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Tokaj –  
první celistvá  
vinařská oblast  
na světě

Eger -  
země směsí 

Szekszárd -  
oblast kopců  
a údolí 

Etyek -  
šumivé dědictví 

Nejen aszú dělá Tokaj jedinečným. Tokaj byla od 18. století 
první ucelenou vinařskou oblastí na světě, proto nemůže 
být žádná historie vína úplná, aniž by byla uznána role a 
význam Tokaje. V roce 1737 byl na nařízení císaře Karla III. 
uveden seznam osad, kterým bylo uděleno právo používat 
název “Tokaj”. Byla to vína vyrobena z hroznů sklizených 
v jejich správních oblastech. Byl zakázán dovoz hroznů, 
moštu nebo vína z jiných teritorií, tím byl chráněn původ 
tokajských vín. Vynikající hodnota Tokaje byla uznána 
organizací UNESCO v roce 2002, kdy byl Tokaj uveden na 
seznam světového dědictví pod názvem „Tokaj-Hegyalja 
vinařská oblast historická a kulturní krajina“. Cílem právní 
ochrany je zachování stavu zastavěných staveb a přírod-
ního prostředí. Dnes je to stále uzavřená vinařská oblast 
s výrobou výhradně bílého vína a vinaři ve 27 osadách 
nemohou pěstovat více než šest odrůd. Povoleny jsou 
tyto odrůdy: furmint, hárslevelű, sárgamuskotály, zéta, 
kövérszőlő a kabar.

Eger jako vinařská oblast se vyznačuje bohatou rozma-
nitostí odrůd. Neexistuje žádná černá nebo bílá odrůda, 
kterou by bylo možné považovat za dominantní z hlediska 
výměry nebo objemu produkce. V důsledku toho je mí-
chání v regionu dlouholetou tradicí. Směs, která převyšuje 
všechny ostatní, je samozřejmě egri bikavér se 150-letou 
historií. Její bílý protějšek egri csillag je mnohem mladší s 
pouhými deseti lety od svého založení, ale stále si dokázal 
vybudovat významné postavení na domácím trhu. 
Egeroví vinaři věří, že toto je kategorie vín, která nabízí 
nejlepší šanci vyjádřit potenciál regionu. Přísné předpisy 
a regule kontrolují odrůdy povolené ve směsích a jejich re-
lativní proporce, vinařské postupy a technologii vinařství, 
požadavky na stárnutí a úrovně kvality. Egri csillag tedy 
není jen prostředkem k předvedení rozmanitosti regionu, 
ale také zárukou kvality pro zákazníky.

Vinařská oblast Etyek-Buda, která se často nazývá jako 
„budapešťská vinice“, se vyznačuje chladnějším než je 
průměrné podnebí v Maďarsku, vápenatými půdami a 
kořeněnými víny. Právě kvůli těmto vlastnostem je Etyek 
často přirovnáván k oblasti Burgundska nebo Champagne 
ve Francii. Ve skutečnosti je toto srovnání ještě podstat-
nější, protože József Törley již v roce 1882 poznal, jak 
příznivé jsou místní podmínky pro výrobu šumivých vín. 
Šumivá vína z oblasti Etyek poté brzy dosáhla širokého 
uznání. Dnes se většina místních vinařství zaměřuje na 
výrobu tichých vín a v posledních letech byl Etyek zod-
povědný za některé z nejlepších maďarských chardonnay, 
pinot noir a sauvignon blanc. Naším záměrem je však 
vrátit se k dědictví sektu v regionu a oživit jej jako prémi-
ový produkt s úrovní kvality a požadavky, které půjdou 
nad rámec současných norem. V tomto projektu budou 
hrát důležitou roli hlavní odrůdy vinařské oblasti jako 
jsou chardonnay a pinot noir, ale k vytvoření zvláštního 
a rozpoznatelného stylu v Etyek by měly přispět i další 
místní a mezinárodní odrůdy.

Vinařská oblast Szekszárd je výjimečná díky složitému 
systému propojených údolí a kopců s rozmanitými 
mikroklimaty. Oblast Szekszárd se rozkládá na ploše 
téměř 150 km2 v oblasti, která byla kdysi mořským 
dnem Panonského moře. Písek a sedimenty zanechané 
mořem jsou nyní pokryty spraší, hlavním půdním typem 
vinařské oblasti, proložený vápencem a červeným jílem. 
Vinařské oblasti jsou organicky spojeny s městem a vinice 
jsou propojeny úzkými stržemi rozdělenými na spraše 
tekoucí vodou (místně známé jako „szurdik“). Hustá 
síť kopců a údolí, které vytvářejí jedinečné zóny, pokud 
jde o mikroklima a expozici, společně vytvářejí mírné 
středomořské klima s nemrznoucími prameny, které spolu 
se sprašovými půdami umožňují vinařům vyrábět expre-
sivní, lákavé ovocné víno. Je obvyklé, že místní vinařství 
obhospodařuje několik pozemků, často oddělených po-
měrně velkou vzdáleností, což umožňuje vinařům doladit 
rovnováhu jejich směsí s hrozny pocházejícími z teplejších 
nebo chladnějších oblastí a různých půd. 
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Sdružení Fine Wines bylo založeno s cílem vzdělávat milovníky 
vína, vinařské profesionály a přicházející návštěvníky o výhodách 
středoevropských a východoevropských vín, zejména maďarských vín. 
Maďarsko je zemí s pozoruhodnou historií vinařství a výroby vína, ale 
pokud jde o mezinárodní trhy, je stále jen začínajícím hráčem. Bohatá 
rozmanitost místních odrůd a terroirů nebyly stále ještě dostatečně 
prozkoumány zbytkem světa. 

Důslednost, vysoká kvalita a individuální charakter - to jsou klíčová 
slova popisující práci členů asociace „FINE WINES“ v minulých dese-
tiletích, a právě k tomu odkazují slova „jemná vína“, která jsou uvedena 
v názvu organizace. Všichni věří, že spolupráce, vzájemná pomoc a 
nezištné sdílení odborných znalostí a profesionálních kontaktů jsou tím 
nejlepším způsobem, jak by mohla být jejich vína a vinařské oblasti oce-
něny v zahraničí. Tento duch spolupráce je vyjádřen slovem „Associace“. 
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Členové FWA zastupující čtyři 
různé vinařské oblasti jsou vliv-
nými a důležitými vinařstvími. 
Společně poskytují rozmanitý, 
komplexní a snadno pochopitelný 
průřez produkcí kvalitního vína 
v Maďarsku. Každé vinařství 
představuje typický vinařský 
styl příslušné vinařské oblasti 
a společně pokrývají širokou 
škálu maďarských vín v jednom 
komplexním sortimentu. Jejich 
společné hodnoty jsou založeny 
na tom, že jsou to menší nebo 
středně velká vinařství, mají vzá-
jemnou rodinnou sounáležitost 
s respektem k místním tradicím 
vinařské kultury a vinařství, v 
souladu s neúprosným duchem 
inovací.  
 
Seznámením se s víny členů FWA 
můžete poznat místní odrůdy, 
tradiční směsi, rozmanité styly 
a specifické znaky maďarských 
vinařských oblastí. Můžete pro-
zkoumat pestrou a širokou škálu 
špičkových regionálních vín, 
která uspokojí chutě spotřebitelů 
v každém ohledu. Společným 
cílem je také výroba vína šetrná 
k životnímu prostředí, přičemž 
někteří vinaři se rozhodli vyrábět 
vína v kvalitě BIO.
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Vinařská Oblast Sopron 

Vinařská Oblast Etyek-Buda

Vinařská Oblast Szekszárd 
 
Vinařská Oblast Eger
 
Vinařská Oblast Tokaj

Účelem sdružení je poskytovat spotřebitelům dostatečné informace prostřednic-
tvím vzdělávání v oblasti kontrolovaných označení původu (Etyek-Buda OEM, 
Sopron / Ödenburg OEM, Szekszárd OEM, Tokaj OEM, Eger OEM), což jim zase 
umožňuje činit informovaná rozhodnutí a najít produkty, které nejlépe vyhovují 
jejich očekáváním. Chtějí jasným a snadno srozumitelným způsobem představit 
vlastnosti a rozmanitost maďarských vinařských oblastí, vinařské tradice a vinař-
skou kulturu, a poskytnout tak spotřebitelům vína praktické vedení v souvislosti se 
složitostmi označení původu, vinařských oblastí a vín.  
 
Dalším cílem je informovat zákazníky o odpovědné konzumaci vína a rizicích 
spojených s nadměrným příjmem alkoholu ve společném úsilí s programem „Víno v 
míře“, které prosazuje udržitelnou kulturu vína.

Vinařský Region  
Horní Pannon:  
ETYEK-BUDA & 
SOPRON -  
Vinařství Etyeki Kúria 

Budování komunit a snaha o spolupráci jsou 
vysoce ceněné hodnoty sdílené všemi členy 
FWA. Uvědoměním, které vedlo k založení 
FWA, bylo to, že spojením svých sil mohou 
efektivněji informovat spotřebitele o ma-
ďarských zeměpisných označeních, systému 
kontrolovaných označení původu, vinařských 
oblastech a jejich typických vínech. 

Members of FWA

Vinařský Region 
Severovýchodní 
Maďarsko:  
EGER -  
Vinařství Tóth Ferenc

Panonský Vinařský 
Region:  
SZEKSZÁRD -  
Vida Péter Szekszárd

Tokajský Vinařský 
Region:  
TOKAJ -  
Organické Vinice 
Tokaj-Hétszőlő 
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V dnešním světě téměř ve všech oblastech se do 
popředí dostalo sdílené myšlení a jednání, význam 
týmové práce se ještě navýšil. Pevně věříme, že 
čtyři jsou více než jeden, za předpokladu, že mohou 
spolupracovat správným způsobem a najít společné 
cíle nad rámec svých individuálních zájmů. Toho 
jsme dosáhli. 

Katalin Tóth 

Musíme být odvážní. Společným postavením tváří v 
tvář konkurenci jsme silnější než pouhým pokračo-
váním podnikání v našich malých bublinách. Tato 
cesta, kterou jsme společně podnikli, nabízí šanci na 
skutečný pokrok. 
 
Anna Gézárt

Věřím, že je možné dělat věci tímto způsobem: 
jednat v duchu sdílených hodnot, spolupracovat za 
hranicemi vinařských oblastí a v neposlední řadě 
pracovat ve společnosti skvělých lidí. Spolu. 
 
Péter Vida

Ve světě vína byly vždy nanejvýš důležité mezilid-
ské vztahy. I samotný požitek z vína je něco velmi 
osobního. Proto věříme, že spojit síly a spolupra-
covat s vinaři, kteří sdílejí naše hodnoty a usilují 
o stejně vysokou úroveň, bude vzrušující a skvělá 
zábava. 
 
Gergely Makai
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Vinařská Oblast Etyek-Buda 

Etyeki Kúria  
Sauvignon 
Blanc

Etyeki Kúria  
Chardonnay 

Chladnější klima vinařské 
oblasti Etyek-Buda vyhovuje 
sauvignon blanc jako ulitá. 
Vína vyrobená z této odrůdy se 
vyznačují svou kořenitostí, živou 
kyselostí a stylisticky řečeno 
zaujímají střední cestu mezi 
klasicky zdrženlivými příklady z 
Loiry a intenzivnějšími výrazy z 
Nového Zélandu. Ve společnosti 
Etyeki Kúria se rozhodli pro níz-
koteplotní fermentaci a redukční 
technologii ke zvýraznění 
primárního charakteru ovoce. 
Krátké zrání na jemných kalech 
dodává vínům extra strukturní 
složitost. 

zeměpisná poloha:  
 
hlavní půda: 
 
podnebí: 
 
plocha vinné révy: 
 
nejoblíbenější odrůdy:

Této klasické mezinárodní 
odrůdě se daří v půdách vinařské 
oblasti Etyek-Buda bohatých 
na vápník. Nemůžete správně 
porozumět terroiru Etyek, aniž 
byste neznali jeho chardonnay, 
protože jsou jedním z nejúspěš-
nějších produktů v regionu. 
Etyeki Kúria vyrábí chardonnay 
v různých stylech. Toto víno bylo 
částečně fermentováno v dubu a 
částečně v ocelových nádržích. 
Je to kořeněné a okouzlující 
komplexní víno.

Etyek-Buda DOC

Etyek-Buda DOC

součást vinařské oblasti Horní Pannon, nachází se v severním Zadunají 
 
vápenec 
 
chladné zimy a ne příliš horká léta 
 
1652 ha 
 
sauvignon blanc, chardonnay, pinot noir

Etyek-Buda DOC

Kúria Sopron 
Merlot

Kúria Sopron  
Kékfrankos

Někteří lidé nazývají Etyek-Buda 
„maďarským Burgundskem“, 
takže by nemělo být překvape-
ním, že zde pinot noir našel dru-
hý domov a stabilně se prosadil. 
Během své dvacetileté historie v 
této oblasti si tato citlivá odrůda 
získala silné pokračování a vy-
vinula rozpoznatelný styl, který 
odráží oblast Etyek-Buda. Pinot 
Noir z vinařství Etyeki Kúria 
zraje v sudech z maďarského, ra-
kouského a francouzského dubu 
a výsledná vína jsou elegantní, 
komplexní a mnohostranná. 
Jsou hrdostí a radostí tohoto 
vinařství. 

Sopron je na více než polovině 
svých vinic osázen odrůdou 
frankovky a tím je i nejdůležitěj-
ším regionem na její produkci. 
Právem je tedy považován za 
„vlast Kékfrankos“. Hrozny, kte-
ré se zde pěstují, produkují vína 
s mírnou tříslovinou, pikantní 
kyselostí, dobrou rovnováhou a 
živým ovocem. To vše platí pro 
Kékfrankos společnosti Etyeki 
Kúria spolu s dalšími výhodami 
plynoucími ze správného stárnu-
tí v sudech i lahvích. Výsledné 
víno vykazuje chladnou eleganci 
a může být uskladněno po 
mnoho dalších let.

Dnes je Sopronská vinařská 
oblast nejvíce známá svými čer-
venými víny. Chladné a větrné 
klima spolu s půdami bohatými 
na minerály produkuje živá vína 
se zralými ovocnými tóny. Velmi 
úspěšný Merlot z vinařství 
Etyeki Kúria se dokáže zalíbit 
širšímu publiku, má sametovou 
strukturu a skvěle definuje 
danou oblast. Toto červené víno 
zrající v dubu vykazuje vynika-
jící rovnováhu v chuti s velkým 
potenciálem dalšího zrání. 

Etyeki Kúria  
Pinot Noir

Sopron DOC Sopron DOC
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Založeno:  
 
Vinice: 
 
Produkce: 
 
Web: 
 
E-mail:

Vinařství Etyeki Kúria 

Věříme, že budoucnost je postavena na minulosti a snažíme se pracovat v inovativním duchu při respektování 
tradic a učení se z nich. Důležitým mezníkem v naší historii považujeme to, když jsme jako první v regionu 
zasadili révu Pinot Noir k výrobě červeného vína, které se dříve používalo pouze k výrobě šumivých vín. 
Práce na dvou odlišných místech, Etyek-Buda a Sopron, nám umožňuje vytvářet vzrušující sortiment vín, od 
lehkých, ovocných šumivých vín, přes charakteristická bílá vína s kyselinou až po zralá červená. Domovem 
tria sauvignon blanc, chardonnay a pinot noir je vinařská čtvrť Etyek-Buda, která se nachází pouhých 30 
minut od Budapešti. Ve šopronských vinicích, které se nacházejí v severozápadním rohu Maďarska na hranici 
s Rakouskem, dominují kékfrankos (frankovka) a merlot.

1996

32 hektarů ve vinařské oblasti Etyek-Buda a 22 hektarů ve vinařské oblasti Sopron

250 000 lahví / rok  

eu.etyekikuria.com 

etyek@etyekikuria.com

Když jsme se pustili do stavby 
nového sídla, byla jistá jedna věc: 
starší budovy patřící k vinařství 
musí být zachovány. To byl jeden 
ze základních předpokladů, které 
musel architekt zvážit, než provedl 
plány na rekonstrukci do podoby 
modernějšího vinařství. Po naší 
každodenní práci na vinicích a 
ve sklepě jsme strávili zdánlivě 
nekonečná sezení a snažili jsme 
se sladit koncepty architekta s 
koncepcemi vinaře o tom, co dělá 
zařízení vinařství skvělým.  
 
Při pohledu zpět však nejživější 
vzpomínky nezanechal dvouletý 
proces přípravy, ale poslední 
dva měsíce stavebních prací. 
Nezapomenutelné období, kdy 
se závěrečné fáze rekonstrukce 
shodovaly se sklizní. V té době 
se stavební práce přesunuly do 
přízemí, ale to znamenalo, že 

okolo se nacházely pouze holé zdi. 
Když byly přivezeny první svazky 
vinné révy do sklepa, stále zde 
chyběly části střechy a některá 
místa neměla instalována žádná 
světla. U bran soupeřily o vjezd 
kamiony naložené hrozny a kami-
ony naložené betonem. Dostupné 
zdroje energie nebyly dostatečné 
pro současný provoz jeřábu a lisu. 
Během dvouměsíčního období 
sklizně byly ocelové fermentační 
tanky přesunuty šestnáctkrát. 
 
Nakonec všechno dobře dopadlo; 
vína toho ročníku i nová zařízení 
předčila naše očekávání. Bylo to 
náročné období, ale stálo to za to. 
Od té doby, kdykoli se zdá, že jsme 
v době sklizně vyčerpaní a una-
vení, musíme si jen připomenout, 
čím jsme si prošli dříve. Najednou 
vypadá úkol, který nás čeká, 
mnohem méně náročný.

Jak postavit  
vinařství během 
doby sklizně 

https://eu.etyekikuria.com
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Narušení  
vinařské scény 
Etyek je severní vinařská 
oblast s chladným podnebím 
a vápnitými půdami. Zdálo se, 
že jak přírodní podmínky, tak 
poptávka na trhu upřednostňují 
produkci bílého vína.  
 
To byly podmínky, které musela 
Etyeki Kúria vzít v úvahu při 
zahájení provozu. Museli jsme 
stavět na mezinárodních odrů-
dách vhodných pro chladnější 
klima, jako jsou chardonnay a 
sauvignon blanc. Rozhodnutí 
fungovalo dobře, kvalita našich 
stáčení byla od začátku vysoká a 
konzistentní. Pro vinařství, které 
podniklo první kroky v téměř 
úplně zapomenuté vinařské ob-
lasti, bylo obzvláště důležité, aby 
si tato vína rychle získala uznání 
a byla domácími spotřebiteli 
velmi oblíbená. 
 
S ohledem na to bylo docela 
odvážné a riskantní vysadit na 
začátku druhého tisíciletí Pinot 
Noir s ambicí vyrábět červená 
vína v Etyeku. V té době se z 
pinot noir v regionu vyráběla 
bílá šumivá vína. V Etyeki Kúria 
se plány na výrobu červeného 
vína začaly formovat koncem 90. 
let 20.století. Výsadba začala v 
roce 2001 pomocí francouzských 
a německých klonů vhodných 

Oživení zapomenuté  
vinařské oblasti 

Tradice vinařství v Etyeku je 
více než tisíciletá. Po mnoho 
století hrál region zásadní roli 
při zásobování obchodníků s 
vínem a restaurací v nedalekém 
hlavním městě Budapešti. Ale 
stejně jako ve většině ostatních 
evropských vinařských oblastí, 
pustošení Phylloxera zasadilo 
průmyslu ničivou ránu. V 
tu chvíli všechny náznaky 
nasvědčovaly tomu, že osud vi-
nařství v Etyeku byl zpečetěn. 
Historie moderního vinařství 
v Maďarsku začala v 90. letech 
20.století. Možná je přesnější 
nazývat to restartem nebo 
oživením. To je doba, kdy byly 
vinice Etyek – Buda oficiálně 
uznány jako vinařská oblast. 
Právě v tomto okamžiku začala 
v regionu působit významná 
postava historie maďarského 
vinařství. Tibor Báthori jako 

první zavedl jak jemné lisování 
na pneumatických lisech, tak i 
fermentaci s řízenou teplotou. 
Tyto technologie hrají zásadní 
roli při výrobě expresivních 
vín s výraznými ovocnými 
příchutěmi.  

Mnoho dnešních předních 
maďarských vinařství zahájilo 
svou kariéru během tohoto 
desetiletí. Jsme hrdí na skuteč-
nost, že vinařství Etyeki Kúria 
bylo jedním z prvních v řadě, 
které v 90. letech znovu sezná-
milo širokou veřejnost s víny 
Etyek. Považujeme za obzvláště 
inspirativní, že vinařství za-
hájilo provoz ve stejné budově, 
kde pracoval Tibor Báthori. 
Inspirují nás však nejen jeho 
historické úspěchy, ale také nás 
vede podobná touha inovovat a 
nacházet nové způsoby rozvoje. 

pro výrobu červeného vína. Náš 
první Pinot Noir byl plněn do 
lahví v roce 2003. 
Od té doby se Pinot Noir stal jed-
ním z hlavních zástupců našeho 
vinařství. Se vším uznáním, 
které víno za ta léta nasbíralo, 
se kdysi zdánlivě riskantní krok 
nakonec jevil zcela správným. 
Pinot Noir od Etyeki Kúria je 
širokou veřejností považován 
za značku mezi maďarskými 
zástupci této odrůdy. Úspěch, 
na který jsme ale nejvíce pyšní, 
je v tom, že kvalita našich vín 
přesvědčila několik místních 
vinařů, aby šli v našich stopách 
a dnes je pinot noir vinifikované 
jako červené víno jedním z 
předních vinařských stylů v 
Etyek – Buda.
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Tokajská Vinařská Oblast
zeměpisná poloha:  
 
hlavní půdy: 
 
podnebí: 
 
plocha vinic: 
 
nejoblíbenější odrůdy:

Tokaj-Hétszőlő 
Estate 
Furmint Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Furmint  
Selection Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Late Harvest 
Bio

Furmint je nejdůležitější odrůda 
v tokajské vinařské oblasti. 
Aromaticky neutrální odrůda 
je schopna vyjádřit svůj terroir 
s velkou přesností. Poměrně 
živá kyselinka typická pro tuto 
odrůdu přispívá k eleganci a 
dlouhověkosti vín. V případě 
Furmint Selection je šťáva z peč-
livě vybraných bobulí fermento-
vána v dřevěných kádích a zraje 
na kalech. Je to víno s intenzivní 
vůní, dobrou hmotností, velkou 
odolností a pozoruhodným 
potenciálem k dalšímu zrání. 

Furmint se používá k výrobě 
vín v Tokaji po mnoho staletí, 
takže je oprávněně považována 
za domorodou odrůdu. Aby mohl 
předvést to nejlepší, potřebuje 
půdy bohaté na minerály, a když 
jsou jeho požadavky splněny, 
vína s velkou přesností odrážejí 
jejich terroir. Od roku 2009 se 
Tokaj-Hétszőlő rozhodl klást 
mnohem větší důraz na výrobu 
suchých vín. Cílem Estate 
Furmint je uchovat ovocné 
aroma při výrobě poddajného, 
ale přesto výrazného vína. 

Furmint je odrůda známá svou 
živou kyselostí a schopností 
akumulovat cukr. Scvrklé bobule 
se přirozeně sklízejí na výrobu 
sladkého vína a tím si Tokaj 
vydobyl legendární postavení, 
kterého si užívá již po mnoha 
staletí. Díky dobře zvolenému 
pokrmu vytváří bohatá vůně 
medu a sušeného ovoce sladkých 
vín z pozdního sběru nezapo-
menutelný kulinářský zážitek. 
V Tokaj-Hétszőlő je pozdní 
sběr fermentován v ocelových 
tancích, aby se zachovala lákavá 
ovocná chuť.

Tokaj DOC Tokaj DOC Tokaj DOC 

vinařská oblast Tokaj, severovýchodní Maďarsko  
 
sopečné podloží, sprašový kryt 
 
chladné zimy, středně horká léta 
 
5700 ha 
 
furmint, hárslevelű, sárgamuskotály

The Tokaj Wine Region  
Historic Cultural Landscape  
is part of the UNESCO World Heritage

Tokaj-Hétszőlő 
Szamorodni 
Sweet Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Aszú  
5 Puttonyos

Szamorodni je kategorie vín jedi-
nečná pro Tokaj. Název je polské-
ho původu a znamená ‚jak přijde 
‚. Název odkazuje na skutečnost, 
že na rozdíl od Aszúsů, kde se 
scvrklé bobule sklízejí odděleně, 
u Szamorodni se svazky hroznů s 
bobulemi infikovanými zdravými 
i ušlechtilými hnilobami sklízejí 
najednou. Po kvašení víno zraje 
v sudech. Tokaj-Hétszőlő ‘Sweet 
Szamorodni je moderní víno, kte-
ré je živé a osvěžující. Vyznačuje se 
bohatými vůněmi sušeného ovoce 
a vynikající rovnováhou mezi 
kyselostí a zbytkovým cukrem. 

Jedinečné tokajské mikroklima, 
houba Botrytis cinerea (také 
známá pod názvem „ušlechtilá 
hniloba“) a zkušenosti po staletí 
jsou základními ingrediencemi 
pro vytvoření dokonalého 
vinařského zázraku: Tokaj Aszú. 
Po pečlivé a dlouhotrvající 
ručním sklizni, kdy se sušené 
bobule sklízejí jedna po druhé, 
se bobule aszú namočí do vína, 
poté se lisují a podle předpisů se 
nechají zrát v sudech a nakonec 
v láhvi. Tokaj-Hétszőlő’s Aszú se 
vyznačuje neobyčejnou škálou 
vůní, velkou vyrovnaností a 
komplexitou.

Tokaj DOC Tokaj DOC
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Prvotřídní organické vinice Tokaj-Hétszőlő se nacházejí na jižních 
svazích hory Tokaj. Hétszőlő pochází z roku 1502. Dříve patřily králov-
ským rodinám, včetně císařů rakousko-uherské monarchie. „Hétszőlő” 
znamená 7 nejlepších pozemků vinic na Tokajské hoře. Hétszőlő 
používá pouze své vlastní ručně sbírané hrozny, které jsou ošetřeny 
nejpřirozenějším způsobem. Historický sklep Rákóczi je vlastnictvím 
vinařství Hétszőlő. Nachází se v samém srdci tokajského města, hned 
vedle kostela na hlavním náměstí města. 

Organické Vinice Tokaj-Hétszőlő 
Založeny:  
 
Vinice: 
 
Produkce: 
 
Web: 
 
E-mail:

1502 / 1991

55 hektarů ve vinařské oblasti Tokaj 

150 000 lahví / rok  

www.tokajhetszolo.com/en 

tokaj@hetszolo.hu

Jednou z věcí, díky nimž je Aszús 
tak výjimečný, je skutečnost, že 
ani vinaři, kteří na něm pracují 
po celý rok, nikdy nemohou vě-
dět, co mohou očekávat. Hlavní 
vinař Tokaj-Hétszőlő Gergely 
Makai tvrdí, že s každým roční-
kem je mu neustále připomíná-
no, že ve vinicích, kde se Aszús 
rodí, se dějí nepředvídatelné 
události, hraničící se zázraky.  

„Během sklizně jdete ven, abyste 
zkontrolovali vinnou révu a 
nenajdete žádné známky toho, 
že by se vytvářely bobule aszú.” 
A pak sotva o týden později jsou 
svazky hroznů plné scvrklých 
bobulí napadených houbou 
Botrytis.  

Věda přišla s vysvětlením 
mnoha aspektů vedoucích k 
tvorbě bobulí Aszú. Víme, jaké 
vlastnosti terroiru a odrůd 
jsou potřebné. Víme také, že 
po mokrých obdobích musí 
následovat sušší období. 

Tajemství Aszu Nelze však s jistotou předpově-
dět, kdy se začnou bobule aszú 
vyvíjet. V některých letech se 
vůbec nevyvíjejí. Sklizeň je pro 
vinaře po celém světě nervy 
drásajícím obdobím, avšak v 
Tokaji je tu další prvek, který 
vám přidá na bolestech hlavy: 
úzkostné čekání na výskyt 
bobulí aszú.  

Být vydán na milost a nemilost 
přírodě je něco, co nás spojuje 
s předchozími generacemi 
pracujícími v Tokaji před námi. 
Vrací nás zpět o pět století a 
měli bychom být vděční za 
připomenutí, které spojuje naši 
přítomnost s minulostí. První 
dokument s odkazem na Aszú 
pochází z roku 1571 a konkrétně 
zmiňuje vinici Hétszőlő, což je 
nejen název našeho dnešního 
vinařství, ale také naše nejdů-
ležitější vinice a místo, kde bylo 
vinařství postaveno. “ 

http://www.tokajhetszolo.com/en
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Pracovat ekologicky pro 
ochranu našeho dědictví 

Moderní maďarské vinařství 
začalo v 90. letech 20.století. 
Tokaj-Hétszőlő bylo založeno v 
roce 1502 bylo jedním z prvních 
vinařství v Maďarsku, které po 
pádu komunismu obnovilo své 
historické dědictví. Při zpětném 
pohledu je jasné, že tomuto no-
vému začátku bylo přikládána 
mnohem větší důležitost, než že 
byl jeden z prvních.  

Vinice, které tvoří souvislý 
pozemek obklopující centrální 
budovu vinařství, jsou tak 
vzácné, jelikož bylo upuštěno 
od intenzivního nadužívání 
chemikálií, které bylo tak 
rozšířené ve druhé polovině 20. 
století, a proto při obnově vi-
nařství bylo snadné se zavázat 
k ekologickému zemědělství. Je 
třeba poznamenat, že v té době 
nebylo udržitelné zemědělství a 
ochrana půdního mikrobiomu 
zdaleka hlavním problémem v 
Maďarsku nebo v Evropě.  

Rok 2009 byl rokem, kdy jsme 
učinili další zásadní krok. Byli 
jsme mezi prvními vinařstvími 
v Tokaji, kdo se rozhodl přizpů-
sobit naše zemědělské postupy 
požadavkům na ekologickou 
certifikaci. To znamenalo, že 
jsme museli zaručit, že všechny 
procesy používané na vinicích 
až po stáčení našich vín jsou 
ekologické.  V té době jsme měli velké po-

chybnosti a pronásledovaly nás 
obavy. Minulé desetiletí však 
jasně prokázalo, že naše dvě 
vinice, Hétszőlő a Nagyszőlő, 
byly před staletími oprávněně 
klasifikovány jako první osá-
zení. Podmínky poskytované 

těmito pozemky nám umožňují 
dosahovat trvale vysoké kva-
lity jak u našich sladkých vín, 
která vyžadují na podzim vlhké 
počasí, stejně tak i suchých vín, 
jejichž vzestup zcela změnil ráz 
vinařství v Tokaji. 

Suchá  
revoluce 

Po staletí byl název Tokaj 
synonymem sladkých vín. A 
přestože Tokaji Aszú je stále 
vrcholnou slávou vín vyráběných 
v této oblasti, „suchá revoluce“ 
posledních let otevřela novou 
kapitolu historie Tokaje.  

Byli to dva mladí profesionálo-
vé, kteří byli v Tokaj-Hétszőlő 
převážně zodpovědní za vzestup 
suchých vín. Gergely Makai 
začínal jako vinař a dnes je 
výkonným ředitelem. Tamás 
Oroszlán začínal jako koordinátor 
ochutnávek a dnes je naším 
ředitelem prodeje a marketingu. 
Společně spojují působivou 
vinařskou a vinařskou odbornost 
s hlubokým porozuměním 
globálního trhu s vínem. 

Začátky byly docela nepříznivé, 
protože první ročník, rok 2010 
byl nejnáročnějším rokem s 
rekordním množstvím deště a 
nízkých teplot. Bylo zapotřebí 
hodně odhodlání a pozornosti 
upřená na detaily ve vinicích a 
poté pečlivý výběr správných 
pozemků, abychom přišli se 
dobrými hrozny pro náš první 
Furmint Selection. Naštěstí bylo 
víno dobře přijato. Rok 2011 se 
ukázal jako vynikající ročník. 
Měli jsme na paměti poučení 
z předchozího roku, což nám 
pomohlo k výrobě „estate“ vína a 
Furmint Selection. Další ročníky 
se týkaly hlavně dolaďování 
dubového hospodářství.  

Bylo obtížné zjistit nejen to, které 
vinice přinášejí nejlepší hrozny 
pro suchá vína, ale vlastně které 
úseky v konkrétní vinici. V Tokaji 
se složení půdy může značně 
lišit, dokonce i na stejné vinici. 
Nakonec to byla naše nejvýše po-
ložená oblast, Kis Garai, která se 
ukázala jako nejvhodnější. Jedná 
se o vinici, kde se sprašová ornice 
téměř úplně rozrušila a kořeny se 
musí zařezat přímo do sopečného 
podloží. Hrozny pěstované na 
tomto místě produkují vína se 
silným minerálním charakterem, 
a to je styl, který je stále více 
žádaný nejen v Maďarsku, ale po 
celém světě.
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Vinařská Oblast Szekszárd 
zeměpisná poloha:  
 
hlavní půdy: 
 
podnebí: 
 
plocha vinné révy: 
 
nejoblíbenější odrůdy:

část panonské vinařské oblasti, leží v jižní části Zadunají  
 
spraše 
 
mírně chladné zimy, horká léta 
 
2600 ha 
 
kékfrankos (frankovka), kadarka

Vida Péter 
Tündértánc

Vida Péter 
Bonsai Kadarka

Kromě pěstování původních 
odrůd má vinařská oblast dlou-
holetou tradici pěstování mezi-
národních odrůd. Fungují dobře 
ve všech typických směsích 
regionu: růžových, suchých vín 
siller, lehčích i těžších červených 
vín. V Tündértánci je šťavnatá a 
ovocná chuť merlotu pozved-
nuta pikantním charakterem 
frankovky. Jedná se o příjemnou, 
okouzlující a elegantní směs, 
velmi podobnou tanci víl. 

Kadarka se v Maďarsku pěstuje 
od 15. století a nyní je obecně 
považována za místní odrůdu. 
Dnes se v Szekszárdu pěstuje 
každá čtvrtá réva kadarka. 
Místní vinaři vždy měli k odrůdě 
zvláštní vztah, což dokazuje 
skutečnost, že všechny skutečně 
staré plantáže v Szekszárdu 
jsou kadarkas. Hrozny pro Vida 
Bonsai pocházejí ze stoletých 
vinic. Pikantní charakter, živost, 
elegance a osvěžující tempe-
rament jistě okouzlí každého 
milovníka vína. 

Szekszárd DOC Szekszárd DOC

Vida Péter 
Lösz

Vida Péter 
Bikavér

Vida Péter 
Hidaspetre 
Kékfrankos

Hlavním typem půdy v 
Szekszárdu je spraš. Vína z hroz-
nů pěstovaných na sprašových 
půdách jsou typicky výrazná s 
ovocně-květinovými vůněmi, 
kulatou kyselostí a tříslovinami 
a není třeba ponechat dlouho 
ve sklepě ani silnější vína, i ta 
jsou připravena k pití v relativně 
mladém věku. Vida Lösz je ele-
gantní a okouzlující víno, které 
je skutečným odrazem terroiru 
Szekszárdových údolí. 

Bikavér je tradiční a symbolická 
směs regionu, víno, které si po 
celou dobu své dlouhé historie 
vždy velmi vážilo. Jedna po-
lovina je tvořena kékfrankos 
a kadarka, zbytek je pečlivě 
chráněnou směsí povolených 
mezinárodních odrůd. Směs se 
potom nechá stárnout v sudech 
po dobu nejméně jednoho roku. 
Vida Bikavér se vyznačuje vý-
raznou kořenitostí, bezchybnou 
rovnováhou a elegancí, jak se na 
pravé víno Szekszárd hodí. 

Odrůda pocházející ze starých 
dalmatsko-maďarsko-rakous-
kých území kékfrankos má 
velkou schopnost vyjadřovat 
terroirové rozdíly a je schopná se 
vyrovnat se změnou podmínek 
způsobenou globálním oteplová-
ním a produkovat špičková vína. 
Jedna z předních odrůd vinařské 
oblasti Szekszárd s jednou vinicí 
a prémiovými kékfrankoses si 
začíná získávat pozornost, kte-
rou si zaslouží. Vida Hidaspetre 
je víno s jedinou vinicí, které 
vykazuje vyváženost s osvěžují-
cími taniny. 

Szekszárd DOC Szekszárd DOC

Szekszárd DOC
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V roce 2011 získal Péter Vida prestižní ocenění „Vinař roku“. V následujících letech rodina učinila důležitá 
dlouhodobá rozhodnutí a vinice byly znovu vysazeny v souladu s novou strategií. Po třiceti letech čekání nyní 
vlastní vinice, které mohou vyjádřit skutečný Szekszárd terroir. „Naším cílem je propagovat myšlenku, že 
pravá vína Szekszárd jsou ta, která jsou elegantní a příjemná,“ říká Péter Vida. Důraz je kladen na Kékfrankos, 
Kadarku a Szekszárd Bikavér; Vidas věří, že jde o vína, která nejlépe vyjadřují jedinečný charakter regionu. 
Produkce hroznů nejvyšší kvality je jejich hlavní prioritou: „Vinice by si měly užívat ideální podmínky. 
Děláme vše pro to, abychom toho dosáhli, a zacházíme s nimi jak nejpřirozeněji to jde“. 

Založeno:  
 
Vinice: 
 
Produkce: 
 
Web: 
 
E-mail:

1989

23 hektarů ve vinařské oblasti Szekszárd  

120 000 lahví / rok  

www.vidaborbirtok.hu/en 

info@vidaborbirtok.hu

Vida Péter Szekszárd

Proč víno? 

Zakladatel vinařství Péter Vida - 
držitel prestižního ocenění „Vinař 
roku“ v roce 2011 - je dnes jednou 
z vůdčích osobností vinařské 
oblasti Szekszárd. Jeho výstup 
na vrchol však nebyl procházkou 
růžovým sadem. Tradičně téměř 
všechny rodiny v Szekszárdu 
vlastnily několik vinic a vyráběly 
víno, ale zřídka vyráběly vína nad 
rámec potřeb rodiny.  

„Byl jsem studentem střední 
školy, když moje rodina koupila 
pozemek o rozloze asi 2 000 m2 
v Baktě, kde, jak se říkalo, bylo 
nemožné se dostat do vlastnictví 
půdy, pokud jste ji nezdědili. 
Historicky to byla nejuznávanější 
vinice v Szekszárdu, ale s časem 
ji město spolklo a na vinici se bu-
dovala sídliště. Dnes jsme jediná 
rodina v Baktě provozující vinice.  

Já jsem byl v rodině ten, kdo 
studoval enologii, a proto to byla 
moje zodpovědnost, abych spolu 
se svými sourozenci pečoval o 
vinnou révu. Byl jsem zvědavý, 
co si ostatní myslí o práci, kterou 
jsme odvedli, a tak jsem se rozhodl 
přihlásit naši Kadarku na místní 
vinařskou soutěž. Víno bylo regis-
trováno pod jménem mého otce 
a celý obchod jsem ponechával v 
tajnosti.  

V neděli ráno můj otec četl 
noviny a tam bylo tučným 
písmem označeno jako víno číslo 
jedna na místní soutěži Kadarka 
z vinařství Sándor Vida. Můj otec 
byl opravdu přísný člověk, ale v tu 
chvíli jsem v jeho očích viděl slzy 
radosti. Objal mě a řekl: „Uvidíš, 
jednoho dne ti to Bůh vrátí.“ Jeho 
reakce potvrdila mé přesvědčení, 
že výroba vín je obohacující 
kariérou. “ 

http://www.vidaborbirtok.hu/en
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Klíč od sklepa 

Jako student střední školy 
Péter Vida studoval vinařství 
a enologii. Mnoho skvělých 
učitelů, které tam potkal, mělo 
silný vliv na jeho kariéru. 
„Vzpomínám si, že jeden z 
mých učitelů zahájil svou lekci 
vinařství tím, že před třídou 
zvedl nůžky a pak se zeptal: „Co 
držím v ruce?“. “Zahradnické 
nůžky, pane učiteli,” odpověděla 
třída. A jeho odpověď byla: 
„Prosím, pamatujte, toto nejsou 
nůžky na prořezávání, ale klíče 
od sklepa.“  

Nejdůležitějším faktorem 
určujícím kvalitu vín je kvalita 

hroznů. Musíte ale také akcep-
tovat, že jako vinař jste vydáni 
na milost a nemilost přírodě. Po 
pravdě řečeno, s klimatickými 
podmínkami, které máme v 
Szekszárdu, nejsou rizika spoje-
ná s výrobou vína tak velká. 
 
Szekszárd jako vinařská oblast 
je jediná svého druhu, hustá síť 
kopců a údolí vytváří jedinečné 
zóny, pokud jde o mikroklima 
a expozici. Klíčem k bohatému 
ovoci a okouzlujícím texturám, 
které Szekszárdská vína nabízejí 
a spotřebitelé tak milují, je však 
místní půda: spraše. 
 

Odborníci se shodují, že vína 
vyrobená z hroznů pěstovaných 
na sprašových půdách jsou 
typicky výrazná s ovocně-kvě-
tinovými vůněmi, kulatou 
kyselostí a tříslovinami a není 
potřeba delšího sklepení ani 
u těch hutnějších vín, i ta jsou 
připravena k pití v relativně 
mladém věku. Jako potvrzení 
významu tohoto typu půdy 
jsme se rozhodli označit jedno z 
našich vín prémiové kategorie: 
Lösz. 

Bonsai v  
Szekszárdu 

Péter Vida rád bere návštěvníky 
na prohlídku vinic s průvodcem. 
„Jednou k nám přišel japonský 
obchodník s vínem. Ochutnal 
vína, poslechl si příběh kadarky 
a poté mě požádal, abych ho 
vzal na prohlídku vinic. Když 
jsme dorazili, vyskočil z auta, 
běžel směrem k vinicím a celou 
dobu se tloukl do hlavy, jako by 
právě udělal nějaký velký objev. 
„Bonsai, bonsai!” křičel. 

Později jsem se dozvěděl, že v 
Japonsku je to posvátný rituál, 
když dědeček daruje vnoučeti 
bonsaje, které zasadil před 
desítkami let, pak se o ně tolik 
let staral a stříhal. Malý strom 
je ztělesněním péče, důvěry a 
lásky spojujících generace. Toto 
viděl můj host na mých starých 
vinicích a měl pravdu. Tyto ka-
darky byly zasazeny, prořezány 
a ošetřeny našimi předky.  
Vinice kadarka vysázená ve 20. 

letech 20.století je něco vzácné-
ho a sama o sobě představuje 
velkou hodnotu. Při práci s ní se 
musíte hluboce poklonit nebo 
dokonce pokleknout, protože 
jsou to staré, keřovité hlavy 
vinné révy. Štítek naší Kadarky 
popisuje rostlinu, která je na 
půli cesty mezi bonsají a vinnou 
révou. Záměrem bylo vyjádřit, 
že i když jsou velikostně 
menšího vzrůstu, stará réva je 
moudřejší než lidé. “
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Vinařská Oblast Eger 
zeměpisná poloha:  
 
hlavní půdy: 
 
podnebí: 
 
plocha vinné révy: 
 
nejoblíbenější odrůdy:

Tóth Ferenc 
Egri Csillag 
Superior

Tóth Ferenc 
Egri Csillag

Tóth Ferenc 
Egri Kadarka

Egri Csillag musí obsahovat 
alespoň čtyři různé bílé odrůdy 
a nejméně polovina odrůd 
musí být původem z Karpatské 
kotliny. Existují tři různé kate-
gorie, všechny suché: classicus, 
superior a grand superior. Tóth 
Ferenc Egri Csillag Superior je 
koncentrované bílé, částečně 
zrající v dubu, je vhodné k 
samotnému pití, ale je také 
skvělé jako doplněk ke správně 
vybraným pokrmům. 

Neexistuje jediná bílá odrůda, 
která dominuje vinařské oblasti 
Eger, a to ani z hlediska plochy 
pod révou, ani z hlediska obje-
mu. Avšak velmi důležité jsou 
bílé odrůdy, 45% všech plantáží 
je osázeno tou či onou bílou 
odrůdou. Míchání představuje 
ve vinařské oblasti dlouholetou 
tradici. Tak se tedy dospělo 
k myšlence bílé směsi „egri 
csillag“. Vstupní úroveň Tóth 
Ferenc Egri Csillag Classicus 
je vyrobena z odrůd pocháze-
jících z Karpatské kotliny, při 
vinifikaci není přítomen dub a 
je to pružné, osvěžující víno s 
intenzivním ovocem. 

Před napadením plísní 
phylloxera bylo téměř 70% révy 
pěstované v Maďarsku kadarka, 
ale pak odrůda téměř úplně 
zmizela. Dnes zažíváme oživení 
popularity odrůdy. Ferenc 
Tóth již léta zkoumá různé 
klony a jeho úsilí bylo oceněno 
titulem „Maďarský Ambasador 
Kadarka“. Tato Kadarka krátce 
zraje v sudech, aby si udržela 
svoji živost červených plodů a 
kořeněný charakter.

Eger DOC

Eger DOCEger DOC

část vinařské oblasti Horní Maďarsko, Eger se nachází v severovýchodní části 
Maďarska 
 
ryolitový tuf 
 
chladné zimy, mírně horká léta 
 
6000 ha 
 
olaszrizling, leányka, kékfrankos, kadarka

Tóth Ferenc 
Egri Bikavér 
Classicus

Tóth Ferenc 
Egri Bikavér 
Superior

Eger DOC Eger DOC

Bikavér měl v Egeru vždy 
prominentní roli. Místní vinaři 
se shodují, že nejlepší způsob, jak 
ukázat potenciál regionu, jsou 
směsi. Podle předpisů existují 
v Egeru tři úrovně bikavér. Na 
základní úrovni stojí „classicus“ 
bikavér. Ve vinařství Tóth Ferenc 
základní vína zrají samostatně v 
sudech a poté jsou smíchána, aby 
vzniklo plné víno s bohatým a 
zralým ovocem. 

Hrozny pro egri bikavér musí 
být pěstovány v rámci hranic 
vinařské oblasti Eger. Hlavní 
složkou směsi je místní odrůda, 
kékfrankos. Přísné předpisy 
rovněž stanovují podíl různých 
odrůd, způsoby vinifikace a 
zrání. Tóth Ferenc Egri Bikavér 
Superior je vyroben z nejlepších 
šarží základních odrůd. Jedná 
se o bohatou a elegantní směs s 
potenciálem dlouhého zrání. 
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Jedno z nejstarších rodinných vinařství ve vinařské oblasti Eger, vinařství Tóth Ferenc, bylo založeno v roce 
1983 „strýcem Ferim“. Jako uznání jeho práce byl v roce 2018 zvolen „Vinařem roku 2017 v Egeru“. Několik 
generací, mladí i staří členové rodiny vášnivě spolupracují na zlepšování dobré pověsti vinařství a vín Eger 
obecně. V roce 2005 se k panství přidala nová generace, dcera a zeť Ference Tótha. V následujících letech 
Katalin postupně převzala operativní správu vinařství, výrazně se také investovalo do vývoje. Dnes vyrábějí 
vysoce kvalitní vína, zejména ze dvou místních odrůd, Leányka a Kadarka. Vynikají také dvěma ikonickými 
tradičními směsmi regionu, Egri Csillag a Egri Bikavér, na třech různých úrovních kvality. 

Založeno:  
 
Vinice:  
 
Produkce:  
 
Web: 
 
E-mail:

1983

30 hektarů ve vinařské oblasti Eger  

120 000 lahví / rok  

www.tothferencpinceszet.hu/en 

export@tothferencpinceszet.hu

Vinařství Tóth Ferenc 

Míchání není v našem vinařství 
hračkou, proces může trvat 
několik týdnů. Nelze to ale 
uspěchat, musíte správně 
kombinovat.  

Eger bikavér má v naší vinařské 
oblasti tradici sahající přes sto 
let. Červená směs známá na 
zahraničních trzích získala no-
vého společníka v roce 2010, kdy 
se vinaři Eger rozhodli vytvořit 
novou kategorii, bílou směs 
nazvanou „egri csillag“. Byl 
nejvyšší čas vytvořit takovou 
kategorii, protože podmínky v 
Egeru se hodí jak na bílé odrů-
dy, stejně tak i na červené.  

Na začátku procesu míchání 
jsou v našem vinařství půlli-
trové lahve naplněny vzorky 
všech našich vín. Když řekneme 
„všechna naše vína“, znamená 
to víc než jen různé odrůdy. 
Některé odrůdy mají více typů 
kvůli rozdílné nadmořské výšce 
(buď jsou pak hrozny ukládány 
do ocelových nádrží nebo do 
dubových sudů). A konečně, 
existují jednotlivá viniční 
vína, která také zvyšují počet 
možných kombinací.  

Jakmile ochutnáme všechny 
vzorky, vždy existuje jedna dáv-
ka, která stojí hlavou a rameny 

Vinařská oblast postavená 
na směsích 

nad všemi ostatními. Tento kus, 
který si v daném ročníku vedl 
obzvlášť dobře, bude hrát klí-
čovou roli při míchání. Dalším 
krokem je výroba různých 
kombinací, zkušebních směsí. V 
této fázi zaujímají základní vína 
strategickou roli. Některá budou 
zodpovědná za dodání síly, 
jiná za zajištění kořenité chuti 
nebo za přidání aromatické 
komplexity.  

Tyto zkušební směsi ochutnáva-
jí členové rodiny a zaměstnanci. 
Nakonec hlasujeme pro tu, 
kterou jsme ohodnotili jako 
nejlepší. Každý z nás si vezme 
domů vzorek z této směsi, aby 
jej večer znovu přechutnal. Pak 
si navzájem voláme, abychom se 
informovali o našich zjištěních. 
Sestavení našich egri csillagů a 
egri bikavérů je nejzajímavějším 
úkolem celého roku. 

http://www.tothferencpinceszet.hu/en
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Strom na  
vrcholu kopce 

Síkhegy zaujímá strategickou 
polohu ve vinařské oblasti Eger. 
Když se podíváte kolem sebe, uvi-
díte všechny nejdůležitější vinice 
v regionu. Vlastně můžeme vidět 
i náš domov ze Síkhegy, a když 
ráno vyjdeme z našeho domova, 
první věcí, kterou vidíme na 
obzoru, je Síkhegy.  

Síkhegy je již dlouho považo-
ván za jedno z hlavních míst 
pěstování hroznů v Egeru. To 
je důvod, proč zde vinaři Egeru 
vždy usilovali o získání nějakých 
hospodářství. V našem případě 
bylo propojení vinic namáhavým 
procesem, kdy souvislá část na 
vrcholu kopce, kterou dnes vlast-
níme, byla spojena dohromady 
z malých částí, třeba jen až 8 
řádkových vinic. Pěstujeme tam 
kékfrankos, cabernet sauvignon, 
cabernet frank a merlot.  

Na kopci je strom. Pokud se 
u tohoto stromu zastavíte a 
rozhlédnete se kolem sebe, 
uvidíte všude kolem hrozny. A 
lidé, jejichž životy se točí kolem 
pěstování hroznů. V nedalekých 
vinicích vždy pracuje někdo. 
Podle našeho názoru je to ideální 
místo k prožití dokonalého klidu. 

 
Bylo naším odvěkým snem 
zpřístupnit toto místo návštěv-
níkům, abychom mohli společně 
ochutnat vína, která vyrábíme. 
Zjistili jsme, že ochutnávat vína 
mezi vinicemi bez ohledu na 
roční období je zcela jiný zážitek. 
Ať už je to sezóna prořezávání, 

rozbíjení pupenů, veraison (změ-
na barvy hroznových bobulí) 
nebo sklizně, při stání hned vedle 
vinné révy je mnohem snazší 
vysvětlit a také pochopit, jaké to 
je pracovat na vinici a kolik úsilí 
jde do výroby vína před tím, než 
se objeví víno ve vaší sklenici. 

Předávání štafety  
další generaci 

Dnes rodinné vinařství provozuje Katalin Tóth. „Narodila 
jsem se v Egeru. Tady žije moje rodina. Na obou stranách 
mé rodiny moji prarodiče a pra-prarodiče také pracovali v 
zemědělství, pěstovali v Egeru hrozny a zeleninu.  

Zlomovým se v mém životě stal okamžik, když před téměř 
40 lety za doby mého dětství můj táta vysadil šest hektarů 
hroznů ve vinici Áfrika. Od té doby bylo každé odpoledne 
a všechny školní prázdniny věnovány péči o vinnou révu. 
Veškerou práci na vinicích jsme odvedli my a tenkrát jsem 
z toho nebyla nijak zvlášť šťastná.  
 

Takže když jsem vyrostla, 
chtěla jsem jiný způsob života. 
Studovala jsem finance a stala 
se výkonnou ředitelkou banky 
v Egeru. Jak se ukázalo, šest 
hektarů mělo pro mé rodiče tu 
správnou velikost: dokázali se 
vyrovnat s pracovní zátěží a 
hrozny přinesly dostatek vína, 
aby se uživili. Bylo to na začátku 
nového tisíciletí, kdy jsme stáli 
před rozhodnutím, co dělat s 
naším malým hospodářstvím. 
Zdálo se, že pro vinařství existují 
pouze dvě možnosti: rozšíření 
nebo pomalý pokles.  

To bylo, když jsem se rozhodla 
opustit banku a začít pracovat 
na plný úvazek ve vinařství. 
Bylo to významné rozhodnutí 
pro celou rodinu. Zvláště pro mě. 
Pamatuji si, jaké to bylo v prv-
ním roce, kdy jedinými lidmi, 
které jsem z vinařského podniku 
znala, byli moji rodiče. Byl to 
obzvlášť obtížný a osamělý rok.  

Ale jak čas plynul, poznávala 
jsem stále více a více lidí, 
mé znalosti se rozšiřovaly a 
rozšiřovaly se i moje povinnosti, 
musela jsem dělat stále více roz-
hodnutí. Od svého táty jsem se 
hodně naučila a jeho odbornost 
je základním kamenem mého 
chápání vína. Položil základy, 
na kterých mohu stavět a dále 
rozšířit svými vlastními zkuše-
nostmi. Je to důsledek práce nás 
obou, že jsou naše vína vzácná a 
nepochybně Egrianská.“
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Vinařský Region  
Balaton

Vinařský Region  
Horní Panonie

Vinařská Oblast Badacsony
 
Vinařská Oblast Balatonboglár
 
Vinařská Oblast Balaton Highlands
 
Vinařská Oblast Balatonfüred-Csopak
 
Vinařská Oblast Nagy-Somló
 
Vinařská Oblast Zala

Vinařská Oblast Etyek-Buda 

Vinařská Oblast Mór
 
Vinařská Oblast Neszmély
 
Vinařská Oblast Pannonhalma
 
Vinařská Oblast Sopron Vinařský Region  

Severovýchodní  
Maďarsko

Vinařský Region  
Dunaj

Panonský Vinařský  
Region

Tokajský Vinařský  
Region

Vinařská Oblast Bükk
 
Vinařská Oblast Eger
 
Vinařská Oblast Mátra

Vinařská Oblast Csongrád
 
Vinařská Oblast Hajós-Baja
 
Vinařská Oblast Kunság

Vinařská Oblast Pécs
 
Vinařská Oblast Szekszárd
 
Vinařská Oblast Tolna
 
Vinařská Oblast Villány

Podgoria Tokaj

Vinařská Mapa Maďarska
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Vinařství Etyeki Kúria  

www.etyekikuria.com 
2091 Etyek,  
Báthori utca 21.
etyek@etyekikuria.com

Vinařství Etyeki Kúria, Organické Vinice Tokaj-Hétszőlő, Vinařství Tóth Ferenc, 
Vida Péter Szekszárd, Korsós Viktor, Láng Nándor, Oláh Petra, 
Wines of Hungary - Personally

@etyekikuria

@fwahungary

@winesofhungary.personally 
@winesofhungary_personally

@tokajhetszolo @vidaborbirtok @tothferencpinceszet

Vinařství Tóth Ferenc  
 
www.tothferencpinceszet.hu 
3300 Eger,  
Kristályai út 40. 
export@tothferencpinceszet.hu

Organické Vinice  
Tokaj-Hétszőlő  
www.tokajhetszolo.com 
3910 Tokaj, 
Bajcsy-Zs. út 19-21, 
tokaj@hetszolo.hu

Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
www.etyekbudaiborvidek.hu

Wine in Moderation 
wineinmoderation.eu

Wines of Hungary 
www.winesofhungary.hu

Vida Péter Szekszárd 
 
www.vidaborbirtok.hu 
7100 Szekszárd, 
Napfény utca 27/A 
info@vidaborbirtok.hu

Partneři

Vinařství FWA

Fotografiie

Odborná podpora

https://etyekikuria.com
https://tothferencpinceszet.hu
http://tokajhetszolo.com
http://www.etyekbudaiborvidek.hu
http://wineinmoderation.eu
http://www.winesofhungary.hu
http://www.vidaborbirtok.hu



