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Borról tanulni divatos és szexi. Törvény-
szerű volt, hogy Magyarország legszélesebb 
borkínálatát nyújtó kereskedése is belépjen 
erre a piacra. Az elmúlt 10 évben több 
mint 8000 vendég kóstolt és tanult náluk. 
Az állandó témák, mint a Fehérbor ABC, 
a Vörösbor ABC vagy Pezsgő ABC 
népszerűsége töretlen, de mindig van valami 
újdonság is. Bár jelenleg csak online kóstolót 
tartanak, de az Olaszország vagy az Újvilág 
ABC-re így is benevezhetünk, amíg – 
reméljük, hamarosan  –  a Parlament melletti 
bolt remek ízléssel megálmodott galériája is 
újra a kristálypoharak csengésétől lesz han-
gos. Szerettük a laza, barátságos hangulatot 
és nagyra értékeltük a profi háttérsegítséget 
– köszönjük!

Bortársaság Borsuli 
1054 Budapest, Vécsey utca 5.
 www.bortarsasag.hu

Borismeret 18 ÉVEN FELÜLIEKNEK
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

VULKANIKUS BOROK 
TESZTJE

PATTANT 
Tűzről 

Vulkanikus termő-
helyekről* érkező 

borokban kerestük 
az egykori tűzhá-
nyók által örökül 

hagyott alapkőzet 
jegyeit. Létez-
nek egységes 

jellemzői ezeknek 
a tételeknek? Ad 

a vulkanikus terroir 
valamiféle össze-

téveszthetetlen 
egyediséget?

Tesztünk legizgal-
masabb boraiban 

vibráló, feszes 

Álló sor: ROMSICS LÁSZLÓ WSET-diplomás borszakértő, a VinCE Magazin állandó tanácsadója, a Csányi Pincészet vezérigazgatója  I   

HORKAY ANDRÁS WSET-diplomás borakadémikus, a CEWI alapítója és vezetője  I  CSORBA GÁBOR, a Bortársaság területi vezetője 

Ülő sor:  FURJÁK ANDREA WSET-diplomás borszakértő, a Bortársaság Borsuli vezetője   I  CSISZÁR TAMÁS, a VinCE Klub tagja   I    

DR. BÉRCZES RITA WSET-diplomás borakadémikus  I  GILVESY RÓBERT, a Gilvesy Pincészet tulajdonosa 
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szerkezetet, fel-
fedezésre váró, 
gazdag világot 

találtunk, finom 
ásványossággal 
és egy csipetnyi 
sós karakterrel.

*A tokaji borokkal egy későbbi 
lapszámunkban részletesen fog-

lalkozunk, így a mostani borteszt-
re erről a vulkanikus borvidékről 

nem kértünk be tételeket.
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OH DEER
VILLA SANDAHL, BADACSONY, 2018,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Halvány aranyszín, érett gyümölcsökkel teli, jó komplexitású, izgalmas, 
ásványos, finom illat. Egyedi ízvilágú, feszes szerkezetű, élvezetes 
bor. A kortyban érett és édes sárga húsú őszibarack és trópusi 
gyümölcsök, határozott ásványossággal. Telt, gazdag és hosszú!

KIVÁLÓ BOROK

4

rajnai rizling

11 900 Ft

villasandahl.hu

17,3 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

ÖRÖKKÉ
ST. ANDREA/ LŐRINCZ GYÖRGY, EGER, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Közepesen mély sárga szín, érett körtés, sárgabarackos, 
déligyümölcsös illat a hordós érlelésből származó finom 
fűszerességgel. Telt, gazdag beltartalmú, érett tétel friss 
savtartalommal, kis ásványossággal és nagyon jó hosszúsággal. 
Feszültséggel teli, zamatos, élvezetes bor! 

KIVÁLÓ BOROK

4

rajnai rizling, furmint, 
sauvignon blanc, chardonnay

4700 Ft

Bortársaság

17,2 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

KREINBACHER ÖREG TŐKÉK BORA
KREINBACHER BIRTOK, NAGY-SOMLÓ, 2018,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Halvány aranyszín, sós, minerális, jó intenzitású, fejlődő, komplex 
illat kis mézzel, érett barackkal. Ízben is sós, ásványos bor 
feszes szerkezettel, szikársággal, a végén egy izgalmas citrusos 
fanyarsággal, hosszú utóízzel. Elegáns, jó ízléssel elkészített bor értő 
hordóhasználattal.

KIVÁLÓ BOROK

4

olaszrizling, hárslevelű, 
furmint

3450 Ft

Bortársaság

16,8 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

MÁTRAI HÁRSLEVELŰ
CSERNYIK PINCE, MÁTRA, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Világossárga szín, jó intenzitású, ásványos, izgalmas illat mézzel 
és érett gyümölcsökkel, birssel, barackkal. Közepes testű, élénk 
savtartalmú, minerális, ízes, jól elkészített bor feszes szerkezettel. 
Lédús, zamatos korty, érett csonthéjasokkal és hordófűszerekkel, 
finom utóízzel.

KIVÁLÓ BOROK

4

hárslevelű

3000 Ft

csernyikpince.hu

16,8 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

BADACSONYI KÉKNYELŰ
SIKE BALÁZS PINCÉJE, BADACSONY, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Halvány citromszín, elegáns, jó intenzitású fiatalos illat: füstös, köves és 
krémes. Lendületes savtartalmú, közepes testű, egészen feszes, finom 
bor hosszabb utóízzel. Ízében az ásványos, köves, jódos és fás, hordós 
jegyek mellett kis birs, grépfrút és mandula.

KIVÁLÓ BOROK

4

kéknyelű

4550 Ft

Bortársaság

16,74 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

EGRI KÉKFRANKOS GRAND 
SUPERIOR TÓTH FERENC PINCÉSZET, EGER, 
2017, SZÁRAZ VÖRÖSBOR
Mély rubinszín; illatában érett fekete bogyós gyümölcsök és édes 
fűszerek, kakaópor, szegfűszeg, medvecukor, bors és kis földes 
jegy. Tartalmas, de nem nehéz bor remek savakkal, jó arányokkal 
és friss gyümölcsösséggel, lédús, meggyes zamatokkal, értő 
hordóhasználattal. 

KIVÁLÓ BOROK

4

kékfrankos

12 990 Ft

Tóth Ferenc Pincészet (Eger), 
tothferencpinceszet.hu

16,3 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

BÁCS-HEGY BALATONI OLASZ 
RIZLING BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET, 
BADACSONY, 2017, SZÁRAZ FEHÉRBOR
Mélyebb árnyalatú citromszín, jó intenzitású illat érett fehér és 
sárga húsú gyümölcsökkel, de ásványos jegyeket is mutat. Magas 
beltartalmú, jó szerkezetű, érett fehér gyümölcsökben gazdag, almás, 
citrusos, intenzív ízvilágú bor köves ásványossággal, finom savval.

KIVÁLÓ BOROK

4

olaszrizling

3500 Ft

Borháló, bar24.hu, Borbély 
Borház, Borbély Borterasz

16,4 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

TÉGLADOMB
VILLA PÁTZAY BORBIRTOK, BADACSONY, 2018,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Világos citromszín; visszafogottabb, enyhén tűzköves, nagyon tiszta, 
tetszetős illat almával, lime-mal, fehér virágokkal. Közepes testű, jó 
szerkezetű, tiszta ízvilágú és jó arányokkal bíró bor finom sóssággal, 
közepes savval, hosszú utóízében egy csepp kesernyével.

KIVÁLÓ BOROK

4

szürkebarát

2620 Ft

Veritas Borkereskedés, 
Villa Pátzay Borbirtok

16,54 PONT

GILVESY BIO RAJNAI RIZLING 
GILVESY PINCÉSZET, BADACSONY, 2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

VINCE-DÍJ  

Halvány citromszín, ásványos, köves, jó intenzitású 
és jó komplexitású illat zöld almával, friss citrusokkal. 
Kristálytiszta korty, nagyon üde és nagyon szerethető, 

közepesen telt bor minerális, sós jegyekkel. Vibráló 
savak, lendületes ízek, szép szerkezet. Zamatos, 
élvezetes bor, amit nagyon jó inni!

rajnai rizling

2550 Ft

Bortársaság, bar24.hu

5
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A fehérboroknál volt néhány 
izgalmas, feszes, vibráló 
és ásványos, nemzetközi 
mércével is kiemelkedő bor. 
A vöröseknél nem tudtam 
értelmezni ezt a kategóriát.

ROMSICS 
LÁSZLÓ          

Függetlenül attól, hogy nem 
mindegyik borban érezhető 
a vulkanikus talaj karaktere, szinte 
kivétel nélkül van egy plusz- 
izgalom ezekben a tételekben, amit  
a terroirnak tudok be. Ezek lehetnek 
az élénk savak, vagy a köves, 
sós ízek, amik mindenképpen 
különlegessé tudnak tenni akár egy 
populárisabb stílusú bort is. Nagyon 
tetszik ez az extra izgalom, főleg 
a fehéreknél!

FURJÁK ANDREA         
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Úgy gondolom, hogy 
Magyarországon világszínvonalú 
fehérborok származnak vulkanikus 
talajainkról, ezt jól bizonyítja 
a mostani teszt is. A borokban 
a „mineralitás” keresése helyett 
izgalmat, remek szerkezetet és 
érdekes ízeket tapasztalhatunk. 
Vulkanikus boraink hazánk igazi 
kincsei!

DR. BÉRCZES RITA         

Széles skála, kiváló tételek. 
Még tanulmányozni 
lehet sok mindent, de 
óriási a kincs-készlet 
Magyarországon.

GILVESY 
RÓBERT         

2021 2023 2025 2027 2029

SOMLÓI HÁRSLEVELŰ
SOMLÓI APÁTSÁGI PINCE, NAGY-SOMLÓ, 2017,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Aranysárga szín; illatában érett sárgabarack, mandarin, méz és 
hársvirág, mellette finom ásványos karakter. Telt, krémes textúrájú, 
ízében is ásványos bor kissé emelkedett alkohollal, közepes savval, sok 
érett gyümölccsel, keleti fűszerekkel és kis finom maradékcukorral.

KIVÁLÓ BOROK

4

hárslevelű

4891 Ft

zwackwebshop.hu

16,25 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

SKR ZÖLD VELTELINI
GOBRI PINCE, MÁTRA, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Világos citromsárga szín, jó intenzitású, érett fehér gyümölcsös, főleg 
almás illat pici sós, füstös és köves jeggyel. Közepes testű, sima, olajos 
textúrájú, lédús, zamatos bor a fehér húsú barack és a piros alma 
ízével, közepes hosszúsággal és kis gyógynövényes kesernyével. 

KIVÁLÓ BOROK

4

zöldveltelini

3200 Ft

Van Boris Borbár, 
garazsborok.hu, gobri.eu

16,1 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

SZENT GYÖRGY-HEGYI 
OLASZRIZLING (BIO)
SZÁSZI BIRTOK, BADACSONY, 2017,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Mélyebb árnyalatú zöldessárga szín, koncentrált, intenzív, de nem 
tolakodó illat fehér virágokkal, almával, keserűmandulával, ásványos 
jegyekkel. Fajtajelleges, jó arányokkal bíró, ízében is ásványos, sós 
karakterű, közepesen telt bor, enyhén kesernyés utóízzel.

KIVÁLÓ BOROK

4

olaszrizling

4500 Ft

szaszibirtok.hu

16,25 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

EGRI BIKAVÉR GRAND SUPERIOR 
NAGY-EGED DŰLŐ THUMMERER VILMOS, 
EGER, 2016, SZÁRAZ VÖRÖSBOR
Mély rubinszín, fűszeres, paprikás, erdei gyümölcsös illatok: meggy, 
fekete cseresznye, szilva. Erőteljes struktúra élénk savakkal, lédús 
gyümölcsösséggel. Kerek korty, édes, túlérett fekete bogyósokkal, 
sok csokival, hordós jegyekkel, érett tanninnal – hedonista bor!

KIVÁLÓ BOROK

4

kékfrankos, cabernet franc, 
merlot, syrah, kadarka
4990 Ft

thummerer.hu

16 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

MÁTRAI ABASÁRI OLASZRIZLING
MOLNÁR ÉS FIAI PINCÉSZET, MÁTRA, 2017,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Világossárga szín, gazdag, friss gyümölcsöket és mézes, hársfavirágot 
idéző illat. Szájban lédús, egészen telt, szép egyensúlyban lévő tétel. 
A korty is édeskés hatású, a jól beérett alapanyagnak köszönhetően. 
Jó ízléssel elkészített finom bor kis mandulás kesernyével.

KIVÁLÓ BOROK

4

olaszrizling

3800 Ft

molnaresfiai.hu

16,2 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

MAGMA KÉKFRANKOS
SZENT DONÁT BORKÚRIA, BALATONFÜRED-
CSOPAK, 2018, SZÁRAZ VÖRÖSBOR
Mélyebb bíborszín; tiszta, piros gyümölcsös, zöldfűszeres, 
gyógynövényes jegyekkel gazdagított, komplex illat. A kortyban is a 
lédús, meggyes ízek jelentkeznek zöldfűszeres díszítéssel, babérral, 
bazsalikommal. Remek savak, finom tannin, szép egyensúly, értő 
borkészítés.

KIVÁLÓ BOROK

4

kékfrankos

5000 Ft

Radovin, Borfalu, MyWine, 
Pannon Borbolt, borbolt.hu

16,2 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

EL GRIFO MALVASIA SECO 
COLLCCION
EL GRIFO, LANZAROTE, SPANYOLORSZÁG, 2018,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Halvány aranyszín, élénk, hangsúlyosan tűzköves, jó komplexitású illat 
fehér gyümölcsökkel. Feszes szerkezetű, friss savtartalmú, közepes 
testű lendületes, kissé fanyar bor, ízében lédús citrusokkal, lime-mal, 
pomelóval, hosszú, enyhén kesernyés lecsengéssel.

KIVÁLÓ BOROK

4

malvasia volcanica

6490 Ft

Vino Castillo Borház

16,22 PONT

2021 2023 2025 2027 2029

LAPOSA KÁPOLNA OLASZRIZLING
LAPOSA BIRTOK, BADACSONY, 2017,
SZÁRAZ FEHÉRBOR
Halvány citromszín; jó intenzitású, ásványos, kissé zöldes 
karakterű, tetszetős illat fehér virágokkal, sárga almával. A kissé 
alkoholhangsúlyos kortyban érett, túlérett gyümölcsökkel, fanyar 
citrusokkal, hordós jegyekkel találkozunk, érezhető kövességgel, 
kesernyés lecsengéssel.

KIVÁLÓ BOROK

4

olaszrizling

7500 Ft

laposa.hu

16 PONT

A borteszt tanulságos 
és felemelő kaland volt, 
számomra ismeretlen 
vizeken. Mindamellett, hogy 
sok újat tanultam, finom 
borokat is kóstolhattam 
egy remek, szakmailag 
abszolút kompetens 
gárdával. Köszönöm ezt a 
lehetőséget! Egy biztos: 
ezután gyakrabban választok 
vulkanikus borokat az otthoni 
összejövetelekre.

CSISZÁR 
TAMÁS

A fehéreknél a rajnai 
rizlingek taroltak. 

A komplexitást, a 
szerkezetet, a belső 

feszültséget és a sós, 
köves ízeket, karaktereket 

kerestem. Volt néhány kiváló 
fehérbor, de a vörösek között 

nagy volt a szórás.

CSORBA 
GÁBOR         
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MÁTRAI SAUVIGNON
KOVÁCS PINCE/ KOVÁCS PÉTER, 
MÁTRA, 2020, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Világoszöld szín, érett fehér gyümölcsös 
illat, kis illatos, muskotályos karakterrel, 
enyhe parfümösséggel. Ízében is érett, 
túlérett gyümölcsösség, citrusok és alma, 
magasabb alkoholtartalom, rövidebb 
utóíz. Kissé nehézkes bor markáns 
kesernyével.

JÓ BOROK3

sauvignon blanc

1270 Ft

Tourinform-Gyöngyös, 
Kovács Pince (Markaz)

15 PONT

20252021 2023 2027 2029

SPIEGELBERG CUVÉE
SPIEGELBERG ISTVÁN, NAGY-
SOMLÓ, 2014, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Közepesen mély aranyszín, diós, 
sárgabarackos, ásványos és kissé 
vegetális jellegű illattal. Ízben karakteres, 
élénk savú bor, megjelennek benne az 
érett sárga húsú gyümölcsök mézzel, 
krémességgel. Olajos textúra, főttes, 
kompótos jegyek, szépen integrált hordó.

JÓ BOROK3

juhfark, furmint, olaszrizling, 
chardonnay 

6000-6900 Ft

spiegelberg.hu, artizanshop.hu

15,8 PONT

2025 2021 2023 2027 2029

KÁLA
ISTVÁNDY JENŐ PINCÉSZET, 
BADACSONY, 2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Világossárga szín, érett barackos, 
közepesen intenzív, behízelgő, virágos és 
parfümös illat. Ízben sokkal izgalmasabb, 
feszesebb a bor, citrusos ízekkel és 
egy kis köves ásványossággal. Élénk 
savtartalmú, jó zamatintenzitású, 
könnyedebb korty, rövid lecsengés.

JÓ BOROK3

chardonnay, olaszrizling

1890 Ft

Borháló

15,1 PONT

2025

2021 2023 2027 2029

PRÉMIUM JUHFARK
TORNAI PINCÉSZET, NAGY-SOMLÓ, 
2019, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Fiatalos, csillogó citromszín. Csalános, 
zöld almás, közepesen intenzív illat 
hársfavirággal, zöldfűszerekkel és egy 
pici fehér borssal. Élénk savtartalmú, 
lendületes, jó szerkezetű, közepes testű, 
frissítő bor mandulás és sós, köves, 
fémes jegyekkel

JÓ BOROK3

juhfark

2500 Ft

Tornai Pincészet Vinotéka, 
Webáruház

15,75 PONT

2025

2021 2023 2027 2029

FAJZAT CUVÉE
KOVÁCS ÉS LÁNYA- SOL MONTIS 
BORÁSZAT, MÁTRA, 2019,
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubinszín, illatában sok érett fekete 
cseresznye, szilva, étcsoki, mák és borsos 
fűszeresség. Közepes test, jó struktúra 
és szép hordós jegyek. Ízében is érett 
fekete és piros bogyós gyümölcsök, 
meggyes, cseresznyés zamatok, majd 
szegfűszeg és a végén fekete bors. 

JÓ BOROK3

cabernet sauvignon, merlot, 
tempranillo

3000 Ft

Sol Montis, Különleges Borok 
Boltja, Borista, MonaVin, Vinatrium

15,8 PONT

20252021 2023 2027 2029

MÁTRAI ZÖLD VELTELINI
SZŐKE MÁTYÁS ÉS ZOLTÁN 
PINCÉSZET, MÁTRA, 2020,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Halványzöld szín, lendületes, ásványos, 
nagyon tiszta illat zöld almás karakterrel, 
bodzás, virágos jegyekkel. Teltebb, jó 
arányú, érett fehér húsú gyümölcsöket 
idéző finom bor, magasabb alkoholérzet-
tel, élénk savval, közepesen hosszú, sós, 
köves utóízzel.

JÓ BOROK3

zöldveltelini

1200 Ft

szokematyas.hu

15,9 PONT

2025

2021 2023 2027 2029

MUZSLA (NATÚRBOR)
BOTT FRIGYES, MUZSLA, 2019,
SZÁRAZ FEHÉRBOR

Közepesen mély, opálos sárga szín, 
illatában intenzív, őszibarackos, 
narancshéjas, gyömbéres, fűszeres jegyek 
és ásványosság. Ízében is gyömbér, 
barack, birs, a héjon áztatás aromái és 
némi szénsav. Megosztó tétel, elsősorban 
a natúr borok szerelmeseinek. 

JÓ BOROK3

rajnai rizling, pinot blanc, 
sauvignon blanc

6550 Ft

Bortársaság

15,15 PONT

2025

Akciós pohárkínálatunkat megtalálja  
a rillandson.com/termekkategoria/pohar_akciok 

oldalon.

Az otthoni borkóstoláshoz 
a SCHOTT ZWIESEL Banquet 

kelyheit ajánljuk. 

RILL&SON (R & S Kft.) 
Cím: 1138 Budapest, Váci út 177. 

Tel.: +36-1-350-1112, www.rillandson.com

Őszintén vártam ezt a kóstolót, 
a vulkanikus borok témája nagyon 
izgalmas topik. Mindannyiunkban 
megvan az előzetes elvárás ezekkel 
a borokkal szemben, a komoly 
savérzet, feszes szerkezet, előtérben 
a köves, fémes, sós, ásványos 
jegyekkel. Megítélésem szerint 
a kóstolt borok meghatározó 
része hozta ezeket az elvárásokat; 
igaz volt egy-két félreértett tétel, 
de ellenpólusként kóstolhatunk 
pár kimagasló minőségű terroir-
szemléletű bort.

HORKAY ANDRÁS          

2021 2023 2027 2029

REAL ACADEMIA
COMPAGNIA SICILIANA 1921,  
SZICÍLIA, OLASZORSZÁG, 2017,
SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Mély rubinszín, érett, finom piros és 
fekete bogyós gyümölcsök szerethető, 
tiszta illata rengeteg édes fűszerrel. 
Ízben telt, lekváros ízvilágú bor sima 
tanninnal, érett gyümölcsökkel: szeder, 
szilva, áfonya, mellette étcsoki és 
fűszerek. 

JÓ BOROK3

nero d’avola

5990 Ft

borbolt.hu

15,4 PONT

20252021 2023 2027 2029

BALATON BY DERESZLA 
BALATONI SZÜRKEBARÁT
CANTER BORHÁZ, BALATON-
FELVIDÉK, 2020, SZÁRAZ FEHÉRBOR

Halványzöld szín, egészen illatos, tutti - 
fruttis, érett őszibarackot idéző illat. Íz-
ben is aromatikus, lédús gyümölcsösség-
gel, citrusokkal, a kortyban pici, frissítő 
szén-dioxiddal. Populárisra hangolt, de 
jóivású, fiatal bor, élénk savval, ásványos-
ság nélkül.

JÓ BOROK3

szürkebarát

1600 Ft

Canter Borház (Zánka)

15,55 PONT

2025
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DIGITÁLIS VÁLTOZATÁT!

Nem kell tárolni,  
virtuális könyvespolcán bármikor eléri

Pár kattintással  
azonnal olvasható, 

előfizethető

Ajándékba  
is vásárolható

Kiadványát 
több eszközön 

is elérheti
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