
Izgalmas évnek néztünk elé 2016. elején tele tervekkel, 
feladatokkal.
Év elején az Egri Bikavér Superior 2013 borunk a 
Mundus Vini rangos világversenyen aranyérmet érde-
melt ki. Európa egyik legrangosabb borversenyén közel 
6600 palack között mérettük meg borunkat.
Fontosnak tartjuk, hogy minden fontos egri borászati 
fesztiválon, szakmai programon, konferencián megje-
lenjünk és kiemelkedőnek számító világversenyen be-
nevezzünk egy-két borunkkal.
Idén számos rendezvényen, mint az Egri Csillag Feszti-
vál, az Egri Bikavér Ünnep, a Budavári Borfesztivál (csak 
a legnagyobbakat emelve ki) mutattuk be borainkat, ta-
lákoztunk borkedvelő barátainkkal, kedvelőinkkel.
Meteorológiailag egy kedvező évjáratot tudhatunk ma-
gunk mögött az Egri Borvidéken. Szép tavasz után egy 
közepesen meleg és csapadékos nyarunk volt, ahol a mi 
borvidékünket elkerülték a nagy extrémitások. Ennek 
következtében kiváló alapanyagokat lehetett termelni 
ott, ahol a gazdák gondosan és körültekintően végez-
ték a dolgukat.
Nekünk is szerencsésen sikerült 2300 q szép, egészsé-
ges szőlőt takarítottunk be, aminek 25 %-a fehér szőlő 
volt, 75 %-a vörös szőlő.
A fehér szőlőknél szép illat és aroma anyagok fejlődtek 
ki ideális savtartalom mellett, amit az erjesztés során 
sikerült átvinnünk borainkba.
Az első új borunk a Pinot Noir Rosé 2016-os borunk 
már palackba is került.
A vörös boroknál minden esetben az optimális idő-
pontban tudtuk leszedni a szőlőt, így mély színű, kon-
centrált aromában és tanninban gazdag borok kerültek 
a hordókba.

2016-ban készültünk az első Grand Superior Bikavé-
rünkre is. A Tornyos-dűlőben erősen lekorlátoztuk a 
termést a Kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sa-
uvignon és Merlot fajtáknál. A borok új, 500 literes 
hordókban érlelődnek, és rendkívül nagy izgalommal 
várakozással tekintünk rá nap mint nap.
Úgy gondoljuk, hogy rendkívül ritka és szép évjárat 
volt a 2016, de a választ 2-3 év múlva tudjuk kóstolni a 
borokon keresztül.
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Palackba zárjuk idén a Pinot Noir 2015 és Kadarka 
2015 borunkat is.
Minden bor kierjedt, bekerültek a tartályokba és hor-
dókba, így kellő türelemmel és izgalommal várjuk a 
2016-os év borait a palackokban.
Négy új tagot avatott az immáron 38 fős Pannon Bor-
míves Céh. A társaságot 1999-ben tíz nagy presztízsű 
családi pincészet alapította azzal a céllal, hogy nép-
szerűsítsék az etikus gazdálkodást és borászkodást. A 
többek között Ti� án Ede örökös tiszteletbeli alapító 
elnök, Szepsy István, Gere Attila és Heimann Zoltán 
által életre hívott testületbe csak olyan borosgazdák 
kerülhetnek, akik hosszú távon minőségi borok terme-
léséből kívánják biztosítani a megélhetésüket. A Pan-
nonhalmi Bencés Apátságban felavatták Tóth Ferenc 
egri borászt  november végén. Nagy megtiszteltetés 
ez számunkra, megerősít bennünket, hogy jó úton já-
runk, és ezek után is eszerint élünk és cselekszünk.
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