
MINDEN NAPRA EGY
Az advent az idén kényelmesen épp december első 24 napjára esik – ezért az ünnepi készülődés 
jegyében megkértünk 24 újságírót és a VinCE tesztjein rendszeresen kóstoló szakembert, hogy 
ajánljanak egy-egy bort, amely idén különösen emlékezetes volt számukra.

Németh Erika 
a VinCE tesztkoordinátora

Matthew Horkey 
borszakíró, Exotic Wine Travel

Rimarts Martinez 
Rose Eco
„Mert a pezsgő boldogít, ez pedig 
egy légiesen könnyed, pinot noir alapú 
brut nature cava. Épp csak annyira 
gyümölcsös, hogy még megmarad az 
eleganciája, kedvező ára miatt pedig az 
sem nagy baj, ha az egész palack elfogy 
egyetlen nyugis szombaton!”

Samuel Tinon Száraz 
Szamorodni, 2007
Nagyon ajánlom Samuel Tinon száraz 
szamorodniját, sokoldalú bor, és remekül 
párosítható húsoktól a süteményekig egy 
sor ételhez.

Konkoly Mihály  borszakértő, Veritas

Rein Krisztián   
borkereskedő, 

Heinemann Testvérek

Csorba Gábor    
területi vezető, Bortársaság

Ádám Előd     
Master of Wine-

hallgató

Doros Judit      újságíró

Balassa Pince, Tokaji 
Furmint, Mézes-Mály, 
Villő 2016
Megfelelően testes, de nem 
nehézkes. Vibráló savak mellett tud 
szájkitöltő lenni. Elegancia, egyensúly, 
fantasztikus fűszerkészlet.

Tormaresca 
Torcicoda Primitivo 
2017
Nagyon szerethető, bársonyos 
vörösbor. Telt, sűrű, vérszerű. 
Valami vadat fogok főzni hozzá.

Nador LPG, 2015 (kékfrankos-szelekció)
Vaskeresztes nagybőgője, mert a nagyágyú sokkal csúnyább tárgy nála. A nevét a nagyszülők monogramja 
adja, de a készítői így is folyton azzal poénkodnak, hogy mélygarázsokban tilos a fogyasztása... Az a fajta 
kékfrankos, amibe beleszagolva odakapja az ember a fejét a pohárhoz, aztán – társaságtól és alkalomtól 
függetlenül – csak rá figyel. Egy perc alatt elcsavarja a fejed, ott is tartja, viszont a versenytársakkal 
ellentétben a második (harmadik) pohárral is kéred. A bárdolatlan társaságot pedig legyintve elfelejted.

Carassia 
Blanc de 
Blancs Magnum 
Feszes szerkezet, elegancia – minden, 
amit egy jó tradicionális pezsgőnek kell. 
Az intenzív savak szépen egyensúlyozzak 
a krémes textúrat. Zöld alma, mandarin 
és frissen sült kenyér aromái, és hosszú, 
elegáns korty jellemzik. Tökéletes 
aperitif...

Sziegl Pince, Herreberg 
Kadarka 2017 
Könnyed, elegáns gyümölcsbomba, és pont 
annyira fűszeres, amennyire az egy kadarkától 
elvárható. Olyan bor, amit bármikor szívesen 
megbont az ember, amiért akár azonnal elindul 
felfedezni a Hajós–Bajai borvidéket, és aminél az 
első kortynál egyértelművé válik, hogy egyetlen 
pohárnyi nem elég belőle. 

Pannonhalmi Főapátság 
Pincészete, Pinot Noir, 2017
A tél egyik kedvence kétségkívül 
ez a pinot lesz. Egyébként is 
szeretem ezt a fajtát, az Egri 
borvidéken élve a St. Andrea 
Csakegyszóvalt, a KNW 777-
et vagy Dula Bence Vörös de 
fehérjét választom leggyakrabban. 
A pannonhalmiak „burgundija” 
a pinot karakterességén túli 
bársonyossággal lopta be magát 
a szívembe – ha kint esik a hó, 
és zúzmarás lesz az ablak, bent 
a fotelben ülve a lábamnál ott 
dorombol a macska, a sütőben 
pedig a kopott vaslábasban mindjárt 
kész a kovászos kenyér – nos, akkor 
ezt a „hygge” állapotot ez a bor fogja 
teljessé tenni.

Brazin Old Vine 
Zinfandel, 2016 
Nagy kedvencem a kaliforniai  
Delicato Family Vineyards Brazin Old 
Vine Zinfandel bora. A bor alapanyagát 
a Lodi borvidéken termő 40-100 éves, 
bakműveléssel művelt öreg tőkékről 
szüretelik. Nagy testű vörösbor rengeteg 
érett gyümölccsel és buja karácsonyi édes 
fűszerekkel, vaníliával és kávés zamatokkal. 
Nem lehet betelni vele.

Megyeri 
Sára     
újságíró, 
Borjour

Spiegelberg Chardonnay, 2017
Általában nem vagyok chardonnay-rajongó. Ha viszont vulkanikus talajon 
termett, egészen új dimenzió nyílik meg: amikor az Etnáról származó Franchetti 
Passobiancót kóstolom vakon, nem tudnám megmondani, hogy chardonnay. 
Ugyanezt éreztem István vulkanikus somlói talajról származó charodnnay-jával: 
mintha kiugrana a pohárból a friss, zamatos csonthéjas gyümölcsösség és a 
vanília, ásványok és tejkaramell kombinációja. Tiszta Somló, de chardonnay! 
Tökéletes a hagyományos brit karácsonyi pulykához.

Sue Tolson      
borszakíró, WineSofa

Vancsik Ivett     
szakmai koordinátor, 
VinCE Budapest

Disznókő 
Kapi Vineyard 
Tokaji Aszú 6 
Puttonyos ,2011
Ha már ünnep, akkor 
kerüljön a pohárba egy 
világklasszis: dűlőszelektált 
furmint aszú a mezőzombori 
Disznókőtől.  Mézes kajszi, 
fűszeres lime, trópusi 
gyümölcsök, vibráló 
frissesség –intenzív, 
mégis elegáns csúcsbor 
lenyűgöző komplexitással és 
órákig tartó lecsengéssel. 
Feledhetetlen élmény.

Csepe 
Erika      
újságíró



Terre Carische, Fanova 
Primitivo DOC, Gioia del 
Colle, 2017 
Számomra az év felfedezése, a 
Vinitalyn találtam rá, és itthon is kiváló 
visszajelzéseket kapott.

Holdvölgy zéta szamorodni
Egy palack boldogság a bekuckózós téli estékre. 
Az illata csupa báj és titok, ezer rétege szinte 
felfejthetetlen. Selymes, gazdag, buja, sokat ígér, és 
azt mind be is váltja. Nem desszertek kísérője, hanem 
a desszert maga. Én ellennék vele egy hétig. 

Vesztergombi 
Porkolábvölgy Kékfrankos 
Válogatás, 2017
Egészen kimagasló kékfrankosokat kóstoltam az 
idén, főleg Szekszárdról, de nem csak. A leghálá-
sabb, leghasznosabb, legszerethetőbb kékszőlőnk, 
amiből 2017-ből erőlködés nélkül készültek szuperjó 
borok – az értő kezekben. Kedvencem közülük is a 
Vesztergombi Porkolábvölgy szilvás, ringlós, fahéjas, 
enyhén kakaóporos illatával, meggyes aromáival, 
finom étcsokis utóízével. Fegyelmezett, méltó-
ságteljes, kiegyensúlyozott szépség…, még kettőt 
pislantunk és gyönyörű, érett nagy bor lesz belőle.

Szittnyai 
Zalán      
borszakértő,  
Zwack Izabella 
Borkereskedés

Nagy 
Sebestyén     
borszakíró, BorjourRácz Miklós Tamás Cabernet Franc, 2017

Karácsony közeledtével különösen fontos, hogy jó borokat 
kóstoljunk, az adventi időszakra tartogatjuk legkedvesebb tételeinket. 
Rácz Miklós Tamás Cabernet Franc-ja pedig ilyen: egy kedves 
ember kedves bora, amely egyedi stílusával, eleganciájával hódít. 

Papargyriou Winery 
Le Roi des Montagnes Sy-
rah, 2017
Nekem az év egyik kellemes borélménye, idén 
ősszel, Mykonos szigetéhez, Görögországhoz 
kötődik. Az egyik este levezetésképpen a 
hotelben kértem egy pohár vörösbort, és 
a felszolgáló a Papargyriou Winery Le Roi 
des Montagnes Syrah 2017 borából hozott. 
Komoly sav, szép integrált bársonyos tannin, 
szép teltség jellemezte a struktúráját. Tele volt 
érett fekete cseresznyés, szilvás, borsos, ibo-
lyás aromákkal, a háttérben enyhe dohányos, 
étcsokoládés hordós jegyekkel. Nagyon szép 
egyensúlyban lévő, kerek, komoly, de mégis 
barátságos syrah-élmény volt. Igazi meglepe-
tés borélmény a görög hegyekből!

Romsics László, 
a VinCE Magazin állandó 

szakértője

Németh Ágnes    

borszakíró, HungarianWines.eu Szabó Edit
borszakíró, 
Borsmenta

Izsák 
Norbert     
borszakíró

Koczuba 
Norbert     
pezsgőmester, 
Törley

Kriston 
Orsolya,     
a VinCE Magazin
felelős szerkesztője

Bajkai Zsolt,     
az Ab Ovo 

borkereskedés 

ügyvezetője

Barta KVG Furmint–Hárslevelű, 2018
Kedvelem a telt, ásványos és nagyon tiszta ízű borokat, azokat, melyeknek van 
mondandójuk a számomra. A vibráló, elegáns és lüktető borok a kedvenceim,  
melyek kóstolása után sem engedik elkallódni a figyelmem.

Justice Grace Vineyards
We are: Earth NV
Eric Cohen kaliforniai vörösbora címkéjével és 
mélyebb üzenetével társadalmi problémákra, 
együttérzésre hívja fel a figyelmet. Hiába keressük 
rajta az évjáratot vagy a fajtákat, de akár a szűkebb 
termőterületet, ennél fontosabb a bor üzenete.

Quinta das Lamelas 40 anos
Lenyűgöző, ahogy a portóiban a korral csak 
a szépség marad meg, és az is, hogy ezek 
az idős tételek mennyire emlékezetesek. Mikor 
már minden a helyére került, érdemes egy olyan 
különleges borral elbúcsúzni az évtől, amelynek 
emléke elkísér a következő szilveszterig.

Bock kadarka schiller
Nagyon sokféleképpen hasznosítható 
bor: szinte mindegy, hogy saláta vagy 
hús mellé fogyasztom – vagy szimplán 
önmagában. Nyakig gázolunk a málná-
ban, miközben több hullámban borít el 
a szilva, cseresznye, fekete bors. Nem 
tudnék hirtelen olyan alkalmat mondani, 
amikor nem kortyolnám.
(A 2019-es évjárat januártól kapható.)

Alfred Gratien Millesime 

2005
Egy kitűnő champagne, a nagy 

pillanatokra, egy olyan háztól, ahol a 

tudás apáról fiúra száll nemzedékek óta.

Szeretem, mert minden benne van, amit 

egy tradicionális champagne adni tud…

Horkay András,     
a CEWI alapítója és vezetője

Kielmayer 
Kristian     borszakíró

Diószegi Dezső     kereskedelmi vezető, Veritas

centurio kékfrankos
Nagyon nehéz egy ilyen kérdésre válaszolni egy 
olyan embernek, aki imádja a bort és az azt körülve-
vő világot, és nem utolsósorban – óriás büszkeség 
ez nekem – jó pár remek borász a barátjának tudhat. 
Amit erre az alkalomra kiemelnék, az a CENTURIO 
Szőlőbirtok 2017-es (és 2018-as) Kékfrankosa. Ez a 
remek ivású vörösbor azzal nyűgözött le, hogy egy 
spontán erjesztett borba hogy lehet ennyi meggyes 
aromajegyet belecsempészni. Döbbenet, mintha 
meggyjuice-t innánk! Nem volt ember, akinek, ha 
mutattam, nem tetszett volna.

Tesalia, 2015
Egy madridi borkóstolón találkoztam Natalia 
Goldinggal, egy ifjú, csinos brit hölggyel. Kide-
rült, hogy a szülei beleszerettek egy darab földbe 
lent, délen, Andalúziában, ahol ő eleinte csak 
lovagolt, de felnőttként megtanult osztozni szülei 
bor iránti szenvedélyében, és hogy minőségileg 
is rendben legyen, egy holland Master of Wine 
segítségét kérték. Kees Van Casterennek 
kétségtelenül része van abban, hogy a sherryk 
borvidékén száraz, nem erősített bor készül 
kiemelkedő minőségben. A Tesalia birtok azonos 
nevű borához petit verdot-t, syrah-t, cabernet 
sauvignont és egy helyi fajtát, tintilla de rotát 
házasítanak, az arányokat mindig az évjárat 
határozza meg. Illatában és ízében felfedeztem 
ribizlit, kávét, diót, csokoládét, textúrája selymes 
volt, utóíze hosszú és végig hordozta az ízek 
sokaságát. Britek Andalúziában, száraz vörösbor 
sherry helyett, holland tanácsadó –  
s e nemzetközi keveredés gyümölcse egy magyar 
kóstoló poharában. A Tesalia borai egyelőre 
nem kaphatók nálunk, ezért elsősorban nem is 
őket ajánlom (de őket is), hanem a kincskeresést. 
És arra buzdítok mindenkit, hogy a kóstolókon 
kérdezzen minél többet, ismerje meg a borok és 
a mögöttük álló borászok történetét.

Rakaczki 
Gábor     
borász, Sauska 
Tokaj

Ipacs Szabó 
Inni Jó, 2017 
Könnyű, valóban 

jó inni – kora téli 

fogyasztásra ajánlom.


