WEIN GUIDE
BORÁSZATI ÚTMUTATÓ

DE

HU

1

Kostenlose Kopie / Ingyenes példány

2

In diesem Wein Guide erfahren Sie auf einfache
und unterhaltsame Weise, wie Sie durch die Welt
der einheimischen Weine navigieren. Dieses Erbe
stammt aus der Erde und der Sonne und wurde
durch die harte Arbeit unserer Winzer noch
verstärkt.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Welt unserer Weine
entdecken und genießen können. Probieren
Sie es, lassen Sie den Geschmack des Weins
mit Ihrem Gaumen explodieren und gönnen
Sie sich das magische Erlebnis der vielfältigen,
einzigartigen, unnachahmlichen und originellen
Aromen lokaler Weine.

Ez az útmutató segít Önnek abban, hogyan
találják fel magukat egyszerűen és kellemesen
az őshonos borok világában, és egyben abban az
örökségben, amelyet a föld és a nap ajándékozott
nekünk, és amelyet borászaink kemény munkája
gazdagított.
Megmutatjuk Önöknek hogyan fedezzék fel
a boraink világát, és hogyan váljon mindez
élvezetessé az Önök számára. Ízleljék meg, és
engedjék, hogy a bor íze megragadja érzékeiket,
adják át magukat a helyi borok sokszínű,
megismételhetetlen, egyedi és eredeti íze
nyújtotta élménynek.

INHALT

TARTALOM

WEINGUT ZVONKO BOGDAN............................. 06

ZVONKO BOGDAN BORÁSZATA......................... 06

WEINGUT TONKOVIĆ........................................... 08

TONKOVIĆ BORÁSZAT......................................... 08

VINSKI DVOR (WEINPALAST)............................. 10

BORKASTÉLY......................................................... 10

WEINGUT MAURER.............................................. 12

MAURER BORÁSZAT............................................ 12

WEINGUT HOMPOT.............................................. 14

HOMPOT BORÁSZAT............................................ 14

WEINGUT PETRA.................................................. 16

PETRA BORÁSZAT................................................ 16

WEINGUT MAJKIN SALAŠ.................................. 18

A MAJKIN-TANYA BORÁSZATA......................... 18

WIENGUT DIBONIS............................................... 20

DIBONIS BORÁSZAT............................................. 20

WEINBAUERNHOF-SALAŠ ČUVARDIĆ............. 22

ČUVARDIĆ- BORTANYA....................................... 22

WEINHANDLUNGEN UND RESTAURANTS...... 24

BORSZAKÜZLETEK ÉS ÉTTERMEK................... 24

WEINMANIFESTATIONEN.................................... 25

BORÁSZATI ESEMÉNYEK.................................... 25

KARTE DER REGION............................................. 26

A RÉGIÓ TÉRKÉPE................................................. 26

EINLEITUNG........................................................... 05

BEVEZETŐ............................................................... 05

3

4

DIE WEINREGION

BORRÉGIÓ

GESCHICHTE DER
WEINHERSTELLUNG

A BORTERMELÉS TÖRTÉNELME

die Weinregion Subotica-Horgoš ist Teil einer
weiten pannonischen Ebene, die sich zwischen
den Flüssen Donau und Tisa erstreckt und hier
den Gürtel nördlich von Subotica und Palić
bedeckt. Mit der Erfahrung von Weinbauern
und Winzern, mit einer natürlichen Auswahl von
Rebsorten, die am besten zum lokalen Klima und
überwiegend sandigem Gelände passen, wurden
hochwertige Weine kreiert. In unserer Region
gibt es eine große Anzahl von Weingütern, von
kleinen Familienweingütern und gemütlichen
Weinkellern bis hin zu erstklassigen Weingütern,
die außerhalb unseres Landes bekannt sind.

Während der 300-jährigen Geschichte der
Weinproduktion auf den Sandböden um Subotica
und Palić war die produktivste Periode der
Weinproduktion von den 1880er bis in die 1980er
Jahre. Heute erleben wir hier eine Renaissance
der Weinproduktion durch die Mischung aus
traditioneller und moderner Technologie.

EIHEIMISCHE WEINE

einheimische Weine sind frisch, herb, leicht
sauer, haben Fruchtbestandteile und sind
lebendig. Die Weine, die den Charakter des
Sandes am besten veranschaulichen, sind
die alten Weinsorten: weißer Kevedinka-Wein
und Kadrak-Rotwein. Zusammen mit ihnen
blieben andere alte autochthone Weinsorten
erhalten. Heute gibt es in dieser Weinregion
auch neue Rebsorten wie Chardonnay, Riesling,
Cabernet und Merlot. In den letzten Jahren
haben sowohl alte als auch neue Weinsorten
der Subotica-Horgoš Sandböden zahlreiche
nationale und internationale Auszeichnungen
und Anerkennungen erhalten.

COMPLIANCE VON
LEBENSMITTELN UND WEIN

Der beste Weg, Wein zu genießen, besteht darin,
ihn mit seinem besten Begleiter zu kombinieren einer lokalen Küche
• Intensive Geschmacksgerichte erfordern
intensivere Weine.
• Saure Gerichte erfordern mehr saure Weine.
• Süße Speisen sollten Wein begleiten, der
gleichermaßen süß oder süßer ist.
• Vermeiden Sie Tanninweine mit fettigem Fisch
und scharfen Gewürzen.
• Servieren Sie trockene und süße Weine, um die
Gewürze zu beruhigen.
• Gut gesalzenes Fleisch macht die Weine
weicher und beruhigt die Tanninweine.
Prickelnde, saure Weißweine passen gut zu
salzigen, öligen oder gerösteten Lebensmitteln.

A Szabadkai-Horgosi borrégió a tágas Pannonsíkság egy részét képezi, amely a Duna és a Tisza
között terül el, itt pedig a Szabadkától és Palicstól
északra található övezedet fedi. A borászok és
pincészek tapasztalatával, valamint a szőlőfajták
természetes
kiválasztásával,
amelyek
a
leginkább alkalmazkodtak a helyi éghajlathoz és
a túlnyomórészt homokos talajhoz- létrejöttek
a csúcsminőségű borok. A régiónkban
számos borászat található, a kisebb, kellemes
borpincékkel rendelkező családi borászatoktól
egészen a világszintű borászatokig, amelyek
országunk határán túl is közismertek.
A Szabadka és Palics környékén található
homokvidék 300 éves bortermelői múltja során
a bortermelés legtermékenyebb időszaka az
1880-as évektől az 1980-as évekig terjedt. Ma
itt tanúi lehetünk annak, hogyan éli reneszánszát
a bortermelés a hagyományos és a korszerű
technológia ötvözetével.

ŐSHONOS BOROK

Az őshonos borok frissek, csípősek, enyhén
savasak,
gyümölcsös
alkotóelemekkel
rendelkező élénk borok. A homokos talaj
jellemzőit leginkább tükröző régi borfajták, a
fehér borok között, a kövidinka, illetve a vörösek
között, a kadarka. Emellett még egyéb régi,
őshonos fajták is fennmaradtak. Borvidékünkön,
azonban, már új borfajták is megjelentek, mint
például a chardonnay, a rizling, a cabernet
sauvignon és a merlot. A Szabadka-Horgosihomokpuszta régi és új borfajtái számos hazai
és nemzetközi elismerésben, díjban részesültek.

A BOROK ÉS AZ ÉTELEK
HARMÓNIÁJA

A legjobb módja, hogy élvezzék a bort az, hogy
annak legjobb kísérőjével párosítsák - a helyi
konyhával.
•Az intenzív ízhatású ételek intenzívebb ízű bort
igényelnek.
• A savanykásabb ételek savanykásabb bort
igényelnek.
• Az édes ételeket azokkal egyformán édes, vagy
azoknál édesebb bor kell, hogy kövesse.
• A zsíros halak és erős fűszerezésű ételek mellé
kerüljék a tanninos borok fogyasztását.
• Szolgáljanak fel száraz bort annak érdekében,
hogy az erős fűszerek hatását enyhítsék.
• Az erősen sózott húsok a borokat lágyabbá
teszik és enyhítik a tannin ízét.
A csípős, savanykás fehér borok illenek a sós
ételekhez, a zsírós és sült ételekhez.
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WEINGUT
ZVONKO BOGDAN

ZVONKO BOGDAN
BORÁSZATA

Das Weingut Zvonko Bogdan befindet sich
in einer traditionellen Weinregion zwischen
dem Palić See und Ludaš See. Die Geschichte
dieses Weinguts beginnt bei der Qualität, vor
allem bei der Auswahl der besten Weinlagen,
der modernsten Weinbereitung und dem
beeindruckenden Weingut, das im für die
Architektur von Palić typischen traditionellen
Stil erbaut wurde.

A Zvonko Bogdan Borászat a Palicsitó és a Ludasi-tó között található
hagyományos bortérségben helyezkedik el.
A borászatról szóló történet a minőséget
tükrözi, mindenekelőtt a szőlőskertek
elhelyezkedésének legjobb kiválasztásának,
a legkorszerűbb borászati felszerelésnek és
a borászat lenyűgöző, hagyományos és a
Palicsi építészetre jellemző stílusban épült
épületének köszönhetően.

In der Einrichtung des Weinguts neben
dem
Produktionsteil
gibt
es
einen
Klub für Touristenbesuche und einen
Verkostungsraum mit Blick auf den Barikkeller.
Innerhalb des Weinguts gibt es mehrere Säle
und ein elegantes, geschlossenes Restaurant,
in dem 240 Gäste Platz finden. Das Weingut
ist mit moderner Technologie ausgestattet,
um hochwertige Weine ausschließlich aus
Trauben dieser Weinberge zu produzieren.
Die Weine dieses Weinguts wurden in kurzer
Zeit mehrfach ausgezeichnet, von Wien über
London, San Francisco nach Tokio.
Das Weingut trägt den Namen des berühmten
Sängers von alten Stadtliedern aus Subotica,
Herrn Zvonko Bogdan. Seine Kunst und sein
Name sind ein Synonym für ein erstklassiges
Erlebnis, ebenso wie die Weine des Weinguts
Zvonko Bogdan.
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A borászat épületében a gyártórész mellett
található a turisztikai látogatásokra szolgáló
klubterem, valamint a barrique pincére néző
borkóstoló terem. A borászat keretein belül
található néhány terem és egy elegáns zárt
típusú étterem, amely 240 fős kapacitással
rendelkezik. A borászat csúcsminőségű,
és kizárólag ebben a szőlőskertben érlelt
szőlőből készülő borok előállítására szolgáló
korszerű technológiával van felszerelve.
Ezen borászat borai rövid időn belül számos
díjat nyertek el Bécsben, Londonban, San
Franciscoban és Tokióban egyaránt.
A borászat Zvonko Bogdan úr, a közismert
szabadkai népdalénekes nevét viseli. Az ő
művészete és neve a csúcsminőségű élmény
szinonimái, akárcsak a Zvonko Bogdan
Borászat borai.

WEINE
BOROK

Klassische Linie:
Klasszikus vonal:
„8 tamburaša“, Rosé, „Život teče”
Premium-Linie:
Prémium vonal:
Sauvignon blanc, Pinot blanc, Pinot grigio,
Chardonnay, Rosé Sec, Cuvée No1
Icon Linie:
Icon vonal:
Campana Albus, Campana Rubimus

EMPFEHLUNG

Die Pinot Blanc von Zvonko Bogdan Weingut
haben eine kristallklare goldgelbe Farbe.
Das diskrete Geräusch dieses Weins ist
angereichert mit Aromen von Apfel und
Birne und einem leichten Farbton von
Wiesenblumen. Es ist ein idealer Wein für alle
Gelegenheiten.

AJÁNLAT

A Zvonko Bogdan Borászat Pinot Blanc bora
kristálytiszta, aranyszínű bor. A bor diszkrét
bukéja almás és körtés aromával gazdagított,
és a réti virágok gyengéd árnyalatát hordozza
magában. Ideális bor minden alkalomra.

VERKOSTUNG

Drei oder fünf Weinsorten innerhalb der Basicund Standard-Touren; optionales Angebot von
drei Arten von “Weinplatte”
Besuche: Montag - Dienstag: 08Uhr - 16 Uhr,
Mittwoch - Sonntag: 10 Uhr -18 Uhr

BORKÓSTOLÁS

Három vagy öt bor a Basic és Standard
túra keretein belül; három típusú bortál
választására van lehetőség;
látogatások: Hétfő-Kedd: 08h – 16h; SzerdaVasárnap: 10h – 18h
PALIĆ, Kanjiški put 45
(GPS 46.0913401, 19.7779684)
+381(0) 62 789 986,
info@vinarijazvonkobogdan.com
www.vinarijazvonkobogdan.com
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WEINGUT TONKOVIĆ

TONKOVIĆ BORÁSZAT

Auf den Dünen der Weinberge Bačka befindet
sich ein Weinberg des Weinguts Tonković. Es
ist eine Art europäischer Familienweinberg
und Weinkeller. In Anbetracht der Tatsache,
dass die Zukunft der Weltweinherstellung
in authentischen lokalen Weinen liegt, wird
hier nur eine Rebsorte angebaut, nämlich
die einheimische Kadarka-Rebsorte. Die
meisten Rotweine sind schwer, während der
Kadarka leicht und trinkbar ist, und das ist
seine Besonderheit. Es wird vermutet, dass
die Kadarka bereits im 17. Jahrhundert in
diese Gebiete gelangte. Es war eine Weile
weit verbreitet und dann vergessen. Die
Gastgeber sprechen mit ihren Besuchern
über dieses und viele andere interessante
Dinge. Das Weingut Tonković wird Kadarka
in renommierten Restaurants in Bordeaux der Hauptstadt aller Rotweine- serviert. Hier
werden Verkostungen in einem Bauernhaus
im Weinberg selbst organisiert.
Nach
Vereinbarung
können
lokale
Spezialitäten serviert werden, mit denen die
Kadarka seine besten Eigenschaften zeigt.

Palics közelében, Királyhalom dűnéin található
a Tonković borászat szőlőskertje. Egy európai
családi szőlőskertet és pincét idéz. Mivel
úgy tekintik, hogy a világi borkészítés jövője
az autentikus helyi borokban rejlik majd,
itt kizárólag egy szőlőfajtát termesztenek,
mégpedig az őshonos kadarkát. A kadarka
bizonyította, hogy kiváló borfajtákat tud
adni. A vörösborok nagy részben nehezek,
míg a kadarka könnyed és itatja magát, ez
is a fő jellegzetessége. Úgy hiszik, a kadarka
erre a térségre még a XVII században
érkezett, egy ideig elterjedt volt, de később
feledésbe merült. Erről, és számos más
érdekességről mesélnek a házigazdák a
saját látogatóiknak. A borospince már az
arra vezető útról felismerhető, hisz egy domb
oldalában fekszik, emellett pedig egy fehér,
borkóstolásra kialakított tanyaház uralja a
tájat.
Az előre egyeztetett csoportok részére,
a borkóstolás mellett a hazai konyha
specialitásait
is
felszolgálhatják,
amelyek kíséretében a kadarka legjobb
tulajdonságaival fog előrukkolni.

WEINE
BOROK

Kadarka:
Rosé, Fantazija (Fantasy),
Simfonija (Symphony),
Rapsodija (Rapsody)
and Kadarka Icon

EMPFEHLUNG

Experten bezeichnen den Fantasiawein als
weinroten Lippenstift, ein intensives Aroma
mit Aromen von frischen reifen roten Kirschen,
die das Aroma von Kaffee, Karamell und
Gewürzen begleiten. Dieser Wein ist elegant
und subtil und im Mund so sanft wie Seide.

AJÁNLAT

Akik a Fantasy bort jól ismerik, vörösrúzs
színű, intenzív illatú és friss, érett, vörös
cseresznye aromájával rendelkező borként
írják le, amelyet a kávé, karamell és fűszerek
aromája kísér. Ez a bor elegáns és kifinomult,
a szájban pedig gyengéd, selyemszerű érzetet
kelt.

VERKOSTUNG

Drei Weinsorten oder nach Vereinbarung.

BORKÓSTOLÁS

Három fajta bor megbeszélés szerint.

BESUCHE

Nach Ankündigung und nach Vereinbarung!
Minimale und maximale Besucherzahl im
Winter 10-30, im Sommer 10-50

LÁTOGATÁSOK

Előzetes időpont egyeztetés alapján! A
minimum és maximum látogatók száma
télen: 10-30 fő, nyáron 10-50 fő.

BAČKI VINOGRADI, Bački Vinogradi bb
(GPS 46.1273928, 19.8515895)
+381 (0) 24 757 555
office@vinarijatonkovic.com
www.vinarijatonkovic.com
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WEINPALAST

BORKASTÉLY

Vinski dvor ist ein Weingut, ein Weinkeller,
ein Restaurant und eine Unterkunft, die von
einem großen Weinberg umgeben sind.
Sie haben vor mehr als 15 Jahren hier mit
dem Weintourismus begonnen. Sie waren
die ersten, die sie in Serbien einzigartig
machten. Die Traube wird seit vielen Jahren
im Vinski dvor angebaut. Der Wein wurde
auf traditionelle Weise hergestellt. Zu Beginn
des 21. Jahrhunderts wurde das Weingut
mit modernen Maschinen ausgestattet,
die neben hochwertigen Rebsorten eine
hohe Weinqualität garantieren. Diese Weine
haben eine geografisch geschützte Herkunft
und wurden mit bedeutenden Preisen
ausgezeichnet. Zehn Rebsorten werden
angebaut, vier davon sind einheimisch.
Die Weinprobe bei Kerzenschein findet in
einem rustikalen Gewölbekeller statt. Neun
Weinsorten werden mit Käse, Oliven und
frischen Äpfeln verkostet. Das Restaurant
bietet eine große Auswahl an ungarischen
Spezialitäten, die das Besuchererlebnis
ergänzen und lange in Erinnerung bleiben.

A Borkastély egy nagy szőlőültetvénnyel
körülölelt borászat, borpincészet, étterem és
szálláshely. Borturizmussal itt több mint 10
évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni, ebben
ők voltak az elsők, és ez teszi őket egyedivé
Szerbiában.
A Borkastélyban több éve szőlőtermesztés
megy végbe, a bor pedig hagyományos
módon készül. A XXI század elején a
borászat modern gépekkel lett felszerelve,
ami a minőségi szőlőfajták mellett
csúcsminőségű borokat garantál.
Ezek
a borok földrajzi oltalom alatt állnak és
jelentős díjakat szereztek. Tíz szőlőfajtát
termesztenek, amelyek közül négy őshonos.
A borkóstolás gyertyafény kíséretében,
rusztikus boltozatos borospincében történik.
A sajtok, olajbogyók és friss alma kíséretében
tíz bor kerül megkóstolásra. A magyar
ételkülönlegességek
széles
választéka
található az étterem kínálatában, amely a
látogatói élményt kiegészíti és emlékezetessé
teszi.

WEINE
BOROK

Chardonnay
Riesling
Sauvignon
Cserszegi Fűszeres
Irsai Oliver
Burgundy
Merlot
Portugizer
Frankovka and other

EMPFEHLUNG

Don Oliver ist ein weißer Tafelaperitifwein,
der aus einer Kombination von Don Oliver
und Čersegi Fisereš hergestellt wird. Es ist
der Originalwein des Inhabers des Vinski
dvor Weinguts. Es hat ein starkes fruchtiges
Aroma, ist leicht sauer und wird am besten
jung zu trinken.

AJÁNLAT

A Don Oliver egy asztali, fehér, aperitif bor,
amely a Don Oliver és a Cserszegi Fűszeres
ötvözeteként jött létre. Ez a Borkastély
borászat tulajdonosának szerzői jogi védelme
alatt álló bora. Erős gyümölcsös aromával
rendelkezik, enyhén savanykás, a fogyasztása
pedig újborként ajánlott.

VERKOSTUNG
Neun Weinsorten.

BORKÓSTOLÁS
Kilenc fajta bor.

BESUCHE

Wenn das Restaurant geöffnet ist. Eine
vorherige Ankündigung wird empfohlen.
Maximale Besucherzahl bis zu 50.

LÁTOGATÁSOK

Amikor az étterem nyitva tart. Ajánlott az
előzetes egyeztetés. Látogatók maximális
száma: 50 fő körül.

HAJDUKOVO, Horgoški put 221
(GPS 46.109184, 19.805834)
+381(0) 24 754 762
vinskidvor.od@open.telekom.rs
www.vinskidvor.com
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WEINGUT MAURER

MAURER BORÁSZAT

Das Weingut Maurer befindet sich in Subotica
Sandboden, östlich der Seen Palić und Ludaš.
Der Weinberg wird auf klassische Weise von
Hand oder mithilfe von Pferden gegraben, und
die Weine werden durch natürliche Gärung
mit Hilfe von Wildhefen auf natürliche Weise
gereift. Der Geschmack des Weins von
Weingut Maurer wird vom Terroir bestimmt
- den Aromen und Düften der Blumen und
Kräuter, die im Weinberg wachsen. Mit viel
Arbeit und Liebe werden hier Premiumweine
hergestellt. Die Weine dieses Weinguts
haben viele Auszeichnungen erhalten. Die
heutigen Besitzer sind die vierte Generation
der berühmten Winzerfamilie. Daher finden
Sie hier alte Weinsorten, die auch einheimisch
sind. Die Verkostungen werden in einem
authentischen Weinkeller im Haus der Familie
organisiert.

A Maurer Borászat a Szabadkai homokvidéken
található, a Palicsi- és a Ludasi-tótól keletre.
A szőlőskertet klasszikus módon kézzel, vagy
lovak segítségével művelik, a bor érlelése is
természetes módon, vadélesztő segítségével
történő természetes erjedéssel végzik. A
Maurer Borászat borainak ízét a terroir- a
virágok és füvek illatjai és ízei határozzák
meg, amelyek a szőlőskertben nőnek.
Rengeteg befektetett munkával és szeretettel
csúcsminőségű borok jönnek itt létre. Ezen
borászat borai számos díjat szereztek, a
fogyasztók száma egyre csak növekszik, és
jelenleg 16 ország számos elit éttermében
és borszaküzletében vannak jelen. A jelenlegi
tulajdonosok a borászok híres családjának
negyedik generációja. Ebből kifolyólag itt
megtalálhatóak régi szőlőfajták is, amelyek
egyben őshonosak is. A borkóstolókat
a családi ház autentikus borpincéjében
szervezik.

WEINE
BOROK

Sremska Zelenika
Kadarka
Medenac
Kövedinka
Slankamenka und andere.

EMPFEHLUNG

Der Wein Sremska zelenika von Weingut
Maurer
ist ein duftender, aromatischer,
eleganter
Weißwein
mit
schönen
Säuren, Aromen von grünem Apfel und
Weinbergpfirsich

AJÁNLAT

A Maurer Borászat Sremska zelenika bora egy
illatos, aromás, elegáns fehérbor, kellemesen
savas,
zöldalmára
és
őszibarackra
emlékeztető ízzel rendelkezik.

VERKOSTUNG

6 bis 10 Weinsorten

BORKÓSTOLÁS
6 -10 fajta bor

BESUCHE

Nach Ankündigung und nach Vereinbarung!
Minimale und maximale Besucherzahl 10-20.

LÁTOGATÁSOK

Előzetes időpont egyeztetés alapján! A
látogatók minimum és maximum száma: 1020 fő.

HAJDUKOVO, Kaštelski put 1
(GPS 46.114900, 19.810061)
+381 (0) 60 533 77 70
office@maurer.rs
www.maurer.rs
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WEINGUT HOMPOT

HOMPOT BORÁSZAT

Das Weingut Hompot ist eines der jüngsten
Weingüter der Region. Es befindet sich am
Ostufer des Ludaš Sees, der den Status
eines
besonderen
Naturschutzgebietes
hat. Deshalb betonen sie, dass das Land
kultiviert wird und die Weine im Einklang
mit der Natur hergestellt werden. Hier
werden Weiß- und Roséweine in einem
reduktiven Verfahren hergestellt, das die
Weine frisch hält und den Geschmack der
Früchte bewahrt, während Rotweine durch
traditionelles Altern in Holzfässern hergestellt
werden. Derzeit werden hier acht Arten
unter Berücksichtigung des Gleichgewichts
einheimischer, traditioneller und weltweiter
Sorten erzeugt.
Das Weingut Hompot ist ein modernes
Weingut, das dennoch eine authentische,
gemütliche
und
warme
Atmosphäre
pannonischer Salaš (Bauernhof) ausstrahlt.
Verkostungen werden auf dem Herrenhaus
im Weinberg organisiert. Zusätzlich zu
Verkostungen können Feiern und andere
Versammlungen für Gruppen von nicht mehr
als 50 Personen organisiert werden. Für die
angemeldeten Gruppen ist es möglich, lokale
Spezialitäten zuzubereiten.

A Hompot Borászat a Speciális természeti
rezervátum, azaz a Ludasi-tó Keleti partján
található. A borászatban hangsúlyozzák,
hogy a földművelés és a borkészítés
harmóniában a természettel történik. A
fehér- és rosé bort itt reduktív eljárással
állítják elő, amelynek köszönhetően a borok
frissek maradnak, gyümölcsös ízüket pedig
megőrzik. A vörösborokat hagyományos
fahordóban történő érleléssel gyártják.
Jelenleg nyolc fajta bort gyártanak itt, ügyelve
az őshonos, hagyományos és világhírű fajták
egyensúlyára.
A Hompot Borászat egy modern borászat,
mégis a Pannon-síksági tanyák autentikus,
kellemes és meleg hangulatát sugallja. A
borkóstolókat a szőlőskert gazdaházában
szervezik.
A
borkóstolók
mellett
ünnepségeket és más, 50 főt nem meghaladó
összejöveteleket is szervezhetnek itt. Az
előre egyeztetett csoportok részére házi
specialitások is készíthetők.

WEINE
BOROK

Sauvignon Blanc
Italian Riesling
Kövedinka
Rosé
Frankovka
Cabernet Sovinjon
Cabernet Frank
Kadarka
Cuveé Baric

EMPFEHLUNG

Kadarka ist ein weicher Rotwein von großer
Eleganz. Es ist aus einheimischer Sorte
hergestellt. Das Aroma und der Geschmack
dieses Weins zeichnen sich durch ein
ausgeprägtes fruchtiges Aroma sowie
andere für diesen Wein charakteristische
Eigenschaften aus.

AJÁNLAT

A Kadarka egy lágy és kiemelkedően elegáns
vörösbor. Őshonos szőlőfajtából készül. Ez a bor
illatát és ízét erős gyümölcsös aroma jellemzi,
ahogy a borra jellemző más vonások is.

VERKOSTUNG

Fünf Weinsorten oder nach Vereinbarung

BORKÓSTOLÁS

Öt fajta bor megbeszélés szerint

BESUCHE

Nach Ankündigungund nach Vereinbarung!
Die minimale und maximale Besucherzahl
beträgt 4-50.

LÁTOGATÁSOK

Előzetes időpont egyeztetés alapján! A
látogatók minimum és maximum száma:
4-50 fő.
ŠUPLJAK, Ludaški šor 192
(GPS 46.093500, 19.184700)
+381 (0) 64 366 99 49
contact@hompotbor.com
www.hompotbor.com
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WEINGUT PETRA

PETRA BORÁSZAT

Das Petra Familienweingut befindet sich in
der Nähe des Ufers des Lake Palić. Sorgfältig
ausgewählte, lehm- und lehmreiche Böden
und günstige klimatische Bedingungen sind
ideal für den Anbau hochwertiger Rebsorten.
Es wird hier angebaut: Traminac, Pinot Grigio
und Pinot Noir. Diese Weine sind voller
Geschmack, frisch, mit angenehmen Säuren,
die ihnen eine klare Intensität von fruchtigen
Aromen verleihen.
Neben dem Geschmack von Qualitätsweinen
haben die Gäste des Weinguts Petra noch
lange Erinnerungen an Weinberge und
einen unvergesslichen Blick auf den See.
Weinproben für kleinere Gruppen werden
im Weinberg selbst organisiert. Es besteht
auch die Möglichkeit für kleinere Gruppen,
Verkostungen im Familienweinkeller in
Subotica zu organisieren.

A Petra Borászat egy családi borászat,
amely a Palicsi-tó partja közvetlen közelében
található. A gondosan választott, agyagban
és vályogban gazdag föld, valamint a
kedvező éghajlati viszonyok kiválóak a
csúcsminőségű szőlő termesztéséhez. A
következő fajtákat termesztik itt: Traminac,
Pinot Grigio és Pinot Noir. Ezek a borok telt
ízűek, frissek, kellemesen savasak, ennek
köszönhetően pedig intenzív gyümölcsös
aromával rendelkeznek.
A borok minőségi ízei mellett, a Petra
borászat vendégeiben mély nyomot hagynak
a szőlőskert sorok, és a felejthetetlen tóra
néző kilátás is. A borkóstolókat kisebb
csoportok részére a szőlőskertben szervezik.
Kisebb csoportok esetén a szabadkai családi
borpincében is megszervezhető a borkóstoló.
A borkóstolókat a szőlőskertben található
borpincében szervezik.

WEINE
BOROK

Petra Pinot Grigio
Petra Traminac
Desertni Traminac
Petra Pinot Noir
Petra Pinot Noir Barique
Petra Rose
Petra Rose&co

EMPFEHLUNG

Petra Pinot Grigio zeichnet sich durch eine
hellgelbe Farbe mit einer grünlichen Reflexion
am Rand aus. Das Aroma enthält lecker
fruchtige Aromen von sanften Pfirsichen
und scheuen Aprikosen, mit sanften Noten
von Mandeln und frischen Feldblumen. Alle
Aromen sind in einem unwiderstehlichen
Geräusch harmonisch abgerundet

AJÁNLAT

A Petra Pinot Grigio-t a halványsárga szín és
zöldes fényvisszaverődés jellemzi. Illatában
édes gyümölcsös aromák, a gyengéd őszibarack
és szégyenlősen visszafogott sárgabarack
található meg, amelyet a mandula gyengéd
illatjegyei és a friss réti virágok illatjegyei
követnek.
Minden
aromát
harmonikus,
ellenálhatatlan buké varázsol egésszé.

VERKOSTUNG

Fünf Weinsorten oder nach Vereinbarung.

BORKÓSTOLÁS

Öt fajta bor megbeszélés szerint.

BESUCHE

Ausschließlich nach Ankündigung! Minimale
und maximale Besucherzahl 6 – 20.

LÁTOGATÁSOK

Kizárólag előzetes megbeszélés szerint! A
látogatók minimum és maximum száma: 6 –
20 fő.

PALIĆ, Salaši 222
(GPS 46.07652, 19.76987)
+381 24 4150035; +38163646600
info@vinarijapetra.com
www.vinarijapetra.com
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WEINGUT
MAJKIN SALAŠ

A MAJKIN-TANYA
BORÁSZATA

Das Weingut Majkin salaš befindet sich
auf Palić in einem Familienbesitz, 3 km
vom Seeufer entfernt. Es ist Teil eines 60
Hektar großen Ethnoparks und verfügt
über ein Restaurant, eine Unterkunft,
einen Schwimmbad, eine Sammlung alter
Maschinen, einen Kinderspielplatz, einen
Bauernhof, ein Gestüt und einen Fischteich.
Der gesamte Hof ist von Obstgärten umgeben,
in denen die meisten Äpfel angebaut werden.
Die Weine werden aus den Sorten Chardonnay
und Merlo hergestellt. Das Merkmal des
Weinguts Majkin salaš ist der Apfel- und
Brombeerfruchtwein. Weinproben werden
im Restaurant Majkin salaš organisiert, in
dem es ein kleines Museum gibt, nämlich
Weinraum. Neben der Verkostung können Sie
auch die moderne Einrichtung besuchen, in
der Wein hergestellt und gereift wird. Neben
hausgemachtem Wein können Sie lokale
Produkte von Salaš, hausgemachte Säfte
und lokale Schnäpse probieren.

A Majkin-tanya Borászata Palicson található
egy családi birtok keretein belül, amely 3
km-re található a tó partjától. Ez egy 60 ha
területen fekvő etno park része, és magában
foglal egy éttermet, szálláshelyet, medencét,
régi gépek kollekcióját, gyermekjátszóteret,
tanyasi udvart, ménest és halastavat. A
teljes tanya gyümölcsösökkel van körülvéve,
ahol főként almát termesztenek. A borokat
Chardonnay és Merlot fajtákból készítik,
a Majkin-tanyára pedig a legjellemzőbb,
hogy almából és szederből is készítenek
gyümölcsbort. A borkóstolókat a Majkintanya éttermében szervezik, ahol egy kis
múzeum, avagy Borszoba található. A
borkóstolás mellett a vendégek bejárhatják
a korszerű üzemet is, ahol a bortermelés és
annak pihentetése megy végbe. A házipálinka
mellett a vendégek a tanyáról származó
házitermékeket, a házi gyümölcsleveket és
házipálinkákat is megkóstolhatják.

WEINE
BOROK

Chardonnay
Merlot
Apfel- und Brombeerwein

EMPFEHLUNG

Die Apfelwein von Weingut Majkin salaš
ist ein erfrischender, eleganter Obstwein
mit schönen Säuren und einem roten
Apfelgeschmack, der das Aroma von frischem
Obst und Honig begleitet. Die Rundheit des
fruchtigen Geschmacks ist charakteristisch
für diesen jungen, schwankenden Wein.

AJÁNLAT

A Majkin-tanya almabora egy frissítő, elegáns
gyümölcsbor, kellemesen savas, vörösalma ízzel
rendelkezik, amelyet a friss gyümölcs és méz
aromája követ. A gyümölcsös íz teljessége teszi
jellegzetessé ezt az élénk újbort.

VERKOSTUNG

4 oder mehr Weinsorten nach Vereinbarung

BORKÓSTOLÁS

4 fajta bor, igény szerint több is

BESUCHE

Von 10 Uhr bis 20 Uhr; Ankündigung
erforderlich.
Minimum und Maximum 2-220

LÁTOGATÁSOK

10h - 20h; Előzetes bejelentkezés szükséges.
A látogatók minimum és maximum száma:
2-220 fő.

PALIĆ, Jožefa Atile 57
(GPS 46.111830, 19.784733)
+381 (0) 64 12 66767
majkinsalas@gmail.com
www.majkinsalas.rs
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WIENGUT DIBONIS

DIBONIS BORÁSZAT

Natürlicher
Reichtum
kombiniert
mit
moderner Technologie zeichnet das Weingut
DiBonis bei der Herstellung von einem
Dutzend Qualitätsweinen und noch mehr
Obstbränden aus. Obwohl die Region für ihre
weißen Rebsorten bekannt ist, werden sie
auch mit Rottönen bepflanzt, die aufgrund der
vielen Sonnentage gut reifen, insbesondere
Shiraz. Sowohl Weine von Weingut DiBonis
als auchSchnäpse wurden in zahlreichen
Wettbewerben mehrfach ausgezeichnet.
Die Weinverkostung findet in der Anlage in
der Nähe des Weingutes statt. Im rustikalen
Keller befindet sich ein Weinkeller, in dem
hochwertige und wertvolle Weine gelagert
werden. Für diejenigen, die Weine mit
Fischspezialitäten kombinieren möchten,
wird im Weingut eine Verkostung organisiert.

A modern technológia alkalmazásával
ötvözött természeti értékek jellegzetesek a
DiBonis pincészetére, amelyeket a minőségi
borok és gyümölcspálinkák termelése
során alkalmaznak. Noha a régió a fehér
szőlőfajtákról ismert, itt mégis vörös fajtákat
ültettek el, amely a számos napsütötte
napoknak köszönhetően kiválóan érnek be,
főként a shiraz szőlőfajta. A DiBonis borászat
borai és pálinkái számos versenyen jelentős
díjakat kaptak. A borkóstolás a borászathoz
közel kerül megszervezésre, ahol a rusztikus
borpincében egy borkincstár is található,
amelyben értékes és minőséges borokat
tárolnak. Azok részére, akik szeretnék a
borkóstolást halspecialitások fogyasztásával
ötvözni, a borkóstolást a borászatban
szervezik.

WEINE
BOROK

DiShiraz
DiCabernet
DiFranc
DiMerlot
DiNoir
DiVranac
DiChardonnay
DiSauvignon, DiMuscat
DiRiesling
DiChardonnay Barrique
DiRose

EMPFEHLUNG

Der Verschnitt aus DiShiraz kuve ist ein Wein
von tiefvioletter Farbe, intensivem Geschmack
und Aroma mit einer reichen Textur. Das
Aroma dieses Weins fühlt sich nach reifen
Waldfrüchten mit abgerundeten würzigen
Aromen von Pfeffer und Lorbeer an, was dem
Wein Impulsivität verleiht.

AJÁNLAT

A DiShiraz Cuvée kupázs bor egy sötétlila
színű, intenzív ízű és illatú és gazdag
textúrával rendelkező bor. Illatjegyeiben érett
erdei gyümölcs lelhető fel, amelyet a bors és
babérlevél illata egészít ki és varázsolja ezt a bort
erőteljessé.

BESUCHE

Die Terminierung erfolgt an jedem Werktag
von 8 Uhr bis 13.00 Uhr, und Gruppen
werden von 10.00 bis 20.00 Uhr empfangen.
Minimale und maximale Besucherzahl 10 –
45.

LÁTOGATÁSOK

Az időpont egyeztetést minden munkanapon
08h – 13h között végezhetik el, a csoportok
fogadása pedig 10h és 20h között történik. A
látogatók maximális száma: 10-45 fő.

SUBOTICA, Tuk ugarnice 14,
(GPS 46.10312, 19.713635)
+381 (0) 24 546 067
diboniswinerydoo@gmail.com
www.dibonis.com
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WEINBAUERNHOF
-SALAŠ ČUVARDIĆ

ČUVARDIĆ
- BORTANYA

Der Weinbauernhof-salaš Čuvardić befindet
sich im alten Familienweinberg “auf dem
Salaš”. Neben dem Wachhaus gibt es
einen alten Weinkeller aus dem Jahr 1928
sowie einen neuen Weinkeller. Die jetzigen
Besitzer sind die dritte Generation von
Winzern was zeugt über dem Wissen und
der Liebe, die Wein hier macht. Dies ist eine
üppige Weinkarte mit alten einheimischen
und neueren Weinsorten. Die ČuvardićWeine haben zahlreiche Medaillen und
Auszeichnungen erhalten. Die Verkostungen
werden in einem rustikalen Holzhaus oder
im Garten organisiert. Für die angemeldeten
Gruppen werden Weinproben organisiert und
Spezialitäten der alten hausgemachten Küche
zubereitet. Nach Absprache werden die Gäste
vom Tamburizzaorchester unterhalten.

A Čuvardić bortanya egy régi “tanyasi” családi
szőlőskertben található. A szőlőcsősz háza
mellett, itt található a régi, 1928-ban épült
és az új borpince is. A jelenlegi tulajdonosok
a harmadik borász-generáció, ami az igazi
borok iránti szeretet és tudás záloga is
egyben. A borászat a régi, őshonos és új fajta
borok pazar választékát kínálja. A Čuvardić
Borászat számos érmet és díjat kapott
boraiért. A borkóstolót a rusztikus kialakítású
szőlőcsősz-házban, vagy pedig annak
kertjében szervezik. Az előre bejelentkező
csoportok számára borkóstolót szerveznek,
melyhez régi, házi készítésű ételeket kínálnak,
s megbeszélés szerint, tamburazenekar
szórakoztatja a vendégeket.

WEINE
BOROK

Bouvier, Kövidinka
Chardonnay
Csersegi Fűszeres Merlot
Cabernet Sauvignon

EMPFEHLUNG

Buvie ist ein schöner milder Wein mit
angenehmen floralen Aromen und moderaten
Säuren. Es wird gekühlt 9 Grad mit weißem
Fleisch und Fisch getrunken.

AJÁNLAT

A Buvie egy finom, gyengéd, kellemes
virágaromákkal rendelkező, enyhén savas bor. 9
fokra hűtve fogyasztják fehér húsok és halételek
mellé.

VERKOSTUNG

Drei Weiß- und zwei Rotweine oder nach
Vereinbarung

BORKÓSTOLÓ

Három fehérbor és két vörösbor megbeszélés
szerint.

BESUCHE

Nur nach Vereinbarung und nach Terminierung!
Minimale und maximale Besucherzahl; Winter:
15-40; Sommer: bis 60.

LÁTOGATÁSOK

Kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján!
A látogatók minimum és maximum száma:
télen: 15-40 fő, nyáron: 60 főig.

Subotica,
Put Edvarda Kardelja 139
(46.1249081, 19.6095455)
+381 (0) 65 456 76 78
vinskisalas@gmail.com
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WEINHANDLUNG | BORSZAKÜZLETE
WEINHANDLUNG VON
WEINGUT ZVONKO BOGDAN
In den Regalen der Weinhandlung
finden Sie neben den Weinen des
Weinguts Zvonko Bogdan auch andere
Spitzenweine berühmter Weinregionen Frankreich, Spanien, Italien und Weine der
Neuen Welt.

ZVONKO BOGDAN
BORÁSZAT BORSZAKÜZLETE

A borszaküzlet polcain a Zvonko
Bogdan
Borászat
borai
mellett
megtalálhatók más, ismert borrégiókból
származó, csúcsminőségű borok –
Franciaországból,
Spanyolországból,
Olaszországból és az Újvilágból.
Subotica, Matije Korvina 12
+381 (0) 24 553 242
Subotica, Rudić ulica 1
+381 (0) 24 600 616,
www.vinarijazvonkobogdan.com

RESTAURANTS, IN DENEN WEINE AUS DER REGION
ÉTTERMEK, AMELYEN HELYES BOROK SZOLGÁLATA
GOSTIONA GURINOVIĆ

MAJUR

TRESETIŠTE

BOSS

DENIS

BORSALINO

MALA GOSTIONA

RIBLJA ČARDA

MAJKIN SALAŠ

JELEN SALAŠ

ČARDA
KAPETANSKI RIT

HEDERA

SUBOTICA, Bajski put
32 +381 (0) 24 554 934

SUBOTICA, Matije Korvina 7-8
+ 381(0) 24 551 111
www.bosscaffe.com
PALIĆ, Park heroja 9 +381
(0) 24 753 447
www.elittepalic.rs
PALIĆ, Lopudska 7
+381 (0) 24 753 586
www.jelensalas.com
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KELEBIJA, Kelebija bb
+381 (0) 24 646 646
www.vilamajur.com

SUBOTICA, Braće Radića 24
+381 (0) 24 551 155
www.denispizzeria.com
PALIĆ, Obala Lajoša Vermeša bb
+381 (0) 24 755 040
www.elittepalic.rs

PALIĆ, Muški štrand
+381 (0) 24 602 602
www.carda.kapetanskirit.com

Subotica, Zrinskog i
Frankopana 37
+381 (0) 24 521 961
rctresetiste@gmail.com
SUBOTICA, Cara Lazara 3
+381 (0) 24 4 100 600
www.borsalino-subotica.com
PALIĆ, Jožef Atile 79
+381 (0) 24 753 276
www.majkinsalas.rs
HAJDUKOVO
Omladinskih brigada 19
+381 (0) 24 758 232
www.hedera.rs

WEINMANIFESTATIONEN | WINE EVENTS
WEINFESTIVALS IN PALIĆ

PALICSI BORNAPOK

INTERETNO

INTERETNO

ERNTETAGE

SZÜRETI NAPOK

WEINMARATHON

BORMARATON

Palić, Samstag um den 25. Mai
In Anlehnung an die Tradition der Feier von
St. Urban, dem Schutzpatron der Winzer
und Weinbauer im Sandboden Subotica Horgoš, werden in Palić Weinfeste organisiert.
Zusammen mit anderen gelegentlichen
Programmen können dann ausgezeichnete
autochthone
und
andere
VojvodinaWeine verkostet und gekauft werden. Die
Veranstaltung findet auf der Großen Terrasse
Palić statt.

Subotica, 22-26. August
In
Ethnopolis,
einer
Stadt
in
der
Innenstadt, findet den ganzen Tag über
ein Volkskunstmarkt statt. Am Abend
werden lokale Spezialitäten zubereitet und
Folkloregruppen aus der ganzen Welt treten
auf. Im Rahmen des Festivals wird auch die
Weinstraße organisiert, in der 15 lokale Winzer
den ganzen Tag über in den Holzhäusern ihre
Weine ausstellen, bieten für die Probe und
verkaufen.

Palić, das dritte Wochenende im September
Erntetage sind ein Fest der Ernte von Trauben
und anderen Früchten, die im Frühherbst
reifen. Neben dem unterhaltsamen und
gastronomischen Programm gibt es einen
Basar mit Kunsthandwerk und kleinen Märkten
für Produkte, Honig, Obst und Wein. Mit dem
Kauf eines Weinglases können Sie an den
Ständen vieler Winzer lokale Weine probieren.
Die Veranstaltung dauert zwei Tage.

Palić, das dritte Wochenende im September
Der Weinmarathon ist eine Veranstaltung für
alle, die Natur, Laufen, guten Wein, Gastronomie
und viel Spaß genießen möchten. Das
Weinrennen und das Genussrennen durch die
Weinberge der Weingüter und Teilnehmer von
Palic werden an zahlreichen Weinstationen
erfrischt. Diese zweitägige Veranstaltung
wird von einem reichhaltigen Musik- und
gastronomischen Programm begleitet.

Palics, szombat, május 25-e körül
Szent Orbánt, a borok és borászok
védőszentjét, hagyományosan ünneplik meg a
Palicsi Bornapok során a Szabadkai-Horgosihomokpusztán. Ilyenkor, az alkalomhoz
illő programok mellett egész nap kiváló
homokvidéki és más vajdasági borokat lehet
kóstolni és vásárolni. Az ünnepség a palicsi
Nagy Teraszon kerül megrendezésre.

Szabadka, augusztus 22-26.
Az Etnopolisban, a város központjában
kialakított “városban” kerül megtartásra egész
napos jelleggel a kézműves termékek vásárja,
emellett helyi különlegességeket készítenek,
este pedig néptáncegyüttesek lépnek fel a
világ minden tájáról. A fesztivál keretén belül
kerül kialakításra a Borutca, ahol faházikó
kialakítású elárusító helyeken, nagyjából
tizenöt helyi borász kínálja kóstolásra és
megvételre borait egész nap.

Palics, szeptember harmadik hétvégéje
A Szüreti napok az ősz kezdetén érő
szőlőültetvényekről és más gyümölcsösökből
betakarított termés ünnepe. A szórakoztató
és gasztronómiai program mellett, kézműves
bazár és egy feldolgozott termékeket,
mézet és bortermékeket kínáló kis piac
kerül
megszervezésre.
A
borospohár
megvásárlásával vagy a kaució fizetésével
számos borász standján helyi borok
kóstolhatók. Az esemény két napig tart.
Palics, szeptember harmadik hétvégéje
A bormaraton ideális választás mindazok
számára, akik szeretnék élvezni a természetet,
a futást, a jó borokat, a gasztronómiát, emellett
pedig szeretnek jól szórakozni. A borfutam
és az élményfutam a palicsi borászatok
szőlőskertjein át vezet, a résztvevők pedig
számos borállomáson frissülhetnek meg.
Ezt a kétnapos eseményt gazdag zenei és
gasztronómiai program kíséri.
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HINWEIS

Diese Broschüre dient der Information der Besucher von Subotica. Die in ihr enthaltenen
Angaben wurden nach den derzeit zur Verfügung stehenden Informationen weitergegeben.
Das Touristenbüro Subotica übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Angaben keine Gewähr.

JOGI NYILATKOZAT

A kiadványt Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete adja ki, abból a szándékból, hogy
informálja illetve promotálja Szabadkát és környékét. Az informácíókat a legjobb
tudásunk szerint gyűjtöttük össze és allítottuk rendelkezésükre. Ezért Szabadka
Város Idegenforgalmi Szevezete nem garantálja az adatok pontosságát, teljességét,
naprakészségét.
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