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Badacsonyi Történelmi
Borvidéki Borút

Természet és ember harmóniája itt ez a táj, hazája már évtizedek óta

a természet gigászi harcát szemlélhetjük, a véget nem érő csatát, amit

szőlőnek és bornak, amelyben a régiek szerint a kialakult vulkánok tüze

a földtörténet során ezen a vidéken vívtak az elemek. A keleti oldal vö-

ég tovább. Ez itt a Vulkánok Völgye, ahol a talaj és a napfény, a tó víz-

rös homokkő hegyei lágyan simulnak a Balaton partjához, hegylábaikat

tükre és a mediterrán jellegű éghajlat, az itt élő emberek szőlő iránti

megmártva a hűsítő vízben. Ma már összhangban él itt hegy és völgy,

szeretete és szakértelme csodálatosan harmonikus, tüzes, jellegzetes

szőlőtőkékkel borított lanka és a Balaton vize, különleges és sokszínű

karakterű borok készítését teszi lehetővé. De ahány lanka, domboldal

környezetet teremtve a badacsonyi borvidék fáradságos munkával

és völgy, annyiféle íz, zamat varázsolja izgalmassá felfedező utunkat a

megtermelt, zamatos borai számára.

Balatonpart északnyugati szegletében a Vulkánok Völgyében. Probus
római császár és az e varázslatos tájat otthonná választó magyarok hagyatéka ez a borvidék, amely túlélve a történelem viharait, a szőlőbe és
borba vetett változatlan hittel, odaadással ontja évről évre folyékony
aranyát. A hegyoldalak hűs, titokzatos pincéi, a hegyek lábainál meg-

Badacsonyi Történelmi
Borvidéki Borút Egyesület

búvó apró falvak rejtik a „vulkánok aranyát” s a többi értéket és kincset,

Elnök: Borbélyné Galambos Gabriella

amelyet örökül hagytak nekünk a századok. A legenda szerint a történe-

Kontaktszemély: Rédl Mária

lem előtti időkben, amelyre már csak a mesékből emlékezhetünk, vala-

8261 Badacsony, Park utca 14.

ha óriások lakták be a tájat, amit a Jóisten is örömében teremtett. A rég

Telefon: (+36-87) 531 013, (+36-30) 927 1414

kihűlt, de máig kecses, méltóságteljes bazaltkúpok hűséges tanúi évmil-

Fax: (+36-30) 512 2199

liók eseményeinek. A borvidék nyugati sarkában vulkáni hegyek vigyázó

E-mail: info@badacsonyiborut.hu

sora várja, hogy a csúcsra felérő megfáradt vándor tágra nyílt, őszinte

Web: www.badacsonyiborut.hu

szemmel csodálja e mesebeli szegletét a Földnek. Amerre a szem ellát,
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Bazaltbor-Badacsony Kft. Pincészete

dagodhatnak. A szőlőskertek ölelésében található hangulatos és

és Borhotel

komfortos, 10-12 fő számára kényelmes vendégházunkban a bo-

A Bazaltbor–Badacsony Kft. a badacsonyi borvidék presztízsének

rozgatásban megfáradt borbarátok egész évben megpihenhetnek.

helyreállítását tűzte ki céljául, a borászat hagyományait ötvözve

Pincészetünk a Régiójáró busz megállóhelye, ezenkívül autóval

a kiváló minőséggel és a kifogástalan stílussal. A Badacsonyto-

és kerékpárral is könnyen megközelíthető. A 2007-es év Balatoni

majra látogatók megcsodálhatják a nemzetközi építészeti díjat –

Borok Mestere és családja szeretettel és tüzes borokkal vár minden

Archdaily: 2010. év ipari épülete – nyert pincészetet, amely a legmo-

kedves BORBARÁTOT!

dernebb technológiát és a tradicionális eljárásokat ötvözi.

Borfajták

Borfajták

Badacsonyi Kéknyelű, Bácsi Dűlő Olaszrizling,

Olaszrizling, Rajnai Rizling, Szürkebarát, Kéknyelű,

Badacsonyi Szürkebarát, Gabriella Muscat Ottonel,

Somlói Juhfark, Somlói Olaszrizling

Tomaj Cuvee, Somlói Juhfark, Pinot Noir Rozé,
Kőmagas Rajnai Rizling, Késői Szüretelésű
Borkülönlegességek, Jégbor

8258 Badacsonytomaj, Római út 199.
(+36-70) 384 3200 • bazaltborbadacsony@gmail.com

borbarátok vendéglő – panzió

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.
(+36-87) 321 833, (+36-30) 927 1414 • info@borbelypince.hu •
www.borbelypince.hu

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Csanádi Pincészet Szőlészeti és Borászati Bt.

(+36-87) 471 000 • fax: (+36-87) 471 000 • borbaratok@t-online.hu •

Csanádi József és fia, Csanád, a gyönyörű Badacsonyi borvidék

www.borbaratok.hu

tanúhegyeinek dűlőiben, az itt évszázadok óta honos szőlőfajták-

Borbély családi pincészet

ból készítik egyedi boraikat immáron többgenerációs hagyományok alapján. Családunkban a szőlő és bor szeretete apáról fiúra

A badacsonyi táj, a szőlő és a bor tisztelete, szeretete határozta

száll, így már a negyedik generáció szakemberének, Csanádnak

meg családunk szakmaválasztását. Kézműves borászatunkban a

a borait is megkóstolhatják. Szeretettel várunk mindenkit 30 főt be-

modern technológia alkalmazása mellett ragaszkodunk a hagyo-

fogadó kóstolópincénkbe.

mányokhoz, így boraink ászokhordós érlelés után kerülnek palack-

Borfajták

ba. Előzetes bejelentkezéssel szívesen látunk csoportokat a ritka-

Szürkebarát, Kéknyelű, Rózsakő, Olaszrizling,

ságokat is bemutató borkóstolóinkra, ahol bepillanthatnak családi

Ottonel Muskotály, Budai, Rajnai Rizling, Rizlingszilváni,

hagyományainkba, elmélyülhetnek a badacsonyi borok csodálatos

Zeusz, Cabernet Sauvignon

világában és nem utolsósorban egy felejthetetlen élménnyel gaz-
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Domaine Edegger Borászat
8257 Badacsonyörs, Füredi út 24.

Szőlőfajták

(+36-87) 471 362, (+36-30) 959 8882 • csanadibor@t-online.hu •

Sauvignon Blanc, Chardonnay, Olaszrizling, Rajnai Rizling,

www.csanadipinceszet.hu

Szürkebarát, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot

CSOBÁNCI BORMANUFAKTúRA COOPERATION

Borfajták
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot Cuvée, Szürkebarát,

Pincészetünk „természethű borokat” (Terroir) készít úgy a honos

Chardonnay Cuvée, Olaszrizling, Sauvignon Blanc Cuvée,

szőlőfajtákból, mint a világfajtákból, fehéret és vöröset egyaránt.

Szürkebarát, Reduktív Chardonnay, Barrique Chardonnay,

A Csobánc-hegy és a Köves-hegy déli lejtőin 6 hektáron folytatott

Kései Olaszrizling

szőlőtermelésünk „ellenőrzött biológiai mezőgazdaság”. A pincetechnikánk is ökológiai alapokon nyugszik. Minden borunk spontán erjedésű, nem használunk „fajélesztőket”. Fehérboraink rozs-

8261 Badacsony, Római út 235.

damentes acéltartályokban mikrooxidációval, vörösboraink kézi

office@domaine-edegger.com • www.domaine-edegger.com

csömöszöléssel kis fahordóban erjednek és érlelődnek. Évi termelésünk az erős hozamkorlátozás végett kb. 20 ezer palack, a 2011-es

Első magyar borház - Szeremley birtok Kft.

évjárattól kezdve fehérboraink csavarzáros kivitelben, a vörösbo-

Szeremley Huba

raink pedig továbbra is a magas minőségű parafadugóval kerülnek

Szőlőfajták

kereskedelmi forgalomba.

Muscat Ottonel, Olaszrizling, Rajnai Rizling, Szürkebarát,

Borfajták

Kéknyelű, Budai Zöld, Zeusz, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon,

Szürkebarát, Olaszrizling, Rajnai Rizling, Sauvignon Blanc,

Merlot, Kékfrankos, Fehér Bakator, Vörös Bakator

Chardonnay, Chenin Blanc, Furmint, Rozé, Siller,

Borfajták

Kurucvér cuvée, Pinot Noir, Gilgames cuvée

Muscat Ottonel, Olaszrizling, Rajnai Rizling,

®

®

Szeremley Rizling, Szürkebarát, Kéknyelű, Budai Zöld,
Zeusz Késői Szüretelésű, Olaszrizling Késői Szüretelésű,
8300 Tapolca-Diszel, Balassi utca 3.

Pinot Noir Fehér, Pinot Noir Vörös, Merlot, Kékfrankos,

(36-30) 659 9901 • info@csobanccoopration.eu •

Fehér Bakator, Vörös Bakator

www.csobanccooperation.eu
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 51–53.
(+36-87) 571 210 • mail@szeremley.com • www.szeremley.com

