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NESZMÉLY

Potenciális termőterület: 6574 hektár
Szőlővel betelepített terület: 1453 hektár
Művelés alatt álló terület: 918 hektár (a 15. legnagyobb
hazai borvidék; a teljes magyar művelés alatt álló terület
1,6%-a)

Borvidéki körzetek és települések:
Ászári körzet: ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete,
Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely

kell

Mit

tudnunk

Neszmélyi körzet: Bajót, Dunaszentmiklós, Esztergom,
Kesztölc, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu,
Mogyorósbánya, Süttő, Szomód, Tát, Tokod
Tatai körzet: Baj, Dunaalmás, Kocs, Mocsa, Tata,
Vértesszőlős

D

Domborzat és talaj
Változatos domborzati és talajviszonyok, eltérő adottságú
dűlők

Mocsa

Neszmélyi körzet alapkőzete: mészkő és dolomit, márga
Vértesalja és Bársonyosi-dombság: agyagos-homokos
tavi üledék, vastag lösztakaró

Nagyigmánd
Kocs
Csép

Klíma:
kontinentális; mérsékelten nedves-hűvös
- napsütéses órák száma évi 1950-2000 óra
- csapadék mennyisége évi 550-650 mm

Ete
Bársonyos

Aszár
Kerékteleki

Szőlőfajták
főként fehér szőlőfajták - chardonnay,
cserszegi fűszeres, sai Olivér, királyleányka,
olaszrizling, fűszeres tramini, sauvignon
blanc, szürkebarát

Borstílusok:
elsősorban könnyű, üde, savhangsúlyos,
gazdag aromatikájú, reduktív eljárással készült fehérborok
- friss, gyümölcsös rozék
- hordós érlelésű, komplex terroir borok, termőhelyi jellegzetességek
- könnyű, gyümölcsös, elegáns vörösborok (pinot noir, kékfrankos)
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Kisbér

Császár
Vérteskethely

NESZMÉLY

Neszmélyről?
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NESZMÉLY

H

űvös elegancia,meleg
tónusokkal, harapni való
gyümölcsösséggel

A Neszmélyi borvidék elhelyezkedését tekintve a szőlőtermesztés északi határát súrolja,
klímája mérsékelt kontinentális, kontinentális. Változatos terroirjai sokszínű kínálatot adnak,
ugyanakkor stílus szempontjából alapvetően két jól elkülöníthető irány mutatkozik.
A Duna közelsége, s több helyen
is a folyóra néző, északi kitettségű
dűlők egészen különleges termesztési feltételeket kínálnak. A borvidék több hegység – többek között a Vértes, Pilis és Gerecse – által
is határolt, ami tovább színesíti a
termőhelyek diverzitását. Völgyek,
platók, fennsíkok váltakoznak; ebből a természeti sokszínűségből
adódik a borvidék stílusának sokszínűsége is.
Milyen hát a neszmélyi bor?
Elsősorban tiszta, gyümölcsös, elegáns és gyakran sokrétű. Természetesen mind a fajták, mind az
egyedi termőhelyek, mind pedig
a borászok nyomot hagynak az
adott boron, s akkor még az évjárathatásokról nem is beszéltünk.
Ennek ellenére felismerhető, ha
egy pohár neszmélyi bor kerül a
kezünkbe.

56 | Winelovers 100

Prémium illatorgia
A klíma és a termőhely mellett a
fajták is stílusformálóak. Neszmély
esetében ez is a sokszínűséget erősíti. Az elmúlt évtizedekben több
olyan fajta – királyleányka, Irsai
Olivér, cserszegi fűszeres, sauvignon blanc vagy sárgamuskotály
– is előtérbe került a borvidéken,
amelyből alapvetően könnyedebb
és kicsattanóan gyümölcsös bor
készül. Ezt a talaj és a klíma egyaránt támogatja. Ez Neszmély egyik
fontos arca. Ha jóízű, megbízható
és zamatos bort szeretnénk, akkor
gondoljunk Neszmélyre..
Stílusképlet: zamatos, intenzíven
gyümölcsös, friss, fiatalos, kön�nyen értelmezhető, remek ár-érték arányú
Amikor visszakacsint a pohárból
a terroir
Ahogy fejlődik egy borvidék, s egyre inkább megismerjük a terroirt,
a dűlőket, úgy van lehetőség az
egyediség és a különlegesség irányába haladni. Ugyan Neszmélyen
nem alakult ki az elmúlt évszázadokban olyan nagy hagyományokkal rendelkező dűlőkultúra,
mint például Tokajban vagy Eger-

ben, mégis egyre inkább látszik,
hogy vannak olyan egyedi és megismételhetetlen termőhelyek a
borvidéken, ahol egy dűlőszelektált bor képes közvetíteni mindazt,
amit egy prémium bortól elvárunk. Prémium borok itt elsősorban olaszrizlingből, szürkebarátból
és chardonnay-ból készülnek, a
fajták nagyszerűen érzik magukat
Neszmély kiváló fekvésű dűlőiben.
A borvidék klimatikus, talajtani és
termesztéstechnológiai adottságai lehetővé teszik, hogy évről évre
érett, egészséges szőlőből készüljenek a prémium borok.
Stílusképlet: Telt, gazdag, elegáns, sokrétű, gyümölcsös, érlelhető
Közösségi és egyéni szint, mint
borvidéki stílusalkotók
A borvidék sokszínű, mégis jellegzetes karaktere nagy lehetőség a
régió borászai számára. A közösségi szint és az egyéni szintek közötti stílusok változatossága pedig
a bort készítő szakember, a borász
keze nyomát hordozza. Kóstolva
Neszmély borait, alapvetően felismerhetők a pincék, borászok
stílusjegyei is, mégis elsőként a
borvidék jellegzetesen intenzív
gyümölcsössége, frissessége és
eleganciája árulkodik arról, hogy
neszmélyi bor került a pohárba.
A borvidék felismerte erősségeit és
lehetőségeit, ami a stílusban is vis�szatükröződik. Az irány jó, sok a tanulni vágyó és szorgalmas borász,
egyre több dűlő, termőhely válik
ismertté és kedveltté, s egyre több
fogyasztó fejében és poharában
van jelen Neszmély.

NESZMÉLY

Bemutatkoznak a neszmélyi pincészetek
Bősze
Pincészet

Boraink:
Irsai Olivér, olaszrizling, rajnai rizling,
chardonnay, zengő, Viktória gyöngye,
nektár, cabernet franc, kékfrankos,
merlot, cabernet sauvignon, zweigelt

Kis családi borászatunkat 1994-ben alapítottottuk. Pincénk Süttőn,
a Gerecse lábánál, festői környezetben található. Jelenleg másfél
hektáron gazdálkodunk saját telepítésű szőlőnkben, ahonnan pazar kilátás nyílik Dunaszentmiklósra és a Melegeshegyre. A mészkő
közelsége, a meszes talaj adja meg boraink savasságát, frissességét.
Fő fajtáink az olaszrizling, a pinot noir, illetve vásárolt fajtáink a rajnai rizling, cabernet sauvignon, és az Irsai Olivér. Pincénkben fahordós és reduktív borokat készítünk, évente 7-8 ezer palackkal, ezek
elsősorban dunántúli éttermek asztalain kerülnek a vendégek elé.
Előzetes bejelentkezés alapján szeretettel várjuk az érdeklődőket,
baráti társaságokat egy-egy borkóstolóra a kifejezetten erre a célra
kialakított termeinkben.

Elérhetőségeink:
 2881 Ászár, Gyári út 23/a.  36 20 573 15 63  boszepinceszet@gmail.com
 www.boszepinceszet.hu  /boszepinceszet

Hiszünk a Tatai-medencéből kiemelkedő változatos talajú szőlődombok varázsában. Hiszünk a kárpát-medencei fajták jövőjében és hisszük, hogy a hagyomány nem csak papíron létezik. Munkánk során folyamatosan keressük a válaszokat.
A borivdékről kipusztult őshonos fajtáink, mint a Bálint, a juhfark,
a szagos sárfehér vagy a csókakő vajon sikerrel életre kelthetők
lesznek-e egyszer? Vajon a furmint, hárslevelű, kéknyelű kiemelkedő minőségre képes nálunk is? Mi a pincészetünknél különleges
ízvilágokat próbálunk újraálmodni, amelyek fahordós érlelést követően válnak teljessé. Fontos számunkra, hogy borainkkal megmutassuk a borvidék egy másik arcát, és kihasználva a termőhelyi sajátosságokat egyedi, karakteres borokkal színesítsük azt. Kis
borászatunkat Kocson, az öreg dédszülői ház átalakításával hoztuk
létre. A kóstolótermet és a hozzá kapcsolódó vendéglátást a borászat szomszédságában, egy 1749-ben épült műemléki épület falain
belül alakítottuk ki.
Boraink:

Elérhetőségeink:

furmint, sárfehér, zenit, kéknyelű, juhfark,
csókaszőlő, csóka, zeusz, kabar, hárslevelű

 2898 Kocs, Arany János utca 5.
 www.curruspince.hu

Deák Pince

Currus
Pince

 +36 20 611 25 12

 zsolt.maller@gmail.com

Elérhetőségeink:
 947 Ete, III. Dűlő, hrsz. 1284
 deakimre53@gmail.com

 +36 34 341 600, +36 70 775 35 39
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Fehér
Borászat

Kis családi borászatunkat 1994-ben alapítottottuk. Pincénk Süttőn,
a Gerecse lábánál, festői környezetben található. Jelenleg másfél
hektáron gazdálkodunk saját telepítésű szőlőnkben, ahonnan pazar kilátás nyílik Dunaszentmiklósra és a Melegeshegyre. A mészkő
közelsége, a meszes talaj adja meg boraink savasságát, frissességét.
Fő fajtáink az olaszrizling, a pinot noir, illetve vásárolt fajtáink a rajnai rizling, cabernet sauvignon, és az Irsai Olivér. Pincénkben fahordós és reduktív borokat készítünk, évente 7-8 ezer palackkal, ezek
elsősorban dunántúli éttermek asztalain kerülnek a vendégek elé.
Előzetes bejelentkezés alapján szeretettel várjuk az érdeklődőket,
baráti társaságokat egy-egy borkóstolóra a kifejezetten erre a célra
kialakított termeinkben.

Boraink:

Elérhetőségeink:

olaszrizling, Irsai Olivér, pinot noir, rajnai
rizling, cabernet sauvignon

 2543 Süttő, Bikoli út  +36 30 986 52 22  feher@piszkenet.hu
 www.boszepinceszet.hu  /feherboraszat

Birtokunk a Neszmélyi borvidék szívében, a Süttőről a Gerecsébe vezető út mellett
található. 67 hektárján 10 hektárnyi szőlő, két tó, egy hatalmas boltíves pince, egy
modern szőlőfeldolgozó és -erjesztő, egy 200 fő befogadására alkalmas rendezvényház, valamint Charolais marhák, Shropshire birkák, rétek, legelők és erdőrészletek
osztoznak. Tizenegy szőlőfajtával foglalkozunk, a borvidék klimatikus adottságaihoz
alkalmazkodva, egyben hagyományait követve, döntően fehér fajtákat termesztünk. Pinceműveleteinket mindig az adott must, bor sajátosságainak messzemenő
figyelembe vételével határozzuk meg, nem felülírjuk, hanem a lehető legnagyobb
mértékben támogatjuk a gyümölcsben megírt „alapprogramot”. Választékunkban
kóstolhatók reduktív fajtaborok, amiket igazi örömbornak szánunk a hétköznapok
asztalára. Ugyanakkor, bizonyítandó a borvidék adottságait, kedvvel házasítunk, erjesztünk és érlelünk különböző méretű, pörkölésű, faanyagú hordóban. Szenvedélyesen szeretünk szőlővel, borral foglalkozni, reméljük, hogy az érzés őszintesége,
intenzitása borainkban is tetten érhető. Aki ellátogat hozzánk, tengernyi kék eget,
madárdalos csendet, mozdítatlan nyugalmat, a dimbes-dombos környék bukolikus báját és a megnyugvó lélek örömét találja birtokunkon.

Gelbmann
Szőlősbirtok

Boraink:

Elérhetőségeink:

Irsai Olivér, Most fehér cuvée,
királyleányka, sauvignon blanc,
olaszrizling, chardonnay, merlot rozé,
cabernet franc

 2543 Süttő, Bikoli út, hrsz. 047  +36 20 265 0952
 boraszat@gelbmannbirtok.hu  www.gelbmannbirtok.hu
 /gelbmannbirtok

Borboléta
Pincészet
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Elérhetőségeink:
 Baj, Szőlőhegy, Eszterházy nagypince út, hrsz. 2418  +36 30 972 25 46
 borboletabaj@gmail.com, info@borboleta.hu  www.borboleta.hu
 /borboletapinceszet

NESZMÉLY

Boraink:
Irsai Olivér, Fülöp
Rosé, olaszrizling, 1000Jó,
szürkebarát, Rosecco –
gyöngyöző rosé, Csillagom
– gyöngyözőbor (félszáraz),
Édeshármas (félédes)

Fülöp
		
Családi
				Pince
Pincénk a Neszmélyi borvidéken egy immáron 6 éve működő és
reményeink szerint továbbra is dinamikusan fejlődő családi vállalkozás. Nem vagyunk a megszokott sorba illeszthetők egyik oldalról sem: nem vagyunk a túl sok tradicionális megkötöttség mellett
folyamatosan megújulást hirdető pincészet, s nem vagyunk a komoly
pénzügyi befektető által hobbiként miliárdos finanszírozással megtámogatott nagyon „fenszi” borászat sem.
Azért foglalkozunk borászattal, mert szeretjük élvezni az életet és
szeretjük ezt megosztani másokkal is. Borokat elsősorban a saját ízlésünknek megfelelően készítünk reduktív módon, jó ízlésünket pedig szerencsére nemcsak a folyamatosan bővülő fogyasztói körünk,
hanem a nagyobb borversenyeken elért jó eredményeink is igazolják.
Ahogyan azt annak idején Pali papám mondta, „még a Jézuskrisztus sírját
sem őrizték ingyen”. Mi sem kizárólagosan szeretetből építjük vállalkozásunkat, hosszútávon fenntartható családi vállalkozást szeretnénk építeni.
Kapacitásunk és termékpalettánk mostanra elérte azt a szintet, hogy már
egy országos üzlethálózattal rendelkező partnert is ki tudjunk szolgálni.
Elérhetőségeink:
 2536 Nyergesújfalu, külterület, hrsz. 4587  +36 20 265 0952
 boraszat@gelbmannbirtok.hu  www.gelbmannbirtok.hu
 /gelbmannbirtok

Gottwald
Borászat

Elérhetőségeink:
 2897 Dunaszentmiklós, Öreghegyi pincesor 55.  +36 30 969 08 82
 info@gottwald.hu  www.gottwald-boraszat.hu  /gottwald-boraszat
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Hilltop
Neszmély

Pincészetünk több egyedi és izgalmas terroiron is
gazdálkodik, ezek közül is kiemelkednek a Dunára
néző északi kitettségű területeink. Az állandó légmozgás, a változatos, de alapvetően a löszös-meszes
foltokra támaszkodó területek, a jól megválasztott
fajták és termesztési módok különleges lehetőséget
adtak és adnak a borászunk, Kamocsay Ákos kezébe
ahhoz, hogy nagyszerű borokat készítsen. Ahogy ő
fogalmaz:

A siker titka: terroir,
szakértelem és
technológia

Számunkra az a legnagyobb siker, ha az igényes borkedvelők mellett a szakma is elismerően nyilatkozik a borokról. Mindig megtisztelő és örömteli,
amikor egy kóstolón odajönnek, s azt mondják, hogy köszönjük az élményt.
Ez páratlan és felemelő. Ezért érdemes élni és dolgozni.

Hilltop
Fontosabb elismerések, díjak
Kamocsay Ákos:
1997: Év borásza díj Angliában
1999: Év Bortermelője
2005: Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
Hilltop Borászat:
1998: Év fehérbora Angliában (Woodcutters –
Cserszegi fűszeres)
2004: Év Pincészete és Magyarország Kiváló
Pincészete díj
Borversenyek
VinAgora – számos aranyérem, egyéb érmek,
Champion-díj
MTA bora
Semmelweis Egyetem legjobb presztízsbora
Berliner Wein Trophy – aranyérem
Prestige Reserve - Vinum Bonum díj

Boraink:
Hilltop: Fehér Cuvée, Rosé Cuvée, Vörös Cuvée, cabernet
sauvignon, chardonnay, cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, királyleányka, merlot, merlot rosé, olaszrizling, pinot noir rosé,
sauvignon blanc

Pincészetünk éllovasa volt a rendszerváltást követő hazai
borászati forradalom elindításának. A folyamatos telepítések, a brit, majd a magyar piac lehetőségeinek kiaknázása, a kor legmodernebb követelményeit kielégítő
technológia felépítése, a csavarzár széles körű elfogadtatása mind hozzájárult ehhez.
A befektetett munka meghozta gyümölcsét, s a Hilltop
Magyarország meghatározó és irányadó borászatává
vált. A márka sokak számára maga volt a rendszerváltás,
a tiszta, zamatos és fiatalos borok igazi felüdülést hoztak
a nagyüzemi termelést gyakran megsínylő tételekhez
képest. Ma a Hilltop borok a megbízhatóságot és a garantált élményt kínálják a borkedvelőknek.

Kamocsay Prémium

A 2010-es években hoztuk létre a prémium márkánkat,
a Kamocsay Prémium borcsaládot. Ez ötvözi a Hilltop
márka megbízhatóságát, a tiszta és zamatos gyümölcsös jelleget valamint a Neszmélyi borvidék legjobb
termőhelyeinek egyediségét. A Kamocsay Prémium
borok a pincészet 400 hektárjának legjobb dűlőiből szüretelt, egészséges és érett szőlőből készülnek. A főleg
löszös-meszes talajok érett és egészséges szőlőiből készített, érlelésre is alkalmas nagy borok világra segítése
jelentette a pincészet új fejlődési irányát.

Elérhetőségeink:
Kamocsay Prémium: Prémium Chardonnay Páskom-dűlő,
Prémium Cserszegi Fűszeres, Prémium Irsai Olivér, Olaszrizling Sós-hegy-dűlő, pinot gris, Pinot Noir Rosé, Sárgamuskotály Kalács-hegy-dűlő, Baalbec, Ihlet Cuvée, merlot
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 2544 Neszmély, Melegeshegy
 +36 34 550 450  info@hilltop.hu
 www.hilltop.hu, www.kamocsaypremium.hu
 /Hilltop.Neszmely.Boraszat, /kamocsay.premium.borok

NESZMÉLY

HilltopBorhotel
Az ízletes bor alapot ad a nagyszerű hangulathoz, szinte bárhol
legyünk is. De ha van lehetőségünk ezt a bort egy olyan helyen
ízlelgetni, ahol egyszerre látunk
rá a 30 km hosszú dunai panorámára és a bort adó szőlő termőhelyére, s ráadásul egy finom
étel kíséretében tesszük mindezt,
szerintünk nincs több kérdés.
A Hilltop Borhotel Magyarország
egyik legimpozánsabb építészeti remekében, leglélegzetelállító

panorámával, remek Hilltop illetve Kamocsay Prémium borokkal,
igényes gasztronómiával és szívélyes felszolgálással várja az élményeket kedvelőket.
Ha ez még mindig kevés lenne, az étterem mellet, a Meleges-hegy tetején egy medence
is várja azokat, akik nem csak a
pohár borban mártóznának meg.
Rendszeres medencés partikat
is szervezünk a nyári bulik szerelmeseinek. A hotelünk kiváló

kulissza esküvők, céges rendezvények számára is.
A meleges-hegyi panoráma, a
kiváló gasztronómia tökéletes
alternatíva egy hétvégi kiruccanáshoz is, pláne, hogy Esztergom,
Tata, de még Budapest is csak
egy órinyira van. S ha a vendég elfáradna a borozásban, kiélvezheti
a hotel adta megannyi lehetőséget.

Elérhetőségeink:
 2544 Neszmély, Melegeshegy  +36 70 774 66 63  hotel@hilltopborhotel.hu
 www.hilltopborhotel.hu  /hilltopborhotelesetterem
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Hauzer Bormanufaktúra

Bormanufaktúránk Bajon, a Budáni-hegyen található, a szőlőültetvényünk területén. Többgenerációs családi pincészet vagyunk, ahol mindenki
kiveszi a részét a munkákból. Pár éve egy pályázatnak köszönhetően sikerült megjelennünk megyei
rendezvényeken, ezáltal szélesebb körben megismertek minket. Sikerült egy brandet létrehoznunk, mára már sokan felismerik „védjegyünket”,
a piros biciklit. Akik a pincészetünkben felkeresnek
minket, megismerhetik a technológiát, amivel a
kézműves borainkat készítjük, megtekinthetik az
1798-as, mai napig használatban lévő présünket, és
meggyőzödhetnek róla, egy törékeny borász hölgy
is képes igazán testes vörösbort készíteni.

Horváth Családi Pincészet

1988-óta foglalkozunk szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Tata város legjobb dűlőiben, a Grébics-hegyen és a Látóhegy-föle dűlőkben összesen 11 hektáron termesztünk szőlőt környezetbarát módon.
Borainkat csak saját szőlőből készítjük, nagy részét
reduktív technológiával, ezekre az üde gyümölcsösség és a termőhelyre jellemző finom savak a jellemzőek. Zenitből, szürkebarátból és merlotból készítünk testes, hordóban erjesztett, hosszabb érlelésre
szánt borokat. Tatán a Látóhegy tetején található
gyönyörű panorámájú pincénkben fogadjuk vendégeinket, itt csendes, barátságos környezetben
tölthetnek el pár vidám órát.

Boraink:

Boraink:

királyleányka, sauvignon blanc, olaszrizling, Későbánat,
pinot noir rozé, kékfrankos rozé, kékfrankos, zweigelt,

zenit, rizlingszilváni, leányka, cserszegi fűszeres, ottonel
muskotály, szürkebarát, merlot rosé, merlot vörösbor,

cabernet sauvignon

Flört cuvée (szürkebarát-cserszegi fűszeres)

Elérhetőségeink:

Elérhetőségeink:

 2836 Baj, Szent András dűlő út  +36 30 640 3487
 hauzer.bormanufaktura@gmail.com
 www.hauzer-bormanufaktura.hu
 /hauzerbormanufaktura

 2890 Tata, Látó-hegy  +36 30 385 82 56,
+36 30 227 47 73  info@tata-horvathpince.hu
 www.tata-horvathpince.hu
 /Horváth-Családi-Pincészet-516137248760934

A Kősziklás Borászatot 2008-ban két jó barát hozta létre Dunaszentmiklós székhellyel. A borászat elindításának elsődleges célja az volt, hogy a borvidék értékeit
megismertessük borkedvelő környezetünkkel. Pincészetünkben – amely a közeli
Kősziklás dűlőről kapta a nevét – döntően friss, üde, gyümölcsös fehér- illetve rozéborok készülnek. Kékszőlőből kedvező évjáratokban, jelentős hozamkorlátozással
vörösborokat is készítünk. Héjon áztatással és hűtött erjesztéssel a szőlő elsődleges íz-, illat-, és zamatanyagát kívánjuk átmenteni a borba.

Kősziklás
Borászat

Emellett készítünk a borvidék értékeit, potenciálját jól tükröző testes, fahordóban
erjesztett és érlelt borokat is. Kísérletező borászatként szeretnénk egyes évjáratokból ránk jellemző kézműves borokat, igazi borkülönlegességeket is alkotni.
Elsősorban a helyi fajtákból, királyleánykából, Irsai Olivérből készítjük a borokat, de
természetesen jelen vannak kínálatunkban a közkedvelt világfajták is. A borvidék
potenciálját a testes, fahordóban erjesztett és érlelt pinot blanc, chardonnay és
olaszrizling boraink kifejezően megmutatják.
A Neszmélyi Borvidék hagyományainak ápolása mellett célunk elsősorban az,
hogy az egyes fajtákban rejlő titkokat, lehetőségeket megmutassuk azoknak, akik
már kóstolták borainkat, és azoknak is, akik még csak most ismerkednek velük.

Boraink:

Elérhetőségeink:

rizlingszilváni, Irsai Olivér, sauvignon
blanc, királyleányka, sárgamuskotály,
olaszrizling, pinot noir rozé, merlot rozé,
Szirt Cuvée, hárslevelű, rajnai rizling,
juhfark, kékfrankos, pinot noir

 2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 477  +36 30 558 17 27
 www.kosziklas.hu  /KOSZIKLASBORASZAT
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Kostel
Borászat
Borászatunk története az 1980-as években
kezdődött több régi parasztpince összevonásával. Mai formáját 1999-ben nyerte el,
ekkor készült el a palackozó üzem épülete
is. A történet 2008-ban egy négy hektáros
ültetvény megvásárlásával a Cseresznyéshát-dűlőben újabb lendületet vett.
Bár a Neszmélyi Borvidék alapvetően fehérszőlő-termő terület, a körzetben cabernet
sauvignon, cabernet franc is telepíthető, így
Kesztölcön fennmaradhatott, sőt fejlődhetett is a vörösbortermelés. A 70-es években
telepített cserszegi fűszeres termésének egy
része ugyan eladásra került, de 2015-ben a
szőlő nagyüzemi feldolgozásával megszületett az első palack Kostel cserszegi fűszeres.
A régi, elöregedett cserszegi sorok helyén
Boraink:
ma már merlot, kékfrankos, fiatal csercserszegi
fűszeres,
szegi fűszeres és cabernet sauvignon
sauvignon
blanc,
tőkék állnak, ennek köszönhetően a
chardonnay,
kékfrankos
pincészetünk palackjaiba a jövőben kirozé, cabernet sauvignon
zárólag organikus termesztésből származó szőlő fog kerülni.
A borászat mellett 2017 májusa óta á la carte éttermet illetve panziót is működtetünk,
folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és
programokkal várjuk a természetet és a jó
borokat kedvelő vendégeket.

Elérhetőségeink:
 2517 Kesztölc, Klastrom utca 2.  +36 30 487 19 65
 info@kostel.hu  www.kostel.hu
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Mazsó Pincészet

Pincészetünk családi vállalkozásként indult 2011-ben. A 2017-es esztendőben láttuk elérkezettnek az időt, hogy
megmutassuk a borainkat szélesebb körben. Tagjai lettünk a Neszmélyi Borút Egyesületnek, boraink szép eredményeket értek el a borvidéki megmérettetéseken. Saját szőlőink mellett vásárolt szőlőkből is készítünk borokat.
Boraink készítésénél fontos szempont a fajtajelleg megőrzése, de egyes fajtáknál szeretnénk megmutatni a saját
elképzeléseinket is. Borkostolóinkon nagy sikerrel mutatjuk be borainkat. Tervünk, hogy további szőlővásárlásokkal, évröl évre fejlesztve pincénket meghatározó tagjai lehessünk borrégiónknak.
Boraink:
olaszrizling, Irsai Olivér, kékfrankos, sauvignon blanc félszáraz, Zsófi (zweigelt rozé, félszáraz), Franco (kékfrankos-oportózweigelt), zöldveltelini félédes

Elérhetőségeink:
 2944 Bana, Petőfi Sándor út 5.

 +36 70 614 95 59

 /mazso.pinceszet

Az N3 Borműhely megszületéséhez mindössze
három hozzávalóra volt szükségünk: a barátságra,
a Neszmélyi Borvidék iránti rajongásra és a borok
szeretetére. Egy kertészmérnök, egy szőlész-borász,
egy informatikus-közgazdász. Hárman, Neszmélyről, vagyis N3. Olyan borokat szeretnénk készíteni,
amelyek hűen tükrözik borvidékünk adottságait.
Olyan borokat, amelyekre őszintén büszkék lehetünk.

N3 Borműhely

A borvidék legfiatalabb borászata vagyunk, 2017
szeptemberében indultunk, főként reduktív technológiával Nyergesújfalun készítjük tételeinket.
Fontosnak tartjuk, hogy Neszmélyt és borainkat
az egész országban tudjuk népszerűsíteni. 2017-es
évjáratunkban királyleányka, fűszeres tramini, szürkebarát, valamint chardonnay fajtákból készültek a
boraink, de évről évre tervezzük kínálatunk bővítését. Szlogenünk: Házhoz visszük a borkóstolót!

Boraink:

Elérhetőségeink:

KL17 (királyleányka), TR17 (fűszeres
tramini), PG17 (szürkebarát), CH17
(chardonnay bâttonage)

 2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 477  +36 30 392 70 38, +36 20 397 74 55
 info@n3bormuhely.hu  www.n3bormuhely.hu  /n3bormuhely

Nyitnikék
Pincészet
Rábai Katalin
Borászat
64 | Winelovers 100

Elérhetőségeink:
 2836 Baj, Szőlőhegy, hrsz. 2010  +36 20 622 82 00 (Anderla Attila),
+36 20 268 50 50 (Szabó István)  nyitnikekpinceszetbaj@gmail.com
 / Pincészet-Baj-Nyitnikék-158204301534582

Elérhetőségeink:
 2544 Neszmély, Villa sor 3.
 rabaiwinery@gmail.com

 +36 30 251 27 21

NESZMÉLY

Petőcz Pincészet

Pincészetünk a Neszmélyi Borvidék egyik fiatal borászata, új és régi ültetvényekkel és ültetvényszerkezettel. Többnyire palackos borokat értékesítünk,
amik jelentős hozamkorlátozás mellett, kíméletes
feldolgozással, reduktív technológiával és hordós
érleléssel készülnek. Termőterületünk jelenleg 6
hektár, ez Ászár és Kerékteleki között oszlik meg.
A pincészet és a hozzá tartozó vendégház Ászáron
található, 2015-ben építettük. A borkóstolás mellé így szálláshelyet is tudunk biztosítani. Az otthonosan berendezett apartmanokon túl egy 35 fő
befogadására alkalmas közösségi helyiség, egy
kemencés fedett terasz és egy grillező is várja a
vendégeket.
Boraink:
szürkebarát, ezerjó, sauvignon blanc, cserszegi fűszeres,
rizlingszilváni, rozé, olaszrizling, cabernet sauvignon

Családi léptékű pincészetünk 10 hektáros ültetvényen termel, ennek túlnyomó része a borvidék
egyik legértékesebb termőterületén, a neszmélyi
Melegeshegyen helyezkedik el. Elsődleges célunk
a borvidékre jellemző friss, gyümölcsös, élénk savszerkezetű könnyű fehérborok készítése, miközben
választékunkból nem hiányzik természetesen a
rozé és a vörösbor sem. Borainknak a többsége reduktív eljárással születik, a minőségre, felismerhető
karakterre, jó ár-érték arányra és az örömszerzésre
törekszünk velük. Dunaalmáson található pincénk
nyitva áll borkóstolók és egyéb rendezvények céljából.
Boraink:
chardonnay, sauvignon blanc, olaszrizling, Irsai Olivér,
királyleányka, merlot rozé, pinot noir

Elérhetőségeink:

Elérhetőségeink:
 2881 Ászár, Petőfi Sándor utca 64.
 pince@petoczvendeghaz.hu
 www.petoczvendeghaz.hu
 /petoczvendeghaz

Simecz Pince

 +36 30 411 39 12

 2545 Dunaalmás, Szegfű utca, hrsz. 5463
 +36 30 405 38 09  simecz@simeczpince.hu
 www.simeczpince.hu
 /Simecz-Pince-203141326448520

Az életben gyakran a letisztult, a szó nemes értelmében egyszerű dolgok a legnagyszerűbbek.
Egy árnyas szőlőlugas, békebeli kerti hangulattal,
remek borokkal, családias vendéglátással, mindez
alig több mint egy órányi autóútra a fővárostól.
Pincészetünk a szőlőhegyi pincesoron, egy csaknem 250 éves pincében és annak kertjében várja
azokat, akik a tiszta és modern ízvilágú borok mellett tiszta és barátságos emberi hangra vágynak.
Családunkat mindig körülvette a szőlő. Számunkra a bor szentség, s ez a minőségre is vonatkozik.
Borainkat rendszeresen díjazzák a különböző hazai borversenyeken.
A borházunkhoz ellátogatni – akár autóval, akár
kerékpárral – igazi kiszakadás a hétköznapok rohanásából. Kiülve a kertbe, a ház mögötti szőlőt
nézve vendégeink pillanatok alatt el tudják felejteni, hogy mennyi bosszúság éri a mai kor emberét. Nálunk minden a nyugalomról, a meghittségről szól, kivéve a borokat, amik viszont pezsdítően
tiszták és

Boraink:
Irsai Olivér, olaszrizling, rajnai rizling,
chardonnay, zengő, Viktória gyöngye,
nektár, cabernet franc, kékfrankos,
merlot, cabernet sauvignon, zweigelt

Stróbl
Borház

Elérhetőségeink:
 2836 Baj, Szőlőhegy, Kecskehegyi út, hrsz. 2754
 +36 30 700 26 49 (Stróbl Ferenc), +36 30 700 26 38 (Stróbl Ferencné)
 stroblborhaz2754@gmail.com  www.stroblborhaz.hu  /stroblborhaz.hu
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Az élet filozófiája a
Szivek-családban:
Szíves látás

„Itt mindig nyugalmat lelsz!”
Télen pattogó, ropogó tűz és a kiskályha izzó
parazsa melegít a présházban, fejed felett
füstölt kolbászok illatoznak.

Szivek
Pince
Természetesen

töltünk a poharába!

Nyáron naplemente bográccsal a szőlőben,
távol a város zaja.
Itt mindig leteszed a hétköznapok gondját.

A bor filozófiája a
Szivek-családban:

A bor olyan, mint a gyermek: sokszor nem fogad szót,
de te neveled, terelgeted, mivel a tiéd. Ám az lesz, ami
lenni akar! A borász is így van ezzel: a saját ízlése felé
terelgeti a bort, de a bor önálló, saját világát fogja élni!

Családi pincénk három férfi (apa és két fia) vállán
nyugszik. Kesztölcön élünk és dolgozunk, a Pilis
fantasztikus kulisszái között. A birtok varázslatos
környezetben, a Pilis közvetlen ölelésében található. A 30 év feletti tőkék, a meszes-löszös talaj és a
csaknem 400 méter tengerszint feletti magasság
kiváló háttér a természetes borok készítéséhez. Szeretjük és tiszteljük a természetet, számunkra nem is
létezik más út, mint harmóniában együtt élni vele.
A boraink is a természetességet tükrözik vissza. Az
ökologikus, fenntartható gazdálkodás mellett tettük le a voksunkat, nem használunk felszívódó szereket, se gyomirtót, se rovarölő-szereket, a borkészítésnél pedig a kénen kívül más kemikáliát.
Hitvallásunkat és gondolkodásunkat legjobban a
ZV Trilógia borsorozatunk fejezi ki. Három zöldveltelini, három férfitól, három eltérő tengerszint feletti
magasságú teraszról, háromféle módon feldolgoz-

va. Ez a hazai zöldveltelini-készítés egyik legizgalmasabb projektje.
Hiszünk az agroturizmusban, amelyet családunk
vendégszeretete foglal keretbe. Minden adott ahhoz, hogy vendégeink eggyé váljanak – ha csak néhány órára is – a tájjal. A pincészet szőlőjében egy
vendégfogadásra alkalmas, de mégis ízig-vérig
szabadtéri helyszín várja azokat, akik vágynak a szabadságra, a barátságra, no meg a remek neszmélyi
borokra.
Aki nem csak a szőlőben töltene időt, azt a kesztölci pincében várja családunk egy nem mindennapi
kóstolóra. A bátrabbak – az eltérő évjáratokat is beleértve – akár tizennyolc tétel közül választhatnak,
de ha hajnalig maradnak, tényleg minden megkóstolható.!

Elérhetőségeink:
Boraink:
 2517 Kesztölc, hrsz. 320  +36 70 388 77 76
rizlingszilváni, cserszegi fűszeres,
 info@szivekpince.hu  www.szivekpince.hu  /szivekpince
zweigelt rozé, szürkebarát,
chardonnay, zöld veltelini, cabernet
sauvignon, zenit
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Családi borászatunk, a Neszmélyi Borvidék egyik
legjelentősebb szőlészeti-borászati vállalkozása,
Budapesttől 65 km-re nyugatra, Neszmély központjában található. Historikus hangulatú pincénket gróf Zichy Miklós építtette 1830-ban. Megvásárlásával és helyreállításával az egyik legszebb
földalatti bortároló jött létre, benne a hagyomány
találkozik a korszerű technológiával. A pince
klímája tökéletes, négyezer hektoliter hűthető
rozsdamentes fémtartályban és kétszáz hektoliter barrique tölgyfahordóban érlelődnek a szebbnél szebb borok.

SZÖLLŐSI

Pincészet

Boraink:
Irsai Olivér, Irsai Fizzy gyöngyözőbor, cserszegi fűszeres
száraz és félédes, CSIO cuvée, királyleányka, Birtok cuvée,
zenit, Boldogság cuvée, olaszrizling, szürkebarát,
chardonnay, Misi cuvée, Domine, chardonnay
barrique, Magnus cuvée, Rosé cuvée, Rosé Fizzy
gyöngyözőbor, pinot noir rozé, kékfrankos,
cabernet sauvignon

Boraink nemzetközi, országos és helyi borversenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el. A
számtalan szakmai elismerés, díj, a pince szentélyszerű bormúzeumában rendezett hangulatos kóstolók, a megannyi elégedett fogyasztó az
alapja, hogy családi borgazdaságunk alig tíz év
alatt eljutott oda, hogy 2009-ben az Év Pincészetének, névadóját és alapítóját Szöllősi Mihályt pedig 2015-ben az Év Bortermelőjének válasszák.
Pincészetünk így azon nyolc kiváló magyar
borászat közé tartozik, akik elmondhatják
magukról, hogy megkapták Magyarország mindkét legfontosabb borászati
elismerését.

Elérhetőségeink:
 2544 Neszmély, Kásáshegyalja utca 6.  +36 34 451 254
 neszmely@szollosipinceszet.hu  www.szollosipinceszet.hu

 /szollosipinceszet
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Turay Családi
Pincészet

Családunk története a 17. századig nyúlik vissza, a nemesi rangot
1663-ban I. Lipót császár adományozta. A történeti kutatásoknak
köszönhetően tudjuk, hogy a Turayak már 12 generáció óta művelnek szőlőt.
A jelenlegi pincénk és borházunk 2002-ben került a család tulajdonába. 2006 óta folyamatosan zajlik birtokunkon a szőlő újratelepítése, 2018-ban a meglévő két hektár mellé további közel fél hektár
terület került birtokunkba, amelyre rezisztens fajtákat választottunk, többek között solarist, kékfrankost és olaszrizlinget. A birtokot
2018-tól bioorganikus gazdálkodás szerint műveljük. A kimagasló
minőség érdekében a termést korlátozzuk, a szüret kézzel történik
és kíméletes feldolgozás követi. Az alkotás során pedig azon filozófiánkat tartjuk szem előtt, miszerint a terroir beszél, mi hallgatjuk.
A Neszmélyi Borvidék önmagában páratlan szépségű, de a pincészetünktől elénk táruló panorámát megtekintve tűnik fel igazán,
mennyi érték vesz körül bennünket. Nincs is jobb annál, mint elmerülni a táj szépségeiben, miközben a család a kemencéből tálal
vagy borkorcsolyát készít a borok mellé.

Boraink:

Elérhetőségeink:

Rozália, olaszrizling, hárslevelű, pinot
noir, cserszegi fűszeres, cabernet
sauvignon

 2836 Baj, Szőlőhegy hrsz. 2222/2.  +36 20 958 42 64
 istvan.turay@t-online.hu  www.turaypince.hu
 /turay.csaladipinceszet

Adott egy családi szőlőbirtok egyharmad hektárral, présházzal, 30 méteres pincével és több mint 65 éves tradíciójával. Ebbe születtünk bele mi a
harmadik generáció tagjaiként. Először csak a munkát láttuk benne, aztán mégis elkapott a „toszkán” táj rezgése a Gerecse lábánál, a szőlőművelés és a borászat egymásra épülő logikája. Innentől nem volt megállás:
felújítottunk, hozzávásároltunk, vendégházat alakítottunk ki és egyre
jobban elmerültünk benne. És egyre jobban tetszik. Rájöttünk, hogy ezt
az örömünket egyre több emberrel szeretnénk megosztani. Hogy megmutassuk, mennyi munka és energia van mögötte. Hogy mindenki
láthassa, amikor megiszik egy pohár bort, abban mennyi történet, esemény, élmény, tapasztalat rejtőzik.

Wéber
Családi Pince

Boraink:

Elérhetőségeink:

bianca, cserszegi fűszeres, chardonnay,
olaszrizling, taurus, zenit

 2836 Baj-Szőlőhegy, Vincellér út hrsz. 2610  +36 20 432 24 91
 webercsaladipince@gmail.com  www.weberpince.hu
 /weberpince

Tatai Családi
Gazdaság

Elérhetőségeink:
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 2947 Ete, Kossuth Lajos utca 26.  +36 30 621 18 43
 tataif@gmail.com  www.tataiborhaz.blog.hu
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jó bor

Neszmélyről

Bősze Pincészet
Kövecses 2017

A Viktória gyöngye, zengő és nektár szőlőfajták házasításából gazdag virágos-citrusos illatú bor
született. A korty gyümölcsös, üde savakkal és kis ásványos kesernyével a lecsengésben. Könnyed,
élénk, jóivású bor.

Bősze Pincészet

Bősze Rizling 2017
Illatába a citrusok mellé a rozmaring és a kakukkfű a konyhakertek hangulatát is becsempészi.
A korty könnyű, jó egyensúllyal, gyümölcsös, a grapefruit és pomelo aromajegyeivel, határozott
kesernyés lecsengéssel.

Fehér

Olaszrizling 2017
Gyümölcsös illatát a citrusok uralják, mellettük roppanós alma, körte és barack is megjelenik. A
friss, üde érzet a szájban is folytatódik, a savhangsúlyos korty végén a zöldmandula kesernyéssége
is megjelenik.

Fülöp Pince

Olaszrizling 2016

Visszafogott illat után a szájban teljesedik ki a bor. A korty almás-citrusos, fanyar ízvilágát a savak
tovább frissítik; karcsú, egyszerűségében is harmonikus tétel.

Gelbman

Neszmélyi Chardonnay 2017

Élénk illatában elsősorban citrusok (grapefruit és lime) vannak jelen, mellette egy zöldfűszeres
pikánsság is szót kér. A simogató korty érett gyümölcsei, zöldes-vegetális jegyei és jó savai hosszan
kitartanak. Ígéretes, kerek tétel.
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Gelbmann

1001 Neszmélyi cuvée 2017
Cserszegi fűszeres, chardonnay és olaszrizling házasítása. Már-már parfümös intenzitású, mégis
kifejezetten kellemes, elegáns illat rengeteg gyümölccsel és virággal. A friss, üde savakkal bíró
korty jó szerkezetű, harmonikus. Veszedelmesen itatja magát.

Hauzer Bormanufaktúra
Olaszrizling 2017

Zárkózott illata lassan nyílik: grapefruit, mandarin, fehér virágok. A korty is visszafogott; elsősorban
a citrusokról és a feszes savszerkezetről. Könnyű, egyszerű, friss, ropogós bor.

Horváth Pince

Neszmélyi Cserszegi Fűszeres 2017
Illatában az alma és a friss zúzott mandula viszi a prímet. A korty kiegyensúlyozott, lendületes,
benne friss almával, nektarinnal, körtével. Túlzások és felesleges cirkalmak nélküli, szép egyensúlyt
mutató, harmonikus tétel.

Horváth Pince

Flört cuvée 2017
Cserszegi fűszeres és szürkebarát házasítása. Parfümös illatában virág, körte és cukorka keveredik.
A korty jóivású, friss, kerek, körtével, licsivel, rózsával.

Kamocsay Prémium
Sárgamuskotály 2017

Illata a fehér szőlővirággal, egressel, citromfűvel akár egy kora nyári kert. A friss kortyot már a gyümölcsök, elsősorban a barack és a passiógyümölcs uralják; struktúrája kiegyensúlyozott, elegáns,
lecsengése fűszeresen hosszú.
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Kamocsay Prémium
Irsai Olivér 2017

Virágos, zöldalmás illat; a selymes textúrájú kortyban sárga alma és a körte mellett fanyar grapefruit, vérnarancs villan. Remek szerkezet, jó savak, kellemes lecsengés egy pici kesernyével. Könnyű
zöldségételek ideális borpárja.

Kostel

Kékfrankos Rosé
Trendi, vidám, nyári rozé, sok-sok pirosbogyós gyümölccsel - meggy, málna, eper - ízben és illatban
egyaránt. Kedves, behízelgő bor, könnyen csúszik.

Kősziklás Borászat
Juhfark 2016

Már az illata is kifejezetten érett alapanyagból készült bor benyomását kelti, erre a szájban csak ráerősít. A késői szüretes jegyek mellett méz, érett őszibarack, grapefruit kesernyéje, édes hordófűszer,
ásványosság kavalkádja kényezteti az ízlelőbimbókat. A korty harmonikus, gazdag, kiváló struktúrájú és hosszú. Emlékezetes, komplex tétel.

Kősziklás Borászat
Királylányka 2017

Illata egy a trópusi gyümölcssalátáé, passiógyümölccsel, mangóval, érett sárga húsú őszibarackkal.
A korty friss és hosszú, a barackosság intenzíven jelen van, és kap egy finom vegetális díszítést a
lecsengésben.

Nyitnikék

Cabernet Savignon Rosé 2017
Élénk pink bor, a fajtajelleget egyértelműen megjelenítő illattal: herbás, paradicsomszáras, zöldpaprikás aromajegyek színezik a feketeribizlis gyümölcsösséget. A korty szép egyensúlyt és eleganciát
mutat. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik a rozékban nem a tutti-fruttis édeskésséget, hanem a
zöldfűszeres ízeket keresik.
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Petőcz Pincészet

Rizlingszilváni 2017
Gazdag aromatikájú illat, amit a szőlős, muskotályos jegyek vezetnek. A határozott savak és a kevéske szén-dioxid bizsergetővé teszik a nem túl hosszú, ám üdítően citrusos-virágos kortyot.

Petőcz Pincészet
Szürkebarát 2017

Alapvetően gyümölcsös illat citrussal, lime-mal és körtével, amit egy csipetnyi méz és virág tesz
még izgalmasabbá. A kortyban ez a gyümölcsösség és a sav is moderáltabban köszön vissza. Nem
egy túlkomplikált tétel, de éppen könnyen érthetőségével lesz szerethető.

Simecz Pince

Chardonnay 2017
Az illatot a grapefruit, a barack és trópusi gyümölcsök vezetik. A kerek, arányos korty szintén citrusos, de megjelenik benne a mandula kesernyéje, valamintegy visszafogott zöldfűszeres-herbás
díszítés.

Stróbl

Neszmélyi Olaszrizling 2016
Kívül-belül hordós érlelésű tétel: orrban és a nyelven is sok-sok fűszer, vanília, pörkölt magvak,
karamell, méhviasz és kevéske füstösség. Közepesnél nagyobb test, édesfűszerek és érett mandarin,
narancs a kortyban, jó savszerkezettel; fiatal tétel, tele energiával.

Stróbl

Neszmélyi Sauvignon blanc 2017
Finoman parfümös illat grapefruittal, barackkal, bodzavirággal. A jóleső kortyban nyári alma, körte,
fehér húsú friss gyümölcsökkel; a 7 g/l maradékcukor szépen kerekíti a savakat. Amolyan „még egy
pohárral kérek” tétel.
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Szivek Pince

Chardonnay Bio-Organic 2017
A vanília és a pirított magvak illata hamar elárulja a tölgyfahordós érlelést. A korty gazdag, testes,
élmentes, sima, érett csonthéjasok, trópusi gyümölcsök és édesfűszerek aromáival. Kivételesen szép
chardonnay, amelyben példás a hordós és gyümölcsös jegyek egyensúlya.

Szivek Pince

Zöld Veltelini Bio-Organic 2017
Illatában jó aránnyal keveredik a hordóhasználatból adódó pörkölt magvas jelleg és a gyümölcsösség. A telt, kissé édesnek ható kortyot érett gyümölcsök, vilmoskörte és az utóízben egy kis
kesernyésség kíséri.

Szöllősi Pincészet
Olaszrizling 2017

Illatát a hordóhasználatból adódó vanília, vajas keksz és szelídgesztenye vezeti. A kerek, telt kortyot
végigkíséri a mandula kesernyéssége, amit szépen ellenpontoz az érett csonthéjas gyümölcsök
jelenléte és a nyelvet bizsergető sav.

Szöllősi Pincészet
Misi cuvée 2016

Pinot gris és rajnai rizling házasítása. Illatában a kávé, a toast, a vanília egyértelműen jelzi a hordós
érlelést. Mindez a kortyban is megjelenik, a határozott sav azonban itt már belecsempész némi
citrusos érzetet is, komplexebbé téve az aromatikát.

Turay Családi Pincészet

Cabernet Savignon Rosé 2017
Túlzásoktól mentes, pirosbogyós-gyümölcsös illatú rozé. Az üde kortyot az epres jegyek uralják, de
mellette megjelenik egy frissítő citrusos, gyógynövényes vonal; a lecsengés kellemesen fanyar.
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A Neszmélyi borvidéken
minden adott, hogy ne
csak azok a borturisták
érezzék jól magukat,
akiket kimondottan a
finom nedűk csábítottak a vidékre, hanem
azon vendégek is, akiknek egy-egy borospince
meglátogatása inkább
csak kiegészítő tevékenység. Gazdag történelme, látnivalói, túra-

boron
túl…

lehetőségei, hegyei és
vizei, pezsgő rendezvényei egyre több látogatót vonzanak.

Szerző: ??????
A borvidék könnyen megközelíthető, Budapestről az M1-es autópályán alig egy óra alatt elérhető,
a fővárossal a vasúti összeköttetése is kiváló. Vízi úton is odajuthatunk: Esztergomban, Neszmélyen
és Dunaalmáson dunai kikötőket
találunk. Két hangulatos és történelmi emlékekben gazdag város,
Tata és Esztergom is színesíti a
tájat.

Történelmi kulisszák,
színes fesztiválok

völgyzárógát segítségével, és az
ország egyetlen olyan városi tava,
amely ősszel és télen vadludak
és más költöző madarak számára nyújt menedéket. Egy séta a
tóparton szinte kötelező a Tatára
látogatóknak, de kerékpárra pattanva körbe is tekerhetjük, vagy
akár csónakázhatunk, kenuzhatunk, sárkányhajózhatunk rajta.
Az Újkajakház Ökoturisztikai
Központban kerékpárokat, kenukat, sárkányhajókat bérelhetünk,
és a programszervezésben is szívesen segítenek.

A borvidék központja Tata, Magyarország egyik legszebb és
legélhetőbb kisvárosa, a vizek és
a fesztiválok városa. Melegvízű
forrásai évezredek óta meghatározzák a település történetét. Az
Öreg-tó még a honfoglalás előtt
lett kialakítva az Által-éren épített

Az Öreg-tó partján fekszik a 14.
században épült Tatai Vár, amely
a megyei római és középkori kőtárnak, valamint Tata történeti
kiállításának ad otthont. Szintén
a tóparton találjuk a rövidesen
megújuló késő barokk Esterházy
kastélyt.
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Ha romantikus sétára vágyunk,
ne hagyjuk ki a Cseke tó partján
elterülő, 18. században létesített
gyönyörű angolparkot, az Esterházy kiskastéllyal és az Esterházy Pezsgőgyárral.
A központtól mintegy 3 kilométerre fekszik a Fényes fürdő,
valamint a Fényes tanösvény,
a karsztforrások lenyűgöző növény- és állatvilágát bemutató,
tizennyolc állomással rendelkező
ökoturisztikai útvonallal.
Tatán szinte mindig történik valami. Tavasztól késő őszig színvonalas fesztiválok, színes programok
várják a szórakozni vágyókat.
Márciusban a Neszmélyi Borút
Egyesület által szervezett Kvaterka, a neszmélyi borászatok kóstolója, áprilisban a Szent György
Napi Lovasünnep, május har-

Fotó: Lakatos Renáta Ágnes
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madik hétvégéjén a Tatai Patara
történelmi fesztivál, júniusban a
Tatai Sokadalom népművészeti
fesztivál, júliusban a Víz, Zene, Virág fesztivál, augusztus első hétvégéjén a Neszmélyi Borünnep
és Halnapok, szeptemberben a
Mihály napi vásár, októberben az
Öreg-tavi nagyhalászat, végül novemberben a Tatai Vadlúd Sokadalom zárja a sort.

Hegyek, völgyek között
Tatától alig pár kilométerre található a Vértesszőlősi Őstelep
elnevezésű archeológiai bemutatóhely, ahol 1965-ben a Homo
erectus leleteit tárták fel.
Tatáról akár kerékpárral, vagy a
helyi kisvonattal könnyen eljuthatunk Bajra, ahol a szőlőhegyen
hangulatos kispincében kóstolhatunk, mulathatunk. A Gerecse
hegység egyik páratlan szépségű
völgyében, az Agostyáni Arborétumban hatalmas fák árnyékában pihenhetünk.
A Gerecse északnyugati részénél,
a hegyek között bújik meg Dunaszentmiklós. Az itt található és
egymástól szakadékokkal elválasztott magaslatokat tájvédelmi
körzetté nyilvánították, ezek közül
is szigorúan védett rész a Nagysomlyó és a Lábas-hegy. Híresek
a község löszfalba vájt, egymástól
10-15 méterre sorakozó lyukpincék, kilátójából pedig gyönyörű
kilátás nyílik a szőlősdombokra, a
Gerecsére és a Tatai-medencére.
A neszmélyi hegyoldalakon évszádok óta terem a borvidéknek
is nevet adó neszmélyi szőlő. A településre nemcsak a borospincék
csábítják a látogatókat, áthalad

rajta a Duna-menti kerékpárút,
és olyan egyedi látnivalókat kínál, mint a Hajóskanzen vagy a
Sertésvölgyi Pincesor egyik présházában berendezett Mérleg- és
Méréstörténeti Gyűjtemény.

jó neszmélyi borokkal. Átkelve a
Mária Valéria hídon Szlovákiába,
akár a szomszédos Garammenti
borvidéket is felkereshetjük. Esztergom számos rendezvénynek
és fesztiválnak is otthont ad.

Neszméllyel szinte összenőtt
Dunaalmás. Felkereshetjük az
egykori kőfejtőjét, meleg kénes
forrásait, Csokonai Vitéz Mihály
múzsájának, Lillának az emlékszobáját és sírját, valamint egy
pálinkafőzdét. A településen lovaglásra is van lehetőség. A Neszmély feletti domboldalon borszálloda csábít pihenésre.

A várostól pár perc autózás után
a Pilis hegység délnyugati lejtőin
fekvő Kesztölcre jutunk. Aki szereti a csendet, nyugalmat, tiszta levegőt, rögtön otthon fogja
magát érezni a bájos kisfaluban.
Ezer éve a pálosok szerettek bele
a vidékbe, Klastrompusztán
építették fel kolostorukat, ma
itt túrázhatunk, gyógynövényt
gyűjthetünk, helyi ízeket kóstolhatunk, borozhatunk, dűlőtúrán
vehetünk részt és még az agrowellnesst is kipróbálhatjuk.

Kocs községben találták fel a kocsi ősét, amelynek történetével
a Kocsi Múzeumban ismerkedhetünk meg. Nyaranta kétnapos
Nemzetközi Kocsitoló Fesztivált is
rendeznek a településen. Ászáron
a Miniskanzen, Kisbéren a Mini
Magyarország Makettpark a gyerekeknek is nagyon tetszeni fog.

Kulturális értékek
A borvidék keleti felén fekszik
Esztergom, a Dunakanyar történelmi városa, a magyar katolikus
egyház központja. Számtalan
kulturális és történelmi látnivalója közül kihagyhatatlan a Bazilika a Főszékesegyházi kincstárral
(Közép-Európa egyik legnagyobb
egyházi műkincsgyűjteményével), az Esztergomi Vár, a Duna
Múzeum. A Kis-Duna sétány és a
belváros kellemes sétára csábítanak, a Pilis közelségének köszönhetően a túrázóknak is remek
úticél. Fáradalmainkat kipihenhetjük az esztergomi termálfürdőben, az út porát pedig leöblíthetjük a Prímás Pincében kóstolt

Bár nem tartozik kimondottan a
borvidékhez, de említést érdemel
két olyan hely, ami szintén idegenforgalmi vonzerővel bír: Majkon
a Kamalduli remeteség és Komáromban a Monostori erőd.
A majki Kamalduli Remeteségben a némasági fogadalmat tett
szerzetesek 250 évvel ezelőtti
életének békéjét találhatja meg
a látogató. Nemcsak hangulatában egyedülálló az erdők ölelte,
tavak szomszédságában fekvő
remeteség, maga a barokk műemlék-együttes is a tizenhét cellaházával, templomtornyával és
kolostorával kuriózumnak számít
Európa-szerte. Rövidesen a remeteség cellái szálláshelyként is
igénybe vehetők lesznek. A mellette álló Esterházy Kastélyban
színvonalas kiállítás, teázó-kávézó
várja a vendégeket.
Komáromban épült Közép-Európa legnagyobb újkori erődje, a
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Monostori Erőd, az UNESCO Világörökségi Lista Várományosa. Katakombáinak, kiállításainak, a Duna-partra néző kávézójának meglátogatására
legalább fél napot érdemes szánni. A Brigetio termálfürdő télen-nyáron
várja a gyógyulni, fürdeni vágyókat.

Kulináris különlegességek
Aki nemcsak inni, hanem enni is jókat szeret, az is megtalálja a kedvére
valót Tatán és a Neszmélyi Borvidéken. A tatai tóparton található Platán
Étteremben egy fine dining ebéd vagy vacsora önmagában megér egy
kirándulást. Az a Pesti István séf főz itt a vendégeknek, aki korábban Budapesten a Tanti Étteremnek szerzett Michelin-csillagot. Szép, erdős helyen találjuk a Gottwald Hotel családias hangulatú éttermét, kiváló, saját
gazdálkodáson alapuló konyhával, a Neszmélyi borvidék borainak széles
választékával és nagyon kedves vendéglátókkal. Ha pedig napindítóként
fogyasztanánk a finomságokat, akkor irány az újhullámos Ébresztő kávézó!
Neszmélyen a Melegeshegyen, páratlan dunai panorámával, szezonális
konyhával, borebédekkel és borvacsorákkal várja a vendégeket a Hilltop
Borhotel étterme. A Gelbmann borászat saját tenyésztésű Charolais
marhából vagy Shropshire birkából készíti finom falatait. Számos kispince kínál saját készítésű termékeket a borkóstoló mellé (Szivek Pince Kesztölc, Currus Kispince - Kocs). Bajon a Turay pincében a remek borok
mellé remek vendéglátás is dukál, kemencében sült ételei páratlanok.
Neszmélyen a Rétespajtában isteni réteseket sütnek.
Az éttermek, borászatok egyben remek rendezvényhelyszínek, legyen
szó céges összejövetelekről, családi eseményről vagy akár esküvőkről.
Néhány borászat szálláshelyet is kínál.

Kerékpárral, vándorbottal
A Duna és a Gerecse természeti értékei iránt érdeklődők, illetve a gyalogos és kerékpáros turisták részére is számos lehetőség kínálkozik. A
borvidéket átszeli az EUROVELO6 nemzetközi kerékpárosút; a Vértes
és a Gerecse túrázásra csábít. Évente több teljesítménytúra (Gerecse
30, 50), futóverseny kerül megrendezésre. Áthalad a borvidéken a Mária
út, a Gyöngyök útja, valamint a Szent Jakab út, a zarándokok számára is
nyitva vannak a szálláshelyek kapui. A Neszmélyi Borút Egyesület elnyert
pályázatának köszönhetően nemsokára ökoturisztikai fejlesztés indul, így
hamarosan több mint 100 kilométer hosszú tanösvény mutatja majd be
a Gerecse és a tanösvényt által érintett területek történetét, a környék
növényvilágát.
A régi-új Neszmélyi borvidék napról napra szépül, fejlődik. Egyre-másra
születnek újabb borászatok, birtokok, éttermek és szálláshelyek. Látnivalói jó pár napra elegendő programot kínálnak, de ha csak egy szabad
napunk van, akkor is élményekkel gazdagon fogunk hazatérni.
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