Borteszt

ajánlott
fogyasztás

kapható

ár

szőlőfajta

Talán a legnemesebb fehér, rajongóinak se szeri, se
száma. Tesztünkre
túlnyomórészt hazai
tételek érkeztek;
a termelők szinte
minden magyar
borvidéken látnak
fantáziát a rajnaiban. A klasszikus
nemzetközi példaképek magasra
tették a lécet – nem
könnyű felvenni a
versenyt a Rajnavölgye, Wachau és
Elzász nagynevű

termelőivel, ikonikus
dűlőivel, az ottani
stílusok sokszínűségével. A kóstolón
szereplő borok
harmada kapott
kiváló minősítést,
ami azt mutatja: a
megfelelő termőhelyen, értő kezekben
a rajnai rizling itthon
is valódi csúcsborokat adhat.
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RAJNAI RIZLINGEK TESZTJE

A Rajna kényes Tesztelőink
HERCEGNŐJE
RAJNAI
RIZLINGEK
TESZTJE

VENDÉG: TÓTH GÁBOR, a Borjour alapítója és a VinCE Klub elnöke ⎮ DR. KONKOLY MIHÁLY WSET-diplomás borakadémikus, a Barta Pincészet kereskedelmi igazgatója ⎮ SZABÓ EDIT, a borsmenta.hu főszerkesztője ⎮ NAGY SEBESTYÉN, a Borjour alapítója ⎮ HORKAY ANDRÁS WSET-diplomás borakadémikus, a CEWI alapítója és vezetője ⎮ ROMSICS LÁSZLÓ WSET-diplomás
borszakértő, a VinCE Magazin állandó tanácsadója, a Csányi Pincészet vezérigazgatója ⎮ NYÚLNÉ PÜHRA BEÁTA borászati vezető,
Nyakas Pincészet ⎮ KÁLMÁN ANDRÁS WSET-diplomás borakadémikus, a KisBécs tulajdonosa ⎮ VENDÉG: TÁNCOS ATTILA,
a VinCE Klub tagja ⎮ BLAZSOVSZKY PÉTER gasztronómiai és borszakértő, sommelier

Bohém borbár AZ EGYETEM TÉRNÉL
A Gepárd és Űrhajót meglepő neve
miatt is felkeresnénk, de még ennél
is vonzóbb a hangulata. Egy igazi
szerelemprojekt; hely, aminek lelke
van, ahol jó hosszan üldögélni (ha
szerencsénk van, akár eszmecserét
is folytathatunk a tulajdonossal
kedvenc borairól), és persze a gazdag
borkínálat is csábító. Egyaránt vannak
külföldi, főleg spanyol, olasz és francia
borok, köztük sok-sok buborékos, és
hasonlóan széles a magyar válogatás
is, természetesen Bolykival az élen.
(A Bolyki borok címkéjéről származik
az űrhajó és a gepárd is).
Köszönjük!
Gepárd és Űrhajó,
1056 Budapest, Szerb utca 15.

Kiemelkedő bor
18–20 pontig
Kiváló bor
16–17,99 pontig
Jó bor
14–15,99 pontig
Gyenge
12–13,99 pontig
Hibás
10–11,99 pontig
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Borteszt
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RAJNAI RIZLINGEK TESZTJE

Néhány finom bor,
kevés egyéniség, és alig
található köztük igazán
elbűvölő, fajtajelleges
rajnai rizling.

VINCE-DÍJ

TARÁNYI RAJNAI RIZLING

GILVESY PINCÉSZET, BADACSONY, 2018, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Aranyló szín, érett barackos, virágos, mézes,
birses illat némi sós jeggyel és a hordó vaníliás
fűszerességével. Feszes szerkezetű, jó arányokkal

bíró közepes testű, jól elkészített, finom bor hordós
jegyekkel, fanyar citrusokkal és ásványos-sós-köves
ízekkel, hosszú lecsengéssel.

4

2900 Ft

4550 Ft

nyakas.hu

Bortársaság

4

2025

KIVÁLÓ BOROK

2027

16,8 PONT

RIESLING VÁLOGATÁS

PÁLFFY SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCE,
BALATON-FELVIDÉK, 2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

2029

4

Közepesen mély citromszín, nagyon szép, fajtajelleges, friss almáskörtés, citrusos illat fehér virágokkal, édes fűszerekkel és egy pici petrolossággal. Tartalmas, jó arányokkal bíró, üde, élvezetes bor, mézes,
virágos, barackos ízekkel, leheletnyi sóssággal a lecsengésében.

2021

2021

16,75 PONT

HEUMANN RAJNAI RIZLING

HEUMANN PINCÉSZET, SIKLÓS-VILLÁNY, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

4

Zöldes citromszín, jó intenzitású, nagyon fajtajelleges, enyhén petrolos, mellette őszibarackos, citrusos, grépfrútos és virágos, szép illat.
Jó szerkezet, gazdag zamatok, citrusos, grépfrútos ízek ropogós zöld
almával. Szépen elkészített, tiszta ízű, elegáns, lendületes bor!

KIVÁLÓ BOROK

16,4 PONT

WEHLENER SONNENUHR RIESLING
ALTE REBEN DR. LOOSEN, MOSEL,
NÉMETORSZÁG, 2017, SZÁRAZ FEHÉRBOR

4

Zöldessárga szín, tiszta, jó intenzitású, friss zöld almás, citrusos,
komplex, fajtajelleges illat. Nagyon jó szerkezet, összeérett, gazdag
savérzet, gyümölcsös zamatok, nyári alma, őszibarack, mangó és egy
kis ásványosság. Finoman aromás, hosszú utóízét pici maradékcukor
kerekíti.

2023

2025

KIVÁLÓ BOROK

rajnai rizling

6000 Ft

2800 Ft

7699 Ft

3690 Ft

Pálffy Borterasz (Köveskál)

Heumann Pincészet, Ab Ovo
Borkereskedés, Wine Mission

zwackborok.hu, Zwack
Mintabolt

Bortársaság, laposa.hu

2027

2029

NAGY SEBESTYÉN

2021

4

2023

2025

2027

2029

16,72 PONT

2021

4

2025

2027

2029

16,3 PONT

2021

2023

2025

2027

2029

rajnai rizling

rajnai rizling

A fajta rajongójaként
nagy izgalommal
vártam a kóstolót, de
sajnos a tesztelt borok
többsége csalódást
okozott. Van még mit
tanulnunk, van még hová
fejlődnünk.

Csomagban kapható

4990 Ft

SZABÓ EDIT

Bortársaság

Gál Pincészet (Szigetcsép),
Borbázis

KIVÁLÓ BOROK

CLEMENS BUSCH RIESLING VOM
GRAUEN SCHIEFER

CLEMENS BUSCH, MOSEL, NÉMETORSZÁG, 2018
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Világossárga szín, kis szellőztetés után szép citrusos és fehér gyümölcsökben gazdag illatokat mutat lime-mal, grépfrúttal, őszibarackkal.
Vibráló korty, jó savak, mézes, barackos, ásványos aromák, a végén
pedig egy csöpp maradékcukor. Tartalmas, gazdag és izgalmas bor!

2021

2023

16,35 PONT

Citromsárga szín, kedves illat virágokkal, sárga almával, körtével és
narancshéjjal. Élvezetes, hosszú korty, ízében is finoman gyümölcsös,
határozott, feszes savakkal, magasabb alkoholérzettel, fajtajelleges
ízvilággal, lédús almával, citrusokkal és kis fanyarsággal.

rajnai rizling

2025

2029

LAPOSA BIRTOK, BADACSONY, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

rajnai rizling

2023

2027

LAPOSA RIZLING2

rajnai rizling

Kiegyenlített színvonalú
sor volt, kevés hibás
és kevés kiemelkedő
borral. A fiatalos, friss,
virágos stílusú, reduktív
tételek között több
volt a jól elkészített,
szerethető bor.
Számomra a Dr. Loosen
rizlingje kiemelkedett
a mezőnyből.
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2030

KIVÁLÓ BOROK

NYAKAS PINCE, ETYEK-BUDA, 2017,
FÉLÉDES FEHÉRBOR

rajnai rizling

rajnai rizling

2023

MENÁDOK RAJNAI RIZLING
Világos aranyszín, illatában érett gyümölcsök, alma, barack, füge,
aszalt sárgabarack és mézes jegyek. Jó arányokkal bíró, könnyen
érthető tétel, ízében is barackos és almás süteményekre emlékeztető
ízekkel. Az élénk savak szép egyensúlyban vannak a bor édességével.

ROMSICS LÁSZLÓ

2021

16,52 PONT

KIVÁLÓ BOROK

2023

2025

2027

2029

KIVÁLÓ BOROK

GÁL KÉSŐI SZÜRETELÉSŰ RAJNAI
RIZLING

GÁL SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET, KUNSÁG, 2017,
ÉDES FEHÉRBOR

Világos aranyszín; kis szellőztetés után nagyon gazdag, mézes, narancsos, gyömbéres, vaníliás és baracklekváros illatokat mutat. Jó arányú,
szép savú, sűrű textúrájú, rétegezett bor trópusi gyümölcsök gazdag
ízével, narancsolajjal, a végén egy kis furcsa kesernyével.

2021

2023

2025

2027

2029

13

Borteszt

RAJNAI RIZLINGEK TESZTJE

A rajnai rizling egyre
divatosabb fajta, de
a termőhely kiválasztása,
az éghajlati adottságok
erőteljesen befolyásolják
a palackba került
végeredményt.

4

2021

4

16,25 PONT

LAJVÉR RAJNAI RIZLING

LAJVÉR BORHÁZ, SZEKSZÁRD, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

4

Halvány citromszín, finom és buja illat tele érett fehér húsú gyümölcsökkel: körte, alma, barack, mellette édes fűszerek és gyógyfüvek
illata. Fajtajelleges, elegáns bor selymes textúrával, ízében is körtés,
barackos és gyógynövényes jegyekkel, csöppnyi sóssággal.

2021

4

KIVÁLÓ BOROK

16,1 PONT

PRIOR FEHÉR

PANNONHALMI APÁTSÁGI PINCÉSZET,
PANNONHALMA, 2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

4550 Ft
Bortársaság, Pannonhalmi
Apátsági Pincészet Vinotéka/
webshop
2023

2025

2027

2029

Világossárga szín, üde, visszafogott, csonthéjasokat idéző, enyhén
minerális illat fehér virágokkal és fajtajelleges petrolossággal.
Acélos szerkezetű, ropogós savú, citrusos ízvilágú bor. Jó arányok,
ízében is ásványosság és fehér húsú gyümölcsök, keserűmandulás
lecsengéssel.

IMPOSZTOR

KÁNYAVÁRY BORBIRTOK, ZALA, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Halvány zöldessárga szín, közepesen intenzív, lassan nyíló, de tiszta
illatában barack, mezei virágok, gyógynövények, egy kis minerális
jeggyel. Koncentrált bor ropogós savakkal, édes, citrusos aromákkal,
barackkal, a végét szépen lekerekítő kis maradékcukorral.

3950 Ft

2950 Ft

Feind Webshop és Vinotéka,
Metro

Bortársaság, Légli Szőlőbirtok
(Balatonboglár)

kanyavaryborbirtok.hu

2023

2025

KIVÁLÓ BOROK

2027

2029

16,1 PONT

BRÜNDLMAYER RIESLING
KAMPTALER TERRASSEN

2021

3

BRÜNDLMAYER-LANGENLOIS, KAMPTAL,
AUSZTRIA, 2018, SZÁRAZ FEHÉRBOR

2023

2025

2027

2029

Rendkívül tanulságos kóstoló
volt, nagyjából hozta azt, amit
már ismertem a fajtáról, de
voltak meglepetések. Jól
ismert borok gyengébben
szerepeltek, és általam
esetleg korábban nem
kedveltek jobban, míg
számomra ismeretlen tételek
kerültek a legjobbak közé.
Köszönöm!

2023

JÓ BOROK

2025

15,9 PONT

IKON RAJNAI RIZLING

IKON PINCÉSZET, BALATONBOGLÁR, 2020, SZÁRAZ FEHÉRBOR

2027

3

2021

3

2023

JÓ BOROK

BOTT FRIGYES RAJNAI
RIESLING

BOTT FRIGYES, GARAM MENTE,
SZLOVÁKIA, 2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

3

2027

2029

JÓ BOROK 15,75 PONT

AKARAT RIESLING

RÁDPUSZTA SZŐLŐBIRTOK,
BALATONBOGLÁR, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Világossárga szín, lassan nyíló virágos,
mézes, viaszos illatok almahéjjal, édesköménnyel. Kóstolva almás, gyógynövényes, feszes savakkal, picit magasabb
alkoholérzettel, élesztős, ciderre
emlékeztető jegyekkel. Szép natúrbor a
fajta kedvelőinek!

Halvány zöldes árnyalatú citromszín,
virágos, tiszta, jó intenzitású, tetszetős
illat zöld almával, barackkal és friss
citrusokkal. Feszes szerkezetű, de könnyednek ható, lendületes, üde bor élénk
savval, ízében is intenzív citrusossággal,
közepes hosszúsággal.
rajnai rizling

1950 Ft

5750 Ft

2200 Ft

Bortársaság

Bortársaság

Colour WineWorld Borszaküzlet

2025 2027 2029

TOK ÉS PINCE, PANNONHALMA,
2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Világos sárgászöld szín, komplex illat
érett fehér gyümölcsökkel, citrusokkal
és virágokkal, leheletnyi petrolos
karakterrel. Közepesen telt, fanyar, élénk
savú bor, jó arányokkal, ízében is friss
citrusokkal, finom aromákkal, hordós,
toastos ízjegyekkel.
rajnai rizling
2390 Ft
Babarczi Pince, Metro, bar24.hu,
drinknet.hu, borhalo.com
2023

15,8 PONT

2025

rajnai rizling

PANNONHALMI RAJNAI
RIZLING BABARCZI SZŐLŐBIR-

2021

2023

rajnai rizling

JÓ BOROK 15,73 PONT

TÁNCOS ATTILA

2021

2029

Halványzöld szín, tiszta, kifejezetten
virágos illat, zöld almás, körtés jegyekkel.
Lédús korty, ízében is zamatos fehér
húsú gyümölcsökkel, almával és őszibarackkal. Remek egyensúly, a jó savak
mellett érezhető pici maradékcukor
könnyen ihatóvá teszi a bort.

Világossárga szín, intenzív, nagyon tiszta és üde, fajtajelleges illat,
enyhén petrolos, citrusos, barackos és virágos jegyekkel. A kortyban
is érett citrusok, pomelo, lime. Feszes, klasszikus rajnai, kissé szikár,
fanyar aromákkal. Nagyon szép szerkezet, jó arányok, itatja magát!

2021

LÉGLI SZŐLŐBIRTOK, BALATONBOGLÁR, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

2990 Ft

KisBécs, ausztriaborai.hu

2029

LÉGLI GESZTENYÉS

16,00 PONT

KIVÁLÓ BOROK

rajnai rizling

lajverwine.com,
Lajvér Borbisztró
2027

4

16,05 PONT

rajnai rizling

5990 Ft

2025

4

KIVÁLÓ BOROK

rajnai rizling

3490 Ft

rajnai rizling
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FEIND ÉS FEIND PINCÉSZET, BALATONFÜREDCSOPAK, 2015, SZÁRAZ FEHÉRBOR

rajnai rizling

Világos citromszín. Üde illatában fehér húsú gyümölcsök, őszibarack,
kis méz, szőlővirág, körte és mentalevél. Ízében finom sós ásványosság, citrusok és trópusi gyümölcsök édessége, mézes, barackos
aromák. Szép struktúrájú, egyensúlyban lévő bor tele frissességgel!

2021

NARANCS RAJNAI RIZLING

rajnai rizling

2023

16,3 PONT

Világos borostyánszín; mély, narancshéjas, mézes, propoliszos,
rendkívül gazdag illat édes fűszerekkel, fahéjjal, tejkaramellával.
Ízben kissé fanyar és tapadós, de az édes fűszerek és a gazdag,
sherryre emlékeztető aromák itt is érezhetőek, a lecsengésében
finom sósság van.

KÁLMÁN ANDRÁS

KIVÁLÓ BOROK

KIVÁLÓ BOROK

2025 2027 2029

2021

2023

2025 2027 2029

2021

2023

2025 2027 2029

A rajnai rizling az egyik nagy kedvencem,
izgalmas, feszes, vibráló, színes, „magát itató”
fajtabor, mellette ugyanakkor koncentrált,
rétegzett, komoly terroir bor egyaránt tud
lenni, azaz minden benne van, amit egy szép
fehérbortól elvárunk. A kóstolt borok közül
néhány szépen tudta hozni ezt a színes, komplex
karaktert, azonban bőven voltak olyan tételek
is sajnos, ahol kevésbé volt felismerhető a
fajtajelleg, pedig ez egyértelmű elvárás lenne,
hisz a rajnai rajongók kifejezetten ezen jegyek
miatt keresik a fajtát.
HORKAY ANDRÁS

15

Borteszt
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JÓ BOROK 15,72 PONT

RAJNAI

SZABÓ ÉS FIA BORPINCE, BALATONFÜRED-CSOPAK, 2020,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

3

JÓ BOROK 15,65 PONT

BIRDIE NUM NUM

VILLA SANDAHL, BADACSONY, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Halvány citromszín. Lendületes, üde,
behízelgő illatában szőlővirág, fehér
húsú gyümölcsök, alma, őszibarack és
kis mentalevél. Egyensúlyos bor közepes
intenzitással, fehér húsú őszibarackkal,
kedves kis fanyarsággal és mandulás
kesernyével a végén.

2021

3

2023

rajnai rizling

2500 Ft

10 900 Ft

1200-1400 Ft

csicsowine.hu

villasandahl.hu

divinoborbar.hu, selection.hu,
frittmann.hu

2025 2027 2029

2021

2023

2025 2027 2029

BLAZSOVSZKY PÉTER

2025 2027 2029

JÓ BOROK

15,6 PONT

KŐMAGAS BADACSONYI
RAJNAI RIZLING

NYÚLNÉ PÜHRA BEÁTA

2025 2027 2029

borbolt.hu, selection.hu

BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET, BADACSONY, 2017, SZÁRAZ FEHÉRBOR

3

JÓ BOROK

3

JÓ BOROK

15,6 PONT

RIESLING GRAND CRU
EICHBERG

WOLFBERGER, ELZÁSZ, FRANCIAORSZÁG, 2018, SZÁRAZ FEHÉRBOR

3

JÓ BOROK 15,55 PONT

DUNÁNTÚLI RAJNAI
RIZLING

MÁNDLI BORHÁZ, ZALA, 2018,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Élénk, zöldessárga szín, fajtajelleges illat,
érett őszibarackkal, friss citrusokkal és
zöld almával, kis édes hangulattal. Ízben
krémes, természetes édességgel, alacsonyabb savval és érezhető alkohollal, de
sok-sok érett gyümölccsel, sárga húsú
őszi- és kajszibarackkal.

15,4 PONT

BADACSONYI RAJNAI
RIZLING FOLLY ARBORÉTUM

ÉS BORÁSZAT, BADACSONY, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

3

2023

Twickel Borszaküzlet

PÁTZAY PRÉMIUM RAJNAI
RIZLING
VILLA PÁTZAY BORBIRTOK, BADACSONY, 2018, SZÁRAZ FEHÉRBOR

3

2023

2025 2027 2029

JÓ BOROK

15,1 PONT

TŰZKŐ RIESLING

TŰZKŐ BIRTOK, TOLNA, 2020,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Halvány zöldessárga szín; intenzív,
citrusos, virágos, nagyon tiszta, elegáns
illat kis almás-süteményes hangulattal.
Acélos szerkezetű, feszes, ropogós
savtartalmú, de kissé nyersnek ható bor,
ízében sok friss citrussal, a lecsengésében némi kesernyével.

Világossárga szín, intenzív, lendületes
illat fanyar citrusokkal, friss zöld almával,
virágokkal, kis ásványossággal. Ropogós,
jó szerkezetű, könnyed bor visszafogott
ízintenzitással, almás, citrusos jegyekkel,
magas savérzettel és pici kesernyével.

1390 Ft

Bortársaság

Veritas Borkereskedés,
Villa Pátzay Borbirtok

tuzkobirtok.hu, pannonborbolt.hu

2025 2027 2029

SZÉLDOMB RAJNAI
RIZLING

HEROLD PINCE, PANNONHALMA,
2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Halvány aranyszín. Kedves, visszafogott illat fehér virágokkal, grépfrúttal,
nektarinnal, pici mézes, gyógynövényes
karakterrel és kis ásványossággal is. Kóstolva nagyon fanyar, savanykás almával,
egressel, herbás jegyekkel, sok savval,
keserű utóízzel.

7960 Ft

2000 Ft

2190 Ft

borkorzo.hu

Mándli Borház (Csempeszkopács)

Herold Pince, Therápia Borszaküzlet, BorPont (Győr)

2025 2027 2029

1200 Ft

3070 Ft

3500 Ft
bar24.hu, Monavin
Borkereskedés, Borbély Borház,
Borbély Borterasz

2023

rajnai rizling

2021

2023

2025 2027 2029

2021

2023

2025 2027 2029

JÓ BOROK 15,00 PONT

Halvány aranyszín; mézes, édes illat
pillecukorral, mangóval, barackkal, sárga
almával és sárgabarackkal. Sűrű textúrájú, oxidatív stílusú bor. Nem igazán
fajtajelleges, de rendkívül ízgazdag, érett
tétel lendületes savakkal.

2021

Szalmasárga szín, fajtajelleges, intenzív
petrolos és citrusos illat. Telt korty, jó
szerkezetű, lendületes, egyensúlyos bor,
vibráló savakkal, fehér húsú gyümölcsökkel, őszibarackos, citrusos aromákkal,
picit emelkedett alkohollal, közepes
hosszúsággal.

2700 Ft

rajnai rizling

2025 2027 2029

TWICKEL SZŐLŐBIRTOK,
SZEKSZÁRD, 2017, SZÁRAZ FEHÉRBOR

rajnai rizling

rajnai rizling

2023

LISZT SZEKSZÁRDI
RAJNAI RIZLING

rajnai rizling

rajnai rizling

2021

15,3 PONT

15,5 PONT

rajnai rizling

rajnai rizling

2025 2027 2029

3

3

JÓ BOROK

2021

JÓ BOROK

Világossárga szín, hűvös, ásványos,
finom illat mezei virágokkal, zöld almával,
enyhe petrolossággal. Telt, selymes
textúrájú bor élénk savakkal, gyümölcsös
zamatokkal, zöld almával, lime-mal.
Könnyen érthető, jó ivású bor a mindennapokra, főleg ételekhez!

2021

Ezüstös, zöldes árnyalatú szín; virágos,
lime-os, közepesen intenzív illat, kis
vaníliás, hordós karakterrel. Ízben közepesen telt, zamatos, ropogós savú, de
kissé kesernyés ízvilágú bor emelkedett
alkoholtartalommal, almás aromákkal,
pici maradékcukorral.
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2023

1490 Ft

rajnai rizling

2023

2021

A rajnai nehéz műfaj, mert a rétegzettség
mellett az eleganciáról szól. Sajnos
a németekkel és az osztrákokkal szemben
mi, magyarok ezt általában nem tudjuk
megugrani. A borhibákon túl a sauvignon
blanc fajélesztőt is értelmezhetetlennek
tartom. De szerencsére időről időre vannak,
akik ráéreznek a könnyedségében is
tartalmas egyensúlyra, amire a fajta –
a terroir megmutatása mellett – képes.

GEDEON BIRTOK, KUNSÁG, 2018,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

2021

Közepes citromszín; izgalmas, mézes,
akác- és szőlővirágos illat trópusi gyümölcsökkel és egy kis köves ásványossággal.
Teltebb bor érett alapanyagból, élénk
savval, magasabb alkoholérzettel, sós,
gyógynövényes, barackos ízekkel,
kesernyés lecsengéssel.

rajnai rizling

Halványsárga szín, intenzív, fajtajelleges,
petrolos, citrusos, jó komplexitású,
tetszetős illat. Feszes, acélos szerkezetű,
élénk savú, közepes ízintenzitású bor
érett őszibarackos, nektarinos aromákkal,
érezhető alkohollal és markáns kesernyével a végén.

3

FRITTMANN PINCÉSZET, KUNSÁG,
2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

rajnai rizling

RAJNAI RIZLING

2023

FRITTMANN RAJNAI
RIZLING

Világos, zöldes árnyalatú citromszín;
visszafogott illat zöld almával, mezei
virágokkal, zöldfűszerekkel. A kortyban
barack, érett alma, határozott köves,
minerális ízek pici édességgel kerekítve.
Teltebb, alkoholban gazdag, jó savszerkezetű bor szép lecsengéssel.

JÓ BOROK 15,62 PONT

2021

3

Magyarországon több rajnai rizling
kerülhetne önállóan a poharakba, nem csak
házasítási alapanyagként. Ez egy igazán
komplex fajta; a könnyű, citrusos, feszes,
reduktív bortól a kései szüretelésű, mézes,
természetes cukortartalmú, nagyon komplex
ízvilágú borokig bármit lehet készíteni belőle.
A rajnai rizlinget vagy szereti valaki, vagy
nagyon nem. A fajtára jellemző petrolosság
pedig még megosztóbb: van, aki elvárja, van,
aki ki nem állhatja.

JÓ BOROK 15,62 PONT

2021

2023

A borkedvelők fejében él egy kép a fajtáról
és borának stílusáról. Itt most kaptunk
mindent, egészen atipikus karakterű bort is.
Ahogy lenni szokott: sok középszer, néhány
kiemelkedő, és sajnos a tűréshatáron áteső
mennyiségű hibás tétel is volt.
DR. KONKOLY MIHÁLY

2025 2027 2029

17

Borteszt

3

RAJNAI RIZLINGEK TESZTJE

JÓ BOROK

14,9 PONT

PANORÁMA RAJNAI
RIZLING

3

VILLA TOLNAY, BADACSONY, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

JÓ BOROK

SIGNATURE RAJNAI
RIZLING MALATINSZKY KÚRIA

3

2023

SZEKSZÁRDI RAJNAI
RIZLING

TAKLER BORBIRTOK, SZEKSZÁRD,
2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Közepes citromszín; reszelt almás, körtés
és mézes-mogyorós, meleg hangulatú,
szerethető illat. Kóstolva élénk savak,
már-már harapható beltartalom, gyógynövényes, tűzköves, ásványos jegyekkel,
érett almás ízvilággal, némi oxidatív
jelleggel.

Világoszöld szín; elsőre fülledt, lassan
tisztuló illat, kissé visszafogott fehér
gyümölcsös karakterrel és domináns
fás illatokkal. A kortyot is uralja a hordó,
magas alkoholérzettel, de mellette megjelennek a friss citrusos ízek is, enyhén
kesernyés lecsengéssel.

rajnai rizling

rajnai rizling

4950 Ft

3500 Ft

n/a

Bortársaság

Malatinszky Borszaküzlet

Takler Kúria Borszaküzlete
(Szekszárd)

2025 2027 2029

TERE-FERE KŐRÖSHEGYI
RAJNAI RIZLING PODMANICZKY SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCE, BALATONBOGLÁR, 2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

2021

3

2023

2025 2027 2029

JÓ BOROK 14,5 PONT

BŐSZ ADRIÁN RAJNAI
RIZLING

BŐSZ ADRIÁN, SZEKSZÁRD, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Közepesen mély citromszín, édes
tónusú, fehér gyümölcsökre emlékeztető, almás, körtés, nem igazán fajtajelleges
illat kis ánizsos fűszerességgel. Kóstolva
könnyed, egyenes vonalú, de nagyon
fanyar, citrusos ízvilágú bor zöldes
jegyekkel, éles savakkal.

2023

JÓ BOROK 14,67 PONT

rajnai rizling

JÓ BOROK 14,65 PONT

2021

3

ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK,
VILLÁNY, 2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Közepesen mély, zöldessárga szín, almás
karakterű, tiszta illat ásványos jegyekkel.
Feszes, citrusosan fanyar, kissé éretlen
savú, vad tétel grépfrútos aromákkal,
ízében is egyértelmű ásványossággal.
Érdemes érlelni, most kissé rakoncátlannak tűnik.

2021

14,8 PONT

2021

3

2023

2025 2027 2029

JÓ BOROK

IMREHEGYI RAJNAI
RIZLING

BÉLA BORÁSZAT KUNSÁG, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Halványsárga szín; visszafogott illatában
fehér szirmú virágok, zöld alma, körte,
lime és pici ásványosság. Ízben egyszerűbb struktúra, túlságosan élénk savak,
fanyar citrusosság, zöld almás, herbás
jegyekkel és egy kis köves ásványossággal.

Aranysárga szín, sárgabarackos és töppedt szemekre utaló illat, gyógynövényes
jegyekkel. Robusztus bor, túlságosan
élénk savakkal, ízében is érett sárga húsú
gyümölcsökkel, vilmoskörtével, mézes,
késői szüretes jelleggel, de már túl a
csúcson.

rajnai rizling

rajnai rizling

rajnai rizling

1200-1499 Ft

2500 Ft

2500 Ft

Podmaniczky Pince (Balatonföldvár), podmaniczkypince.hu

Auchan, Metro, borkell.hu,
pannonborbolt.hu

Béla Borászat

2025 2027 2029

2021

2023

2025 2027 2029

Kíváncsi, hogy az Ön borát
hogyan értékelik a szakértők?

14,5 PONT

2021

2023

2025 2027 2029

Az otthoni borkóstoláshoz
a SCHOTT ZWIESEL Banquet
kelyheit ajánljuk.

VAKTESZTJEINKRŐL
A TESZT@VINCEMAGAZIN.HU
CÍMEN KÉRHET INFORMÁCIÓT.

A TESZTEN VALÓ
RÉSZVÉTEL INGYENES
A BORT BEKÜLDŐ TERMELŐK
ÉS KERESKEDŐK RÉSZÉRE!
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RILL&SON (R & S Kft.)
Cím: 1138 Budapest, Váci út 177.
Tel.: +36-1-350-1112, www.rillandson.com
Akciós pohárkínálatunkat megtalálja
a rillandson.com/termekkategoria/pohar_akciok oldalon.
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