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Almagyar dűlő

HA A BOR MESÉLNI TUDNA...
elmesélné, hogyan érkeztek meg a leg� atalabb
„családtagok”

- a 2016-os új rozék
- egy ikerpár újszülött
- és egy újabb Csillag a pince égboltján.

Először érkezett a rozé. Nem is egy, hanem rögtön 
kettő. A hagyományos és mindig megbízható kék-
frankos mellett a szeszélyesebb, de virtuóz pinot noir, 
a rá jellemző csinosabb külsővel. Az első hónapok 
vevői visszajelzései kiválóak számunkra: kb fele-fele 
arányban részesítik előnyben a fogyasztók mindkét 
bort, azaz elértük célunkat, és sikerült két különböző 
ízvilágot kedvelő kört megszólítani.  

Február… hideg volt, nagyon hideg. De nem a pin-
cében, ahol tapintható volt az izgalom, a feszültség, a 
várakozás, a reménykedés. Mindannyian türelmetle-
nül vártuk, az új „ikerpár megszületését”. 
Egy ötlet, gondos és alapos borászati munka, vala-
mint egy különleges kivitelezés eredményként meg-
érkezett pincészetünk első két Gyöngyözőbora.
A „csajos” fehér egri leányka és a különleges, elegáns, 
vörös kadarka. Többet nem is írunk, csak nézzenek 
rájuk és kóstolják! Aki kihagyja, bánhatja…

Március 15. Nemzeti Ünnepünk napján, Egerben 
immár 7. éve mutatják be a borászok, az új évjáratú 
Egri Csillag fehér cuvee-ket, melyek igyekszenek az 
Egri Bikavérek méltó párjai lenni. Mi is így tettünk: 
elkészült a 2016-os Egri Csillag-unk, amely friss, 
üde, roppan, szép savai és aromái mindenben megfe-
lelnek, egy elegáns reduktív bor elvárásainak.  

HA A BOR MESÉLNI TUDNA...
elmesélné, hogy milyen egy párbaj

- ahol több, mint 2 tucat BIKA feszül egymásnak
- ahol, bár folyik a VÉR, de mindenki kiválóan érzi 
magát
- …és ahol a mi BIKAVÉR-ünk meg(le)győzött 
mindenkit!         

Eger-Szekszárd Bikavér Párbaj, a két borvidék közös 
kezdeményezése, egy közös célért, egy Magyaror-
szágra jellemző, kiváló vörös házasítás bemutatására. 
Mindezt a nemes „küzdelem” mellett, teljes mértékben 
a minőség zászlaja alatt. Egy párbaj, ahol mindenki 
győztes: a borászat, a fogyasztó és a bor, a BIKAVÉR, 
amely bebizonyítja - minden ellenirányú próbálkozás 
ellenére - milyen fantasztikus különlegesség.
Az egri borvidéken, erre a minőségi rendezvény-
re nevezhető borokat, egy független szakmai zsüri, 
vak kóstolása és értékelése alapján választották ki. 
Örömmel és büszkeséggel tudjuk leírni, hogy pincé-
szetünk Egri Bikavér Superior 2013-as borát elsőként 
választották ki. Ezt a fantasztikus eredményt a bor, 
a Párbajon is visszaigazolta: a legjobb egri bikavér-
ként, a Párbaj második legjobb Bikavérének válasz-
tották. Ezúton is gratulálunk A szekszárdi Heimann 
pincészetnek, akik borát a rendezvény legjobbjának 
választották.
…és végül, egy friss hír: a Hungarikum Bizottság, a 
hungarikumok sorába emelte az Egri Bikavért. Nagy 
öröm, nagy boldogság…és nagy felelősség, köteles-
ség, melynek minden pillanatban igyekszünk megfe-
lelni. Minderre akaratunk, hitünk és elképzeléseink 
megvannak, de erről majd később mesél a bor…   
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HA A BOR MESÉLNI TUDNA...
elmesélné, hogy ahol született

- hűvösebb a borvidék éghajlata
- vulkanikus eredetű riolittufa az altalaj 
- és van tradíció, történelmi hagyomány.

Ezért a borokban izgalmas savak, gazdag aromák nem túlzó tanninok, elegancia, fűszeresség kóstolható. A pin-
cészet alapelve nagyon egyszerű, a bor a szőlőben dől el. Szeretnének a meglévő szőlészeti, borászati és tradicio-
nális ismereteik által a legszebb egri borokat elkészíteni.
Többek között, ezért nagyon fontos, milyen szüreten vagyunk túl. Hála sok mindennek és mindenkinek, mind 
minőségben, mind mennyiségben szép évjáratot zártunk 2016-ban, az alap jó, jöhetnek a borászok!


