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MÁRAI SÁNDOR

Bikavér

Ezt a dombot megjelölte az Isten, mint a toscanai völgyet, 

ahol a chianti terem, mint Burgundia lankáit, mint a to-

kaji hegyoldalt. Van a világnak néhány ilyen pontja, ahol, 

titokzatos szándékkal és eszközökkel, valami sajátos és 

egyéni készül. Ennek az egri dombnak lelke van, mint 

a burgundiai lankáknak; s álltam a dombtetőn, és hall-
hattam e csendes lélegzetvételt, e megjelölt és választott 

táj lélegzetvételét. Az idő fölött él ez a táj és a történe-
lem fölött, még a török tanyázott itt, s a dombokban 

százötven éven át elkeveredett a bikavér az embervérrel.

Sok vér folyt ezen a tájon. De a föld, a domb őrzi titkát, ezt
a nemes és sűrű mámort, a bikavért. Vannak nemes tájak; 
az egri is ilyen, a toscanai, a burgundiai és Verona vidéki 

is. A föld tele van itt azzal a különös erővel és erjedéssel, 
az örök mámor és feledés itala készül itt, vész és viszály 

fölött, múló idő és múló emberek fölött; ez az engesztelő 
és békítő, ez a lelkesítő és nyugtató csepp, a bikavér.”

„
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Az új borvidéki 
embléma

8

MEGKÉRTÜK IPACS GÉZA GRAFIKUST
AZ ÚJ EMBLÉMA TERVEZŐJÉT, OSSZA
MEG VELÜNK A TERVEZÉSSEL

KAPCSOLATOS GONDOLATAIT.

Az embléma stílusa klasszikus és modern egyszerre. Amelett, 
hogy letisztult, hordoz bizonyos archaizáló jelleget. A logó 
összhatása egyszerre sugall komolyságot, méltóságot és az 
állatmotívum által kellőképpen emocionális. Az embléma két 
részből áll. Az egyik az Eger felirat és a szlogen, a másik az 
ikon. A felirat tipográfiája a groteszk és az antiqua betűcsalád 
egyedi összekapcsolásából jött létre, mely szintén az említett 
kettőséget jeleníti meg. A szlogen is ezt az üzenetet erősíti, 
amikor utal a borvidék ezeréves múltjára, mely történelmi 
kontextusba helyezi a borvidéket és annak eredményeit, de 
érzelmi viszonyt is sugall, amikor attitűdre vonatkozó szen-
vedély kifejezéssel erősíti az üzenetet.

Az ikon egy szárnyas bikát ábrázol. A bika motívum elsősorban 
az egri bikavérre utal, mely által azt az üzenetet hordozza, 
hogy a bikavér az egri borvidéktől elidegeníthetetlen. A logó 
által szinte kisajátítódik ez az üzenet. Ez a bika motívum nem 
szokványos, mivel szárnyai vannak, ezáltal mitológiai vissza-
csatolással bír. „A mitológiában a szárny a könnyedség, az 
akarat, a szabadság, a szenvedély és a szellemi szubsztancia 
szimbóluma, istenségek, emberfeletti lények attribútuma. 
A sámánizmusban a sámán/táltos égi utazására utal. Az ókori 
keleti kultúrákban elterjedt szárnyas napkorong-ábrázolás 
mint a legfelsőbb égi hatalom jele. A Bibliában az Úr minden-
ható mennyei hatalmát és irgalmasságát jelzi. Az Úr trónját 
őrző  kerubokat, szeráfokat, angyalokat szárnnyal ábrázolták.” 
A keresztény művészetben a négy evangélista szimbolikus 
ábrázolása erre a leírásra vezethető vissza, ezért jelenik meg 
az  evangélisták jelképes ábrázolásain a szárny mint attribútum. 
Konkrétan a szárnyas bika Lukács evangélista szimbóluma.  
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Egri Bikavér Bor
  - Hungarikum

DR. GÁL LAJOS

Az Egri Bikavér egy Egerben termelt házasított vörösbor. Eger 
vörösborainak igazi esszenciája, terroir bor, mely magában 
hordozza mind az itteni termőhelyek talajainak ízét, mind
a máshol fel nem lelhető mezoklímát, valamint az itt élő em-
berek gondolkodását a fajtaválasztástól a szőlőfeldolgozá-
son át az érlelés megválasztásának időtartamáig és módjáig. 
Az Egri Bikavér keletkezésének pontos dátuma a homályba 
vész. Az biztos, hogy a bikavér szín vagy a bikavér szavakat 
többször leírták már a XIX. század elején is. A bikavér név 
alatt az erősebb veresborokat adták el, nemcsak Egerben 
és Szekszárdon, hanem másutt is. Fontos legendák születtek, 
melyek az elnevezést a Gárdonyi Géza által megírt 1552-es 
egri várostromhoz kötik.

Az Egri Bikavér mai formájában a köz által is elfogadva Grőber 
Jenő egri szőlőbirtokos nevéhez köthető. Sugár István (1981) 
írja. „Kutattam, hogy a különböző források milyen összetétel-
ben ismertetik a bikavért adó szőlőfajtákat. A legkorábbi adat 
1912-ből származik, amikor a kadarka mellett nagyburgundit, 
cabernet-t és merlot-t találtam”. Napjaink szőlő- és borter-
melői két évtizede csiszolgatják és az EGRI termékleírásban 
meg is fogalmazták a bor termelésének megnevezésének, 
minősítésének és ellenőrzésének feltételeit. Eme tevékenység 
eredménye, hogy Magyarország újkori bortörténelmének 
első védett eredetű bora az Egri Bikavér lett (1997. Az Egri 
Bikavér szabályzata).

Az Egri Bikavér

Ma már az Egri Bikavért is három minőségi szintű szabályozás 
szerint termelik: classicus, superior és grand superior. A termék-
leírás szabályozza a különböző szintek terméskorlátozására, 
héjon erjesztésére, hordós és palackos érlelésére, a borok 
jelölésére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályo-
kat. Az Egri Bikavér olyan gránátvörös színmélységtől a mély
rubin színárnyalatig terjedő Kékfrankos alapú száraz vörösbor 
házasítás, amely gazdag fűszeres, valamint gyümölcsjelleget 
mutató illat- és ízvilággal rendelkezik, tanninhangsúly nélkül. 
Az érlelési és a friss gyümölcsaromák egyaránt jellemzik a bort; 
komplexitását az is jól illusztrálja, hogy egyetlen szőlőfajta 
borának jellege sem lehet az adott borra jellemző uralkodó jegy.

A superior és grand superior borok az érettebb koncentrál-
tabb szőlőtermés, valamint a hosszabb hordós és palackos 
érlelésnek köszönhetően erőteljes érlelési aromákkal bíró 
hosszú ízű, gazdag, testes, sokáig eltartható borok, melyek
a termőhelynek (dűlő) megfelelő mineralitással is rendelkeznek. 
Ezen borok közötti különbségek általában az íz teltségben és 
hosszúságában jelennek meg.

Házasítási szabályok

Az Egri Bikavér boroknál legalább négy szőlőfajta borának
házasítása kötelező, arányának meg kell haladnia külön-külön 
az 5%-ot. A házasításban a Kékfrankos fajtának kell a leg-
nagyobb arányban jelen lennie, amelynek mértéke 30-65%.
A Turán és Bíborkadarka fajták aránya együttesen és külön-kü-
lön sem lehet több mint 10%. A Superior és Grand Superior 
borokhoz Bíborkadarka szőlőfajta bora nem használható fel.
2017. március 21-én Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
vezette Hungarikum Bizottság az Egri várban rendezett ülést 
követően bejelentett, hogy az Egri Bikavér a Magyar Értéktár 
csúcsára kerül és viselheti Hungarikum címet.
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Az Egri Bikavér
- Hagyomány,

  felelősség,
 kötelesség

 és lehetőség

DR. LŐRINCZ GYÖRGY

Eger áldott borvidék, lélegzetelállító adottságokkal és évszá-
zados hagyományokkal. Az Egri Bikavér elsősorban a hagyo-
mányt jelenti, egyfajta kötelességet és feladatot, amit ápolnunk 
és fejlesztenünk kell. A hagyomány az emberi élet elenged-
hetetlen hozzátartozója. Egy olyan dolog, amit nem szabad 
elfelejteni, törölni… sőt! A hagyomány iránymutató mert az 
életünk pillére, lásd Szent hagyomány!

A hagyomány mindenütt ott lehet, akár a családon belül, akár 
egy nemzet életében, akár egy borvidéken is.

A „mi borunk” felelősséget is jelent számunkra, bortermelőkre. 
Felelősségünk gondozni azt a bort, amely a borvidék sajátja és 
egyedi kifejeződése. A történelem korszakainak lenyomatai 
természetesen tetten érhetőek a borokon is. A bor kultúrán-
kat, társadalmunkat, gazdaságunkat, lelkiségünket egyaránt 
tükrözi, azaz igazából minket tükröz, aki igyekszik megélni 
a maga korát.
A bor fejlesztése, finomítása és az adott kor igénye szerinti 
megfogalmazása mindig aktuális feladat. Figyelemmel kell 
lennünk a borvilág változásaira, hogy életben tarthassuk szőlő- 
és borkultúránkat, hiszen a figyelmes, tudatos, azaz az igazán 
élő borvidék tudja csak állni a versenyt!

„A jövő Isten kezében van,
a múlt az Élet könyvében,

a jelen pedig a mi

kezünkben van!”
        

Optyinai Vaszilij Atya



14 15

„Az ember arra született,

hogy Isten költőjévé váljon”
Vlagyimir Losszkov

A termőhelyi borok kifejezésre nyitottság kell és értelem. 
Alapvetően két megvalósítási út tárul elénk, vagy a borvidék 
borstílusát alkotjuk meg tudatosan, vagy ha már rendelkezünk 
kiforrott és elismert egyediséggel, akkor pedig mindezt tovább 
finomítjuk a kor kihívásai mentén. Ez utóbbi a rendíthetetlen 
és egyedi bormárkákra jellemző. Azonban egy bizonyos, so-
hasem tétlenkedhetünk.

A történelem viharai miatt számunkra egyelőre még az előző 
út van kijelölve. El kell jutnunk annak megértésére, hogy mi 
a termőhelyünkben rejlő, kifejezésre váró borkarakter.
Kötelességünk a tapasztalatok tudatos feldolgozása és tovább-
adása. Fontos az elődeink munkája előtti tisztelet. Tudván, hogy 
voltak az Egri Bikavér szempontjából is értékesebb időszakok 
és voltak nehezebb periódusok is, azonban

Véleményem szerint a felismerhető és jellegzetes borkarakter 
elérése lehet csak a célunk itt az egri borvidéken is. Ennek 
kifejezése rendkívüli lehetőséget jelenthetne számunkra, 
amely szerintem a boldogulásunk és a jövőnk záloga. Pár éve egy nagy rácsodálkozást éltem meg, amikor rájöttem, 

hogy évek óta előttem volt és van az egriség. Mindig csak 
elmélkedtünk és gondolkodtunk a kollégákkal arról, hogy 
milyennek kéne lenni az egri bornak, - elemezvén, hogy más 
borvidékek adottságaik tükrében, hogyan fogalmazták meg 
magukat -, pedig szinte naponta kóstolhattuk! Pedig logikus, 
hogy az adott évjáratokból, a szabályozott termésmennyisé-
gekkel éretten leszüretelt egri szőlőkből termelt egri borok 
alapvetően kifejezik Egert. Tehát itt van előttünk alapjaiban, 
amiből joggal kiindulhatunk! Nyilvánvaló, hogy ezeket az 

„ízeket” rendezni kell, formálni, ötvözni, és kiegyensúlyozni. 
... azonban legyünk örömmel teltek, hogy néhány felismerés-
sel és tapasztalattal már gazdagabbak vagyunk, ami igazán 
megértethette velünk, hogy rendkívüli kincsre születtünk!

Hogy a bor minden korban finomításra szorul, talán mára már 
megtanultuk, de remélem, hogy szívből értjük már azt is, hogy 
a jelen valóban a mi kezünkben van!

„Az egri bor nekem az élet, ami összeköti az embert

a természettel és a hellyel, ahol él és éltek az elődei. Az egriség
a borászatban szerintem egyet jelent a tradíciók megismerésé-

vel, ápolásával és példaadás is a jövő generáció felé. Nem szük-

ségszerű persze, hogy utódaink is ezt az utat válasszák, de egy 
tartalmas élethez a családban megszerzett tudás is képes útmu-

tatást adni a gyerekeknek segítve ezzel útjukat. Nekem a borké-

szítés és az egri bor ezt az életet jelenti, amit még mindig nagy 

szenvedéllyel és kíváncsisággal csinálok.”

Csutorás Ferenc - Almagyar-Érseki Szőlőbirtok
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Gondolatok az 
Egri Bikavérről

SZABÓ EDIT

Hogy mi az Egri Bikavér? Ha akarom, egy kékfrankos alapú 
házasítás, semmi több. Ha akarom, a hagyomány legszen-
tebb megnyilvánulása a lázadás legnemesebb köntösében. 
Egy bor, amiben egyszerre mutatkozik meg a termőhely nagy-
sága, a szőlőfajták erénye és a borász személyisége. Ez a bor 
nagy utat tett meg. Volt imádott és átkozott, kisemmizett és 
felmagasztosult, de még mindig a helyét keresi – itthon és 
a nagyvilágban egyaránt. És a jelek arra mutatnak, hogy szép 
lassan megtalálja.

Az egri borászok az utóbbi években zászlajukra tűzték a Bika-
vért, hisznek benne, dolgoznak vele, időt, energiát áldoznak rá, 
beszélnek róla, tesznek érte. Vannak, akik ebben a házasításban 
látják a borvidék felemelkedésének zálogát, vannak, akik sze-
mében egy a sok közül, nevét lejáratták az átkos évek alatt, és 
az elveszett renomét visszaszerezni sokkal nehezebb, mint új, 
csillogó brandet építeni. Hogy kinek van igaza, csak az idő dönti 
el, de valamit mégis el kell fogadnunk: ha van egy bor, aminek az 
ezerarcú kékfrankos ad alapot, és a házasítás többi résztvevője 
a vidék legszebb termőterületeiről érkező gyümölcsből készül, 
ha van egy bor, ami képes üdítően gyümölcsös és páratlanul 
gazdag lenni egyszerre, ha van egy bor, ami mély, filozofikus 
beszélgetések társaként éppúgy tökéletes, mint egy remek 
kacsasülthöz, akkor az a bor megérdemli a figyelmet.

A hagyomány legszebb megnyilvánulása, mondom, és komo-
lyan is gondolom, mert a tokaji aszún kívül nem ismerek még 
egy olyan bort, ami velem van eszmélésem óta. Ugyanakkor 
lázadást emlegetek, mert ami most ezzel a borral történik, az 
a múlt legszebb tagadása: elfogadni a nevet, és megteremteni 
valami minőségében teljesen újat, magasabb rendűt, maradan-
dót. Az Egri Bikavér nem „nagy bor”. Nem kell, hogy az legyen. 
Bár van belőle Superior kategória, ami a csúcsborok sorába illik, 
a „mezítlábas” maradjon csak mindennapjaink drága fűszere, 
a hétköznapjainkat megédesítő, könnyű szépség, amit bűn-
tudat nélkül teszünk le szerda esti szerény vacsoránk mellé, 
ahogyan felkötjük a farmerhez a nyakkendőt.

A jó Egri Bikavér izgalmas, mert ahány, annyi féle. Mint minden 
jó házasítás, ez is magán viseli a borász kézjegyét, más, ha 
Kovács Nimród, más, ha Lőrincz György, és megint más, ha 
Csutorás Ferenc készítette, ezért megismételhetetlen, meg-
unhatatlan, kimeríthetetlen, és ezért bölcs. Mert tudja, amit 
csak a legnagyobbak tudnak: az unalmas produkciónál nincs 
nagyobb bűn a világon.
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HŰVÖS KLÍMA, VULKÁNI TALAJ
ÉS HÁZASÍTOTT BOROK

Az Egri borvidék
sajátosságai

Eger a Mátra és a Bükk-hegység között, az Északi-középhegység 
és az Alföld találkozási vonalán fekszik, 160-180 méter tenger-
szint feletti magasságban. Keleti és nyugati irányban az egri 
völgyet 2-300 méter magas dombok határolják.
A várostól északkeletre terül el a Nagy-Eged-hegy hatalmas 
tömbje, amely 500 méter fölé magaslik. Az Eged kelet-nyugati 
irányban hosszan elnyúlik, és ez az oldala déli fekvésű.

Az Egri Borvidék talajtípusai

Az egri földrajzi névhez tartozó termőhelyek talaja Verpelét, 
Feldebrő, Aldebrő, Tófalu települések határában található le-
pedék öntéshomok kivételével vulkáni eredetű riolittufán kép-
ződött többféle (ramman, csernozjom, kovárványos, erodált) 
barna erdőtalaj féleség. A szőlőültetvények egy-két kivételtől 
eltekintve fennsíkokon, valamint ezek enyhe déli, nyugati és 
keleti fekvésű lankáin helyezkednek el, ezekből emelkedik ki
a tengeri mészkőüledékeken képződött barna erdőtalajjal bíró 
Nagy-Eged-hegy és az andezit alapú Mész-hegy.
A kialakult talaj szőlőtelepítésre való alkalmasságát tovább 
fokozza a város határának kedvező domborzati adottsága.
A szőlők a hegyek és dombok déli, délnyugati lejtőin, az ún. 
„verőkön” települtek. A borvidék jellemző meteorológiai adata-
inak 47 éves átlaga a következő: évi középhőmérséklet 10,65°C, 
évi csapadékmennyiség átlag: 592,6 mm, napsütéses órák szá-
mának éves átlaga: 1964 óra. A jelenleg hatályos jogszabályok 
a szőlőtelepítésre alkalmas területeket az ún. termőhelyi ka-
taszterben nyilvántartva I. és II. osztályba sorolják. Eszerint 
az Egri borvidéken 18 431 ha I. osztályba tartozó és 3 914 ha II. 
osztályba tartozó, szőlőültetvény telepítésére alkalmas terület 
van. Összesen: 22 345 ha.
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Emberi tényezők

A borvidék általános klimatikus adottságait a Bükk-hegység 
közelsége alakítja leginkább. Ebből fakad a téli fagyok elleni 
védettség, a meleg nyári és őszi napok után pedig a „hegyi 
szélnek” köszönhető hűvös éjszakák biztosítják szőlőinkben 
a finom elegáns savak és az elsődleges gyümölcs aromák 
megmaradását. Ezért általánosságban elmondható az egri 
borokról, hogy izgalmas savakkal, hosszú ízekkel bírnak. 
Az Egri borvidék talajainak jó vízháztartása, valamint az átla-
gos évi 600 mm csapadéknak köszönhetően a szőlő növény 
kiegyensúlyozottan, stresszhatásoktól mentesen fejlődik. 
Ennek következtében nem alakul ki a vízhiányra visszavezet-
hető éretlen sav a borokban.

Az Egri Borvidék többféle klimatikus adottságából és talajösz-
szetételéből adódik az, hogy az egyes dűlők között jelentős 
eltérések mutatkoznak – különösen a „gyengébb” évjáratokban 

– a borok alkoholtartalmában, savtartalmában és aromájában. 
Az Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben folytatott 
termőhelyi kísérletek igazolni láttatják, hogy a termőhelyek 
fekvése, kitettsége elsősorban a borok alkoholtartalmára, 
tüzességére van nagyobb hatással, a talajösszetétel pedig 
a finom aroma összetételben játszik nagyobb szerepet. Ennek 
megfelelően a különböző talajtani adottságokkal rendelkező 
dűlők eltérő jellegű, egyedi borok termelését teszik lehetővé. 
Pl. a vulkáni eredetű vékonyabb termőréteggel bíró talajokon 
termelt borok ásványosabbak, a magas agyagtartalmú mély 
termőrétegű talajokon termelt borok testesebbek, a debrői 
homoktalajok borai a talaj gyors felmelegedéséből fakadóan 
tüzesebbek.

A hagyományok és ez a klimatikus sokféleség kívánja meg és 
igazolja azt, hogy a borvidéken nagyon sok szőlőfajtát termesz-
tenek, és sokféle borféleséget állítanak elő. Az egri lehatárolt 
termőterület klimatikus és talajtani adottságai lehetővé teszik 
az itt élő termelőknek azt, hogy ez a borvidék egyedi módon, 
a többi borvidéktől eltérően alkalmas mindenféle bortípus 
kiváló minőségben történő megtermelésére.

Évszázados hagyománya Egernek, hogy a sok szőlőfajtát, me-
lyeket határaiban termelnek - a finom borra törekvés jegyében 

– házasítják. Ennek a felfogásnak elsőszámú zászlósborává az 
Egri bikavér nőtte ki magát. A sok fajta együttesen igen ösz-
szetett aromatikát és komplex borkaraktert tud megjeleníteni. 
A házasítás tudatos és érzékeny alkalmazásával nagy egyensúly 
érhető el, amely a finom bor ismertetője.

A borok leírása

A borvidék alkalmas a könnyű, de hosszú ízű, illetve a nehéz, 
testes, telt fehérborok termelésére is. Ezen borokra jellemző 
a gazdag aromavilág és az ásványosság, valamint az, hogy az 
Egritől délebbi borvidékeken termelt boroktól természetes 
savakban gazdagabbak.
A borvidéken emellett megtalálhatók gazdag íz világú, a ma-
gyar átlagnál hosszabb élettartamú rozéborok, sillerborok, 
melyek illatukban nemcsak a friss gyümölcsök, hanem az érett 
gyümölcsök aromáit is hordozzák.
A vörösborok viszonylag kevés tannintartalommal rendelkeznek, 
a szőlő- és bortermelés északi határához közeli helyzetéből 
és a hegyi-völgyi szél létéből következően kvázi savassággal, 
hosszú ízekkel, különböző erőteljes gyümölcs és fűszeres aro-
mákkal bíró hosszú idejű érlelésre is alkalmas borok.
A fajták nagy számának használata a borvidék létezése során 
mindig jellemző volt, ezért alakult ki, hogy a borvidék a háza-
sított borok, kiemelten az Egri Bikavér hazája.
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Bikavér

DR. MÉSZÁROS GABRIELLA

Meglehetősen régóta ápolok bensőséges viszonyt a bika-
vérekkel. Biztos nem helyes kifecsegnem, de talán öt éves 
lehettem, amikor Apa először borral kínált. No, nem mintha 
ez lett volna a mindennapi rutin a családban, de sokat járt 
vidékre így rendszeresen hozott olyan pincekincseket, amit 
a gazda magának tartogatott. Így kerültem közelebbi kap-
csolatba egy Egri Bikavérrel. Természetesen fogalmam sincs 
kié lehetett, gondolom más sem tudja. Viszont a bor finom 
fanyarságára és arra a furcsa büszkeségre amit éreztem, 
a mai napig emlékszem. Talpas pohár volt, benne bíborszín 
bor. Az én bikavér story-m tehát valahol itt kezdődött.

Eger adottságai kiválóak, ezt ma már senki nem vonja kétségbe. 
Ha mindezt leszűkítem Eger és a bikavér kapcsolatára, évek 
óta a vissza-visszatérő kérdések között szerepel a bikavér és 
terroir kapcsolat, szőlőfajták, hordóhasználat. Sok stílus ke-
veredik még ma is az egri bikavér-vonalon (vagy éppen bika 

vérvonalon…), sokszor úgy érezzük, kicsit túlságosan sok is. 
Ezzel együtt ma már nincs olyan évjárat, amikor néhány emlé-
kezetes bikavér ne kerülne elénk Egerből. A saját elképzeléseim 
szerint készülő Egri Bikavér elsősorban elegáns, mély tónusú 
mégis gyümölcsös. Nem a hordó határozza meg illatát-ízét, 
sokkal inkább a termőhely. A tapintási érzet finom krémessége 
számomra szintén követelmény, a szikár bikavér nem testesíti 
meg az egri termőhelyek magas minőséget sugárzó elevensé-
gét, játékosságát a komoly beltartalom mellett.
Hogy ez a stílus az egyes termőhelyeken milyen fajtákon ke-
resztül tud életre kelni, talán kevéssé fontos. A cél véleményem 
szerint a stílus és egyéniség megszületése, amihez remek út 
vezet a kékfrankoson keresztül. De az, hogy egyes évjáratokban 
milyen fajták fogják majd a kékfrankos mellett kialakítani ezt az 
egyéniséget, nem biztos hogy előre el lehet dönteni. Néhány 
fajta már bizonyított ezen a téren, például a syrah.

Fűszerességével, bujaságával a kékfrankos vibráló savai mellett 
tud hozni egyfajta melegséget. De ugyanezt a merlot bársonyos 
tanninja is kiegészítheti, nem beszélve egy jól beérett cabernet 
határozott gerincével és tanninjaival. Mindez koncentráció és 
minőség függő. Tehát ami végső soron a legfontosabb: stílus, 
minőség, egyediség – egri terroirra hangolva.

Régóta él bennem az a vágy, hogy minél több érett bor juthas-
son el egyre igényes borfogyasztóhoz. Meggyőződésem, hogy 
boraink javát még most is túl fiatalon fogyasztjuk el. Ez kiváltképp 
vonatkozik a vörösborokra. Egernek és a bikavérnek itt is komoly 
előnye van, hiszen a jó termőhelyeken érett és egészséges szőlő-
ből készült bor tizenöt-húsz éves korában is élvezetes, sőt. Sokszor 
tudása legjavát ilyenkor adja.
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Az Egri Bikavér
termeléséhez
felhasználható
szőlőfajták

Blauburger

Kékoportó és Kékfrankos keresztezésével állították elő Auszt-
riában. A közepes érésű fajták közé sorolják. A Kékfrankos-
nál előbb szüretelhető. Bora színanyagban gazdag, fi nom 
csersavtartalmú, kissé fűszeres és harmonikus ízű. Az új bora 
viszonylag gyorsan fejlődik. Házasításban előszeretettel hasz-
nálják a Kékoportó helyettesítésére.

Bíbor kadarka

Kadarka és Muscat Bouschet keresztezésével állította elő 
Kozma Pál és Tusnádi József 1948-ban. Hosszú tenyészidejű, 
késői, festőlevű szőlőfajta. Nehezen gyűjti a cukrot, savtar-
talma határozottabb.

Kadarka

Hazánkba a török hódoltság idején került Kis-Ázsiából. Való-
színűleg a törökök elöl menekülő délszlávok hozták magukkal. 
Hosszú tenyészidejű, késői érésű fajta. Igénytelen, edzett és 
jól tűri a szárazságot. Fagyérzékenysége miatt inkább védett 
fekvésekbe való. Rothadásra igen hajlamos. Bora fajtajelleges, 
fűszeres illatú és zamatú, színanyagban szegényes. Az egri 
kötött talajon érett szőlőből termelt bora igen testes.

Cabernet franc

Régi francia fajta, mely az egész világon elterjedt. Hosszú 
tenyészidejű, késői érésű szőlőfajta. Kedveli a meszes, magas 
agyagtartalmú talajokat, de kedvező vízellátottság mellett 
homoktalajon is kiváló minőségű termést adhat. Művelése 
azonban sok zöldmunkát kíván. Bora szép színű, fajtajelleges, 
kellemesen fanyar, bársonyos és testes. Domináns ízei: eper, 
grillezett paprika, vörös szilva, murva, csilipaprika.

Cabernet sauvignon

Francia eredetű világfajta. A Cabernet franc és a Sauvignon 
blanc természetes hibridje.  Kifejezetten erős növekedésű 
késői érésű fajta. Legeredményesebben alacsony vízszolgál-
tató képességű, gyorsan melegedő talajokon termeszthető.
A Cabernet franc-nál kevesebbet terem. Bora szép színű, fi -
nom illatú, magas extrakt-tartalmú, cserzőanyagban gazdag, 
bársonyos és testes. Nagyon fontos, hogy jó érettséggel 
szedjük, egyébként a borának túlzottan fűszerpaprikás tónusa 
lesz.  Domináns ízei hűvösebb éghajlaton ribizli, fekete ribizli, 
meggy, olykor fekete cseresznye, sütemény-fűszerek és cédrus.
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Kékfrankos

Többnyire csak az Osztrák-Magyar Monarchia területén ter-
mesztik. Leginkább hazánkban terjed el. Az Egri borvidék 
elsőszámú kékszőlője. Közép-kései fajta. Jól és megbízható-
an terem. Nagybort azonban csak gondosan megválasztott 
fekvésekben ad. Bora fajtajelleges, kellemes zamatú, fanyar, 
kissé keményebb, nyersebb karakterű.

Kékoportó

Európában elsősorban a szőlőtermesztés északi határa közelé-
ben fekvő országokban termesztik. Korai érésű szőlőfajta, mely 
inkább melegebb fekvést kíván. Rothadásra kifejezetten hajla-
mos. Bora kellemes, lágy karakterű finom csersav tartalommal.

Merlot

Bordeaux környékéről származik és e borvidék máig is legje-
lentősebb fajtája. Hazánkba a filoxéravész idején került. Hosszú 
tenyészidejű, késői fajta. A virágzáskori időjárásra érzékeny, ked-
vezőtlen évjáratokban rosszul termékenyül. Igényes a fekvésre, 
a talaj tápanyag- és víztartalmára. Fagyérzékeny. Bora gazdag 
zamatú, bársonyos csersavtartalmú és harmonikus. Domináns 
ízei: málna, fekete cseresznye, szilva, csokoládé.

Pinot noir

Őshazája Franciaország. Korábbi érésű szőlőfajta, mely érzéke-
nyen közvetíti a termőhelyet és sokoldalú a felhasználhatósága 
is. Nem csak kiváló vörösbor, hanem jó minőségű rozé és pezsgő 
is készíthető belőle. Vörös bora rubinvörös színű, finom zamatú, 
izgalmas, az Egri borvidéken kimondottan kedves. Domináns 
ízei: tőzegáfonya, cseresznye, málna, szegfűszeg, gomba.

Menoire

Hazánkba Mathiász János hozatta valószínűleg Medoc kör-
nyékéről. Rövid tenyészidejű, korai érésű fajta. Darazsak és 
a madarak igen kedvelik és nagyon érzékeny a rothadásra 
is. Bora fűszeres illatú és zamatú finom csersav tartalommal. Syrah

A világban sok helyen termesztik, legnagyobb felületen 
Franciaországban terjedt el. Termőképessége jó. Bora jó 
minőségű és érlelésre alkalmas. Illata finom és fűszeres, 
ízben gazdag zamatú, bársonyos tapadású és viszonylag 
lágy. Domináns ízei: áfonya, szilva, tejcsokoládé, dohány.

Turán

Fajhibrid szőlő. A Bikavér 8 (Teinturier x Kadarka) és Gárdonyi 
Géza (Medoc noir x Csaba gyöngye) keresztezésével állította 
elő Csizmazia József és Bereznai László 1964-ben. Korai érésű 
szőlőfajta, mely a védett és meleg helyet kedveli. Festőlevű 
szőlő, azaz a vörösborszőlő-fajtákra jellemző színanyagok 
a bogyó húsában is megtalálhatóak, nemcsak a héjában. 
Bora csersavban gazdag, mélyvörös színű, fűszeres zamatú 
és kissé lágy karakterű.

Zweigelt

Kékfrankos és Szent Lőrinc keresztezésével állította elő Zweigelt 
Ausztriában. Közepes érésű fajta, mely kedveli a mély, tápdús 
talajokat. Olykor egyenetlenül érik és színeződik. Bora jellegze-
tes zamatú, kissé lila árnyalatú. Az utóbbi időben jelentősége 
visszább szorult.
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Interjú Fiáth Attila,
nemzetközi borakadémikus 
és tanácsadóval

Mi a véleményed az Egri borvidékről?

Az Egri borvidék mind adottságait, mind történelmét tekintve 
számomra azon kiemelt borvidékek közé tartozik, amelyek 
nemcsak Magyarországon, de külföldön is ismertek és elis-
mertek. Ez természetesen nagy felelősséget ró a borvidék 
borászaira, aminek sokszor nehéz mindenben megfelelni. 
Ma a világon kíméletlen harc folyik a borvidékek között, hogy 
valamivel felhívják magukra a figyelmet. Hol a hűvös klíma 
a kulcsszó, máskor egy különleges stílus vagy éppen egyedi 
terroir. Beleszédül az ember, ha ezt mind követni szeretné, és 
minden bizonnyal nagy hibát követ el, ha megpróbálja. Azonban 
ha jól belegondolunk az Egri borvidék ezen stílusirányzatok 
mindegyikébe besorolható. Ez azt jelenti, hogy a sokszínűsége, 
amely gyakran a széles fajta választék, az eltérő stílusok miatt 
kritika tárgya, akár előnye is lehet, ha a borászok ügyesen 
bánnak vele. Ennek megtalálása, hiteles kommunikációja, és 
összehangolt kivitelezése a záloga a borvidék jövőjének.

Ha lenne saját Bikavéred hogyan kellene elképzelni?

Az én Bikavérem inkább egy kis borjú lenne. Friss, illatos és 
nagyon selymes, gyümölcsös. Visszafogott alkohollal, lágy 
tanninokkal, de friss savakkal és kifinomult hordó fűszerekkel. 
Ha valamihez hasonlítanom kéne, akkor egy jó Rioja crianza 
lenne talán legmegfelelőbb, amit minden este jó inni. Mert, 
ahogy mondani szoktam: inkább igyák, mint csodálják!

Hova helyezed el a Bikavért a nagyvilágban?

A Bikavért a világban elhelyezni nagyon nehéz. Rengeteg bor 
van, vörösbor is temérdek és házasítások is jócskán. Pozício-
nálni ezen a piacon nagyon nehéz, kivitelezni meg iszonyúan 
költséges. Mindig azt javaslom, hogy keressük azokat a borokat, 
amelyek stílusukban, élvezeti értékükben hasonlóak, mint a mi 
borunk, és figyeljük, hogy hogyan reagálnak rá a fogyasztók, 
merre tartanak ezek a borvidékek. Nagyon tanulságos és nem 
túl költséges. A Bikavér esetében a hazai piacban, a korábbi 
felvevő piacokba (volt KGST) és talán az európai gasztronó-
miában látok fantáziát. Az összes többi csatorna szerintem 
nem kínál versenyképes lehetőséget.

Szokott Egri Bikavér a poharadba
kerülni saját választásként?

Igen, szokott, és ahogy mondtam a könnyedebb, gyümölcsö-
sebb vonalat kedvelem. Szerintem nagyon jó választás, ha egy 
étteremben gondban vagyunk. Egy ismert termelő bikavére 
nem szokott csalódást okozni.

Mit gondolsz a borfogyasztók körében milyen he-
lyet foglal el az Egri Bikavér?

Hát semmiképpen nem azt, amit kéne. Ennek nagyon sok oka 
van, amit nehéz kifejteni, mert könnyen bele tudnak kötni 
az emberbe, ha nem kellően részletesen fogalmaz. A koráb-
bi bikavér kép, amely sok esetben negatív, még mindig él. 
Ezt szinte lehetetlen Egerből látni, de tudomásul kell venni, 
hogy a borhoz sokkal inkább érzelmileg közelítenek az em-
berek, mint más fogyasztási cikkekhez. Ha valakinek nincs 
kötődése a borvidékhez, akkor hiába mutogatunk neki szép 
tájfotókat, meg kékfrankos fürtöket, nem fog nála beindulni 
automatikusan a bor iránti vágy, ahogy mondjuk egy helyi 
emberben. A legfontosabb tanulság tehát, hogy sose ma-
gunkból induljunk ki, hanem kritikusan gondolkozzunk el azon, 
hogy vajon akiket meg akarunk szólítani, ők mit szeretnének. 

Innen indul minden. Ezen az úton kell végig menni. De hogy 
mondjak konkrétumokat is, az egyik legfontosabb szempont 
az a kép, amit kialakít magáról a borvidék. Ebben látok több 
pozitívumot az utóbbi években. A fiatalok hangsúlyos meg-
jelenése; a rendezvények, ahol megint csak sok fiatalt látni; 
a borászok összefogása; a könnyedebb borstílusok elterjedése 
mindenképpen nagyon pozitív jel és jó irányba mutat. Ehhez 
kívánok sok erőt és türelmet!
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Az Egri Borút Egyesület közhasznú, nonprofit civil szervezet, 
mely 2001-ben alakult az Egri Borvidék 17 településének 
összefogásával. Jelenleg közel 40 taggal rendelkezik.

Az Egri Borút Egyesület célja, hogy működésével elősegítse az 
egri történelmi borvidék kulturális örökségének megóvását, 
kultúrájának ápolását, valamint hozzájáruljon a térség idegen-
forgalmának fellendítéséhez. Kiemelt célja a gasztronómiával 
összekapcsolt kulturált borfogyasztás és az egri borvidék 
turisztikai értékeinek, programjainak népszerűsítése.

Az egri borvidék településein élők együttműködésének 
szervezésével segíteni kívánják a minőségi bortermelést és 
a borhoz kapcsolódó művészeti és építészeti, gasztronómiai 
és egyéb kulturális értékek megismertetését.

Minősítési szabályzatukkal biztosítják, hogy tagjaink szolgáltatá-
sai megfelelnek a hazai és nemzetközi turisztikai elvárásoknak is.

Kiemelt rendezvényeik: Egri csillag fellövés,
VINO Kóstoló Ünnep, Bor Konferencia

Eger, Jókai u. 3. 
Tel: 30/32-44-711
egriborut@gmail.com
www.egriborut.hu
Elnök: Dr. Lőrincz György
Titkár: Bíróné Nagy Szilvia

Egri Borút Egyesület
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Szternák Péter, a Macok Bisztró

és Pizza Brumbrum Világbéke

étteremvezetője és társtulajdonosa

Szerinted Egerben nagy szerepe van a Bikavérnek 
a gasztronómiában? És Eger városán kívül?

A környék legismertebb borának óriási jelentősége van, 
ami most már egyre nagyobb teret nyer magának úgy 
Egerben, mint máshol is.

Étel - ital párosítás esetén
házasítással vagy inkább fajta
borokkal könnyebb dolgozni?

Fajta borokkal sokkal könnyebb a párosítás, ennek fi gye-
lembevételével írjuk meg a borlapunkat is, de teret hagyunk
a házasításoknak is.

Amióta a vendéglátásban
dolgozol milyen változáson ment
keresztül szerinted a Bikavér
a Te, illetve a fogyasztók szemében?

Óriási erősödés érezhető, értem itt a minőséget, a fogyasztást 
és a nevet. Egyre jobban szeretik és kedvelik, sőt az ismert 
tételeket pedig már keresik is.

Mit tippelsz, mennyi
borásznak van Egerben Bikavére?

80 % lehet az arány

10 vendégből mennyi kér
a fogása mellé Bikavért?

Vendégeink elfogadják az ajánlásainkat, így 10-ből 8  vendég 
biztosan kér bikavért.

Milyen segítő lépéseket tud
tenni egy étterem és annak kony-
hája, személyzete a Bikavér minél
szélesebb körben történő megis-
merése és megkedvelése kapcsán?
Vannak erre személyes példák?

Törekszünk arra, hogy a bikavért még jobban ismertté tegyük, 
ez fontos szempont a borlap összeállításánál is. Legalább 5-6 
tétel bikavért szerepeltetünk mindig, lehetőleg különböző bo-
rászatoktól. A fogások mellé írt borsorokat is úgy állítjuk össze, 
hogy a bikavér mindenféleképpen szerepeljen benne. Borbol-
tunkban, a Peti’s wineshopban is elsőként ajánljuk a bikavért.

Egri Bikavér
a gasztronómiában

INTERJÚK SZTERNÁK PÉTERREL

ÉS SZEREDI TAMÁSSAL
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Szerinted Egerben nagy szerepe van a Bikavérnek 
a gasztronómiában? És Eger városán kívül?

Annak kellene lennie, de szerintem messze vagyunk még attól, 
hogy megnyugodhassunk. Az évenként megrendezett Bikavér 
ünnepek először 1997-ben, néhai Bíró József gondolatai sze-
rint lettek életre hívva. Itt pontosan azon szempontok szerint 
történt a szervezés, hogy népszerűsítsük a márkát és ehhez 
legyenek partnerek a helyi éttermek. Lázas munkában vol-
tunk hetekkel az esemény előtt, hogy a legapróbb részletekig 
méltó kísérői lehessünk az általunk képviselt Bikavérnek. Ez az 
esemény azóta is megrendezésre kerül minden évben. Ma már 
más felfogásban, más szempontok szerint.
Az egri gasztronómia nem sokban különbözik más városok 
gasztronómiájától, de a budapestitől igen. Azok a helyek, 
ahol komolyan veszik a bort, és nem csak, mint egy árucikket 
kezelik, ott természetesen többet foglalkoznak a Bikavérrel. 
Nem érzem, hogy ezen túlmenően kiemelt szerepet játszik. 
Egyelőre sem Egerben, sem másutt.

Étel - ital párosítás esetén házasítással vagy inkább 
fajta borokkal könnyebb dolgozni?

Természetesen könnyebb egy-egy fajtaborról három jól hang-
zó mondatot megtanulni egy borlexikonból, mint 15-20 bort 
kóstolni naponta és olyan önálló véleményt szerkeszteni-akár 
mind a 15-20-ról- amit bátran mersz vállalni a borász, a vendé-
ged, és a barátaid előtt is. Így az értékesítés hamar a fajtaborok 
felé fog elbillenni.
Gondoljunk csak bele, hogy amikor egy étteremben nagy
a pörgés, a vendég türelmetlen, a személyzet nehezebben 
ér oda az asztalhoz, és még nem is elhivatott a borok iránt,
a legkényelmesebb, ha a vendég rendel egy korsó sört. Azt csak 
ki kell vinni. Nem kell hozzá ismertetni a borvidéket, a fajtát, 
nem kell hozzá a megfelelő poharat megtalálni, és még egy 
dugóhúzó sem kell hozzá. Ezek után kezdhetünk foglalkozni az 
eredeti kérdéssel. Pedig a házasított borral sokkal könnyebb 
ételtársítás terén. Ahogy egyedi a házasított bor, a termelője, 
a fajtaösszetétele és azok arányai, az évjárata, termőhelye 
szerint, úgy társul minden tényező, mint egy-egy komponens, 
egy-egy külön ízként a borba egy komplex élményt produkálva. 
Így sokkal szerteágazóbb aromák tárulnak fel, étel tekintetében 
bármelyikbe kapaszkodhatunk.

Szeredi Tamás,
a Gál Tibor Pincészet séfj e

Amióta a vendéglátásban
dolgozol milyen változáson ment
keresztül szerinted a Bikavér a Te, illetve
a fogyasztók szemében?

Sokszor felmerül beszélgetések alkalmával, hogy nem csak 
a Bikavér, de lényegében úgy a borok általában, az elmúlt 
25 évben nagyon sokat javultak. Köszönhető ez annak, hogy 
felnőtt egy második generáció, akik tudatosan választották 
ezt a hivatást legtöbbször atyai példaként. Nyilván, sokat 
fejlődött maga a technológia és majdnem minden borászat-
ban látható valami pályázati támogatás, ami összességében
a minőség javulását kell, hogy eredményezze. Egyre több 
borász, borászat tartja fontosnak bemutatni a terroirt a fo-
gyasztónak Bikavér ablakon keresztül. Ezen ültetvények ter-
mésátlagai sokkal visszafogottabbak, amik koncentráltabb 
alapanyagokat eredményeznek.
Nem mehetünk el a globális felmelegedés ténye mellett sem, 
ami az elmúlt néhány év kiemelkedő évjárataihoz is hozzájárult. 
Hogy ez később hová vezet? Nehéz lenne most megmondani. 
A kifi nomult borfogyasztók egyre gyakrabban választanak 
Bikavért, ők már értik ezeket az üzeneteket.

Mit tippelsz, mennyi borásznak
van Egerben Bikavére?

Akik rendelkeznek erre való jogosítványokkal, szinte minden-
kinek. Akik rendelkeznek palackozási engedéllyel, a megfelelő 
fajtákkal, azok közül kevés kivétellel, minden egri borászat.

10 vendégből mennyi kér
a fogása mellé Bikavért?

Önszántából 100-ból 1. De ez javítható. A fent említett dolgokat 
mind fi gyelembe véve, sok kóstolással sok étel-bor párosí-
tás kóstolásával, de elhivatottság nélkül nem megy. Amikor
a vendég bizalmát élvezzük, azt adunk a poharába, amit mi 
szeretnénk. De ezzel magunkra vettük annak a felelősségét 
is, hogy a vendégünk messze nagyobb élményt kapjon, mint 
amit eredetileg várt. Aztán ez még nagyobb bizalmat gerjeszt.

Milyen segítő lépéseket tud
tenni egy étterem és annak konyhája,
személyzete, a Bikavér minél szélesebb körben 
történő megismerése és megkedvelése kapcsán? 
Vannak erre személyes példák?

Azt gondolom, hogy a legelőkelőbb helyekre kell pozícionálni 
az éttermekben az Egri Bikavéreket. Egri éttermekben pedig 
törvényszerű kell legyen.
Három kategóriában szerepelhetnek ezek a borok, Classicus, 
Superior, és Grand Superior. Minden vendég megtalálhatja
a számára megfelelőt. Az nagyban tud segíteni az értékesítés-
nél, ha kínálják a borokat poharanként is. Legyünk tisztában
a borkínálás szabályaival! Nem kell minden bort dekantálni, 
de amelyiket kell, azt kell. Adjuk meg a tiszteletet a bornak és 
ruházzunk be ahhoz méltó poharakra! Szánjunk rá elegendő 
időt! Mi mint vendéglátók, és a vendégek is. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a bor, élő anyag. Aki kínálja, kell, hogy tudja, 
melyik bor milyen állapotában van.
Az 1939-es New Yorki világkiállításon mondták, -ahol a Gundel 
étterem is részt vett a Magyar standon- hogy egy hajórako-
mánynyi prospektus nem ért volna annyit, mint ez az egy 
étterem, ami hitelesen mutatja be Magyarországot, az éte-
lein keresztül. Egert is be lehetne mutatni a borain, sőt akár
a Bikavérein keresztül is.
Manapság a vendég vagy vásárló, ha Bikavért választ, sokkal 
inkább termelőt, vagy egy fantázianevet választ, mint Bikavért. 
Hogy ez jó, vagy nem jó? Nem tudom. Tény, hogy sokak, ha 
megtanulnak egy jól hangzó márkanevet, nem is tudják, hogy 
valójában Bikavér.
Azt gondolom, nem vagyunk tudatában, hogy milyen érték 
van a kezünkben. Bizonyára a túlzott szabályozás sem tesz jót 
a Bikavér érvényesüléséhez, viszont természetesen szabott 
keretek között kell valahogy tartani a terméket. Én a fogyasz-
tóra bíznám a döntést.
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Könyv az Egri bikavérről
RÉSZLETEK AZ EGRI BIKAVÉR KÖNYVBŐL

SZILÁGYI RÉKA,
PAPP PÉTER,
CSUTORÁS FERENC

Az elmúlt századok írott forrásai alapján tudjuk, hogy a Nagy-
Eged mindig is a legjelentékenyebb szőlőterületnek számított 
az egri borkultúra történetében. Innen származtak a legjobb 
minőségű borok, mind „erősségre, színre és aromára”.
A hegy neve a francia-vallon szőlő- és borkultúra emlékét 
őrizi, mint ahogy sok más magyarországi Eged illetve Egyed 
nevű dűlő, szőlőterület. Eger környékére a vallonokat IV. Béla 
telepítette a tatárjárás után, akik fellendítették a térség szőlő- 
és bortermelését.  Az ő körükben nagy tiszteletnek örvendett 
Szent Egyed apát, mint szőlővédő szent.
A néphitben ünnepe jeles fordulónap volt, Szent Egyed nap-
jától, szeptember 1-étől tilos volt a szőlőkben illetéktelenek 
járkálni, megkezdődött a szőlő őrzése. Ez a nap egyben időjárás 
s termésjósló nap is volt, amilyen volt az Egyed-napi időjárás, 
olyan időre számíthattak egy hónapig. „Egyed napján jó idő 
lévén: az ősz is jó lesz és a bor is „- hangzott el a rövid népi 
jóslás a 19 században.

Egy 1750-ben készült kimutatás szerint a város püspöki szőlői-
nek 17 százaléka az Egeden volt. Szakíróink is elismerőleg írnak 
az egedi borról, Schams Ferenc (1832-33) Ungarns Weinbau 
in seinem ganzen Umfange..I-II. című munkájában az Eger 
környékének szőlőiről írja: „Egednek a vörös bora a legjobb 
és a legdrágább, szőlői igen bőtermők: a hegy lábánál 40-60 
akó, a középmagas hegyeken 20-25 akó, az Eged hegyen 10-12 
akó a termés holdanként.”

Görög Demeter 1829-es híres szőlészeti borászati munkájában 
a szőlőfajták összeírásán túl a fontosabb borvidékek jellemzőit 
is tárgyalja. Az egri szőlőhegyek között első helyen az Egedről 
tesz említést, az innen származó borok kiemelkedő minőséget 
képviseltek. Magas alkoholtartalmuk volt, jó évjáratban igen 
édesek voltak, viszont ezt az édességet 20 év után elvesz-
tették, ezzel egy időben a „fűszerességük” növekedett. Ez azt 
jelentette, hogy a magas cukortartalomnak köszönhetően 

a borok nem minden esetben forrtak ki, így az első években 
az alkoholtartalom mellett még maradék cukrot is tartal-
maztak, ami egy-két év múlva erjedt csak ki. A bornak így 
nagyon magas alkoholtartalma lett, ami az eltarthatóságát 
még jobban elősegítette. A száraz egedi bor 20 éves korában 
lett igazán élvezhető.

Még a filoxéra pusztítást megelőző állapotokat rögzítő, 1888-ra 
elkészült kataszteri telekkönyv alapján tudjuk, hogy a Nagy-
Eged 40%-a volt szőlővel beültetve. A szőlőföldeket ekkoriban 
Egerben 8 minőségi osztályba sorolták, az egedi szőlők 30%-át 
minősítettek elsőosztályú területnek.

Az egedi szőlőültetvények jelentősége fokozatosan csök-
kent a 19. század második felében, majd a századfordulón 

a filoxéra miatt a szőlők teljesen kipusztultak. Az újratelepítés 
során egyes területek teljesen kimaradtak, ahonnan koráb-
ban kiváló kadarka borok származtak, itt legközelebb csak 
a szocialista időszakban a 60-as évek elején kezdtek újból 
szőlőket telepíteni.

A nagyüzemi tervgazdálkodás és tömegtermelés hosszú távon 
nem működött, így a szőlők ismét pusztulásnak indultak. Az új 
időszámítás az ezredfordulóval kezdődött el, melynek köszön-
hetően ma már ismét virágzik a szőlőkultúra a Nagy-Egeden.

A szerzők megjegyzése: az egri borokat kóstolva és ismerve 
bebizonyosodott, hogy az egedi borok valóban különlegesek 
és emblematikus részét képzik az egri borkultúrának.
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Birtokok és bikavérek

A borászat központja Egerszalókon található. Munkájuk célja a borvidék egyediségét kifejező borok megtermelése, mint az Egri 
Bikavér és az Egri Csillag. A termelési-fi lozófi ájukban elsődleges az értékes, gazdag szőlőgyümölcs elérése, a helyi szőlőfajták 
minél mélyebb megismerése és a hagyományra építkező, megújuló borászkodás. Szőlőskertjeik az egri borvidék kilenc dűlőjében 
találhatók: Pap-tag, Ferenc-hegy, Kovászó, Magyalos, Boldogságos, Hangács, Kis-Eged, Nagy-Eged-hegy és a Nagy-Eged.

A termelt egri bikavér borok listája: Áldás Egri Bikavér Classicus, Merengő Egri Bikavér Superior, Hangács dűlő Egri Bikavér
Grand superior, Nagy-Eged dűlő Egri Bikavér Grand superior, Nagy-Eged-hegy dűlő Egri Bikavér Grand superior
Eredmények: Merengő Egri Bikavér Superior 2017: Decanter World Wine Award 2020 – Ezüstérem;
Áldás Egri Bikavér Superior 2018 Wines of The Year 2020 - Decanter magazin

St. Andrea Szőlőbirtok
3394 Egerszalók, Ady Endre u. 88. 

www.standrea.com
info@standrea.hu

Mobil: +36/30/822-8790
Tel.-Fax:+36/36/474-018

A termelt egri bikavér borok listája és eredményeik:
Stephanus Egri Bikavér Classicus 2016: Egri Borvidéki Borverseny 2018 – Aranyérem

A Varga Borbarát Kft. az Egri Borvidéken belül, Eger, Egerszalók, Egerszólát, Demjén, Andornaktálya és Maklár településeken, több 
mint 60 hektárnyi szőlőterületen, döntő többségben kék szőlő művelésével foglalkozik, emellett azonban nagy fi gyelmet fordít
a fehér szőlő termelésére is. A Borászat törekszik a megújulásra és a fejlesztésekre, így folyamatosan új tőkéket telepít, valamint a régi 
tőkék is megújításra kerülnek. A borászati munkálatokra jellemző a tradíció megőrzése. Ennek megfelelően, a hagyományos érlelés 
során a must a szőlő héján kerül erjesztésre, majd fahordós és barrique hordós érlelés segíti elő, a kiváló minőségű bor készítését.

Varga Borbarát Pincészet

Varga Dávid 
www.varga-boraszat.hu

davidborhaz@hotmail.com 
+36/30/373-5236

Torma Pince

3300 Eger Kistályai út 0635/21. hrsz.
www.tormapince.com 
tormapince@gmail.com

Pincészetük családi vállalkozás, alapítói Torma Zoltán és Torma Zsolt, testvérek. Fő tevékenységük a szőlőtermesztés és a borkészítés, 
melyet magas szintű borbemutatókkal, rendezvényekkel is színesítenek. Arra törekednek, hogy megőrizzék egyéniségüket úgy, 
hogy közben minőségi borokat készítenek egy modern, fi atalos külsővel, de a szakmához illő komolysággal és elköteleződéssel. 
Számukra a Torma Pince egy olyan vállalkozás, melyben a borvidék adottságai által megpróbálják önmagukat kifejezni. Ehhez az 
Egri Borvidék kiváló lehetőségeket biztosít, hiszen hazánkban egyedülálló módon mind fehér- mind pedig vörösborban képes 
világszinten is kiemelkedő minőséget adni.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2017

Családi vállalkozásuk 1984 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borászattal. Az Egri Borvidéken elhelyezkedő 100 hektár saját 
telepítésű szőlőterület terméséből készítik boraikat, pezsgőiket és pálinkáikat. Az egri Nagy-Eged, Mezei-Öreg, Áfrika, Vidra, 
Mészhegy, a noszvaji Tekenőhát, Kőkötő, Csókás, a novaji Juhszalagos, a szomolyai Nagyvölgy-tető kiváló fekvésű dűlőiről szü-
retelnek. Széles szőlőfajta-választék jellemzi a gazdaságukat, fő fajtáik: Királyleányka, Chardonnay, Ottonel muskotály, Tramini, 
Zenit, Kékfrankos, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Pinot noir, Syrah, Kadarka, Turán. Szőlőültetvényeik 80%-a kék, 
20%-a fehér szőlő. A borászatuk központja Egertől 12 km-re, Noszvajon található. 

Thummerer Pincészet

3325 Noszvaj, Szomolyai út 2101/3. Hrsz. 
www.thummerer.hu
Tel.: +36/463-269

A termelt egri bikavér borok listája és eredményeik: Egri Bikavér Classicus 2016: VinaAgora Nemzetközi Borverseny 2020 
– Nagy Aranyérem; Egri Borvidéki Borverseny 2020 - Ezüstérem; Egri Bikavér Superior 2016: Challenge International du Vin 
Bordeaux 2020 – Aranyérem; VinAgora Nemzetközi Borverseny 2020 - Aranyérem; Egri Borvidéki Borverseny 2020 - Aranyérem; 
Egri Bikavér Grand superior 2015 Nagy-Eged dűlő: Vinalies Internationales 2018 - Ezüstérem; Egri Borvidéki Borverseny 2018 - 
Aranyérem; Országos Borverseny 2018 - Ezüstérem; Egri Borvidéki Borverseny 2019 - Aranyérem

Egri Korona Borház

3395 Demjén, Hrsz. 0183/5
www.koronaborhaz.hu 
wine@koronaborhaz.hu
+ 36/36/550-343

Magyarország egyik leghíresebb borvidékén (Egri Borvidék) 50 hektáros szőlőtábla közepén elhelyezkedő, nyitott, látogatható, 
átlátható Borászat, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek egy nemzetközileg is elismert borászat mindennapi életébe, han-
gulatába és munkájába. Az Egri Korona Borház alapítója, a Rácz család már több, mint 200 éve foglalkozik szőlőtermesztéssel és 
borászattal. Hitvallásuk a hatékony és jól működő magyar hagyományok ötvözése a modern technológiákkal a lehető legmaga-
sabb minőség biztosítása érdekében. Bor, Élet, Stílus.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2016
Eredmények: Selection Egri Bikavér Classicus 2018: XXIV. Egri Borvidéki
Borverseny 2020 - Ezüstérem
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Pincészetüket leginkább gyakorlatias szellemi borműhelyként tudnák bemutatni, ahol a hosszú évek során felhalmozott gyakorlati 
és elméleti tapasztalatot ötvözik Eger régi hagyományaival és a kor borízlésével. A hagyományos értékekre, Eger egyediségére és 
a minőségre alapoznak, munkájuk eredményét pedig családi keretek között igyekeznek minél tökéletesebbre csiszolni. Hisznek 
a termőhely és az oda illő fajták együttes erejében, s ez az, amit boraikon keresztül szeretnének megmutatni. Hisznek a Bikavér 
és a Csillag erejében, ezért több kategóriában is készítenek a klasszikus egri házasításokból.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Superior; Pajados Egri Bikavér
Grand superior; Tornyos majd a névcsere után Sík-hegy Egri Bikavér Grand superior.

Gál Lajos Pincészete

3300 Eger, Szent Miklós utca 6. 
www.gallajos.hu

info@gallajoseger.hu
+36/20/915-0570

A Hagymási pincészet központja Eger, Kőkút úton található, félúton az általuk művelt szőlők, illetve a Szépasszony-völgyi boro-
zójuk között. Filozófi ájuk, hogy jó bort készíteni egyenlő az éveken át tartó törekvéssel, kísérletezéssel, tanulással, türelemmel, 
elkötelezettséggel, szenvedéllyel és kreativitással. Szőlőterületeik alakítása harminc éve folyamatos. Mára négy, általunk nagyra 
értékelt dűlőben folyik a munka.

Rózsás-dűlő: Leányka
Újfogás-dűlő: Kadarka, Syrah, Cabernet franc, Kékfrankos, Olaszrizling, Leányka, Rizlingszilváni, Chardonnay
Pap-hegy-dűlő: Kékfrankos, Merlot, Cabernet franc, Turán, Kadarka
Fertő-dűlő (Hempergő aldűlő): Kékfrankos

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2018; Egri Bikavér Superior 2015

Hagymási Pincészet

Hagymási József
3300 Eger, Kőkút út 24.

www.bormester.hu
bormester@gmail.com

A jelenlegi borászat jogelődjét négy egri és egy noszvaji mezőgazdasági termelőszövetkezet hozta létre és a 70-es évektől az 
ország egyik meghatározó szőlőtermelő gazdaságának számított. Az 1990-es évek elején a szőlőterületek az akkori tsz-tagok 
birtokába kerültek, azóta tőlük, illetve a környék szőlőtermelőitől felvásárolt szőlőből készítik boraikat. A borászat kapacitását 
24.000 hl-ről több mint duplájára, 50.000 hl-re növelték. A feldolgozó üzemükben korszerű erjesztőkben, nagykapacitású pa-
lackozósoron készítik a borokat hazai és export piacokra is. Zászlósboruk az Egri Bikavér Classicus, emellett jelentős mennyiséget 
készítenek rozé borból, Cabernet Sauvignon és más fajtaborokból, valamint a választékban megtalálható az Egri Csillag is.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus
Eredmények: Egri Bikavér Classicus 2015: Egri Borvidéki Borverseny 2017 – Ezüstérem

„Egri Csillagok” Zrt.
3300 Eger, Verőszala u. 21.

www.egricsillagok.hu 
info@egricsillagok.hu

AÉS

Almagyar Érseki Szőlőbirtok
www.almagyar.hu
hello@almagyar.hu

A pincészet Eger legrégebbi családi vállalkozása, amely az 1700-as évektől először szőlőműveléssel, majd az 1900-as évek elejétől 
borászattal kezdett el foglalkozni. Jelenleg harmadik generációs pincészet. Nagy hangsúlyt fektetnek a tradicionális értékek 
megőrzésére, ezért 2007-ben például megmentették a kivágásra ítélt Érseki szőlőtőkéket, amit az Almagyar dombon élesz-
tettek újjá és egyben létrehozták az Almagyar Érseki Szőlőbirtokot A pincészetben szintén hagyományos eljárással dolgoznak, 
naturális borokat készítenek. Fakádakban és fakácikban erjesztik a kék szőlőket, majd ezután 10 hl tölgyfa hordókban minimum 
másfél évig érlelik vörösboraikat. Fontos számukra, hogy a borvidék magasabb osztályú superior és grand superior besorolású 
fehér illetve vörösborokat készítsenek.

A termelt egri bikavér borok listája: 2017 Egri Bikavér Classicus Nagyapa bora; 2018 Egri Bikavér Almagyar dűlő Grand superior

Gál Tibor Pincészet

3300 Eger, Csiky Sándor utca 10.
www.galtibor.hu
fuzio@galtibor.hu
+36/20/852-5004

A Gál Tibor borok azzal az elképzeléssel készülnek, hogy az élet legjobb dolgait – köztük a bort – élvezni és értékelni kell. 
Szenvedélyük, hogy olyan borok szülessenek a kezeik alatt, melyek minden egyes cseppje egyedi, harmonikus és izgalmas.
Ha Gál Tibor borok, akkor Bikavérek. A pincészet konzervatív hozzáállása a szakmához az Egri Bikavérek felemelésével kezdő-
dött. A Bikavér több, mint 100 éves hagyománnyal bír, a borvidék adottságaihoz leginkább illeszkedik, valamint a legegyedibb 
bor is így készíthető el Egerben. Ezt ismerte fel Ifj. Gál Tibor néhány éve, és ezért foglalkozik több dűlőben egyedi karakterű 
bikavérekkel. Már a belépő szint is Superior, valamint a két dűlős bikavér Grand superior kategória.

A termelt egri bikavér borok listája: Titi Egri Bikavér Superior;
Pajados Egri Bikavér Grand superior; Síkhegy Egri Bikavér Grand superior

A termelt egri bikavér borok listája: Kisfi am – Egri Bikavér Classicus 2018 (BIO)

Bukolyi Marcell
Organic Wines

3300 Eger, 0517/3 hrsz. Nagy-Eged-dűlő 
www.bukolyimarcell.hu
hello@bukolyimarcell.hu

Régi álmuk volt egy csodás kisbirtok a Nagy-Eged-hegy lábánál, amit 2016 óta lépésről lépésre váltanak valóra. Ma már kizárólag 
onnan, a 14 hektáros saját ültetvényükről szüretelnek, amely az Egri Borvidék egyetlen 100%-ban organikus szőlőbirtoka. Ők maguk 
dolgozzák szőlőültetvényüket és készítik boraikat, annak minden szellemi és fi zikai munka fázisát beleértve. 
Családi birtokuk adottságai különlegesek, elhelyezkedése egyedi. Dűlőik karakterét törekszenek a borokon keresztül hűen bemu-
tatni, engedik a termőhely hatását érvényre jutni. Pincéjüket az ültetvények origójában, a hegy lábánál építették, családi léptékű, 
szerethető környezetben. Kíméletes, tiszta borkészítést képviselnek, érett, egészséges szőlőből, adalékanyagok nélkül.
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A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2016; Bolyki és Bolyki Bikavér Superior 2017
Eredmények: Bikavér Classicus 2016: UK Sommelier Wine Awards 2019, gold medal

Pincészetük Eger belvárosától tíz percre, egy régi kőfejtő 30 méteres falai között található, egy igazán izgalmas helyen, parkosított 
környezetben. A kőfejtő 5 hektáron terül el, négy bányaudvarban, melyek alagutakkal vannak összekötve. A birtokhoz 9 pince 
tartozik: kőbe vájt hagyományos pincék, valamint egy modern látványpince. A pincészet sok nagy zenei és kulturális rendezvény 
helyszíne, több, 1000 fő feletti eseményt bonyolítottak már le. Vendégeiket az új vinotéka mellett két pincei kóstoló teremben 
tudják fogadni: az egyik 25 fő, a másik 90 fő befogadására alkalmas. Rendezvénycsarnokukban 180 főt tudnak fogadni céges 
rendezvényekre, borkóstolókra, konferenciákra, csapatépítő tréningekre és esküvőkre.

Bolyki Pincészet

3300 Eger, Bolyki-völgy
www.bolykipinceszet.hu
info@bolykipinceszet.hu

+36/70/603-9474

A Gróf Buttler Borászatot 1999-ben alapították Egerben, a történelmi Nagykőporos pincesoron. A borkészítési filozófia
azóta is változatlan: területhű borok a legkevesebb beavatkozással. Borász: Lóska Zoltán, birtokigazgató: Rózsavölgyi Dénes.
A 4500m2-en fekvő területen épült, különleges, mediterrán hangulatú épületből egyedi panoráma nyílik Eger városára. A hagyo-
mányos, tufa kőzetbe vájt pincében- amelyhez palackos érlelő helységek is tartoznak- több száz barrique hordóban érlelik boraikat.
A szőlő feldolgozása külön épületben, a legkorszerűbb technológiával történik. Az épület alsó szintjén palackozó üzem, legfelsőbb 
szintjén pedig -kisebb borkóstoló helyiségek mellett- egy 150 fő befogadására alkalmas, klimatizált rendezvényterem található.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2015 „Szarkás”; Egri Bikavér Grand superior 2015 „Nagy-Eged”

A borászat pincéi az egri Nagykőporos pincesoron, a szőlőterületek pedig a szintén egri Sík-hegy, Gőzmalmos, Nagy- és
Felső-galagonyás valamint a Marinka dűlőkben találhatóak. 6 fehér és 8 kékszőlőfajtát termelnek alacsony kordon művelésmód-
dal. A hozam 5-8 tonna/ha. A pincészet nem a ,,pillanatok borát” készíti, célja a hosszú életidejű, a ,,száguldó időt” megfékező 
gyümölcsös borok előállítása. A fajtaborok és a házasítások - Egri Csillag, Egri Bikavér - minden évjáratban a kínálat részeit képe-
zik. Területeik kisparcellák, teraszok, ahol a kézzel végzett élő munkának van prioritása. Hitvallásuk szerint a lélek és a szellem az 
emberi kezeken és nem a gépeken keresztül kerül az egri borba.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2017

Gróf Buttler Borászat

3300 Eger, Nagykőporos út 23–25.
info@grofbuttler.hu

+36/36/515-335

Simon Pincészet és Szőlőbirtok
3300 Eger, Nagykőporos 79-83.

www.simonbor.hu
info@simonbor.hu

A Varsányi család 90 hektár területen gazdálkodik, melyek közül kiemelkedik az egyedülálló adottságokkal rendelkező Szent-János völgy. 
A 90-es évektől kezdve készítenek kiváló minőségű borokat. A pincészet fő célkitűzése a kezdetektől, egy olyan korszerű borászat lét-
rehozása, mely ötvözni tudja az Egri Borvidék tradícióit korszerű technológiával. A kezdetekben a Debrői Hárslevelű, mint Hungaricum, 
minőségének megújítása, később a számos Magyarországi és nemzetközi borversenyen elért eredmény hozta meg számukra a sikert 
és az ismertséget. Az 1800-as években épült magtárban 2005-ben alakítottak ki a 80 főt befogadó kóstoltató termüket. Alsó szintjé-
ben mai napig borérlelésre alkalmas pince üzemel, a középső szint a borok érlelése mellett alkalmas kisebb csoportok fogadására is. 

A termelt egri bikavér borok listája: Tree selection Egri Bikavér Classicus;
Family selection Egri Bikavér Classicus; Grand selection Egri Bikavér Superior 2018
Eredmények: Grand selection Egri Bikavér Superior 2017: Vinagora Borverseny 2020 – Aranyérem

Varsányi Pincészet

3351 Verpelét, Dózsa Gy. út 3/1.
vinoteka@varsanyipinceszet.hu
+36/559-012

A Tóth Ferenc Pincészet egy 30 hektáron gazdálkodó többgenerációs, családi birtok az Egri Borvidéken. A borászat névadója és fele-
sége 1983-ban, immáron több mint 35 éve alapította a gazdaságot, melybe 2005-ben csatlakozott lánya, Tóth Katalin és veje, Szakál 
Zoltán. Ezáltal a következő évek során és azóta is számos olyan beruházás és fejlesztés valósult meg a pincészetben és a dűlőkben, 
mellyel ma már egy csúcstechnológiájú, országos elismertségű borászatról beszélhetünk. A borkészítésnél fő szempontjuk a régi egri 
ízvilág megőrzése mellett, a jelenlegi legmodernebb technológiák ötvözése a hagyományossal. Legfontosabb fajtáik a Kadarka és
a Leányka, valamint kiemelt fi gyelmet fordítanak a borvidék két ikonikus házasítására, az Egri Bikavér és Egri Csillag borok készítésére.

A termelt egri bikavér borok listája: Tóth Ferenc Egri Bikavér Classicus 2018;
Tóth Ferenc Egri Bikavér Superior 2017; Egri Bikavér Grand superior 2016
Eredmények: Egri Bikavér Grand superior 2016: Aranyérem – 21. VinAgora Nemzetközi Borverseny

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus

Tóth Ferenc Pincészet

3300 Eger, Kistályai út 40. 
Szépasszonyvölgy 46 
www.tothferencpinceszet.hu 
katatoth@tothferencpinceszet.hu

A borászat múltja 1886-ra nyúlik vissza. Ma 7,5 Ha területen gazdálkodnak Eger határában, teljesen kézi módszerrel, amiből 
évente 80.000 palack bort állítanak elő egy tufakőbe vájt 110m hosszú borospincében. Főbb dűlőik: Eged-hegy, Merengő, 
Nagyaszó dűlők. Legfőbb céljuk 2030-ra az organikus, majd a 100% Bio művelés.

Demeter Pincészet

Eger, Kőlyuktető pincesor 28.
Eger, Szépasszonyvölgy 44.
www.demeterpinceszet.hu
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A Kovács Nimród Winery szerencsésnek tartják magukat, hogy az egri bortermelő vidék legjobb terroir-jai közül három a tulaj-
donukban van. Mivel Eger adottságai a világ nagy borvidékei közül leginkább Burgundiához vagy Kalifornia hűvösebb régióihoz 
hasonlíthatóak, olyan fajtákat telepítettek, melyek otthon érzik magukat, és így világszínvonalú borokat készíthetnek belőlük.
A Kovács Nimród Winery Eger történelmi részén, a Verőszala utcai pincesoron található. Már a 18. században százával voltak 
présházak a városban, éppen olyanok, mint a borászat hét összefüggő épülete. A Kovács Nimród Winery a 21. század technológiai 
vívmányait maximálisan kihasználva és a több száz éves hagyományt követve készíti világszínvonalú borait.

A termelt egri bikavér borok listája: Rhapsody; Egri Bikavér Superior
Eredmények: Rhapsody: 92 pont, Blind Tasted by Andreas Larsson,
Best Sommelier of the World ASI; Aranyérem, Denver International Wine Challenge

A termelt egri bikavér borok listája: Tradíció Egri Bikavér Classicus 2018; Prémium Egri Bikavér Classicus 2016
Eredmények: Soltész Egri Bikavér Superior 2016: Challenge International du Vin – Arany

Az Ostoros Családi Pincészet az Egri borvidék legnagyobb borászati vállalkozása. Vállalkozó szellemmel és lelkesedéssel dolgoznak, 
törekedve arra, hogy folyamatosan fejlesszenek és tanuljanak. Szeretettel termelt klasszikus egri boraik között a Királyleányka,
a Cabernet Sauvignont, a Merlot, valamint a borvidék kiemelt cuvée borai, a Hungarikummá vált Egri Bikavér és a fehér párja, az 
Egri Csillag szinte kihagyhatatlan az üzletek polcairól. A házasítás lehetőségével élve könnyed, illatos, zamatos borokat is készí-
tenek. Így az Egri borvidék jellemző borfajtáin túl megtermelnek számos, hazánkban népszerű fajtát is, mint az Irsai Olivért és
a Chardonnay-t. Kínálatuk mindig korszakos, mely változatosságot, színt és szélesebb választási lehetőséget ad a fogyasztóknak.

Kovács Nimród Winery

3300 Eger, Verőszala u. 66.
www.kovacsnimrodwinery.hu

info@kovacsnimrodwinery.com
+36/36/537-232

Ostoros Családi Pincészet

3326 Ostoros, Nagyvölgy u. 
www.ostorosbor.hu

pince@ostorosbor.hu

A Tárkánybor Kft., szőlő és bortermeléssel foglalkozó társaság az Egri Borvidékhez tartozó Felsőtárkányban helyezkedik el.
A borászati üzem és a pincészet egy része is itt található. Szőlőültetvényeikben a Bikavér alapanyagul szolgáló kékszőlő fajták, 
elsősorban Egri Kékfrankos, Egri Cabernet Franc és Sauvignon, Egri Merlot, Egri Kékoportó és Pinot Noir. Kiváló minőségű fehér 
fajtáik: Egri Leányka, Egri Sauvignon Blanc, Egri Muskotály, Egri Chardonnay és Egri Tramini. Csak védett eredetű minőségi borokat 
készítenek. A társaság 46 éve a szakmában tevékenykedik, hitvallása, hogy egy borásznak keveset kell beavatkozni a természetes 
folyamatokba, hogyha magas minőségű szőlőt termel. Mértékkel minőséget!

Tárkánybor Kft.

3324 Felsőtárkány, Munkás u. 23.
www.tarkanybor.hu

tarkanybor@gmail.com
+36/36/434-221

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus

A termelt egri bikavér borok listája és eredmények:

Egri Bikavér Classicus 2009: Challenge International du Vin 2015 – Ezüstérem; Magisztrátus Bora 2014; Aranytőke Nemzetközi Bor-
verseny 2013 – Aranyérem; Egri Borvidéki Borverseny 2013 – Aranyérem; Aranytőke Nemzetközi Borverseny 2012 – Legjobb Bikavér;

Egri Bikavér Classicus 2012: Egri Borvidéki Borverseny 2019 – Aranyérem; Egri Borvidéki Borverseny 2018 – Aranyérem; Nemzeti 
Borkiválóság 2017; VinAgora 2017 – Aranyérem; Országos Borverseny 2017 – Aranyérem; Aranytőke Borverseny 2017 – Aranyérem; 
Országos Takarékszövetkezeti Borverseny – Aranyérem; Egri Borvidéki Borverseny 2017 – Aranyérem; Egri Borvidéki Borverseny 
2016 – Aranyérem; Aranytőke Nemzetközi Borverseny 2016 – Aranyérem; Legjobb Egri Bikavér; Egri Borvidéki Borverseny 2015 – 
Aranyérem; VinAgora 2015 – Aranyérem

Egri Bikavér Superior 2013: VinAgora Nemzetközi Borverseny 2020 – Aranyérem; Magisztrátus Bora 2019 Eger; Egri Borvidéki 
Borverseny 2019 – Aranyérem; VinAgora 2018 – Ezüstérem; Egri Borvidéki Borverseny 2018 – Aranyérem; Aranytőke Nemzetközi 
Borverseny 2017 – Aranyérem, Legjobb Bikavér; Országház Bora: – II. helyezés; Egri Borvidéki Borverseny 2017 – Aranyérem; 
Nemzeti Borkiválóság 2017; Magisztrátus Bora 2017 Eger; Egri Borvidéki Borverseny 2016 – Ezüstérem; Aranytőke Nemzetközi 
Borverseny 2016 – Aranyérem, VinAgora 2016 – Aranyérem; 

Egri Bikavér Superior 2015: Challenge International du Vin 2020 – Ezüstérem;
Egri Borvidéki borverseny 2020 – Aranyérem; Egri Borvidéki borverseny 2019 – Ezüstérem

Egri Bikavér Superior 2016: VinAgora Nemzetközi Borverseny 2020 – Aranyérem

Az andornaktályai, kb. 15000 hl tároló kapacitású pince 2005 óta van a család tulajdonában. Elsősorban folyó borokat értéke-
sítenek, ez adja a vállalkozás gazdasági hátterét. 2011 óta a fi atal generáció is belépett az üzletbe, és megjelentek a palackos 
Besenyei borok is. A házasításokban látnak óriási lehetőségeket és az olyan fajtaborokban, amelyek önmagukban is izgalmasak. 
Besenyeiék az Egri Bikavér és az Egri Csillag boraikra a legbüszkébbek. Együtt több, ez a mottójuk, ami a házasítások szeretetét 
hirdeti: a házasított bor nem pusztán az alkotó fajták összessége, hanem egy olyan egyedi élmény, amely a természetes értékek 
kiemelésével tud maradandóvá válni.

Besenyei Pincészet

3399 Andornaktálya, Alsópart 055/81 hrsz.
3300 Eger, Szépasszonyvölgy 26.
viktor@besenyei.hu
+36/30/218-1783

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2017

Borászatuk Ostoroson található, mely Egertől 4 km-re dél-keletre fekszik. 1993-ban alapította Böjt László közös erővel felesé-
gével, Évával. A Böjt Borászat mára 12 hektárossá nőtt, ezen területek mind Ostoros határában találhatóak, a Kutyahegyi dűlőn, 
Tagi dűlőn és a Bikus dűlőn. A birtok irányítását 2016-tól, Böjt Gergő és Böjt Boglárka vették át. A család minden tagja aktívan 
részt vesz továbbra is a vállalkozás életének, s útjának egyengetésében. Mottójuk: „A célunk, hogy folyamatosan fejlődjünk, hisz
a természeti változásokkal, a piaci trendekkel együtt a mi szaktudásunknak is bővülnie kell, illetve fejlesszünk, hogy minél többet 
adhassunk át abból amit itt, Ostoroson megtapasztaltunk és megszerettünk.”

Böjt Gergő
info@bojtboraszat.hu 
+36/20/525-6665 
+36/20/249-6821 
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A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2016; Egri Bikavér Superior 2015

Pincészetük egy kis méretű családi gazdaság, mely 2 generáció óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Jelenleg 14 
hektár saját ültetvénnyel rendelkeznek az egri borvidék kiváló dűlőiben. 60%-ban vörös, 40%-ban fehér szőlőfajtát termesztenek. 
Boraikat kizárólag saját szőlőkből készítik. Zászlós boruk az Egri Bikavér és az Egri Csillag, melyeket különösen jó évjáratban superior 
kategóriában is elkészítenek. Bikavéreik 2 alkalommal nyerték el az „Egri Bikavér Ünnep legjobb Bikavére” díjat, 2009-ben pedig 
az „Eger város Bikavére - Magisztrátus bora” címet. Céluk, hogy a családi gazdaság keretein belül, ötvözve a hagyományokat és
a modern technológiát, egyedi karakterű, kiváló borokat készítsenek. Szépasszonyvölgyi borozójuk 100 fő befogadására alkalmas. 
Itt igényesen kialakított környezetben várják a borkedvelő vendégeket az év minden napján.

A termelt egri bikavér borok listája és eredményeik: Egri Bikavér Classicus 2017: Galicja Vitis 2020 – Aranyérem; Borgundi 
Egri Bikavér Classicus 2014:  AWC – 2019 – Aranyérem; Challenge du Vin – 2020 – Aranyérem; Galicja Vitis – 2020 – Aranyé-
rem; Big Band Egri Bikavér Superior 2015: Galicja Vitis – 2020 – Ezüstérem; AWC – 2020 – Ezüstérem; Padok Egri Bikavér 
Superior 2011: Galicja Vitis – 2019; AWC – 2017 – Ezüstérem

Meggyőződésük, hogy a jó bor alapja a kiváló minőségű szőlő, amit csakis gondos műveléssel lehet a tőkéről megszerezni.
Az érett, kizárólag egészséges szőlőt természetes, hagyományos technológiával, a lehető legtisztább körülmények között erjesz-
tik. A borok hordós és palackos érlelése egy több mint 100 éve „kóser borászatnak” épített, általuk felújított pincében történik. 
Szeretnék, hogy minél több fogyasztó megismerje és megkedvelje a boraikban rejtőző gyümölcs ízét és a borvidék talajának, 
klímájának évszázadok óta őrzött egyedi zamatát. Kifejezett hangsúlyt fektetnek az élményre, arra, hogy a pincészet bármely 
borát tölti pohárba a borkedvelő, az örömöt szerezzen és élményt adjon.

Juhász Péter Pincészete

Eger Szépasszonyvölgy 40. 
www.juhaszbor.hu
info@juhaszbor.hu

+ 36/20/961-5062

Petrény Winery

3351 Verpelét, Vasút út 1.
www.petreny.hu

petrenywinery@gmail.com

A termelt egri bikavér borok listája és eredményeik: Egri Bikavér Classicus 2017; Egri Bikavér Superior 2017; Egri Bikavér  
Classicus 1999: MUN-DUS 2015 Nemzetközi  Borverseny – Aranyérem; Egri Bikavér Classicus 2016: XVIII. Syngenta 2019
Országos Borverseny – Ezüstérem; Egri Borvidéki Borverseny 2018 – Ezüstérem

Több mint 30 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött alapította meg Román Péter 2015-ben a Gergely Bástya Pincészetet.
A fél évtizedes skandináviai jelenlét után, már a hazai piacon is kaphatók a Román Péter borok. Boraik az Egri Borvidék sokszínű, 
kiváló adottságú Grőber, Merengő, Felső-galagonyás dűlőiből származnak. Jellemzőik  a gyümölcsösség, a gazdag fűszeres 
aromavilág, valamint az élénk, de fi nom „egries savak”, amelyek kellő harmóniát alkotnak egymással.

Gergely Bástya Pincészet

3300 Eger, Gárdonyi u 24.
Pince: 3300 Eger, Szépasszonyvölgy,

Öregsor, 3775 hrsz.
romap325@gmail.com

+ 36/30/965-5177

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus; Egri Bikavér Selection; Egri Bikavér Prémium Selection

A termelt egri bikavér borok listája: Szülőföldem Bikavér Classicus 2013; Szülőföldem Bikavér Classicus 2015

Az idén 25 éves fennállását ünneplő borászatot 1996-ban alapították, a családi borászat egy másfél hektáros kertgazdaságból 
indult. 2002-ben közel 10 hektár új telepítésű területük fordult termőre, köztük a kiemelkedő Paptag dűlő. Ekkor épült meg a kor-
szerű feldolgozó Kőlyuktetőn. 2010-ben a Juhász Rosé országos népszerűséget hozott a borászat számára. 2018-ban a borászat 
és a borok készítésének vezetését a második generáció, Juhász Ádám vette át. Ugyanebben az évben adták át a pincészet új 
borászati központját is, amely az ország egyik legkorszerűbb technológiájával rendelkezik. Ma már közel 350 hektár szőlő gyü-
mölcséből készülnek a Juhász Testvérek borai, melyek magas minőségükről, tiszta gyümölcsösségükről és összetéveszthetetlen 
fajtajellegükről ismerhetők fel.

Nyolcas Tamás (apa) 1980 óta foglalkozik szőlőműveléssel és borkészítéssel. 2012-ben elnyerte az Év Egri Szőlőtermelője címet, ami 
leginkább szimbolizálja a szőlő iránti szeretetüket, bele vetett hitüket és elhivatottságukat. Nyolcas Ádám már 12 éves kora óta, 
nyaranta és hétvégeken részt vett a birtok építésében. A borászatuk 2012-től van jelen a hazai borpiacon. Jelenleg 8.5 hektár saját 
szőlő területtel rendelkeznek. A metszéstől a borok értékesítésig minden munkafolyamatot a család végez. A szőlők mind superior 
és grand superior dűlőben (Gesztenyés, Marinka, Pajados, Rózsahegy, Sík-hegy) találhatók. A pincében minden tételt spontán 
erjesztenek. Fontosnak tartják a pincehigiéniát, hogy boraik biztonságosan és egészségesen fejlődhessenek a palackba töltésig.

Juhász Testvérek Pincészete

3300 Eger, Kőlyuki Pincesor 35.
www.juhaszvin.hu
borkostolo@juhaszvin.hu 
+36/20/215-1608

Nyolcas és Fia Borház

3300 Eger, Kőporos tér 33. 
www.nyolcasbor.hu
info@nyolcasbor.hu
+36/30/864-8813

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus 2017; Egri Bikavér Classicus 2016

A borászat központja Ostoroson található. Szőlőültetvényeik a borvidék több településén, Demjénben, Egerben és Egerszóláton. 
Borászatuk családi alapon kis hektár számmal (4,5 ha), de annál nagyobb odafi gyeléssel épül. A fehér és rozéborok a mai igé-
nyeknek megfelelően reduktív technológiával, míg a vörösborok tradicionális oxidatív technológiával készülnek. Boraik széles 
választékban kaphatók, de a két legfontosabb az Egri Bikavér és az Egri Csillag. Hisznek abban, hogy az Egri Bikavérnek kell mindig 
a borvidék illetve az egyes borospincék zászlósborának lennie, ehhez híven amennyiben az évjárat ezt nem indokolja nem kell 
minden évben elkészülnie.

Kiss Péter Családi Borászat

3300 Eger, Szépasszonyvölgy 34. Pince
www..kissborbirtok.com
kissborbirtok@gmail.com
+36/70/313-5185



48 49

Az Eszterházy Károly Egyetem szőlőültetvényei 25 hektáros termőterülete, Eger dél-nyugati részén a Kőlyuk-tető dűlőben terül 
el. A birtok tömbszerű elhelyezkedés előnye, hogy hozzájárul a korszerű üzemszerkezet megvalósításához, amely lehetővé teszi 
a magas szintű koordinációt a folyamatok összehangolása terén, és így elősegíti a sokrétű tevékenységstruktúra kibontakozását.
A szőlőtermesztés és a minőségi borkészítés kiemelt jelentőségű, de nagy hangsúlyt fektetnek a szőlészeti és borászati tematikájú 
kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységre is. A gyakorlati szemléletű szőlész-borász egyetemi képzés, a tudományos innováció 
és a minőségi szőlő és bortermelés egységes környezetben valósul meg. Az Eszterházy Károly Egyetem Kutatási és Fejlesztési 
Központjának egységeként a Kísérleti Szőlőültetvények és Borászat elsődleges célja a kutatás-fejlesztés mellett az, hogy kiemelt 
fi gyelmet biztosít a régió egyediségeit hangsúlyozó nemzetközi színvonalú minőségi szőlőtermesztésre és borkészítésre.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus és Egri Bikavér Superior
Eredmények: Egri Bikavér Classicus 2016: Egri Borvidéki borverseny 2019 – Aranyérem; Eger Megyejogú Város Magisztrátus 
bora 2020; XXIII. Egri Bikavér ünnep Classicus kategóriában az Ünnep Egri Bikavére díj; Egri Bikavér Classicus 2017 – Egri Borvi-
déki borverseny 2020 – Ezüstérem; Egri Bikavér Superior 2017 - Egri Borvidéki borverseny 2020 – Ezüstérem

Eszterházy Károly Egyetem
Kísérleti Szőlőültetvények

és Borászat

3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
szolobirtok@uni-eszterhazy.hu

A termelt egri bikavér borok listája és eredményeik: Egri Bikavér Superior 2018: Egri Borvidéki Borverseny 2020 –
Aranyérem, Legjobb Egri Bikavér kategória győztese; Egri Bikavér 2017: Egri Borvidéki Borverseny 2020 – Ezüstérem

A Szuromi család 3 településen 9 dűlőben 10 szőlőfajtát nevel, azzal a célkitűzéssel, hogy értékes, szép borokat készítsenek. 
Mindennapi munkájuk alatt az egyediség, az elegancia és a maradandó ízélmény elérésére törekszenek. Az egri borvidék fan-
tasztikus adottságát kihasználva  a „szőlő-termőhely-borász”  közös együttműködésével létrejött egyedi bor megalkotása a fő 
céljuk. Úgy, mint a jó zenénél, nem utánozni, feldolgozásokat játszani szeretnének, hanem egyedi, a családra és a termő tájra 
jellemző borokat megalkotni. A 16 ha-os szőlőbirtokon a minél érettebb, fi nomabb gyümölcs megtermelése a cél, aminek ízei 
100%-ig visszaköszönnek a borban.

Szuromi Családi Birtok

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 1/3.
www.szuromibirtok.hu

misiszuromi@gmail.com
36/20/310-4493

A Hangácsi és Fia Pincészet 1992-ben alapították Egerszalókon. 80 hektár saját szőlőterülettel gazdálkodnak az Egri
Borvidéken. A Classicus Egri Bikavér a pincészet zászlós bora. Éves szinten 400 000 palackot értékesítenek belőle hazai és 
nemzetközi piacon. A Bikavér mellett főképpen vörösborokat készítenek, de emellett gyöngyöző fehér, száraz fehér,  Rozé 
borok is megtalálhatók a pincészet kínálatában.

Hangácsi és Fia
Pincészet és Szőlőbirtok

3394 Egerszalók, Ady Endre út 6.
+36/20/965-0396

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus

Családi borászatuk Noszvajon található. Kistételes boraikat 2005 óta hagyományos módszerekkel, kézzel szüretelve és fahor-
dóban erjesztve, Eger meghatározó és hagyományos szőlőfajtáiból készítik, mint a Kékfrankos, a Kékoportó, a Cabernet franc
és a Királyleányka. Szőlőterületeik jelentős része Egerben, a Nagy-Eged Őszibarackos, a Hajdú-hegy és a Kerékkötő dűlőben, 
illetve Noszvajon a Zsidó-szélen találhatóak.

A pincészet a Kistályai út fölött, Eger déli részén található. A szőlőbirtok egyetlen dűlőben, a grand superior besorolású Pajados 
dűlőben van, ezért boraikban e dűlő értékeinek bemutatására, és a legmagasabb, grand superior minőségű borok készítésére 
helyezik a hangsúlyt. A cél olyan borok, elsősorban Egri Bikavér elkészítése, mely stílusában megidézi a régi, száz év előtti Egri 
Bikavéreket, ízvilágában pedig alkalmazkodik a modern bor-trendhez és közízléshez. Emellett fontosnak tartják a pincészet 
egyediségét hangsúlyozni a dűlő-szelekción keresztül. Legfontosabbnak azt tartják, hogy olyan borokat készítsenek, melyek 
nem csak a szakértő borfogyasztóknak, hanem a kezdő, nem mindennap bort fogyasztóknak is emlékezetes, és pozitív élmény.

Pincészetük az egri Szépasszony-völgyben lett kialakítva. A feldolgozó és érlelő pincéik a Kőkút úton, míg a kóstoló pincéjük -
a legendás 2-es pince - a völgy központi helyén található. 7,5 hektáros szőlőbirtokuk Eger 8 különböző dűlőjén díszlenek: Sík-hegy, 
Új-fogás, Pap-hegy, Kis-galagonyás, Békési, Agárdi, Kis-Kocs, Szarkás dűlőkben. Csak saját, terméskorlátozással termelt szőlőikből 
készítik boraikat. Érlelt, koncentrált borokkal kívánják megmutatni az Egri Borvidék gazdagságát, változatosságát, elsősorban az 
Egri Bikavér és az Egri Csillag borokon keresztül. Ma már a Bíró család 4. generációja folytatja a borkészítést, melyben a tradicionális
értékeket, korszakos ismeretekkel és új technológiával ötvözik.

A termelt egri bikavér borok listája: Castrum Egri Bikavér Classicus

A termelt egri bikavér borok listája: Pajados-dűlő Egri Bikavér Grand Superior 2017

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus, Fertálymester Bora - Egri Bikavér

Aegidius Bormanufaktúra

3325 Noszvaj, Deák Ferenc út 260 hrsz.
www.aegidius.hu
info@aegidius.hu
+36/20/320-4979

Tarjányi Pince

3300 Eger, újsor út 1 sz.
www.tarjanyipince.hu
tarjanyikft@gmail.com
+36/30/9959-427

Bíró & Fia Pincészet

3300 Eger, Szépasszony-völgy, Disznófősor 2.
www.biropince.hu
info@biropince.hu
+36/20/927-0812 ; +36/70/221-8324
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Céljuk, hogy egy sok generáción átívelő Borászatot hozzanak létre. Ehhez a szorgos kezeken kívül szükség van egy nagyszerű 
Borvidékre és megfelelő szőlőfajtákra. Szerencsére mindez jelen van Egerben! Fő fajtáik a Kékfrankos, kedvenc házasításuk 
a Bikavér, amiben hasonló fajtákat illesztettek egymás mellé, úgymint a Pinot noirt, és a Syraht. Céljuk továbbá a szőlő töké-
letes metamorfózisa, vagyis a felismerhető gyümölcs a kierjedt borban is. Emiatt 2021-től a művelést is organikussá teszik.
Területeik az Eged, a Sík-hegy és a Mocsáry dűlőkben találhatók.

Jelenlegi 38 hektáros ültetvényeik - melyekben domináns a kék szőlő - Eger, Egerszólát és Verpelét határában terülnek el.
Ültetvényeik összetételét tudatosan a „zászlós” boruk, az Egri Bikavér házasításához telepítették, melyek az előbb felso-
rolt területek kiváló dűlőiben találhatóak. Az Egri Bikavér nemes ízvilágát öt fajta társításával (Kékfrankos, Cabernet franc, 
Cabernet sauvignon, Merlot, Kékoportó) valósítják meg.

A család birtokában lévő ültetvények a borvidék több dűlőjében találhatók. A korábbi tapasztalatok alapján azonban 
Egri Bikavér kizárólag a Nagy-Eged-dűlőben termett szőlőkből készül. Gerincét az 1970-es években telepített öregtőkés 
kékfrankos adja, amelyet jól kiegészít a 2012-ben telepített - több mint 5 ha ültetvény, ahol a cabernet, merlot, syrah és 
a pinot noir fajták kiemelkedő minőséget adó klónjai kerültek telepítésre. Alapvető céluk e kiváló termőhely adottságait 
méltón tükröző bor elkészítése, palackozása. A „vad” élesztős erjesztéssel, a tiszta levegőjű pincével és a derítés nélküli 
palackozással szeretnék elérni, hogy a fogyasztó valóban Nagy-Eged-dűlő egyedi értékét kapja.

Villa Wanda Bormanufaktúra

3300 Eger, Szépasszony-völgy 18-as pince
eger@wandabor.hu

+36/70/370-0812 

Simkó Zoltán családi
szőlőbirtoka és borpincéje 

3300 Eger, Nagykőporos út 11.
www.simkoboraszat.hu

koporos@simkoboraszat.hu
+36/30/945-0327

Stumpf Pincészet 

3300 Eger, Kisvölgy utca 50. 
www.stumpfwine.hu

info@stumpfwine.hu
+36/20/278-2407

A termelt egri bikavér borok listája és eredményeik: Egri Bikavér Superior 2014:
Egri Borvidéki Borverseny 2019 – Aranyérem, A borvidék legjobb vörösbora cím

A termelt egri bikavér borok listája és eredményeik: Nagy-Eged dűlő Egri Bikavér

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus

A gazdálkodást három generációra visszatekintve 10 hektáron kezdték. A ,,Mész-hegyen”, majd az ,,Eged-hegyen”, valamint többek 
közt a ,,Birka-dűlőben” is találhatók szőlőterületeik. 1997-ben indított vállalkozásukkal a Szépasszony-völgyben lévő 40 férőhelyes, 
több szakaszból álló riolittufába vájt pincét valósítottak meg, 30 férőhelyes terasszal. A hangulatos kóstolóhelyiségben nyáron 
kellemesen hűvös, télen a kandalló melege várja borkorcsolyákkal vendégeiket.

Családi pincészetükben két generáció együttes munkájával készülnek a borok. Szőlőik Eger kiváló fekvésű dűlőiben
teremnek. Minden évjáratban az elérhető legmagasabb minőség a cél, a szükséges, de lehető legkevesebb beavatkozással.
Borkészítésükre jellemző az innovatív, újdonságokra nyitott szemlélet, melyet boraik élvezeti értékének növelése vezérel, 
egyes boroknál pedig ennek időbeli elnyújtása is.

A Farsang Pincészet több generációra visszanyúló szőlő és bortermeléssel foglalkozó családi vállalkozás. Farsang Tibor a borá-
szat vezetője szívesen emlékszik vissza gyerekkorára, a szőlőben, pincében eltöltött dolgos időkre, ennek hatására választotta 
a szőlész-borász hivatást. A Szépasszony-völgyben található a családi borászat, ahol az Egerre jellemző tufába vájt pincében 
nyílik lehetőség az egri borok kóstolására. A birtok nagysága jelenleg 9 hektár. A borászat saját szőlőt dolgoz fel, melynek során 
ötvözi a tradíciókat a modern technológiával. A szőlő területek az egri történelmi borvidék hat dűlőjében található: Almagyar, 
Kisgalagonyás, Nagygalagonyás, Rádé, Papp-hegy, Merengő. A Farsang Pincészet birtokbora az Egri Bikavér, mely egy izgalmas 
vörös házasítás, aminek a Kékfrankos és a Cabernet Sauvignon adja a komolyságát, a Pinot Noir a játékos derűjét, a Merlot pedig 
a lágyságát.

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus

A termelt egri bikavér borok listája: Egri Bikavér Classicus

Szarvas Pincészet

Eger, Szépasszony-völgy 3.- 4. pince
www.szarvaspinceszet.hu
szarvaskaroly@gmail.com
+36/30/972-6548; +36/30/449-8702

Balga István Pincészete

3300 Eger, Baktai u. 8.
www.balgabor.hu
info@balgabor.hu
+36/30/415-2791

Farsang Pincészet

Eger, Szépasszony-völgy 27-es pince
www.farsangpinceszet.hu
info@farsangpinceszet.hu
+36/30/263-4478; +36/70/932-5542
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A pincészet újkori történetének nyolcadik Egri Bikavére. A több mint öt éves nagy tölgyfahordós érlelés, és a több mint 18 hónapos 
palackos érlelés megőrizte a bor gyümölcsösségét, fűszerességét. Tipikus Egri Bikavér, nem a négy fajta: a Kékfrankos, Cabernet 
franc, Merlot, Cabernet sauvignon jellemzői dominálnak, ez már egy hosszú, sejtelmes igazi palackbuké. Az érett, fi nom tanninok, 
a tüzes alkohol és a bársonyos savgerinc együttműködése jellemzi. Igen hosszú, érett, tiszta ízek kísérik a végjátékot. Igényes 
ételek bora, ekkor mutatja meg szebbik arcát. Az Egri hegybírók örökös joga, hogy saját szőlőjükből minden évben készíthetnek az
Egri Bikavér Eredetvédelmi Szabályzatának megfelelő 6500 palack Bikavért, amelyet „Egri Hegybíró Bora” elnevezéssel hozhatnak 
saját nevük alatt forgalomba. Ezt a bort dr. Dula Bence egri hegybíró (1995-2005) és fi a Áron készítette saját szőlőjük terméséből.

Egri Bikavér

Gyakran ki nem mondott, de szívünk szerint tisztességesen gyakorolt Egri Bikavér készítési fi lozófi ánk földhöz ragadt. Kizárólag 
csak azon kiváló évjáratokban készítünk kiválasztott termőegyensúlyban lévő ültetvények gyümölcséből, kissé túlérett, egészsé-
ges válogatott fürtöket, amelyek a kóstolt ízükben, a mért beltartalmi értékeikben megjelenítik a fajtájuk jellegzetes harmóniáját, 
meghatározó karakterét. Ezért is évről évre változhat, mely fajták, mely dűlőiből, kerülnek kiválasztásra és adják a reményteljes 
Bikavér alap fajta borait. Gondos válogatással végzett kézi ládás szüret, kíméletes bogyózás, fa kádban végzett hosszú csömö-
szöléses, szabályozott hőmérsékletű adalék anyagoktól mentes spontán erjesztés, préselés nélküli színelés eredménye a kívánt 
egyedi minőség. Az „újbor kezdemény” fajtáktól függő tölgy hordóban való záró erjesztése, ha ez egyáltalán szükséges, majd 
tisztító ülepítés, stabilizálás, rövid pihentetés. Fajta „alapboraink”, ha kezdeti fejlődésükben beérték egymást, jöhet a megmére-
tés a korai minősítés, válogatás, próbaházasítások gyötrelmes, de szépséges kínjai, szeretjük - majd néha kritizáljuk is munkánk 

„gyümölcsét”. Hosszan tépelődünk. Mely fajtákból? Milyen mért beltartalmi minőséget? Milyen arányban? Mennyit? Végül ha 
nem is gyorsan, de összeáll, néha több változatban, kisebb-nagyobb mennyiségben, tetszően vagy nagyon tetszően, de összeáll
A BIKAVÉR – Ezt a folyamatot hívjuk mi... BIKAVÉR HÁZASÍTÁSNAK.

Majd el kell egy kicsit engednünk a bort. Itt a türelem titokzatos ideje, várjuk a csodát, mert egy tisztességesen művelt szőlő 
gyümölcséből kíméletesen készült bor jól tudja, hogy legyen király, csak ne okoskodjunk, ne piszkáljuk, legyünk türelmesek és 
várjuk a pillanatot, ennyit tegyünk, …csak ennyit. A bor pedig jelez. Ő jobban tudja, mint mi hogy mit is akar, tartsuk tiszteletbe 
a természet azon csodáit ahol már feszegetnénk tudásunk határait. Ez kín és gyötrelem, de ez a sorsunk, ha „jót” akarunk. Az ezt 
követő két – három éves nagy tölgyfa hordóban történő érlelés, fenntartó kezelés után döntünk a palackozásról, ezt követően 
a pince mélyén gúlázva minimum egy évet, de akár három évig  is palackban érleljük a Bikavérünket.

– dr. Dula Bence tiszteletbeli örökös Egri Hegybíró gondolatai

Dula Pincészet 

3300 Eger, Eszterházy tér 9. 
www.dulabor.hu

dulabence@dulabor.hu
+36/20/941-6795

A termelt egri bikavér borok listája és eredmények:

Egri Bikavér Classicus 2012

Egri Hegybíró Bora - Egri Bikavér 1999: Challenge International du Vin,
Bordeaux 2004 – Aranyérem; Challenge International du Vin, Bordeaux 2014 – Aranyérem
Egri Hegybíró Bora - Egri Bikavér 2000: Pannónia Super Wine 2007; Balassi Emlékkard 2007
Egri Hegybíró Bora - Egri Bikavér 2002: DECANTER World Wine Awards, London 2009 – Bronzérem
Egri Hegybíró Bora - Egri Bikavér 2005: VinAgora International de Vins, Budapest 2011 –
Aranyérem; International Wine Challenge, London 2011 – Commended
Egri Hegybíró Bora - Egri Bikavér 2006: Challenge International du Vin,
Bordeaux 2014 – Aranyérem; DECANTER World Wine Awards, London 2014 – Bronzérem
Egri Hegybíró Bora - Egri Bikavér 2009: Challenge International du Vin, Bordeaux 2016 – Bronzérem

Szállodánk konyhája francia stílusú, amely a modern technológiára épül. Gourmet ételeink 

magas minőségű, kiváló alapanyagokból készülnek, melyek az adott idényhez igazodva
folyamatosan frissülnek. Egy menüsor ételeinek egymásra épülő íz harmóniája nagy gonddal 

kerül megkomponálásra. A fogásokat a legjobb egri borokkal tesszük felejthetetlenné.

Az Egri Bikavér, mint vezérvonal és jelenleg az egri borvidék legfontosabb borfajtája
természetesen nagyon fontos szerepet tölt be a gasztronómiánkban

és a sokszínűségének köszönhetően nagyon jól tudjuk az ételekhez párosítani.

Hisszük, hogy a helyi vendéglátásban az Egri Bikavér megkerülhetetlen.
Éttermünkben igazán személyre szóló, minőségi kiszolgálást
és maradandó íz élményt szeretnénk vendégeinknek nyújtani.

Magyarország

első felnőttbarát szállodájaként,

a város szívében az egri Termál – 

és Strandfürdő szomszédságában 

egyedülállóan nyugodt és exkluzív 

környeztet biztosítunk

vendégeink részére.
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Összefogás
az Egri Bikavérért

EGRI BORMŰHELY

Az Egri Borműhely nevű szakmai együttműködés 2016-ban 
jött létre az Eszterházy Károly Egyetemen. A piac különböző 
szegmenseihez tartozó egri borászatok vezetői és az egyetem 
akkori rektora, Dr. Liptai Kálmán új alapokra kívánta helyezni 
a borvidéken belüli kapcsolatokat, és elindított egy tudatos, 
a fejlődést megcélzó munkát. Elsődleges feltétel volt, hogy 
minden borvidéki érdekcsoport képviselve legyen a hosszú 
távú fejlesztési irányok meghatározásában.

A Borműhely legfőbb célja az Egri borvidék fejlesztése, az Egri 
Bikavér brandjének megerősítése, az egri dűlők ismertségének 
növelése, az egységes borvidéki kommunikáció kialakítása. 
Kiemelt feladatuknak tartják emellett a borvidéki turizmus 
modernizálását, valamint a Szépasszony-völgy borturisztikai 
újradefi niálását.

2019-ben sajtóutakat, sajtóprogramokat, valamint szakmai 
bemutatókat és kóstolókat szerveztek szerte az országban. 
A borműhely tevékenysége során két év alatt több mint 150 
cikk jelent meg az Egri borvidékről. Még ebben az évben Eger 
város támogatásával megszületett az Egri Borvidéki Palack is.

2020-ban bővítették a kommunikációs csatornákat egy új hon-
lappal, az Egri Bor Most létrehozásával, és a borturizmus támo-
gatására megvalósították az Egri Bor Busz ötletét is. Az év végére 
kidolgozták a borvidék középtávú cselekvési tervét, és javasol-
ták az Egri Borvidéki Palack Egri bikavérhez való kapcsolását.

Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok, Eszterházy Károly Egyetem, Gál Tibor Pincészet, Juhász Testvérek Pincészete, Ostoros Családi Pincészet, Petrény 
Winery, St. Andrea Szőlőbirtok, Thummerer Pincészet és Szőlőbirtok, Tóth Ferenc Pincészet, Kovács Nimród Winery (Fotó: Nemes Robi)

Eger a csillag

„A Pannon Bormíves Céh tagjaival egri borokat kóstoltunk
a minap Lőrincz Gyurinál. Legtöbben – hiába élünk a borászat-
ban évtizedek óta – nem tudtuk, mit gondoljunk az 500-tól 
8000 Ft-ig értékesített Egri Bikavérekről vagy a jól eltalált 
névvel tíz éve bemutatkozott fehér párjáról, az Egri Csillagról.

Az a tíz-egynéhány Egri Bikavér Superior és Grand Superior 
meg az a néhány Egri Csillag, amelyet nekünk ezúttal bemu-
tattak, helytállt volna a világ bármelyik nagy borbemuta-
tóján. Thummererék, Gál Tibor, St. Andrea, Bolyki Jani, Tóth 
Ferenc szigorú szabályokat követő Superior hegyborai és 

Grand Superior dűlős borai tökéletesen érett alapanyagból 
készültek, olyan koncentrációval és Magyarországon kivételes 
savgerinccel rendelkeztek, amelyekről a világ legnagyobb 
részén csak álmodozhatnak a termelők. Az Egri Borműhely-
ben megvalósuló összefogás utat mutathat a folyamatosan 
növekvő borvidéknek.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy az Egri Borműhely termelői 
követőkre találjanak, hogy egyik legizgalmasabb borvidékünk 
előrelépjen, és hogy a borvidék visszanyerje korábbi nagy 
hírét nemcsak itthon, de a nemzetközi piacokon is. Hajrá Eger!”

Jásdi István, Borászok Borásza 2017



56 57

EGER

VERPELÉT

MAKLÁR

NOSZVAJ

NOVAJ

FELDEBRÕ

OSTOROS

DEMJÉN

NAGYTÁLYA

EGERSZALÓK

EGERBAKTA

SZOMOLYA

EGERSZÓLÁT

ANDORNAKTÁLYA

TARNASZENTMÁRIA

Öreg-hegy

Öreg-hegy

M
agyalos

Tutús

N
agy

út

Fertő

Veres

Kerékkötő

K
is-K

ocs

Ferenc-hegy

R
óz

sá
s

Tó-bérc

Nagy-aszó

V
arjasi-dű

lő

Ta
g

GólintM
ajka

P
allagfő

Mácsalma

Padok

Túró-m
ező

Kovászó

Cinege

Pipis

N
ag

y-
K

oc
s

Egri ú
t

Cserje

Cigléd

Ö
reg-hegy

Pajados
Alb

er
ki

Tihamér

Dóc

Tilalm
as

Kecske-hát

Tiba alja

Birka

Pap-tag

Rác-hegy
H

an
gács

Bikus

N
yú

zó

N
yitra

Áfrika

A
lm

agyar

Sík-hegy

Pipis

Szirák

ár-völgy

Hodály-tető

D
éllés

Szarkás

Öreg-hegy

M
erengő

Vitéz

Mocsáry

Pünkösd-

tető

Sóderbánya-

tető

Varjas

Szépasszony-

völgy

M
agyalos

Fekete-oldal

H
erm

ány

Pünkösd-
tető

Ácsok

A
lsó-

h
egy

Pirittyó

gy

Kölyuk-tető

Parti-
dűlő

Mész-
hegy

Kőkö
tő

H
er

gy
im

ó

Szilos-oldal

H
alom

Tag

Makjány

Juhkosár

Boldogságos

Vidra

Nyerges

Csepegő

Csonkás

Tölgyes-szél

Nagy-E
ged-dűlő

Farkas-h
egy

Közép-bérc

N
agy-völgy-

tető

Janó

D
obos-
lápa

Ivánka

Cinege

Pap-föld

N
agyfai-

dűlő
Braun-

völgy

Kántor-tag

D
em

ec
s

Vas-lápa

Vén-hegy

Z
sebe-lápa

H
ajdú-hegy

Nyavalyás

Nagy-

galagonyás

Bodzás-tető

Rádé

Keresztfa

R
ózsa-
hegy

Kétágú-
dűlő

Gyűr

Buk-te
tő

Kis-
hegy

H
agyóka

Kőporos

Proletár

Nagy-Eged-hegy

Új-fo
gás

H
erceg

H
osszú

-szél

Tiba

Ördöngős

Grőber-völgyO
rt

ás

Csáj-lapos
Kis-galagonyás

Békési

Kis-
Eged

K
u

tya-h
egy

Vitis-dűlő

Fe
h

ér
h

eg
y

Pap-hegy

Tibrik

Felső-
tábla

Perzselő

Kamra-völgy

Donát

Málnás

D
ezerta

Ku
ty

a-
he

gy

K
is-h

atár

Pazsag

Csókás

Felső-
hegy

Bajusz-
völgy

A
gárdi

Gesztenyési-

dűlő

Vágás

Kolompos-völgy

Cserjés-

lápa

Felső-

rétre
járó

Szarvas

Tót-h
egy

Kis-
hegy

Grőber

Kerek-

szilvás

Galagonyás

Szőlőhegy

Marin
ka

Érse
ki

Ki
s-

gy
ep

fö
ld

Ju
hs

za
la

go
s

Hosszúi-dűlő

Alberk
i

Sz
ől

őc
sk

e

Szőlőhegy

M
uki-lápa

Szállás-völgy

Marinka

Steiner

V
erem

-part

Z
ú

gó-
part

Zsidó-

szél

Szél-
hegy

Ádám-völgy

B
aj

u
sz

Ö
re

g-
he

gy

ga
t-

pa
P

Véc
se

y-

vö
lgy

Nagy-

gyepföld

Schwarcz

Posta út

Nyilas-már

Nagy Ádám-
tető

Hegyi-
tábla

Erzsébet-

völgy

Szeles-

oldal

Gyilkos

Sz
őlő

sk
e

Nagy-parlag

Káptalan-

völgy

Kő-

hegy

H
om

lá
pa

Kerékkötő

Bánya-tető

Tekenő-
hát

N
agy-völgy

Szent János-

     völgy

Is
pá

n-
be

rk
i

Fe
ls

ő-
ga

la
go

ny
ás

Pesti

M
ezey

alsó

Losonci-

völgy

Birka-
tető

Kővágó

Királyi-

dűlő

Ivánkafő

D
ob

i-o
ld

al

Kolompos

Répás-
tető

Szeszfőzde-

  
    tető

Gőzmalmos

B
en

ke-
lápa

C
su

taj-
tető

Szőlő-
tető

Vizes-hegy

M
ezey

öreg

hegy

Kangyalló

Kendervát

Ja
tó

-

tet
ő

Szeles-tető

Herm
ány

Szél-hegy

D
obi-tető

Szőlők
háta

Mezőkövesdiút tető

Csá
rda-

ke
rt

Bánya-
tető

Szilvás-
         tető

Dobrányi

Vizek /
Waters

Belterület /
Downtown

Főutak / Main roads

Erdők /
Forests

Dűlők (oem) /
Vineyard

www.innoregio.uni-eszterhazy.hu



59

Impresszum

A kiadásért felel:
Egri Borút Egyesület

Elnök:
Dr. Lőrincz György
3300 Eger, Jókai u. 3.
egriborut@gmail.com

Tervező szerkesztő:
Dr. Lőrincz György

Grafika és design:
Color and Code Kft.

Nyomda:
PAUKER Nyomdaipari Kft.

Fotók:
Busák Attila
Nemes Róbert
Dancsecs Ferenc

Térkép:
Innorégió Tudásközpont -
Eszterházy Károly Egyetem

Pályázat és Támogatók:
Agrárminisztérium
Hungarikum Bizottság
Egri Borút Egyesület

A kiadvány díjmentes.
Minden jog fenntartva.




