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Az új-zélandi pincészet tavaly
debütált nálunk az alap sauvignon
blanc-nal, és igazán sikeres volt.
Most itt a Section 94 is, amit már
nagyon vártunk.

Dog Point Vineyard
Sauvignon Blanc
Az alap sauvignon blanc.
Kézi szüret, egész fürtös préselés.
80% beoltva és 20% spontán
erjed. A borok két-három hónapot
töltenek finomseprőn tartályban.
A mészkőben gazdag talaj kellemes szikárságot és citrusosságot
ad a bornak. Frissítő savak, gazdag
korty, hosszú lecsengés.

BOTT FRIGYES
GRANUM CUVÉE 2017,
Muzsla
3 250 (4 333 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 970

„Egyszerű a cél: ha valaki csak egyet kóstol a borunkból, ismerje meg
rajta keresztül a muzslai Öreg-hegyet és a Bott család stílusát. Egyetlen
összetevő sem lóghat ki, a harmónia, az egymást kiegészítő illatok,
zamatok a legfontosabbak.” – Bott Frigyes
A házasítás gerincét olyan világfajták adják, mint a sauvignon blanc,
a zöldveltelini, illetve a pinot blanc. De nincs Granum tramini nélkül, aminek
rózsavizes karaktere is egyértelműen jelen van. A kortyban fehér húsú
barack, a lecsengésben vérnarancs, a struktúrát pedig a hegy savai
és ásványai adják. Az egész fürtös préselés, rövid ülepítés után hordóban
spontán erjed, majd seprőn érik tovább. Jó inni, jó, hogy itt van.

ST. ANDREA HANGÁCS
BIKAVÉR 2016, Eger

Dog Point Section 94 Sauvignon Blanc

5 800

(7 733 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

5 310
„Kivételesen meleg év volt. Még több piros bogyó, még
több fűszer került a borba, igazi mélységekkel.
Ez a dűlő mindig hosszú életű bort ad, de a meleg
évjárat miatt már most is szerethető, tökéletesen
fogyasztható.” – Lőrincz György

Grand Superior dűlős bikavér a tufás-agyagos talajú
Hangácsból. Öt szőlőfajta házasítása (kékfrankos,
merlot, pinot noir, cabernet franc és kadarka), nyitott
kádban és tartályban erjesztve, 16 hónapon át 500
literes hordóban érlelve. Érett illat, meleg tónus, meggy
és feketeribizli. Mögötte tejszínes édesség és avar.
A test közepes, lendületes savakkal, elegáns tanninokkal.

Marlborough-t a 19. században osztották fel különböző részekre,
és a Brancott völgyben található parcella a 94-es számot kapta.
Innen az elnevezés.
Ennyire eltartható és hasonlóan komoly fahordós sauvignon blanc-t ritkán
és általában csak sokkal drágábban kóstolhatunk. Organikus sauvignon blanc
ültetvény, egész fürtös préselés, majd spontán erjesztés francia fahordóban, és
18 hónapos érlelés ugyanott. A Section 94 általában szürettől számítva
két év után kerül forgalomba derítés nélkül, finom szűrést követően. Frissen
még kicsit zárkózott az illata, de idővel gyönyörűen kinyílik. Testes és rétegzett
bor, finom élesztős jegyek, trópusi gyümölcsök, zöldpaprika és ásványok.

DOG POINT SECTION 94
SAUVIGNON BLANC 2015,
Marlborough
9 250 (12 333 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

8 470

MI MÁR KÉSZÜLÜNK

VINEYARD SAUVIGNON
BLANC 2017

Karácsony 2018

6 350 (8 467 Ft/l)

Karácsonyi csomagok kedvezménnyel // Ajándékötletek // Egyedi csomagolás
// Személyre szabott ajánlatok – cégeknek is

Bortársaság Klub vásárlóknak

5 820

Karácsonyi csomagok
kedvezménnyel

ÚJBOROK
MOST ÉRKEZETT, MOST KÓSTOLTUK

MOST ÉRKEZETT, MOST KÓSTOLTUK

2018

Ajándékötletek

NALS MARGREID
SAUVIGNON 2017,
Alto Adige

LÉGLI RIESLING 2017 ,
Balatonboglár
Száraz és meleg évjárat,
barátságos savú rizlingje
a Gesztenyés-dűlőből. Illata
tiszta gyógynövény, virág és
tea. Gördülékeny korty sok
őszibarackkal és citrusokkal.

NOVEMBERI
VÁLOGATÁS

ÚJBOR
VÁLOGATÁS

Egyedi csomagolás

Személyre szabott ajánlatok
– cégeknek is

2 890 (3 853 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 640

BALLA ROSÉ
CUVÉE 2018,
Ménes, Erdély

2018. november

Nevét a két településről kapta,
ahol az ültetvények fekszenek.
Elegáns sauvignon blanc,
meszes és vulkanikus eredetű
talajról. Elképesztő savak,
kerek és sima korty, menta
és grépfrút.

ETYEKI KÚRIA
PRIMŐR WHITE
2018

1 990

(2 653 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

1 820

1 650

(2 200 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

1 510

DÚZSI MARCI
CUVÉE 2018,
Szekszárd

4 650 (6 200 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

LAPOSA ILLATOS
2018, Badacsony

4 260

1 490 (1 987 Ft/l)

1 790 (2 387 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 360

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 640
TORELLÓ CAVA BRUT
RESERVA SPECIAL EDITION
2013, Penédes

LOSONCI BÁLINT
PINOT NOIR 2017,
Mátra

A cava Katalónia tradicionális pezsgője.
Három hagyományos helyi fajtából
készülhet (macabeo, parellada
és xarello), champagne eljárással.
A Torelló Cavához a leszedett szőlő
15 percen belül présben van,
degorzsálás előtt 48 hónapig érlelik
palackban. Feszes savak, krémes buborékok, intenzív íz, kevés birsalma.

Elegáns pinot noir a mátrai
borásztól, svájci klónról.
Spontán erjedt, tartályban
érett tíz hónapon át. Szép
illat, a kortyban finom piros
gyümölcsök. Könnyű, mégis
hosszú korty.

5 750 (7 667 Ft/l)

3 020

3 300

(4 400 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

LÉGLI RIESLING 2017

CSANÁDI SAUVIGNON BLANC 2018

GIZELLA PINCE FURMINT 2017

FIGULA ZENIT AND MORE 2018

FIGULA ROSÉ CUVÉE 2018

JÁSDI CSERSZEGI FŰSZERES 2018

ETYEKI KÚRIA ZWEIGELT 2016

GERE-WENINGER ROSÉ CUVÉE 2018

PANNONHALMI HEMINA VÖRÖS 2017

BOCK PORTAGÉZA ROSÉ 2018

SAUSKA BRUT PEZSGŐ

SZÜRET 2018 PORTUGIESER

NOVEMBERBEN
4 950

(6 600 FT/L)

KREINBACHER NAGYSOMLÓI OLASZRIZLING
2017, Mátra
Kézzel szüretelve, egész
fürtben préselve, tartályban
erjesztve és érlelve. Somlói
minerális karakter, barack
és hűvös sósság, a korty
végén a fajta jóleső mandulás
kesernyéjével.

2 450 (3 267 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 240

EGYÜTT AZ EGÉSZ

15 800

Bortársaság Klub vásárlóknak

SZÜRET 2018
PORTUGIESER
GÜNZER ZOLTÁN
PINCÉJÉBŐL,
Villány

1 730

1 750 (2 333 Ft/l)

1 890 (2 520 Ft/l)

PANNONHALMI
ST. MARTINUS
2018

GÜNZER ZOLTÁN PINCÉJÉBŐL
EREDETI ÁR 19 440

G KLUB
BORTÁRSASÁ
BEN
K NOVEMBER
VÁSÁRLÓKNA

JÁSDI CSERSZEGI
FŰSZERES 2018,
Balatonfüred-Csopak

1 990

(2 653 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

EREDETI ÁR 10 780

1 820

NOVEMBERBEN
EGYÜTT AZ EGÉSZ

9 000

KONYÁRI MÁRTON
NAPI ÚJBOR 2018,
Balatonlelle (nov. 11-től)
1 790 (2 387 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 640
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.

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 600

ETYEKI KÚRIA
PRIMŐR ROSÉ
2018

BORDEAUX MOST

1 790 (2 387 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 640

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Amióta a franciák azt a bölcs
döntést hozták, hogy véget
vetnek a „ki ér be előbb Párizsba
a beaujolais-vel” versenynek,
és inkább szépen megkomponálták és dátumhoz kötötték
az alkalmat, azóta a világon
mindenütt egy napon nyílhatnak
ki az első Nouveau palackok.
Idén november 15-étől,
a hónap harmadik csütörtökétől
a beaujolais-ké a főszerep.

A természet közbeszól
Bordeaux klímájában az a nagyszerű, hogy szépen
megtörténik a fiziológiai érés, viszont nem száll el a cukor,
ezáltal nem emelkedik az alkohol se az egekbe. Ezért
születhettek, születhetnek itt egyensúlyos borok. Ha azt
kérdezzük, mi változott a régióban, az első válasz azonnal:
a klíma. Az 1950-es évektől az átlaghőmérséklet közel
2-4 fokkal lett magasabb. Nehéz lenne bármit is megjósolni a klímaváltozás hosszú távú hatásairól, de akadnak,
akik már most ki merik jelenteni, hogy 2050-re az egyik fő
fajta, a merlot akár teljesen el is tűnhet Bordeaux-ból.
Mit tehetnek a borászatok? Változtatnak a szőlőművelésen,
és keresik a természetközeli utakat. Változtatnak a borkészítésen a szüreti időpont megválasztásával, figyelik az éretlenség és a túlérettség közötti mozgásteret. Újraértelmezik
a házasítást. Az újfajta szemléletmód egyértelmű jele, hogy
egyre több birtok áll át az organikus gazdálkodásra – húsz
évvel ezelőtt ilyesmiről hallani sem lehetett.

Megfontolt változás

Korábban, amikor Bordeaux-ról beszéltünk, testes borokat, földes, füstös jegyeket, erőteljes tanninokat és hosszú, akár 15 éven át tartó érlelhetőséget emlegettünk. És néha
a brettet. Volt egy stílus, amit megtanultuk elfogadni: a kissé arisztokratikus és nem
mindig könnyen értelmezhető, nagy borok világa. Bordeaux változik. Az új évjáratok
könnyedebb, kevésbé tanninos, korábban fogyasztható borokat adtak.

BORDEAUX MOST

B
3

Franciaországban 5000 borászat rendelkezik organikus
minősítéssel, ezek közül 500 a biodinamika elvei mentén
működik, közülük mindössze 15 található Bordeaux-ban.
A borászatok óvatosak, ilyen mennyiség és piaci igények
mellett érthető módon nem akarnak kockáztatni. Érdekes
viszont, hogy az igény a változásra a nagy birtokoknál is
megjelent. A Premier Gran Cru Classé Château Latour
például 2008 óta fokozatosan tért át az organikus
művelésre. A permetezéshez réz- és kéntartalmú szereket,
illetve növényi teákat használnak, rovarölők helyett pedig
feromonos védekezést vezettek be. Az első minősített
organikus Château Latour borokat majd a 2018-os
évjáratból kóstolhatjuk. Az organikus művelésben élen jár
a Château Palmer is. A birtokigazgató, Thomas Duroux
a biodinamika egyik szószólója Bordeaux-ban, szerinte
tíz éven belül ez lesz az egyetlen út a bordeaux-i borászatok számára. A Château Palmer 2017-ben kapta meg
a Demeter minősítést.
Az is tény, hogy sokan nem a teljes átállás útját választották,
inkább csak alkalmazzák az organikus művelés egyes
elemeit, de nem hirdetik ezt magukról a marketingjükben.
A törekvés viszont egyértelmű: kevesebb vegyszerhasználat, a talaj nagyon alapos ismerete, és a szőlőterület
egészének, mint élő szervezetnek az értelmezése.

Az úgy volt, hogy mi Rakaczkival másnaposan „ásóztunk”
és ásítoztunk az egyetemi üvegházban, Gyöngyösön, amikor Liptai Zsolt odajött és megkérdezte, hogy beszállhat-e.
Kertésznek indultunk mindhárman, bár én eredetileg pilóta akartam lenni. Gáborral, egy évvel Zsolt évfolyama felett
kezdtünk, csak halasztottunk egy évet nyelvtanulás miatt.
Így összeértünk Zsolt évfolyamával. És ha már összeértünk,
össze is jártunk: elindultak a hosszú, néha emlékezetes,
néha másnapra elfelejtett éjszakák a gyöngyösi Nosztalgia
Bárban és az Aroma Presszóban.

A piaci tényezők
Túl a romantikán, azért Bordeaux is alkalmazkodik
a fogyasztói igényekhez, és attól függően, hogy éppen
mit szeret a világ, olyan borokat készít. Franciaországban
a minőségi bor harmada ma is Bordeaux területén készül,
és ezt el is kell adni. Az Újvilág és Európa más országai
manapság sokkal nagyobb konkurenciát jelentenek
Bordeaux számára, mint régen. Míg korábban úgy beszéltünk a bordói borokról, mint a legdrágább, legértékesebb
italokról, időközben a drága burgundikat legalább olyan
sikk lett gyűjteni, mint nagy bordói borokat. Beaujolais
is egyre több figyelmet kapott a 70-es évektől kezdve,
aminek következtében jóval előbb jut eszünkbe
a beaujolais egy divatos alap-középkategóriás borként,
mint egy bordeaux-i.

CHÂTEAU PEY LA TOUR
Ragyogó példa a finom, gyümölcsös
bordóira

BLASON D’ISSAN MARGAUX
Bordeaux egyik legnagyobb múltú
château-ja

A Garrone és a Dorgogne folyók által közrefogott Entre
Deux Mers appellációban található birtok 1990-ben
került a Dourthe cégcsoport tulajdonába. 60% merlot,
30% cabernet sauvignon és 10% cabernet franc ültetvény.
Homok, agyag és mészkő talaj, részben gépi, részben kézi
szüret, az erjedés szabályozható hőmérsékletű rozsdamentes acéltartályokban zajlik. Ezt követően új tölgyfahordókba töltik, ahol 12-15 hónapig érlelik a palackozás előtt.
Amikor a Dourthe átvette a birtok irányítását, teljesen új
szemléletet hozott a borkészítésbe. A Château Pey La Tour
messze meghaladja a hírnevét, ragyogó példa a finom,
gyümölcsös bordóira.

Az 1152-es dátum az európai történelemben, de
Bordeaux történetében is az egyik legfontosabb évszám:
II. (Plantagenet) Henrik, Anglia későbbi uralkodója ekkor
vette feleségül Aquitániai Eleonórát. Ez a frigy jelképesen
Bordeaux és Anglia virágzó kapcsolatának és összefonódásának kezdete. Az esküvőn azt a bort szolgálták fel, amit
ma Château d’Issan néven ismerünk. A 17. században
a birtok az Essenault család tulajdonába került. A d'Issan
név a d'Essenault korabeli, fonetikus átírása. A tulajdonos
d'Essenualt a lovagrend és a Parlament tagja volt, az ő nevéhez fűződött a birtok újjáalakítása, és a ma ismert kastély
építtetése. A II. világháború után a Cruse család tulajdo-

nába került a birtok, majd 2012-ben társult be az a Jacky
Lorenzetti, akit a bordeaux-i borbiznisz egyik moguljaként
emlegetnek, és aki a Château Lilian Ladouys (Saint-Estèphe),
a Château Pedesclaux (Pauillac), valamint a párizsi Racing
92 rögbiklub tulajdonosa is. 120 hektáros birtok, 41 ha szőlőültetvény, kavicsos, agyagos, homokos talaj. A 9000 tőke/ha
sűrűségű telepítések közel 60% cabernet sauvignon, 40%
merlot arányban. Évente 100-120 000 palack bort készítenek.

CHÂTEAU PÉDESCLAUX
Minden értelemben reneszánszát éli
1810-ben alapította a borkereskedő Pierre Urbain Pédesclaux.
A következő évszázadokban több tulajdonosváltás is volt
a birtok életében. 2009-ben a már említett Jacky Lorenzetti
vásárolta meg. A château reneszánszát éli: az új tulajdonos

12 hektárnyi medoc ültetvénnyel bővítette a területet, amelyek
éppen a legnagyobb nevű bordeaux-i birtokok, a Château
Lafite Rothschild és a Château Mouton Rothschild szomszédságában találhatóak. Ezen kívül 2015-ben fejeződött be a kastély
és a borászati létesítmények teljes felújítása és korszerűsítése.
Az impozáns épületegyüttes Jean-Michel Wilmotte építész
tervei alapján készült. A kastély megjelenését megtartották,
de masszív üvegfalakat emeltek az eredeti épület köré.
A közel 50 hektáros birtokon (amelyből 10 hektáron organikusan művelik a szőlőt) az első borból 150 ezer, a másodborból 115 ezer palack készül évente. A házasítások
alapborai: cabernet sauvignon, merlot, kevés petit verdot
és cabernet franc. Az első bor a Château Pédesclaux,
a másodbor a Fleur de Pédesclaux, a harmadbor pedig
a Le Haut-Médoc de Pédesclaux.

Amikor úgy döntöttünk, folytatjuk a „Három borász” sorozatunkat, még nem sejtettük, mekkora fába vágjuk
a fejszénket. Rakaczki Gábor (Sauska), Mérész Sándor (Etyeki Kúria) és Liptai Zsolt (Pannonhalmi Apátsági Pince)
külön-külön is kitöltik a rendelkezésükre álló teret, de együtt robbanékony elegyet alkotnak.

A sok-sok világmegváltó éjszaka az előbb említett kulturális
intézményekben maradandó fejlődési irányt adtak és
célokat fogalmaztak meg. Megesett, hogy elmélyülve a
’gondolatainkban’ távol maradtunk az oktatási központtól,
amely a professzorunk indulatait magasabb szintekbe
emelte. Jogosan! Mára ezek megédesült emlékek, tömény
komikum és nosztalgia.

L.Zs.:
Liptai Zsolt:
A Szőke doktornak nagyon-nagyon sokat köszönhetünk.
Ahogy Sándor mondta, mezőgazdász iskolába jelentkeztünk, de ő volt az, aki kitalálta, csinál egy európai minőségű
szőlész-borász képzést, csak húsz érdeklődő, értelmes
fiatalra lenne szüksége hozzá. 19-en lettünk, így a huszadik
ember meggyőzésén egy éjszakán át dolgoztunk a Nosztalgiában. Sikerrel, szóval egy kicsit a magunk dicsőségének is tartjuk, hogy elindult ez a szak. Addig idehaza csak
külön lehetett tanulni a szőlész és a borász mesterséget,
az ő vezetésével viszont összekapcsolódott, ami amúgy
tényleg csak egyben értelmezhető.

M.S.:
Nemcsak tudást, de kedvet, hangulatot is adott ez a képzés.
És hosszú, mély barátságokat, amelyeket az a rengeteg
utazás is megalapozott, amit Szőke Lajos megszervezett
nekünk. Sok-sok pincébe elvitt itthon, és külföldön is. A szakmai utak során bejártuk Ausztria, Németország, Szlovénia és
Olaszország jó pár borrégióját, kutatóintézetét. A diploma
kézhezvétele után pedig pár héttel gyakornokként elkezdtük
életünk első komoly szüretét Kaliforniában.

Château Peu La Tour, Entre Deux Mers

R.G.:
A sok móka mellett már akkor is rengeteget beszélgettünk
a szőlőről, borról. A barátságunk alapja az, hogy azóta is
bármikor felhívhatjuk egymást, ha szakmai kérdésre keresünk választ. Nincs az a probléma, amit 3-4 telefon után
ne tudnánk megoldani.
Tokaji gyerekként én inkább oroszból voltam erősebb,
így csak egy év angoltanulás után tudtam a játszótársak után menni az USA-ba. Addig a Kereskedőháznál
dolgoztam, ahol viszont akkoriban annyi külföldi borászt,
tanácsadót kísérhettem, hogy beletanulhattam abba is.
Akkor még nem tudtam, hogy ez a tapasztalat majd
milyen fontos része lesz az életemnek. Azóta is folyamatosan külföldiekkel, olaszokkal és franciákkal dolgozom
Hegyalján. Ami köztudottan a világ közepe.

CHÂTEAU BLASON D'ISSAN 2014 MARGAUX

FLEUR DE PÉDESCLAUX 2014 PAUILLAC

CHÂTEAU PÉDESCLAUX 2014 PAUILLAC

A birtok minden évben három vörösbort hoz ki (és egy
rozét, valamint egy fehéret). Ez a másodbor, a legidősebb
ültetvényekről származó szőlőből. 88% merlot, 10% cabernet
sauvignon, 2% petit verdot. Tartályos erjesztés, 12 hónapos
hordós érlelés. Fekete cseresznye, füst, bőr, cédrus, fanyar
ásványosság. Közepes test, koncentrált gyümölcsösség
és tanninok, testes, kerek és selymes frissítő lecsengéssel.

A Chateau d’Issan második bora, 1995 óta készítik, és évről
évre egyre népszerűbb. Simulékonyság és finesz, selymes
tanninok, érett gyümölcsösség. Illatában sötét cseresznye
és áfonya érintésnyi grafittal a háttérben. Közepesen telt
korty, ásványos, harmonikus, selymes textúra, szerkezetében
nem második borra emlékeztet. Nagyon szép Blason d’Issan,
mely követi a 2010-es és 2012-es évjárat kiemelkedő második borait a sorban.

Az 1855-ös klasszifikáció szerint Cinquièmes Cru birtok
második bora. 89% merlot, 6% cabernet sauvignon, kevés
petit verdot és cabernet franc.
16 hónapos fahordós érlelés. Virágos illat, kedves savak
és tanninok, közepes test. Ízben gyümölcsre hangolva,
enyhe kávés jegyekkel.
Bortársaság Klub vásárlóknak

Az 1855-ös klasszifikáció szerint a birtok grand vin-je. A pince
egyik legjobb évjárata, amire viszonyítási pontként tekintenek.
53% cabernet sauvignon, 47% merlot, 16 hónapig francia
hordóban érlelve.
Pörkölt fás jegyek, feketeribizli, csokoládé és szerecsendió,
idővel meggy és áfonya. Koncentrált és kifejező korty, testes,
nagyon harmonikus, érett tannin, komplex gyümölcsösség,
vajkaramella, pörkölt kakaóbab, hosszú, gazdag lecsengés.

4 850 (6 467 Ft/l)

10 500 (14 000 Ft/l)

9 120

17 400 (23 200 Ft/l)

4 440

9 620

Bortársaság Klub vásárlóknak

Liptai, Rakaczki, Mérész

Rakaczki Gábor:

Château Pédesclaux, Pauillac

CHÂTEAU PEY LA TOUR RESERVE 2015
BORDEAUX SUPERIEUR

RÉGI CSIBÉSZEK

Mérész Sándor:

Bortársaság Klub vásárlóknak

9 950 (13 267 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

15 950

PANNONHALMI HEMINA VÖRÖS 2017
3 650

(4 867 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

3 340
SAUSKA BRUT PEZSGŐ
3 950

(5 267 Ft/l)
Bortársaság Klub vásárlóknak

3 620

Az ezredfordulót még közösen megünnepeltük Budapesten, közben viszont felgyorsultak az események: Gál Tibor
tíz perc gondolkodási időt adott Sándornak, hogy eldöntse,
Toszkánában folytatja-e az életét egy induló, 130 hektáros
birtokon. Engem elvitt Pannonhalmára, hogy nézzem meg,
milyen lesz az Apátsági Pince. Az atyák előtt már úgy mesélt, hogy Zsolt majd ezt meg azt fogja csinálni a pincében.
Mivel akkor nála dolgoztam Egerben, hazafelé rákérdeztem, hogy akkor most ki vagyok rúgva Egerből és itt kell
dolgoznom? Mondta, hogy jó lenne. Mondjuk jó is lett...

M.S.:
Igen, életem egyik meghatározó döntését nem bántam
meg, sőt... Bár tényleg nem volt rá sokkal több időm.
Egy hétig jártam olasz tanfolyamra, majd elkezdtem
a munkát Bolgheri-ben. Tibor egy kockás lapon vázolta
a családnak, hogy mi lesz a technológia. Szőlőfürt volt rajta,
egy nyíl, egy tartály, még egy nyíl és egy palack. Próbáld
meg nem elrontani – mondta. Másnap kezdődött az első
szüret – és négy izgalmas év – az Aia Vecchiánál.

R.G.:
Az iskola alatti és az azt követő rengeteg utazás, tanulás
arra volt jó, hogy már ne vágyódjunk sehová. Nekem
maradt Tokaj. Belenőttem. Ez volt a tizedik szüretem

a Sauska birtokon. Abban a szerencsében van
részem, hogy a tulajdonosokkal közösen alakíthattam
ki a borászat új profilját. Egy hagyományos, inkább
édesborokra hangolt világból fordultunk egy határozottat a száraz borok, majd egy újabb határozottat
a pezsgő felé, amit le kellett tudni követni a csapatunkkal szőlészetben és borászatban is.
Megkockáztatom, hogy ennyire sűrű és izgalmas
már nem lesz semmi, mint ezek az évek. Az alapok
erősek, már „csak” a stíluskeresés időszaka következik.
Tokaj szépségét, komplikáltságát hagyományos pezsgőkben megmutatni a világnak lenne a feladat, amire
a következő száz évben koncentrálni szeretnék.

M.S.:
Én sem panaszkodom: a Kúriánál két termőhellyel
dolgozom párhuzamosan. A tökéletesen mészköves,
hűvös Etyek után Sopronban is erősödik a pozíciónk.
Rengeteget kutattuk a talajt, azt, hogy az egyes fajták
hogyan reagálnak a területre. Mára leginkább a mészkövet keressük itt is. Meggyőződésünk, hogy a borvidék adottságai fel fognak értékelődni ebben a változó
világban. Sopron nemcsak egy borvidék, hanem
egy stílus is. A zweigeltnek például nagyon jól áll
a soproni karakter, nekünk pedig az a dolgunk, hogy
a mészköves talajról, megfelelő talajkondíció elérésé-

vel a hosszan érlelhető vörösborokat készítsük: legyen
az egy „lazább” de tartalmas zweigelt, egy gazdag,
izgalmas kékfrankos vagy akár egy elegáns merlot.

L.Zs.:
16 szüreten vagyok túl az Apátságnál, ebből 13 a növekedésről szólt, az utóbbi három a finomításról, cizellálásról. Nem szeretnénk még nagyobbak lenni, hanem
az a cél, hogy sokkal jobban csináljuk, ami megvan.
Szerencsére a bencések nyitottak, engednek kísérletezni, újítani, így nem veszek el a napi rutinban, hanem
folyamatosan tanulhatok. A talaj, a fekvés nálunk is
fontos, de ha például ezt a Heminát nézem, akkor
sokkal inkább a végeredményre koncentrálok: olyan
bort próbálok finomhangolni, ami szép gyümölcsös,
de tartalmas, komoly. Az Infusio feladta a leckét,
a kistestvérének is komoly beltartalommal kell helytállnia a gazdag gyümölcsössége mellett.

ETYEKI KÚRIA
ZWEIGELT 2016
2 750 (3 667 Ft/l)
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2 520

b

