%), illetve
furmintból (15%) és kövérszőlőből (15%) készített bora 40 éves
tőkékről, több dűlőből válogatott
alapanyagból. Spontán, hordóban
erjedt és hordóban érett. Hosszú
volt az erjedés, maradt egy kis
cukor, amely nagyon vagány,
7,8-as savval egyensúlyoz.

A történet annyi, hogy Misiék 2016ban óriási lelkesedéssel várták
az olaszrizling szüretét. Azután
a Kékszalag verseny olyan, korábban soha nem látott jégvihart hozott
júliusban, hogy csak a Sáfránykert
egy részében és a Sóskút-dűlőkben
hagyott ép fürtöket.

A borvidék presztízse olyan Argentínának, mint
Bordeaux Franciaországnak vagy a Napa-völgy Kaliforniának. A magas fekvésnek köszönhetően nagy a hőingadozás a nappalok és az éjszakák között, ez segíti az érést
és a savak megtartását. A hegyekből olvadó gleccserek
egész évben biztosítják a vizet a szőlőnek, ami egy ennyire napos borvidéken elengedhetetlen feltétel. A szőlőt
itt olyan szigorú szabályok szerint művelik, mintha egy
Grand Cru Classé birtokon lennénk Bordeaux-ban.

GERE
BIO
PORTUGIESER
2017

ÚJ

CLOS DE LOS
SIETE 2014

A fájdalmas szüret végénél született
meg a döntés: a szüretelő családtagok és kollégák átválogatták azokat
a sarkokat, erdőszéli zugokat, ahol
az erdő fái megvédték a 60-90 éves
tőkéket a jégveréstől és végül egy
hordónyi, mindössze 500 liter bor
született. Minden talajból, minden
fekvésből egy-egy tőke, egy-egy
oszlopköz termése. Ebből a borból
következtethetünk arra, hogy milyen szép lehetett volna a 2016-os
évjárat a dűlős olaszoknál…

A Gere család már 2010 óta organikusan műveli a saját szőlőit, csak
hosszú volt az átállás, a minősítés
időszaka. Az új arculatban ez az első,
címkén is felvállaltan bio tételük.
„A több éve tartó biológiai növényvédelemnek köszönhetően mostanra a szőlő héja olyan rugalmas
és kemény lett, hogy maga is képes
már a védekezésre a betegségek
ellen, így ezzel sem volt gondunk
– mesélik. – Még minket is meglepett
az a rendkívüli gyümölcsíz, amit
a szőlőbogyókban éreztünk. Préselés és a feldolgozás után is megmaradtak ezek a csodálatos jegyek.”

Illatban enyhén édeskés, finom
zöldfűszerek körtével. Lendületes
és idővel egyre jobb. Hosszú korty,
jó savak, a végén érett gyümölcsök.
Karakteres bor.

A szüret végéig kint hagyott szőlő
a bogyózás után 36 órát ázott héjon.
Nem préselték, csak a színlé került
a hordóba, ahol minden beavatkozás nélkül készült el, 80 napon
keresztül spontán erjedt, majd fél
évig érett.

A fajtajelleg iskolapéldája, lilás
szín, lilás illat, fekete virágos jegyek,
beaujolais jellegű korty, kis tannin,
ami egy jó villányi portugiesernél
szinte kötelező lezárásként.

BERECZ STÉPHANIE ORIGO
TOKAJ DRY CUVÉE 2016
2 950 (3 933 Ft/l)

GERE VÉDETT EREDETŰ
PORTUGIESER 2017
2 250 (3 000 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 700

2 060

CLOS DE LOS SIETE 2014
6 950

(9 267 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

6 370

GERE-WENINGER
ROSÉ CUVÉE 2018,
Villány

Ropogós Irsai Csanádi Bálint
császártöltési birtokáról, korai
szüretből. Rövid áztatással, és
gyors, hideg erjesztéssel, hogy
megmaradjon a szőlő gyümölcsössége. Zamatos, vidám bor.

1 350

1 230

OKTÓBERI
VÁLOGATÁS

1 850 (2 467 Ft/l)

3 250 (4 333 Ft/l)

CASE PAOLIN
SPUMANTE BRUT ASOLO
PROSECCO
SUPERIORE – DOCG,
Veneto, Olaszország
Végre újra itt ez a gazdag
ízű, kristálytiszta, intenzív
prosecco: akácvirág és friss
barack. A korty végében
pedig finom ásványok és
7 gramm természetes cukor.

4 200

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 970

(5 600 Ft/l)

Eredeti ár

Bortársaság Klub vásárlóknak

4 530

MOULIN DE GASSAC
SYRAH 2017,
Languedoc
Syrah, carignan, alicante,
grenache, marselan házasítás,
tartályban erjesztve és 6 hónapig érlelve. Kedves tanninok,
könnyű korty érett áfonyával,
fűszeres jelleggel. Tökéletes
belépő bor.

„Azt értem, hogy
borsos, de
milyen bors?”

1 690

Organikusan művelt
sauvignon blanc a chilei
Central Valley ből. Intenzív
trópusi gyümölcsök, bodza,
citrusok. Selymes korty élénk
savakkal, fajtajelleges ízzel.

4 950 (6 600 Ft/l)

2018. október

Bortársaság Klub vásárlóknak

LAS MULAS
SAUVIGNON BLANC
2018,
Central Valley, Chile

FIGULA ERDŐSZÉLE
OLASZRIZLING 2016

MOST ÉRKEZETT, MOST KÓSTOLTUK

Egy hónappal Szent Márton
napja előtt, október elején
érkezik Geréék új rozéja.
Augusztus elején, rozéra
szüretelt pinot noirból készült,
szamócás, szilvás újbor, csipetnyi fűszerpaprikával.

(1 800 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

ÚJ

Csupa izgalom, érett, jó értelemben
bizarr illat: erdei gazok, harsogó,
zöld „erdőszéle” az eső után, nyári,
virágzó gyomnövények. Ásványos,
hosszú korty, rengeteg érett és
túlérett, fehér húsú gyümölccsel.

A tizenharmadik évjárat nagyobb részben malbec, kisebb részben merlot, cabernet sauvignon, syrah és petit
verdot házasítása. Kézi szüret, kétszer válogatva, közel
egy évig egyenlő arányban első, másod- és harmadtöltésű hordóban érlelve, szűretlenül palackozva. Mélybíbor és lila szín, érett fekete bogyósok, zöldfűszerek és
intenzív ásványosság. Sűrű, életrevaló, nemes bor sima
tanninokkal és szép savakkal. Ikonbor meglepő áron.

MOST ÉRKEZETT, MOST KÓSTOLTUK

CSANÁDI IRSAI OLIVÉR
2018, Kunság

FIGULA
ERDŐSZÉLE
2016

Nemrég shirazokat kóstoltunk a Costesben,
és amikor a fajta borsossága került szóba, a séf
visszakérdezett: azt értem, hogy borsos, de milyen
bors? Kirobogott a konyhába és 27 (!) különböző
termőhelyű, színű és formájú borsot hozott elő, amit
azután megkóstoltunk. Hogy a syrah, ez az iráninak
hitt, rhône-i fajta melyikre hasonlít leginkább, ahhoz
már egy séf orrára lenne szükség. Az viszont biztos,
hogy ez a négy syrah valóban enyhén borsos,
mellé borókabogyós, szedres, ribizlis, olykor csokoládés, és ami a legfontosabb: mind nagyon finom.

CASE PAOLIN SPUMANTE BRUT ASOLO PROSECCO SUPERIORE – DOCG
CSANÁDI IRSAI OLIVÉR 2018
BERECZ STÉPHANIE ORIGO TOKAJ DRY CUVÉE 2016
GERARD BERTRAND GRIS BLANC 2017
SEBESTYÉN BIKAVÉR 2015

2 450 (3 267 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 240

DÚZSI SYRAH 2015,
Szekszárd
Igazi klasszikus. Egy éven
át érett nagy ászokban.
Hosszú, kerek korty, közepes
test, mély syrah szín. Tiszta
fűszerbors, olíva, ribizli, ibolya.
És bőrösség, ami nagyon jól
áll neki.

3 750

(5 000 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

3 430

GERE VÉDETT EREDETŰ PORTUGIESER 2017

4 950

EREDETI ÁR 17 490
OKTÓBERBEN EGYÜTT AZ EGÉSZ

N.A.G. VERESFÖLD
CHARDONNAY 2016,
Mátra
Lehengerlő, barackos, vaníliás
fehérbor, amelyet a Veresföld
vasban gazdag talajáról,
több menetben válogatott,
túlérésben szüretelt fürtökből
készített és újhordóban érlelt
Németh Attila Gábor.

4 950 (6 600 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

4 530

14 500
SEBESTYÉN – SZEKSZÁRD
Csilla hazatért
Címlapfotónkat kollégánk, Csizmadia Bence készítette Franz Weningernél az idei kékfrankos szüreten.
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: az 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: 1013 Budapest, Lánchíd utca 5. A szavatossági
és jótállási jogokból eredő kötelezettségeinkre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

MICHAEL WENZEL
a türelmes megfigyelő

MÁRKVÁRT SYRAH
2016, Szekszárd

SAUSKA SYRAH 2015,
Villány

40-50 éves tőkék második
termése. Az érett szőlőnek és
egyéves kishordós érlelésnek
köszönhetően mély, medvecukros, syrah, a kortyban
szederrel és ánizzsal, a végén
finom tanninnal.

Fürt- és bogyóválogatott,
érett syrah, hosszabb
fahordós érlelés francia
tölgyben, majd palackban.
Közepes test, céklaszín,
gömbölyű, fűszeres, szedres
korty.

4 150

(5 533 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

3 800

5 200 (6 933 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

4 760

Nem nyugodtam meg

CSILLA HAZATÉRT
és mindent felbolygatott
Sebestyén Csillánál és Csabánál jártunk
Szekszárdon, a korai szüret közepén.
Az Iván-völgyben kezdtünk, majd jött a Porkoláb
és a Görögszó. Olyan kincsek, amelyek
mellett könnyen elszalad az, aki csak az autópályáról legyint, hogy ez a Szekszárd nem
egy szép város, itt meg sem állunk.
Pedig Szekszárdon meg kell állni.

Porkoláb
Nekem a Porkoláb a kedvencem
– kezdi a beszélgetést Csilla. Az eddigi
tapasztalat, hogy mindig kifinomultabb,
elegánsabb bort ad a többinél. A vörösagyag és a mészkő miatt, szerintem.
Meleg, napsütötte völgy, ahol két
héttel előbb érik a füge. Ha alacsonyabb savval szedjük is a feketére
érett szőlőt, az ásványok a korty
végén vastagon pótolják azt, ami
a savtartalomban elveszne. Most
a Cabernet Franc ’16 a liebling:
szedres, keleti fűszeres, intenzív.
Azért szeretem, mert a nagyobb
test mellett is jól iható, kerek.
És ott az a finom sósság ízben,
amitől Porkoláb a Porkoláb.

SEBESTYÉN
PORKOLÁB-VÖLGYI
FRANC 2016
5 950 (7 933 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

5 450

Görögszó
Az a terület masszív, telt, gazdag bort ad
– folytatja Csaba. Ráadásul a Sárköz felett
ellátni a világ végéig a teraszokról.
Az a dűlő is a talajról szól, csak sokkal
maszkulinabb formában. Olyan ereje
van, lendülete, karaktere, hogy nekem
jelenleg a legizgalmasabb, apunak
pedig a kedvence. Mindig a
Grádus alapköve volt és 2008-tól
már dűlőszelektált fajtaborként
is megmutatja magát. 2016-ból
egy merlot-t válogattunk ki. Csikó,
de szerintem nagyon komoly.
Olyan, mint a Görögszó. Vibrál
az illat, meggyes, gazdagon
pirosbogyós, a fa még intenzív
benne, de jól áll neki.

SEBESTYÉN GÖRÖGSZÓI
MERLOT 2016
5 950 (7 933 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

5 450

Cs

– folytatja Csilla. – Elképesztő szerencsém volt, hogy
a sommelieriskolákban és a legjobb éttermek egyikében
megismerkedhettem a világ legkomolyabb boraival.
Meg a legfurábbakkal is, amikkel néha azért kiakasztottam
Csabát. Ő is formálta az én ízlésemet, én is formáltam
az övét. Mire én elengedtem a nagyon különleges ízeket,
(oké, Csaba szerint egyszerűen brettesek voltak) addigra
ő is elengedte itthon a sok tannint és a sok fát. Így lett az
eredmény tisztább és elegánsabb bor. Most nüansznyi
különbségeken vitatkozunk, de azokról vehemensen.
De mindig előrevittek ezek a viták – veszi át a szót Csaba. –
Azt érzem, hogy megtaláltuk a magunk útját a borban.
A kóstoló, a házasítás, az üzenet kialakítása közös munka.
Kell hozzá az, ahogy én két lábbal a földön járok, és kell
Csilla világlátott szárnyalása is.

Teljes az összhang
Csabának kell meghoznia a legfontosabb és legnehezebb
döntéseket, ez tény. Persze közben én vagyok a főnök
– minden borászatot nők vezetnek igazából – de úgy csináljuk,
hogy Csaba azt higgye, mindenben ő dönt. Iszonyúan szeretünk és tudunk együtt dolgozni, eddig mindössze egyetlen
döntése volt, amit soha nem bocsátottam meg neki. Hét éves
voltam, volt külön szobám, de volt egy ágyam az ő szobájában, és gyakorlatilag ott laktam. Ami egy idő után nagyon
idegesítette. Na, amikor visszaköltöztetett a saját szobámba,
azt máig nem felejtem el! Különben teljes az összhang.

Csak az illatok és az ízek befolyásolják
a döntéseinket
2006-ban még naponta hatszor csömiszköltem, hosszan áztattam. Azután jöttek Csilla tanulmányai, a rengeteg közösen

1. Ha dűlő, akkor:
kóstolt bor, kirándulások más borvidékekre és mára maximum háromszor maceráljuk a cefrét a zajos erjedésben,
és kétszer, amikor már csöndesen pötyög a bor.
Az áztatás idején is sokat csökkentettünk. A házasításban
is az elegancia, a fineszesség a cél. Apuval hárman teljesen vakon kóstoljuk a saját mintáinkat, én állítom össze
a próbaházasításokat, majd Csilla összekeveri a sorrendet,
hogy csak az illatok és az ízek befolyásolják a döntéseinket és semmi kényszer ne legyen. Mivel a szőlőben terem
meg a bor, az ottani munkán is alakítottunk: árnyékoljuk
a fürtöket, nem levelezünk, csak az érés végén. Így később érnek a fürtjeink és nem vastagodik meg a héj, ami
szerintem az elegáns gyümölcsösség másik kulcsa
az áztatás hossza mellett.

Térképre helyezni a szekszárdi
bikavért, kadarkát és kékfrankost
Ahogy mondtam, az egyik alap a „szekszárdiasra” házasított, gyümölcsös, tiszta ízű bikavér. 2015-ből kihoztuk
a maximumot. Hűvösebb év, sok piros gyümölcs, mellette a szekszárdi fűszeresség. Ezt a kékfrankos mellett
a másik helyi fajtánkkal, a kadarkával értük el és
Heimannék példáján felbuzdulva egy csöpp sagrantinót
is házasítottunk a bordói fajták mellé. Visszavettünk még
jobban a hordóból: csak 500-as használt Trustba került,
20 hónapra. A szekszárdi bikavérnek kell az érlelés.
Fontosak az egyedi területeink, ezért a Bikavérekből is
sorra jönnek majd a dűlősök.

Csilla: Porkoláb
Csaba: Iván-völgy
Apa: Görögszó

2. Ha bor, akkor:
Csilla: minden, de főleg champagne
Csaba: bármi, de főleg másé

3. Ha borvidék, akkor:
Csilla: Szekszárd
Csaba: Szekszárd

4. Ha nem itthon, akkor:
Csilla: Piemont, Barbaresco
Csaba: Priorat vagy mondjuk Douro-völgy

5. Ha nagyon,

Húsz év ment el tanulással, és sosem
lesz vége

akkor:

Persze – ahogy Iván-völgyben – a Porkolábban és
a Görögszóban is a dűlős szekszárdi bikavérre gyúrunk
– meséli Csilla – kékfrankosból, kadarkából és bordói fajtákból készítjük őket. Nekünk ezek váltak be a legjobban.
10 év kellett, mire rájöttünk, hogy ez a mi utunk itt,
Szekszárdon. A jó bikavér, kadarka és kékfrankos.
Utána 10 évig azon dolgoztunk, hogy a stílust megtaláljuk, hogy kapcsolatot találjunk a dűlőink, szurdikjaink és
fajtáink között.
Szóval húsz év ment el a tanulással és ennek a tanulásnak,
fejlődésnek sosem lesz vége, ez benne a jó. Ez volt a legfontosabb, amit külföldön megtanultam.

Csilla: kékfrankos
Csaba: kékfrankos

SEBESTYÉN BIKAVÉR 2015

6. Ha nagyon

2 590 (3 453 Ft/l)

G KLUB
BORTÁRSASÁ
EN
K OKTÓBERB
VÁSÁRLÓKNA

2 200

(2 933 FT/L)

nem, akkor:
Csilla: pinot
noir, de csak
Szekszárdon
nem, amúgy nagyon igen
Csaba: a pinot-val én sem szívesen dolgozom itt,
Szekszárdon, de
máshol imádom.

7. Bordeaux

Csilla hazatért és mindent felbolygatott

vagy
Burgundia?

Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy Csilla majd vendéglátást tanul, és ő viszi a kóstolókat. Azután éreztük, hogy
hosszú távon kell még két dolgos kéz a csapatba, így elment
tanulni, világot látni és persze rengeteget dolgozni Skóciába.
Amilyen maximalista, felküzdötte magát egy két Michelincsillagos étterembe – mesél a húga nagy utazásáról Csaba.
– Amikor hazatért, mindent felbolygatott, de a szó legjobb
értelmében. Mondtam is anyuéknak, hogy a Hugi megbolondult. De annyira szeretem, hogy hagytuk. Azt gondoltam,
majd megnyugszik.

Csilla: kint csak
Burgundia,
itthon fajtákban inkább
Bordeaux
Csaba:
Burgundia,
egyértelmű

MICHAEL
WENZEL

Weingut Wenzel
Borvidék: Burgenland
Terület mérete: 9 hektár
Talaj: mészkő, kvarc, pala
Jellemző fajták: furmint, kékfrankos, pinot noir

A türelmes megfigyelő
A Wenzel pincét először Bott Frigyesék ajánlották nekünk. A borok meggyőzőek voltak, a mögöttük
lévő történet még inkább. Tavasszal jártunk Burgenlandban, ahol a ruszti főutca 29-es házszáma
alatt finom borokat kóstoltunk, és jót beszélgettünk a borásszal, Michael Wenzellel. Michael kiegyensúlyozott jellem, természetes borait végletesen logikus hozzáállás mellett készíti. Már akkor kiderült,
ő magát inkább türelmes megfigyelőnek, mint szőlésznek vagy borásznak tartja. Ősszel a szüreti
csúcsban sikerült őt telefonon elérnünk, és pont addig tudtunk beszélgetni, amíg a prés dolgozott.

Itt a fajta primőr gyümölcseire koncentráltunk. A kettőt
decemberben házasítottuk, majd tartályban pihent fél
évig. Feszes és jól strukturált sauvignon, erős gyógynövényes karakterrel.

Miért szűretlen?
Nem akarok antennát a szőlőben

Minden dűlőnk itt van a környéken
Mind a kilenc hektárunk itt van a Ruszt körüli területeken. Azért különleges, mert a meszes és kvarc talajt
külön-külön is tudja. Sokat tudunk kísérletezni a fajtákkal,
hogy melyiknek melyik talaj áll a legjobban, és a pinot
noir mutatja meg leginkább a különbségeket. A fehér
fajtáimat, például a sauvignon blanc-t is kvarc talajra
telepítettem. Egy kevés chardonnay terem meszes
dűlőben, jövőre majd furmint is kerül mellé.

Ha Ruszt környékén fa támrendszert láttok, az jó eséllyel
az én szőlőmben van, mert nem használok fém oszlopokat.
A fém úgy működik, mint egy antenna, elektromágneses
hullámból pedig egyre több jut, és én nem szeretném
mindet befogni. Nem tesz jót a tőkéknek. Magyar akácot
használok, és azért is szeretem, mert minden karó egy-egy
szállodaként funkcionál. Millió rovar lakja őket, és
a biodiverzitás fontos.

A klímát nehéz elhozni Új-Zélandról
bőröndben
Négyszer szüreteltem Új-Zélandon. Az első alkalom után
azzal állítottam haza, hogy innentől mi is így csináljuk.
Új-zélandi sauvignont akartam készíteni Burgenlandban.
De míg a tapasztalatot könnyű hazahozni, a klimatikus
adottságokat és hideg éjszakákat már nehezebb becso-

magolni a bőröndbe. Szerencsére hamar felismertük, hogy
azt érdemes használni, amink van. Megtaláltuk a saját
stílusunkat, a külföldi tapasztalatokkal a háttérben.
20-25 éves tőkéink egyre jobb formában vannak.
A '17-es sauvignonhoz szeptember első felében szüreteltünk, két időpontban. A korábbi szüret fürtjeit bogyóztuk,
majd héjon erjesztettük. Ez adja a bor 30%-át, vagyis a
struktúrát. A maradék 70%-hoz öt nappal később szüreteltünk, az érett fürtöket egészben préseltük, nem áztattunk.

Nem újkeletű dolog ez, a nagyapám egyik borát sem
szűrte, mégis évtizedekig lehetett érlelni őket. Millió
oka van annak, hogy a szűrés mára már bevett pincemunka a világban: elakadt erjedés, szintetikus szerekkel
szennyezett szőlő, beteg héj, gombák... Ezek mind-mind
olyan problémák, amik miatt érdemes szűrni. De ha egyszer nem permetezünk felszívódó szerekkel, egészséges
bogyókat szüretelünk, és a borok szépen erjednek,
akkor miért tenném? A kolloidok adják a testet, ezek miatt
érezzük a bort igazán. A szűrés pedig csak elvesz ebből.
A boraimban ott akarom tudni a szőlőszem ízét, amit elroppantok a sorok között.

...hogy az élesztőt boldoggá tegyük
Öt kékfrankosterületünk van, mind meszes talajon.
Nagyon jól áll a fajtának. Kettőről dűlőválogatást készítünk,
a többi három pedig palackba kerül. „Aus dem Kalk”, azaz
mészkőből. Igyekszünk minél később és minél érettebb
fürtöket szedni, de a cukorfokkal nem foglalkozunk, tannin-

ra szüretelünk. Járom a sorokat, közben bogyóhéjat
és magokat rágok. Nehéz megmondani, pontosan mire
figyelek ilyenkor. Az biztos, hogy a kékfrankos nagyon
érzékeny a fenolos érettségre.
A jól bevált „szendvicsmódszerrel" erjesztünk. A kád aljába
zúzott, bogyózott cefre kerül, a következő réteget egész
fürtök adják, a legfelső rész pedig ép bogyókból áll.
Míg az alsó és felső szint klasszikusan erjed, a szendvics
közepében valami teljesen más történik. Bogyón belüli
erjedés, egy enzimatikus reakció, kevesebb alkohollal,
több ízzel és primőr gyümölcsökkel.
Csak az erjedés első napjaiban csömöszölünk, akkor is
csak a felső réteget mozgatjuk. Nem célunk a mély szín
és az erős extrakció. Csak azért nyúlunk bele, hogy
az élesztőt boldoggá tegyük. Így oxigénhez jut és felszaporodik. Amikor az erjedés már javában zajlik, kiszállunk.
Korábban a kékfrankost is sokáig áztattuk, akár 6-8 hétig.
Cserébe régimódi, lekváros textúrát, éretlen és száraz
tanninokat kaptunk. Muszáj volt változtatni, egyszerűen
ráuntam. Az új iskola szerint már az elején finom tanninra
szüretelünk, keveset csömöszölünk, és még az erjedés
vége előtt levesszük a bort a törkölyről. Így nincs keserű ízérzet, csak selymes tannin, magas minőségben. Az erjedés
12 hektós hordókban, és öreg barrique-ban fejeződik be.
Májusban palackozzuk, szűretlenül.

ÚJ

ÚJ

WEINGUT WENZEL
SAUVIGNON BLANC 2017 (szűretlen)
A gazdag struktúra és fajtajelleg együtt jelenik meg,
a háttérben visszafogott és kerek tanninnal. A gazdag illatban trópusi gyümölcsök, búzasör, a korty gyümölcslészerű,
vaskos. Teával, citrusokkal és hosszú, sós lecsengéssel.

5 400 (7 200 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

4 950
WEINGUT WENZEL
BLAUFRÄNKISCH AUS DEM KALK 2017
Közepes testű kékfrankos, Ruszt meszes dűlőiről. Ibolya,
cseresznye és meggy illata. A kerek kortyot vitális savak
tartják mozgásban, háttérben könnyű ásványossággal
és finom tanninnal. Gördülékeny és filigrán.

4 300 (5 733 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 940

