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előző, nagy sikerű, Helyi finomságok tár-
háza - termelőtől a konyháig című kiadvá-
nyunkkal ízelítőt adtunk az Ister-Granum 
régió földrajzi és gazdasági egységének 
gazdag termékkínálatából. az alapélelmi-
szerekre koncentráltunk, termelőkkel, be-
szerzési helyekkel és helyi alapanyagokból 
készíthető receptekkel.

Folytatásként a borászatot állítottuk kö-
zéppontba, hiszen ennek a térségünkben 
nagy hagyománya van, és ez egyben ezer-
nyi lehetőséget rejt a turisztikai, a gasztro-
nómiai, valamint a kulturális kalandozások 
birodalmában. 

az Ister-Granum térség szőlészeti és borá-
szati szempontból két területre tagozódik. a neszmélyi borvidékhez tartozó települések 
Bajót, süttő, Lábatlan, nyergesújfalu, mogyorósbánya, tát, tokod, kesztölc és eszter-
gom. a másik terület a felvidékhez tartozó Párkány, Béla, muzsla, kürt, nagyölved, Ga-
ramkövesd, kéménd, kőhídgyarmat és Für.

Fedezzék fel füzetünkkel a térség lankáin gondosan válogatott szőlőkből nagy odafigye-
léssel készült ezernyi ízt és zamatot adó borokat! Látogassák meg a dűlők pincefaluit, a 
jó bor mellé hallgassanak jó zenéket egy-egy borfesztiválon, baráti társasággal vegye-
nek részt egy-egy borkóstolón helyi ételeket ízlelve, és egy hosszú hétvégén megszállva 
a panziókban fedezzék fel a táj természeti és kulturális értékeit! Gazdag lehetőségek 
várnak Önökre!

a térség présházai, pincéi kitárták kapuikat, Önre várnak! 

egészségükre!
 
Nagy Péter
Az Ister-Granum EGTC igazgatója

KEdvEs olvasó!
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Prostredníctvom našej predošlej, mimo-
riadne úspešnej publikácie s názvom „zá-
sobáreň miestnych pochúťok – od výrobcu 
do kuchyne” sme sa Vám snažili priblížiť 
bohatú ponuku produktov zemepisne a 
hospodársky celistvého regiónu Ister-Gra-
num. zamerali sme sa v nej na základné 
potraviny, spracovali databázu producen-
tov, predstavili trhy miestnych produktov v 
regióne  a zozbierali niekoľko zaujímavých 
receptov z miestnych surovín. 

ako pokračovanie sme sa sústredili na 
oblasť vinárstva, ktoré má v regióne Is-
ter-Granum veľkú tradíciu a zároveň 
skrýva tisíce príležitostí spoznávania ríše 
turistických, gastronomických a kulturál-
nych dobrodružstiev.

región Ister-Granum sa z vinohradníckeho a vinárskeho  hľadiska člení na dve ob-
lasti. obce patriace k vinárskej oblasti neszmély v maďarsku: Bajót, süttő, Lábatlan, 
nyergesújfalu, mogyorósbánya (moďoroš), tát, tokod, kesztölc (kestúc), esztergom 
(ostrihom). Druhú oblasť tvoria obce slovenskej časti regiónu: Štúrovo, Belá, mužla, 
strekov, Veľké Ludince, kamenica nad Hronom, kamenín, kamenný most a rúbaň.

táto brožúra Vám pomôže pri objavovaní vín charakteristických tisíckami chutí a 
aróm, vyrobených z dôsledne vyberaných druhov hrozna dopestovaných na úrod-
ných úbočiach regiónu. navštívte vinárske dediny, k dobrému vínu nech znie skvelá 
hudba z početných festivalov vína, s priateľmi navštívte ochutnávku vín spojenú s 
gastronomickými špecialitami a ubytovaním sa v miestnych penziónoch počas pre-
dĺženého víkendu si vychutnajte prírodné a kulturálne krásy našich končín! Čakajú 
na Vás bohaté príležitosti! 

Lisovne a pivnice v lone viníc Vás čakajú s otvorenými bránami!

na zdravie!

Péter Nagy
výkonný riaditeľ Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Ister-Granum

mIlý čItateľ!
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A szív vidámítására Isten a bort adta.



9 
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„Az Úr …őrizze szőlőinket minden veszélytől,
Oltalmazza fagytól, dértől és jégesőtől,
Irtsa ki a férgeket, adjon hasznos esőket,
És árasszon határainkra termékenységet.”

Részlet Szent Orbánhoz, a szőlő és a szőlőművelők védő-
szentjéhez énekelt egyházi énekből.
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a szőlő az egyik legrégebben termesz-
tett kapás növény és gyümölcsféleség. 
története évezredes mondákból, tör-
ténetekből bukkan elő. Gondoljunk itt 
noéra, aki mindig egy-egy vesszővel 
nézte meg az özönvíz után az apadó víz 
mélységét. ezekből a leszúrt vesszők-
ből lettek a hagyomány szerint az első 
szőlőtőkék. az ókori Hellászban zeusz 
és egy földi asszony szerelméből szüle-
tett Dionüszosz, a bor és mámor istene.

térségünkben a szőlőművelés régi 
időkre nyúlik vissza. a rómaiaktól szár-
mazó leírásokból tudjuk, hogy szőlőt 
termesztettek és a bort is kedvelték. 
sírköveken előfordul a szőlő ábrázo-
lása is. a középkortól kezdve számos 
ábrázoláson megjelennek a környék 
szőlőültetvényei, pl. az 1595-ös eszter-
gomi vár ostromának metszetein a Vár-
hegyet körülvevő összes hegy lejtőjén 
szőlőtőkék látszanak. több írás Bél má-
tyástól Helischer Józsefen át ír környé-
künkön a szőlőről, szőlőterületekről, a 
bor hajóztatásáról a Dunán. az eszter-
gomot 1885-ban elérő, a szőlőültetvé-
nyeket kipusztító filoxéra fertőzésről, 
az ellene való védekezési intézkedések-
ről is olvashatunk a feljegyzésekben. 

a szőlőtermesztés volt a mezőgazda-
ság legintenzívebb művelési ága, nagy 
tapasztalatot és hozzáértést kívánt. 
számos szőlőhegyi regula alakult ki. 

a szőlőhegyi sajátos önkormányzás 
részeként a hegyközségi törvények 
alapján a hegybíró a szőlőhegy rendjét 
felügyelte, a szőlők őrzésére gondot 
fordítva pedig szőlőcsőszt, szőlőpász-
tort fogadtak.

mi a helyzet ma? a kemény munka a 
szőlőkben megmaradt. a különböző 
földrajzi adottságok különböző fajták-
nak kedveznek a Duna két partján. a 
mai borkultúrát az egykori királyi és 
egyházi szőlőbirtokon hobbikertészek 
parcellái, kisebb-nagyobb borász-vál-
lalkozások, szövetkezetek és állami 
gazdaságok maradványai jelentik. a 
pincészetek kiváló adottságú területe-
ken nevelnek szőlőt és készítenek nagy 
odafigyeléssel, és elődeinkhez hason-
lóan ugyanolyan kemény és szeretet-
tel teli munkával megismerésre váró 
borokat. 

„Termőhely – szőlő – ember 
újra kezd egymásra találni.” 

Geönczeöl Attila

BorászaTI 
haGyományaInk
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„Amikor élvezed a bort,  
mindig gondolj arra, hogy 
mennyi munka és fáradság  
van egyetlen pohár borban.”

A borivás tízparancsolata

Dűlőket és ültetvényeket jártunk, fejet hajtottunk a pincegádorban, szüretet láttunk, 
sok izgalmas történetet hallottunk a szőlőhöz, borhoz való viszonyról, és világmegvál-
tásról elmélkedtünk egy-egy pohár bor mellett. Ízleljék meg az Ister-Granum térség 
szőlő- és borkultúráját! 

szemezGetŐ
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Pincénk Lábatlan legmagasabb pinceso-
rán, a sziklay-laposon található. Gyönyö-
rű kilátással az esztergomi Bazilikára, a 
Dunára, ellátni a szlovákiai magyarsző-
gyénig és látható a bélai kastély is. 
az Ister-Granum Borlovagrend ceremó-
niamestereként is a régió borainak gaz-
dag értékeit, jó hírét terjesztem.

Pincelátogatást biztosítunk 5-20 főig te-
lefonos bejelentkezés alapján.

Borfajták: zengő; Pinot blanc; szürkeba-
rát; merlot; Cabernet sauvignon

Díjazott bor: 2011 merlot, Ister-Granum 
borverseny külön díj, helyi vándorserleg.

Bartos PInce 
Bartos kálmán – hullám VendéGlŐ

2541 Lábatlan rákóczi út 83. ▪ +36 30 940 8703
kalmanbartos@gmail.com ▪ www.bartoskft.hu
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a Becse Bor szőlészet és Pince a Pár-
kánytól 10 km-re fekvő muzsla kö-
zségben található. szőlőültetvényeink 
a muzsla és Béla közötti, rézhegyként 
emlegetett szőlőhegyen, 12 hektáron 
terülnek el. ezeken a domboldalakon 
évszázadok óta termelnek szőlőt. a 
múltban esztergom városát, illetve a 
mindenkori katolikus főpapságot látták 
el, mára pedig szlovákia legmelegebb 
éghajlatú, legdélebbi fekvésű szőlős-
kertjévé vált. ezekre az adottságokra és 
kihívásra alapozva épül a Becse Bor csa-
ládi szőlészet és borkészítés. 
a termőtalaj összetételéből adódóan a 
fehér szőlők jellemzők, főleg burgundi 
fajták, kiegészítve a már régóta termelt 
fajtákkal. kék szőlőink részben követik 
ezt az utat, ám bátrabban kísérletezve 
az újabb fajtákkal. 

Új hordóban, hosszan érlelődő, szép 
ízvilágú vörösborok, amelyek több bor-
mustra, megmérettetés előkelő vagy 
győztes helyezettjei akár helyi, regioná-
lis - párkányi borkörzet, Ister-Granum 
borverseny, Dunamenti borút-, akár 
országos, szlovákiai- bajmóci, szakolcai, 
nyitrai- borversenyekről.
Pincénk max. 20 embert úri módon le 
tud ültetni, és borkóstolós vacsorával 
látjuk vendégül.

Borfajták: Fehérborok: Chardonnay, 
szürkebarát, sauvignon Blanc, zöld Vel-
telíni, olaszrizling, Furmint
Vörösborok: Pinot noir, Fekete rizling 
(Pinot menuier), Darius (Dornfelder), 
Cabernet sauvignon, acolon, Cabernet 
Cubin, Cabernet Dorsa

Becse Bor szŐlészet és PInce
BECsE JózsEf

943 52 mužla / muzsla 483 ▪ +421 36 758 3314, +421 903 543 989 ▪ becse.jozef@gmail.com
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a Borvák Pincészet egy olyan hely mu-
zslán, amely megállásra késztet. több, 
mint egy egyszerű borkészítő műhely. 
több, mint egy szépen rendberakott, 
borokkal megtöltött régi pince.
Becsülettel megtermelt borok és érté-
kes emberi találkozások színhelye, ahol 
a hagyományos szőlőtermelés éppoly 
fontos, mint a női kezek gondosságával 
elkészített bor. Hisszük, hogy aki a bor 
megismerésének útjára lép, nemcsak a 
bort, hanem saját magát is jobban meg-
ismeri. Főként, ha a bort pici szőlővirág 
korától követi útján. az év nagyrészét a 
szőlőültetvényeink gondozásával töltjük, 
hogy az ősz beálltával a pincébe kerülő 
szőlőkből a muzslai terroir legszebb ar-
cát mutató borokat próbáljunk készíteni.
Jelenleg 4,5 ha szőlőterületen gazdálko-
dunk szlovákia egyik legjobb minőségű 

szőlőt adó területén, a muzslai hegy te-
tején, annak is a déli fekvésű oldalán. ta-
laja vulkanikus alapokon nyugvó, löszös 
eredetű, magas mésztartalmú agyag, 
amely ásványokban gazdag. ez adja meg 
borainknak a kellő savgerincet és ás-
ványtartalmat. Ültetvényeinken olyan 
fajták találhatóak, mint az olaszrizling, 
rajnai rizling, kékfrankos, királyleányka, 
pálava, szentlőrinci, szürkebarát, trami-
ni és cabernet sauvignon.
Lehetőség van az 1837-es építésű és 
szépen felújított pincében borkóstolók-
ra is majdnem szakértői komolysággal 
vagy éppen csak ellazítóan üdén.

Borfajták: rajnai rizling, olaszrizling, 
királyleányka, tramini, szürkebarát, 
kékfrankos rosé, kékfrankos, Cabernet 
sauvignon

BorVák PIncészet
BorváK márIa

943 52 mužla / muzsla 239 ▪ +421 908 089 720 ▪ info@borvak.sk ▪ www.borvak.sk

„Jó borász anélkül nem enged el, 
hogy vissza ne hívjon!”  
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szemünkben a bor igazi egyediség, mi-
képp minden ember is az. Így hát azt 
tudják, és azt merik tükrözni, amiből 
születtek: a termőhelyet, az Isten adta 
szépségeket, amit az alázattal élő ember 
képes felismerni. Lenni, amik vagyunk a 
föld által, a szőlő által és a borok által 
is, hiszen azok vagyunk, ahogyan cse-
lekszünk, és amit magunkhoz engedünk, 
sem többek, sem kevesebbek.
Jelenleg 9 ha szőlőterületet művelünk a 
muzslai hegy tetején 230 m tengerszint 
feletti magasságban. ez a borvidék a Ga-
ram és a Duna által bezárt háromszög 
földrajzi középpontjában fekvő muzslai 
dombok déli oldalán található. a Ga-
ram-menti hátság talaja mészkő alapú 

agyag, ásványokban gazdag. a szőlőt 
alacsony kordonon, kis terheléssel mű-
veljük, borainkat pedig hagyományos 
módon, fahordókban erjesztjük és ér-
leljük.
a vendégházban borkóstolók és helyi 
alapanyagokból készült vacsora lehető-
ségét biztosítjuk max. 15-20 főig.
 
Borfajták: rajnai rizling, Furmint, Hárs-
levelű, sauvignon blanc, zöld Veltelíni, 
kadarka, Pinot noir, kékfrankos

Díjazott, különleges borok 
Pannon Bormustra csúcsbor: kékfran-
kos 2010, Vinculum 2009, zöld Veltelini 
2012, Vinculum 2011.

BoTT frIGyEs
94353 Belá / Béla 86 ▪ +421 905 222 995, +421 905 296 595 ▪ info@bottfrigyes.sk
www.bottfrigyes.sk ▪ facebook.com/BottFrigyes
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szüleim a legértékesebbet adták ne-
kem: megtanítottak tisztelni a termé-
szetet, s nekik köszönhetem a szőlőhöz 
és a borhoz való viszonyomat is, így va-
lójában kiskorom óta nevelődik bennem 
a szőlészet iránti szeretet. Jó nevelteté-
sem ellenére volt egy időszak az életem-
ben, mikor minden iránymutatásnak 
ellene mentem. semmi sem volt elég jó 
úgy, ahogy tanították. elutasítottam a 
szőlőgondozásban való részvételt: nem 
akartam kapálni, sem permetezni, de 
még fogyasztani sem a bort.
Bizonyos idő elteltével, mikor láttam 
a barátaim szőlőültetvényeit, hogy ők 

maguk hogyan borászkodnak, és milyen 
örömük telik az elkészült borban, meg-
érlelődött bennem, hogy én magam is 
szeretném ezt csinálni. a szemléletem 
gyökeresen megváltozott. 
amikor megnősültem, és Bartról ma-
darra kerültem, megtapasztalva a kör-
nyék szőlőtermesztésre alkalmas kiváló 
adottságait a bor és a szőlő iránti szen-
vedélyem csak nőttön-nőtt. ma már 
én is saját szőlőültetvénnyel és borral 
büszkélkedhetem. nincs annál feleme-
lőbb élmény, mikor barátaimmal a saját 
borom zamatát ízlelgetjük borospin-
cémben.

Borfajták: zöld Veltelíni, olaszrizling, 
Devín, Irsai olivér, zalagyöngye, szent-
lőrinci rose, Vörös cuvée

csókás Gellért PIncéje
943 55 Bruty / Bart ▪ pince madar / modrany, sutyúvölgy ▪ +421 907 670 890
csokasg@pobox.sk ▪ facebook.com/csokasg
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a Gerendás Fogadó családi vállalkozás, 
mely a párkányi borvidék szívében talál-
ható a nánai Hegyfarkon. Célunk, hogy 
az ide látogató vendégeket megismer-
tessük a környék boraival, gasztronó-
miájával, és kellemes kikapcsolódást 
nyújtsunk. az erdő és a szőlőhegy bizto-
síték a nyugodt pihenésre. Fogadónk 20 
fő elszállásolására alkalmas. éttermünk 
40 fő befogadására alkalmas. Borospin-
cénkben 55 fő részére kialakított boro-
zóval várjuk vendégeinket.

kiváló helyszín lakodalmak, családi, ill. 
céges rendezvények lebonyolítására. 
kellemes környezetben, saját készíté-
sű ételekkel és borokkal várjuk ven-
dégeinket. Fa játszótér, nyári konyha, 
disznótorral egybekötött táncház, pin-
celátogatás borkóstolással hangulatos 
boltíves pincénkben hordós és palackos 
borokból.

Borfajták: Irsai olivér, rajnai rizling, király 
leányka, Fehér burgundi, kék burgundi.

csomor anIkó, csomor lászló
Gerendás PanzIó
943 60 nána / nána, Hegyfarok 1360 ▪ +421 915 205 728 ▪ info@vinogerendas.sk
www.vinogerendas.sk ▪ facebook.com/vinogerendas
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sokéves borászati hagyományokkal ren-
delkező család tagjaként 1988 óta foglal-
kozom szőlőtermeléssel, ill. borkészítés-
sel. 25 árnyi területen termelünk szőlőt. a 
bort hagyományos módszerrel fahordók-
ban érleljük. a bátorkeszi  szeGaB Polgári 
társulás (amely a helyi szőlészeket és bo-
rászokat tömöríti, s amely az egész régió-
ban ismert és elismert kiváló eredménye-

iről, borfesztiváljairól) alapító tagjaként 
különösen nagy figyelmet szentelek a bor 
jó minőségére. kis, „háztáji” borászatunk 
az utóbbi években több borversenyen ért 
el nagyszerű eredményeket. minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel várunk!

Borfajták: olasz rizling, Fehér burgundi, 
Fehér cuveé

946 34 Bátorové kosihy / Bátorkeszi, mlynská 642 ▪ +421 908 731 476 ▪ 
dtibor63@gmail.com ▪ facebook.com/dolnikpince

dolnÍk PInce
dolnÍk tIBor
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a borászatot nagyszülői hagyomány alap-
ján viszem tovább. az 1994-ben épült csa-
ládi pincészetben hordós és reduktív bo-
rokat készítünk. éves szinten kb. 7-10 000 
litert saját illetve vásárolt szőlőből. Pincé-
szetünket egy vidékfejlesztési pályázatból 
újítottuk fel. Baráti társaságoknak borkós-
tolókat tartunk bejelentkezés alapján. 

Borfajták: olaszrizling, Pinot noir rose, 
kékfrankos rosé, Irsai olivér, Cabernet 
savignon

Díjazott borok: olaszrizling – hosszú évek 
óta aranyéremmel jutalmazzák

Fehér PInce
Fehér ádám
2543 süttő ▪ +36 30 986 52 22 ▪ feher@piszkenet.hu ▪ facebook.com/adam.feher.520
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a Geönczeöl Pince székhelye a felvidé-
ki Garamkövesden, egy 1882-ben épült 
présházban található, melyhez 3 pinceág 
tartozik, a középső valószínűleg a prés-
háznál is jóval idősebb. szőlőink muzslán 
a nagyhegyen, az erdőntúli Öreghegyen, 
a zsoldos dűlőben és Ipolyszalkán he-
lyezkednek el. kézműves eszközökkel ké-
szítjük borainkat, spontán erjesztéssel, 
a lehető legtermészetesebb módon. a 
pincében több évjárat termése található 
meg, mivel alapelvünk, hogy a pohárba 
csak akkor kerüljön a bor, ha megérett rá. 
egyes tételeknek ehhez elég pár hónap, 
mások akár 3-4 évet is várakoznak a pin-
cében. Borkóstolóra jelenleg 10-15 főt tu-
dunk fogadni, de a közeljövőben bővíteni 
tervezzük a borturisztikai lehetőségein-
ket. Hangulatos gyertyafényes pincei kós-
tolónk során néhány különleges, pár pa-

lackkal megőrzött tételt is megbontunk. 
meggyőződésem, hogy a világ borászatá-
nak fejlődését figyelembe véve, de a helyi 
hagyományokat megőrizve lehet igazán 
szép borokat készíteni, sikeres borászatot 
működtetni.

Borfajták: zöld Veltelíni, olasz rizling, raj-
nai rizling, Leányka, szent Lőrinc, „karcsa” 
(fehér házasítás), „rózsás” (rozé), „Ősz 
húrja” (késői szüret)

Díjazott, különleges borok 
Ősz húrja 2009, 2011 – körzeti borverseny 
Champion, arany érem, szentpéteri olasz-
rizling Borfesztivál arany érem
karcsa 2009 – szkala Borverseny arany 
érem, Garamkövesdi borverseny Champion
zöld veltelini 2012 – körzeti borverseny 
ezüst érem

94365 kamenica nad Hronom / Garamkövesd 734. ▪ +421 915 062 936, +36 20 555 27 60
pince@garammenti.net ▪ www.garammenti.net ▪ facebook.com/geonczeolpince

Geönczeöl PInce
Geönczeöl attIla
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Hobbi szinten 900 tőke szőlőt művelek 
családi hagyományok folytatásaként. a 
szőlőből csodálatos kilátás nyílik az esz-
tergomi Bazilikára. kicsi, hangulatos pin-
cém vájt pince, mely 100-150 éves lehet. 
2005-től terem fehér burgundi szőlőm. 
a garamkövesdi pincesor valaha remek 
pincesor volt: jó mulatságok voltak itt re-
mek beszélgetésekkel. ezt a jó hangulatot 
szeretnénk újjáteremteni a Garamkövesdi 

Borfesztivállal, melynek én is immár har-
madik éve résztvevője vagyok. a Duna, a 
Garam és az Ipoly sok mindent ad, ezeket 
a lehetőségeket én a bor oldaláról haszná-
lom ki: szeretettel látom vendégeimet egy 
kóstolóra.

Borfajták: zöld Veltelíni, olaszrizling, 
Pinot Blanc

hacskó PInce
HaCsKó GyörGy
943 65 kamenica nad Hronom / Garamkövesd 354 ▪ +421 908 703 019

„A szőlővel csak az 
foglalkozik, aki szereti. 
A szőlővel dolgozni, 
majd utána a borral 
is törődni kell. Ha 
valaki ezt nem szereti, 
inkább ne csinálja.” 
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régi tőkék borai - fiatal borászoktól

Pincészetünk  a dél-szlovákiai borrégi-
óhoz tartozó muzslán található. Fiatal 
borászként elhivatottan tapossuk nagy-
apáink útját. tisztelve a hagyományo-
kat, de közben újakat teremtve.
Boraink kizárólag a muzslai szőlőhegyen 
termett  szőlőből készülnek. Célunk, 
hogy a kedves borkedvelő közönség 
előtt a termőhelyünkre jellemző cso-

dálatos, gyümölcsös, s egyben markáns 
ízvilág kapuja táruljon ki. a kapun, ha 
belép, s belekortyol a mézes-virágos 
olaszrizlingbe, mosolyt csal az arcára. 
Ha a citrusosan ásványos zöld Veltelínit 
ízleli, kedvesnek találja. a kékfrankos  
harmóniája gondolkodásra készteti, a 
Dunaj meggyes-csokoládés testében a 
boldogságot észleli.

Borfajták: zöld Veltelíni - száraz fehér-
bor, zöld Veltelíni - félédes fehérbor, 
olaszrizling - száraz fehérbor, rajnai riz-
ling - száraz fehérbor, kunleány - száraz 
fehérbor, kékfrankos - száraz vörösbor, 
Dunaj - száraz vörösbor, alibernet - szá-
raz vörösbor.

943 52 mužla / muzsla Fő utca 21. ▪ +421 905 962 608; +421 908 741 364
vcsakvari@gmail.com ▪ www.vinomuzla.sk

h & V PInczészet muzsla
csákVárI VIktor és mészáros henrIetta

„Tiszteljük a pincét,  
mert fejet hajtunk a hordó előtt  
a pincegádorban.”
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nem csak egy borászat a történelmi 
Felvidék különlegesen kedvező, déli 
fekvésű dűlőin.
a Vintop karkó pincészetet karkó János 
alapította 1992-ben. kezdetben kisebb, 
3000 palackos nagyságrendben ter-
melt különleges kézműves borokat. a 
vállalkozás 2003-ban 18 ha saját tele-
pítésű szőlőültetvénnyel gazdagodott, 
melyben a vörös- és fehérszőlőfajták 
széles választéka egyaránt megtalálha-
tó. Helyileg Dél-szlovákia, a történelmi 
Felvidék rendkívül kedvező, középkö-

tött talajú, magas napsütéses óraszá-
mú, enyhén déli lejtésű dűlőin terül el. 
a jelenlegi termelés meghaladja a 100 
000 palackot, borsorunkban nemcsak 
a termőhelyre jellegzetes, hanem a 
térségünkben kevésbé ismert fajták is 
fellelhetőek. a több száz méter hosszú 
pincerendszerünkben tett séta különle-
ges, maradandó élményt nyújt a nagy 
odafigyeléssel és szaktudással készített 
boraink kóstolása közben. Vendégeink 
nemcsak a borkóstolást, hanem birto-
kunk egyéb szolgáltatásait is élvezhetik. 
30 szobás panziónk és az exkluzív borét-
termünk ételkülönlegességei várják az 
idelátogatókat. erre a célra kialakított 
épületünkben akár 300 fős rendezvé-
nyek, lakodalmak lebonyolítására van 
lehetőség. a fáradalmak kipihenésére 
a wellness- és szaunavilágunkban nyí-
lik lehetőség akár egy nyugodt borozás 
mellett.

Borfajták: sárgamuskotály, Cserszegi 
fűszeres, Chardonnay, rajnai rizling, 
sauvignon, tramini fűszeres, Cabernet 
sauvignon, szentlőrinci, alibernet, sy-
rah, kékfrankos, roesler, Pinot noir, rát-
hay, merlot, kékfrankos rosé, eperbor

Díjazott borok: a magyar borászkupa 
győztesei: Vintop karkó - muscat Lunel 
2012
kárpát-medencei borverseny díjazott 
borai: nagy arany érem - Cabernet sau-
vignon 2009

946 35 Búč / Búcs, Pivničný rad ▪ +421 35 777 6343, +421 905 275 262, +36 30 407 92 72 ▪ 
vintop@vintop-karko.sk, vintop.karko@gmail.com ▪ www.vintop-karko.sk

VIntoP karkó
karkó jános
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2005-ben érlelődött meg a gondolat, 
hogy az első szárnynyitogatások után 
borainkat palackba zárva kínáljuk a bor-
fogyasztóknak.
Pincészetünket, kis birtokunkat lépésről 
lépésre építettük és folyamatosan épít-
getjük.
Jelen pillanatban 6 ha szőlőterületen 
gazdálkodunk a család hathatós segít-
ségével. megpróbáljuk megtermelni 
a csúcsminőségű szőlőt, megalkotni a 
bort, ami tökéletesen tükrözi számunk-
ra vissza a kürti terroir tág, de tiszta fo-
galmát.
számunkra a kézművesség annyit jelent, 
hogy maximálisan odafigyelve a kürti 
szőlőhegy természeti adottságaira, tö-

rekedve a természet egyensúlyának 
maximális fenntartására a lehető legke-
vesebb külső behatással műveljük ültet-
vényeinket, és termeljük szőlőinket.
kézműves boraink készítésekor alapve-
tően a természetes élesztőkre hagyat-
kozva, mindennemű egyéb segédanyag 
igénybevétele nélkül, szigorú termés-
korlátozás mellett, többségében fahor-
dókban erjesztve és érlelve készítjük 
borainkat, amik törekvéseink szerint 
magukba zárják a fajtát, a terroirt és a 
borász üzenetét.

Borfajták: olaszrizling, zöld Veltelíni, 
Chardonnay, sauvignon, kékfrankos, 
szentlőrinci, Dunaj

941 37 strekov / kürt h.sz  1117. ▪ +421 903 251 950 ▪ winery@kasnyikwine.sk ▪ 
www.kasnyikwine.sk ▪ facebook.com/kasnyikcsaladipinceszet.sk

kasnyIk családI PIncészet
kasnyIk GáBor és kasnyIk tamás
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a szőlőhöz és a borhoz családi gyökerek 
kötnek. Jelenleg 2000 tő szőlőt művelek 
Garamkövesd és Párkány környékén 6 
helyszínen. szeretettel fogadok pincém-
ben borkóstolóra vendégeket. Pincegulyás, 
zsíros kenyér, disznótoros vendéglátást biz-
tosítok. rendkívül büszke vagyok 2005-ös 
zöldveltelini borom eredményére. ekkor a 
magyar Bor akadémia által szervezett kár-

pát-medencei borversenyen 18. helyezett 
lett a 33 díjazott bor közül.   

Borfajták: zöld Veltelíni, olaszrizling, sau-
vignon Blanc, Cserszegi fűszeres, Pinot 
Blanc, Pinot noir, szentlőrinci, andré

Díjazott bor: zöld Veltelíni – magyar Bor 
akadémia díjazottja

94 365 kamenica nad Hronom / Garamkövesd 224 ▪ +421 908 782 589
korvinkormos@gmail.com

korVIn Borászat
Kormos Károly
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Borainkat a saját szőlőterületeinkről 
származó szőlőből készítjük. ezek a te-
rületek a Dél-szlovákiai Borrégió kürti 
borvidékén találhatók. Összesen 12 hek-
táron gazdálkodunk. Dűlőink nagyrészt 
dél-nyugati fekvésben helyezkednek el. 
Jellemző rájuk a nagyon száraz klíma. ez 
az utóbbi években sokszor gondot is je-
lent számunkra. a talaj összetétele meg-
határozó a boraink alakulásában. 
a talaj felső rétege eredetileg barna er-
dőtalaj, amely sajnos az idők folyamán 
a terület nagy részéről az erózió hatásá-
ra eltűnt. a további rétegekben magas 
mésztartalmú agyag keveredik mészkö-
ves, homokköves rétegekkel. ez a talajösz-
szetétel és mikroklíma biztosítja számunk-
ra, hogy még az utóbbi meleg években 
magas mustfokok mellett is szép savakkal 
tudtuk a szőlőt szüretelni. Úgy a szőlő-
termesztés, mint a borkészítés folyamán 
a természetes eljárások hívei vagyunk. 

szőlőinket ellenőrzött ökológiai termesz-
tésben műveljük 2010. évtől. a borkészí-
tés folyamán nem használunk semmiféle 
adalékanyagot, nem avatkozunk be a bor 
természetes kialakulásába. a 2013-as bo-
raink már bio-organikus minőségben ke-
rülnek forgalomba. Célunk, hogy borain-
kon keresztül bemutassuk termőhelyeink 
sajátosságait, és pincénkből autentikus 
borok kerüljenek ki. 10-12 fős baráti tár-
saságot vendégül tudunk látni kisújfalui 
savanyú levessel és borkóstolóval.
alapítói vagyunk az autentista szlovákia 
társaságnak. mi, autentisták a Dunamen-
ti-vidék sajátos szőlő- és borkultúrájának 
megmentésére szövetkezünk.

Borfajták: olaszrizling, rajnai rizling, Pi-
not blanc, szürkebarát, sauvignon blanc, 
királyleányka, tramini, Chardonnay, kék-
frankos, Pinot noir, Dunaj

mátyás családI PIncészet
mátyás andrás
94 342 nová Vieska / kisújfalu, szőlőhegy ▪ +421 905 329 887 ▪ vinomatyas@gmail.com
www.matyaspince.sk
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Csak természetesen! naturális kénmen-
tes borok.
a naturista borászat irányzatát képvisel-
ve extrém alacsony terheléssel, spontán 
erjesztéssel, csakis saját élesztővel, hosz-
szantartó macerációs idővel /1-6 hónap/ 
készülnek boraink. az érlelésre tölgy-
fahordókat használunk fejtés, derítés, 
szűrés nélkül. kis tételben palackozunk, 
éves termelésünk kb. 600 palack. a bo-
rok teljes kéntartalma 3 és 30 mg/l tarto-
mányban van. 
Hosszú idő óta elhagyott kisebb ültetvé-
nyeket vásárolunk meg, családi gazdál-
kodást folytatunk. 

Borkóstolókhoz csírákat, pogácsákat ké-
szítünk nyúlpástétommal. mindenütt jó, 
de legjobb nálunk!

Borfajták: saint Laurent, kékfrankos, 
andrée, alibernet, sauvignon Blanc, 
zöld Veltelíni

941 37 strekov / kürt Dolnokonečná 35. ▪ +421 905 459 822, +421 905 460 139
kasnyikistvan@gmail.com ▪ facebook.com/naturwinestrekov

natur WIne strekoV
kasnyIk IstVán

„A bor azt mondja:  
kérlek, öntsél még!”



33Borok az Ister-Granum térséGBen

Hosszú évek óta szerettem volna egy 
olyan birtokot, ahol a családommal együtt 
szép napokat tölthetünk el úgy, hogy az 
együtt töltött idő ne csak kellemes, de 
hasznos is legyen. Borértő és borszerető 
emberként biztos voltam benne, hogy ezt 
a helyet a Pincefalu környékén kell meg-
találnom. 2003-ban hosszú keresés után 
beleszerettem egy olyan területbe, ahol 
a természetes adottságok miatt szinte 
minden kikapcsolódási formára van le-
hetőség. Csendben gyönyörködhetsz az 
esztergomi Bazilika  vagy az Öregkő  lát-
ványában, vagy éppen beszélgethetsz 
az itt bortkóstoló társasággal. a németh 
Látványpince és Borturisztikai központ 
építése 2014-ben fejeződött be. egy tu-
risztikai attrakciós pályázat segítségével, 
azzal a céllal valósult meg, hogy a nesz-
mélyi Borvidéken és nyergesújfalun ké-
szült borok minőségét hirdesse. az épület 
egyik leglátványosabb része a 100 éves 

bontott téglából épült boltíves pince. Itt 
akár órákat eltölthetünk a finom borokat 
kóstolgatva. a kóstoló helységben 60 fő 
tudja magát jól érezni az asztaloknál ülve, 
a pultnál beszélgetve vagy éppen a kan-
dalló melegét élvezve. az épület előtt egy 
800 nm-es mediterrán borudvar fogadja a 
vendégeket kóstoló pulttal, kemencével, 
minőségi környezettel.
 a környéken egyedülálló minőségi környe-
zetben 300-400 vendég érezheti jól magát 
nálunk. Családi és céges rendezvények, 
esküvők, konferenciák ideális helyszíne a 
németh Pince.
a pincében előzetes bejelentkezés alapján 
lehetőség van borkóstolásra és borvacso-
rára. a borkóstolóinkhoz kétféle borkor-
csolyát kínálunk.
Jöjj tisztességgel, fogadlak barátsággal!

Borfajták: Chardonnay, olaszrizling, Irsai 
olivér, kékfrankos, merlot

németh PInce
németh andrás
2536 nyergesújfalu, Pincefalu, német-völgy, 4428 hrsz. ▪ +36 30 947 83 69
datipex@invitel.hu ▪ www.nemeth-pince.hu ▪ facebook.com/borudvar
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szőlőültetvényünk a párkányi régióban 
helyezkedik el, amelyet még nagyszüle-
im ültettek 1972-ben. mi tulajdonkép-
pen a harmadik generáció vagyunk, aki 
szőlőtermesztéssel és borkészítéssel 

foglalkozik. közel 1 ha területen gazdál-
kodunk, és próbálunk olyan szőlőfajták-
kal foglalkozni, amelyek erre a régióra a 
régmúltból jellemzőek. természetesen 
az új fajták kipróbálása is folyik.  mond-
hatjuk, hogy szlovákiai viszonylatban 
az egyik legjobb vidék, amely szőlő-
termesztésre alkalmas. a talaj magas 
mésztartalma, és a napsütéses déli fek-
vés jellemző a vidékre.
Célunk, hogy az itt termelt jó minőségű 
szőlőt itt helyben dolgozzuk föl, és jó 
minőségű bort tudjunk kínálni vendé-
geinknek.
kis pincészetünkben kialakítottunk egy 
kóstoló helyiséget, melyben 12 személy 
részére tudunk rendezni borkóstolót, és 
igény szerint tudunk étkezést biztosíta-
ni. ezzel is szeretnénk, hogy a hozzánk 
látogató vendégek kellemes pillanato-
kat éljenek át egy jó pohár bor mellett.

Borfajták: zöld Veltelíni, királyleányka, 
olasz rizling, morva muskotály, rulanka, 
Cabernet sauvignon

94 304 obid / ebed kráľa Štefana 65. ▪ +421 907 163 464 ▪ tompald@gmail.com

PáldI PInce
PáldI Tamás

„A borászathoz akarat kell,  
ha nem érzel hozzá kedvet, 
kínból nem megy!”
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a borkészítés fortélyait még nagyma-
mám szerettette meg velem. körülbelül 
az 1990-es évektől foglalkozunk borké-
szítéssel, a 2002-es évtől helyi versenye-
ken való részvétellel. Pincénk és szőlőink 
Garamkövesd gyönyörű tájegységében, 
a Garam és Duna folyók összefolyásánál 
találhatóak. a szőlők egy része a vulkani-
kus eredetű Burda hegység oldalain terül 
el. a vidék kedvező természeti adottsá-
gokkal rendelkezik a szőlőtermesztéshez. 
kistemelőként mindössze fél hektáron 
gazdálkodunk. amit kínálni tudunk: kü-
lönleges ízvilággal rendelkező, zamatos, 
karakteres borok. 
30 főt tudok vendégül látni házi jellegű 
borkorcsolyával: hagymával tálalt zsíros 
kenyér falatkák, házi szalonna, sajt, sajtos 
tekercs, pogácsa. saját szabadtéri kemen-
cében kemencés lepényt készítünk, tűz-
rakó helyünkön bográcsgulyást készíthe-
tünk. Desszertnek házi rétest kínálok.

Borfajták: zöld Veltelíni, Irsai oliver, olasz-
rizling, szentlőrinci, zweigelt, andré, Ca-
bernet sauvignon

Díjazott borok: Irsai olivér, zöld Veltelíni

stuGel mIklós PIncéje
 
943 65 kamenica nad Hronom / Garamkövesd ▪ +421 908 387 194
stugel.miklos@citromail.hu

„Az itteni talajon nagyon meg 
kell dolgozni a borért!”
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tradicionális természetes borok

Célunk a saját szőlőültetvényeink ter-
mészetbarát gondozásából származó, 
adalékanyagot nem tartalmazó, a kürti 
tájjelleget teljes szépségében bemutató, 
testi, szellemi és lelki táplálékot nyújtó 
borok készítése.
számunkra legmagasabb minőség a ter-
mőhely egyéniségéből származó egye-
diség – a terroir. 
az autentikus Chartában fogalmaztuk 
meg a borkészítésünk alapszabályait, 
melyek az ökológiai növénytermeszté-
sen, a borászati adalékanyagok nélküli, 
élesztők, enzimek és egyéb segédanya-
gok teljes mellőzésén és a kénhasználat 
minimalizálásán alapszanak.

12 hektáros területünkön, amelyből 
4,5 hektár tőkés szőlő, bio-rendszerben 
gazdálkodunk.
a Garammenti-hátság teraszain elterü-
lő ültetvényeink délnyugatról nyitottak, 
tavak és lápos patak veszik körül. ez a 
mikroklíma, valamint a talaj rétegeinek 
összetétele kivételes és egyedi jelleget 
kölcsönöz borainknak.
a termőföld felső rétege vályogtalaj, 
alatta agyagos lösz, tengeri és édesvízi 
üledék, mészkő erek, homokkő, az alsó ré-
tegekben pedig vízzáró szürke agyagréteg 
található. ezeknek a magas mésztartalmú, 
erősen lúgos, ásványokban gazdag réte-
geknek köszönhetően boraink tartalmas 
ásvány- és karakteres savtartalommal 
rendelkeznek, ezért jól érlelhetőek.
Boraink kürt község központjában talál-
ható, múlt század 20-as éveiben épült 
magtárépület pincéjében készülnek, me-
lyekkel a padlástérben kialakított kósto-
lóhelyiségben, kellemes, zavartalan kör-
nyezetben ismerkedhetnek meg. 

szőlőfajták: olaszrizling, zöld Veltelíni, 
rajnai rizling, kékoportó, szentlőrinci, 
kékfrankos, Dunaj, alibernet, Pinot noir

Borkategóriák: Corpus, Classic, terroir

különleges borok: Víno surlie 2012 – fi-
nomseprűn érlelt bor 
HeIon 2012 – vörösboros eljárással ké-
szült fehérbor 
Porta 2012 – bőr alatt érlelt bor

94 137 strekov / kürt ▪ +421 905 649 615 ▪ info@strekov1075.sk ▪ www.strekov1075.sk
facebook.com/strekov1075

sTrEKov 1075 
sütŐ zsolt
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„Aki nem kötődik a földhöz, a 
levegőben nem lehet alkotni. 
Ha a táj nem találja meg az 
embert és az ember a tájat, 
hiábavaló az egész. Értékeink-
hez kötődni kell.” 
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Pincénk kis családi borászatként műkö-
dik. Családunk több generáció óta fog-
lalkozik szőlőműveléssel, borászattal. 30 
éves ültetvényeket is kezelünk. néhány 
éve jutottam odáig, hogy palackozom is 
boraimat. saját ültetvényeinken egyelő-
re fehér fajták teremnek (rizlingszilváni, 
zenit, zöld Veltelíni, szürkebarát, Char-
donnay). tervezünk még vörös, illetve 
más fehér fajtát is telepíteni. Bejelent-
kezés alapján szívesen fogadunk kisebb 
csoportokat, kiknek borkóstoló mellett 
be tudom mutatni borainkat, borhoz 
való kötődésemet. a borászatban kesz-

tölc külön világ, nem hasonlítható di-
vatirányzatokhoz. egy megfáradt nap 
után lecsendesedéshez, megpihenéshez 
ajánljuk hosszú ízhatású, dűlő szelektált 
borainkat.

Borfajták: zöld Veltelíni 2013, Chardon-
nay 2013, szürkebarát 2013, Cabernet 
sauvignon rosé 2013

2517 kesztölc, Csévi út 25. ▪ +36 30 39 63 948 ▪ szivekpeti@gmail.com ▪ info@szivekpince.hu
www.szivekpince.hu

szIvEK BorászaT
szIVek Péter

„Ami a borászatban nehéz, hogy 
egy évben csak egy esélyed van!”
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a dédapánk borász hagyományaira tá-
maszkodva csakis kézműves borok szü-
letnek, természetesen, biológiai növény-
védelemmel. Valljuk, hogy a bor csakis a 
szőlőben teremhet, a pincében érlelőd-
het természetes élesztőkre hagyatkozva, 
egyéb segédanyag igénybevétele nélkül, 
a legszigorúbb terméskorlátozás mellett, 
elsődlegesen szederfahordókban érle-
lődve. ez a módszer tükrözi dédapánk 
üzenetét, ami magába zárja a fajtát és a 
terroirt.
autentikus nádfedeles, agyaggal és 
trágyával tapasztott szőlőhegyi mese-
házunkban bakancsos turisták is meg-
szállhatnak. Fűrön található pincénk kós-
tolótermében szívesen látunk vendégül 
baráti társaságokat.
a Dunajhoz kínáljuk a pirított szalonnás 
aszalt szilvát.

Borfajták: Hetera, kék burgundi, Dunaj, 
merlot

Díjazott, különleges borok: 2011 - Dunaj 
kétszeres győztes bor

TamašEK CsaládI BorászaT
 tamašek zoltán
94 1 36 rúbaň / Für 23. ▪ +421 905 459 286 ▪ bioservis@biotomal.sk
facebook.com/tamašek Családi Borászat

„Mivel permetezünk? 
Szenteltvízzel!” 
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TováBBI BorászaToK



41Borok az Ister-Granum térséGBen

Bart Csókás Gellért 943 55 Bart +421 907 670 890 csokasg@pobox.sk

Bátorkeszi Bakonyi Borászat 
JuDr. Bakonyi Dezső

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 907 096 227 vinobakonyi@gmail.com

Bátorkeszi Bálint Pincészet -  
Bálint attila

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 905 199 252 balint.elenonora@gmail.com

Bátorkeszi Bavin Pincészet 
Bernáth sándor

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 908 107 499 bernathsandor@gmail.com 

Bátorkeszi Blahovič Pincészet - 
Blahovič Béla

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 902 944 301 vojtech@zelkov.sk

Bátorkeszi Bohos Péter 946 34 Bátorkeszi - 
szent László +421 917 424 469  

Bátorkeszi Ing. Bóna Bertalan - Bóna 
Pincészet

946 34 Bátorkeszi - 
szent László +421 905 708 083 bona@nzindesign.sk

Bátorkeszi Bonavin Pincészet - Bóna 
György

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 903 652 327 bonajuraj@gmail.com

Bátorkeszi Bottyán sándor - Bottyán 
Pincészet

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos - tőkésút +421 905 476 472 bottyanalexander@gmail.com

Bátorkeszi mgr. Dolník tibor 946 34 Bátorkeszi, 
szent László +421 908 731 476 dtibor63@gmail.com

Bátorkeszi Fazekas tibor 946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 908 192 131 mf.tibor@gmail.com 

Bátorkeszi Bc. Gažo rené 946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 918 626 218 renegazo@gmail.com
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Bátorkeszi Gyöpös István - Gyöpös 
Pincészet

946 34 Bátorkeszi, 
szent László +421 902 281 383 gyopospinceszet@gmail.com

Bátorkeszi Juhász zoltán és matušek 
zoltán - amicius Pince

946 34 Bátorkeszi hsz. 
1007. +421 903 740 305 amicius@amicius.sk  

www.amicius.sk

Bátorkeszi kis Lajos 946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 908 120 572  

Bátorkeszi klenkó Péter - Borbála 
Pincészet

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos - tőkésút +421 908 460 835 

borbala@zoznam.sk

Bátorkeszi matusek József - matusek 
Pincészet

946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 905 262 089 matusekjozef@gmail.com

Bátorkeszi Ing. nyers László 946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 903 708 147 ladislav.nyers@gmail.com 

Bátorkeszi Ing. radvanszký károly 946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 905 336 411 mfactor61@yahoo.com

Bátorkeszi Ing. szabó tibor 946 34 Bátorkeszi, 
Galambos - tőkésút +421 904 966 843 ingtiborszabo@freemail.hu 

Bátorkeszi szász Gábor és maroš 94634 Bátorkeszi, 
mlynská 620. +421 915 538 793 szaszmaros@gmail.com 

szaszova@gmail.com 

Bátorkeszi szegab borászat 946 34 Bátorkeszi, 
nová č. 911

+421 35 779 76 59 
+421 902 281 383

gyopos.stefan@post.sk  
www.szegab.sk

Bátorkeszi Ing. szitás Csaba 946 34 Bátorkeszi, 
Galambos +421 905 657 252 csabaszitas@hotmail.com

Bátorkeszi Pivnica Vinoria - schnierer 
István Bátorkeszi +421 905 689 755 www.vinoria.sk

Béla Bott Frigyes 94353 BéLa  86. +421 905 222 995 info@bottfrigyes.sk  
www.bottfrigyes.sk

Béla Château Belá 943 53 Béla, Bélai 
kastély 1.

 +421 36 7577 600 
+421 903 201 780 

welcome@chateau-bela.com 
www.chateau-bela.com

Búcs karkó János 
Vintop karkó

946 35 Búcs, Pivničný 
rad

+421 35 777 63 43 
+421 90 564 52 00

vintop@vintop-karko.sk  
www.vintop-karko.sk

Búcs zsidek Géza 946 35 Búcs, Pincesor +421 907 714 930  

Dunamocs Domonkos tibor 946 37 Dunamocs, 
komáromi út +421 907 737 041 domonkostibi@gmail.com

Dunamocs Hollósi attila 946 37 Dunamocs 
212.   

Dunamocs Ing. szalai  László 946 37 Dunamocs 291 +421 908 409 099 vinszal@azet.sk

Dunamocs szegi tibor 946 37 Dunamocs, 
komáromi út

+421 905 940 988, 
+421 905 937 141 kovil@kovil.sro.sk

Dunamocs Vörös Benjámin 946 37 Dunamocs 238 +421 908 409 099 cardamoca@gmail.com

Ebed Benefi László 943 04 ebed, 
Čapašská 25. +421 905 141 091 benefiiren@zoznam.sk

Ebed kovács & Bulák Borászat 943 04 ebed, 
mikszáth u. 14.

+421 905 505 536 
+421 903 526 463 jankakapri@inmail.sk 
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Ebed Páldi tamás 943 04 ebed, kráľa 
Štefana 65. +421 907 163 464 tompald@gmail.com

Für korpás andrás 941 36 Für 392 +421 907 060 472  

Für tamašek családi borászat 941 36 Für 23 +421 905 459 286 bioservis@biotomal.sk

Garamkövesd Benyó mihály 94365 Garamkövesd, 
č.d.170. +421 915 205 728  

Garamkövesd Geönczeöl attila - 
Geönczeöl Pince 

94365 Garamkövesd 
734.

+36 20 5552 760 
+421 915 062 936 

geonczeol.attila@gmail.com 
www.garammenti.net

Garamkövesd Hacskó György 94365 Garamkövesd 
354. +421 908 703 019  

Garamkövesd kormos károly 
kormos pince - korvin 

943 65 Garamkövesd 
224. +421 908 782 589 korvinkormos@gmail.com

Garamkövesd környi Csaba - Burdavin 943 65 Garamkövesd 
173. +421 905 780 754 info@burdavin.eu

Garamkövesd környi zoltán  Garamkövesd  zoltan57@orangemail.sk

Garamsalló muDr. Beszédeš Imrich Garamsalló 86   

Garamsalló mgr. kassaiová renáta Garamsalló.42   

Garamsalló kotasz sándor Garamsalló  218   

Garamsalló Pásztor norbert Garamsalló  190   

Garamsalló török József Garamsalló 149   

Garamsalló urbán zsigmond Garamsalló  140   

Ipolypásztó Pomozi zoltán - Pomozi 
Pince Ipolypásztó 139 23   

Ipolyszakállos natur Products - németh 
s.r.o.

93575 Ipolyszakállos 
156.  +421 917 503 006 nemeth@naturproduct.sk 

www.naturproduct.sk

Kéménd Bankházy róbert 943 57 kéménd 656. +421 905 310 251  

Kéménd Becse ottó 943 57 kéménd 602.   

Kesztölc korom Péter  
korom Családi Borászat kesztölc  +36 70 772 7162 bio@korombor.hu  

www.korombor.hu

Kicsind színai tibor 943 65  kicsind 99. +421 36 759 0124 
+421 905 249 321

sz.tomi@centrum.sk  
www.szinai.sk

Kisújfalu Ing. Csanda László
943 41 kisújfalu, 
szőlőhegy, 
szilvásvölgy 351.

+421 905 602 538 csanda@stonline.sk 

Kisújfalu Cséplő Béla 943 41 kisújfalu, 
szöllőhegy, +421 905 320 406 cseplobela@zoznam.sk

Kisújfalu Geri Csaba 943 41 kisújfalu, 
szőlőhegy +421 907 486 248 csabage5@azet.sk 

Kisújfalu kováč Imre 943 41 kisújfalu, 
szőlőhegy +421 915 284 333  

Kisújfalu mátyás andrás 943 41 kisújfalu 154 +421 905 329 887 vinomatyas@gmail.com
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Köbölkút BarVIn, s.r.o  
Imrich Barus

94342 köbölkút, 
Športová 620 14. +421 905 505 662  

Köbölkút Hr Winery - Halász róbert 943 42 köbölkút, 
Jedličková 1032.

+421 905 240 668 
+421 917 143 101

info@hrwinery.sk 
profmat@panelnet.sk

Kőhídgyarmat kotra tibor 943 58 kőhídgyarmat 
507.   

Kőhídgyarmat mátyás tibor 94358 kőhídgyarmat 
411. +421 36 7598166  

Kural Ing. neviďanský erich 
Včelárstvo neviďanský  935 64 kural 261 +421 907 324737

objednavka@nevidansky.sk 
ermanev@gmail.com  
www.nevidansky.sk

Kürt
Bacchus Pincészet - 
Jahodník róbert és Pataky 
János

941 37 kürt, 
középhegy

+421 905 451 009 
+421 905 471 244 jahodnik.robert@gmail.com

Kürt Bajnok ervin kürt +421 903 378 747 bajnok.e@inmail.com

Kürt Berta Borászat  
Ing. Berta tibor

941 37 kürt,  
ružová 1017 +421 902 316 939 info@vinarstvoberta.sk  

www.vinarstvoberta.sk 

Kürt Berta sándor kürt +421 903 427 966 berta.alex55@gmail.com 

Kürt Berta tibor 941 37 kürt 926. +421 905 910 247 bertapepa@post.sk

Kürt Fialka László 941 37 kürt 579 +421 905 519 503 firma.fialka@gmail.com 
fyfialka@zoznam.sk

Kürt Gulyás Péter  kürt +421 905 421 508 peter.gulyas.peter@gmail.com

Kürt Chateau marco 
prof. muDr. karvaj marián

941 37 kürt, 
középhegy +421 905 502 586 karvaj@nspnz.sk

Kürt Ižák norbert  kürt +421 907 987 580  

Kürt Jávorka tamás  kürt +421 915 703 810 javorkatomi@freemail.hu 

Kürt Jenei János 941 37 kürt 724 +421 902 058 617 jenei.jn09@gmail.com

Kürt kanyicska róbert  kürt +421 905 852 061 nad.kanyicska@zmail.com 

Kürt kasnyík László  kürt +421 908 353 545  

Kürt kasnyik rodinné vinárstvo 
s.r.o 

941 37 kürt,  
strekov č.1117. +421 903 251 950 winery@kasnyikwine.sk  

www.kasnyikwine.sk

Kürt kasnyík zoltán 941 37 kürt 663 +421 908 442 124 citronzoli@gmail.com

Kürt kovács tibor, Benkó Pince kürt +421 915 363 709  

Kürt kurucz Pince  kürt +421 907 561 510  

Kürt melecsky tibor  kürt +421 905 723 924 melecsky@rucnavyrobavin.sk 
www.rucnavyrobavina.sk

Kürt natur Wine strekov 941 37 kürt, 
Dolnokonečná 35.

+421 905 459 822 
+421 905 460 139 kasnyikistvan@gmail.com

Kürt szekeres mária kürt +421 915 724 808 szekeresmaria@gmail.com

Kürt szendi Gyula  kürt +421 918 173 025 szendi.67@gmail.com
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Kürt szent Patrik Pincécske  kürt +421 903 711 774 patrik@valky.biz

Kürt strekov 1075 s.r.o. 941 37 kürt,  
Hlavná č. 1075.  +421 905 649 615 info@strekov1075.sk 

www.strekov1075.sk

Kürt Ing. takács Gyula 94137 kürt  
BrezoVÁ Č. 1007.

+421 35 6497 287 
+421 905 243 288  

Kürt téglás Pince kürt +421 917 249 169 teglas.jan@strekov.sk

Kürt török J & m  kürt +421 910 645 654 torokjm.strekov@gmail.com 

Kürt Újhelyi Pince  kürt +421 917 650 230 peter@ever-green.sk

Lábatlan Bartos kálmán   
Bartos Pince

2541 Lábatlan, 
rákóczi út 83. +36 30 940 8703 kalmanbartos@gmail.hu  

www.bartoskft.hu

Lábatlan staudinger István Lábatlan, kamberek +36 33 461 132  

Lábatlan teller Péter Lábatlan, kamberek  teller.p@silocem.hu

Lábatlan Vénusz zoltán Lábatlan, Balassi u. 3. +36 20 934 0231 bargelildi@gmail.com

Muzsla Balog norbert muzsla 418. +421 903 248 533 norbi1125@gmail.com

Muzsla Becse József muzsla 482.  +421 903 543 989 becse.jozef@gmail.com

Muzsla
Borvák Imre 
Borvák Pincészet 
(Vinárstvo Borvák)

muzsla 1001 +421 908 089 720 info@borvak.sk  
www.borvak.sk

Muzsla H&V Pincészet muzsla 21. +421 905 962 608 vcsakvari@gmail.com  
www.vinomuzla.sk

Muzsla kovács Gyula muzsla 1075. +421 904 877 674 kovacsjulius@centrum.sk

Muzsla mészáros Béla muzsla 720. +421 903 584 501 bela.meszaros@eulip.sk

Muzsla Vágvölgyi zoltán muzsla 302 +421 905 164 737 vunizsro@gmail.com

Muzsla zalaba József 943 52 muzsla 73 +421 905 364 441 zalabajozef@gmail.com 
www.zalabawine.eu

Nagyölved Hóka erzsébet 935 65, nagyölved 
254 +421 36 7738 237 farmer.center@stonline.sk

Nána Csomor anikó  
Gerendás Fogadó

943 60 nána, 
Hegyfarok 1360. +421 915 205 728 info@vinogerendas.sk  

www.vinogerendas.sk

Nána Dorna Ferenc nána, záhradná 1.   

Nyergesújfalu Fülöp Családi Pince nyergesújfalu-szénás 
völgy  ifj.fulop.istvan@gmail.com

Nyergesújfalu németh andrás  
németh Pince

2536 nyergesújfalu, 
Pincefalu,  
német- völgy

 +36 30 9478 369 datipex@invitel.hu  
www.nemeth-pince.hu

Párkány Drozdík Pincészet Párkány,  
széchenyi u. 1. 

+421 36 7511 175 
+421 905 746 380 drozdik_jozef@post.sk

Párkány Štugel miklós 94301 Párkány, 
Štefánikova 14. +421 908 387 194 stugel.miklos@citromail.hu

Süttő Fehér Ádám 2543 süttő,  
Diósvölgyi utca 9. +36 30 986 5222 feher@piszkenet.hu
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Süttő Gelbmann Pince - 
Borászat süttő, Bikoli út +36 20 265 0952 boraszat@gelbmannpince.hu 

www.gelbmannpince.hu 

Süttő Polhammer László 
(Potyapincészet)

2543 süttő,  
Árpád u. 26. +36 20 914 6442  

Szőgyén méri szabolcs szőgyén +421 907 232 867  

Szőgyén méri szilárd szőgyén,  
Horná mlynská +421 907 184 940 szilbor77@freemail.hu 

Szőgyén simonka István meCaBu 
s.r.o szőgyén +421 917 403 765 stefan.simonka@basf.com

Szőgyén Valient milan meCaBu 
s.r.o szőgyén +421 915 877 668  

Szőgyén Volter Peter szőgyén, Lipová 
874 20

+421 907 795 060 
+421 905 487 667  

Tokod Izabella Pince 2531 tokod +36 20 922 1881 izabella.pince@gmail.com

Tokod kecskeméti István tokod +36 20 584 6809  

Tokod Papp norbert 2531 tokod,  
Béke u. 9.-11.

+36 33 468 642  
+36 20 938 3568

pappnorbert@faab-lak.hu 
www.faab-lak.hu

Tokod robotka Dénes 2531 tokod, 
széchenyi István u. 6.  +36 30 572 2929 robotkadns@gmail.com

Tokod süveges Flórián tokod +36 20 458 1119  

Tokod szabó Béla tokod  +36 33 468 729  
+36 30 2818399 zenit17@freemail.hu

Zseliz Palík László zseliz +421 905 609 563 
+421 905 387 232

bioprodukt@naex.sk  
www.bio-centrum.sk
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rendezVénynaPtár
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Időpont Rendezvény neve Helyszín Bővebb információ

május eleje Duna menti Borút -  
tavaszi nyitott pincék több helyszín www.pdvc.sk/hu

május Bátorkeszi Borfesztivál Bátorkeszi www.batorkeszi.sk
Június eleje kosbor Fesztivál Dorog www.kosbor.info
Június-július ebedi Borfesztivál ebed

Július második fele tokodi Borút tokod 
Pincevölgy www.tokodipincek.hu

Július 20-a 
környéke kürti Borfesztivál kürt www.strekovin.sk

augusztus eleje
Garamkövesdi 
Borfesztivál - Garam 
menti nyitott Pincék

Garamkövesd www.granfest.boregylet.sk

augusztus eleje Völgyválasz szent  
Donát Bornapok nyergesújfalu www.nyergesujfalu.hu

augusztus vége Dunamocsi 
Burcsákfesztivál Dunamocs www.facebook.com/

dunamocs

október eleje Borhíd Fesztivál  
és Borünnep esztergom www.borhid.com

október eleje madari Bor és 
Gasztrofesztivál madar www.madaribor.sk

nyItott PIncék, BorFesztIVálok, 
Ízek, zenék, találkozások
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BorászaTI CIvIl 
szErvEzETEK
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a térségben borászattal foglalkozó civil 
szervezetek borászati hagyományokat 
ápolnak, borversenyeket és borfeszti-
válokat szerveznek, pincéket újítanak 

fel, közösséget építenek. értékes tevé-
kenységük gazdagítja a régió borkultú-
ráját. kövessük, segítsük tevékenysé-
güket! 

annavölgy és sárisáp kertbarátainak 
és Borbarátnőinek egyesülete sárisáp, malom utca 3. +36 30 385 66 31

Bajnai szent Donát Borbarát 
egyesület Bajna, Vértes u. 22/b. Pallagi tibor  

+36 30 621 3140

Bor Barátai Polgári társulás Dunaradvány, Pincesor +421 907  986 324 
 vorosfra@gmail.com 

Borászok és szőlészek Polgári 
társulása kéménd kéménd  

Dunamocsi szőlő és Bortermelők 
egyesülete Dunamocs 168 +421905 626 984   

jozsef.kukola@freemail.hu 

GereCse Borbarát kulturális 
Hagyományőrző egyesület Lábatlan, ságvári e. u. 1. teller Péter, török István 

Gerecse Háti Hegyközség nyergesújfalu, kölcsey F. u. 17.  

Gerecseháti Hegyközség Lábatlan
Bartos kálmán,  
Lábatlan, rákóczi u. 83. 
+36 30 940 8703

köbölkúti szőlő és Bortermelők 
egyesülete köbölkút, stampayho 241/48.

+421 917 288 614 
szocsferenc@zoznam.sk,  
m.burieta@post.sk

neszmélyi Borút egyesület komárom Liszt F. u. 6. www.neszmelyiborut.hu

Öregkőaljai Pincebarátok köre Bajót, kossuth u. 84. krajcsovszki Ferenc

Piliscsévi Pincefalu egyesület Piliscsév Hősök tere 9. Herczeg attila

strekovin kürti Borút Polgári társulás kürt 55 +421 35 64 97 109   
festival@strekovin.sk

szeGaB Polgári társulás Bátorkeszi, nová 911. +421 902 282 383  
www.szegab.sk 

szkaLa szőlészek és Borászok Polgári 
társulása Garamkövesd

+36 20 555 2760  
Geönczeöl attila  
boregylet@boregylet.sk

szz zo 12-23 Borászati egyesület ebed +421 905 141 091 
benefiiren@zoznam.sk 

tokodi Borkultúra egyesület tokod, Bajnai út 2. www.tokodipincek.hu

tokodi Gazdakör (mely a Gerecseháti 
Hegyközség tagja) tokod

+36 33 468 220 
+36 70  776 8198 
 mihalyhorvath@citromail.hu

Vinum Ister-Granum Borlovagrend esztergom, kis-Duna sétány 24. 
I. em. 1.

+36 20 551 1139,  
+36 20 499 1233  
nyergesi.rezso@juropnet.hu
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BorturIsztIka
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Ha hosszabb időt töltenénk a környé-
ken, érdemes a következő szállásadók-
nál, programgazdáknál érdeklődni. 

akár egy-egy családi esemény megszer-
vezését is vállalják.

Név Település Telefon, e-mail Honlap

Belá 86 Panzió 943 53 Béla
+421 905 222 995 
+421 905 296 595 
info@bottfrigyes.sk

www.bottfrigyes.sk 

Dunamocsi Csárda  
és Panzió

946 37 Dunamocs 
238.

+421 904 623 031  
cardamoca@gmail.com www.cardamoca.eu

Gerendás Panzió 943 60 nána +421 908 859 573 
info@vinogerendas.sk www.viniogerendas.sk

Hotel Château Béla –
kastélyszálló 943 53  Béla 1. +421 36 7577600 

welcome@chateau-bela.com www.chateau-bela.com 

kacár tanya szokolya +36 20 374 0267 www.kacar.hu

karkó Panzió 946 35 Búcs, Pincesor +421 905 645 200 
vintop@vintop-karko.sk www.vintop-karko.sk

malom Panzió 946 38 Dunaradvány +421 905 717 104 
info@mlynpenzion.sk www.mlynpenzion.sk

Pollushof Panzió  
és étterem Csolnok

+36 33 506 810 
+36 20 927 3383 
info@pollushof.hu

www.pollushof.hu

Prímás Pince turisz-
tikai és Borkulturális 
Központ 

esztergom, szent 
István tér 4. 

+36 33 541-965  
+36 33 541-966 
info@primaspince.hu

www.primaspince.hu

strekov 1075 941 37 kürt,  
Hlavná ul. č. 1075.

+421 905 649 615  
info@strekov1075.sk www.strekov1075.sk

tájház és Falusi 
vendéglátás

94361 Ipolyszalka 
337. 

+421 907 404 576  
tajhaz.szalka@gmail.com 
tajhaz.szalka@mailbox.hu

www.tajhazipolyszalka.sk
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GasztronómIaI
kalandok 
Borhoz - Borral

„Emlékszem gyerekkoromra:  
a pincéknél voltak ám a jó 
bulik! Evés-ivás, jókedv!”

Borvák Mária

a jó bor kiváló párja egy finom ételnek, 
és rögtön ott a jókedv. a bemutatott 
néhány étel a kiadványban szereplő bo-
rászok jól bevált receptjei, kiegészítve 
néhány egyéb boros étellel. érdemes 
a konyhában is kísérletezni a főzősnél, 
higgyék el, megéri!

Jó étvágyat kívánunk! 
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Fehérboros nyúlpörkölt 4 személyre

1 egész nyúlhoz (élő súlya 2-2,5 kg) 30 
dkg vöröshagymát apróra vágva szalon-
nán lepirítunk, hozzáadjuk a fűszereket, 
és a feldarabolt húst a bográcsban át-
forgatjuk. kevés vízzel felöntjük, félkész 
állapotban 2 dl szürkebaráttal ízesítjük. 
amikor a hús megpuhult galuskával, és 
kovászos uborkával tálaljuk.
Ajánlja: Bartos Pincészet, Lábatlan

Töltött szűzérmék, vörösborban párolt 
birsalmával és vajon sült burgonyával

a szűzérmét hosszában átszúrjuk, és 
megtöltjük a következő töltelékkel. 
Töltelék: 1 doboz konzervgomba, 20 
dkg csirkemáj apróra vágva, 1 tojás, 1 
csokor petrezselyemzöld apróra vágva, 
1 vastag szelet kenyér bele, só, bors. ezt 
mind összekeverni, ha nagyon laza az 
állaga, akkor prézlivel segíthetünk rajta.
ezzel megtöltjük a húst, melyet kívülről 
sózunk, borsozunk, és 180 fokos sütő-
ben, letakarva kb.2 óra hosszig sütjük. Ha 
megpuhult, kitakarjuk és pirosra sütjük.
Köret: Burgonyát főzünk, de nem teljesen 
puhára. egy tepsibe szórjuk a már félig főtt 
burgonyát, megsózzuk, vajat szeletelünk 
rá, és pirosra sütjük. néha átkeverjük.

Birsalma: négyfelé vágjuk a birsalmát, 
meghámozzuk. egy edénybe rakjuk, vö-
rösborral felöntjük, és feltesszük főni. 
Cukorral és egész fahéjjal ízesítjük. Vi-
gyázzunk, mert felforrás után pillanatok 
alatt megpuhul az alma!
Ha minden elkészült, a húst felszeletel-
jük, tányérra rendezzük a burgonyával 
és a birsalmával együtt, így tálaljuk.
Ajánlja: Gerendás Panzió – Nána, Cso-
mor László

Kitűnő villásreggeli

Garamból vagy a környező holtágakból fo-
gott keszeg, kárász paprikás lisztben sütve. 
a lényeg, hogy friss legyen a hal, és jól süs-
sük át! egy kis borecettel készült friss salá-
ta is jólesik hozzá. rajnai rizlinget, könnye-
debb zöld Veltelínit kínáljunk hozzá.
 
Gombás rostélyos fűszeres házi bor-
ecettel megbolondítva

A legfontosabb hozzávalók: a Garam-
menti ligetekben vagy a kovácspataki 
dombok közt szedett gombák (bármilyen 
ehető friss vagy szárított gombával aján-
lott, de legjobbak az erősebb ízűek), bor-
júhús, fűszeres házi borecet (tárkonyt, 
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szezonban medvehagymát, egyéb fűsze-
reket áztatunk benne) és természetesen 
hagyma, só, bors, babérlevél, őrölt kö-
mény. a közepesen vékony szeletekre vá-
gott borjúhúst olajos-borecetes-fokhagy-
más lében egy napig pácoljuk. a hagymát 
olajban vagy zsírban pirítjuk, majd a bor-
júhúst gyorsan mindkét oldalán megpi-
rítjuk, hogy az ízek belül maradjanak. egy 
kis fűszeres borecetet töltünk rá, lefedjük, 
pároljuk, majd mikor félig jó már a hús, a 
felvágott gombát és egy deci vörösbort is 
hozzáadunk. Ízesítjük sóval, borssal, ba-
bérlevéllel, egy kis köménnyel.
szentlőrinci vörösborhoz ajánlom.

Érlelt kecskesajt vagy sárgabarackos 
lepény, sőt, kicsit extrémnek tűnik, de 
a kettő együtt majszolgatva is finom az 
Ősz húrjához (olasz rizling édes főbor) 
Ajánlja: Geönceöl Pince, Garamkövesd

Marhapofapörkölt  knédlivel

Hozzávalók: 1,5 kg marhapofa, 2 fej vö-
röshagyma, pirospaprika, só, bors, majo-
ránna, fokhagyma, mangalicaszalonna.
a mangalicaszalonnát zsírjára sütjük, 
beletesszük az apróra vágott hagymát, 
megdinszteljük. Hozzáadjuk a megdinsz-
telt marhapofákat, megkapatjuk, vízzel 
felöntjük. Hozzáadjuk a pirospaprikát, sót, 
borsot, fedő alatt pároljuk. Hozzáadjuk a 
majoránnát, fokhagymát, egy kis kékfran-
kost. zsemlegombócot kínálunk hozzá.
Ajánlja: Bott Frigyes

Házi nyúlpástétom 

1,5-2 kg nyúl, 2 db hagyma, 5 gerezd 
fokhagyma, 2 db paprika, 5 dkg friss ka-
kukkfű, só, bors, 2 ek cukor, 15 dkg szá-
rított áfonya, 25 dkg vaj
a megpárolt húst csontról lefejtve da-
ráljuk, majd összedolgozzuk az ízesítők-
kel, hagyjuk összeérni az ízeket. kenyér-
re kenve fogyasztjuk.
Ajánlja: Kasnyik István, Natur Wine

Savanyított nyúl – Süttőről

Páclé készítése: 2 szál sárga-, 1 szál 
fehérrépa, ¼ zellergumó, 2 fej vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma összeda-
rabolva. két kanál zsíron megpirítjuk 
a feldarabolt zöldségeket, majd hoz-
záadunk kb. 2,5 dl vizet, ½ liter fehér 
bort, 10-15 szem egész borsot, 2-3 db 
babérlevelet, pár szem borókabogyót, 
petrezselyemzöldet, sót, kevés cukrot, 
és jól összeforraljuk. a kihűlt páclébe 
beletesszük a feldarabolt nyúl húsát, és 
2-3 napig hideg helyen pácoljuk.
kb. 20 dkg húsos füstölt szalonnát kisü-
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tünk, beletesszük az előtte kicsit besó-
zott nyúl darabokat, mindkét oldalát pi-
rosra sütjük. kivesszük a húsdarabokat, 
és a szalonna zsírjában pirítunk egy fej 
apróra vágott vöröshagymát, erre rá-
szűrjük a hideg páclevet, amit előzőleg 
elkevertünk 3-4 evőkanál liszttel. majd 
hozzáadjuk a villával összetört páchoz 
készített zöldségeket, és beletesszük a 
húsdarabokat is. Lassú tűzön még ad-
dig főzzük, míg a hús megpuhul. Végül 
2 dl tejföllel besűrítjük, ecettel ízesítjük. 
krumpligombóccal tálaljuk.

Mézes-boros oldalas – Bencze László 
Ínyesmester módra

Híg forralt bort készítünk kb. ötszörös 
vízmennyiséggel, mézzel és fűszerekkel. 
az oldalast a forralt borban megfőz-
zük. a víz párologjon el. a kész húsból a 
csont ki is húzható. a húst meglocsoljuk 
mézzel, rövid időre sütőbe tesszük. a 
méz ne süljön a húsra! köretnek alma-
kompótot és héjában sült, egész krump-
lit kínálunk.  

Mézes borhabos rolád

Hozzávalók: 5 db tojás, 4 evőkanál méz, 
5 evőkanál liszt, fél liter félédes fehér-
bor, 5 dkg hideg krémpor, 1 kávéskanál 
vaníliás porcukor, fél liter tejszín. Tészta: 
a tojást külön választjuk, a tojásfehér-
jét felverjük, 1 evőkanál mézet teszünk 
bele. amikor félig kemény, lekapcsoljuk. 
a többi mézet a tojássárgájával elkeve-
rem, majd lassú fokozaton a fehérjéhez 
keverem, majd a lisztet is lassan hozzá-
tesszük. sütőpapíron vékony lappá ke-
nem. Vigyázni kell, hogy ne száradjon 
ki, 160 fokos sütőben megsütöm szép 
világosra. Krém: a félédes borba bele-
keverem a hideg krémport és a vaníliás 
porcukrot. Ha nem elég édes, mézet te-
hetünk bele ízlés szerint. a tejszínt fel-
verjük kemény habbá, és belekeverjük 
a boros alapba. a krém 2/3-ad részét 
betöltjük a piskótába, és feltekerjük. 
Hűtőbe tesszük, ha megdermedt, kívül 
is bekenjük a maradék krémmel. szele-
teljük, és ehetjük is. 
Ajánlja: Erika Cukrászda, Kesztölc



58 Helyi finomságok tárHáza ii. 

chardonnay
Bora virág illatú, ízvilága nagyon sokol-
dalú, erős déligyümölcsös hangulattal.

deVÍn
Fűszeres tramini illatú és ízű.

IrsaI olIVér
Bora erőteljes muskotályos, fűszeres il-
latú és ízű, alacsony savtartalommal. 

kIrályleányka
Diszkrét muskotályos vagy virágillatú, 
finom harmonikus, testes. 

PInot Blanc – Fehér BurGundI
elegáns savkészletű, csonthéjas gyü-
mölcsökre emlékeztető illatú bor.

rajnaI rIzlInG
Bora borvirág illatú, harmonikus savtar-
talmú, intenzív gyümölcsös tónusokkal.

rIzlInGszIlVánI
Bora alacsony savtartalmú, illata és íze 
lágy muskotályos tónusú.

sauVIGnon Blanc
Bora elegánsan savas, ízében, illatában 
zöldes jellegű, ropogós.   

szürkeBarát
Gazdag, nagytestű, elegánsan keser-
nyés, hosszú életű bor.

zöld VeltelÍnI 
zamatos, illatos, élénk savtartalmú üde bor.

FeHér FaJtÁk

az Ister-Granum BoraI
Ízelítőnek álljanak itt a legkedveltebb szőlők borainak leírásai, melyek térségünkre 
jellemzőek.
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alIBernet
Íz- és illatvilágában megtalálható a keserű 
csokoládé, erdei gyümölcs és sokféle fűszer.

caBernet Franc
Bora fűszeres, sokrétű, érett gyümölcsösség 
mellett kellemesen fanyar.

caBernet sauVIGnon
nagytestű bor, ízében és illatában megta-
lálhatók a fekete ribizli és erdei bogyósok 
zamata.

dornFelder
mélysötét, telt bor, gyümölcsös jellem-
zőkkel.

dunaj
Bora tartalmas, harmonikus csokoládé illatú.

kékFrankos
Gyümölcsös, fűszeres karakterű savas, szá-
raz vörösbor.  

mErloT
Bora lágy, lédús piros bogyós gyümölcsre 
emlékeztet.  

PInot noIr
Bora elegáns, piros bogyósgyümölcs fahéj, 
szegfűszeg hangulattal.

szentlŐrIncI
Piros gyümölcsökre emlékeztető ízharmó-
nia, elegáns savakkal.

zWeIGelt
rubintvörös, száraz, könnyű, jellemzően 
gyümölcsös ízű. 

VÖrÖs FaJtÁk
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Why should you visit the Ister-Granum region? Because you can enrich your life by un-
forgettable memories: encountering the stunning beauty of the rivers of Danube, Ipeľ 
and Hron surrounded by the mountains, the rich cultural heritage and the hospitality 
of the local people.
In our publication we focus on the wine-making since it has a long tradition in our region 
and on the other hand it hides thousands of opportunities for touristic, gastronomic 
and cultural adventures.
the culture and tradition of wine-making dating back to antiquity, sunny hillsides, hard-
working people … this is the recipe for the excellent wines of the region.
With the help of our publication explore the wines of thousands of taste and flavour 
which are made from carefully selected grapes grown on the slopes of the area!
Visit the vineyards’ cellar villages, listen to good music while drinking good wine on a 
wine festival, take part in a wine tasting with your friends tasting local cuisine and on a 
long weekend discover the natural and cultural values of the land staying in one of the 
guest houses!
rich opportunities are waiting for you! 
the area’s press houses, cellars opened their doors, they are waiting for you!

Cheers!

dear reader,

Péter Nagy
The director of the Ister-Granum EGTC 
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az Ister-Granum eurorégió a magyar-
szlovák határon található. területe 
meghaladja a 1 806 km2-t, lakosainak 
száma 170 653 fő. szervezetünk a hatá-
rokon átnyúló európai területi együtt-
működés keretében jött létre 2008-ban 
az európai unióban másodikként Ister-
Granum korlátolt Felelősségű európai 
területi együttműködési Csoportosulás 
néven. az Ister-Granum eGtC-nek jelen-
leg 81 tagja van, 41 magyarországi és 40 
szlovákiai. munkaszervezetünkben 4 fő 
dolgozik.  

Célunk és feladatunk olyan határokon 
átívelő fejlesztési elképzelések megva-
lósítása, amelyek az európai unió által 
is támogatott célok megvalósítására irá-
nyulnak. 

Csoportosulásunk 2012. decembertől 
foglalkozik az Ister-Granum Helyi ter-
mék Hálózat kialakításával. az eGtC a 
helyi termék hálózat kialakításával két 
fő célt szeretne elérni. egyrészt segíteni 
a helyi termelőket, hogy könnyebben 
juthassanak el a fogyasztókhoz, amely 
hozzájárulna a régió gazdaságának élén-
kítéséhez, másrészt az Ister-Granum 
helyi termék hálózatával erősítheti a 
társadalmi ismertséget, de az európai 
szereplők számára is például szolgálhat. 
a hálózat kialakítása civil szervezetek, 
önkormányzatok, termelők, valamint 
közösségek bevonásával történik. a több 

lépésből álló stratégia eddig megvalósult 
tevékenységeiben helyi termelői adat-
bázisokat fejlesztünk, fesztiválokat és 
tanulmányutakat szerveztünk, konferen-
ciákat és műhelymunkákat hívtunk élet-
re, nemzetközi kapcsolatokat építünk, 
kiadványt szerkesztünk. Jelenleg az Ister-
Granum Helyi termék védjegy kidolgozá-
sát végezzük.

BemutatkozIk 
az Ister-Granum eGtc
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több adatforrást felhasználva többszöri 
ismétléssel elektronikus úton küldtünk 
szét adatlapokat közvetlenül termelők-
nek, ill. borászokat összefogó szerveze-
teknek 2014. szeptemberben. az őszi 
szüreti munkák között a kiadványban 
szereplő, részletesen bemutatkozó bo-
rászatok küldték vissza adatlapjukat. ez-
után az adatlapot visszaküldőkkel szemé-
lyes találkozót egyeztetve fényképésszel 
együtt végig látogattuk a borászatokat. 
Így az elérhetőségeikkel szereplő pincék-
kel együtt jó példái annak, hogy milyen 
gazdag a térség borászati kultúrája. 
kérjük, legyen részese Helyi termékes 
programjainknak!
szeretnénk a jövőben minél több helyi 
termékkel foglalkozó termelőt, élelmi-
szer-előállítót, kézművest részletesen 
bemutatni, és a térség lakóival megis-
mertetni. amennyiben Ön szeretne adat-
bázisunkba, következő kiadványunkba 
bekerülni, kérjük, keressen minket elér-
hetőségeinken!    

a kIadVányról
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köszönjük a borászok nyitottságát, az aktív 
közreműködést és a jóízű beszélgetéseket, 
nem utolsó sorban a finom borokat. a népi 
ételek dr. kövecses Varga etelka gyűjtéséből 
származnak. köszönetet mondunk továbbá 
mindazoknak, akik helyi termékes ötlete-
ikkel, szervező munkájukkal, receptjeikkel, 
szemléletükkel hozzájárulnak, hogy az Ister-
Granum térségben a helyi közösségek élet-
minősége javuljon, és a helyi hagyományok 
széles körben terjedjenek. 

a projekt a magyar nemzeti Vidéki Hálózat 
elnökségének értékelése alapján, az euró-
pai mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap 
társfinanszírozásában megvalósuló intézke-
dések Irányító Hatóságának jóváhagyásával 
készült.

ImPresszum
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JEGyzETEK





Válasszon helyi élelmiszert!

Ister-Granum EGTC 

tel: + 36 33/509-355
Fax: +36 33/509-356 

egtc@istergranum.eu

www.istergranum.eu

www.facebook.com/istergranum


