Előszó

Kedves Borszerető Olvasó!
A megszólítás nem véletlen és nem elírás. Úgy gondolom, hogy
aki ezt a könyvet megvásárolja és olvasni fogja, biztosan kedveli
a bort. A szerzőt jó néhány éve ismerem, s a Pannónia Női Borrend
tevékenysége kapcsán alakult ismeretségünk baráti kapcsolattá. Így
nem volt meglepő számomra, amikor Sztanev Bertalan megkeresett,
hogy újabb könyvet ír, amely kifejezetten nőknek szól, és szeretné,
ha együttműködnénk a tartalom kialakításában. Borrendünk ez
évben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját, s külön öröm
számunkra, hogy beszélhetünk tevékenységünkről, a borászokhoz
fűződő kapcsolatunkról, a magyar borról.
A minőségi borfogyasztás népszerűsítése egyfajta elköteleződést
jelent a magyar bor ügye iránt. Azt szeretnénk, ha nőtársaink mennél nagyobb számban forgatnák majd ezt a könyvet, hiszen egy ünnepi ebéd vagy jeles családi évforduló a gasztronómiai élvezeten túl
legalább egy koccintással kell, hogy kezdődjön. Az viszont már nem
mindegy, hogy mi van a pohárban. Ha „csak” egy kedves baráti beszélgetéshez töltünk bort, azt sem árt a napszakhoz, az évszakhoz
vagy a hangulathoz igazítani. Ha az ünnepi asztalra kerül a bor, ott
már az étel-ital párosítása is nagyon fontos, hogy ne kioltsa, hanem
fokozza az ízhatást az étel és a bor harmóniája.
Azok a borászhölgyek, borhoz értő szakemberek, borbarátok,
akik megszólalnak e könyv hasábjain, egytől egyig „meg vannak

fertőzve” ezekkel a gondolatokkal. Sokan vannak közöttük, akik az
elmúlt évek során támogatták tevékenységünket, vagy csak jóindulattal figyelték, és drukkoltak nekünk, hogy elképzeléseinket
sikeresen meg tudjuk valósítani. A borrend tagjainak többsége 10
évvel ezelőtt azzal sem volt tisztában, hogy Magyarországon hány
történelmi borvidék van, mik a minőségi magyar bor ismérvei, és
még sorolhatnám korábbi hiányosságainkat. Ma pedig – s erre vagyok személy szerint a legbüszkébb – egy-egy jó nevű borász is
kíváncsi a véleményünkre új tételei megkóstolása után. Ezt nem
(8)

az „öndicséret” miatt emeltem ki, hanem hogy biztatást adjak
minden hölgynek: csak el kell kezdeni megismerkedni a borral,
sokat kell kóstolni, és hamarosan el fognak jutni a bor élvezetéhez,
és ki fogják vívni a család, a barátok elismerését, ha az asztalra mindig a megfelelő bort teszik.
Ehhez kívánok sok sikert, jókedvet és jó borokat!

Keményné Koncz Ildikó
tiszteletbeli nagymester
Pannónia Női Borrend

a bor női szemmel

Kell egy könyv a borról a nőknek is! Olyan, amely engedi megláttatni
a bor egy másik arcát – olyat, amelyről beszélni csak ők tudnak.
Huszonegy vallomás a borról, olyan nőktől, akiknek az életét a bor
valamilyen mértékben meghatározta. Vallomások a borról, ahogyan
ők látják, ahogy a mindennapjaikban, ünnepeikben, örömükben és
bánatukban tapasztalják, átélik. Sok személyes élménnyel, érzéssel,
gyengédséggel, őszinteséggel és megértéssel van fűszerezve minden
mondanivalójuk: kinek egy életről, másnak hivatásról, vagy éppen
csak egy szép szerelemről.
Egy pohár bor mellett ott ül a nő, aki mesél őszintén, vidáman és
szenvedéllyel, kedvesen és bájjal, szeszéllyel, mégis nagyon őszintén. Ez termett huszonegy tőkén, huszonegy fajtából – huszonegy
bor, amely édes, vagy tüzes, zamatos, vagy fűszeres, komoly, vagy
éppen játékos. Mindenkinek a maga ízlése szerint.
A szőlő és a bor világa a dűlők és szőlősorok között, a pincében,
a terített asztalnál, vendégségben, vagy borkóstoláson, vásárláskor,
vagy ünnepi koccintások alkalmával. Mindez, ahogyan a nők látják,
ahogy ők mesélik – nőknek. Közös bennük a bor világának tisztelete,
szeretete és élvezete. Vegye kezébe huszonegy nő vallomását a borról. Tudja meg, mit keres a nő a borban.
Akik a borról vallomást tesznek: Berecz Stephanie, Bereczki Ibolya, Borbás Marcsi, Csézy Erzsébet, Debreczeni Mónika, Erdősi Mária, Garamváry Vencelné, Gál Helga, Gálné Dignisz Éva, Gere Andrea, Győri Enikő, Hajdu Edit, Heimann Ágnes, Herczegh Ágnes, Káli
Ildikó, Keményné Koncz Ildikó, Kiss Eliza, Luka Enikő, Mészáros
Gabriella, S. Hegyi Lúcia, Thummerer Éva.
Sztanev Bertalan
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