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Tokaj –  
prima regiune  
de vin protejată  
din lume

Eger -  
tărâmul  
amestecurilor

Szekszárd -  
o regiune de  
dealuri și ravine

Etyek -  
o moștenire  
efervescentă

Nu doar “aszú”, putregaiul nobil și vinul dulce, face Tokajul 
să fie unic. Când vine vorba despre prima regiune viticolă 
protejată din lume, ale cărei regulamente au fost stabilite 
în secolul al XVIII-lea, orice istorie a vinului trebuie să 
pornească de la înțelegerea și recunoașterea rolului și 
însemnătății Tokaj. În 1737, un decret al împăratului Carol 
al III-lea enumera așezările cărora li se acordă dreptul de a 
folosi cu strictețe numele Tokaj pentru vinurile din struguri 
recoltați în zonele lor administrative. A devenit ilegal să se 
aducă struguri, must sau vin din alte teritorii în aceste zone 
delimitate și, astfel, originea vinurilor Tokaj a devenit una 
precis protejată. Valoarea universal remarcabilă a Tokaj 
a fost recunoscută de UNESCO în 2002, când regiunea 
viticolă Tokaj-Hegyalja a fost înregistrată drept parte a 
patrimoniului mondial cultural-istoric. Scopul protecției 
legale este de a păstra starea construcțiilor și a mediului 
înconjurător. Astăzi, regiunea este în continuare strict 
reglementată, produce exclusiv vin alb, iar vinificatorii din 
cele 27 de așezări autorizate pot cultiva cel mult șase soiuri 
de struguri pentru vin. Acestea sunt: Furmint, Hárslevelű, 
Sárgamuskotály, Zéta, Kövérszőlő și Kabar.

Eger, ca regiune viticolă, este caracterizată printr-o bogată 
diversitate de soiuri. Nu există un singur soi de struguri 
- negru sau alb - care să poată fi considerat dominant, fie 
în ceea ce privește suprafața de cultivare, fie în ceea ce 
privește volumul de producție. În consecință, amestecul 
de soiuri are o tradiție îndelungată în regiune. Cel mai 
important și mai cunoscut este, desigur, Egri Bikavér, cu 
o istorie de 150 de ani. Omologul său alb, Egri Csillag, este 
mult mai tânăr - are doar un deceniu de la înființare - dar 
a reușit deja să-și creeze o poziție semnificativă pe piața 
internă. Oenologii din Eger consideră că aceasta este 
categoria de vinuri care exprimă cel mai bine potențialul 
regiunii. Reglementări stricte controlează soiurile permise 
în amestecuri și proporțiile relative ale acestora, practicile 
și tehnologia viticolă, cerințele pentru îmbătrânire și 
nivelul de calitate. Așadar, Egri Csillag nu este doar o mo-
dalitate de a prezenta diversitatea regiunii, ci și o garanție 
a calității pentru clienți.

Adesea numită “Podgoria Budapestei”, regiunea viticolă 
Etyek-Buda este caracterizată printr-un climat mai răco-
ros decât cel obișnuit în Ungaria, prin soluri calcaroase și 
vinuri cu o aciditate și o suculență îmbietoare. Datorită 
acestor caracteristici, Etyek este adesea comparat cu 
Burgundia sau Champagne, din Franța. Există mult 
adevăr în aceste comparații, dacă ne gândim că József 
Törley a înțeles, încă din 1882, cât de favorabile erau 
condițiile locale pentru producerea vinurilor spumante și, 
curând după asta, efervescentele Etyek au obținut o largă 
recunoaștere internațională. Astăzi, majoritatea cramelor 
locale se concentrează pe producerea de vinuri liniștite 
- iar în ultimii ani Etyek a fost responsabil pentru unele 
dintre cele mai bune Chardonnay-uri, Pinot Noir-uri și 
Sauvignon Blanc-uri maghiare. Cu toate acestea, intenția 
producătorilor din zonă este de reînvia patrimoniul vinu-
lui spumant din regiune și de a-l reinventa ca un produs 
premium, cu un nivel de calitate și exigențe care depășesc 
reglementările actuale. Principalele soiuri din regiunea vi-
ticolă, Chardonnay și Pinot Noir, vor juca un rol important 
în acest demers, dar alte soiuri locale și internaționale vor 
fi chemate să contribuie, de asemenea, la crearea unui stil 
special și recognoscibil pentru Etyek.

Ceea ce face specială regiunea viticolă Szekszárd este sis-
temul complex de văi și dealuri interconectate, cu micro-
climate variate. Regiunea Szekszárd se întinde pe aproape 
150 kilometri pătrați, într-o zonă care a fost odată fundul 
Mării Panonice. Nisipul și sedimentele lăsate de mare sunt 
acum acoperite de loess - principalul tip de sol al regiunii 
viticole - amestecat cu calcar și argilă roșie. Zonele de creș-
tere a viței-de-vie din Szekszárd sunt conectate cu orașul 
care poartă același nume, iar podgoriile sunt legate între 
ele de ravinele formate în loess de apă (cunoscute local 
sub numele de “szurdik”). Rețeaua densă de dealuri și văi 
- care creează zone unice în ceea ce privește microclimatul 
și expunerea - definește un climat mediteranean moderat, 
cu izvoare care nu îngheață, cu soluri de loess, ceea ce per-
mite vinificatorilor să creeze vinuri expresive, îmbietoare, 
fructate. Este ceva uzual pentru cramele locale să cultive 
struguri pe parcele diferite, adesea separate de o distanță 
destul de mare, lucru care lasă vinificatorilor libertatea de 
a regla echilibrul amestecurilor lor cu struguri care provin 
din zone mai calde sau mai reci, și de pe soluri diverse.
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Fine Wines Association a fost înființată cu scopul de a educa iubitorii 
de vinuri, profesioniștii în vinuri și turiștii despre vinurile din Europa 
Centrală și de Est și, în special, despre vinurile maghiare. Ungaria este 
o țară cu o istorie remarcabilă în viticultură și producția de vin, dar, 
când vine vorba de piețele internaționale, aceasta este încă un jucător 
nou. Bogata diversitate a soiurilor și terroir-urilor locale nu a fost încă 
explorată de restul lumii.

Coerență și constanță, calitate ridicată și caracter individual - acestea 
sunt cuvintele cheie pentru a descrie activitatea membrilor Fine Wines 
Association din ultimele decenii și la aceasta se referă cuvintele “Fine 
Wines” (vinuri bune) din denumirea asociației. Ei cred că, lucrând 
împreună și ajutându-se reciproc, împărtășind neegoist experiența și 
conexiunile profesionale, au cea mai bună sanșă de a-și face vinurile 
și regiunile viticole să devină apreciate în străinătate. Acest spirit de 
cooperare este exprimat prin cuvântul “Association” din denumire.
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Reprezentând patru regiuni 
viticole maghiare diferite, 
membrii FWA sunt crame 
influente și relevante din aceste 
zone. Împreună, oferă o selecție 
diversă, cuprinzătoare și ușor 
de înțeles a producției de vin 
de calitate din Ungaria. Fiecare 
cramă produce stilul tipic de 
vin al regiunii viticole pe care 
o reprezintă și, împreună, 
acoperă o gamă largă de vinuri 
maghiare, într-un asortiment 
relevant. Printre valorile comune 
se numără faptul că toate sunt 
proprietăți mici sau mijlocii, cu 
viziune de familie, cu un deosebit 
respect față de tradițiile locale 
de viticultură și vinificație  care 
e deopotrivă armonizat cu un 
apetit neobosit pentru inovație. 
 
Vinurile membrilor FWA fac 
cunoscute soiurile locale, ames-
tecurile tradiționale, stilurile 
diverse și caracterele distincte 
ale regiunilor viticole maghiare. 
Ele oferă șansa explorării unei 
game variate și extinse de vinuri 
specifice regiunilor de calitate 
superioară, care satisfac gus-
turile consumatorilor din toate 
punctele de vedere. Practicile 
vitivinicole cu respect față de 
mediul înconjurător sunt, de 
asemenea, o preocupare comună, 
unii dintre membrii Asociației 
alegând să funcționeze în confor-
mitate cu  principiile oenologiei 
organice.
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Podgoria Sopron 

Podgoria Etyek-Buda

Podgoria Szekszárd 
 
Podgoria Eger
 
Podgoria Tokaj

Scopul Asociației este de a oferi consumatorilor informații suficiente și de a-i educa 
în privința denumirilor de origine controlate (Etyek-Buda OEM, Sopron / Ödenburg 
OEM, Szekszárd OEM, Tokaj OEM, Eger OEM), ceea ce le permite apoi să facă alegeri 
în cunoștință de cauză și să găsească produsele care se potrivesc cel mai bine 
așteptărilor lor. Membrii FWA își propun să prezinte caracteristicile și diversitatea 
regiunilor viticole maghiare, tradițiile viticole și cultura vinului într-un mod clar 
și ușor de înțeles și, astfel, să ofere consumatorilor de vin un ghid practic către 
complexitatea denumirilor de origine, a regiunilor viticole și a vinurilor. 

Un alt obiectiv este de a promova consumul responsabil de vin și de a avertiza 
asupra riscurilor asociate consumului excesiv de alcool printr-un efort comun, sub 
sloganul “Vinul cu moderație”, care susține o cultură durabilă a vinului.

Regiunea Viticolă 
Pannonia Superioară: 
ETYEK-BUDA & 
SOPRON - 
Crama Etyeki Kúria

Construirea unei comunități și eforturile de 
cooperare sunt valori foarte apreciate, îm-
părtășite de toți membrii FWA. Întemeierea 
FWA a fost rezultatul înțelegerii faptului că, 
prin unirea forțelor, membrii Asociației pot 
informa consumatorii mai eficient despre 
indicațiile geografice maghiare, despre siste-
mul de denumiri de origine controlate, despre 
regiunile viticole și vinurile lor tipice.

Members of FWA

Regiunea Viticolă a 
Ungariei Superioare: 
EGER - Crama Tóth 
Ferenc

Regiunea Viticolă  
Panonică:  
SZEKSZÁRD -  
Vida Péter Szekszárd

Regiunea Viticolă Tokaj:  
TOKAJ -  
Vinuri Organice 
Tokaj-Hétszőlő
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În zilele noastre, în aproape toate domeniile, gândirea 
și acțiunea colective au căpătat o importanță sporită 
și însemnătatea muncii în echipă a crescut. Suntem 
ferm convinși că patru sunt mai mulți și mai buni 
decât unul, cu condiția să poată coopera în mod 
corect și să găsească obiective comune dincolo de 
interesele lor individuale. Asta am realizat noi. 

Katalin Tóth 

Trebuie să fim curajoși. Înfruntând împreună 
concurența, suntem mai puternici decât dacă ne-am 
mulțumi să ne vedem de afaceri în micile noastre 
bule. Acest drum parcurs de noi împreună oferă 
șansa unui progres real. 
 
Anna Gézárt

Cred că este posibil să faci lucrurile în acest fel. Să 
acționezi în spiritul valorilor comune, să cooperezi 
peste granițele regiunilor viticole și, nu în ultimul 
rând, să lucrezi în compania unor oameni mari. 
Împreună. 
 
Péter Vida

Legăturile interpersonale au fost întotdeauna 
importante în lumea vinului. Chiar și bucuria 
vinului este ceva extrem de personal. Acesta este 
motivul pentru care noi credem că unirea forțelor și 
colaborarea cu vinificatorii care împărtășesc valori-
le noastre și vizează aceleași niveluri de calitate este 
ceva interesant și distractiv. 
 
Gergely Makai
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Podgoria Etyek-Buda

Etyeki Kúria  
Sauvignon 
Blanc

Etyeki Kúria  
Chardonnay 

Clima mai rece a regiunii viticole 
Etyek-Buda se potrivește cu 
Sauvignon Blanc ca o mănușă. 
Vinurile fabricate în această 
regiune, din acest soi, se disting 
prin suculența și aciditatea 
vibrantă și, stilistic vorbind, 
ocupă terenul intermediar între 
stilul clasic din Loire, mai reținut 
aromatic, stilul modern, intens, 
din Noua Zeelandă. La Etyeki 
Kúria s-a optat pentru fermen-
tarea la temperaturi scăzute și 
tehnologia reductivă, pentru a 
spori aromele primare fructate. 
O scurtă maturare pe drojdii fine 
conferă vinurilor o complexitate 
texturală suplimentară.

Locație geografică: 

Sol principal:

Climă:

Suprafață de viță-de-vie: 
 
Cele mai populare soiuri:  

Acest soi internațional clasic 
se dezvoltă pe solurile bogate 
în calciu din regiunea viticolă 
Etyek-Buda. Terroirul Etyek nu 
poate fi înțeles corect fără a-i 
cunoaște Chardonnay-urile, de-
oarece acestea sunt unele dintre 
cele mai de succes produse din 
regiune. Etyeki Kúria produce 
Chardonnay-uri în diferite 
stiluri. Acest vin este parțial 
fermentat în stejar și parțial în 
rezervoare de oțel. Este un vin 
picant și extrem de complex.

Etyek-Buda DOC

Etyek-Buda DOC

o parte a regiunii viticole Pannonia Superioară, situată în Transdanubia  
(teritoriul Ungariei de pe malul drept al Dunării) de Nord. 

calcar

ierni reci și veri răcoroase 
 
1.652 ha
 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir

Etyek-Buda DOC

Kúria Sopron 
Merlot

Kúria Sopron  
Kékfrankos

Unii numesc Etyek-Buda 
“Burgundia maghiară”, așa că 
nu ar trebui să fie o surpriză 
faptul că Pinot Noir și-a găsit 
o a doua casă aici. De-a lungul 
istoriei sale de două decenii 
în regiune, acest soi sensibil a 
generat multă atenție și a condus 
la crearea unui stil propriu, care 
reflectă terroir-ul Etyek-Buda. 
Pinot Noir-urile de la Etyeki 
Kúria sunt maturate în butoaie 
de stejar maghiar, austriac și 
francez, iar vinurile rezultate 
sunt elegante, complexe și 
multifațetate. Acestea reprezintă 
mândria și bucuria cramei.

Cu mai mult de jumătate 
din podgoriile sale dedicate 
acestui soi, Sopron este cea mai 
importantă regiune producă-
toare de Kékfrankos, conside-
rată, pe bună dreptate, “Patria 
Kékfrankos”. Strugurii cultivați 
aici produc vinuri cu taninuri 
moderate, aciditate suculentă, 
echilibru bun și un gust fructat 
vibrant. Toate cele de mai sus 
sunt valabile pentru Kékfrankos 
de la Etyeki Kúria, împreună cu 
beneficiile suplimentare care 
rezultă din maturarea corectă 
atât la butoi cât și în sticlă. Vinul 
rezultat prezintă o eleganță 
răcoroasă și poate fi păstrat în 
pivniță mulți ani de acum încolo.

Astăzi, regiunea viticolă 
Sopron este cunoscută mai ales 
pentru vinurile roșii. Clima rece, 
caracterizată de vânt, împreună 
cu solurile bogate în minerale, 
produce vinuri vibrante, cu 
note de fructe coapte. Merlotul 
de mare succes al lui Etyeki 
Kúria satisface pe oricine prin 
textura sa catifelată și o expresie 
frumoasă de terroir. Acest vin 
roșu maturat în stejar prezintă 
un echilibru excelent, cu un 
potențial mare de învechire.

Etyeki Kúria  
Pinot Noir

Sopron DOC Sopron DOC
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Înființată în: 

Podgorii: 

Producție: 

Web:

E-mail:

Crama Etyeki Kúria

Credem că viitorul este construit pe baza trecutului, iar noi ne străduim să lucrăm într-un spirit inovator, 
respectând în același timp tradițiile și învățând din ele. Ca o piatră de hotar importantă în istoria noastră, 
am fost primii din regiune care au plantat Pinot Noir pentru a face vinuri roșii liniștite (soiul fusese folosit 
anterior doar pentru spumante). Faptul că lucrăm în două locații distincte, Etyek-Buda și Sopron, ne permite 
să creăm un sortiment interesant de vinuri - de la vinuri spumante ușoare, fructate, până la vinuri albe 
clasice, mai acide și până la vinuri roșii mature. Locul de naștere al trio-ului Sauvignon Blanc, Chardonnay și 
Pinot Noir este zona viticolă Etyek-Buda, situată la doar 30 de minute de Budapesta, în timp ce în podgoriile 
Sopron, care se află în partea de nord-vest al Ungariei, la granița cu Austria, domină Kékfrankos și Merlot.

1996

32 de hectare în podgoria Etyek-Buda și 22 de hectare în podgoria Sopron

250.000 bottles/year 

eu.etyekikuria.com 

etyek@etyekikuria.com

Când am început să construim 
noul sediu al proprietății noastre, 
de un lucru eram siguri: clădirile 
vechi care aparțineau cramei 
trebuie păstrate. Aceasta a fost 
una dintre premisele de bază pe 
care arhitectul a trebuit să le ia în 
considerare înainte de a-și face pla-
nurile pentru o cramă modernă, 
de ultimă generație. După munca 
zilnică în podgorii și pivniță, am 
avut numeroase întâlniri ce păreau 
nesfârșite, încercând să armoni-
zăm conceptele arhitectului cu cele 
ale vinificatorului, pentru a face 
ca toate facilitățile cramei să fie 
cele ideale. 
 
Cu toate acestea, privind înapoi, 
nu procesul de pregătire de doi ani 
a lăsat cele mai puternice amintiri, 
ci ultimele două luni ale lucrărilor 
de construcție. Ceea ce le-a făcut 
atât de memorabile a fost faptul că 
etapele finale au coincis cu sezonul 
recoltei. Până atunci, construcția 
ajunsese la parter, dar acest 

lucru însemna doar pereți goi de 
jur-împrejur. Când primii ciorchini 
au început să apară, în pivniță încă 
lipseau părți ale acoperișului, iar 
unele secțiuni nu aveau niciun fel 
de corpuri de iluminat instalate. 
La porți, camioanele încărcate 
cu struguri și cele încărcate cu 
beton se concurau pentru intrare. 
Sursele de energie disponibile 
erau insuficiente pentru a opera 
macaraua și presa în același timp. 
În perioada de două luni a recoltei, 
rezervoarele de inox au fost mutate 
de șaisprezece ori. 
 
În cele din urmă, totul a ieșit bine; 
vinurile și noile facilități ne-au 
depășit așteptările. A fost o peri-
oadă provocatoare, dar a meritat. 
De atunci, ori de câte ori epuizarea 
pare să se instaleze în perioada de 
recoltă, trebuie doar să ne amintim 
prin ce am trecut atunci și, dintr-o 
dată, sarcina pare mult mai puțin 
descurajantă.

Cum se  
construiește  
o cramă în  
timpul recoltei

https://www.etyekikuria.com
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Disrupție pe 
scena vinului
Etyek este o regiune viticolă cu 
climă nordică și soluri calcaroa-
se. Atât condițiile naturale, cât și 
cererea pieței păreau să favorize-
ze producția de vinuri albe. 
 
Acestea au fost condițiile pe care 
Etyeki Kúria a trebuit să le ia 
în considerare atunci când și-a 
început activitatea. A trebuit să 
ne bazăm pe soiuri internaționa-
le bine adaptate climatului mai 
răcoros, cum ar fi Chardonnay și 
Sauvignon Blanc. Decizia a fost 
una bună, calitatea vinurilor 
noastre a fost ridicată și consec-
ventă de la început. Pentru o cra-
mă care făcea primii pași într-o 
regiune viticolă aproape complet 
uitată, era deosebit de important 
ca aceste vinuri să obțină rapid 
recunoaștere și să fie plăcute de 
consumatorii interni. 
 
Având în vedere toate acestea, 
ideea a de a planta Pinot Noir, 
cu intenția de a produce vinuri 
roșii în Etyek, la începutul anilor 
2000, a fost o mișcare destul 
de îndrăzneață și riscantă. Pe 
atunci, soiul Pinot Poir era 
folosit în regiune doar pentru a 
face vinuri albe spumante. La 
Etyeki Kúria, planurile pentru 
producția de vin roșu au început 
să prindă contur la sfârșitul 

De atunci, Pinot Noir a devenit 
unul dintre soiurile caracteris-
tice ale cramei noastre. Cu toate 
recunoașterile pe care vinul le-a 
adunat de-a lungul anilor, ceea 
ce odată părea o mișcare riscan-
tă a devenit complet justificată. 
Pinot Noir de la Etyeki Kúria 
este văzut pe scară largă ca un 
punct de reper în rândul repre-
zentanților maghiari ai acestui 
soi. Cu toate acestea, realizarea 
de care suntem cei mai mândri 
este că vinurile noastre din Pinot 
Noir au fost atât de bune încât 
au convins mai mulți vinificatori 
locali să o ia pe urmele noastre 
și, astăzi, Pinot Noir, vinificat 
ca vin roșu, este unul dintre cele 
mai importante stiluri de vin din 
Etyek-Buda.

Reviving a  
forgotten  
wine region

Tradiția viticulturii și vinifica-
ției din Etyek datează de mai 
bine de un mileniu. Timp de 
multe secole, regiunea a jucat 
un rol vital în aprovizionarea 
comercianților de vinuri și a 
restaurantelor din capitala din 
apropiere, Budapesta. Dar, ca în 
majoritatea celorlalte regiuni 
viticole europene, invaziile 
de filoxeră au dat o lovitură 
devastatoare industriei. În 
acel moment, toate semnele au 
sugerat că soarta viticulturii 
din Etyek era curmată.
Istoria vinificației moderne din 
Ungaria a început în anii ‘90. 
Poate că este mai corect să o 
numim repornire sau reînviere. 
Acesta este momentul în care 
podgoriile Etyek – Buda au 
fost recunoscute oficial ca fiind 
un district viticol. În acest 
moment, un personaj important 
din istoria vinificației maghiare 
și-a început cariera în regiune. 

Tibor Báthori a fost primul 
care a introdus atât presarea 
ușoară a strugurilor cu ajutorul 
preselor pneumatice, cât și 
fermentarea la temperatură 
controlată. Aceste tehnologii 
joacă un rol vital în producerea 
de vinuril expresive, cu arome 
pronunțate de fruct.
Multe dintre principalele 
crame maghiare de astăzi și-au 
început cariera în acest deceniu. 
Suntem mândri de faptul că 
Etyeki Kúria a fost unul dintre 
primii care a popularizat pentru 
publicul larg vinurile Etyek în 
anii ‘90. Ni se pare deosebit de 
inspirant faptul că vinăria și-a 
început activitatea în aceeași 
clădire în care a lucrat și Tibor 
Báthori. Cu toate acestea, nu 
doar realizările sale ne inspiră, 
ci și faptul că suntem conduși 
de o dorință similară de a inova 
și de a găsi noi modalități de 
dezvoltare.

anilor ‚90. Plantarea a început 
în 2001, folosind clone franceze 
și germane, potrivite pentru 
producția de vin roșu. Primul 
nostru Pinot Noir a fost îmbute-
liat în 2003.
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Podgoria Tokaj
Localizare geografică: 
 
Soluri principale: 
 
Clima: 
 
Suprafață viță de vie: 
 
Cele mai populare soiuri:

Tokaj-Hétszőlő 
Estate 
Furmint Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Furmint  
Selection Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Late Harvest 
Bio

Furmint este cel mai important 
soi din regiunea viticolă Tokaj. 
Fiind un soi cu arome neutrale, 
este capabil să exprime terroir-ul 
cu mare precizie. Aciditatea 
destul de vibrantă, tipică soiului, 
contribuie la eleganța și longevi-
tatea vinurilor. În cazul Furmint 
Selection, mustul boabelor de 
struguri atent selecționate este 
fermentat în cuve de lemn și îm-
bătrânit pe drojdiile spontane. 
Este un vin cu arome intense, 
corpolență bună, persistență 
mare și potențial remarcabil de 
îmbătrânire.

Furmintul este folosit pentru a 
face vinuri în Tokaj de mai multe 
secole, deci este considerat, pe 
bună dreptate, un soi indigen. 
Pentru a fi pus cel mai bine în 
valoare are nevoie de soluri 
bogate în minerale, iar când 
aceste cerințe sunt îndeplinite 
vinurile își reflectă terroir-urile 
cu mare precizie. Din 2009, 
Tokaj-Hétszőlő a decis să pună 
un accent mult mai mare pe pro-
ducerea vinurilor seci. Cu Estate 
Furmint, scopul nostru este 
de a păstra aromele de fructe, 
producând în același timp un vin 
ușor, dar cu substanță.

Furmint este un soi renumit 
pentru aciditatea sa vioaie și 
pentru capacitatea de a acumula 
zaharuri. Bobițele de struguri 
stafidiți se pretează producției 
de vinuri dulci, iar acest lucru 
a ajutat la formarea statutului 
legendar de care se bucură Tokaj 
de mai multe secole. Alături de 
un fel de mâncare bine ales, aro-
mele bogate de miere și fructe 
uscate ale vinurilor dulci din 
struguri culeși târziu compun o 
experiență culinară de neuitat. 
La Tokaj-Hétszőlő, recolta târzie 
(Late Harvest) este fermentată 
în rezervoare de oțel, pentru 
a păstra aromele seducătoare 
de fructe și pentru a obține o 
eleganță suplă.

Tokaj DOC Tokaj DOC Tokaj DOC 

regiunea viticolă Tokaj, nord-estul Ungariei 
 
subsol vulcanic, acoperire de loess 
 
ierni reci, veri moderat-calde 
 
5.700 ha 
 
Furmint, Hárslevelű, Sárgamuskotály

Peisajul cultural istoric
al regiunii viticole Tokaj
face parte din patrimoniul mondial UNESCO

Tokaj-Hétszőlő 
Szamorodni 
Sweet Bio

Tokaj-Hétszőlő 
Aszú  
5 Puttonyos

Szamorodni este un tip de vin 
unic pentru Tokaj. Numele este 
de origine poloneză și înseamnă 
“așa cum vine”. Numele se referă 
la faptul că, spre deosebire de 
vinurile Aszú, unde boabele 
stafidite sunt culese separat, la 
Szamorodni, ciorchinii - care 
conțin atât boabe sănătoase cât 
și boabe atinse de putregaiul 
nobil - sunt recoltați întregi. După 
fermentare, vinul este maturat 
în butoaie. Tokaj-Hétszőlő 
Szamorodni Dulce este un vin 
modern, vibrant și răcoritor, cu 
arome opulente de fructe uscate 
și un echilibru excelent între 
aciditate și restul de zaharuri.

Microclimatul unic din Tokaj, 
ciuperca Botrytis cinerea 
(“putregaiul nobil”) și secolele 
de experiență sunt ingredientele 
esențiale pentru crearea vinu-
lui-minune: Tokaj Aszú. După 
recoltarea manuală, dificilă și de 
durată, când bobițele stafidite 
sunt culese una câte una, 
fructele atinse de putregaiul 
nobil (aszú) sunt imersate în vin, 
apoi presate și, în conformitate 
cu reglementările în vigoare, 
fermentate, maturate în butoaie 
și, la final, învechite la sticlă. 
Aszú-ul lui Tokaj-Hétszőlő se 
caracterizează printr-un evantai 
de arome extraordinar, echilibru 
excelent și complexitate. 

Tokaj DOC Tokaj DOC
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Viile organice de primă clasă ale Tokaj-Hétszőlő sunt situate pe 
versanții sudici ai Muntelui Tokaj. Hétszőlő datează din 1502. În trevut, 
aparțineau familiilor regale, inclusiv cele ale împăraților monarhiei 
austro-ungare. „Hétszőlő” înseamnă cele mai bune 7 parcele de viță-
de-vie de pe Muntele Tokaj. Hétszőlő folosește numai strugurii proprii, 
culeși manual, care sunt tratați cât mai natural cu putință. Pivnița is-
torică Rákóczi este deținută de Crama Hétszőlő și este situată în inima 
orașului Tokaj, chiar lângă biserica din piața principală a orașului.

Vinuri Organice Tokaj-Hétszőlő
Înființat în: 

Podgorii: 

Producție: 

Web:

E-mail:

1502 / 1991

55 de hectare în podgoria Tokaj 

150.000 sticle / an 

www.tokajhetszolo.com/en 

tokaj@hetszolo.hu

Unul dintre lucrurile care fac 
fenomenul “Aszú” (stafidirea 
sub acțiunea putregaiului nobil) 
atât de special este faptul că 
nici măcar vinificatorii care 
lucrează pe tot parcursul anului 
cu acest tip de struguri nu pot 
ști niciodată la ce să se aștepte. 
Gergely Makai, vinificatorul șef 
de la Tokaj-Hétszőlő, susține că 
la fiecare recoltă i se reamintește 
constant faptul că în podgoriile 
în care Aszú urmează să ia naș-
tere au loc evenimente imprevi-
zibile, aproape miraculoase. 
 
„În timpul recoltării, ies 
să verific vița-de-vie și nu 
găsesc semne că se formează 
bobițe aszú. Și, apoi, după abia 
o săptămână, ciorchinii sunt 
plini de boabe stafidite afectate 
de Botrytis. Știința a venit cu 
explicații pentru multe aspecte 
ale condițiilor care conduc la 
formarea strugurilor aszú. Știm 
ce caracteristici ale terroirului 
și soiurilor sunt necesare. Știm, 
de asemenea, că perioadele 
umede trebuie să fie urmate 

Misterul Aszú de o perioadă mai uscată. Cu 
toate acestea, nu există nicio 
modalitate de a prezice cu certi-
tudine când încep să se dezvolte 
strugurii aszú. În unii ani nu 
se dezvoltă deloc. Recolta este 
o perioadă plină de nervozitate 
pentru vinificatorii din întreaga 
lume, cu toate acestea, în Tokaj 
există un element suplimentar 
care se adaugă durerilor de cap: 
așteptarea anxioasă pentru 
apariția fructelor aszú. 
 
A fi la mila naturii este ceva 
care ne leagă de generațiile care 
lucrau în Tokaj mult înaintea 
noastră. Ne duce înapoi cu cinci 
secole în urmă și ne face să ne 
simțim recunoscători pentru 
că avem acest memento, care 
leagă prezentul nostru de trecut. 
Primul document care face 
referire la Aszú datează din 1571 
și menționează în mod specific 
podgoria Hétszőlő, care nu este 
doar numele cramei noastre din 
prezent, ci și cea mai importantă 
podgorie a noastră, cât și locația 
în care a fost construită crama”.

http://www.tokajhetszolo.com/en
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Devenim organici pentru a 
ne proteja patrimoniul

Vinificarea maghiară modernă 
a început în anii ‘90. Tokaj-
Hétszőlő, fondată în 1502, a 
fost printre primele crame din 
Ungaria care, după prăbușirea 
comunismului, s-a reconectat 
la moștenirea sa istorică. În 
retrospectivă, este clar că acest 
nou început a însemnat mult 
mai mult decât simplul fapt că 
am fost printre primii care au 
făcut acest lucru.
Ceea ce face ca viile - care 
formează o proprietate continuă 
ce înconjoară clădirea centrală a 
cramei - să fie atât de prețioase 
este faptul că au fost ferite de 
utilizarea substanțelor chimice, 
care a fost atât de răspândită 
în a doua jumătate a secolului 
al XX-lea și, prin urmare, 
când a fost restabilită crama, 
a fost ușor să optăm pentru 
agricultura ecologică. Trebuie 
remarcat faptul că, la acea 
vreme, agricultura durabilă și 
protecția microbiomului solului 
erau departe de a fi o preocu-
pare majoră în Ungaria sau în 
Europa.
2009 a fost anul în care am 
făcut următorul pas major. 
Am fost printre primele crame 
din Tokaj care au decis să se 
conformeze practicilor agricole  
cu certificare ecologică. Acest 
lucru a însemnat că trebuie să 
garantăm că toate procesele 
aplicate, de la viticultură la 
îmbutelierea vinurilor, sunt 
ecologice.

La vremea respectivă, eram tul-
burați de îndoieli și bântuiți de 
frici. Cu toate acestea, ultimul 
deceniu a demonstrat în mod 
clar că cele două podgorii ale 
noastre, Hétszőlő și Nagyszőlő, 
au fost clasificate în mod justifi-
cat ca fiind de primă clasă (first 
growth), cu secole în urmă. 
Condițiile oferite de aceste 

parcele ne permit să obținem o 
calitate constantă, atât pentru 
vinurile noastre dulci (care 
necesită vreme umedă toamna - 
ceea ce la rândul său reprezintă 
o amenințare gravă pentru 
sănătatea viței de vie), cât și 
pentru vinurile seci, categorie 
a cărei creștere a transformat 
total scena vinurilor din Tokaj.

Revoluția 
vinurilor 
seci

Timp de secole, numele Tokaj a 
fost sinonim cu vinurile dulci. Și, 
deși Tokaji Aszú este încă gloria 
încoronată a vinurilor produse în 
regiune, “revoluția vinurilor seci” 
din ultimii ani a reprezentat un 
nou capitol în istoria Tokaj. 

Doi tineri profesioniști au fost 
principalii responsabili pentru 
creșterea în importanță a vinuri-
lor seci la Tokaj-Hétszőlő. Gergely 
Makai a început ca vinificator, 
iar astăzi este director general. 
Tamás Oroszlán a început în cali-
tate de coordonator de degustări 
și astăzi este directorul nostru de 
vânzări și marketing. Împreună, 
cei doi au o experiență viticolă și 
vinicolă impresionantă, cu o în-
țelegere aprofundată a secretelor 
pieței mondiale a vinului. 

Începuturile au fost destul de 
puțin promițătoare, deoarece 

prima recoltă, 2010, a fost anul 
cel mai provocator, cu cantități 
record de ploaie și temperaturi 
scăzute. A fost nevoie de multă 
dedicare și atenție pentru detalii 
în podgorii și, apoi, de o selecție 
atentă a parcelelor potrivite, pen-
tru a identifica strugurii potriviți 
pentru prima noastră selecție 
Furmint. Din fericire, vinul a fost 
bine primit. 2011 s-a dovedit a fi 
un an excelent. Când s-a făcut vi-
nul și selecția Furmint, am ținut 
cont de lecțiile învățate în anul 
precedent. Următoarele recolte 
au fost în principal caracterizate 
de reglaje fine în ceea ce privește 
gestionarea stejarului. 

A fost dificil să aflăm nu numai 
care vii produc cei mai buni 
struguri pentru vinurile seci, ci 
și ce secțiuni dintr-o anumită 
vie. În Tokaj, compoziția solului 
poate varia foarte mult chiar și 
în cadrul aceleiași parcele. În cele 
din urmă, cea mai înaltă zonă a 
noastră, Kis Garai, s-a dovedit 
a fi cea mai potrivită. Aceasta 
este o vie în care solul de loess 
s-a erodat aproape complet și 
rădăcinile viței trebuie să își taie 
direct drum în subsolul vulcanic. 
Strugurii cultivați în acest loc 
produc vinuri cu un puternic 
caracter mineral și acesta este 
un stil care este din ce în ce mai 
solicitat - nu doar în Ungaria, ci 
în întreaga lume.
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Podgoria Szekszárd
Localizare geografică:  
 
Soluri principale: 
 
Climă: 
 
Suprafață viță-de-vie: 
 
Cele mai populare soiuri:

parte a regiunii viticole panonice, este situată în partea de sud a Transdanubiei 
 
loess 
 
ierni ușor reci, veri calde 
 
2.600 ha 
 
Kékfrankos, Kadarka

Vida Péter 
Tündértánc

Vida Péter 
Bonsai Kadarka

În afară de cultivarea soiurilor 
indigene, această regiune vitico-
lă are o tradiție îndelungată în 
cultivarea soiurilor internați-
onale. Acestea funcționează 
bine în toate amestecurile 
tipice din regiune: rose-uri, roșii 
ușoare sau mai corpolente. În 
Tündértánc, fructul suculent 
și rotund al Merlotului este 
ridicat de caracterul vibrant al 
Kékfrankos. Reiese un amestec 
îmbietor, fermecător și elegant, 
foarte asemănător cu un dans al 
zânelor.

Kadarka a fost cultivat în 
Ungaria încă din secolul al 
XV-lea și, până în prezent, 
este considerat un soi local. 
Astăzi, una din patru vițe-de-
vie Kadarka este cultivată în 
Szekszárd. Vinificatorii locali 
au avut întotdeauna o afinitate 
specială pentru acest soi, așa 
cum se demonstrează prin faptul 
că toate plantațiile cu adevărat 
vechi din Szekszárd sunt de 
Kadarka. Strugurii pentru Vida 
Bonsai provin din viță-de-vie 
centenară, iar caracterul picant, 
vioiciunea, eleganța și vivaci-
tatea răcoritoare vor încânta cu 
siguranță orice iubitor de vin.

Szekszárd DOC Szekszárd DOC

Vida Péter 
Lösz

Vida Péter 
Bikavér

Vida Péter 
Hidaspetre 
Kékfrankos

Principalul tip de sol din 
Szekszárd este loess. Vinurile 
obținute din strugurii cultivați 
pe soluri de loess sunt, de obicei, 
expresive, cu arome fructat-flo-
rale, aciditate blândă și taninuri 
și necesită învechire extinsă, 
nici măcar în cazul vinurile mai 
substanțiale, fiind gata de băut 
la o vârstă relativ fragedă. Vida 
Lösz este un vin elegant și fer-
mecător, o adevărată reflectare a 
terroirului văilor Szekszárd.

Bikavér este amestecul tradiți-
onal și emblematic al regiunii, 
un vin care a fost mereu apreciat 
de-a lungul istoriei sale îndelun-
gate. O jumătate este formată 
din Kékfrankos și Kadarka, iar 
restul este un amestec atent 
selecționat al soiurilor inter-
naționale a căror cultivare este 
permisă. Amestecul este, apoi, 
maturat în butoaie timp de cel 
puțin un an. Vida Bikavér pre-
zintă un caracter condimentat, 
echilibru și eleganță impecabile, 
ce definesc un adevărat vin 
Szekszárd.

O varietate provenită din vechile 
teritorii dalmate-maghiare-aus-
triece, Kékfrankos are o mare 
capacitate de a transmite 
specificitățile terroir-urilor, este 
capabilă să facă față modifi-
cărilor cauzate de încălzirea 
globală și să producă vinuri de 
calitate superioară. Unul dintre 
cele mai importante soiuri din 
regiunea viticolă Szekszárd, vi-
nurile premium din Kékfrankos 
provenind din struguri de pe 
o singură încep să primească 
atenția pe care o merită. Vida 
Hidaspetre este un astfel de vin 
dintr-o singură parcelă, care 
este caracterizat de echilibru și 
taninuri înviorătoare.

Szekszárd DOC Szekszárd DOC

Szekszárd DOC
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În 2011, Péter Vida a primit prestigiosul premiu “Vinificatorul anului”. În anii următori, decizii importante pe 
termen lung au fost luate de familie, iar podgoriile au fost replantate în conformitate cu noua strategie. După 
o așteptare de trei decenii, ei se află, în cele din urmă, în posesia podgoriilor care pot exprima adevăratul 
terroir Szekszárd. „Scopul nostru este să promovăm ideea că vinurile autentice Szekszárd sunt unele elegante 
și primitoare”, spune Péter Vida. Accentul cade pe Kékfrankos, Kadarka și Szekszárd Bikavér. Familia Vida 
crede că acestea sunt vinurile care exprimă cel mai bine caracterul unic al regiunii. Producerea strugurilor de 
calitate superioară este principala lor prioritate: “Vița-de-vie ar trebui să se bucure de condiții ideale. Facem 
tot posibilul pentru a realiza acest lucru și tratăm vița de vie în cel mai natural mod posibil”.

Înființată în: 

Podgorii: 

Producție: 

Web:

E-mail:

1989

23 de hectare în podgoria Szekszárd 

120.000 sticle / an 

www.vidaborbirtok.hu/en 

info@vidaborbirtok.hu

Vida Péter Szekszárd

De ce vin?

Fondatorul cramei, Péter Vida 
- câștigătorul prestigiosului 
premiu “Vinificatorul anului” 
în 2011 - este una dintre figurile 
emblematice din regiunea viticolă 
Szekszárd de astăzi. Cu toate aces-
tea, ascensiunea lui nu a ușoară. 
În mod tradițional, aproape toate 
familiile din Szekszárd dețineau 
unele podgorii și făceau vin, dar 
rareori produceau mai mult decât 
nevoile gospodăriei. 
 
“Eram elev de gimnaziu când fa-
milia mea a cumpărat un teren de 
aproximativ 2.000 metri pătrați 
în Bakta, unde, așa cum se spune, 
e imposibil să intri în posesia unui 
teren altfel decât prin moștenire. 
Din punct de vedere istoric, a fost 
cea mai apreciată podgorie din 
Szekszárd, dar odată cu trecerea 
timpului, orașul a înghițit-o, iar 
proprietățile de locuit au preluat 
din teritoriul viei. Astăzi, suntem 
singura familie care a rămas cu 
podgorii active în Bakta. 

 
Eu am fost cel din familie care a 
studiat enologia, de aceea a fost 
responsabilitatea mea, alături 
de frații mei, să am grijă de 
vița-de-vie. Eram curios să văd 
ce părere au alții despre munca 
pe care am făcut-o, așa că am 
decis să îmi înscriu Kadarka la un 
concurs local de vinuri. Vinul a 
fost înregistrat sub numele tatălui 
meu și am ținut întreaga afacere 
în mare secret. 
 
Într-o dimineață de duminică, 
tatăl meu își citea ziarul și acolo, 
cu litere îngroșate, apărea scris că 
vinul numărul unu la competiția 
locală a fost Kadarka lui Sándor 
Vida. Tatăl meu era o persoană cu 
adevărat severă, dar, în acel mo-
ment, am văzut lacrimi de bucurie 
în ochii lui. M-a îmbrățișat și mi-a 
spus: “Vei vedea, într-o zi Domnul 
te va răsplăti”. Reacția și remarcile 
sale mi-au confirmat convingerea 
mea că producerea vinurilor este o 
carieră plină de satisfacții”.

http://www.vidaborbirtok.hu/en
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Cheile pivniței

Ca elev, Péter Vida a studiat vi-
ticultura și enologia. Mulți mari 
profesori pe care i-a întâlnit 
acolo au avut un impact puter-
nic în cariera sa. “Îmi amintesc 
că unul dintre profesorii mei 
și-a început lecția de viticultură 
ridicând niște foarfece de vie în 
fața clasei, iar apoi a întrebat: 
“Ce țin în mână?”. “Foarfece 
de tăiat, domnule profesor”, a 
răspuns clasa. Iar răspunsul său 
a fost: “Vă rog, amintiți-vă acest 
lucru, acestea nu sunt foarfece 
de tăiere, ci cheile pivniței”. 

Când îți dai seama că cel mai 
important factor care determină 

calitatea vinurilor este calitatea 
strugurilor, trebuie să accepți, 
de asemenea, că, fiind vinifi-
cator, ești la mila naturii. Este 
adevărat că, date fiind condițiile 
climatice pe care le avem în 
Szekszárd, riscurile implicate în 
vinificație nu sunt atât de mari. 

Szekszárd, ca regiune viticolă, 
este unică: rețeaua densă de 
dealuri și văi creează zone unice 
în ceea ce privește microcli-
matul și expunerea. Cu toate 
acestea, secretul strugurilor 
opulenți și a texturilor seducă-
toare pe care vinurile Szekszárd 
le oferă și pe care consumatorii 

le iubesc atât de mult este solul 
local: loess. 

Experții sunt de acord că 
vinurile obținute din struguri 
cultivați pe soluri de loess 
sunt de obicei expresive, cu 
arome floral-fructate, aciditate 
și taninuri blânde, și nu au 
nevoie de maturare și învechire 
prelungite, nici măcar în cazul 
vinurilor mai substanțiale, ele 
fiind gata de băut la o vârstă re-
lativ fragedă. Ca o recunoaștere 
a importanței acestui tip de sol, 
am decis să numim unul dintre 
vinurile noastre din categoria 
premium: Lösz”.

Bonsai în  
Szekszárd

Lui Péter Vida îi place să-i ducă 
pe vizitatori la un tur ghidat în 
podgorii. “Odată a venit în vizită 
un comerciant de vin japonez. 
A gustat vinurile, a ascultat 
povestea soiului Kadarka și 
apoi mi-a cerut să-l duc să vadă 
via. Când am ajuns, a sărit din 
mașină, a alergat spre vița-de-
vie, în tot acest timp bătându-și 
fruntea de parcă tocmai ar fi fă-
cut o mare descoperire. “Bonsai, 
bonsai!”, A strigat el.

Am aflat mai târziu că în 
Japonia există un ritual sacru, 
prin care bunicul dăruiește bon-
saiul pe care l-a plantat cu zeci 
de ani în urmă și pe care apoi 
l-a îngrijit și tăiat cu grijă nepo-
tului său. Acest copac mic este 
întruchiparea grijii, încrederii 
și iubirii care leagă generațiile. 
Asta a văzut oaspetele meu în 
viile mele vechi - și a avut drep-
tate. Aceste vițe de Kadarka au 
fost plantate, tăiate și îngrijite 
de strămoșii noștri.
O plantație de Kadarka din anii 

1920 este ceva rar și reprezintă o 
mare valoare în sine. Trebuie să 
te apleci sau chiar să îngenun-
chezi atunci când lucrezi la ele, 
deoarece acestea sunt vițe de 
vie vechi, conduse aproape ca 
niște tufișuri. Eticheta noastră 
de Kadarka Bonsai reprezintă 
o plantă de dimensiuni medii 
– între cea a unui bonsai și 
cea a unui butuc de viță de 
vie. Intenția a fost aceea de a 
exprima că, deși sunt de dimen-
siuni mici, viile vechi sunt mai 
înțelepte decât oamenii”.
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Podgoria Eger
Localizare geografică:  

Soluri principale:  

Clima:  

Suprafață cu viță-de-vie:  
 
Cele mai populare soiuri: 

Tóth Ferenc 
Egri Csillag 
Superior

Tóth Ferenc 
Egri Csillag

Tóth Ferenc 
Egri Kadarka

Egri Csillag Superior trebuie 
să conțină cel puțin patru 
soiuri albe diferite și cel puțin 
jumătate dintre ele trebuie să fie 
indigene, din bazinul carpatic. 
Există trei categorii diferite, 
toate seci: Clasic, Superior și 
Mare superior. Tóth Ferenc Egri 
Csillag Superior este un vin alb 
concentrat, parțial maturat în 
lemn de stejar, care se pretează 
la consum de de sine stătător dar 
care este, de asemenea, excelent 
ca acompaniament pentru mân-
căruri selectate corespunzător.

Nu există un singur soi alb care 
să domine regiunea viticolă 
Eger, nici din punct de vedere 
al suprafeței de viță-de-vie, 
nici al volumului produs. Cu 
toate acestea, vinurile albe sunt 
importante - 45% din totalul 
suprafețelor. Amestecul de soiuri 
reprezintă o tradiție de lungă du-
rată în această regiune viticolă, 
așa că n-a fost deloc o inovație 
să ajungem la ideea amestecului 
alb “Egri Csillag” (“Steaua din 
Eger”, în traducere). Tóth Ferenc 
Egri Csillag Classicus este 
produs din soiuri indigene din 
bazinul carpatic, nu are contact 
cu lemnul de stejar în timpul 
vinificării și este un vin suplu, 
răcoritor, cu gust fructat intens.

Înainte de invazia filoxerei, 
aproape 70% din viile cultivate 
în Ungaria erau Kadarka, dar 
atunci soiul a dispărut aproape 
complet. Astăzi, asistăm la o 
revigorare a popularității acestui 
soi. Ferenc Tóth face cercetări cu 
diferite clone de ani de zile, iar 
eforturile sale au fost încununa-
te de comunitatea enologilor cu 
titlul de “Ambasador al Kadarkăi 
maghiare”. Acest vin din 
Kadarka este maturat în butoaie 
pentru o perioadă scurtă de 
timp, pentru a-și păstra caracte-
rul vibrant, roșu și picant.

Eger DOC

Eger DOCEger DOC

o parte a regiunii viticole din Ungaria Superioară Eger est  
situată în nord-estul Ungariei 
 
tuf riolit 
 
ierni reci, veri moderat-calde 
 
6.000 ha 
 
Olaszrizling, Leányka, Kékfrankos, Kadarka

Tóth Ferenc 
Egri Bikavér 
Classicus

Tóth Ferenc 
Egri Bikavér 
Superior

Eger DOC Eger DOC

Bikavér a jucat întotdeauna un rol 
important în Eger. Vinificatorii 
locali sunt de acord că cel mai 
bun mod de a arăta potențialul 
regiunii este prin amestecuri. 
Conform reglementărilor, există 
trei niveluri de Egri Bikavér 
(“Sânge de taur”, în traduce-
re). Pentru nivelul de bază, 
“Classicus” Bikavér de la crama 
Tóth Ferenc, vinurile din soiuri 
diferite sunt maturate separat 
în butoaie și apoi amestecate, 
pentru a face un vin plin de corp, 
cu impresii bogate de fructe 
coapte.

Strugurii pentru Egri Bikavér 
trebuie să provină din plantații 
situate în limitele regiunii vitico-
le Eger. Componentul principal 
al amestecului este soiul local 
Kékfrankos iar reglementările 
stricte ale apelației stipulează, de 
asemenea, proporțiile diferitelor 
soiuri, metodele de vinificare 
și maturare. Tóth Ferenc Egri 
Bikavér Superior este produs din 
struguri selecționați de pe cele 
mai bune parcele pentru fiecare 
dintre soiurile care constituie 
amestecul final. Rezultă un blend 
bogat și elegant, cu un potențial 
de îndelungat de învechire.
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Una dintre cele mai vechi operațiuni “de familie” din regiunea viticolă Eger,  Crama Tóth Ferenc a fost înfi-
ințată în 1983 de “Unchiul Feri”. Ca semn de recunoștință pentru munca sa, în 2018 a fost ales “Viticultorul 
anului 2017 în Eger”. Mai multe generații, tineri și bătrâni membri ai familiei lucrează și azi împreună, cu 
pasiune, pentru a spori buna reputație a cramei și a vinurilor din Eger, în general. În 2005, o nouă generație 
s-a alăturat cramei - fiica și ginerele lui Ferenc Tóth. În anii următori, pe lângă multe investiții și dezvoltări, 
Katalin a preluat treptat conducerea operativă a cramei. Astăzi, produce vinuri de calitate superioară, în spe-
cial din două soiuri locale, Leányka și Kadarka. De asemenea, excelează cu cele două amestecuri tradiționale 
emblematice ale regiunii, vinurile Egri Csillag și Egri Bikavér, la trei niveluri diferite de calitate.

Înființată în:  
 
Podgorii: 
 
Producție: 
 
Web: 
 
E-mail:

1983

30 de hectare în podgoria Eger 

120.000 sticle / an 

www.tothferencpinceszet.hu/en 

export@tothferencpinceszet.hu

Crama Tóth Ferenc

Stabilirea amestecului final de 
vinuri - blendingul - nu este 
joacă de copii, la crama noastră. 
Procesul poate dura câteva 
săptămâni, și nu poate fi grăbit, 
amestecul trebuie făcut corect. 

Eger Bikavér (Sânge de taur din 
Eger - n. tr.) are o tradiție care 
datează de peste o sută de ani în 
această regiune viticolă. Acestui 
amestec roșu binecunoscut pe 
piețele externe i s-a adăugat 
unul nou în 2010, când vinifi-
catorii Eger au decis să creeze o 
nouă categorie, un amestec alb 
numit „Egri Csillag” (Steaua din 
Eger - n. tr). Era timpul pentru 
o astfel de categorie deoarece 
condițiile din Eger favorizează 
soiurile albe la fel de mult ca pe 
cele roșii. 

La începutul procesului de 
stabilire a amestecului final, 
în cramă multe sticle de 0,5 
l sunt umplute cu probe din 
toate vinurile existente. “Toate 
vinurile” înseamnă mai mult 
decât soiurile diferite: unele 
soiuri au mai multe versiuni, 
datorate diferenței de fermen-
tare și păstrare (rezervor de 
oțel sau butoaie de stejar). Iar în 
afara acestora există și vinurile 
obținute din parcele specifice, 
de calitate distinctă, care se 
adaugă și ele numărului de 
combinații posibile. 

Odată ce sunt degustate toate 
probele, reiese întotdeauna un 
lot care se remarcă deasupra 
tuturor celorlalte. Acel lot care 
s-a remarcat în mod deosebit 

O regiune viticolă construită 
pe amestecuri

în acel an va juca un rol cheie 
în amestec. Următorul pas este 
de a face diverse combinații, 
amestecuri de probă. În această 
etapă, vinurile de bază au roluri 
strategice. Unele pentru a 
adăuga corpolență, altele pentru 
a oferi un plus de aciditate 
sau gust, ori pentru a adăuga 
complexitate aromatică. 

Amestecurile de probă sunt 
degustate de membrii familiei 

și de colegii din cramă și, în cele 
din urmă, se votează și se alege 
care a fost cel mai bun. Fiecare, 
apoi, va lua acasă o probă din 
acest amestec pentru a-l gusta 
din nou în tihnă, seara. Apoi 
urmează un schimb de apeluri 
și mesaje, sfătuire reciprocă și 
tragerea concluziilor noastre. 
Asamblarea Csillag-urilor și a 
Bikavér-urilor cea mai intere-
santă sarcină a întregului an.

http://www.tothferencpinceszet.hu/en
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Copacul din 
vârful dealului

Síkhegy ocupă o poziție strategi-
că în regiunea viticolă Eger. Când 
te uiți în jur, poți vedea de aici 
toate celelalte podgorii importan-
te din regiune. “Când ieșim afară 
din casă dimineața, primul lucru 
pe care îl vedem la orizont este 
Síkhegy”, spun membrii familiei. 

Síkhegy a fost mult timp 
considerat unul dintre locurile 
de primă clasă pentru cultivarea 
strugurilor în Eger. Acesta este 
motivul pentru care vinifica-
torii au fost mereu dornici să 
achiziționeze parcele aici. “În 
cazul nostru, achiziția a fost un 
proces minuțios și de durată, 
suprafața continuă de pe vârful 
dealului pe care o deținem astăzi 
fiind formată prin achiziții 
de bucăți și bucățele de până 
la 8 rânduri. Acolo cultivăm 
Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc și Merlot”, spun 
proprietarii. 

“Există un copac în vârful 
dealului. Dacă te oprești lângă 
acest copac și te uiți în jur, vezi 
vii peste tot, dar și oameni ale 
căror vieți se învârt în jurul 
strugurilor. În viile din apropiere 
lucrează întotdeauna cineva. 
După părerea noastră, acesta este 
locul ideal pentru a experimenta 
un sentiment perfect de pace și 
liniște. 
A fost mereu un vis al nostru să 

facem acest loc accesibil vizitato-
rilor, astfel încât să putem gusta 
vinurile pe care le producem 
împreună. Am constatat că este 
o experiență total diferită să 
gustăm vinuri printre podgorii, 
indiferent de anotimp. Fie că este 

sezonul tăierilor, al înmuguririi, 
al coacerii sau al recoltei, stând 
chiar lângă viță de vie este mult 
mai ușor de explicat și de înțeles 
cum este munca în podgorie și 
cât efort este necesar pentru a 
produce vinul din paharul dvs”.

Transmiterea ștafetei către 
următoarea generație

Astăzi, crama familiei este condusă de Katalin Tóth. “M-
am născut în Eger. Aici locuiește familia mea. Bunicii și 
străbunicii mei din ambele părți ale familei mele au lucrat 
și ei în agricultură, cultivând struguri și legume în Eger. 

În copilărie, punctul de cotitură din viața mea a fost când, 
în urmă cu aproape 40 de ani, tata a plantat șase hectare 
de vițe în via Áfrika. De atunci, toate după-amiezile și toa-
te vacanțele școlare au fost legate de îngrijirea viței-de-vie. 
Toată munca în podgorie a fost făcută de noi - și pot spune 
că nu m-am bucurat în mod deosebit de asta. 
 

Așa că, atunci când am crescut, 
mi-am dorit un alt mod de 
viață. Am studiat finanțele și am 
devenit directorul unei bănci din 
Eger. După cum s-a dovedit, șase 
hectare era dimensiunea potrivi-
tă pentru părinții mei: ei puteau 
face față volumului de muncă, 
iar strugurii produceau suficient 
vin pentru a le asigura existența. 
Dar, la începutul noului mileniu, 
ne-am confruntat cu dilema 
asupra ce trebuie să facem cu 
mica noastră cramă. Păreau să 
existe doar două opțiuni pentru 
aceasta: extindere sau declin 
lent. 

Atunci am decis să părăsesc 
banca și să încep să lucrez cu 
normă întreagă la cramă. A fost 
o decizie importantă pentru 
întreaga familie. Mai ales pentru 
mine. Îmi amintesc primul an, 
când singurii oameni din aface-
rile cu vin pe care îi cunoșteam 
erau părinții mei. A fost un an 
deosebit de dificil și singuratic. 

Dar, pe măsură ce trecea timpul, 
am cunoscut din ce în ce mai 
mulți oameni, cunoștințele mele 
s-au extins, la fel și responsabi-
litățile mele, a trebuit să iau din 
ce în ce mai multe decizii. Am 
învățat multe de la tatăl meu, 
experiența lui este piatra de 
temelie pentru tot ce am ajuns 
să înțeleg despre vin. El a pus 
bazele pe care să pot construi 
și de pe care să pot crește prin 
propria mea experiență. Noi sun-
tem cei doi a căror muncă face ca 
vinurile noastre să fie valoroase 
și, fără îndoială, cu personalitate 
specific egeriană.
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Regiunea Viticolă  
a Balatonului

Regiunea Viticolă  
Pannonia Superioară

Podgoria Badacsony
 
Podgoria Balatonboglár
 
Podgoria Nordul Lacului Balaton
 
Podgoria Balatonfüred-Csopak
 
Podgoria Nagy-Somló
 
Podgoria Zala

Podgoria Etyek-Buda 
 
Podgoria Mór 
 
Podgória Neszmély 
 
Podgoria Pannonhalma 
 
Podgoria Sopron

Regiunea Viticolă a  
Ungariei Superioare

Regiunea Viticolă a 
Dunării

Regiunea Viticolă  
Panonică

Regiunea Viticolă Tokaj

Podgoria Bükk 
 
Podgoria Eger 
 
Podgoria Eger

Podgoria Csongrád
 
Podgoria Hajós-Baja
 
Podgoria Kunság

Podgoria Pécs
 
Podgoria Szekszárd
 
Podgoria Tolna
 
Podgoria Villány

Podgoria Tokaj

Hartă Viticolă a Ungariei
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Crama Etyeki Kúria 

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

Crama Etyeki Kúria, Vinuri Organice Tokaj-Hétszőlő, Crama Tóth Ferenc, Vida 
Péter Szekszárd, Korsós Viktor, Láng Nándor, Oláh Petra, 
Wines of Hungary - Personally

@etyekikuria

@fwahungary

@winesofhungary.personally 
@winesofhungary_personally

@tokajhetszolo @vidaborbirtok @tothferencpinceszet

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

Vinuri Organice  
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

Parteneri

Crame FWA

Fotografii

Suportul profesional

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



