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TOKAJ-HEGYALJA
BORVIDÉK

• Közel 5500 ha:

• 28 település

• Mitikus történelem

• Speciális termőhelyek

• Átlag parcellaméret 0,3 ha

• 18.000  parcella

• Hegyek lejtők változatos 
kitettségben

• Vulkanikus borvidék

• 350  egykori vulkán

• 418 dűlő

• 6 szőlőfajta:

• Furmint

• Hárslevelű

• Muscat Lunell

• Kövérszőlő

• Zéta

• Kabar



• 1772: Első dűlőklasszifikáció a  világon:

• 1st osztály

• 2nd osztály

• 3rd osztály

• Szőlő kataszter felmérés 1979-1983

• 0-400 pont

• 18 faktor 200 minőségi jellemző:

• Meterológiai faktorok

• Talajtani faktorok

• Vízelátottság

• Eroziós faktorok

• A föld használhatósága

• Parcella elérhetősége

TOKAJ-HEGYALJA
BORVIDÉK



A meghatározó szőlőfajták a borvidéken

• Közepes fürtméret

• Neutrális fajtajelleg

• Betegségekre érzékeny

• Magyar fajta a borvidék fő 
fajtája

Hárslevelű
Linden Leaf

Sárgamuskotály

Muscat Blanc
Furmint

• Nagyobb fürtméret 
kisebb bogyóméret

• Virágos mézes fajtajelleg

• Érzékenység a 
betegségekre

• Könnyebb kezelhetőség

• Közepes fürtméret kis 
bogyóméret

• Vastagabb bogyóhéj 

• Aromás jegyek



A borkészítés

Egészséges szőlő

Száraz bor

Botrytizált szőlő

Borkülönlegesség
szamorodni/aszú



• Alapítva 2005-ben Mézes-mály dűlőben 

• Jelenleg 12 termőhely

• Családi mérték

• 3 település

• 49 parcella

• 17 hektár szőlőterület( 3 ha telepítés előtt)

• 3 szőlőfajta(furmint/hárslevelű/zéta)

• 25-30.000 palack/év termelés

• Borkészítési cél:

• Dűlőszelektált száraz/szamorodni/aszú

• Csak kiemelkedő minőség

• Termőhelyek felfedezése

• Innováció szőlészeti borászati kutatások 

• A borvidék határainak feszegetése

BALASSA BOR
WWW.BALASSABOR.HU





PARCELLÁK ELHELYEZKEDÉSE



2019 TOKAJI FURMINT „ MARTY MCFLY”  

Analytical parameters:

Alcohol: 13,0 % vol | Sugar: 3,4 g/l | Acid: 6,8 g/l

5 dűlő házasítása 
BETSEK/DORGÓ/KAKAS/SZENT TAMÁS/HANGÁCS

Tokaji „BISZTRO” bor kategoria
Megújult „COVID” dizájn
Jellemzői:
- Ásványos  komplex
- Könnyed gyümölcsös
- Jól iható
- Keszült 9979 palack



2019 Tokaji Furmint

Ehhez a borhoz egy teljesen új megjelenést terveztünk, ezzel is hangsúlyozva, hogy ez a borunk eltér 
a „classic” Balassa boroktól, bár magában hordozza ezek kézjegyét. A címkén látható kacsa akinek a 
neve „Marty McFly” egy a csopaki strandon éppen tollait rendezgető modellről készült, és ezt a 
képet használtuk fel Bradács Vanda segítségével, hogy viccesen és üdén jelenítse meg a palack 
tartalmát, visszatükrözve a bor belső értékeit.

Birtokunk alap köve, amely 5 dűlő (Hangács/Dorgó/Betsek/Kakas/Szent Tamás) közös többszöröse.
Az alapkőzetek eltérőek, így minden dűlő valami egyedi jegyet tulajdonságot ad a házsítással a 
borhoz.

A cél mely ennél a bornál vezérelt, egy a borvidékre jellemző komplexitás könnyed, de tartalmas 
formában való bemutatása.

Nagyon tiszta, egyértelműen fajtajelleges illat, amelynek intenzitása túlmutat a középszeren. Fehér 
húsú gyümölcsökben tobzódhatunk, elsősorban érett alma, körte, őszibarack jelenik meg, de 
citrusok, grapefruit, éretlen banán, sőt fehér virágok, gyógynövények, és egészen finom pirított 
magvasság is felismerhető.

Elegáns vonalvezetésű bor, jól iható, mégis tele van izgalommal, zamattal és vibrálással. Savai
kerekek, de jól támasztják a bort. Alkoholban nem szenved hiányt, de nem is túlzó. Alma, birsalma, 
éretlen körte, némi sárgadinnye, pirított szezámmag alkotja az ízképet. Kidolgozott textúrájú bor, 
hosszú lecsengéssel.

A finisben krétás ásványosság, sósság mutat a termőhelyre.



Betsek

Dorgó

Kakas

Szent Tamás

Hangács



2018 TOKAJI FURMINT

Analytical parameters:

Alcohol: 13,5 % vol | Sugar: 4,6 g/l | Acid: 6,5 g/l

5 dűlő házasítása 
BETSEK/DORGÓ/KAKAS/SZENT TAMÁS/HANGÁCS

Tokaji „BISZTRO” bor kategoria első évjárata
Jellemzői:
- Ásványos  komplex
- Könnyed gyümölcsös
- Jól iható
- Keszült 4816 palack



A DŰLŐK ALAPKŐZETI

Hangács

Betsek Dorgó

Kakas

Szent Tamás



2018 Tokaji furmint

2018 volt az első évjárat, amikor a birtok intenzív növekedése lehetővé tette, hogy elkészítsük a 
birtokunk alap kövét, amely 5 dűlő  (Hangács/Dorgó/Betsek/Kakaks/Szent Tamás) közös többszöröse.

A cél, mely ennél a bornál vezérelt, egy a borvidékre jellemző komplexitás könnyed, de tartalmas 
formában való bemutatása.

Intenzív illatában: a fajta tipikus jegyei (birskörte, körte, fehér virágok) mellett kamilla, sós 
ásványosság, olajos magvak jelennek meg.

Alapvetően könnyű bor, kifejezetten lendületes, de finom savakkal. Közepesnél nagyobb test, finom, 
alig észrevehető cseranyagokkal. Lecsengése édeskés fűszerekkel és érett gyümölcsökkel búcsúzik.

A két bisztrobor kóstolásával remek alkalom adódik két eltérő évjárat összehasonlítására.

2018 a véget nem érő nyár éve volt. Április 8.-án megérkezett a nyár, és szeptember 23.-áig itt is 
maradtt. Tokaj-Hegyalja eddigi történetében úgy tűnik soha nem volt még ennyire meleg év, 
köszönhetően a globális felmelegedésnek, így igen izgatottan vártuk az eredményeket. 
A nagyon meleg években erőteljes és mélyebb illatok alakulnak ki, ellenben a test kicsit 
hömpölygősebbé válik. Ez történt 2018-ban.

2019 ismet nagyon jó adttságokkal örvendeztetett meg minket, ellenben nem volt annyira forró, így 
talan balanszosabb borok készültek ami az illat és íz intenzitását illeti.

A két bor esetében teljesen azonosak a ternőhelyek, míg a technológia is közel azonos, így az eltérő 
jegyek nagyon szépen mutatják két eltérő évjárat hatását a száraz furmintra.



Botrytis Cinerea nemespenész

Aszúsodás

A Botrytis az idővel egyre 
komolyabb hatást gyakorol 
a szőlőszemekre. Összetöppednek és 
Beltartalmi értékeik cukor/sav 
Koncentrálódnak.
Így a préselés után nagyon magas
Kiindulási cukortartalommal indul
az erjedés.
A Bomboly esetében ez 374 g/l volt.
Az élesztőgombák a cukorból alkoholt/CO2/
valamint hőt képeznek, miközben saját 
magukat is elpusztítják.
Így keletkezik a természetes maradékcukor
a borkülönlegességekben.



2017 TOKAJI SZAMORODNI„ BOMBOLY ”  
„AHOGY TERMETT”

Analytical parameters:

Alcohol: 10 % vol | Sugar: 204 g/l | Acid: 7,8 g/l

BOMBOLY dűlő (140 ha)

Alapkőzet Riolittufa/Andezit/Kvarc
Erősen kötött agyag talaj
Talaj mélység 40-250 cm
Délkeleti fekvés
Telepítve 1981
2,71 ha 
Magas fekvés 295 m
Kiváló botrytiszesedés
Készült: 2907 palack

Az aszúsodás folyamata, 

és a borokhoz használt fázisok

A „Bomboly” dűlő alapkőzete



A tokaji borvidék útkeresésének egyik legfontosabb építőegysége az édes szamorodni. Mivel az adottságaink 
alapján alapvetően édesboros borvidék vagyunk, és a fickó, aki egyben a legjobb barátunk és legnagyobb 
ellenségünk a Botrytis cinerea áldásos tevékenysége révén elképesztően komplex, de mégis könnyed és 
gyümölcsös édes borokat tudunk készíteni. A savak és a maradékcukor aránya a zseniális termőhelyeknek és 
fajtáknak köszönhetően vibráló, élettel teli élménnyel tölti meg a szamorodnikat. Úgy vélem a jövő és a tokaji 
borvidék szempontjából a legfontosabb kategória, ami a jövőben sokkal nagyobb figyelmet érdemel.

Közepes intenzitású illatában mazsola, trópusi gyümölcsök, körtevirág, sárgabarack, körte, aszalt füge, sárga 
alma, birsalmasajt, méz, porpolisz, magvak és gyömbér vonul fel.

Gazdag, szájkitöltő, összetett és intenzív korty, amely nagyon sokáig a szájban maradó élmény. A lecsengést 
ásványok és finom savak határozzák meg.

Hatalmas megtiszteltetés ért minket az év utolsó napjaiban. Az angol Decanter bor szaklap beválasztotta 
2017 Bomboly szamorodninkat a 2020-as év 15 legjobb bora közé! (Wines of the year 2020)

Hatalmas elismerés hogy az általuk 2020-ban kóstolt borokból, melyek a világ összes részéről és a világ 
legjobb termelőitől kóstolásra kerültek a mi borunk bekerült a TOP 15 válogatásba.

Ez a fantasztikus elismerés is alátámasztja Tokaj-Hegyalja világviszonylatban is igen komoly minőségi 
potenciálját, valamint az édes szamorodni igen kiemelkedő szerepét a borvidékünk borai között.


