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A szőlő 
örök szerelem

Az egri Tóth Ferenc Pincészet lett a legszebb középbirtok kategória nyertese a Bor és Piac Magazin 
minden évben meghirdetett Magyarország legszebb szőlőbirtoka pályázatán, 

ezt követően pedig a Magyar Borszakírók Köre a Magyar Bor Nagydíjat ítélte nekik. 
Ez csak a két legfrissebb azon elismerések sorában, amelyeket az elmúlt években a Tóth Ferenc 

és felesége által létrehozott szőlőbirtok és borászat elnyert. Igazi családi vállalkozás, hiszen lányuk, 
Katalin is részt vesz a pincészet munkájában, a fejlesztésben és modernizálásban.
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mindig szőlő vette körül, beleszüle-
tett a szőlőbe, mondja Katalin. 
Nagyszülei mindkét részről mű-

veltek szőlőt, mint ahogyan egerben szinte 
mindenki. ez az életforma határozta meg 
az egész család mindennapjait, végül nem 
is lehetett más útja – teszi hozzá.
a szőlőbirtok története, amelyre a pincé-
szet épül, 1983-ban kezdődött az első hat 
hektár Hárslevelű és Rajnai rizling telepíté-
sével, meséli katalin.
– emlékszem, a tavaszi szünetben volt a te-
lepítés, nekem az volt a feladatom, hogy az 
ásott gödrökbe vödörrel hordjam a vizet. 
akkor még egészen más viszonyok voltak, 
mint most. 
a borászat egy kis pinceág megvásárlásá-
val kezdődött.
– a szüleimmel a belvárosban laktunk, ott 
történt az egész feldolgozás. az udvarra 
jött be a traktor az összes szőlővel, mert 
akkor még nem volt pincénk. Itt darálták 
kézzel, és minden munkafolyamat az udva-
ron történt, szeptembertől decemberig szó 
szerint úsztunk a szőlőlében. mindenki a 
lakáson gázolt át gumicsizmában, állandó-
an takarítottunk. erről az időszakról nin-
csenek jó emlékeim, a szüret nekem nem 
egy romantikus történet volt. 
a pincét szinte centiméterről centiméterre 
bővítették, amikor volt pénzük, akkor né-
hány méterrel hosszabbították. még kézzel 
vájták ki.
– a mostani életünkhöz képest mintha a 
kőkorszakban lettünk volna. Pedig nem is 
volt annyira régen, épp 30 éve. Hat évvel ez-
előtt értük el, hogy van négy pinceágunk és 
mindegyik előtt egy épület. most minden 
folyamat itt zajlik, össze sem lehet hasonlí-
tani a régi életünkkel. ez most már tényleg 
igazi, rendes munkahely, álomkörülmények 
között dolgozhatjuk föl a szőlőt, készíthet-
jük és tárolhatjuk a bort.
azt gondolnánk, hogy aki ennyire erős gyö-
kerekkel kapaszkodik a borvidék talajába, 
biztosan már kisgyermek korában arról ál-
modozott, hogy ő is borász lesz, ám katalin 
ezen jót derül.
– Gyerekkoromban szerettem a szőlőbe 
menni, a szabadban lenni, vagy az árut vin-
ni a piacra. középiskolásként minden dél-
utánom, vakációm arról szólt, hogy menni 
kellett a szőlőbe, míg a többiek strandra, ki-
rándulni vagy szórakozni jártak. kamasz 
koromban egyáltalán nem értettem egyet a 
papa maximalizmusával, nem értettem, 
hogy miért kell a karónak pontosan merő-
legesen állni, és éppen úgy kötözni a szőlőt, 
ahogy mutatta. teljesen egyértelmű volt, 
hogy én ezt nem akarom. a pénzügyi főis-
kolára mentem, majd bankban dolgoztam, 
és igazgató lettem.

Hatvan szüret
aki Feri „bácsit” ismeri, tudja, hogy a megszokotthoz képest nála teljesen más jelentést 
kap a bácsi szó. erő, lendület, kitartás, a szőlő és a természet imádata és csibészes mo-
soly a bajusz alatt… ez jellemzi Tóth Ferencet, a szőlőbirtok és a pincészet alapítóját még 
manapság is. 1939-ben született egerben. 16 évesen, nagybátyja támogatásával készí-
tette el az első bikavért, mégsem foglalkozhatott borkészítéssel, mert a háború után el-
vették a család szőlőterületeinek nagy részét. kőművesként dolgozott, de a szőlőt so-
sem felejtette el. 1983-ban, az első lehetséges pillanatban visszatért a gyökerekhez, a 
szőlőhöz és a borhoz. Feleségével, Marikával, aki kereskedelmi szakoktató volt, mindent 
feladtak és belevágtak a családi gazdaság megalapításába, ami akkoriban igen merész 
lépés volt. a legnehezebb években is fejlesztette a gazdaságot, lépésről lépesre építette 
föl a mai pincészet alapjait és hihetetlen tapasztalatra tett szert, hiszen már túl van 60 
szüreten. a ma már közel 30 hektáron gazdálkodó pincészetnek eger legjobb dűlőiben 
vannak kiváló területei, azok teremtik meg a magas minőségű borok készítésének lehe-
tőségét. tóth Ferenc megszállott borász, a kadarka nagykövete, a Várvédő megálmodó-
ja, megannyi rangos díj birtokosa, amelyek közül a legfontosabbak: 2012-ben az év egri 
borásza, Gál tibor-emlékdíj, a magyar arany Érdemkereszt, és 2017-ben az év egri sző-
lőtermelője.
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Csokoládé és bor
a szép borok élvezeti értékét is fokozhatjuk, a gasztronómiában sok mindent társíta-
nak a borokhoz. a csokoládé és a bor párosítása például különleges kulináris élvezet, 
ha jól választjuk ki a szereplőket. ezért döntöttek úgy, hogy a tóth Ferenc Pincészet 
legszebb tételeihez a Fabric Csokoládé manufaktúra egyedi kézműves csokoládékat 
készít, amelyet kóstolóprogram keretében mutatnak meg. a párosítást mindig gon-
dos előkészítés előzi meg, a világ különféle csokoládéit és fűszereit hozzák össze a 
pincészet top boraival. Összekóstolásuk után készül el az egyedi csokoládé, amely 
nemcsak ízében, hanem a dizájnban is méltó párja a különleges nedűknek. Így együtt 
Dominika, kuba, vagy madagaszkár és az egri borvidék megismételhetetlen fúzióját 
adják. amikor elfogy egy évjárat, vagy újbor készül, ahhoz új csokoládét választanak. 
Ízelítőül bemutatunk egy fehér- és egy vörösboros párosítást szakértői ajánlással.

Egri Csillag supErior 2017 
és 62%-os madagaszkári 
tEjCsokoládé physalis-szal 
és fahéjvirággal
„Fényes ragyogással talál egymásra ez a 
páros, de nem kioltják, inkább erősítik 
egymás erényeit. Hűvösen, mégis kelle-
mesen villannak föl bennük a gyümöl-
csök aromái és üdítő savai. a bor musko-
tályos, herbás, fehér virágokkal tarkított 
jegyei hívogatóan kóstolásra csábítanak. 
a csokoládéban rejlő Physalis (perui inka-
bogyó) apró darabkáinak édes-fanyarkás, 
kissé ananászos zamatai kiemelik a bor 
háttérben megbújó citrusos tónusait. ugyan-
akkor a magas kakaótartalmú, rendkí-
vül selymes tejcsokoládé fölerősíti a bor 
árnyalatnyi hordófűszeres zamatait is.”

Egri Bikavér supErior 2015 és dominikai étCsokoládé 
Chai lattéval, áfonyával
„egy legenda és egy merőben újszerű csokoládé fúziója ez a kettős. együtt kóstolva 
szinte egybeolvadnak ízje gyeik. a bor diktálta feszes tempót jól ellensúlyozza a cso-

koládé karakán egyénisége. Igazi kis gasztrotúra a páros kibontakozása. a bor illa-
tos virágokra, ibolyára, rózsára emlékeztető édeskés aromái vezetik föl a gyümöl-
csösök nyári hangulatát idéző zamatokat. a fekete ribiszke, a cseresznye és a málna 
szinte harsányan roppan a szánkban, ahogy a bort fölfedezzük. közben a csokoládé 
teás-dohányos és kellemes melegséggel eltöltő fűszeres ízei teljesen új dimenzióba 
emelik az egyébként is sokrétű bort. Összhatásként egy fűszerkert puha ösvényén 
találjuk magunkat, ahol bors, fahéj és szegfűszeg is terem.”



Útelágazás
aztán elérkeztek ahhoz a ponthoz, amikor 
el kellett gondolkodni, hogyan tovább. a 
pincészetek ugyanis fejlődésnek indultak 
és szép borokat készítettek. két választá-
suk volt, vagy továbblépnek és belevágnak 
az ismeretlenbe, vagy tudomásul veszik, 
hogy számukra véget ért ez a történet. Ren-
geteg munkát és energiát tettek a földek 
visszaszerzésébe, a területek bővítésébe, a 
művelésbe és a borkészítésbe, ezért ez 
utóbbi szóba sem jöhetett. megoldást kel-
lett találniuk, és az nem lehetett más, csak 
katalin.
– Épp akkor nyertem el egy vezetői állást, 
amit azonnal vissza is mondtam. Hirtelen 

döntés volt, magam is meglepődtem rajta, 
és fejest ugrottam az ismeretlenbe. tud-
tam, hogy a kereskedelemmel kell kezdeni, 
mert a helyi értékesítésen kívül akkor még 
semmi más nem volt, én azonban senkit 
nem ismertem ezekben a körökben. az első 
év nagyon nehéz volt. korábban csapatban 
dolgoztam, mindent megbeszéltünk, ám 
hirtelen magamra maradtam a számítógé-
pemmel, a saját döntéseimért egyedül kel-
lett vállalnom a felelősséget. már az is kihí-
vás volt, hogy eladjam a bort, bennünket 
ugyanis addig csak helyi szinten ismertek. 
emlékszem, az első ezer palack értékesíté-
se egy hónapig tartott. ma ehhez elég egyet-
len e-mail, de ez tíz év munkája. Óriási ta-
nulási folyamat volt, miközben teljesen be-
szippantott a borászat és annyira megsze-
rettem, hogy ma már el sem tudom képzel-
ni, hogy mással foglalkozzak.

Nem mondanak le 
a leánykáról és a kadarkáról
a pincészet filozófiájáról katalin egyértel-
mű és határozott vonalat vázol fel. Folytat-
ják a tóth Ferenc Pincészet eddigi munkás-
ságát és elképzelését, amelynek alapja a he-
lyi fajták és a hagyományos borkészítés kö-
vetése. Náluk is megtalálhatók a modern be-
rendezések, hiszen eleget kell tenni a fo-
gyasztók elvárásainak, de legfontosabbnak 
az egri borvidék két jellegzetességének 
megőrzését tartják. az a céljuk, hogy meg-
mutassák, a kadarka és a Leányka is gyö-
nyörű borokat ad. 
– Sokszor gondoltunk arra, hogy el kellene 
már felejteni a Leánykát, hiszen nem diva-
tos, mondja katalin, de a háttérben mindig 
ott volt az is, hogy mégis lehetne vele vala-
mit kezdeni. Ne csak fröccsbor legyen, ha-
nem mutassuk meg, mit lehet kihozni a he-
lyi fajtákból. Nekünk ez a hat hektár Leány-
ka örökség. 
a papa erre a fajtára tette fel az életét, és 
mindig mondta, higgyem el, lehet ebből 
csodaszép bort készíteni. Igaza lett, mert az 
egri Leányka Superior boraink annyi gyö-
nyörű eredményt hoztak, például a 2016-os 
évjáratot a magyar bor Nagydíjjal jutal-
mazták.
Sikerült többféle stílusban is megmutatni 
ezt a helyi fajtát, készül belőle gyöngyöző-, 
hordós érlelésű és desszertbor is.
a kadarka értékét az adja, hogy kevés van 
belőle és kevesen is foglalkoznak vele. ah-
hoz, hogy bor készüljön belőle, nagyon jó év-
nek kell lennie, akkor viszont kellemes köny-
nyed, gyümölcsös, fűszeres ital lesz belőle.
a 2018-as a remények szerint ilyen lesz.

sárközi judit
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