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Egy kékfrankos 
teszt 
margójára
Először is, köszönet illeti a termelőket, hiszen száztizenkét kékfrankost neveztek a tematikus bor-
tesztünkre, ami hatalmas dolog! Másfelől izgalmas volt látni egyes borvidékek feltámadását, míg 
mások szinte érthetetlenül távolmaradtak. No nem kell nagy dolgokra gondolni, hacsak arra nem, hogy 
Sopron felébredni látszik tíz éves csipkerózsika álmából! A borok persze eddig is jók voltak, a szakma 
tudott is róluk, figyelt is rájuk, meg nem is, de valahogy eltűntek, elfogytak, elfolytak a határ mentén. 
Ez mondjuk mindig is így volt, a Fertő menti borok hagyományos piaca Bécs és nem Budapest, de ha 
már egy országban ragadtunk, mi több, a derék soproniak szavazták meg a dolgot száz éve, hát világ 
csudája, hogy Budapesten alig lehet belefutni soproni borba, Pécsről nem is beszélve!

Szóval ott tartottam, hogy Sopron felriadt és dícséretes számú bort küldött a bírálatra, a legnagyobb 
örömünkre. A másik örömöm Szekszárd, a borvidék, ahol a kékfrankost az egyik vezető fajtaként nevezik 
meg, a teszt végeredményét tekintve nem is alaptalanul. Fájdalmas volt viszont Eger és méginkább 
a Balaton hiánya! Tudom, nem a bormagazinok tesztjei váltják meg a világot, de ebben a lassan egy 
éve tartó furcsa helyzetben ennyi médiazaj sem hátrány, sőt! Így tehát Sopron és Szekszárd kétsze-
resen is győztesei az év első tematikus tesztjének, hiszen az eredményeik még nagyobbat szóltak, a 
komolyabb ellenállás hiányában.

Ami viszont a végeredményt illeti, nos, ott úgy tűnik Ödenburg (aka Sopron) egykori szőlőterületei, 
vagyis Burgenland és a számtalan osztrák DAC a kanyarban, külső íven előzött minket. Történt ugyanis, 
hogy Jakab Tamás kollégánk (ezer hála és köszönet illeti ezért) megkérdezte az osztrák termelőket, 
nincs-e kedvük egy kékfrankos teszthez, mire azonnal befutott 55 osztrák kékfrankos. A tanulság? 
„Megismerni a kanászt ékes járásáról…“, az osztrák Blaufrankisch-t pedig a tökéletes érettségéről, 
vibráló savairól és csodálnivaló egyensúlyáról, vagyis bár a hazai kékfrankosok között is vannak szép 
borok, az osztrákok átlagminősége még mindig magasabb, a csúcsaik pedig valóban kiemelkednek, 
globálisan is. Hölgyeim s uraim, legalább vannak előttünk csúcsok, melyeket meghódíthatunk!

Ercsey Dániel
Pécsi Borozó szerkesztője
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A TESZT KÓSTOLÓCSAPATA:

ERCSEY DÁNIEL, 
a Pécsi Borozó szerkesztője, a WineSofa 
főszerkesztője, borszakíró.

GLOKKER HEDVIG, 
a Bortársaság Pécs boltvezetője.

GYŐRFFY ZOLTÁN, 
a Pécsi Borozó főszerkesztője, borszakíró.

HÁGA BALÁZS, 
borász, tanácsadó, az Oenologic alapítója.

IFJ. DÚZSI TAMÁS, 
borász, bordiplomata, nemzetközi borver-
senyek borbírája.

LABANCZ RICHÁRD, 
borász, sommelier, az Eleven vinotéka és 
bár üzletvezetője.

OROSZ ANDRÁS, 
borász, a Pannon Borbolt munkatársa.

TÜSKE GYÖNGYI, 
a Pécsi Borozó munkatársa, sommelier, 
borszakíró.

WÉBER TAMÁS, 
a Pécsi Borozó egyik alapítója, az Eleven 
vinotéka és bár munkatársa.

Bor, gasztronómia, életöröm - mindennap:
▶ www.pecsiborozo.hu

http://www.pecsiborozo.hu
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98-100
CHAMPION: kivételes, tökéletes bor 

92-97
NAGY ARANY: egyedi, elegáns, nagy bor 

86-91
ARANY: komplex, karakteres, nagyon jó bor 

80-85
EZÜST: átlagon felüli, tartalmas, jó bor 

74-79
BRONZ: korrekt, különösebb erények  

és hibák nélkül

Ponthatárok

KÉKFRANKOS-MONARCHIA
A Pécsi Borozó első tematikus tesztjére ebben az évben a kékfrankosokat vártuk. 
Az első ötletünk egy magyar megmérettetés lett volna, de grazi kollégánk, Jakab 
Tamás kicsit beizzította burgenlandi kapcsolatait és a tesztre végül minden előzetes 
elvárást meghaladóan 112 bor érkezett be, 57 magyar, valamint 55 osztrák bor indult.

Minden bort legalább kétszer kóstoltunk meg, négy napon át zajlott a kóstolás, 
az első napon minden bor sorra került, majd kisebb egységekben visszakóstol-
tunk minden egyes tételt, új palack nyitásával. A végeredmény rövid értékelése, 
hogy a kékfrankosban hatalmas potenciál van, amit idehaza még kevésbé tudunk 
kihasználni, mint azt Ausztriában teszik. Vannak nagy borok, izgalmas borok, 
útkereső pincészetek és bevált stratégiák, sok arcát tapasztaltuk meg a fajtának, 
de többségében nem kellett csalódnunk.

A ponthatárt ismét az ezüstérmet jelentő 80+ pontnál húztuk meg, ezt a minimum 
elvárást 84 bor teljesítette, 44 osztrák és 40 magyar tétel jutott a zsűri szerint a 
limit fölé. 

A nevezettek közül ezúttal 60 bor került be a 86 pont felettiek társaságába. Ezekről 
a borokról leírás is született. A 80 pont felettiek csak listában jelennek meg, ezeket 
a borokat is ajánljuk értelemszerűen. Hiszen az alapelvünk továbbra is: 80 pont 
felett már minden bort bátran kóstolunk, azzal örömmel kínáljuk vendégeinket, 
mindegyik bor vállalható tétel. 

Ami biztos: minden negyedévben van lehetőség válogatni és kóstolgatni, a sze-
mélyes ízlés és az a bizonyos pénztárca szabhat csak határt.

A pecsiborozo.hu oldalon a továbbiakban is lesznek rendszeres kóstolóink, a követ-
kező tematikus kóstolónkra április 30-ig a forgalomban levő rozé borokat várjuk. 
Amennyiben bort szeretnének nekünk küldeni, úgy postacímünk:

Vinoliva Kft.
7634 Pécs, Árvácska u. 3.  vagy
Pannon Borbolt Kft., 
7625 Pécs, Nyírfa u. 18. 

címen munkaidőben átveszi a behozott borokat és a postacsomagokat is.  
Jelentkezési lap letölthető a weboldalunkról.

TESZT

TE
SZ

T
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MARKUS SCHULLER 
BLAUFRÄNKISCH 2018  
BURGENLAND 

Egyre szebben kibontakozó illatok, élénk szín-
világ, bordóba hajló meggyesség. Kicsit hűvös, 
kicsit parfümös, sok meggy, sok áfonya, ribizli 
is. Kortyban meggyes, érett-szaftos meggyes, 
kerek, érett tannin, selymes krémesség, jó 
savak. Úgy elegáns, hogy közben friss, len-
dületes és élénk.

7,50 €, A pincészetben

WEINGUT GEBRÜDER NITTNAUS 
BLAUFRÄNKISCH ALTENBERG 
RESERVE 2017 LEITHABERG 

Már elsőre is komplex dübörgés, meggy és 
málna, édesgyökér és vanília. Kortyban sem 
adja alább, szép hordóhasználat játszik alá, de 
kellenek a savak, kell a sok gyümölcs, érett 
málna, feketecseresznye, erdei szeder. Masz-
szív, vastag bor, édes jegyekkel, selymességgel, 
hosszú és tartalmas zárással.

15,90 €, A pincészetben

KOLLWENTZ 
BLAUFRÄNKISCH POINT 2009 
LEITHABERG 

Elegáns, érett illat, amely egyre szebb. Kávé, 
dohány, füst, szárított áfonya. Kortyban picit 
lekváros, kerek, integrált tannin, nagy test, 
és még mindig élő, sőt vibráló struktúra, érett 
gyümölcsökkel, jó savakkal, finom édesfűsze-
rezettséggel. Pompás bor és még bőven van 
benne potenciál.

69 €, potzinger.at

ERNST TRIEBAUMER 
RIED OBERER WALD 2018 
NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND

Mély rubin szín sűrű és sötét maggal. Komp-
lex és mély illat, rengeteg fekete bogyós gyü-
mölccsel és gyönyörű fűszerkészlettel. Kóstolva 
nagy test, koncentrált bor elképesztő formá-
ban, rengeteg gyümölccsel, feszes tanninok-
kal, meggyel, szederrel, sűrű szövettel és vib-
ráló savakkal, szinte végtelen lecsengéssel.

26 €, A pincészetben

ERNST TRIEBAUMER 
RIED MARIENTHAL 2017 
NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND

Szemre is tetszetős, illatban lenyűgöző. Egy-
szerre hűvös és csillagánizsos, füstös és szedres, 
no és babér és csokoládé és meggy, ahogy kor-
tyban is. Érett, nagy test, impozáns savháttér, 
remek hordóhasználat, hűvös és édes egyszerre. 
Rétegzett, finom, elegáns, úgy van súlya, hogy 
közben nincs benne cseppnyi túlzás sem.

52 €, A pincészetben

HEIMANN ÉS FIAI 
SZÍVEM KÉKFRANKOS 2018 
SZEKSZÁRD 

Izgalmas illat, nem kirobbanóan intenzív, de 
egzotikus, keleti fűszerek, frissen sajtolt megy-
gylé és érett szilva keveredik benne. Szájban 
élénk, van benne zsizsegés, van benne élet, 
kávéhoz hasonló gyümölcssavak, sok fűszer, 
sok meggy. Kicsit nyers és ress egyik oldalról, 
kicsit puncsos meggyszörp a másik oldalról. 
Fiatal és egyértelműen felfele tart.

9800 Ft, Bortársaság

96

93

95

93

94

93
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TAKLER PINCE 
SZENTA-HEGYI KÉKFRANKOS 2017 
SZEKSZÁRD 

Közepes rubin szín. Illatában meggy és ribizli, 
cseresznye és vörös áfonya, pici balzsamecet. 
Kóstolva kirobbanóan gyümölcsös, a test köze-
pesnél nagyobb, a savak élénkek, selymes tan-
ninokkal és hosszú, balzsamos lecsengéssel.

5950 Ft, Bortársaság

WEINGUT NEHRER 
BLAUFRÄNKISCH LEITHABERG DAC 
RIED FEURER 2017 LEITHABERG 

Elegáns, visszafogott illatokkal nyit, kicsit 
poros, kicsit gyümölcsös, kicsit fűszeres. 
Egyre élő, a levegő nagyot jót tesz vele, per-
cek alatt nyílik ki. Sok gyümölcs, meggytől 
szederig, némi boróka és kakukkfű, mögötte 
egy ásványos-minerális érintés a korty végéig. 
Nagyon élő sav, némi szárítás a végére, van 
benne izgalom.

35 €, A pincészetben

VIDA PÉTER
HIDASPETRE 2018 SZEKSZÁRD 

Visszafogott illat, kell neki idő, levegő és egyre 
szebb illatokat kapunk. Cseresznye és málna. 
Kortyban is. Elegáns bor, szép savakkal, szó-
rakoztatóan gyümölcsös, de mellette komoly 
tartalom van, érett tannin, kerekség, kidol-
gozott arányok. Csak akkor bontsuk, ha van 
rá időnk, ha el tudunk mélyedni, ha élvezni 
szeretnénk a komplexitás játékosságát.

3990 Ft, Pannon Borbolt

TAKLER PINCE 
GUROVICAI KÉKFRANKOS 2017 
SZEKSZÁRD 

Intenzív illatok, meggy, szeder, kis ibolya is fel-
bukkan. Fineszes, gazdag korty, remek savak, 
feszes struktúra, egész élénk savak, nem túl 
nagy, de arányosra gyúrt test. Ribizli, áfonya, 
szeder és meggy. Csokoládé és kávé és boróka. 
Még fejlődésben, hosszú lecsengéssel.

6200 Ft, A pincészetben

KOLLWENTZ 
BLAUFRÄNKISCH REID POINT 2017 
LEITHABERG 

Érett fekete bogyósokkal kezdi az ismerkedést. 
Kissé füstös köntösben jön elénk. Kortyban 
szilva, fahéj, telt és vastag szövésű. Selymes, 
kedves, egész szájat betöltő bor, integrált hordó-
fűszerekkel, arányos savakkal, tartós, hosszan 
megmaradó lecsengéssel. 

55 €, A pincészetben

HETÉNYI PINCÉSZET 
TÁBORNOK KÉKFRANKOS 2017 
SZEKSZÁRD 

Illatban fekete bogyósok, ánizs, szegfűszeg. 
Kortyban aszalt szilva, áfonya, kis kesernye, 
keleti fűszerek, integrált tannin. Olyan bor, 
amiben minden ott van, ahol lennie kell, kicsit 
több, kicsit kevesebb, szinte észre sem vesszük, 
mert egyben van. Elegáns, harmonikus, kerek 
bor, az érettség jól áll neki.

3490 Ft, Pannon Borbolt

92

93

92 92

93 93
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WEINHÄUSEL 
BLAUFRÄNKISCH RIED HOCHBERG 
2019 BURGENLAND 

Illatában lehengerlő érett gyümölcsösség, eper, 
szeder és málnalekvár. Kóstolva közepes test, 
gyönyörű édes gyümölcsök, az illatból már 
megismert málna és szeder, eper és cseresznye. 
Zamatos és jól iható, kerek savakkal és hosszú 
lecsengéssel. Abszolút best buy!

7 €, A pincészetben

STEIGLER 
KÉKFRANKOS PRÉMIUM 2019  
SOPRON 

Visszafogott illat, kis füstösség, aszalt meggy és 
érett szilva. Kortyban harmonikus sav-tannin 
arány, komplex, sűrű szövésű bor. Már most 
is élmény, fűszeres gyümölcseibe bele lehet 
feledkezni, de még hosszan érlelhető.

3590 Ft, Pannon Borbolt

LELOVITS TAMÁS PINCÉSZETE
KÉKFRANKOS 2020 VILLÁNY 

Mély, bordó szín, lilás reflexekkel. Illatában 
tejkaramell, meggy és bors. Kortyban sok gyü-
mölcs, meggyes, cseresznyés, szilvás. Könnyed, 
de tartalmas, kerek, már most elegáns, jó ivású, 
ideális bisztróbor, ami ebédhez, vacsorához 
megállja a helyét az asztalon.

1590 Ft, Pannon Borbolt

THOM WACHTER WEINE
RIED SZAPARY EISENBERG DAC  
RESERVE 2017  EISENBERG 

Hűvös karakter, mentás meggyel, ibolyával, 
fekete ribizlivel az illatában. Szuper gyümölcsös 
korty, egyedi jellegű, sajátos, natúr karakterű 
bor, végtelenül kimért és elegáns. Olyan ma-
gázódós bor, különleges alkalmi viselet.

22 €, A pincészetben

ALFRED FISCHER WEINGUT 
BLAUFRÄNKISCH ROSALIA DAC 
RESERVE 2017 ROSALIA 

Határozott színvilág, erőteljes illatok, gyümöl-
csözön, lédús meggy, szeder, áfonya. Édesfűsze-
rek. Kortyban szilva, szeder, fahéj, szerecsendió. 
Kicsit rusztikus test, de némi cserességen, szá-
rításon től egész jó arányok, jó savak, a gyü-
mölcsösség végigkíséri. Van benne potenciál.

15 €, A pincészetben

ESTERHÁZY WEINGUT
BLAUFRÄNKISCH FÖLLIG 2016 
LEITHABERG 

Mély rubin szín. Illatában vanília, puncs, 
áfonya és szeder. Nagy test, hűvösen elegáns 
karakter, az ízében a gyümölcsös jegyek mellett 
szép mineralitás, a háttérben narancs és vaní-
lia. A tannin sűrű és puha, mellé vibráló savak 
és hosszú lecsengés. Rendkívül elegáns bor!

19 €, A pincészetben

92 91

9191

91

91
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SZENTPÉTERI BORPINCE 
KÉKFRANKOS 2018  
KUNSÁG 

Illatában némi édes fűszer, sokkal 
több gyümölcs, meggy, cseresz-
nye. Van beltartalma, úgy lesz 
egész nagy, érett, behízelgően 
selymes, hogy közben könnyed 
tud maradni, ráadásul egész jó 
savakkal bír. Nincs benne nagy 
trükk, de hihetetlenül jólesik be-
lekortyolni.

1790 Ft, Pannon Borbolt

90

WILLI OPITZ 
OPITZ ONE SCHILFWEIN 
2019 NEUSIEDLERSEE 

Halvány rubin szín, mahagóni re-
flexekkel. Illatában édes fűszerek, 
menta, málna és meggykompót. 
Kóstolva telt, meleg karakterű 
bor, kerek savakkal és érett ízje-
gyekkel, a hosszú lecsengésben 
tejkaramellás ízekkel. 

57 €, A pincészetben

STREIT-ZAGONYI 
KÉKFRANKOS 2016 VILLÁNY 

Édesfűszerek és cseresznyelekvár. 
Kortyban kis földesség, marcipán, 
meggy. Izgalmas, jön a csipkebo-
gyó és a mák is. Szép struktúra, 
egész jó savak, határozott fűsze-
rezettség, nagy érlelési potenciál. 
Van benne kraft és finesz is, jó ez 
így együtt.

3890 Ft, Pannon Borbolt

ESTERHÁZY WEINGUT
BLAUFRÄNKISCH 
LEITHABERG DAC 2016 
LEITHABERG 

Közepes rubin szín. Illatában 
málna, ribizli, áfonya. A szájban 
selymes textúra, kirobban gyümöl-
csösség, érett meggy és cseresznye, 
ribizli és kevés szeder. Szórakoztató 
bor, jó savakkal, feszes tanninok-
kal, nagyon hosszú lecsengéssel. 

17 €, A pincészetben

HEIMANN ÉS FIAI 
SZEKSZÁRD KÉKFRANKOS 
2018 SZEKSZÁRD 

Lilás szín, visszafogott illat, 
élénk savak, nagyon üde, ren-
geteg gyümölccsel. Ibolya és 
cseresznye, ásványosság, egy-
szerre laza és mutat mélységet 
is. Nem klasszikusan, könnyen 
emészthető kékfrankos, de egy 
natúr, bizsumentes tisztaság 
van benne. 

3290 Ft, Bortársaság

BAYER ERBHOF 
RIED MARTINSBERG 2018 
LEITHABERG 

Mély rubin szín. Az illat vissza-
fogott, főleg fekete bogyósokkal 
Kóstolva aztán rendkívül elegáns 
szerkezetet kapunk, kerek savak-
kal, feszes tanninokkal, fekete bo-
gyós gyümölcsökkel, pici grafittal 
és hosszú lecsengéssel.

13 €, A pincészetben

WEINGUT ERNST  
BERNHARD 
BLAUFRÄNKISCH 
REID HOCHBERG 2017 
MITTELBURGENLAND 

Illatában első blikkre füstölt sza-
lonna, utána fekete bogyós gyümöl-
csök, főleg szeder és csillagánizs. 
Kóstolva nagy test, feszes szerkezet, 
szuper savak. Telt karakter, érett fe-
kete bogyós gyümölcsökkel, a hosz-
szú lecsengésben kevés dohánnyal.

16 €, A pincészetben

WEINGUT ZU  
DANKBARKEIT 
BLAUFRÄNKISCH 2017 
NEUSIEDLERSEE 

Illatában ribizli dzsem és pici to-
ast, meggy, szilva és bőrös jegyek, 
dohány és cappuccino. Kóstolva kö-
zepesnél nagyobb test, izgalmasan 
vibráló savak, szép fűszeresség. A 
tannin kicsit szárít, ezzel együtt 
rendkívül komplex, szép bor, na-
gyon hosszú utóízzel.

9 €, A pincészetben

GARGER IMRE 
KÉKFRANKOS VÁLOGATÁS 
2017 SOPRON 

Elég gyümölcsös nyitány, némi 
alkoholérzettel az illatban. Friss, 
élénk korty, szamócával, meggyel, 
vibráló savakkal. Egyszerre hozza 
a sajttal töltött olajbogyó fanyar 
krémességét és az borsos étcso-
koládé fűszeres krémességét. Van 
benne mineralitás, kövesség, de az 
élő gyümölcsök adják a szépségét.

2800 Ft, A pincészetben

BOCK PINCÉSZET 
KÉKFRANKOS SELECTION 
2017 VILLÁNY 

Fekete cseresznye és bors. A nyitó-
jegyek. Érett gyümölcsösség, déli 
temperamentum. Kortyban fahéj, 
szilva, szegfűszeg, szeder. Mérték-
letes, de érezhető hordóhasználat. 
A test legalábbis jól elbírja, izmos, 
feszes. A korty így is selymes, ke-
rek, élvezetes. Szép, hosszú bor. 

4090 Ft, A pincészetben

THOMAS HAIDER 
BLAUFRÄNKISCH 2018 
BURGENLAND 

Közepes rubin szín sötét mag-
gal. Illatában fekete bogyós gyü-
mölcsök és nagyon enyhe zöldes 
jegyek, szeder és bors, ibolya és 
kapor. Kóstolva nagy test, sűrű 
szövet, szép savak, az ízben feke-
te cseresznye, szeder, csokoládé. 
Telt, mély és komplex.

6 €, A pincészetben

WILLI OPITZ 
BLUTMOND WEIN 2018 
NEUSIEDLERSEE 

Halvány rubin szín téglás re-
flexekkel. Illatában friss must 
és lila virágok, egyértelműen 
az édesség felé billen. Kóstolva 
nagy test, sűrű szövet, a cukor 
miatt már-már szirup-szerű, 
zselés textúrával és édes málna-
szörpös-meggyszörpös ízekkel. 
Hosszú, érdekes.

147 €, A pincészetben
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BODRI PINCÉSZET 
GUROVICA KÉKFRANKOS 
2017 SZEKSZÁRD 

Közepes rubin szín sötét maggal. 
Illatában szeder és bors, szere-
csendió és grillfűszerek. Kóstol-
va közepesnél nagyobb test, jó 
savak, az ízében pici puncs, érett 
gyümölcsösség, szeder és áfonya.  
A tannin puha és sűrű, a lecsen-
gése hosszú, gyümölcsös.

9000 Ft, A pincészetben

WEINGUT ARTNER  
BERNHARD UND HEIDI 
BLAUFRÄNKISCH 
MITTELBURGENLAND 
DAC RESERVE 2017 
MITTELBURGENLAND 

Kék virágok és szeder. Szépen 
nyílik. Kortyban édeskés, köze-
pes testtel, érett gyümölcsökkel, 
a piros ribizlitől a szederig. Kis 
tejcsokis krémes érzet. kedves, 
szerethető bor.

14,60 €, A pincészetben

BÖJT 
KÉKFRANKOS 2017 EGER 

Kicsit oldschool illat, vaníli-
ás-kókuszos hordófűszeresség, 
érett meggy, érett szilva. Masszív 
test és mellette élő, jó savak. A 
gyümölcsök hullámzása a hor-
dófűszerek tengerén. Tartalmas 
bor, nagy bor, el lehet vele tölteni 
egy estét.

5350 Ft, Bortársaság

BAYER ERBHOF 
LEITHABERG DAC 2018 
LEITHABERG 

Mély rubin szín sötét maggal. 
Illatában bors, bőr és szeder, 
meggy és csillagánizs. Nagy test, 
élénk savak, feszes tanninok. 
Az ízképet a fűszeresség uralja, 
édesgyökér és csillagánizs, tűzkő 
és szeder, a lecsengésben bors és 
grillázs.

16 €, A pincészetben

HETÉNYI PINCÉSZET 
TÁBORNOK  
KÉKFRANKOS 2018 
SZEKSZÁRD 

Közepes bordó színvilág. Illatban 
elsőre cseresznye és ribizli. Kor-
tyban is a gyümölcsösség viszi a 
prímet, szilva és szeder, mögötte 
a tannin érett, kerek, jók a savak, 
minden egyben. Tartalmas, ele-
gáns, érlelhető bor.

3490 Ft, Pannon Borbolt

ETYEKI KÚRIA 
KÉKFRANKOS 2016 
SOPRON 

Közepes rubin szín. Illatában szép 
keveréke a piros és fekete bogyós 
gyümölcsöknek. Szájban élénk sa-
vak, szép érett tanninok, meleg 
karakterű, érett gyümölcsökkel 
kiegészülve. Jól iható, hosszú és 
izgalmas.

4850 Ft, Bortársaság

WEINGUT NEHRER 
BLAUFRÄNKISCH 
LEITHABERG DAC 
RIED POSCHEN 2018 
LEITHABERG 

Illatában fekete bogyós gyümöl-
csök, szeder és áfonya, pici bőr 
és bors. Nagy test, telt karakter, 
puha tanninokkal, vaníliával és 
csillagánizzsal, szilvával és szed-
errel az ízben. A fás jegyek még 
intenzívek, de a szerkezet alapján 
nagy bor lesz belőle. A lecsengése 
kifejezetten hosszú.

25 €, A pincészetben
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88
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WEINGUT MAD 
BLAUFRÄNKISCH 
SEESTERN 2019 
LEITHABERG 

Közepes rubin szín. Illatában 
málna, szamóca, cukorkás je-
gyek. Kóstolva közepes test, fe-
szes szerkezet, vibráló savak. Az 
íze kirobbanóan gyümölcsös, főleg 
piros bogyósokkal operál, meggy 
és gránátalma, málna és cseresz-
nye. Nagyon jól iható, szuper!

6,90 €, A pincészetben

88



Teszt  |  Pécsi Borozó | 11

BODRI PINCÉSZET 
KÉKFRANKOS 2019 
SZEKSZÁRD 

Közepes rubin szín enyhe bíbor re-
flexekkel. Illatában édes fűszerek, 
málna és cseresznye. Közepes test, 
filigrán savak, az ízben gyümölcs-
joghurtos jegyekkel, meggyel és 
málnával és ennek megfelelő ke-
rek és édeskés utóízzel.

1690 Ft, Pannon Borbolt

ZANTHO 
BLAUFRÄNKISCH 2019 
NEUSIEDLERSEE 

Közepes rubin szín. Illatában 
pörkölt mogyoró, ibolya és húsos 
jegyek, a háttérben fekete bogyós 
gyümölcsökkel. Közepes test, szép 
savak, kerek tanninok, az ízben 
menta és szeder, szinte olyan mint 
egy gyümölcsszósz, nagyon fiatal 
még, idő kell neki, de várhatóan 
szép és izgalmas bor lesz.

8,50 €, A pincészetben

HEIMANN ÉS FIAI 
BATI KERESZT 
KÉKFRANKOS 2018 
SZEKSZÁRD 

Közepes rubin szín. Intenzív de 
egyben furcsa illat, cukrozott 
gyümölcsökkel, szilvával és fa-
héjjal, ribizlivel és szederrel. Kö-
zepesnél nagyobb test, jó savak, 
mély és érett gyümölcsösség, a 
háttérben ánizs és szegfűszeg, a 
lecsengése közepesnél hosszabb.

5650 Ft, Bortársaság

TŰZKŐ BIRTOK 
KÉKFRANKOS 2018  
TOLNA 

Mély rubin szín. Illatában piros és 
fekete bogyós gyümölcsök válta-
koznak, egyre intenzívebb dzsú-
zos karakterrel. Kóstolva közepes 
test, élénk savak, izgalmas gyü-
mölcsösség. Szuper gasztro bor, 
pici borssal, málnával, meggyel, 
érintésnyi fekete ribizlivel. A le-
csengése közepes.

1590 Ft, Pannon Borbolt

LUKA ENIKŐ 
KÉKFRANKOS 2018 
SOPRON 

Mély, bordó. Illatában kékfran-
kos, kortyban kékfrankos. Szeder, 
eper, meggylekvár. Lendületes 
korty, jó savak, kerek egész. Van 
benne napsütés, a kora nyári es-
ték illata - karakteres, egyéniség.

7150 Ft, Bortársaság

BODRI PINCÉSZET 
DŰLŐ KÉKFRANKOS 2018 
SZEKSZÁRD 

Húsos, meggyes, áfonyás illat. 
Érett, sima korty, élő savak, egy 
kis paszternák, némi szeder, bor-
sos csokoládé. Jó test, van lendü-
lete, van hossza. Egy kis tannin-
többlet a végére kijön. Élvezetes, 
nehéz belekötni.

3000 Ft, A pincészetben

WEINGUT ERNST  
BERNHARD 
BLAUFRÄNKISCH 
GOLDBERG 2017 
MITTELBURGENLAND 

Illatában édes fűszerek, pici málna 
és meggy, ahogy szellőzik, egyre 
erősödő fűszerességgel. A test 
közepesnél nagyobb, feszes tan-
ninok támasztják a kortyot, szép 
savakkal. Szájban sok édes fűszer, 
piros és fekete bogyós gyümölcsök.

16 €, A pincészetben

LELOVITS TAMÁS  
PINCÉSZETE
MEGLEPETÉS KÉKFRANKOS 
2017 VILLÁNY 

Illatban füstös, erdei gyümölcsös. 
Kortyban kerek, selymes, brutál 
anyag, édes tannin, krémes, 
ugyanakkor alkoholos és erősen 
hordófűszeres. Van gyümölcs, van 
energia, van hossz. A masszív, 
hordós kékfrankos stílus kedve-
lőinek erősen ajánlott.

3250 Ft, A pincészetben

ESTERHÁZY WEINGUT
BLAUFRÄNKISCH NR7 2020 
LEITHABERG 

Halvány rubin szín ibolyás re-
flexekkel. Illatában banán, pis-
kóta és piros bogyós gyümölcsök. 
Kóstolva könnyed, kirobbanóan 
gyümölcsös, feszes szerkezettel 
és jó savakkal. A szájban ropogós 
meggy, enyhe szénsavas bizsere. 
Picit fanyar, ezzel együtt a stílus 
(szénsavas maceráció) iskolapél-
dája.

12 €, A pincészetben

WURZINGER JOSEF & PIA 
BLAUFRÄNKISCH M+ 2019 
BURGENLAND 

Mély rubin szín lila reflexekkel. 
Illatában meggy, pici vanília, füst, 
puncs és húsvéti sonka. Kóstolva 
közepesnél nagyobb test, kerek 
savak, sűrű szövet és feszes tan-
ninok. Az ízben fekete bogyós gyü-
mölcsök és hordófűszerek. Most 
még nyersnek hat, de hatalmas 
potenciállal bír, érdemes betáraz-
ni belőle és eltenni jobb időkre!

20 €, A pincészetben

MARKUS SCHULLER 
ABSALON BLAUFRÄNKISCH 
2017 BURGENLAND 

Illatában medvecukor és szilva, 
madagaszkári csokoládé és kevés 
dohány, szeder és bors. Kóstolva 
közepesnél nagyobb test, szép 
savak, sűrű szövet, picit tapadós 
tannin. Az  ízben túlérett szeder, 
enyhe lekvárosság. Nagy bor, 
hosszú lecsengéssel, de közben 
kicsit sok is, újvilági stílusban.

17 €, A pincészetben
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WEINGUT ARTNER  
BERNHARD UND HEIDI 
BLAUFRÄNKISCH CLASSIC 
2019 BURGENLAND 

Izgalmas, könnyed és lendületes. 
Erdei gyümölcsök, frissen őrölt 
bors, élénk sav, ribizli és csipke-
bogyó. Kicsit nyers még, kicsit 
fiatal és kócos, de hihetetlenül 
energikus, tartalmas, üde bor, 
rengeteg potenciállal.

6,60 €, A pincészetben

88
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BERGER 
BLAUFRÄNKISCH 
BERGWEINGARTEN  
RESLER 2018 BURGENLAND 

Intenzív illat konyakmeggyel, 
vaníliával, punccsal és csillagá-
nizzsal. Közepesnél nagyobb test, 
feszes tanninok, a korty vastag, 
édeskés, rusztikus. Az édes gyü-
mölcsök és egy furcsa keleti fűsze-
resség uralja a kortyot. A kékfran-
kos gótikus megfejtése.

7,50 €, A pincészetben

WEINGUT NEHRER 
BLAUFRÄNKISCH 
LEITHABERG DAC 2018 
LEITHABERG 

Bors, csokoládé, fekete cseresz-
nye. Kortyban erőteljes piros 
gyümölcsösség, jó savak, enyhe 
ásványos érintés, némi fahéj és 
szegfűszeg, gyógynövények és 
fanyarkás erdei bogyósok. Van 
még benne jövő. 

12 €, A pincészetben

WEINGUT MAD 
BLAUFRÄNKISCH 
RIED ALTENBERG 2018 
LEITHABERG 

Illatban vegyes érzésekkel kezd, 
egyszerre jön a meggy és a szalon-
na. Vaníliás, csokis hordójegyek. 
Vastag, krémes korty, masszív 
test, korrekt savháttérrel. Erőteljes 
tanninérzet, a basszus marad meg 
a fülünkben a buli végére.

32 €, A pincészetben

ALFRED FISCHER  
WEINGUT 
BLAUFRÄNKISCH ROSALIA 
DAC 2018 (ROSALIA)

Elég fűszeres, pirosbogyós, konk-
rétan csipkebogyós illatok. Ízben 
illatazonos aromatikát kapunk, 
kicsit kocsányos érzet is jön, de a 
sok gyümölcs életben tartja, len-
dületben tartják a savak is. Még 
nagyon friss.

8,50 €, A pincészetben

WURZINGER JOSEF & PIA 
BLAUFRÄNKISCH VOM 
KREUZ 2019 BURGENLAND 

Sötét ibolya szín. Illatában hú-
sos-meggyes-lila virágos jegyek, a 
háttérben szép hordófűszerekkel. 
Kóstolva közepes test, feszes-fia-
talos savszerkezet, friss hangulat 
sok meggyel, kevés füsttel. A kö-
zepesnél hosszabb lecsengésben 
meggymagos kesernye. 

7,50 €, A pincészetben

VESZTERGOMBI PINCÉSZET
KÉTVÖLGY KÉKFRANKOS 
2018 SZEKSZÁRD 

Egyszerre érett és fiatal. Sok anyag 
van benne, kávés, kakaós, krémes 
korty hömpölyög, egyik oldalról 
meggyes-szilvás-áfonyás gyü-
mölcsösség, másik oldalról cso-
kis-szegfűszeges-vaníliás fűsze-
resség. Nagy anyag, egyelőre a 
hordó hatása alatt, de fejlődésben.

3600 Ft, A pincészetben

WEINGUT ERNST  
BERNHARD 
BLAUFRÄNKISCH 
DEUTSCHKREUZ 2019 
MITTELBURGENLAND 

Vajas, füstös illat. Vajas popcorn. 
Meggy. Jó alapanyag, sok gyü-
mölcs, csokis málna, kávés áfonya 
és persze meggy és meggy. Sok fá-
val tunigolva. Tannin közepesnél 
erősebb, ahogy az alkoholérzet is. 
Van ereje, intenzitása, hossza.

8 €, A pincészetben

WEINGUT HAUTZINGER 
BLAUFRÄNKISCH 2019 
NEUSIEDLERSEE 

Közepes rubin szín ibolyás refle-
xekkel. Illatában intenzív gyü-
mölcsösség, főleg eper és meggy, 
mögötte szép fűszerkészlet. Száj-
ban a közepes test mellé zöldes 
jegyeket és hűvös karaktert ka-
punk, élénk savakkal, a háttér-
ben meggyel és szegfűszeggel.  
A lecsengése közepes.

6,10 € A pincészetben

DÚZSI TAMÁS
NIOLA KÉKFRANKOS 2017 
SZEKSZÁRD 

Érett illatok, meggylekvár, pici 
töppedtség, füstölt-aszalt szilva. 
Kicsit nehézkes korty, vastag, 
mély, széles. Édesfűszeres, vajas, 
krémes, lágy korty, kis kenyér-
héjas érzettel. Mint egy folyam, 
légyan ringat el.

6900 Ft, A pincészetben
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GERE TAMÁS KÉKFRANKOS 2019 (VILLÁNY) 
1990 FT, A PINCÉSZETBEN

IVÁNCSICS KÉKFRANKOS 2018 (SOPRON) 
2290 FT, NATURA VINOTÉKA SOPRON

WEINGUT ERNST BERNHARD 
BLAUFRÄNKISCH FABIAN 2017 
(MITTELBURGENLAND)  
16 €, A PINCÉSZETBEN

WINELIFE KÉKFRANKOS 2020 (SOPRON) 
1790 FT, NATURA VINOTÉKA SOPRON

ALFRED FISCHER WEINGUT 
BLAUFRÄNKISCH ROSALIA DAC 2019 
(ROSALIA) 8,50 €, A PINCÉSZETBEN

ESZTERBAUER BORÁSZAT TANYAMACSKA 
KÉKFRANKOS 2019 (SZEKSZÁRD) 1990 FT, 
PANNON BORBOLT

WEINGUT ZU DANKBARKEIT 
BLAUFRÄNKISCH 2019 (NEUSIEDLERSEE)  
9 €, A PINCÉSZETBEN

WEINHÄUSEL BLAUFRÄNKISCH 
FAHNENSCHWINGER 2018 (BURGENLAND) 
9,50 €, A PINCÉSZETBEN

3MÄDERLHAUS SCHRAMMEL PHOENIX 
BLAUFRÄNKISCH 2018 (NEUSIEDLERSEE)  
7,40 € FT, A PINCÉSZETBEN

STEIGLER  KÉKFRANKOS 2019 (SOPRON) 
2490 FT, PANNON BORBOLT

EICHENWALD WEINE DER GUGAFANGA 
BLAUFRÄNKISCH DAC RIED GFANGER 2018 
(MITTELBURGENLAND)  
6,50 €, A PINCÉSZETBEN

WEINGUT MAD BLAUFRÄNKISCH 
LEITHABERG DAC 2017 (LEITHABERG) 
 11,90 €, A PINCÉSZETBEN

FISCHER LIMITED 2016 (AUSZTRIA)  
6.60 €, A PINCÉSZETBEN

TASCHNER KÉKFRANKOS 2020 (SOPRON) 
1590 FT, A PINCÉSZETBEN

BERGER BLAUFRÄNKISCH CLASSIC 2018 
(BURGENLAND) 3,50 €, A PINCÉSZETBEN

85

TOVÁBBI 
PONTSZÁMOK:

GANGL BORÁSZAT KÉKFRANKOS 2018 
(SOPRON) 2200 FT, A PINCÉSZETBEN

HORVÁTH BORÁSZAT KÉKFRANKOS 2017 
(SOPRON) 1800 FT, A PINCÉSZETBEN

RÁSPI KÉKFRANKOS 2016 (SOPRON)  
2980 FT, NATURA VINOTÉKA SOPRON

BUJDOSÓ KALÓZ 2019 (BALATONBOGLÁR) 
1990 FT, PANNON BORBOLT

TŰZKŐ BIRTOK  7FRANKOS 2013 (TOLNA) 
3690 FT, PANNON BORBOLT

TASCHNER KÉKFRANKOS 2019 (SOPRON) 
1590 FT, A PINCÉSZETBEN

TÜSKE PINCE MENEK KÉKFRANKOS 2018 
(SZEKSZÁRD) 3390 FT, PANNON BORBOLT

HEIMANN ÉS FIAI BARANYA-VÖLGY 
KÉKFRANKOS 2018 (SZEKSZÁRD)  
5650 FT, BORTÁRSASÁG

VINCELLÉR KÉKFRANKOS 2017 (SOPRON) 
1990 FT, NATURA VINOTÉKA SOPRON

84
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82

Bor, gasztronómia, életöröm - mindennap:
▶ www.pecsiborozo.hu

http://www.pecsiborozo.hu



