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Tokaj –  
pierwszy na  
świecie zamknięty 
region winiarski

Eger –  
kraina mieszanek

Szekszárd –  
region wzgórz  
i dolin

Etyek –  
musujące  
dziedzictwo

Nie tylko aszú stanowią o wyjątkowości Tokaju. Jako że od 
XVIII wieku stanowi on pierwszy na świecie zamknięty 
region winiarski, żadna historia wina nie będzie kompletna 
bez uwzględnienia w niej roli i znaczenia Tokaju. Już dekret 
cesarza Karola III z 1737 roku wymieniał miejscowości, 
które otrzymały prawo do korzystania z nazwy Tokaj w 
odniesieniu do win produkowanych z winogron zbieranych 
na ich terenie administracyjnym. W ten sposób nielegalne 
stało się sprowadzanie winogron, moszczu lub wina z in-
nych obszarów do tych wyznaczonych stref, a pochodzenie 
win tokajskich jest od tamtej pory chronione. Wyjątkowa, 
uniwersalna wartość Tokaju została uznana przez UNESCO 
w 2002 roku, kiedy to został on wpisany na listę światowe-
go dziedzictwa pod nazwą „historyczny krajobraz kulturo-
wy regionu winiarskiego Tokaj-Hegyalja”. Celem ochrony 
prawnej jest utrzymanie stanu obiektów budowlanych i 
środowiska naturalnego. Do dziś jest to zamknięty region 
winiarski, w którym produkuje się wyłącznie białe wino, a 
w 27 miejscowościach winiarze mogą uprawiać nie więcej 
niż sześć odmian winogron. Dopuszcza się następujące 
odmiany: furmint, hárslevelű, sárgamuskotály, zéta, 
kövérszőlő i kabar.

Eger jako region winiarski charakteryzuje się bogatą 
różnorodnością odmian. Nie ma tu jednej odmiany 
czarnych lub białych winogron, którą można by było 
uznać za dominującą, zarówno pod względem areału, jak i 
wielkości produkcji. W związku z tym, mieszanie odmian 
jest w tym regionie wieloletnią tradycją. Mieszanka, która 
pod względem znaczenia przewyższa wszystkie inne, to 
oczywiście egri bikavér o 150-letniej historii. Jego biały 
odpowiednik, egri csillag, jest znacznie młodszy, bo od 
jego powstania minęła zaledwie dekada, ale mimo to już 
zdołał wywalczyć sobie znaczącą pozycję na krajowym 
rynku. Winiarze z Egeru wierzą, że jest to kategoria win, 
która najlepiej umożliwia wyrażenie potencjału regionu. 
Restrykcyjne przepisy kontrolują odmiany dozwolone w 
mieszankach i ich względne proporcje, praktyki związane 
z uprawą winorośli i technologię produkcji wina, jak rów-
nież wymagania dotyczące dojrzewania i poziomy jakości. 
Tak więc egri csillag jest nie tylko sposobem zaprezento-
wania różnorodności regionu, ale także gwarancją jakości 
dla klientów.

Często nazywany „winnicą Budapesztu”, region winiarski 
Etyek-Buda charakteryzuje się klimatem chłodniejszym 
niż ten przeciętnie występujący na Węgrzech, wapienny-
mi glebami i pikantnymi winami. To właśnie dzięki tym 
cechom Etyek jest często porównywany do Burgundii czy 
Szampanii we Francji. W porównaniach tych jest nieco 
prawdy, gdyż József Törley już w 1882 roku dostrzegł, jak 
korzystne dla produkcji win musujących są tutejsze wa-
runki, i wkrótce wina musujące z Etyek zdobyły szerokie 
uznanie. Dziś większość lokalnych winiarni skupia się na 
produkcji win niemusujących, a w ostatnich latach Etyek 
odpowiadał za jedne z najlepszych węgierskich chardon-
nay, pinot noir i sauvignon blanc. Naszym celem jest jed-
nak powrót do dziedzictwa wina musującego tego regionu 
i przywrócenie mu statusu produktu premium o jakości 
i wymaganiach wykraczających poza aktualne przepisy. 
Ważną rolę do odegrania w tym projekcie będą miały 
główne odmiany tego regionu winiarskiego, chardonnay 
i pinot noir, ale inne lokalne i międzynarodowe odmiany 
powinny również przyczynić się do stworzenia w Etyek 
wyjątkowego i rozpoznawalnego stylu.

To, co wyróżnia region winiarski Szekszárd, to złożony 
system połączonych ze sobą dolin i wzgórz o zróżni-
cowanym mikroklimacie. Region Szekszárd rozciąga 
się na powierzchni prawie 150 km2, na obszarze, który 
kiedyś stanowił dno Morza Panońskiego. Piasek i osady 
pozostawione przez morze są teraz pokryte lessem, 
dominującym rodzajem gleby tego regionu winiarskiego, 
przeplatanym wapieniem i czerwoną gliną. Tereny uprawy 
winorośli są integralnie połączone z miastem, a winnice 
łączą wąskie wąwozy wyżłobione w lessie przez płynącą 
wodę (lokalnie nazywane „szurdik”). Gęsta sieć wzgórz i 
dolin, które tworzą wyjątkowe pod względem mikroklima-
tu i ekspozycji strefy, a razem składają się umiarkowany 
klimat śródziemnomorski z bezmroźnymi wiosnami, w 
połączeniu z lessowymi glebami umożliwia winiarzom 
tworzenie wyrazistych, zachęcających, owocowych win. 
Powszechne dla lokalnych winiarni jest uprawianie kilku 
działek, często znacznie od siebie oddalonych, co pozwala 
winiarzom na precyzyjne dostrojenie równowagi miesza-
nek dzięki winogronom pochodzącym z cieplejszych lub 
chłodniejszych obszarów i różnych gleb.
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Stowarzyszenie Fine Wines Association powstało w celu edukowania 
miłośników wina, profesjonalistów z branży winiarskiej oraz odwie-
dzających turystów o zaletach win z Europy Środkowej i Wschodniej, a 
w szczególności win węgierskich. Węgry są krajem o niezwykłej historii 
w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina, lecz wciąż są dopiero 
początkującym graczem na rynkach międzynarodowych. Bogata 
różnorodność lokalnych odmian i terroir nie została jeszcze odkryta 
przez resztę świata.

Konsekwencja, wysoka jakość i indywidualny charakter – to kluczowe 
słowa opisujące pracę członków FINE WINES ASSOCIATION w minio-
nych dekadach i to właśnie do tych cech odnoszą się słowa „Fine Wines” 
(ang. „dobre wina”) w nazwie. Członkowie stowarzyszenia wierzą, że 
wspólna praca i wzajemna pomoc, bezinteresowne dzielenie się wiedzą i 
kontaktami biznesowymi to najlepszy sposób na to, by ich wina i regiony 
winiarskie zostały docenione za granicą. Ten duch współpracy wyraża 
się w słowie „Association” (ang. „stowarzyszenie”).
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Reprezentujący cztery różne 
regiony winiarskie członkowie 
FWA to wpływowe i ważne 
winiarnie. Razem stanowią one 
różnorodny, kompleksowy i 
łatwy do uchwycenia przekrój 
produkcji wina gatunkowego na 
Węgrzech. Każda winnica repre-
zentuje typowy styl winiarski 
odpowiadającego jej regionu, 
a razem obejmują one szeroki 
zakres węgierskich win w jednym 
kompleksowym asortymencie. 
Ich wspólne wartości opierają 
się na byciu winiarnią małej lub 
średniej wielkości, rodzinnym 
podejściu, szacunku dla lokal-
nych tradycji uprawy winorośli 
i produkcji wina harmonizu-
jący z niestrudzonym duchem 
innowacji. 
 
Zapoznając się z winami człon-
ków FWA można odkryć lokalne 
odmiany, tradycyjne mieszanki, 
różnorodne style i specyfikę wę-
gierskich regionów winiarskich. 
Można tu poznać zróżnicowaną i 
bogatą ofertę najwyższej jakości 
win regionalnych, które pod 
każdym względem zaspokajają 
gusta konsumentów. Wspólnym 
celem jest również podążanie 
za świadomymi ekologicznie 
praktykami produkcji wina, a 
niektórzy decydują się na pracę w 
sposób całkowicie ekologiczny.
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Subregion Winiarski Sopron 

Subregion Winiarski Etyek-Buda

Subregion Winiarski Szekszárd 
 
Subregion Winiarski Eger
 
Subregion Winiarski Tokaj

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie konsumentom odpowiedniej ilości infor-
macji poprzez edukację w zakresie kontrolowanych nazw pochodzenia (Etyek-Buda 
OEM, Sopron/Ödenburg OEM, Szekszárd OEM, Tokaj OEM, Eger OEM), co z kolei 
umożliwia im dokonywanie świadomych wyborów i znajdowanie produktów, które 
najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom. Członkowie FWA chcą w jasny i zrozu-
miały sposób przedstawiać cechy charakterystyczne i różnorodność węgierskich 
regionów winiarskich, tradycje winiarskie i kulturę wina, a tym samym dostarczyć 
konsumentom praktycznych wskazówek dotyczących zawiłości nazw pochodzenia, 
regionów winiarskich i win. 
 
Kolejnym celem jest informowanie klientów o odpowiedzialnej konsumpcji wina 
oraz o zagrożeniach związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu we współpracy 
z programem „Wine in Moderation”, który promuje zrównoważoną kulturę wina. 

Region Winiarski  
Górna Panonia:  
ETYEK-BUDA & 
SOPRON –  
Winiarnia Etyeki Kúria

Budowanie wspólnoty i dążenie do współ-
pracy to wartości cenione przez wszystkich 
członków FWA. Uświadomienie sobie, że 
łącząc siły, mogą oni skuteczniej informować 
konsumentów o węgierskich oznaczeniach 
geograficznych, systemie kontrolowanych 
nazw pochodzenia, regionach winiarskich 
i pochodzących z nich typowych winach 
doprowadziło do założenia FWA.

Członkowie FWA

Region Winiarski 
Górne Węgry:  
EGER –  
Winiarnia Tóth Ferenc

Region Winiarski 
Panonia:  
SZEKSZÁRD -  
Vida Péter Szekszárd

Region Winiarski Tokaj:  
 
TOKAJ –  
Winnice Ekologiczne 
Tokaj-Hétszőlő
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W dzisiejszym świecie, w prawie wszystkich dziedzi-
nach, wspólne myślenie i działanie wysunęło się na 
pierwszy plan, a znaczenie pracy zespołowej wzrosło. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że czworo to więcej 
niż jeden, pod warunkiem, że potrafią oni współpra-
cować we właściwy sposób i znaleźć wspólne cele 
wykraczające poza ich własne interesy. To właśnie 
osiągnęliśmy. 

Katalin Tóth 

Musimy być odważni. Stając razem w obliczu 
konkurencji jesteśmy silniejsi niż prowadząc swoje 
firmy w naszych własnych małych bańkach. Ta 
obrana przez nas wspólnie droga daje nam szansę 
na prawdziwy postęp. 
 
Anna Gézárt

Wierzę, że można robić to w ten sposób. Działać w 
duchu wspólnych wartości, współpracować ponad 
granicami regionów winiarskich i, co nie mniej 
ważne, pracować w towarzystwie wspaniałych 
ludzi. Razem. 
 
Péter Vida

W świecie wina zawsze najważniejsze były relacje 
międzyludzkie. Nawet samo delektowanie się 
winem jest czymś bardzo osobistym. Dlatego wie-
rzymy, że połączenie sił i współpraca z winiarzami, 
którzy podzielają nasze wartości i dążą do tych sa-
mych wysokich poziomów jakości, będą ekscytujące 
i będą stanowić dobrą zabawę. 
 
Gergely Makai
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Subregion Winiarski Etyek-Buda

Etyeki Kúria  
Sauvignon 
Blanc

Etyeki Kúria  
Chardonnay 

Chłodniejszy klimat regionu 
winiarskiego Etyek-Buda pasuje 
do sauvignon blanc jak ulał. 
Produkowane tam z tej odmiany 
wina wyróżniają się pikantną, 
żywą kwasowością, a biorąc 
pod uwagę ich styl, znajdują się 
pomiędzy klasycznie powścią-
gliwymi przykładami znad 
Loary a bardziej intensywnymi 
ekspresjami z Nowej Zelandii. W 
Etyeki Kúria zdecydowano się na 
fermentację w niskiej tempera-
turze i technologię redukcyjną, 
aby podkreślić pierwotny 
charakter owoców. Krótkie doj-
rzewanie na delikatnym osadzie 
nadaje teksturze win dodatkowej 
złożoności.

położenie geograficzne:  
 
dominujący typ gleby: 
 
klimat: 
 
obszar pod uprawę winorośli: 
 
najpopularniejsze odmiany:

Ta klasyczna międzynarodowa 
odmiana rozwija się na bogatych 
w wapń glebach regionu 
winiarskiego Etyek-Buda. Nie da 
się dobrze zrozumieć specyfiki 
terroir Etyek bez poznania jego 
win chardonnay, ponieważ 
są one jednymi z najlepszych 
produktów tego regionu. Etyeki 
Kúria produkuje chardonnay 
o różnych charakterach. Wino 
to fermentowało częściowo w 
dębie, a częściowo w zbiornikach 
stalowych. Jest ono pikantne i 
urzekająco złożone.

Etyek-Buda DOC

Etyek-Buda DOC

część regionu winiarskiego Górnej Panonii znajduje się w północnej części 
Kraju Zadunajskiego. 
 
wapień 
 
mroźne zimy i niezbyt gorące lata 
 
1652 ha 
 
sauvignon blanc, chardonnay, pinot noir

Etyek-Buda DOC

Kúria Sopron 
Merlot

Kúria Sopron  
Kékfrankos

Niektórzy nazywają Etyek-Budę 
„węgierską Burgundią”, nie 
powinno więc dziwić, że pinot 
noir znalazł tu swój drugi dom i 
zyskał stabilną pozycję. W ciągu 
dwóch dekad obecności w regio-
nie ta delikatna odmiana zdo-
była sobie wielu zwolenników 
i wypracowała rozpoznawalny 
styl, który odzwierciedla terroir 
Etyek-Buda. Pinot Noir w Etyeki 
Kúria dojrzewają w beczkach z 
węgierskiego, austriackiego i 
francuskiego dębu, a powstające 
z nich wina są eleganckie, zło-
żone i wielowymiarowe. Są one 
dumą i radością winiarni.

Sopron jest najważniejszym 
regionem produkującym kék-
frankos, słusznie uważanym za 
jej ojczyznę, w którym ponad po-
łowa winnic oddaje się produkcji 
z tej odmiany. Z uprawianych 
tu winogron powstają wina 
o umiarkowanych taninach, 
pikantnej kwasowości, dobrej 
równowadze i żywym aromacie 
owoców. Wszystkie powyższe 
cechy, wraz z dodatkowymi 
korzyściami wynikającymi z 
właściwego dojrzewania zarów-
no w beczkach, jak i w butelkach, 
charakteryzują Kékfrankos 
winiarni Etyeki Kúria. Powstałe 
w ten sposób wino wykazuje 
chłodną elegancję i może być 
przechowywane w piwnicy przez 
wiele lat.

Dziś region winiarski Sopron jest 
najbardziej znany z czerwonych 
win. Chłodny i wietrzny klimat 
w połączeniu z glebami bogaty-
mi w minerały daje żywe wina z 
dojrzałymi nutami owocowymi. 
Cieszący się dużym powodze-
niem Merlot winiarni Etyeki 
Kúria to prawdziwy ulubieniec 
publiczności, o aksamitnej 
teksturze i pięknym wyrazie 
terroir. To dojrzewające w dębie 
czerwone wino charakteryzuje 
się doskonałą równowagą i du-
żym potencjałem dojrzewania.

Etyeki Kúria  
Pinot Noir

Sopron DOC Sopron DOC
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Założona w:  
 
 
Winnice: 
 
Produkcja: 
 
Web: 
 
E-mail:

Winiarnia Etyeki Kúria

Wierzymy, że przyszłość buduje się na przeszłości, staramy się pracować w innowacyjnym duchu, szanując 
tradycje i czerpiąc z nich naukę. Kamieniem milowym w naszej historii było to, że jako pierwsi w regionie za-
sadziliśmy krzewy Pinot Noir, odmiany wcześniej wykorzystywanej tylko do produkcji win musujących, aby 
produkować z niej czerwone wina. Praca w dwóch odrębnych lokalizacjach, Etyek-Buda i Sopron, umożliwia 
nam tworzenie ekscytującego asortymentu win, począwszy od lekkich, owocowych win musujących, poprzez 
charakterystyczne, oparte na kwasowości wina białe, aż po dojrzałe wina czerwone. Ojczyzną trio sauvignon 
blanc, chardonnay i pinot noir jest region winiarski Etyek-Buda, położony zaledwie 30 minut od Budapesztu. 
W winnicach Sopron, znajdujących się w północno-zachodnim krańcu Węgier na granicy z Austrią, dominują 
kékfrankos i merlot.

1996 r.

32 hektarów w subregionie winiarskim Etyek-Buda i 22 hektarów w  
subregionie winiarskim Sopron 

250 000 butelek/rok  

eu.etyekikuria.com 

etyek@etyekikuria.com

Podczas planowania budowy 
nowej siedziby naszej posiadłości 
jednego byliśmy pewni: starsze 
budynki należące do winnicy 
musiały zostać zachowane. Było 
to jedno z podstawowych założeń, 
które architekt musiał wziąć pod 
uwagę przed przystąpieniem do 
tworzenia planów nowoczesnej wi-
niarni. Po naszej codziennej pracy 
w winnicy i piwnicy spędzaliśmy 
czas na niekończących się sesjach, 
próbując dopasować do siebie 
koncepcje architekta i winiarza 
dotyczące tego, co sprawia, że 
obiekty tworzące winiarnię są 
wspaniałe. 

Jednak patrząc wstecz, to nie 
dwuletni proces przygotowawczy 
pozostawił najbardziej żywe 
wspomnienia, ale ostatnie dwa 
miesiące prac budowlanych. To, co 
sprawiło, że był to tak niezapo-
mniany czas, to fakt, że ostatnie 
etapy zbiegły się ze zbiorami. 
W tym czasie budowa dotarła 
już do parteru, ale oznaczało to 

tylko gołe ściany dookoła. Kiedy 
pierwsze kiście dotarły do piwnicy, 
brakowało jeszcze części dachu, a 
miejscami nie było zainstalowane-
go oświetlenia. Przy bramie cięża-
rówki załadowane winogronami 
walczyły o wjazd z ciężarówkami 
załadowanymi betonem. Dostępne 
źródła energii były niewystar-
czające do jednoczesnej obsługi 
żurawia i prasy. W ciągu dwóch 
miesięcy zbiorów stalowe kadzie 
fermentacyjne były przenoszone 
szesnaście razy. 

Ostatecznie wszystko skończyło 
się dobrze, zarówno wina z tego 
rocznika, jak i nowe obiekty 
przerosły nasze oczekiwania. Był 
to czas pełen wyzwań, ale było 
warto. Od tamtej pory, gdy tylko 
zmęczenie zaczyna dawać o sobie 
znać w czasie zbiorów, wystarczy 
przypomnieć sobie, przez co prze-
szliśmy wcześniej i nagle okazuje 
się, że czekające nas zadanie jest o 
wiele mniej zniechęcające. 

Jak zbudować 
winiarnię w  
czasie zbiorów

https://eu.etyekikuria.com
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Przełom na  
rynku wina
Etyek to północny region 
winiarski o chłodnym klimacie z 
wapiennymi glebami. Zarówno 
warunki naturalne, jak i popyt 
rynkowy zdawały się sprzyjać 
produkcji białego wina. 

Były to warunki, które Etyeki 
Kúria musiała wziąć pod uwagę 
rozpoczynając swoją działal-
ność. Musieliśmy skupić się na 
międzynarodowych odmianach 
dobrze przystosowanych do 
chłodniejszego klimatu, takich 
jak chardonnay i sauvignon 
blanc. Decyzja okazała się słusz-
na, jakość naszych butelek od 
początku była wysoka i spójna. 
Dla winnicy stawiającej pierwsze 
kroki w niemal całkowicie zapo-
mnianym regionie winiarskim 
szczególnie ważne było, aby 
wina te szybko zdobyły uznanie 
i zostały dobrze przyjęte przez 
rodzimych konsumentów. 

Mając to wszystko na uwadze, 
dość odważnym i ryzykownym 
posunięciem było posadzenie 
na początku lat 2000 pinot noir 
z ambitnym planem produkcji 
czerwonych win w Etyek. W tym 
czasie Pinot Noir był wykorzy-
stywany w tym regionie do pro-
dukcji białych win musujących. 
W Etyeki Kúria plany produkcji 

Odrodzenie zapomnianego  
regionu winiarskiego

Tradycja uprawy winorośli 
i produkcji wina w Etyek 
sięga ponad tysiąc lat wstecz. 
Przez wiele stuleci region ten 
odgrywał istotną rolę w zaopa-
trywaniu sprzedawców win i 
restauracji pobliskiej stolicy, 
Budapesztu. Ale podobnie jak 
w większości innych europej-
skich regionów winiarskich, 
spustoszenia wywołane przez 
filokserę zadały druzgocący cios 
temu przemysłowi. Wówczas 
wszystko wskazywało na to, że 
los uprawy winorośli w Etyek 
został przesądzony. 

Historia nowoczesnego winiar-
stwa na Węgrzech rozpoczęła 
się w latach 90. XX wieku. Być 
może trafniej byłoby nazwać 
ten moment restartem lub 
odrodzeniem. To właśnie wtedy 
winnice Etyek–Buda zostały ofi-
cjalnie uznane za region winiar-
ski. Był to czas, w którym ważna 
postać w historii węgierskiego 
winiarstwa rozpoczęła swoją 
działalność w tym regionie. 

Tibor Báthori jako pierwszy 
wprowadził zarówno delikatne 
tłoczenie za pomocą pras pneu-
matycznych, jak i fermentację 
w kontrolowanej temperaturze. 
Technologie te odgrywają istot-
ną rolę w produkcji wyrazistych 
win o wyczuwalnym aromacie 
owoców. 

Wiele z dzisiejszych czołowych 
węgierskich winiarni rozpoczę-
ło swoją karierę podczas tamtej 
dekady. Jesteśmy dumni z faktu, 
że Etyeki Kúria była jedną z 
pierwszych winiarni, które w 
latach 90. ponownie zapoznały 
szerszą publiczność z winami 
Etyek. Szczególnie inspirujące 
jest dla nas to, że winiarnia 
rozpoczęła swoją działalność 
w tym samym budynku, w 
którym pracował Tibor Báthori. 
Jednak nie tylko jego histo-
ryczne osiągnięcia są dla nas 
inspiracją, my także kierujemy 
się podobnym pragnieniem in-
nowacji i poszukiwania nowych 
dróg rozwoju.

czerwonego wina zaczęły na-
bierać kształtów pod koniec lat 
90. Sadzenie rozpoczęło się w 
2001 roku, przy wykorzystaniu 
francuskich i niemieckich klo-
nów odpowiednich do produkcji 
czerwonego wina. Nasz pierwszy 
Pinot Noir został zabutelkowany 
w 2003 roku. 

Od tego czasu Pinot Noir stał się 
jednym z flagowych produk-
tów naszej winnicy. Z całym 
uznaniem, jakie wino zdobyło na 
przestrzeni lat, to, co kiedyś wy-
dawało się ryzykownym posu-
nięciem, okazało się całkowicie 
uzasadnione. Pinot Noir z Etyeki 

Kúria jest powszechnie uważany 
za punkt odniesienia wśród 
węgierskich przedstawicieli tej 
odmiany. Jednak najbardziej 
dumni jesteśmy z tego, że jakość 
naszych win przekonała kilku 
lokalnych winiarzy do pójścia w 
nasze ślady i dziś pinot noir wi-
nifikowany jako czerwone wino 
jest jednym z wiodących stylów 
winiarskich w Etyek–Buda.
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Subregion Winiarski Tokaj
położenie geograficzne: 
 
dominujące gleby: 
 
klimat:  
 
obszar pod uprawę winorośli: 
 
najpopularniejsze odmiany:

Tokaj-Hétszőlő 
Estate 
Furmint Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Furmint  
Selection Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Late Harvest 
Bio

Furmint jest najważniejszą 
odmianą w regionie winiarskim 
Tokaj. To odmiana neutralna 
pod względem aromatu, 
która potrafi z wielką precyzją 
wyrazić swoje terroir. Dość 
żywa kwasowość typowa dla 
tej odmiany przyczynia się do 
elegancji i długowieczności win. 
W przypadku Furmint Selection, 
sok ze starannie wyselekcjono-
wanych jagód fermentowany 
jest w drewnianych kadziach i 
dojrzewa na osadzie. Jest to wino 
o intensywnych aromatach, 
dobrej ciężkości, dużej trwa-
łości i niezwykłym potencjale 
starzenia.

Furmint wykorzystywany jest 
do produkcji win w Tokaju od 
wielu wieków, dlatego słusznie 
uważany jest za odmianę rodzi-
mą. Aby zaprezentować swoje 
najlepsze cechy, potrzebuje on 
gleb bogatych w minerały, a 
gdy wymagania te są spełnione, 
wina odzwierciedlają swoje 
terroir z wielką precyzją. Od 
2009 roku Tokaj-Hétszőlő po-
stanowił położyć większy nacisk 
na produkcję win wytrawnych. 
W przypadku naszego Estate 
Furmint, celem jest zachowanie 
owocowych aromatów przy jed-
noczesnym uzyskaniu lekkiego, 
ale treściwego wina.

Furmint jest odmianą słynącą z 
żywej kwasowości i zdolności do 
gromadzenia cukru. Suche jago-
dy w naturalny sposób nadają 
się do produkcji słodkich win i 
to właśnie zadecydowało o le-
gendarnym statusie, jakim Tokaj 
cieszy się od wielu wieków. W 
towarzystwie dobrze dobranego 
dania, bogate, miodowe aromaty 
suszonych owoców cechujące 
słodkie wina z późnego zbioru 
stanowią niezapomniane dozna-
nie kulinarne. W Tokaj-Hétszőlő 
późne zbiory są fermentowane 
w stalowych kadziach, aby za-
chować uwodzicielskie aromaty 
owoców i uzyskać delikatną 
elegancję.

Tokaj DOC Tokaj DOC Tokaj DOC 

Region winiarski Tokaj, północno-wschodnie Węgry  
 
podłoże wulkaniczne, pokrywa lessowa 
 
mroźne zimy, umiarkowanie gorące lata 
 
5700 ha 
 
furmint, hárslevelű, sárgamuskotály

Historyczny Krajobraz Kulturowy
Regionu Winiarskiego Tokaj
jest częścią Światowego Dziedzictwa UNESCO

Tokaj-Hétszőlő 
Szamorodni 
Sweet Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Aszú  
5 Puttonyos

Szamorodni to kategoria win 
charakterystyczna dla Tokaju. 
Nazwa pochodzi z języka polskie-
go i oznacza „samorodny”. Odnosi 
się ona do faktu, że w przeci-
wieństwie do Aszú, gdzie suche 
jagody są zbierane oddzielnie, w 
przypadku Szamorodni kiście 
zawierające zarówno zdrowe, 
jak i pokryte szlachetną pleśnią 
jagody zbierane są jednocześnie. 
Po fermentacji wino dojrzewa w 
beczkach. Słodki Tokaj-Hétszőlő 
Szamorodni to nowoczesne wino, 
które jest żywe i orzeźwiające, 
charakteryzuje się bogatymi 
aromatami suszonych owoców 
oraz doskonałą równowagą 
pomiędzy kwasowością a cukrem 
resztkowym.

Unikalny mikroklimat Tokaju, 
grzyb Botrytis cinerea (tzw. 
„szlachetna pleśń”) i wieki 
doświadczenia to składniki 
niezbędne do stworzenia 
winiarskiego cudu: tokaju Aszú. 
Po żmudnych i długotrwałych 
ręcznych zbiorach, kiedy to po 
kolei zbiera się suche jagody, 
jagody aszú są moczone w winie, 
a następnie prasowane i, zgodnie 
z przepisami, dojrzewają w becz-
kach, a na końcu w butelkach. 
Tokaj-Hétszőlő Aszú charak-
teryzuje się niezwykłą gamą 
aromatów, dużą równowagą i 
złożonością. 

Tokaj DOC Tokaj DOC
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Najwyższej klasy ekologiczne winnice Tokaj-Hétszőlő położone są na 
południowych zboczach góry Tokaj. Winnica Hétszőlő istnieje już od 
1502 roku. Dawniej należała ona do rodzin królewskich, w tym cesarzy 
monarchii austro-węgierskiej. „Hétszőlő” oznacza siedem najlepszych 
parceli na górze Tokaj, na których uprawiana jest winorośl. Hétszőlő 
wykorzystuje tylko własne, ręcznie zbierane winogrona, poddawane 
obróbce w najbardziej naturalny sposób. Historyczna piwnica Rákóczi 
jest własnością winiarni Hétszőlő. Położona jest w samym sercu miasta 
Tokaj, tuż obok kościoła na głównym placu miasta. 

Winnice Ekologiczne Tokaj-Hétszőlő
Założone w:  
 
Winnice: 
 
Produkcja: 
 
Web: 
 
E-mail:

1502 / 1991 r.

55 hektarów w subregionie winiarskim Tokaju 

150 000 butelek/rok 

www.tokajhetszolo.com/en 

tokaj@hetszolo.hu

Jednym z powodów, który spra-
wia, że Aszú są tak wyjątkowe, 
jest fakt, że nawet winiarze pra-
cujący nad nimi przez cały rok 
nigdy nie mogą być pewni, czego 
powinni się spodziewać. Główny 
winiarz Tokaj-Hétszőlő, Gergely 
Makai, twierdzi, że z każdym 
rocznikiem przypomina mu się, 
że w winnicach, w których mają 
się narodzić Aszú mają miejsce 
nieprzewidywalne, graniczące z 
cudem zdarzenia. 

„Podczas zbiorów sprawdzasz 
winorośl i nie znajdujesz 
żadnych oznak formowania się 
jagód aszú. A ledwie tydzień 
później kiście są pełne wy-
schniętych i pokrytych Botrytis 
jagód. 

Nauka znalazła wyjaśnienia dla 
wielu aspektów dotyczących 
warunków sprzyjających po-
wstawaniu jagód aszú. Wiemy, 
jakie cechy terroir i odmiany są 
potrzebne. Wiemy również, że 
po okresach wilgotnych muszą 
nastąpić okresy bardziej suche.

Tajemnica Aszú Nie ma jednak sposobu, aby 
przewidzieć z całą pewnością, 
kiedy jagody aszú zaczną się 
rozwijać. W niektórych latach 
nie rozwijają się w ogóle. Zbiory 
to nerwowy okres dla winiarzy 
na całym świecie, jednak w 
Tokaju dochodzi jeszcze jeden 
element, który dostarcza dodat-
kowych zmartwień: niespokojne 
oczekiwanie na pojawienie się 
jagód aszú. 

Bycie na łasce natury to coś, 
co łączy nas z pokoleniami 
pracującymi w Tokaju przed 
nami. Przenosi nas to w prze-
szłość sprzed pięciu wieków i 
powinniśmy być wdzięczni za to 
przypomnienie, które łączy na-
szą teraźniejszość z przeszłością. 
Pierwszy dokument odnoszący 
się do Aszú pochodzi z 1571 roku 
i wspomina o winnicy Hétszőlő, 
która jest nie tylko nazwą naszej 
dzisiejszej winiarni, ale także 
naszą najważniejszą winnicą i 
miejscem, w którym powstała 
winiarnia”.

http://www.tokajhetszolo.com/en
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Ekologiczne podejście w celu  
ochrony naszego dziedzictwa

Nowoczesne węgierskie winiar-
stwo rozpoczęło się w latach 90. 
Tokaj-Hétszőlő założony w 1502 
roku był jedną z pierwszych 
winiarni na Węgrzech, które po 
upadku komunizmu odzyskały 
swoje historyczne dziedzictwo. 
Z perspektywy czasu widać, że 
ten nowy początek był czymś 
więcej, niż tylko byciem jedną z 
pierwszych winiarni.  

To, co sprawia, że winnice, które 
tworzą spójne gospodarstwo 
otaczające centralny budynek 
winiarni są tak cenne, to fakt, 
że uniknęły one intensywnego 
stosowania środków chemicz-
nych, które było tak powszech-
ne w drugiej połowie XX wieku, 
a tym samym, gdy przywrócono 
winnicę, łatwo było zaangażo-
wać się w ekologiczną uprawę. 
Należy zauważyć, że w tamtym 
czasie zrównoważone rolnictwo 
i ochrona mikrobiomu gleby nie 
były na Węgrzech ani w Europie 
przedmiotem szczególnej troski. 

Rok 2009 był rokiem, w którym 
zrobiliśmy kolejny duży krok. 
Jako jedna z pierwszych winiar-
ni w Tokaju zdecydowaliśmy 
się na dostosowanie naszych 
praktyk rolniczych do wymo-
gów certyfikacji ekologicznej. 
Oznaczało to, że musieliśmy 
zagwarantować, że wszystkie 
procesy, od uprawy winorośli do 
butelkowania naszych win, były 
przyjazne dla środowiska. 
W tym czasie dręczyły nas 

wątpliwości i lęki. Jednak ostat-
nia dekada wyraźnie pokazała, 
że nasze dwie winnice, Hétszőlő 
i Nagyszőlő, słusznie zostały 
sklasyfikowane jako Premier 
Cru już wieki temu. Warunki, 
jakie stwarzają te parcele, 
pozwalają nam osiągnąć 
niezmiennie wysoką jakość 

zarówno naszych win słodkich, 
które wymagają wilgotnej 
jesiennej pogody, co z kolei 
stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia winorośli, jak i win 
wytrawnych, kategorii, której 
rozwój całkowicie odmienił 
scenę winiarską Tokaju.

Wytrawna 
rewolucja

Przez wieki nazwa Tokaj była 
synonimem słodkich win. I 
choć tokajskie Aszú wciąż jest 
ukoronowaniem win produ-
kowanych w tym regionie, to 
„wytrawna rewolucja” ostatnich 
lat otworzyła nowy rozdział w 
historii Tokaju. 

To dwaj młodzi profesjonaliści 
byli w głównej mierze odpowie-
dzialni za wzrost znaczenia win 
wytrawnych w Tokaj-Hétszőlő. 
Gergely Makai zaczynał jako 
winiarz, a dziś jest dyrektorem 
zarządzającym. Tamás Oroszlán 
zaczynał jako koordynator 
degustacji, a dziś jest naszym 
dyrektorem ds. sprzedaży i 
marketingu. Razem łączą swoją 
imponującą wiedzę na temat 
uprawy winorośli i produkcji 
wina z dogłębnym zrozumieniem 
tajników globalnego rynku wina. 

Początki były dość niepomyśl-
ne, gdyż pierwszy rocznik, 
2010, był najtrudniejszym 
rokiem z rekordowymi ilościami 

deszczu i niskimi temperaturami. 
Wymagało to wielkiego poświę-
cenia i dbałości o szczegóły w 
winnicach, a następnie staran-
nego wyboru odpowiednich 
parcel, aby uzyskać winogrona 
do naszego pierwszego wina 
Furmint Selection. Na szczęście 
zostało ono dobrze przyjęte. Rok 
2011 okazał się być doskonałym 
rocznikiem. Przy tworzeniu 
specjalności winnicy i Furmint 
Selection pamiętaliśmy o 
doświadczeniach zdobytych rok 
wcześniej. Kolejne roczniki to 
przede wszystkim dopracowanie 
zarządzania dębem. 

Trudnym wyzwaniem było to, 
aby dowiedzieć się nie tylko, 
które winnice dają najlepsze 
winogrona do produkcji win 
wytrawnych, ale także, które 
sekcje w ramach konkretnej 
winnicy. W Tokaju skład gleby 
może być bardzo zróżnicowa-
ny, nawet w obrębie tej samej 
winnicy. Ostatecznie to nasz 
najwyżej położony obszar, Kis 
Garai, okazał się być najodpo-
wiedniejszy. Jest to winnica, w 
której wierzchnia warstwa gleby 
lessowej uległa prawie całkowitej 
erozji i korzenie muszą wrastać 
bezpośrednio w wulkaniczne 
podłoże. Winogrona uprawiane 
w tym miejscu dają wina o 
silnym mineralnym charakte-
rze i jest to styl, który staje się 
coraz bardziej poszukiwany nie 
tylko na Węgrzech, ale na całym 
świecie.
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Subregion Winiarski Szekszárd
położenie geograficzne:  
 
dominujące gleby: 
 
klimat: 
 
obszar pod uprawę winorośli: 
 
najpopularniejsze odmiany:

část panonské vinařské oblasti, leží v jižní části Zadunají  
 
spraše 
 
mírně chladné zimy, horká léta 
 
2600 ha 
 
kékfrankos (frankovka), kadarka

Vida Péter 
Tündértánc

Vida Péter 
Bonsai Kadarka

Oprócz uprawy rodzimych 
odmian, ten region winiar-
ski posiada długą tradycję 
uprawy odmian międzynaro-
dowych. Sprawdzają się one we 
wszystkich typowych dla tego 
regionu mieszankach: winie 
różowym, sillerach, lekkich i 
cięższych czerwonych winach. 
W Tündértánc soczyste i 
okrągłe owoce szczepu Merlot 
są uwydatnione przez pikantny 
charakter kékfrankos. To 
kusząca, czarująca i elegancka 
mieszanka, która przywodzi na 
myśl taniec wróżek.

Kadarkę uprawia się na 
Węgrzech od XV wieku i jest 
ona dziś powszechnie uznawana 
za odmianę lokalną. Obecnie 
co czwarta kadarka uprawiana 
jest w Szekszárdzie. Miejscowi 
winiarze od zawsze byli 
szczególnie przywiązani do tej 
odmiany, o czym świadczy fakt, 
że wszystkie naprawdę stare 
plantacje w Szekszárdzie to ka-
darki. Winogrona wykorzysty-
wane do Vida Bonsai pochodzą 
z stuletnich krzewów winorośli. 
Pikantny charakter, żywioło-
wość, elegancja i orzeźwiająca 
żywotność z pewnością oczarują 
każdego miłośnika wina.

Szekszárd DOC Szekszárd DOC

Vida Péter 
Lösz

Vida Péter 
Bikavér

Vida Péter 
Hidaspetre 
Kékfrankos

Głównym typem gleby w 
Szekszárdzie jest less. Wina 
wyprodukowane z winogron 
uprawianych na glebach 
lessowych są zazwyczaj wyra-
ziste, o owocowo-kwiatowych 
aromatach, zrównoważonej 
kwasowości i taninach, nie ma 
potrzeby długiego leżakowania 
nawet w przypadku bardziej 
znaczących win, są one gotowe 
do picia w stosunkowo młodym 
wieku. Vida Lösz to eleganckie i 
czarujące wino, będące prawdzi-
wym odzwierciedleniem terroir 
dolin Szekszárdu.

Bikavér to tradycyjna i charak-
terystyczna mieszanka regionu, 
wino, które na przestrzeni 
swojej długiej historii zawsze 
cieszyło się dużym uznaniem. 
Połowicznie składa się z 
kékfrankos i kadarki, reszta to 
starannie dobrana mieszanka 
dozwolonych odmian międzyna-
rodowych. Następnie mieszanka 
dojrzewa w beczkach przez 
co najmniej rok. Vida Bikavér 
charakteryzuje się wyraźną 
pikantnością, nienaganną rów-
nowagą i elegancją, jak przystało 
na prawdziwe wino z Szekszárd.

Kékfrankos, odmiana pochodzą-
ca z dawnych terytoriów dalma-
tyńsko-węgiersko-austriackich, 
ma wielką zdolność do wyraża-
nia różnic terroir i jest w stanie 
poradzić sobie z odmiennymi 
warunkami spowodowanymi 
globalnym ociepleniem oraz 
tworzyć najwyższej jakości wina. 
Jedne z wiodących odmian w 
regionie winiarskim Szekszárd, 
kékfrankos z jednej winnicy 
i kékfrankos klasy premium, 
zaczynają zyskiwać uwagę, na 
którą zasługują. Vida Hidaspetre 
to wino z jednej winnicy, które 
charakteryzuje się równowagą 
i gracją oraz orzeźwiającymi 
taninami.

Szekszárd DOC Szekszárd DOC

Szekszárd DOC
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W 2011 roku Péter Vida otrzymał prestiżową nagrodę „Winiarz Roku”. W kolejnych latach rodzina podjęła 
ważne długoterminowe decyzje i winnice zostały ponownie obsadzone zgodnie z nową strategią. Po trzech 
dekadach oczekiwania są oni wreszcie w posiadaniu winnic, które są w stanie wyrazić prawdziwe terroir 
Szekszárd. „Naszym celem jest promowanie myśli, że prawdziwe wina z Szekszárd to te, które są eleganckie 
i przyjemne”, mówi Péter Vida. W centrum uwagi znajdują się Kékfrankos, Kadarka i Szekszárd Bikavér; 
Vidasowie uważają, że są to wina, które najlepiej oddają wyjątkowy charakter regionu. Uprawa najwyższej 
jakości winogron jest ich głównym priorytetem: „Winorośl powinna korzystać z idealnych warunków. Robimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby to osiągnąć i traktujemy je w najbardziej naturalny sposób”.

Założono w:  
 
Winnice: 
 
Produkcja: 
 
Web: 
 
E-mail:

1989 r.

23 hektary w subregionie winiarskim Szekszárd 

120 000 butelek/rok 

www.vidaborbirtok.hu/en 

info@vidaborbirtok.hu

Vida Péter Szekszárd

Dlaczego wino?

Założyciel winnicy, Péter Vida – 
zdobywca prestiżowej nagrody 
„Winiarz Roku” z 2011 roku – jest 
dziś jedną z czołowych postaci 
regionu winiarskiego Szekszárd. 
Jego wejście na szczyt nie było 
jednak takie łatwe. Tradycyjnie 
prawie wszystkie rodziny w 
Szekszárdzie posiadały jakieś 
winnice i wytwarzały wino, ale 
rzadko produkowały wina wykra-
czające poza potrzeby rodziny. 

„Byłem uczniem szkoły średniej, 
kiedy moja rodzina kupiła działkę 
o powierzchni około 2000 m2 w 
miejscowości Bakta, gdzie, zgod-
nie z powiedzeniem, nie można 
było wejść w posiadanie ziemi, 
chyba że się ją odziedziczyło. 
Historycznie była to najbardziej 
ceniona winnica w Szekszárdzie, 
ale z czasem wchłonęło ją miasto, 
a osiedla mieszkaniowe przejęły 
tereny winnic. Dziś jesteśmy je-
dyną rodziną posiadającą czynne 
winnice w Bakta.

Jako jedyny w rodzinie studiowa-
łem enologię, dlatego do moich 
obowiązków należała opieka nad 
winoroślą wraz z moim rodzeń-
stwem. Byłem ciekaw, co inni 
sądzą o naszej pracy, więc posta-
nowiłem zgłosić naszą Kadarkę do 
lokalnego konkursu winiarskiego. 
Wino zostało zarejestrowane na 
nazwisko mojego ojca, a ja utrzy-
mywałem to w tajemnicy. 

W niedzielny poranek mój ojciec 
czytał gazetę, a tam tłustym dru-
kiem napisano, że winem numer 
jeden w lokalnym konkursie jest 
Kadarka Sándora Vidy. Mój ojciec 
był bardzo surowym człowiekiem, 
ale w tym momencie zobaczy-
łem w jego oczach łzy radości. 
Przytulił mnie i powiedział: 
»Zobaczysz, pewnego dnia Pan 
ci to wynagrodzi«. Jego reakcja i 
komentarz utwierdziły mnie w 
przekonaniu, że produkcja win to 
satysfakcjonująca kariera”.

http://www.vidaborbirtok.hu/en
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Klucz do piwnicy

Jako uczeń szkoły średniej, Péter 
Vida uczył się uprawy winorośli 
i enologii. Wielu wspaniałych 
nauczycieli, których tam poznał 
miało duży wpływ na jego karie-
rę. „Pamiętam, jak jeden z moich 
nauczycieli rozpoczął lekcję 
uprawy winorośli, pokazując 
klasie sekatory, a następnie za-
pytał: »Co trzymam w rękach?« 
»Sekatory, panie nauczycielu«, 
odpowiedziała klasa. A jego 
odpowiedź brzmiała: »Proszę o 
tym pamiętać, to nie są sekatory, 
lecz klucze do piwnicy«”. 

Kiedy uświadomimy sobie, że 
najważniejszym czynnikiem 

decydującym o jakości wina jest 
jakość winogron, trzeba również 
zaakceptować fakt, że jako 
winiarze jesteśmy zdani na łaskę 
natury. Prawdę mówiąc, przy ta-
kich warunkach klimatycznych, 
jakie mamy w Szekszárdzie, 
ryzyko związane z produkcją 
wina nie jest zbyt duże. 

Szekszárd jako region winiarski 
jest jedyny w swoim rodzaju, 
gęsta sieć wzgórz i dolin tworzy 
unikalne strefy pod względem 
mikroklimatu i ekspozycji. 
Jednak kluczem do bogactwa 
owoców i urzekających tekstur, 
które oferują wina z Szekszárdu, 

a które konsumenci tak bardzo 
kochają, jest lokalna gleba: less. 

Eksperci są zgodni, że wina 
wyprodukowane z winogron 
uprawianych na glebach lesso-
wych są zazwyczaj wyraziste, o 
owocowo-kwiatowych aroma-
tach, zrównoważonej kwasowo-
ści i taninach, nie mają potrzeby 
długiego leżakowania, nawet w 
przypadku bardziej znaczących 
win, są one gotowe do picia w 
stosunkowo młodym wieku. Jako 
wyraz uznania dla znaczenia 
tego typu gleby postanowiliśmy 
nazwać jedno z naszych win 
kategorii premium: Lösz.

Bonsai w  
Szekszárdzie

Péter Vida lubi zabierać gości 
na wycieczki z przewodnikiem 
po winnicach. „Pewnego 
razu odwiedził nas japoński 
handlarz winem. Spróbował win, 
wysłuchał opowieści o kadarce, a 
potem poprosił, żebym zabrał go 
na zwiedzanie winnic. Kiedy do-
jechaliśmy na miejsce, wyskoczył 
z samochodu, pobiegł w stronę 
winorośli, cały czas klepiąc się 
po czole, jakby właśnie dokonał 
jakiegoś wielkiego odkrycia. 
»Bonsai, bonsai!«, krzyczał.

Później dowiedziałem się, że w 
Japonii istnieje święty rytuał, 
polegający na tym, że dziadek 
daje swojemu wnukowi bonsai, 
które zasadził dziesiątki lat 
wcześniej, a następnie pielęgno-
wał je i przycinał przez tyle lat. 
Maleńkie drzewo jest ucieleśnie-
niem troski, zaufania i miłości 
łączącej pokolenia. To właśnie 
to, co mój gość widział w moich 
starych winoroślach. I miał 
rację. Te kadarki były sadzone, 
przycinane i pielęgnowane 
przez naszych przodków.

Winnica kadarki zasadzonej w 
latach 20. XX wieku jest czymś 
rzadkim i sama w sobie stanowi 
wielką wartość. Przy pracy z 
nimi trzeba się mocno pochylić 
lub nawet uklęknąć, ponieważ 
są to stare, uprawiane w formie 
głowy, krzaczaste winoro-
śle. Etykieta naszej Kadarki 
przedstawia roślinę pomiędzy 
bonsai a szczepem winnym. W 
ten sposób chcieliśmy wyrazić, 
że stare winorośle, pomimo 
swoich małych rozmiarów, są 
mądrzejsze od ludzi”.
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Subregion Winiarski Eger
położenie geograficzne:  
 
dominujące gleby: 
 
klimat: 
 
obszar pod uprawę winorośli: 
 
najpopularniejsze odmiany:

Tóth Ferenc 
Egri Csillag 
Superior

Tóth Ferenc 
Egri Csillag

Tóth Ferenc 
Egri Kadarka

Egri csillag musi zawierać co 
najmniej cztery różne białe 
odmiany, a przynajmniej połowa 
z nich musi być rodzima dla 
Kotliny Panońskiej. Istnieją 
trzy różne kategorie, wszystkie 
wytrawne: classicus, superior i 
grand superior. Tóth Ferenc Egri 
Csillag Superior to skoncen-
trowane białe wino częściowo 
dojrzewające w dębie, które może 
być degustowane samodzielnie, 
ale również świetnie sprawdza 
się jako dodatek do odpowiednio 
dobranych potraw.

Nie ma jednej białej odmiany, 
która zdominowałaby region 
winiarski Egeru, zarówno pod 
względem powierzchni uprawy 
winorośli, jak i jej wielkości. 
Białe odmiany są jednak ważne 
– 45% wszystkich plantacji jest 
przeznaczonych pod uprawę jed-
nej z białych odmian. Mieszanie 
odmian stanowi wieloletnią 
tradycję w tym regionie winiar-
skim. Oczywistym więc okazał 
się pomysł na białą mieszankę 
egri csillag. Przy winifikacji 
podstawowego wina Tóth Ferenc 
Egri Csillag Classicus, produ-
kowanego z odmian rodzimych 
dla Kotliny Panońskiej, nie 
używa się dębu i jest to lekkie, 
orzeźwiające wino z wyraźnie 
wyczuwalnymi owocami.

Przed plagą filoksery prawie 
70% winorośli uprawianych na 
Węgrzech stanowiła kadarka, 
ale potem odmiana ta prawie 
całkowicie zanikła. Dziś jeste-
śmy świadkami odradzającej 
się popularności tej odmiany. 
Ferenc Tóth od lat prowadzi 
badania nad różnymi klonami, a 
jego wysiłki zostały uhonoro-
wane tytułem „Węgierskiego 
Ambasadora Kadarki”. Kadarka 
ta dojrzewa w beczkach przez 
krótki okres czasu, co pozwala 
zachować jej żywy i pikantny 
charakter czerwonych owoców.

Eger DOC

Eger DOCEger DOC

część regionu winiarskiego Górne Węgry, Eger znajduje się w  
północno-wschodnich Węgrzech 
 
tuf ryolitowy 
 
mroźne zimy, umiarkowanie gorące lata 
 
6000 ha 
 
olaszrizling, leányka, kékfrankos, kadarka

Tóth Ferenc 
Egri Bikavér 
Classicus

Tóth Ferenc 
Egri Bikavér 
Superior

Eger DOC Eger DOC

Bikavér zawsze odgrywał ważną 
rolę w Eger. Lokalni winiarze są 
zgodni co do tego, że najlep-
szym sposobem na pokazanie 
potencjału regionu są mieszanki. 
Zgodnie z przepisami w Egerze 
istnieją trzy poziomy bikavér. 
W przypadku podstawowego 
poziomu, bikavér „classicus” 
w winiarni Tóth Ferenc, wina 
bazowe dojrzewają oddzielnie 
w beczkach, a następnie są mie-
szane, aby stworzyć pełne wino 
z obfitym, dojrzałym smaku 
owoców.

Winogrona do produkcji egri 
bikavér muszą być uprawiane w 
granicach regionu winiarskiego 
Eger. Podstawowym składnikiem 
mieszanki jest lokalna odmiana 
kékfrankos. Surowe przepisy 
określają również proporcje 
poszczególnych odmian, metody 
winifikacji i dojrzewania. Wino 
Tóth Ferenc Egri Bikavér 
Superior produkowane jest 
z najlepszych partii odmian 
składowych. Jest to bogata i 
elegancka mieszanka o długim 
potencjale dojrzewania.
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Jedna z najstarszych rodzinnych winiarni w regionie Egeru, winiarnia Tóth Ferenc została założona w 1983 
roku przez „wujka Feriego”. W uznaniu dla jego pracy, w 2018 roku został on wybrany „Winogrodnikiem 
roku 2017 w Egerze”. Kilka pokoleń, zarówno młodzi i starsi członkowie rodziny, pracuje razem z pasją, aby 
wzmocnić renomę zarówno winnicy, jak i win z Egeru. W 2005 roku do posiadłości dołączyło nowe pokolenie, 
córka i zięć Ferenca Tótha. W kolejnych latach, oprócz wielu inwestycji i rozwoju, Katalin stopniowo przejęła 
zarządzanie operacjami w winiarni. Dziś produkują oni najwyższej jakości wina, zwłaszcza z dwóch lokalnych 
odmian, Leányka i Kadarka. Wyróżniają się także dwiema kultowymi, tradycyjnymi mieszankami regionu, 
winami Egri Csillag i Egri Bikavér na trzech różnych poziomach jakości. 

Założono w:  
 
Winnice: 
 
Produkcja: 
 
Web: 
 
E-mail:

1983 r.

30 hektarów w subregionie winiarskim Eger 
 
120 000 butelek / rok 
 
www.tothferencpinceszet.hu/en 

export@tothferencpinceszet.hu

Winiarnia Tóth Ferenc

Kupażowanie w naszej winiarni 
nie jest takie proste, proces ten 
może trwać kilka tygodni. Ale 
nie można go przyspieszyć, musi 
zostać odpowiednio przeprowa-
dzony. 

Eger bikavér ma ponad stuletnią 
tradycję w naszym regionie 
winiarskim. Znana na zagra-
nicznych rynkach czerwona 
mieszanka doczekała się nowego 
towarzysza w 2010 roku, kiedy 
to winiarze z Egeru postanowili 
stworzyć nową kategorię – białą 
mieszankę o nazwie egri csillag. 
Był to najwyższy czas, aby stwo-
rzyć taką kategorię, ponieważ 
warunki panujące w Egerze 
sprzyjają białym odmianom 
w takim samym stopniu, jak 
czerwonym. 

Na początku procesu kupażowa-
nia w naszej winiarni butelki o 
pojemności 0,5 litra napełniane 
są próbkami wszystkich naszych 
win. Mówiąc „wszystkie nasze 
wina” mamy na myśli więcej niż 
tylko różne odmiany. Niektóre 
odmiany występują w więcej 
niż jednej wersji ze względu 
na różne sposoby dojrzewania 
(stalowy zbiornik lub dębowe 
beczki). Wreszcie, istnieją wina 
z jednej winnicy, które również 
zwiększają liczbę możliwych 
kombinacji. 

Po spróbowaniu wszystkich 
próbek zawsze wybieramy 
jedną partię, która wyróżnia się 

Region winiarski oparty na 
mieszankach

na tle innych. Ta partia, która 
szczególnie dobrze poradziła 
sobie w danym roczniku odegra 
kluczową rolę w procesie mie-
szania. Kolejnym krokiem jest 
tworzenie różnych kombinacji, 
próbnych mieszanek. Na tym 
etapie wina bazowe przyjmują 
role strategiczne. Niektóre z nich 
będą odpowiedzialne za dodanie 
ciężaru, inne za dodanie smaku 
lub aromatycznej złożoności.
Te próbne mieszanki są 

degustowane przez członków 
rodziny i pracowników, a osta-
tecznie głosujemy na tę, którą 
uznaliśmy za najlepszą. Każdy z 
nas zabiera do domu próbkę tej 
mieszanki, aby wieczorem spró-
bować jej ponownie. Następnie 
dzwonimy do siebie nawzajem 
aby zdać relację z naszego 
werdyktu. Asamblaż naszych 
egri csillags i egri bikavérs jest 
najbardziej ekscytującym zada-
niem podczas całego roku. 

http://www.tothferencpinceszet.hu/en
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Drzewo na  
szczycie wzgórza

Síkhegy zajmuje strategiczne 
miejsce w regionie winiarskim 
Eger. Rozglądając się dookoła 
można dostrzec wszystkie 
najważniejsze winnice regionu. Z 
Síkhegy widać również nasz dom, 
a kiedy rano z niego wychodzimy, 
pierwszą rzeczą widoczną na 
horyzoncie jest właśnie Síkhegy. 

Síkhegy od dawna uważane jest 
za jedno z najlepszych miejsc 
do uprawy winogron w Egerze. 
Dlatego też winiarze z Egeru 
zawsze chętnie nabywali tu po-
siadłości. W naszym przypadku 
nabycie ziemi było żmudnym 
procesem, sąsiadująca działka na 
szczycie wzgórza, którą posiada-
my dzisiaj, powstała z połączenia 
małych kawałków wielkości zale-
dwie 8 rzędów. Uprawiamy tam 
kékfrankos, cabernet sauvignon, 
cabernet franc i merlot. 

Na szczycie wzgórza znajduje 
się drzewo. Zatrzymując się 
przy tym drzewie i rozglądając 
wszędzie dookoła widzi się 
winogrona. I ludzi, których życie 
kręci się wokół ich uprawy. W 
pobliskich winnicach zawsze 
ktoś pracuje. Według nas jest to 
idealne miejsce, aby doświadczyć 
całkowitego spokoju. 

Naszym wieloletnim marzeniem 
było udostępnienie tego miejsca 
dla zwiedzających, abyśmy 
mogli wspólnie degustować 
produkowane przez nas wina. 
Przekonaliśmy się, że degustacja 
win wśród winnic, niezależnie od 
pory roku, jest zupełnie innym 
doświadczeniem. Czy jest to 

sezon przycinania, rozwijania 
się pąków, czas, gdy winogrona 
zaczynają nabierać koloru czy 
okres zbiorów, stojąc tuż obok 
winorośli o wiele łatwiej jest wy-
jaśnić i pojąć, jak to jest pracować 
w winnicy i ile wysiłku wymaga 
produkcja wina znajdującego się 
w kieliszku.

Przekazywanie pałeczki  
następnemu pokoleniu

Dziś rodzinna winiarnia prowadzona jest przez Katalin 
Tóth. „Urodziłam się w Egerze. To tutaj mieszka moja ro-
dzina. Moi dziadkowie i pradziadkowie z obu stron rodziny 
również pracowali w rolnictwie, uprawiając winogrona i 
warzywa w Egerze. 

Punktem zwrotnym w moim życiu był moment, gdy 
prawie 40 lat temu, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, tata 
zasadził sześć hektarów winogron w winnicy Áfrika. 
Odtąd każde popołudnie i wszystkie wakacje upływały mi 
na pielęgnowaniu winorośli. Wszystkie prace w winnicach 
były wykonywane przez nas i nie byłam z tego powodu 
szczególnie zadowolona. 

Kiedy dorosłam, chciałam żyć 
w inny sposób, studiowałam 
finanse i zostałam dyrektorem 
zarządzającym banku w Egerze. 
Jak się okazało, sześć hektarów 
było wielkością w sam raz dla 
moich rodziców: poradzili sobie 
z ilością pracy, a winogrona 
dawały wystarczająco dużo 
wina, by zapewnić im utrzy-
manie. To właśnie na początku 
nowego tysiąclecia stanęliśmy 
przed dylematem, co zrobić z 
naszym małym gospodarstwem. 
Wydawało się, że dla winnicy są 
tylko dwie opcje: rozbudowa lub 
powolny upadek. 

To wtedy zdecydowałam się 
odejść z banku i rozpocząć pracę 
w winnicy na pełen etat. Była 
to przełomowa decyzja dla całej 
rodziny. Szczególnie dla mnie. 
Pamiętam, jak to było przez 
pierwszy rok, kiedy jedynymi 
osobami z branży winiarskiej, 
które znałam, byli moi rodzice. 
Był to szczególnie trudny i 
samotny rok. 

Ale z biegiem czasu poznawałam 
coraz więcej ludzi, moja wiedza 
się poszerzała, a wraz z nią 
również obowiązki, musiałam 
też podejmować coraz więcej 
decyzji. Wiele nauczyłam się od 
mojego taty, a jego wiedza jest 
podstawą mojego rozumienia 
wina. Położył on fundamenty, na 
których mogę budować i posze-
rzać je o własne doświadczenia. 
To właśnie praca naszej dwójki 
sprawia, że nasze wina są cenne i 
bezsprzecznie egerskie”.
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Region Winiarski  
Balaton

Region Winiarski  
Górna Panonia

Subregion Winiarski Badacsony
 
Subregion Winiarski Balatonboglár
 
Subregion Winiarski Pogórze Balatońskie
 
Subregion Winiarski Balatonfüred-Csopak
 
Subregion Winiarski Nagy-Somló
 
Subregion Winiarski Zala

Subregion Winiarski Etyek-Buda
 
Subregion Winiarski Mór
 
Subregion Winiarski Neszmély
 
Subregion Winiarski Pannonhalma
 
Subregion Winiarski Sopron

Region Winiarski  
Górne Węgry

Region Winiarski 
Dunaj

Region Winiarski  
Panonia

Region Winiarski  
Tokaju

Subregion Winiarski Bükk
 
Subregion Winiarski Eger
 
Subregion Winiarski Mátra

Subregion Winiarski Csongrád
 
Subregion Winiarski Hajós-Baja
 
Subregion Winiarski Kunság

Subregion Winiarski Pécs
 
Subregion Winiarski Szekszárd
 
Subregion Winiarski Tolna
 
Subregion Winiarski Villány

Subregion Winiarski Tokaju

Mapa Winiarska Węgier
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Winiarnia Etyeki Kúria 

www.etyekikuria.com 
2091 Etyek,  
Báthori utca 21.
etyek@etyekikuria.com

Winiarnia Etyeki Kúria, Winnice Ekologiczne Tokaj-Hétszőlő, Winiarnia Tóth 
Ferenc, Vida Péter Szekszárd, Korsós Viktor, Láng Nándor, Oláh Petra, 
Wines of Hungary - Personally

@etyekikuria

@fwahungary

@winesofhungary.personally 
@winesofhungary_personally

@tokajhetszolo @vidaborbirtok @tothferencpinceszet

Winiarnia Tóth Ferenc 
 
www.tothferencpinceszet.hu 
3300 Eger,  
Kristályai út 40. 
export@tothferencpinceszet.hu

Winnice Ekologiczne 
Tokaj-Hétszőlő 
www.tokajhetszolo.com 
3910 Tokaj, 
Bajcsy-Zs. út 19-21, 
tokaj@hetszolo.hu

Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
www.etyekbudaiborvidek.hu

Wine in Moderation 
wineinmoderation.eu

Wines of Hungary 
www.winesofhungary.hu

Vida Péter Szekszárd 
 
www.vidaborbirtok.hu 
7100 Szekszárd, 
Napfény utca 27/A 
info@vidaborbirtok.hu

Partnerzy

Winiarnie FWA

Fotografiie

Wsparcie zawodowe

https://etyekikuria.com
https://tothferencpinceszet.hu
http://tokajhetszolo.com
http://www.etyekbudaiborvidek.hu
http://wineinmoderation.eu
http://www.winesofhungary.hu
http://www.vidaborbirtok.hu



