
SZEMÉLYES 
ÉLMÉNY
A BOR A TERMŐHELYÉN KÓSTOLVA  
A LEGIZGALMASABB

A magyar bor változatos termőtájai mind magukban 

hordoznak egy-egy eredeti üzenetet, amelyek igazi 

mélységét a borvidéken tett látogatás során lehet meg-

tapasztalni. Hazánkban egyaránt megtalálhatók meghitt 

családi pincék, impozáns borászatok, lélegzetelállító ki-

látást nyújtó borteraszok a dűlők között, terméskőből ki-

alakított hangulatos birtokok. Bárhol is legyünk, a borok 

kóstolását anekdotázások, beszélgetések kísérik. Ismerd 

meg személyesen a borembereket, éld át a szőlőterüle-

tekből áradó nyugalmat vagy töltődj fel a dűlőtúrák, a 

tematikus kóstolók vagy a borfesztiválok pezsgése által.

Termőtájaink  
mind magukban  
hordoznak egy-egy  
eredeti üzenetet.

SZEMÉLYES
VÁLASZTÁS
TÖBB MINT SZÁZ SZŐLŐFAJTA  
ÉS MEGANNYI TALAJTÍPUS

A magyar bor rendkívüli adottsága, hogy sokszínű. 

Hazánk borászata ugyanis a szőlőfajtákat, a termőterüle-

teket és a borászati eljárásokat tekintve világviszonylat-

ban is rendkívül gazdag. Ezt a gazdagságot egészíti ki a 

borász szőlőről és borról alkotott víziója, ami a legváltoza-

tosabb ízélményt jelentő borok születését teszi lehetővé. 

Fedezd fel kedvenc borvidékedet, termelődet, borstí-

lusodat! A személyes választásod alapja egy állandóan 

megújuló paletta, ahol a pezsgőtől a természetes édes 

borig, a vulkanikus fehérbortól a nagy testű vörösborokig 

minden borstílust megtalálsz.

Fedezd fel  
kedvenc borvidékedet,  
termelődet,  
borstílusodat!

SZEMÉLYESEN,  
MAGYAR BOR
AZ ALKOTÓ: A MAGYAR BORÁSZ 

A legnagyobb értékünk az, aki évről évre eldönti, mikor  

és mennyit metsz, mit és mivel házasít, hol és mit telepít.  

Ezt a munkát sem a szőlő, sem a nap, sem a föld nem tud-

ja elvégezni, de még kigondolni sem képes. Így számunkra 

a magyar bor legnagyobb értéke: aki mindezt tudja, vagyis 

a magyar borász. Ugyan egy társulatban játszik a földdel, 

a nappal, a szőlővel, de azért ő a rendező, aki korról korra 

új élménnyé formálja a természet adta lehetőségeket. 

Tehát a boraink egyéniségek, olyanok, mint a borászaink, 

mindegyik egyedi karakterrel rendelkezik. Pont ebben 

a sokszínűségben rejlik az a kiapadhatatlan gazdagság, 

mely nélkül sok-sok egyéni ízzel lenne szegényebb a világ.

A boraink egyéniségek, 
olyanok, mint a borászaink, 
mindegyik egyedi  
karakterrel rendelkezik.  



I. VÁLTOZATOS, FELFEDEZÉSRE  
VÁRÓ TÁJAK

A Felső-Pannon borrégió változatos tájakon terül el, ahol 

a különböző termőterületeket megtestesítő hegységek 

és dombvidékek más-más, felfedezésre váró stílusoknak 

és fajtáknak adnak otthont, köztük a móri ezerjónak és a  

soproni kékfrankosnak.

II. MÚLT ÉS JELEN LEGENDÁI
A Felső-magyarországi borrégió nemcsak azért különleges, 

mert ősi legendák hazája (mint amilyen az egri bikavéré), 

de országos viszonylatban a legmagasabban fekvő bor-

termő területek is itt találhatók, számos helyen vulkanikus  

talajokkal.

III. VULKANIKUS BOROK 
Az ország legismertebb, vulkanikus talajjal rendelkező borvi-

déke Tokaj, ahonnan a külön stílust képviselő vulkáni borok  

származnak. Tokaj a világ első zárt borvidéke, melynek  

jellegzetes fajtái a furmint, a hárslevelű és a sárgamuskotály.

IV. STÍLUSGAZDAGSÁG
Legyen szó szőlőfajtákról vagy borstílusokról, sokszínűség 

és változatosság jellemzi a Duna borrégiót. Számos külön-

leges fajtánk kiváló termőtája az Alföld, úgy mint az Irsai 

Olivér, a cserszegi fűszeres vagy a kadarka.

V. FESZTIVÁLOK, ÜNNEPEK
Számtalan felejthetetlen élményt jelentő borünnep hazá-

ja a Pannon borrégió, amely a fesztiválok idején, és azokon 

túl is bővelkedik programokban, látnivalókban. A borrégió  

többek között a méltán híres villányi cabernet franc és  

a szekszárdi kékfrankos, illetve kadarka termőhelye.

VI. IZGALMAS, ŐSHONOS 
SZŐLŐFAJTÁK

Számos jól ismert és felfedezésre váró őshonos fajta is 

megtalálható a Balatont körülölelő hat borvidéken, így 

többek között a furmint, a kéknyelű vagy a juhfark, ame-

lyek izgalmas változatosságot biztosítanak olyan hagyo-

mányos fajtákkal, mint az olaszrizling és a kékfrankos. 

+ A TOKAJI ASZÚ
A világ természetes édes borai között az egyik legkülönle-

gesebb Magyarország méltán legismertebb bora, a tokaji 

aszú, melyben tökéletes egyensúlyban van a cukortarta-

lom, a sav és az ásványosság, összetett ízvilága pedig min-

den alkalommal magában hordozza a felfedezés élményét.
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VI. BALATON

Zala

Balaton-felvidék

Badacsony
Balatonboglár

Balatonfüred–Csopak
Nagy-Somló

V. PANNON

Tolna
Szekszárd
Pécs

Villány

IV. DUNA

Kunság

Csongrád
Hajós–Baja

I. FELSŐ-PANNON

Sopron
Pannonhalma
Neszmély

Etyek–Buda
Mór

II. FELSŐ-MAGYARORSZÁG

Mátra
Eger
Bükk

III. TOKAJ
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6+1 ÉRV A MAGYAR BOR
FELFEDEZÉSÉRE

KÁRPÁT-MEDENCE,  
MAGYARORSZÁG

Északi szélesség 45° és 49° foka között

6 borrégió – 22 borvidék

65 ezer hektár borszőlő, 2,9 millió hektoliter 

bortermelés

Legjelentősebb fehérszőlő-fajták:

cserszegi fűszeres, olaszrizling, furmint, chardonnay, 

Irsai Olivér, szürkebarát, hárslevelű, zöldveltelini, 

ottonel muskotály, rajnai rizling, sauvignon blanc, 

királyleányka, sárgamuskotály, tramini, leányka

Legjelentősebb kékszőlő-fajták:

kékfrankos, cabernet sauvignon, merlot,  

zweigelt, cabernet franc, pinot noir, portugieser, 

blauburger, kadarka, syrah, turán

Kiadja a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.


