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SZŐLŐÜLTETVÉNYEK
A Tóth Ferenc Pincészet területei eleinte lassan

Az Almagyar dűlőn 7 hektárnyi, 35 éves Leányka

növekedtek, az első 20 évben 8 hektárra tudtunk

van, illetve egy majd 1 hektáros és 10 éves Kadarka,

terjeszkedni, majd 2006-2010 között 25 hektárra

amik azok a fajták, melyekben a legnagyobb fan-

duzzadt a birtok, napjainkban pedig 30 hektárt

táziát látjuk a borvidéken. Ezen kívül a dűlőn Pinot

számlálunk.

Noir, fiatal Ottonel Muskotály és Cserszegi fűszeres

Fehér szőlők közül a Királyleányka, Leányka, vala-

található.

mint Hárslevelű és Rajnai rizling a jellemző. Vörös

A kevésbé ismert dűlők is csodákat tartogatnak.

szőlőből pedig a Kadarka, Pinot Noir, Kékfrankos,

A Steiner dűlőn 0,4 ha-n terül el a Pinot noir. A Kék-

Merlot, Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon

frankos megtalálható a Cigléd-, Kisgalagonyás- és

fajtákat termeljük. Az ültetvények életkora eltérő,

Vidra dűlőkben is. A fehérek, - mint a Királyleányka,

találhatunk 35-40 évestől egészen a friss telepíté-

a Hárslevelű és a Rajnai - otthona a Marinka dűlő-

sekig. A talaj főként kötött barna erdőtalaj, altalaja

ben van, ahol 2 hektáron gazdálkodunk.

pedig riolit tufa vagy agyag kavics, néhol pannon

A szőlőben és a pincében is elsődleges szempont

homok. Elsősorban déli fekvésű területekről beszé-

a régi egri ízvilág megőrzése mellett, a jelenlegi

lünk, néhol keleti, kelet- nyugat tájolással. A hasz-

legmodernebb technológiák ötvözése a hagyomá-

nált művelési módok tekintetében sylvoz, ernyő,

nyossal. A gazdálkodásra jellemző, hogy a szőlőte-

középmagas kordon a jellemző.

lepítéstől, egészen a borpalackozásig minden te-

Mindegyik dűlőhöz külön történet társul, de az Al-

vékenységet saját magunk végezünk, így az egész

magyar és a Síkhegy dűlők azok, amelyek a legkö-

folyamatot átlátjuk, irányításunk alatt tartjuk és

zelebb állnak pincészetünk szívéhez. Ezek a legvál-

a család legtöbb tagjával együtt részt is veszünk

tozatosabbak és a legnagyobbak, a legtöbb fajtával

benne.

rendelkezve.

BOROK
A Tóth Ferenc Pincészetnél évente mintegy 150-

Csillagra. Borvidékünk néhány jellemző fajtájával

200 ezer palack bort készítünk. Ezek között klas�-

szeretünk azonban önállóan is kísérletezni, mint a

szikus és superior tételeket különböztetünk meg,

Cabernet Franc, Rajnai Rizling vagy a Kékfrankos.

illetve ebben az évben lepalackoztuk első Grand

Utóbbiból az elmúlt években limitált számban,

Superior borunkat is. Legfontosabb szőlőfajtáink

szép eredményeket elérő superiorborok születtek.

a Kadarka és a Leányka, ezekből igyekszünk a leg-

Pincészetünk zászlósborának tartjuk Várvédő elne-

szebb évjáratokban csúcsminőségű fajtaborokat

vezésű tételünket, mely egy Bordeaux-i házasítás,

készíteni. A Leányka szőlővel továbbá széleskörben

a pincészet legszebb boraiból.

foglalkozunk, készítünk belőle többek között gyön-

Az elmúlt években csokoládéval kezdtünk kísér-

gyöző-, és késői szüretelésű édesbort is. Kiemelt

letezni és a Fabric Csokoládék alkotójával néhány

hangsúlyt fektetünk még az Egri borvidék két

borunkhoz, időről-időre egzotikus édességeket ké-

jellemző házasítására, az Egri Bikavérre és az Egri

szítünk és bor-csokoládé kóstolókat tartunk.

EREDMÉNYEK
Pincészetünk borait néhány nevesebb borvidé-

ni Borozó, Legeredményesebb pincészetnek járó

ki, országos és nemzetközi borversenyen szoktuk

különdíját. Tóth Ferenc a tavalyi évben elnyerte a

megmérettetni. 2018-ban pincészetünk megkapta

2017. év Egri Szőlőtermelője díjat. Borainkkal az el-

a Magyarország Legszebb Középbirtoka címet a

múlt három évben olyan eredményeket értünk el,

Bor és Piac zsűrijétől, év végén pedig a Debrece-

amelyekre igazán büszkék vagyunk.

EGRI LEÁNYKA ...................................... Magyar Bor Nagydíj 2018 – Magyar Borszakírók Köre
SUPERIOR 2016
Aranyérem – VinAgora Nemzetközi Borverseny 2018
Aranyérem – MUNDUS VINI SummerTasting 2018
EGRI KÉKFRANKOS ........................... Super 12 – Magyar Borszakírók Köre 2018
SUPERIOR 2013 TORNYOS
EGRI KÉKFRANKOS ........................... Aranyérem – Egri Borvidéki Borverseny 2019
SUPERIOR 2016
Ezüstérem – Országos Borverseny 2019
EGRI LEÁNYKA ...................................... Aranyérem – MundusViniSummerTasting 2017
SUPERIOR 2014
Borkiválóság – Nemzeti Borkiválóság Program 2018.
EGRI BIKAVÉR ........................................ Aranyérem – Berliner WeinTrophy 2018
SUPERIOR 2013
Aranyérem – Országos Borverseny 2017
Aranyérem – Vinagora Nemzetközi Borverseny 2017
Aranyérem – Mundus Vini Summer Tasting 2016
VÁRVÉDŐ 2013....................................... Aranyérem – Challenge International du Vin 2018
Borkiválóság - Nemzeti Borkiválóság Program 2018
EGRI BIKAVÉR ........................................ Aranyérem – X. Jubileumi Nemzetközi Kékfrankos Borverseny
SUPERIOR 2015
2018
EGRI LEÁNYKA ...................................... Legjobb Desszert bor – Egri Borvidéki Borverseny 2018
SUPERIOR KÉSŐI SZÜRET 2017
EGRI CSILLAG ......................................... 		
Aranyérem – Egri Borvidéki Borverseny 2019
SUPERIOR 2017

ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK
ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK (FORGALOM %)

ELOSZLÁS

BELFÖLDI ARÁNYOK

helyi értékesítés+borturizmus

40%

47%

HORECA

18%

21%

nagykereskedő

10%

12%

multik

17%

20%

export

15%

ÖSSZESEN

100%

100%

EXPORT
A pincészet a 2013-as évben kezdte palackozott

tország), és a tengerentúlon is (USA, Puerto Rico,

borait a nemzetközi piacokon értékesíteni. A 6

Taiwan és Kína). Folyamatos kapcsolatban állunk

éves munka eredményeként ma már a teljes ér-

külföldi újságírókkal, borszakértőkkel, sommelie-

tékesítés 15%-a az export piacokon talál gazdára.

rekkel és Master of Wine-okkal.

Kiemelkedő a classicus Egri Bikavér, mely a teljes

Részt veszünk nemzetközi kiállításokon, borbe-

export 50%-át teszi ki. Vásárlóink évről – évre egyre

mutatókon, borvacsorákon, konferencián és mes-

nagyobb arányban választják a superior és grand

terkurzusokon, melyet legtöbbször a Kadarka és

superior minőségű tételeinket. Számos országban

különböző kategóriájú Egri Bikavér borainkból tar-

megtalálhatóak a boraink Európában (Szlovákia,

tunk. Ennek is köszönhetően szélesebb körben ér-

Csehország, Hollandia, Belgium, Németország,

keznek a külföldi érdeklődők a borászathoz.

Lengyelország, Málta, Ciprus, Lengyelország, Ész-

BRAND
A Tóth Ferenc Pincészet megjelenésében és kom-

ményen jelent meg, de szerveztünk számos saját

munikációjában a 2017-es év volt a fordulópont.

kóstolót és sajtótalálkozót Egerben és Budapesten

Arculatváltás, névváltozás, weboldal- és webshop-

egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítunk a közössé-

fejlesztés, néhány címkének az átalakítása és az

gépítésre, hiszen egyre többen kísérik figyelem-

egységes kommunikációs- és marketingstratégia

mel mindennapjainkat. Ez a közösség számunkra

kidolgozása voltak az első lépések a márkaépítés

a legfontosabb referencia, akiknek visszajelzései

felé. Az ezt követő időszakban pincészetünk egy-

az egyik alappillére annak, hogy tovább fejlődhes-

re több hazai és nemzetközi rendezvényen, ese-

sünk.

JÖVŐKÉP
Legnagyobb büszkeségünk, hogy pincészetünk

rövidesen átveszi majd a pincekulcsot. Hiszünk

több mint 35 éve független, családi gazdaság. Tóth

abban, hogy az új generációk tudnak igazán friss

Ferenc és felesége már a legtöbb területen átad-

lendületet vinni a vállalkozásba, s ez a kulcs a tuda-

ták a stafétát a következő korosztálynak, amit Tóth

tos minőségi fejlődéshez, ami összhangban van a

Katalin és férje, Szakál Zoltán képviselnek, ugyan-

fogyasztóink igényeivel, ugyanakkor stabil szakmai

akkor már készülődik a harmadik generáció is.

tapasztalatokon és tudáson is alapszik.

Reményeink szerint, Katalinék legkisebb fia, Soma

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
Pincészetünk és annak tulajdonosai évtizedek óta

“A Tóth Ferenc Pincészet tulajdonosa az egri borá-

aktív részesei és szereplői Eger városa és a borré-

szati tradíciók – különösen a kadarka fajta – meg-

gió életének. Ennek megtisztelő visszaigazolása

őrzéséért, több évtizedes, elhivatottan szolgáló

számunkra, hogy Pincészetünk alapítója, Tóth Fe-

szakmai tevékenységéért, valamint a híres “Várvé-

renc, számos szakmai elismerés mellett (2012. év

dő Cuvée” megalkotásáért érdemelte ki a rangos

Egri Borásza, 2017. év Egri szőlőtermelője) 2017-

állami kitüntetést.”

ben megkapta, a Magyar Arany Érdemkeresztjét.

KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁS
•

EBB állandó tagság

•

Eger Borműhely tag

•

Szépasszony-völgyi Vendéglátok Egyesülete – vezetőségi tag

•

Egri Bikavér Borlovagrend – vezetőségi tag (korelnök)

•

Egri Borbarát Hölgyek tag

BORTURIZMUS
Egernek, mint az ország egyik legnagyobb turisz-

lókat tartani. Ezen kívül bor-csokoládé kóstolókat

tikai desztinációjának, a borturizmusa is nagyon

tartunk.

jelentős, amiből maximálisan igyekszünk kivenni

Számos megjelenésünk van, melyek közül a leg-

a részünket. Tesszük ezt, első sorban a minőségi

fontosabbakat említve Egerben: Borszalon, Vino

borok kóstoltatása és megismertetésén keresztül.

Ünnep, Egri Csillag Fesztivál és Egri Bikavér Ünnep,

A Szépasszony-völgyi látványpincénkben számos

ahol kiemelt bemutatkozási helyünk van.

borkóstolót tartunk különböző létszámú csopor-

Állandó kiállítóként megjelenünk a Budavári Bor-

toknak (2-100 főig). Pincészetünk adottságaiból

fesztiválon, Bikavér Párbajon, Kékfrankos Áprilison

adódóan igyekszünk tematikus és vertikális kósto-

és Borjour Rendezvényeken.

OKTATÁS, KUTATÁS
Az Eszterházy Károly Egyetemmel állandó együtt-

kérdéseiről.

működésünk van. A Borászati tanszék gyakor-

Idén a borszakírók versenyének egyik témája a

lati képzésének gyakori helyszíne pincészetünk.

Márkaépítés a borban. Ez a téma a pincészet kiváló

Minden évben kapunk megkeresést diákoktól, akik

márka építése miatt lett kialakítva, amire számos

munkánk egyik szegmenséből választják diploma

írás érkezett Magyországról és nemzetközi pályá-

munkájuknak témáját, amiben konzulensi felada-

zatok is érkeztek.

tokat is végzünk.

Pincészetünknél, a Kadarka fajtával több éve vég-

Az Egerben rendezett Boregyetemen többször tar-

zünk klón kisérleteket.

tottunk előadást, többek között a generációváltás

FEJLESZTÉSEK
Az elmúlt 10 évben, pincészetünk több lépcsőben jelentős beruházásokat hajtott végre:
•

2008-tól folyamatosan: szőlőterületeinket 10 ha-ról 30 ha-ra növeltünk, egyrészt új telepítés,
másrészt vásárlás által.

•

2009: Szépasszonyvölgyi látványpince kialakítása.

•

2010-11: A Kistályai úti feldolgozópincénk jelentős bővítése, teljes technológia fejlesztés, hordós és
tartályos tárolókapacitás bővítése, borházépítés, EU-s pályázati támogatás segítségével.

•

2018-19: A Kistályai úti feldolgozópincénk további bővítése, technológia fejlesztése, tárolókapacitás
bővítése, exkluzív borkóstoló helység kialakítása, EU-s pályázati támogatás segítségével.

•

Tervezett fejlesztés (2020-21): Szépasszonyvölgyi látványpince bővítése és korszerűsítése.

Nagyon fontosnak tarjuk, hogy mind a szőlőterületek, mind a borászat, kizárólag családunk tulajdonában
van. Beruházásaink önerejét, minden esetben saját forrásból biztosítjuk, tagi kölcsönön kívül, semmilyen
hitelünk nincsen. Mindezzel szeretnénk biztosítani, hogy hosszútávon is az Egri Borvidék meghatározó
szőlőtermelői és borászata legyünk. Legfőbb célunk, minőségi bortermelésen keresztül megmutatni, a
magyar bor és az Egri borvidék különlegességeit.

