MÉG TÖBB SAUVIGNONT
Légli 333 2016

ÚJ

Szerettük volna, ha a ránk jellemző légies stílus megmarad, ha továbbra is a feszes és izgalmas savak adják
a 333 gerincét, de mellé kerestük a további izgalmakat
is, amit a sauvignon blanc-ban találtunk meg Bogival.
Olyan bort készítettünk, ami nem vall szégyent ilyenkor
télen a primőrök mellett, de tavasszal, nyáron, egy teraszon is tökéletes, friss, zamatos választás. – Légli Ottó

AZ ÉVJÁRAT
CSÚCSBORA

A legnagyobb és az egyik legtagoltabb
dél-francia borrégió, Languedoc mutatkozik most be, elsőként egy könnyed és
izgalmas, franciás, mediterrán vörösborral.
Daumas Gassac 1993-ban alapított,
második birtoka az Hérault-folyó sziklás,
bozótos partján, helyi szőlőfajtákkal,
jura kori mészköves talajon.

Heimann Birtokbor 2014

Tegnap este kóstoltam legutóbb,
szóval friss az élmény: nagyon jó
egyensúlyú, klasszikus, barátságos
szekszárdi vörösbor. 2014-ben
borsorunk teteje a Bikavér és
Birtokbor volt, így a legjobb területek, a legjobb hordók is e két borba
kerültek. – ifj. Heimann Zoltán

Ruppert Márton barátunk – amúgy menő néptáncos,
innen a hegedűs címke is – a Gilvesy Pince borásza,
párjával évek óta gondoznak egy kis pincét
a Tagyon-hegyen.
2013-tól ökológiai szőlőművelést folytatunk, hisszük,
hogy a tőkék így erősebbek és ellenállóbbak lesznek.
A Szent György-hegyről jól ismerem a vulkanikus
borok ízvilágát, de mindig „hazahúzott” a szívem, így
Roberttel úgy döntöttünk, hogy ezt a mészkőről jött
bort külön mutatjuk meg. – Ruppert Márton

AZ ELSŐ BORUNK
LANGUEDOC-BÓL

Moulin de Gassac Rouge
2015

ÚJ

TÁNC
A TAGYONHEGYEN

HEIMANN BIRTOKBOR 2014, Szekszárd
Franc, merlot, kékfrankos és syrah a napsütötte Battikeresztből válogatva, 20 hónapon át hordóban érlelve. Követi az eddigi stílust: gazdag, erőteljes aromák,
jó savak, markáns tanninok mellett erdei gyümölcsök
és finom fa. Élvezetes, hosszú.

Martinus
Olaszrizling 2015

MOULIN DE GASSAC
CLASSIC ROUGE 2015, Languedoc

3 650 (4 867 Ft/l)

MARTINUS OLASZRIZLING 2015,
Csopak
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LÉGLI 333 2016, Balatonboglár
Kívül-belül megújult az új 333. Nagyobb része
sauvignon blanc, ami a megszokott illatos
fajtákat még gazdagabbá, izgalmasabbá teszi.
Halvány aranyszín, csalános, zöldfűszeres,
grapefruitos, frissítő.

A fiatal birtok első palackba kerülő bora. 5 hónap
tartály, finomseprős érlelés. Virágos, finom illat,
jó savszerkezet és a természetes maradék cukor,
a végén a termőhely ásványosságával.

2 150 (2 867 Ft/l)

Merlot, grenache, syrah és carignan házasítása,
5-6 hónap acéltartályos érlelés. Nagyon érett
piros bogyósok, meleg fűszeresség, gyümölcsös, kerek korty, a végén csipetnyi fekete bors.
Játékos és komplex.

3 00000FT/L0)

1 990 (2 653 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak
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1 550 (2 067 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 980

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 430

• most érkezett, most kóstoltuk • most érkezett, most kóstoltuk • most érkezett, most kóstoltuk • most

érkezett, most kóstoltuk • most érkezett, most kóstoltuk • most érkezett, most kóstoltuk • most érkezett,

FEBRUÁRI VÁLOGATÁS

PÁLFFY KÁLI KIRÁLYI FEKETE-HEGY
OLASZRIZLING 2015, Köveskál
Az Olaszrizling Válogatás-sorozat új tagja, tisztán vulkáni
talajról szüretelve. Komoly, érett bor, lassan nyílik
a pohárban. Válogatott olasz, egész fürtben préselve,
spontán erjesztve, használt francia hordóban egy éven
át finomseprőn érlelve.

3 950 (5 267 Ft/l)

TÜSKE PINCE ROSÉ 2016, Szekszárd

VILLA TOLNAY SAUVIGNON BLANC TAVASZ
2016, Badacsony

2017. február

Halvány rózsaszín, finom málnás illatú, kedves rozé
a szekszárdi Halmai Csaba családi borászatából.
Több szüret merlot és kékfrankos boraiból házasítva.
Filigrán, kristálytiszta.

A frissítő Tavasz-sorozatban először született sauvignon
blanc. Trópusi, ananászos, színes illat. Vidám, rétegzett
korty, finoman ásványos, tűzköves.

1 590 (2 120 Ft/l)

1 790 (2 387 Ft/l)

1 460

1 650

Bortársaság Klub vásárlóknak

KONYÁRI ZENIT 2016, Balatonboglár
A napos és meleg Pupos-dűlő termése egészen korai,
augusztus végi szüretből. Illatos, friss, virágos. Üdesége
mellett meglepően telt, szinte tüzes, tartalmas.

1 990 (2 653 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 830

Bortársaság Klub vásárlóknak

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 630

ÚJ
WENINGER KÉKFRANKOS 2015
LÉGLI 333 2016

EREDETI ÁR 14 060

PANNONHALMI ROSÉ 2016

RUPPERT ROSÉ 2016, Villány

PANNONHALMI ROSÉ 2016

ETYEKI KÚRIA ZÖLDVELTELINI 2015

Kékfrankos, merlot és pinot noir Diósviszlóról, tartályban,
finomseprőn érlelve, kerekítve. Tartalmas, zamatos rozé
Ruppert Ákos és családja kis pincéjéből.

Nagyobb részt merlot, mellette jó savú cabernet franc
és elegáns pinot noir. Gazdagabb, mint a megszokott
rozék, finom fűszerek, piros gyümölcsök, vérnarancs.
Lédús, hosszú.

HEIMANN BIRTOKBOR 2014

1 790 (2 387 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 650

FEBRUÁRBAN

ETYEKI KÚRIA ZÖLDVELTELINI 2015

EGYÜTT AZ EGÉSZ

MOULIN DE GASSAC CLASSIC ROUGE 2015

Mérész Sándor borász mindig új fajtákon, dűlőkön
és borokon töri a fejét: most például zöldveltelinin.
Finom zöldfűszer, friss, lédús citrus illatban és ízben.
Izgalmas kísérlet, biztos, hogy lesz folytatása.

12 000

1 890 (2 520 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 740

Új borbolt a győri Árkádban!
Február elején megnyitjuk második győri üzletünket: az Árkád Bevásárlóközpontban.
Így már nemcsak a belvárosban sétálva, hanem autóval is könnyen megközelíthetőek leszünk.
Az első napokra meglepetéssel is készülünk – további információ a Facebook oldalunkon.

BORTÁRSASÁG BOLTOK

2 490 (3 320 Ft/l)

„NEM HISZEK AZ ERŐBEN”
Weninger

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 290

6 DOMBOLDAL,
6 DŰLŐ
Figula Mihály
olaszrizling válogatása

Online rendelés – házhoz szállítás – információ: BORTARSASAG.HU

SAUSKA ROSÉ 2016, Villány
„Eper- és hibiszkusz illat, virgonc savak, gránátalma.
Fűszeres, kerek és üdítő” – meséli Hága Balázs, a borász.
Reduktív rozé a birtok összes szőlőfajtájával. Hosszabb
finomseprős érlelés, december eleji palackozás.

2 150 (2 867 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

1 980

HOMOLA KÉKFRANKOS 2015, Balatonfüred
A Lapi-dűlő 30 éves tőkéiről válogatva, kádban, spontán
erjesztve. 10 hónap hordós érlelés, szűretlenül palackozva. Elegáns, szedres, zöld fűszeres illat, élénk savak,
közepes test, sima tannin. Északi part, északi stílus: hűvös,
elegáns, finom.

3 550 (4 733 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 260

POZSONYI ÚT – Pozsonyi út 49.– Tel.: 599-949 ALLEE – Október huszonharmadika u. 8—10. – Tel.: 599-9493 MOM PARK – Alkotás utca 53. – Tel.: 599-9494
HEGYVIDÉK – Apor Vilmos tér 11. – Tel.: 599-9495 HŰVÖSVÖLGY – Bátori László u. 2. – Tel.: 599-9492 ÁRKÁD – Örs vezér tere 25. – Tel.: 599-9497 KOSSUTH
TÉR – Vécsey utca 5. – Tel.: 269-3286 LÁNCHÍD – Lánchíd u. 5. – Tel.: 225-1702 BATTHYÁNY UTCA – Batthyány u. 59. – Tel.: 212-2569 BUDAGYÖNGYE –
Szilágyi Erzsébet fasor 121. – Tel.: 200-0131 RÁDAY UTCA – Ráday u. 7. – Tel.: 219-5647 RÓZSAKERT – Gábor Áron u. 74—78. – Tel.: 200-5538 PÉCS
– Széchenyi tér 1. – 21/222-8197 BALATON – TAVASZTÓL ŐSZIG A 71-es út mellett, a Marina Centerben. DEBRECEN – Simonffy u. 2/c
– Tel.: 52/310-742 GYŐR – Jedlik Ányos u. 15. – Tel.: 96/336-871 KECSKEMÉT – Lestár tér 2. – Tel.: 76/417-156 SZEGED – Kölcsey u. 4. – Tel.: 62/310-741
A BORTÁRSASÁG TELJES VÁLASZTÉKA MEGRENDELHETŐ TOVÁBBÁ: VESZPRÉM MEGYE: 8226 Alsóörs, Füredi út 22. – Tel.: 30/204-1286
BORBOLT A KLASSZBAN, SZINTE ÉJJEL-NAPPAL! Andrássy út 41.
Kiadja a Bortársaság Boltok Kft. Székhely: 1112 Bp., Kőérberki út 36.; adósz.:
13475233-2-43; tel.: 06 1 212 2569, csomagküldő engedélysz.: c/003221.
A kiadványban feltüntetett palackár 1 palack megvásárlása esetén érvényes.
Áraink forintban értendők, és az áfát tartalmazzák. A kiadványban szereplő extra
kedvezmények egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze. Bár a szerkesztés
során a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, előfordulhat, hogy egyes adatok
hibásak. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
A kiadványban szereplő tételek mennyisége korlátozott, az ajánlat a készlet
erejéig érvényes.
Megrendelés módja: személyesen a felsorolt üzletekben, vagy a fenti telefonszámon,
illetve weboldalunkon, a bortarsasag.hu címen. Házhoz szállítás:15 000 Ft feletti
rendelés esetén az egész országban ingyenes, egyéb esetben bruttó 2 550 Ft.

A házhoz szállítás részleteiről, kérjük érdeklődjön munkatársainknál. Vidéki megrendelések
esetén 72 órán belül vidéki partnereink szállítják házhoz a megrendelt termékeket. A
vidéki kiszállítás díját a megrendelt palackok tömege és a szállítási távolság pontos
ismeretében e-mailben jelezzük. Csomagolási költséget nem számítunk fel. Termékeink
nem betétdíjas csomagolásban kerülnek forgalmazásra. Elállás: az áru átvételétől
számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül lehetséges. Elállás esetén a
kifogástalan állapotban lévő, sértetlenül visszajuttatott áru ellenértékét visszatérítjük, de
az áru visszaszolgáltatásának költségei a fogyasztót terhelik. Az elállás nem vonatkozik
az egyedileg előállított (pl. a fogyasztó kérésére egyedi címkével, csomagolással
ellátott) termékekre. Elállás esetén az áru visszaszolgáltatásának címe, illetve bármilyen
fogyasztói kifogás érvényesítés helye: 1015 Bp., Batthyány u. 59. A szavatossági és
jótállási jogokból eredő kötelezettségeinkre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Valami más
RENDHAGYÓ ELJÁRÁSOK,
KÜLÖNLEGES BOROK

LAPOSA PINO 2016 (szürkebarát), Badacsony

BOTT FRIGYES FURMINT 2015, Muzsla

A Badacsony déli oldalán, agyagos bazalton termett
szürkebarát. Virágos illat, fehér húsú gyümölcsök,
6 g természetes maradék cukor. Hosszú, ásványos, friss
almás korty. Érett és zamatos.

Egész fürtben préselt, többször válogatott furmint a
muzslai Öreghegy meszes talajáról. Spontán, hordóban
erjedt és hét hónapon át érett. Őszibarackos illat, mézes,
mandarinos korty, finom ásványosság.

2 790 (3 720 Ft/l)

4 350 (5 800 Ft/l)

2 560

3 990

Bortársaság Klub vásárlóknak

Bortársaság Klub vásárlóknak

A Balf felé vezető hosszú
úton volt időnk beszélgetni:
vitáztunk a biodinamikáról,
holdfázisokról, természetes
borokról. Hamar kiderült,
hogy ez is egy olyan téma,
mint a foci: mindenkinek
van véleménye. Aztán
Balfon és Horitschonban
estébe nyúlóan beszélgettünk és kóstoltunk Petrával
és Franz-cal arról, többgenerációs borászcsaládként
hogyan élik meg mindezt.

1. Ki főz otthon?

WENINGERÉKNÉL „Nem hiszek
az erőben”

Franz: A család generációk óta itt gazdálkodik, de gondolatban nagyon eltávolodtunk az ősöktől. Most kezdünk
újra úgy dolgozni, mint a nagyapám és az ő szülei. A 60-as,
70-es években nem volt valódi identitása a burgenlandi
boroknak, a helyi borászok a nemzetközi trendek alapján
bordeaux-i mintát követtek.

Petra: Én, és jobb, ha én is
vásárolok.
Franz: Én csak a palacsintáért felelek.

Könnyen ment, mert egyébként is így éltünk akkor már
– előbb jött Petrával a természetes táplálkozás és életmód.
Kerestük, ami jó, és meg is találtuk. Azután már a borral is
ez ment. Nem hiszek az erőben. Inkább a részletgazdag
borokra fókuszálunk, amelyek a termőhelyeinkről mesélnek.
Több talaj, kevesebb fa. Több ásvány, kevesebb tannin.

A világ fontosabb borvidékeit megjárva, ’97-ben
Kaliforniából jöttem haza, ahol egymástól 2 kilométerre felépült provance-i, burgundiai és bordeaux-i
stílusú borászatok borait kóstolhattam. Itthon apával
eldöntöttük, hogy az egyetlen út az, ha a helyi tradíciókra, szőlőfajtákra építkezünk. Az igazi fordulópont
aztán 2000 volt: innentől nem adtunk élesztőt
a borokhoz, elindulnak a természetes úton. Az első
problémák is felmerültek, néhány bor erjedése
megakadt. A megoldást keresve jutottunk el egy
biodinamikáról szóló előadásra, ahol számomra
világossá vált, hogy a probléma a talajjal van.
Egészséges szőlő egészséges talajon terem.
A biodinamika számunkra sokkal inkább életfelfogás, mint egy borkészítési iskola. Célja, hogy egy
természetes, egészséges egyensúlyt teremtsünk
önmagunk és a természet között.

2. Kedvenc zene?
Petra: Mindenevő vagyok.
Franz: Kortárs osztrák zenekarok, ha lehet, tranzisztoros
erősítő, bakelit és Bilderbuch.

Petra: A biodinamizmus egy rendszer, sok-sok nagyon
jó elemmel. A dűlő pedig ugyanolyan, mint egy kert.
Nem használjuk például a holdfázis naptárat, de nem
kérdés, hogy a Holdnak ma is meghatározó szerepe van. Ha teliholdkor kimész a kertbe, a növények
fotoszintetizálnak. Szőlővirágzáskor egy teliholdas éjszaka
utáni reggel például maga a paradicsom.
Itt Burgenlandban mindenki nagynéni és nagybácsi,
óriási a család, és mindenkinél terem valami jó.
Van, akitől a sajtot vesszük, van, akitől a csirkét, vagy
a zöldséget. Jó fehér kenyérért és pirospaprikáért
megyünk a magyar oldalra.

3. Legutóbbi emlékezetes borod?
Petra: Sokat kóstolunk együtt, Michael Wenzel
osztrák furmintja nagyon ízlett.
Franz: Mostanában Johannes Zillinger borait kedvelem itthon, külföldről Clos Rougeard cabernet
franc-ja a Loirevölgyből, és Pierre
Overnoy jurai
fehér borai jutnak
elsőre eszembe.

4. Kedvenc
saját borod?
Petra: A Kalkofen
Kékfrankos áll
hozzám a legközelebb, különleges kapcsolatom van ezzel
a dűlővel, ahol már csak mi művelünk szőlőt. Gyakran
járok erre lovagolni.
Franz: A Steiner Kékfrankost választanám.
Egyek vagyunk, együtt formálódtunk
az évek során.

Hogyan kóstoljuk?

Kóstoló a nappaliban, Horitschonban

Házon belül is vitatkozunk
a Weninger-borokról. Megosztóak.
Franz erre csak annyit mond: „Nem
készítek átlagos borokat, a bor a háttérről,
a talajról, a gondolatról, a környezetről
szól. És meg kell adni neki a lehetőséget,
hogy megszólaljon.” Ehhez a legfontosabb, hogy megadjuk nekik
az időt bontás után, hogy jó pohárból,
nyugodtan, nyitottan kóstoljuk őket.

WENINGER KÉKFRANKOS 2015, Sopron

5. A legnehezebb?
Petra: Az adminisztráció a határ mindkét
oldalán. Itt sem kön�nyebb. De idéntől van
egy segítségem.
Franz: Az érlelés:
az erjedés után feltöltöm
és lezárom a hordót és
egy-másfél évig megdöntve pihen, érik, változik a bor.
A legnehezebb, hogy addig
ne nyúljunk hozzá, ne
kóstoljuk, ne piszkáljuk.
Meghálálja.

Franzék magyarországi birtokának kékfrankosa. Köves
talaj, spontán hordós erjesztés, majd egy év érlelés.
Rubinszín lilás széllel, meggyes, zöldfűszeres, izgalmas
illat, jó savak, lédús, meggyes korty.

2 490 (3 320 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 290
KÉKFRANKOS STEINER 2013
Köves, forró talaj, gneiszes, palás altalaj, keleti fekvés –
ez a Fertő-parti Steiner-dűlő. Fűszeres illat, ízben fekete
bogyósok, szilva. Vastag, gazdag szerkezet, hosszú
ásványos lecsengés. Minimális kénnel palackozva.

9 800 (13 067 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

8 990
CABERNET SAUVIGNON 2014
Szűretlen és derítetlen, rövid szellőztetést követően,
nagyobb kehelyből kóstolva mutatja a legszebb arcát.
Közepesen kerek, paprikás, borsos, ásványos korty,
élénk savak, feszes tannin.

3 950 (5 267 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

„A biodinamika számunkra sokkal inkább
életfelfogás, mint egy borkészítési iskola”

6. Mi a legfontosabb
számotokra
a 2017-es évben?
Petra: A srácok,
Paul és Emil egyre
nagyobbak, úgyhogy jöhetnek az újabb
kihívások, és szeretnék többet utazni.
Franz: Listát írtam, Petra még nem is látta. Az
első helyen az áll, hogy ne vesztegessük az időnket,
ne féljünk meghozni egy-egy nehezebb döntést.

3 630

WENINGER ZENIT 2015, Sopron

A mi történetünk
főhőse

Valami
más

HAT
DOMBOLDAL

Héjon áztatás:

RENDHAGYÓ,
KÜLÖNÖS,
ELTÉRŐ

„Olyan természetes környezetben élni és dolgozni, mint
a Balaton-felvidék, különleges élmény. Saját fajta,
termőhely, tradíció – mindenből van itt nekünk. Sokan
időről-időre újragondolják, újrafogalmazzák a termőhelyet az aktuális fogyasztási igényekhez igazodva, keresve,
hogy mindig szerethető, kedves és trendi legyen,
nekünk inkább az állandóság jelenti a biztonságot.
Apuéktól gyermekkoromban a családi ebédeken másról
sem hallottam, csak a területek egyediségéről, a dűlők
adottságairól, ásványokról, széljárásról, vízháztartásáról,
seregélyekről, benapozottságról. Mintha a legszebb
magyar népmesét hallgattam volna élőben. Misztikusnak, földöntúlinak és nagyon izgalmasnak tűnt,
de hamar kiderült, hogy a mese maga a valóság,
vagy ha mégis mese, akkor én is részese lehetek.
A mi történetünk főhőse hat domboldal, hat dűlő,
amelyek mindegyike olaszrizlinget terem és mind önálló
egyéniség. Ők hatan egy hét kilométeres körben fickándoznak a napfényben, négyen Balatonszőlősön (Gella,
Öreghegy, Száka, Sóskút), ketten pedig Csopakon
(Sáfránykert, Lőcze), egymás közvetlen szomszédságában. Meseszerű, ami itt történik velem: a világ egyik
legjobb termőhelyén találtam magam és csak azzal
foglalkozom, amit szeretek. Az 'olvasásához' kellemes
szórakozást kívánok!” – Figula Mihály

A préselés előtt álló must
érintkezik a szőlőhéjjal
– ez lehet pár óra, néhány hét,
olykor hónap is. A héjban előforduló tanninok kioldódása
vörösboroknál követelmény,
fehéreknél érdekes kísérlet.

Spontán erjedés:
Az erjedést természetesen
(például a levegőben) előforduló élesztőkre bízzák, nem
oltják be szelektált törzsekkel.

Finomseprős
érlelés:
Az erjedés lezárultával
a borban le nem süllyedő
élesztőmaradványokat
szándékosan nem távolítják el,
esetleg fel-fel kavarva, jelenlétükkel gazdagítják, krémesebbé teszik a bort.

Figula Mihály...

FIGULA OLASZRIZLING 2015
6-OS VÁLOGATÁS
26 000 (5 778 Ft/l)

„Ui.: A hat bor azonos módon készült és érlelődött, így
a történet még izgalmasabb.”
...hat olaszrizlingje

-ban

Figula Mihály februárban a Borsuliban mesél
nekünk és együtt kóstolunk: Borász a házban,
február 22. További információ és jegyvásárlás:
bortarsasag.hu/borsuli

3 250 (4 333 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 980
GILVESY PRÓBAÜZEM FURMINT 2015,
Badacsony
Az egész fürtben préselt, finomseprőn érett, szűretlen szűztermés utolsó 120 palackja kerül most a polcokra. A néhány
hónapos érlelés mélységet és komplexitást adott az amúgy
is izgalmas, egyedi bornak. Tökéletes egyensúly: gazdag
kókuszos-vajas, ásványos, körtés illat és íz, határozott, de
szép hordós jegyek mellett is vagány, feszes, tipikus furmint.

3 450 (4 600 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 170
LOSONCI BÁLINT ZÖLDVELTELINI 2015, Mátra
Teljesen érett, bio veltelini Gyöngyöspatáról, bő kétnapos
áztatás után spontán, tartályban erjesztve és finomseprőn
érlelve 11 hónapon át. Tiszta ásványosság, rövid szellőztetés
után gyöngyvirágos, fűszeres aromák. Ízben fehér húsú őszibarack, a hosszú, száraz korty végén kedves maradék cukor.

3 950 (5 267 Ft/l)

ÚJ

Benhard Ott földbe ásott amforái

ÚJ
Figula
a

A zenit alacsony savait Weningerék a héjból származó
tanninokkal kísérelték meg helyettesíteni, innen jött a két
hetes héjon áztatás ötlete. A szín ennek ellenére világos
maradt, illata viszont intenzív és mély: rózsa, trópusi gyümölcsök, muskotályosság – ízben is ez folytatódik. Érezhető
cseresség teszi feszessé, enyhén édeskés aromákkal. Izgalmas meglepetés a borászattól és a fajtától egyaránt.

A borkészítésben rengeteg a lehetőség. Fajták, borvidékek,
évjáratok, eljárások: ez utóbbi a borász által leginkább
befolyásolható. Legyen szó merész házasításokról, egész
fürtös préselésről, fehérszőlő héjon erjesztéséről vagy érleléséről, hordó helyett amforákban. Bio- vagy biodinamikus
művelés, öregtőkék, hagyományos módszerek – az eszköztár szinte kimeríthetetlen. Most összegyűjtöttünk öt bort,
ami – különböző okokból – nekünk is különleges.

MAURER OSZKÁR PIROSBOR 2015, Hajdújárás
Kékfrankos és cabernet sauvignon házasítása a Vajdaságból
– két karakán fajta, a Pirosbor mégis azt a békebeli borstílust
idézi, amikor még került fehérszőlő a vörösborokba is, így
elnyerve a könnyedséget, gyümölcsösséget. Természethű
szőlőművelés és hagyományos borkészítés. Silleres szín,
kirobbanó illat: fekete ribiszke, málna. Zamatos, könnyed,
jó ivású: szőlőlé helyett is.

2 190 (2 920 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

2 010

Bortársaság Klub vásárlóknak

3 630
BERNHARD OTT QVEVRE 2013 (0,375 l),
Wagram, Ausztria
Grúziából hozott 2000 literes amforák földbe ásva,
bogyózott zöldveltelinivel feltöltve. Biodinamikus borkészítés, spontán erjedés és almasavbomlás. Héjon erjedt
fehérbortól szokatlanul világos szín és tiszta illat. Fehérbors,
zöldfűszerek, karamell, nedves kő. Ízben is hasonlóan
koncentrált és gazdag, elegáns tanninokkal. Végtelenül
hosszú. Nagyon korlátozott tétel, kis palackban.

9 950 (26 533 Ft/l)

Bortársaság Klub vásárlóknak

9 130

