
XIX: Koppány László borverseny „rendhagyó” bírálati napló 

 

A sokadik rendezvény szervezésekor visszatekintve a kezdetekre mosolyra késztet egy-egy emlék. A 90.-es években 

még nem a kis és nagy, a kézműves, a bió borászatokról beszéltünk, hanem amatőr és hobbi borászokról. A 

meghívott szakértők egyike arra a kérdésre, hogy „ Mire emlékeztet” az egyik tétel illata és aromája  azt találta 

mondani „Engem elsőre a használt gumicsizma illatára és a dauerviz aromájára emlékeztet”. Ezt a túlzást az a tény 

is megcáfolta, hogy több hobbi borászból lett azóta országos hírű elismert szakember. Az idei rendezvényt is az 

jellemezte, hogy egymás mellett „versengett” a kézműves és a „ nagy” borászat. Sőt a szakma ászai az év borászai is 

egyre nagyobb számban tisztelnek meg minket úgy is mint a Szőke, a Bock, a Polgár, a Gál, vagy a Duzsi borászat. 

A bírálati szabályokat( szín, illat, tisztaság, összbenyomás) a szakmai zsűri szigorúan betartotta de az alapvető 

szempont az erények feltárása volt és nem a hibák mindenáron való keresése. A társadalmi zsűri természetesen 

sokkal engedékenyebben bírált a fő cél az ízélmény keresése volt. 

A zsűri: 

 Szőke Mátyás  Az Év Borásza 

 Sajgó Gáborné A Magyar Borrendek Országos Szövetsége (MBOSZ) Alelnöke 

 Bisztray György Egyetemi Tanár Az MBOSZ Alelnöke 

 Sárkány Péter Az ország legfoglalkoztatottabb borbírálója 

 Szűcs Zoltán Nagymester Az MBOSZ Alelnöke 

 Szittnyai Zalán A Zwack Unicum Borszakértője 

 Telek Zoltán Újpest UVZRT Elnök-Vezérigazgatója 

 Kocsis Krisztián A Kéményseprő (BP.) Ipartestület Elnöke 

 Kis Dezső Péter Borlovagrendi Kancellár 

 Dr Diószegi Gábor Police Borrend Borlovagja 

 Szép Tibor Police Borrendi Tagja 

 Mikó László Police Borrend Főpohárnoka 

 Dr Dutka Antal Police Borrend Elnök-Nagymestere 

 

Nevezett borok: 117 Tétel 

 

Ebből 7 tétel NAGY ARANY Minősítést kapott: 

Lorántffy Zsuzsanna Borrend Zászlósbora  Sajgó 5 puttonyos Aszú (2014)  19,6 pont 
Európai Borlovagrend ( Vasszécsény) Zászlósbora Sajgó 6 puttonyos Aszú (2013) 19,8 pont 
(AZ ÉV Bora) 
Cabernet Franc (2013); Szőke Mátyás és Zoltán Pincészet    19,3 pont 
Tokaji Furmint /Kései/ (2014); Sajgó Pincészet     19,7 pont 
Tokaji Szamorodni /Száraz/ (2013); Sajgó Pincészet     19,6 pont 
Tokaji Szamorodni (2015); Sajgó Pincészet      19,6 pont 
Etyek-Budai Chardonnay (2017); Orosz Pincészet     19,6 pont 
 



40 tétel ARANY Minősítést kapott: 
Szekszárdi Cuvée (2016); Bodri Pincészet      18,93 pont 
Cabernet Sauvignon (2016); Fekete pincészet     19,11 pont 
Cuvée (2017); Németh János Pincészet      18,9 pont 
Cabernet Franc (2016); Németh János Pincészet     18,58 pont 
Therápia (2017); Polgár Pincészet       18,51 pont 
Szekszárdi Cuvée (2016); Pratner Pincészet      18,51 pont 
Villányi Cuvée (2014); Kovács Zoltán „Agancsos” Pincészet    18,58 pont 
Cabernet Sauvignon (2016); Becse József      18,53 pont 
Cabernet Sauvignon (2016); Lics Pincészet      18,74 pont 
Szekszárdi Bikavér; Duzsi Pincészet       18,67 pont 
Tokaji Aszu (2009); Zsákovics Imre, Zsá-Ko Pincészet     18,6 pont 
Tokaji Aszu (2014); Zsákovics Imre, Zsá-Ko Pincészet     19 pont 
Eperbor (2018); Sápi Pincészet       18,7 pont 
Cigánymeggy (2018); Sápi Pincészet      18,8 pont 
Matacs Chardonnay (2018); Zwack Légli Géza     18,6 pont 
Mylitta (2016); Zwack Izabella       18,7 pont 
Furmint (2017); Sajgó Pincészet       18,7 pont 
Rajnai Rizling (2018); Csóbor Pincészet      18,6 pont 
Cabernet Sauvignon; (2016) Csóbor Pincészet     18,7 pont 
Agárdi Rozé (2018); Csóbor pincészet      18,6 pont 
Bősze Rizling (2017); Bősze Pincészet      18,7 pont 
Születés Bora (2017); Laczkó Pincészet      18,7 pont 
Márkvárt Mónika Cuvée (2018); Márkvárt Pincészet     18,7 pont 
Cabernet Franc (2016); Márkvárt Pincészet      18,63 pont 
Pinot Gris (2018); Szőke Mátyás és Zoltán Pincészet     18,6 pont 
Sárgamuskotály (2018); Szőke Mátyás és Zoltán Pincészet    18,6 pont 
Olaszrizling (2018); Dubicz Pincészet      18,51 pont 
Mátrai Kékfrankos Rozé (2018); Dubicz Pincészet     18,8 pont 
Frizzy (2018); Orosz Gyula Pincészete      18,6 pont 
Bölömbika (2018); L.Simon Pincészet      18,51 pont 
Zöldike (2018); L.Simon Pincészet       18,6 pont 
Rozsdás Csuk Rosé (2018); L.Simon Pincészet     18,6 pont 
Portói Borlikőr (2017); Gajdosik (Csallóköz) Pincészet    18,6 pont 
Kékfrankos Rozé (2018); Gál Pincészet      19 pont 
Balatonmelléki Birtokbor (2018); Gál Pincészet     18,7 pont 
Chardonnay (2018); Gál Pincészet       18,8 pont 
Kékfrankos Rozé (2018); Csordás-Nagy Pincészet     18,9 pont 
Duna-Tisza Közi Zalagyöngye (2018)      18,51 pont 
Asszonyfektető Likőrbor (2018); Csordás-Nagy Pincészet    18,51 pont 
Dilemma Olaszrizling (2018); Dr Jósa Elemér Pincészet    18,7 pont 
 
 
 
 
Újpest Város Bora Bírálatra nevezve: 
Szőke Pincészet: Cabernet Franc 
Németh János Pincészet: Cuvée 
Fekete Pincészet: Cabernet Sauvignon 
Polgár Pincészet: Therápia 2017 
Pratner pincészet: Szekszárdi Cuvée 
Csóbór pincészet: Cabernet Sauvignon 
Lics Pincészet: Cabernet Sauvignon 

 
 
 
 
A Kéményseprők Bora bírálatra nevezve: 
Bősze Pincészet: Rizling 
Orosz Gyula: Chardonnay 
Gál Pincészet: Balatonmelléki Birtokbor 
Laczko Pincészet: Születés Bora 
  



A Police Borrend Zászlósborválasztásra nevezve: 
Dubicz Pincészet: Olaszrizling 
Meggyesi-Janza Pincészet: Jani Papa Chardonnay 
Zsá-Ko Pincészet: Fordítás 
Gál Pincészet: Chardonnay 
Csordás-Nagy Pincészet: Nadapi Rajnai Rizling 
Csóbor Pincészet: Rajnai Rizling 
 

A Kulturált Alkoholfogyasztás Nagykövete 
(Nagymesterek Bora) Címre Nevezve: 
Zsákovics imre 
Sajgó Gáborné 
Zwack Izabella 
Csóbor Jenő 
Szőke Mátyás 

 
 
 
 

Borvidékek – Borászatok - Borok. 

 

Mátrai Borvidék 

Országosan a második, de a hegyvidékek között a legnagyobb bortermő vidéke. A fehér és egyre inkább a kék szőlő 

hazája. Az Olaszrizling és a Kékfrankos dominanciája már a múlté  Magyar, Francia,Osztrák és Német  fajták 

Gyöngyöstől a Mátra Alján végig. A kézműves és nagyborászatok egymás mellett készítik a tájjellegü borokat, és 

szerencsére a falusi túrizmus és a vendéglátás is gyorsan fejlődik, ezért kiváló kirándulási célpont. 

 

Szőke Mátyás és Zoltán Borászata 

Szőke Mátyás nem véletlenül lett az év borásza életművével nagymértékben hozzájárult a borvidék és Gyöngyös 

környékének elismertségéhez. Nyitott a hagyományos és az új technológiák alkalmazására, szorgalmasan járja az 

országot, sőt a világot és amit látott adaptálta, de nem szolgai módon, hanem úgy „ Szőke Mátyás” módra. A családi 

vállalkozásnak több generáció is résztvevője. Élmény hallgatni azt, ahogy a borról beszél, de akinek nincs 

szerencséje személyesen találkozni vele azoknak „beszélnek” a borai. 

 

Cabernet Franc (2013)  19,3 pont NAGY ARANY 

Pinot Gris (2018)   18,6 pont ARANY 

Sárgamuskotály (2018)  18,6 pont ARANY 

Cabernet Franc (2017)  18,34 pont Ezüst 

 

Pinot Gris – Szürkebarát: Egyre népszerűbb a borvidéken szeretik a fogyasztók is. Gyógyfüvekre hajazó íz világa és 

illata itt diszkréten jelentkezik ezért könnyedebb italt kóstolhattunk. Remek kísérője lehet salátáknak, 

tésztaféléknek, gyümölcsöknek. A közhiedelemmel ellentétben nem csak nőknek ajándékozhatjuk, hanem bátran 

férfiaknak is.  

Sárgamuskotály /Muscat Lunel/: Nemcsak Frontignanban és Tokajban tud értéket teremni, hanem a Mátraalján is. 

A legzamatosabb muskotálynak tartják, de ez a Gyöngyöstarjáni tétel visszafogottabb illatával és zamatával 



könnyed, de kellemes íz-élményt biztosít. Nem túl- sós, csípős vagy édes levesek mellé vagy után el lehet 

„ropogtatni”. 

Cabernet Franc (2017): Világfajta de hazánkban is népszerű. A mediterrán országokban csak a nagyon lekerekedett 

bársonyos tételeket értékelik, nálunk a karakteresebb a „férfias” savakkal megáldott borokat is kedvelik. Ez a tétel a 

„fiatalabb” még fejlődésben lévő, de a nagy bor ígéretével rendelkezik. 

A Cabernet Franc (2013): A tétel két tévhitet is cáfol. Egyrészt 6 évvel a szüret után a bor nem hanyatlik, sőt a 

csúcson van, másrészt a tavalyi sikeres /2014/ tétel nem volt véletlen, hanem egy tudatos „profi” munka 

végterméke. Lekerekedett, szép, harmonikus, érett, nagy bor. Marha és Bárány húsokhoz, vadakhoz illik. A vacsora 

zárásához vagy borértőknek ajándékként kimondottan ajánlható. 

 

Dubicz Borászat 

A régi nevén Borpalota igazi Mátrai nagyüzem. A borászat Dunai Ágnes vezetésével minden évben meglep egy-egy 

új ízzel. Idén fiatal reduktív borokkal jelentkeztek pedig érlelt testes borokat is forgalmaznak. A tételeket a könnyed 

divatos íz-világ jellemzi. Az, hogy a névváltoztatással nem csökkent a termékek iránti kereslet, a kitűnő marketing 

mellett az egyenletes és dicséretes minőségnek tudható be. 

 

Mátrai Kékfrankos Rozé (2018)  18,8 pont ARANY 

Olaszrizling (2018)   18,51 pont ARANY 

Irsai Olivér (2018)   18 pont  Ezüst 

Sauvignon Blanc (2018)   17 pont  Bronz 

 

Irsai Olivér: Szép képviselője e Hungarikum fajtának savai és illata diszkréten behízelgőek. Borkóstolók első vagy 

második tételeként saláták pogácsa vagy egy egyszerű beszélgetés mellé ajánljuk. 

Olaszrizling: Reduktív friss üde. Poharazgatáshoz szárnyas /főtt/ húsokhoz, aperitifként, borkóstolók első tételének 

ajánljuk. Drága emlékű barátunk tiszteletére idén ez a tétel lett a „ LEHEL LOVAG BORA” 

Sauvignon Blanc: Könnyed virágos gyümölcsös illatok és a többihez képest nagyobb test jellemzi. A nagyvilágban 

szeretett fajta itthon is egyre többen kedvelik. Levesekhez nem túl fűszeres szárnyas ételekhez ajánljuk. 

Mátrai Kékfrankos Rozé: Nem véletlenül népszerű tétele a borászatnak. Jól szolgálhat tartalmas levesek tészták és 

natúr, szárnyas és-sertés húsok mellé. 

Kékfrankos Rozé: Szép gyümölcsös illata korrekt savai egy üde friss italt takar. Tartalmas levesek, natúr 

húsok/szárnyas - sertés/ mellé és Borkóstolón a vörösek elé passzol. 

  



Laczkó Borászat 

Szerencsére Laczkó Gyula 5 szép Gyöngyöspatai tétellel örvendeztetett meg minket, és ez valamennyire kárpótolta 

csapatunkat, mert a többi tétel Patárol nem érkezett meg. A borászat eddig a reduktív borairól volt nevezetes, de 

újabban az érlelt tételek is gazdagítják a palettát. Mindenesetre alig várom, hogy a pincében is /ahogy illik/ 

visszakóstoljam a Laczkó féle borokat. Aki már járt Gyöngyöspatán az tudja, aki még nem annak szíves figyelmébe 

ajánlom a 6 szintes Patavári pincesort. 

 

Születés Bora (2017) 18,7 pont ARANY 

O.Z. Cuvée (2013) 18,3 pont Ezüst 

Mámor I. (2016)  18,11 pont Ezüst 

Mámor II. (2016)  18,23 pont Ezüst 

Mámor III. (2016) 18,23pont Ezüst 

 

Születés Bora: Remek vörösbor jegyekkel megáldott siller. A kékfrankos jelleg intenzív illattal és hosszú utóízzel és 

zamattal párosul. 2019-ben ez a tétel lett a Police Borrend Nagytanácsának Bora. Sültek, halak, tészták és levesek 

valamint nem penészes sajtok kisérője lehet. 

O.Z. Cuvée: Olaszrizling és Zenit egybeszüretelésével készült talányos bor. A „ Majdnem” arany oka talán az 

életkora lehet, de ez egyben az erénye is. Szendvicsek, érlelt /nem márvány/ sajtok, kocsonya és hideg sültek 

kisérője lehet. 

Mámor I.: Kékfrankos, Cabernet Franc és Blauburger házasításából született. Valószínűleg a KÉKFRANKOS 

dominancia miatt még nem értek össze az ízek. 

Mámor II.: Merlot, Pinot Noir és Cabernet Franc házasítása. A gazda izgalmas kísérletbe fogott. Kiváncsiak lennénk 

egy-két év múlva visszakóstolva milyen arcot mutat az ital. 

Mámor III.: Egybeszüretelve Cabernet Sauvignon, Kékfrankos és Merlot fajtákat, egy, még nem teljesen harmonikus 

bor született. Valószínűleg még nincs a csúcson. Marha, Birka, Vad és gombás ételekhez mind három Mámor 

passzol. 

  



Etyek-Budai Borvidék 

Borvidéki rangját 1989-1990-ben nyerte vissza. Három fő területe, az Etyeki, a Budai és a Velence környéki körzet. 

Jellemzik a friss ropogós ízek magas savgerinc és a gyümölcsösség. A terület kiválóan alkalmas pezsgő alapanyag 

termesztésére. 

 

Orosz Gyula Pincészete. 

A pincészet készít könnyű és testes borokat egyaránt, szerencsére a Gazda minden évben megtiszteli versenyünket 

néhány izgalmas tétellel. Idén egy könnyű és egy nagy fehérrel illetve egy bájos Rozéval nevezett. Ezeket a borokat 

nem csak az Etyeki kőr pincénél /bár az is egy csoda/ hanem bárhol lehet bátran fogyasztani. Ezek a borok jó 

hírvivői Etyeknek ahol nemcsak kitűnő pezsgő, hanem szép borok is találhatóak. 

 

Etyek-Budai Chardonnay (2018)  19,6 pont NAGY ARANY 

Frizzy (2018)    18,6 pont ARANY 

Rókatündér (2018)   17,9 pont Ezüst 

 

 

Frizzy: Könnyű illatos, üde ital. Kitöltéskor rengeteg „buborék” szabadul fel, de ez nem árt neki „sőt”. 

Kellemes behízelgő zamatáért azok is kedvelik, akik félnek az Etyeki savaktól. Levesek, tészták saláták mellé vagy 

csak úgy érdemes fogyasztani. 

Etyek- Budai Chardonnay: Igazi nagy bor. Érett, harmonikus, illat, aroma minden a helyén van. Szeretem a pezsgőt, 

de ebből a szőlőből bűn lett volna pezsgőt készíteni. Szárnyas- és malacsültekhez, és sült halakhoz ajánlott. 

Rókatündér Rozé: Az előző évi tétel jobban ízlett, talán azért mert az cabernet sauvignonból készült. Kellemes ez is, 

de a „teste” mellé egy kis ropogós üdeség hiányzik. Hideg sültek, zöldség vagy krémleves mellé passzol. 

 

Csóbor Pincészet. 

A Velencei tó környékén olykor meglepően szép borokat találni. Most is így történt. Csóboréknál nem szokatlan az 

„aranyeső”, talán azért mert mindig egy kiegyensúlyozott profi munka kerül az ítészek elé. 

 

Rajnai Rizling (2018)  18,6 pont ARANY 

Cabernet Sauvignon (2016) 18,7 pont ARANY 

Agárdi Rozé (2018)  18,6 pont ARANY 

 



 

Rajnai Rizling: Egy igazi terroir-bor. A sokféle stílus közül melyet a fajta produkálni tud, Csóbor Jenő fiatalos zamatos 

ropogós változatot kínálta és jól tette. A bor a szőlőfajta ízjegyei mellett a velencei tó báját is tartalmazza. Libához, 

halételekhez és töltött káposztához ajánljuk. 

Agárdi Rozé: Szép gyümölcsös könnyed, igazi „beszélgetős” bor. Hideg sültek, kecskesajt, párolt sertés kisérője 

lehet. 

Cabernet Sauvignon: Elegáns bor. Szépen tükrözi a fajtajegyeket. Testes remek bor. Vad pörkölt, gombás ételek, 

kék vagy penészes sajtok mellé passzol. 

 

L.Simon Borászat. 

A Környék egyik emblematikus borászata főleg a friss fehérborok készítésében jeleskednek, de hordós 

kékfrankossal és Cabernet Sauvignonnal is rendelkeznek. A boraikat a terület madárvilágáról nevezték el. 

 

Bölömbika (2018)  18,51 pont ARANY 

Rozsdás Csuk (2018)  18,51 pont ARANY 

Zőldike (2018)   18,6 pont ARANY 

Csuszka  (2018)   18,2 pont Ezüst 

Velence (2018)   18,1 pont Ezüst 

 

Bölömbika: Amikor először kóstoltam a Bölömbika még Traminiból készült. Évek óta azonban Irsai Olivér az alapja. 

Könnyed egy csepp kesernyés utóízzel megáldott kedves bor. Alacsony sav és alkoholtartalma miatt aperitifként, 

vagy szárnyasok mellé ajánlott. 

Rozsdás Csuk: Rozé, Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Syrah, és Kadarka házasításából született üde, 

ropogós, szép gyümölcsillatokat adó ital. Felvágottakhoz, főtt és hideg sültekhez passzol. 

Zöldike: Szép behízelgő Zöld Vertelíni. Talán az elfogultak másként értékelik a velencei Vertelínit, mint a Mőcsényit 

vagy a Balatonfelvidékit. A savak miatt bizonyára van eltérés, de ez a „Velencei ízvilág” igazán kedvessé, sőt 

egyedivé teszi a bort. Aperitifként és tészták, pogácsa mellé ajánlott. 

Csuszka: A Chassellas talán csemegeszőlőként ismertebb. Borok házasítására is gyakran alkalmazzák. Fajtajelleget 

alig hordoz ezért külön érdem a borász bátorsága, viszont megérte. Kellemes asztali bor került a zsűri elé. 

Előételekhez, salátákhoz passzol. 

Velence: Rajnai és Chardonnay házasításának gyümölcse. Friss kellemes reduktív bor. Töltött káposztához, halakhoz 

passzol. 

  



Csordás-Nagy Pincészet 

A pincészet némileg ismeretlen számomra, de a nevezett borok kóstolása 

hamisítatlan velencei hangulatba röpítettek. Reduktív nem túl szofisztikált 

technológiát takaró szép tételekkel neveztek. 

 

Kékfrankos Rozé (2018)   18,9 pont ARANY 

NADAOI Rajnai Rizling (2018)  18,6 pont ARANY 

Zöldvertelíni (2018)   18,4 pont Ezüst 

Asszonyfektető (2018)   18,4 pont Ezüst 

Merlot (2018)    16,8 pont Bronz 

Zöldvertelíni: Kellemes picit mentás aromákkal megáldott ital. Pompás kezdete egy pincetúrának. Aperitifként, nem 

túl sós vagy édes tésztafélék mellé passzol 

Nadapi Rajnai Rizling: Kimondottan jól eltalált bor. Valószínűleg optimális időben szüretelve, a legkevésbé 

„macerás” technológiával remek testes, de mégis fiatalos bor született. Tésztákhoz, halételekhez, kocsonyához és 

szárnyasokhoz jó kisérő lehet. 

Kékfrankos Rozé: Remek rózsaszirom szerű színárnyalata, intenzív gyümölcsillata, tiszta fajtajellege, szép hosszú 

zamattal, egy elegáns kitűnő italt eredményezett. Hidegtálakhoz, fehérhúsú ételekhez és szigorúan egy alapos 

kóstolás után fröccsnek is jó. 

Merlot: A reduktív technológia ennek a tételnek nem tett jót. Talán érleléssel szebb zamatokat lehetne 

előcsalogatni a szőlőből. Azért sonkához, disznótoroshoz ajánlható 

Asszonyfektető: Egészen pontosan nem tudom, hogy a „fehér népekre” milyen hatással van, a zsűrit mindenesetre 

megosztotta. Ürmös desszert borként lett nevezve, Merlot alappal, de az íz világában más gyümölcs meggy, cherry 

jegyek is gyaníthatók. A Nagyi rumos-meggyére emlékeztet egyhén kakaós kesernyés utóízzel. Ha bájitalnak nem is, 

de közönség kedvencnek biztosan jó. Édességek csokoládé mellé passzol. 

 

Lics pincészet 

Lics Balázs idén nem „Gonoszkodott” velünk, vagyis nem nevezett a Gonoszka 

boraiból, inkább biztosra ment és egy nyertes tételt Budafok Város legjobb 

vörösborát nevezte 

 

Cabernet Sauvignon (2016)  18,74 pont ARANY 

 

Karakteres bor, testes finom hordóízekkel. Akik szeretik az egyedi Cabernet Sauvignon ízeket nagyon szeretik majd 

és persze most. Vadhúsokhoz remek ital. 



Janza-Meggyesi pincészet 

Pilisborosjenő, ahogy a neve is mutatja ősidők óta bortermő vidék volt. A filoxéra hatására jelentősen csökkent az 

itt élők borászati tevékenysége. Az itteni agyagos-meszes talajon gazdálkodó kézműves borászat minden évben 

érdekes sorral örvendeztet meg minket. 

 

Jani Papa Chardonnay (2018)  18,2 pont Ezüst 

Kékfrankos Rozé (2018)   17,8 pont Ezüst 

Irsai Olivér (2018)   17,5 pont Bronz 

Cabernet Sauvignon (2017)  16,6 pont Bronz 

Merlot Rozé (2018)   16,6 pont Bronz 

Merlot (2017)    16,3 pont Oklevél 

 

Jani Papa Chardonnay: Megint egy kellemes italt tálalt nekünk. Tiszta technológiával készült, sallangmentes ital.Hal 

ételekhez, malacsülthöz, ajánlható 

Irsai Olivér: Fedett illata és savhiánya miatt lett „csak” bronz. Szárnyasokhoz, levesekhez passzol. 

Cabernet Sauvignon: Nagy mezőnyben indult és a zsűri a karakteres jellegét hiányolta. Marha és bárányhusokhoz jó 

kisérő. 

Merlot Rozé: Illata és ropogóssága volt kifogásolható. Kecskesajthoz, párolt sertésekhez ajánlható. 

Merlot: A fajtajelleget kerestük benne és a lekerekedettség is hiányzott. Sonka, liba, kacsa kisérője lehet. 

Kékfrankos Rozé: Jókor szüretelt kellemes ital. Baráti beszélgetésekhez, hideg sültekhez passzol. 

 

Soós István Borászati Szakközépiskola 

Budafokon és környékén található a szőlészet, számtalan kiváló szakember került 

ki az iskola padjaiból, és az az iskola csak jó lehet ahol ilyen a „tananyag”. 

 

Etyek-Budai Cuvée (2018)  18,3 pont Ezüst 

Kékfrankos Rozé (2018)  17,55 pont Ezüst 

 

Cuvée: Könnyű, iható, tiszta ital. Társalgáshoz, szárnyasok, vagy sós tészták mellé jól illik. 

Kékfrankos Rozé: Tiszta, üde, nem túl komplikált ital akár fröccsként is fogyasztható. Előételek levesek mellé 

passzol. 



Málik Zoltán 

Kézműves termelő és feltehetőleg borlovag. A pincészetről sokat nem tudunk, marad a bor. 

 

Bakator (2015)  16 pont  Oklevél 

 

A Bakator egy rég feledett, de valaha meghatározó fajta. Szerencsére - főleg Badacsony környékén - „Újra 

felfedezték”. Meghálálja a hosszabb érlelést. A tétel több palack felbontása után is meghatározhatatlan illatokat és 

zamatot tartalmazott. Szárnyasok, sós tészták és zöldséglevesek mellé ajánlott. 

 

Balaton-Badacsony Borvidékek 

Sajátos talaj és éghajlati viszonyai miatt az ország egyik legizgalmasabb bortermelő vidéke. A Balaton közelében 

akár egy településen belül is elképesztően gazdag a bor íz és zamat választék. 

 

Sör László 

Sümegprága kézműves pincészet. A bor ízét főleg a szőlészet és a 

szüret határozza meg, és nem a technológia. 

 

Karikáshegyi Rizlingszilváni (2018)  17,7 pont Ezüst 

Karikáshegyi Rizling (2018)  17,2 pont Bronz 

 

Rizlingszilváni: Müller Torgau, enyhén illatos, visszafogott savakkal. Kellemes ital. Szárnyasokhoz, gyümölcsös 

körítésű sertésekhez ajánlott. 

Rizling: A fajtajelleg hiánya miatt lett „csak” bronz. Hideg sültekhez, kocsonyához passzol. 

 

Krigler Ferenc 

Nagymester, kitűnő borász és vendéglátó szakember. Remek, sőt az évjáratokat 

tekintve meglepő sort nevezett Sümeg kiválóságaiból. 

Irsai Olivér (2018)   17 pont  Bronz 

Fehérkő Könnye (2013)   17 pont  Bronz 

Fehérkő Vére (2018)   16,1 pont Oklevél 

Sümegi Cabernet Sauvignon Rozé (2018) 16 pont  Oklevél 



 

Irsai Olivér: Vélhetőleg a technológia miatt illatában, zamatában visszafogott tétel. Pincetúrán bevezető tételként 

könnyű desszertekhez illik. 

Fehérkő Könnye: Gyanítható, hogy az eltelt évek (persze csak akkor, ha hihetünk a nevezett 2013-as évjáratnak) 

„elaltatták” a bort, innen lehet a hiányzó frissesség. Nem túl sós sajtok, előételek mellé illik. 

Fehérkő Vére: Ha az előző „öregnek” ez a tétel „fiatalnak” tűnik. Nem kiforrott nem érett. Érdemes lenne némi 

érlelés után visszakóstolni. Szárnyas- és marhasültek, paprikások kisérője lehet. 

Rozé: A zsűri az üde frissességet, és a fajta jelleget hiányolta. Krémlevesek, kecskesajt és párolt húsok mellé passzol. 

Dr Jósa Elemér 

Mélyebb ismeretek hiányában, hobbi borászatra tippelnék, annak viszont remek.  

 

Dilemma Olaszrizling (2018) 18,7 pont ARANY 

 

A gazda dilemmáját én hamar megoldanám: a poharamba vele. Tökéletes 

fajtajelleggel, remek zamatokkal megáldott bor. Halászléhez, borjúételekhez és 

érlelt sajtokhoz ajánljuk. A LEGJOBB kézműves bor. 

 

Kobold Manufaktúra 

Hobbiborászat két könnyű tétellel jelentkezet. 

 

Feketehegyi Olaszrizling (2018)  16,6 pont  Bronz 

Feketehegy Zöldvertelíni (2018)  16,7 pont  Bronz 

 

Olaszrizling: Könnyű, iható, sallangmentes bor. A pincében vagy fröccsnek is fogyasztható. Előételek vagy sós 

tésztákhoz illik. 

Zöldvertelíni: Vélhetőleg egy kis technológiai hiba miatt nem tükrözi a fajta jegyeit. Előételekhez ajánljuk. 

  



Zwack Borválogatás 

Az öt nevezett tételre röviden annyit lehet mondani, hogy 

minőségi-igényes és sokszínű. Tokaj, Balaton környéke sőt zala is 

képviselteti magát a válogatásban. 

Matacs Chardonnay (2018) 18,6 pont ARANY 

Mylitta (2016)   18,7 pont ARANY 

Dobogó Tokaji Furmint (2015) 18,5 pont Ezüst 

Jánoshegyi Merlot (2016)  17,7 pont Ezüst 

Zalai Csókaszőlő (2016)  17,3 pont Bronz 

 

Chardonnay: Légli Géza remek italt készített. Szép aromavilága és összhangja által nagybor született. Szinte soha 

sem fogyasztom a bort egyedül, de ezt a tételt szívesen kóstolom elvonulva. Csak Én és a Bor. Halakhoz, malac- és 

szárnyas sültekhez, friss tejből érlelt sajtokhoz illik. 

Mylitta: Gyönyörű, mint a nevet adó babilóniai istenség, ihletet adó, mint ahogy Zwack Mária ihletet adott a 

költőfejedelem Ady Endrének. Visszaköszön a Mádi egyedülálló talaj és klíma. Az aszúsodott szemek bája és a 

magas cukorfok nem nyomja el a sárgamuskotály fajtajegyeit. Édességek desszertek remek kisérője. 

Dobogó Tokaji Furmint: Határozott illat magas savak jellemzik .Nálam és attól tartok a társadalmi zsűrinél is aranyat 

ér, de a szigorú zsűri egy piciny tizeddel ezüstre hozta. Remek programválasztó ital, de ha e furmintot kóstolgatva a 

további programról elmélkedünk, én biztos egy újabb pohár mellett döntök. Levesekhez, flekkenhez, rablóhúshoz 

és sajtokhoz illik. 

Jánoshegyi Merlot: Légli Géza készítette. Kellemes Merlot, lehet szeretni, simogató bor. Liba vagy kacsa ételekhez 

ajánljuk. 

Csókaszőlő: A Zalai borvidékre repít minket a Bussay borászat Csörnyeföldi Csókaszőlő bora. Érlelt ínyenceknek való 

bor. Külön érdem hogy ezt az elfeledett „ledegradált” fajtát újra kóstolhatjuk Gomba ételekhez, birkahúshoz, 

passzol. 

  



Kunsági borvidék 

Az ország legnagyobb kiterjedésű borvidéke. A tömegbortermelés mellett megjelent a minőségi bortermelés is, 

nagyrészt a Frittman és a Gál borászatoknak köszönhetően.  

 

Guttmann Vilmos 

Vác- Dunakeszi- Erdőkertes területén gazdálkodó kézműves borász. 

 

Zalagyöngye (2018)  18,51 pont  ARANY 

Királylányka (2018)  18 pont   Ezüst 

Zöldmámor (2018)  17 pont   Bronz 

Zweigelt (2018)   17,45 pont  Bronz 

Zweigelt (2017)   17 pont   Bronz 

Rosanite Rozé (2018)  16,45 pont  Oklevél 

 

Zalagyöngye: Annak ellenére, hogy a szőlő nem klasszikus borszőlő a tétel kellemes meglepetést okozott a zsűrinek. 

Magas alkoholfoka (14,8) ellenére a szép savaknak köszönhetően a bor harmonikus. Aperitifként vagy levesek, 

saláták mellé ajánlott. 

Királylányka: Friss kedélyes ital, de nem olyan „ütős” mint az előző. Levesek, tészták mellé ajánlott. 

Zöldmámor: Nem hozza a zöldvertelini fajtajegyeit. Itt a magas alkohol kicsit kilóg. Saláták, pogácsák kisérője lehet. 

Zweigelt (2018): A kései szüret és a rövid hordózás nem tette éretté a bort. Pörköltek sültek mellé passzol. 

Zweigelt (2017): Idősebb, de nem harmonikus bor. Pörkölt és marhasült mellé ajánlott. 

Rozé: A zsűri az üdeséget és a gyümülcsösséget kifogásolta.  Zöldség leves és felvágott mellé kínálható. 

 

Gottschalk Pincészet 

Eredeti fésületlen kézműves jegyek jellemzik.  

 

Zöldvertelíni (2018)  17,2 pont Bronz 

Kékfrankos (2018)  16,2 pont Oklevél 

Kékfrankos Rozé (2018)  16,4 pont Oklevél 

Zweigelt  Rozé (2018)  16 pont  Oklevél 

Szarkási Rozé Cuvée (2018) 16,43 pont Oklevél 



Zöldvertelíni: Egy kis kezelési hiba /kén/ ellenére kellemes bor. Saláták, tészták, pogácsa mellé passzol. 

Kékfrankos: Nem kiérlelt az ízvilága, kissé nyers bor. Birka ételekhez ajánlott. 

Kékfrankos Rozé: Az egyensúly hiányát savbomlásra tippelte a zsűri. Kecskesajthoz ajánlható. 

Zweigelt Rozé: Hasonlóan az előző tételhez akadtak problémák. Egy laza szerkezetű ital. Párolt húsokhoz ajánlott. 

Szarkási Rozé: Vékony, a savakkal van gond itt is. Főtt sertéshez passzol. 

 

Gál Pincészet 

Ahogy várható volt, Gálné Dignisz Éva Csupa gyönyörű bort nevezett. Tisztaság, 

harmónia és egy sajátos báj jellemzi a tételeket. A származási hely kissé zavaros, de a 

Szigetcsépi borászat biztos. 

 

Balatonmelléki Birtokbor (2018)  18,7 pont ARANY 

Chardonnay (2018)   18,8 pont ARANY 

Kékfrankos Rozé (2018)   19 pont  ARANY 

 

A Birtokbor: Szép nagy bor. Harmonikus, itatja magát. Olaszrizling, Chardonnay és Sauvignon Blanc házasításának 

gyümölcse. Szárnyas vagy malacsültekhez, halakhoz /sült vagy rántott/ passzol. 

Chardonnay: Friss, de nem vékony, az új Chardonnay klasszikus jegyeit viseli. Remek bor. Pannon sajthoz, hideg 

sültekhez, fél édes tésztákhoz ajánljuk. 

Kékfrankos Rozé: Rendkívül gyümölcsös, fiatalos „diszkó bor” az erjedési illatokat és zamatokat szép harmóniában 

megőrizte. Zöldség és krémlevesekhez és kecskesajthoz ajánljuk. 

  



Ászár-Neszmélyi borvidék. 

Az ország egyik legmostohábban kezelt borvidéke, pedig történelmi múltja és egyedi értékei miatt többet érdemel. 

Különösen szép fehérborai figyelemreméltóak. 

 

Bősze Pincészet 

Bősze Csaba sokat tett Ászár hírnevének emelése érdekében, 

mindezt kiegyensúlyozott minőségi fehérboraival tette. 

 

Bősze Rizling (2017)  18,7 pont ARANY 

Bősze Chardonnay (2018)  18,4 pont Ezüst 

Pinot Gris (2018)   18,4 pont Ezüst 

Kövecses (2018)   18,2 pont Ezüst 

 

Rizling: Remek párosítása az Olasz és a Rajnainak. Harmonikus, szép kerek bor. Aperitifként, szendvicsek, óvári vagy 

trappista sajt mellé és töltött káposztához is jó. 

Chardonnay: Szép, nem harsogó, de tartalmas bor. „Majdnem” arany, de a társadalmi zsűri gyaníthatóan ezt még 

emelheti. Nem füstölt sajtokhoz, sültekhez passzol. 

Pinot Gris / Szürkebarát/: Mértéktartó, de jó benyomású bor. Akik a fajta direkt ízvilágától tartózkodnak, ebbe a 

tételbe nem találnak kifogást. Tartalmas levesekhez, gombákhoz, borjúhúshoz passzol. 

Kövecses: Érdekes házasítás, vélhetően a Kavicsos dűlő szőlőiből. Viktóriagyöngye, Nektár, Zengő. Finom 

fűszeresség és üde lágyság jellemzi. Előételekhez, levesekhez ajánljuk. 

 

Szekszárdi Borvidék 

A borvidék rohamléptekkel zárkózik (vagy zárkózott?) fel a szomszéd Villányhoz, minőség és ismertség 

tekintetében. A savak szépek harmonikusak, nem égnek el, szóval gyönyörű, elsősorban vörösek teremnek itt. 

 

Duzsi Borászat 

Az év borászához illően szép sorral nevezett. Külön érdem, hogy nem a 

kereskedelmi divat, hanem a körzet meghatározó boraiból válogatott. 

 

Szekszárdi Bikavér (2015)  18,67 pont ARANY 

Szekszárdi Kékfrankos (2016) 17,7 pont Ezüst 

Kadarka (2017)   17,6 pont Ezüst 



 

Bikavér: Rendkívül zamatos, tökéletes színű, harmonikus, a Bikavér összes jegyével rendelkező Ital. Egy biztos a 

Görögszó, és a Grabócz mellé egy új kedvencem lett Duzsitól. Pörkölt, vad- és marhahúsokhoz, pecsenyékhez 

ajánljuk. 

Kékfrankos: Lekerekedett zamatok jellemzik, ennek ellenére karakteres bor. Birkahúsokhoz és vadakhoz passzol. 

Kadarka: Szekszárd élen jár a Kadarka borok készítésében. Kellemes nem harsogó tétel. Gombákhoz, sajtokhoz és 

borjúhúsokhoz illik. 

 

Bibók Pince 

Kiegyensúlyozott ízvilág és optimális tanninosság jellemzi a borokat. 

 

Szekszárdi Merlot (2016)  18,4 pont Ezüst 

Szekszárdi Kékfrankos (2018) 18,3 pont Ezüst 

 

Merlot: Szép „gömbölyü” bor. Megtalálhatók benne a fajta jegyei. Érett sajtokhoz, előételekhez passzol. 

Kékfrankos: Még fejlődhetne érdemes visszakóstolni néhány év múlva. Paprikás ételek kísérője lehet. 

 

Márkvárt Papa Pincészete. 

Márkvárt Papa és Mónika tevékenysége üde színfoltja Szekszárd borvilágának. A 

régi és az új a hagyomány és az új technológia kiválóan összehangolódott. A 

szokott magas színvonalú borokkal neveztek. 

 

Márkvárt Mónika Cuvée (2018) 18,7 pont ARANY 

Cabernet Franc (2016)  18,63 pont ARANY 

Szekszárdi Rozé Cuvée (2018) 17,4 pont Bronz 

 

Cuvée: Rizlingszilváni és Olaszrizling házasításából született. Az aromák és az illatok harmonikusak. A Rizlingszilváni 

érezhető hatása különös bájt biztosít. Kocsonyához, halászléhez és friss sajtok mellé ajánlott. 

Cabernet Franc: Szépen érlelt gyümölcsös ízei vannak. Kitűnően érződik a fajta és a terrioir jelleg. Testes, szép bor. 

Belsőségek és vadételek kísérője lehet. 

Rozé Cuvée: Megállt az ezüst határán. A tavalyi tétel frissessége hiányzott. Hideg sültekhez, tésztákhoz ajánljuk. 



Németh János Pincészete 

Szekszárd elismert borásza. Igényes borokat készít. 

 

Porkoláb Cuvée (2015) 18,9 pont ARANY 

Cabernet Franc (2016) 18,58 pont ARANY 

 

Porkoláb: A borász klasszikus házasítása. Összetétele Cabernet Sauvignon és Merlot. Szépen lekerekedett érett bor. 

Csak kiváló évjáratokban készíti. Sonkához, vadpörkölthöz passzol. 

Cabernet Franc: Szekszárd egyik legértékesebb dűlőjéből származik. Hosszan érlelt, mély bor. Bárány sülthez, 

füstölt sajthoz kiváló. 

 

Fekete Pincészet 

Fekete Mihály ültetvényei főleg az Iván völgyben találhatók. Fehér, és főleg a 

vörös borai nem csak a névválasztásban, hanem a „mívességben” is nagy 

fantáziáról árulkodnak. 

 

Cabernet Sauvignon (2016) 19,11 pont  ARANY 

 

Elegáns nagybor. Gyümölcsillatát és zamatát a kombinált kis és nagyhordós érlelés egészíti ki. Az ilyen bort nem 

inni, még csak nem is fogyasztani, ezt „rágcsálni” kell. Marha- és bárányhúsokhoz mindenképpen passzol, de 

próbáljuk meg penészes sajt mellé is. 

 

Bodri Pincészet 

Bodri István a legismertebb borászok és vendéglátók közé tartozik Szekszárdon. 

Egy versenybort nevezni ujjgyakorlat számára, de az is lehet, hogy ezt a tételt 

pincéjének rejtett fala mögött találta. 

 

 Szekszárdi Cuvée (2016) 18,93 pont  ARANY 

 

A Cuvée Kékfrankos, Merlot és a Cabernet fajták házasításából született. A házasság jól sikerült az uralkodó aromák 

összeértek, és egy új ízvilág jött létre. Marha-, Birka-, vadhúsokhoz és kéksajthoz ajánljuk. 

  



Pratner Pincészet 

A pincészet 2 éve már meglepett egy remek Cuvée-vel most sem vallott szégyent. 

 

Szekszárdi Cuvée (2016)  18,51 pont ARANY 

 

A Cuvée Merlot, Cabernet Sauvignon és Kékfrankos házasításának a gyümölcse. Kellemes bor így is, de 

kiváncsiságból jó lenne egy-két év múlva visszakóstolni. Meleg sonkához és egy jó libaételhez passzol. 

 

Igert-Rónafalvi Pincészet 

Testvér borrendünk tagja minden évben küld Páriból egy-egy érdekes 

kézműves bort. Idén egy viszonylag fiatal, de ígéretes  tétellel nevezett. 

 

Cabernet Franc Barrique (2017) 17,55 pont Ezüst 

 

A Franc báját mélységét és lágyságát a füstölt hordóíz csak szépíti. Ígéretes tétel, de még rá férne egy kis érlelés. A 

régebbi tételeknél is ezt gondoltam, de még nem sikerült több éves érlelt bort Páriból visszakóstolnom (csak nem 

fogyott el?). Belsőségekből készült ételhez kiváló. 

 

Villányi Borvidék 

Az ország legdélibb és itthon, valamint külhonban talán legismertebb borvidéke. Az ottaniak azt mondják, hogy az Ő 

boraikban nem a tájjelleget, hanem a dűlőt kell felismerni. Remek borászok kitűnő tételeit kóstolhattuk. 

 

Ruppert Pincészet 

Villány nyugati részén gazdálkodik Ruppert Ákos, aki vigyáz arra, hogy az 

elsődleges ízek kerüljenek a palackba. 

 

Kandúr Cuvée (2017) 18,1 pont Ezüst 

 

A kandúr most nem „vigyori” Cabernet Sauvignon, Merlot és Kékfrankos házasításával készült. 

Nem a nagy teste, hanem a gyümölcsössége megkapó. Vadpörkölthöz, paprikásokhoz ajánljuk. 

  



Agancsos Pincészet 

Kovács Zoltán Borrendi nagymester és kitűnő borász. Boraival bizonyítja, hogy 

viszonylag rossz évjáratok is produkálhatnak kiváló italokat. 

 

Villányi Cuvée (2014) 18,58 pont ARANY 

Merlot (2014)  17,91 pont Ezüst 

 

Cuvée: Klasszikus Bordeux-i házasítás. Érett, kedélyes bor. Ementáli és Camembert sajtokhoz, Báránysültekhez 

ajánljuk. 

Merlot: Érett tétel, tanninos ízvilágú. Füstölt nyelvhez és pasztörizált tejből készült sajtokhoz passzol. 

 

Polgár Pincészet 

Csodálatra méltó energiával rója az országot, igazgatja a gazdaságát és készíti borait. Volt alkalmam előadásait 

végighallgatni és állítom elsőrangú szóvivője Villánynak és a Magyar bornak. 

 

Therápia Cuvée (2017)   18,51 pont ARANY 

Fűszeres Kadarka (2016)   17,8 pont Ezüst 

Cabernet Sauvignon (2015)  18,11 pont Ezüst 

Cabernet Sauvignon /Therápia/ (2015) 18,37 pont Ezüst 

 

Cuvée: Egy ilyen „terápiára” Én is beneveznék. Szép harmonikus bor és még van benne fejlődési potenciál. Vad 

ételhez, vad pörkölthöz passzol. 

Fűszeres Kadarka: Szerencsére Villányban is felismerték, hogy a Kadarkában van fantázia. Fűszeresnek fűszeres, de 

a zsűri szerint nem elég könnyed. 

Cabernet Sauvignon: Érett testes bor. Komplex tanninokkal. Marhasült kísérője lehet. 

Cabernet Sauvignon (Therápia): Sűrű, testes bor diszkrét gyümölcsösséggel. Gombás ételek mellé passzol. 

  



Bock Pincészet 

Egy másik „Ász” Villányból. Ki ne ismerné a borászt és a borait. 

Figyelemre méltó szortiment és magas minőség jellemzi. 

 

Villányi Hárslevelű (2017)  18,2 pont Ezüst 

Villányi Kékfrankos (2017)  18,12 pont Ezüst 

 

Hárslevelű: Egyik büszkeségünk, Hungarikumunk. A tétel bizonyítja, hogy nem csak Tokajban kiváló fajta. A bor 

visszafogott fűszerességével, krémes szerkezetével nagy élményt nyújt. Vélhetően a társadalmi zsűri aranyra 

értékeli. Szárnyas vadakhoz, Pástétomokhoz ajánljuk. 

Kékfrankos: Egy alkalommal egysíkúnak neveztem a Kékfrankost, amit egy villányi borász ki kért magának. 

Fenntartom, hogy egysíkú, de ez a bor nem az. Karakteres, nagytestű bor, meg lehet szerettetni vele a fajtát. 

Birkahúsokhoz, vadpecsenyéhez passzol. 

 

Günczer Zoltán Pincészete 

Sajnos egyre ritkuló Villány kirándulásokon muszáj Günczer /Zoltán/ bort is 

kóstolni. Minden tétel meglepetés. 

 

Villányi Cuvée (2016)  18,4 pont Ezüst 

Cabernet Sauvignon (2017) 17,74 pont Ezüst 

 

Cuvée: Jó összetételű kerek bor. Bársonyos, és itatja magát. Nem csodálkoznék, ha a társadalmi zsűri „Aranyosnak” 

találná. 

Cabernet Sauvignon: A borok királya, és tud úgy is viselkedni. Potenciál még bőven lehet benne, de igy is jó. 

Flekkenhez, rablóhúshoz passzol. 

  



Tokaji Borvidék 

Az oxidatív fehér borok és az Aszú hazája. A furmint és a Hárslevelű „uralkodik” de szépek a Sárgamuskotályok, a 

Zéták és a Kövérszőlők. Személy szerint Én a Kabart is hiányolom. 

 

Sajgó Pincészet 

Sajgóékról / Katalin,Gábor és Krisztina/ annyi szépet és jót elmondtak már, hogy nehéz újat mondani. 

Sajgó Gáborné Katalin az MBOSZ Alelnöke, Nagymester de legfőbb érdeme hogy önzetlenül és nagyvonalúan segít 

mindenhol, többek között Borrendünk és a borversenyünk is sokat köszönhet neki. 

Irigykedve hallgatom, amikor tisztán szépen egyszerűen beszél Tokajról, és a Magyar borról. Sajgóék a széleskörű 

társadalmi tevékenységük mellett Fantasztikus borászok. Ezt példázza az eredmény meg az a tény is, hogy két 

Borrend zászlós borként Sajgó borral nevezett. 

Furmint Kései (2017)    19,7 pont NAGY ARANY 

Szamorodni /Száraz/ (2013)   19,6 pont NAGY ARANY 

Szamorodni /Édes/ (2015)    19,6 pont NAGY ARANY 

Tokaji Aszú /6 Puttonyos/ 

Európai Borlovagok Magyarországi Rendje 

Zászlós Bora (2013)    19,8 pont NAGY ARANY 

Tokaji Aszú /5 puttonyos/ 

Lorántffy Zsuzsanna Borrend Zászlós Bora (2014) 19,6 pont NAGY ARANY 

Furmint (2017)     19 pont  ARANY 

 

Kései Furmint: Remek összhangban az aroma és a cukor. Behízelgő jellege ellenére a fajta jegyek érezhetőek. Édes 

sütemények desszertek kísérője lehet. 

Száraz Szamorodni: Válogatás nélkül együtt szüretelt aszú szemeket is tartalmazó bor. A botrytiszes árnyalatokkal, a 

Furmint karakteres jellegével és a hosszú érés nemességével van meg áldva. Krémlevesekhez, borjúhúsokhoz 

kiváló. 

Édes Szamorodni: Az ízek, zamatok illatok összhangját a cukortartalom teszi bársonyossá. Édes tésztákhoz ajánlott. 

6 Puttonyos Aszú: Tokaj világhírét az ilyen borok alapozták meg. Édes, de karakteres előkelő bor. Desszertekhez 

ideális. 

5 Puttonyos Aszú: Tömör ízei jó kezelésre és hordozásra vallanak. Ünnepélyes alkalomra való, de aki Tokaj 

különlegességére kíváncsi, bármikor fogyaszthatja, amikor hozzájut. Édességek kisérője lehet, de penészes sajttal is 

élvezetes. 

Furmint: A Hungarikumok fejedelme. Férfias, de mégis titokzatos ital. Nemcsak levesek mellé, hanem leves után 

„40 cseppként” is remek. 



Zsá-Ko Pincészet 

Ha van hagyomány és örökség amit ápolni kell, akkor az borversenyünk névadójának Koppány László hagyatéka. 

Első Lovagunk Zsákovics Imre ezt teszi szeretettel gondoskodással, mívességgel. E mellett a borai is szépek. 

 

Tokaji Aszú (2014)  19 pont  ARANY 

Tokaji Aszú (2009)  18,6 pont ARANY 

Tokaji Aszú (2006)  18,4 pont Ezüst 

Fordítás (2013)   18,2 pont Ezüst 

Furmint (2018)   17,3 pont Bronz 

 

Aszú (2014): Szépen lekerekedett Mádi ízeket hordoz. Ha emlékeim nem csalnak, a 2013-as tétel volt ilyen komplex. 

Csokoládés édességek, kék sajtok mellé passzol. 

Aszú (2009): Erősebben érződik a hordó de ez is remek bor. Desszertek és penészes sajtok mellé passzol. 

Aszú (2006): Talán „csendesebbek” a zamatai ez is egy szép bor. A társadalmi zsűri - ahogy szokott - szerintem 

kedvezőbben ítéli meg. Desszertekhez ajánljuk. 

 

Gyümölcsborok 

 

Sápi Gyümölcsbor 

Sápi Csabát hallatlan energia és töretlen kísérletező kedv jellemzi. Minden 
tétele izgalmas, némelyik meglepő is. 

 
Eperbor (2018)   18,7 pont  ARANY 

Cigánymeggy (2018)  18,8 pont  ARANY 

Kékáfonya (2018)  18,4 pont  Ezüst 

Blue Blood (2018)  17,3 pont  Bronz 

 
Eperbor: Harsog az illat és zamat jegyektől. Simulékony, itattja magát. Édes gyümölcsös desszertek mellé 

fogyasztható. 

Cigánymeggy: Mintha gyümölcsöt ennénk, szép bársonyos ital. Édes tésztákhoz illik. 

Kékáfonya: Enyhén fanyar de karakteres ital. Krémlevesek mellé ajánljuk. 

Blue Blood: Színe a Curacao Blue-ra hajaz. Íze enyhén kesernyés de kellemes. Igazi „diszkó ital”. Édes tésztákhoz, 

desszertekhez passzol  



Felvidék 

A Szlovákia területén gazdálkodó Magyar borászok nem tartoznak a Magyar borvidéki besorolásba de erősen 

kötődnek a hazai borkultúrához. Muzsla Szlovákia legdélibb borrégiója. Az itt termett nedűt Magyarország és 

Szlovákia borszerető lakosai egyaránt ismerik és szeretik. Csallóközkürt Dunaszerdahely és a Kis Duna közelében 

található település. Ismertségét nemcsak a régi gazdák , hanem újak hírneve is gyarapítja. Az itteni Borrend 

jelmondata „Celebrant Bonum" vagyis „Tiszteljük a Jót”. Nos, a határon túliak a Mi tiszteletünket is kivívták. 

 

Gajdosik Pincészet 

Csallóközkörti Borlovagrendi borász érdekes sorral nevezett. Mint megtanultam 

ez a vidék nem Kürt, hanem Csallóközkürt itt más borok készülnek. 

Portói Borlikőr (2017)  18,6 pont   ARANY 

Albernet (2017)   17,55 pont   Ezüst 

Csaba Bora (2015)  18 pont    Ezüst 

Pinot Noire (2017)  16,8 pont   Bronz 

Borlikőr: Cabernet Sauvignon szőlőből /Feltehetőleg Portói módon/ cukor nélkül készült különlegesség. Édességek 

mellé vagy csak úgy vendégvárónak kiváló. 

Albernet: Hazánkban alig ismert Cabernet keresztezés. Mély sötét-vörös szint és erdei gyümölcs aromát rejt. Marha 

és birkához érlelt sajtokhoz illik. 

Csaba Bora: Testvér egyesületünk zászlós bora. Chenin Blanc és Királylányka házasításával készült. A kora ellenére 

szépen megtartott savakkal rendelkezik. Levesekhez, előételekhez passzol. 

Pinot Noire: Színe a piros húsú gyümölcsökére emlékeztet. Hosszan érlelhető fajta esetleg az idővel a zamatai is 

beérnek. Marhahús, pörkölt és nehéz sajtok kisérője lehet. 

 

Becse József 

Esztergomtól 8 kilométerre Muzslán található kis borászat évről évre remek 

borokkal nevez. 

Cabernet Sauvignon (2017) 18,53 pont ARANY 

Cabernet Dorsa (2017)  18,1 pont Ezüst 

 

Cabernet Sauvignon: Sötét rubint színű Tölgyfahordós barrique-olt érleléssel készült. Szép bor, de még érnie kell. 

Vad, pörkölt és gombás ételekhez passzol 

Cabernet Dorsa: Évek óta barátkozunk vele szerethető még azoknak is, akik a Dornferdeltől idegenkednek. Frissen 

sült marhahúshoz ajánljuk. 


