
VEndéGséGBEn

26

Azt lehet mondani, a szőlő és a bor 
szeretete beépült a génjeibe, hiszen 
beleszületett ebbe a csodálatos vi-

lágba. A szülei éppen azon a tavaszon telepí-
tették be szőlővel az első saját félhektáros 
területet, ami most a birtokközpont részét 
képezi, amikor ő született. Kisgyerekként ez 
volt a játszótér számára, itt töltötte a leg-
több időt, a tőkék között nőtt fel, így egybe-
forrott a sorsuk és a jövőjük. Az első komo-
lyabb feladatokkal a rendszerváltás utáni 
években a parlagon visszakapott területek 
újratelepítésekor ismerkedett meg. nem volt 
kérdés számára már tizenévesen sem, hogy 
szőlővel és borral szeretne foglalkozni, így a 
kertészeti egyetemet választotta, ahol bo-
rászmérnökként végzett, emellett nemzet-
közi borbírálói minősítést is szerzett.
Az ágazatot több oldalról is megtapasztalta 
Borbély Tamás, dolgozott pincészetben és ki-
próbálta magát a marketing és a rendez-
vényszervezés területén, ahol nemzetközi 
tapasztalatokra is szert tett. Aztán hazatért 
a birtokra, ahol most ő a pincészet arca.
A birtok központi helyet foglal el a szívében 
és a gondolataiban, de túltekint a saját bo-
rászatán, és a régióba helyezve építi a saját 
családi márkát.
– Hiszem azt, hogy egy márka – beleértve a 
sajátunkat is – akkor tud komolyan működ-
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ni és fejlődni, ha a mögötte lévő borvidék is 
prosperál. Párhuzamosan érdemes haladni. 
A tradíciókat pedig nem szabad elfeledni, 
tisztelni kell az idősebb generációt, és ter-
mészetesen érdemes figyelni és követni az 
új irányokat is. Ezt a kettőt kell ötvözni, 
mert múlt és hagyomány nélkül nincs jövő. 
Azt gondolom, ma nem lenne lehetőségünk 
itt dolgozni, ha az elődeink nem teremtet-
ték volna meg az alapokat.

Középpontban	a	rizling
Pincészetük életében kezdetektől fogva fon-
tos szerepet kap a tradicionális borkészítés. 
Hisznek a borvidékre jellemző fehér fajták-
ban, melyek segítségével bemutathatják a 
termőhelyek sokszínűségét. A 23 hektáros 
birtokuk a badacsonyi borvidék nyolc kiváló 
adottságú dűlőjében található. A modern és 
a tradicionális technológiák segítségével ké-
szítik boraikat a frissebb, könnyedebb stílu-
súaktól a tartalmas, minerális ízvilágúakig, 
amelyek karakterei kiteljesednek a palackos 
érlelést követően. Ezért vált a család mottó-
jává a „tüzes borok, vulkáni ízek”, amelyek 
jellemzik a pincészetüket.
A márkanevükben is benne van, hogy ez csa-
ládi birtok, amit tudatosan alakítottak így. 
Hiszen a szülők indították és tamás, vala-
mint a húga ebben élnek és itt próbálnak ki-
teljesedni. Mindenkinek megvan a maga fel-
adata, területe: a szakmai irányítás az apa és 
fia reszortja, az értékesítés és az adminiszt-
ráció az anya és lánya területe, emellett a 
vendéglátást is ők tartják kézben. tamás pe-
dig a birtok arca, az egész családot képviseli 
a megjelenéseken. Ezt szerencsés felállás-
nak tartja, mert így eleget tud tenni a meg-
választott tisztségeihez kötődő megjelené-
seknek idehaza és adott esetben külföldön, 
illetve a pincészetet reprezentáló borbemu-
tatókon és egyéb rendezvényeken is részt 
tud venni anélkül, hogy aggódna a birtokon 
elvégzendő aktuális munkák miatt. tudja, 
hogy a háttérben minden működik, a szülei 
mindent kézben tartanak. 
tudatosan építkeznek, nem akarnak minden 
piaci szegmensnek megfelelni, a helyi tradi-
cionális fajtákban hisznek, kiegészítve egy-
egy újjal, amelyek a szakmai kihívásokat és 
a kiteljesedést tudják segíteni. A birtok ge-
rincét az olasz rizling alkotja, amiben tamás 
nagy lehetőségeket lát. szerencsére a fo-
gyasztók is kezdik érteni, hogy ez nem csak 
egy tömegtermelésre alkalmas alap fehér-
bor. Jó és megbízható fajta, szinte minden 
évjáratban komoly prémiumborokat is ad.
– törekszünk mi is arra, hogy megtapasztal-
juk több területen a fajta képességeit, és 
megmutassuk minél több stílusban. Ezért 
minden évjáratban készül birtokborként 
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CsAlÁdi	sZToRiK	A	CÍMKéKen
A Borbély pincészetben a borok elnevezését sem bízzák a véletlenre, mindegyikhez fű-
ződik egy-egy családi történet, tükrözik a hagyományokat, vagy a legjobb dűlőkhöz kö-
tődnek. Mindegyik közös családi gondolkodás eredménye. A reduktív, friss boroknak 
kedves, humoros fantázianevet választanak, ami közelebb csalogatja a fiatal vendége-
ket, így született meg a fröccsnekisjó elnevezés. A fröccs remek hűsítő ital, de sokan 
gondolják még úgy, hogy gyenge borból is készülhet, pedig épp fordítva van, jó fröccs 
nincs rendes alapbor nélkül. A balatoni, badacsonyi emberek azt gondolják, hogy a leg-
jobb fröccs gyümölcsös, ropogós savú olasz rizlingből készül.
nem szorul magyarázatra, hogy a félédes muskotálybor miért kapta a Mosolygós nevet.
A 2016-os Bács-hegyi olasz rizling egy nászajándékba kapott hordóban érlelődött, ezért 
a Nász a Bácson nevet viseli. A címke is tükrözi az eseményt, hiszen az esküvői torta 
dugóhúzó dísze került rá.
A limitált mennyiségű karós olasz rizling a birtokközpontban található több mint 60 
éves bakművelésű szőlőn terem. neve utal arra, hogy nem modern kordonos művelésű 
szőlőből származik, hanem egy régi, kézzel művelt hagyományos területről. A nagyszü-
lők hívták karósnak.
A gabriella pedig a birtok háziasszonyának tiszteletére készült, kedvenc fajtájából, a 
száraz Muscat ottonelből.
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HÁZiAs	vendéGlÁTÁs
tamás édesanyja, Gabriella, a birtok háziasszonya 
tartja kezében a vendéglátást, aki házias ízekkel vár-
ja az ide érkezőket. Aki ellátogat a festői helyen lévő 
borházhoz, a lugas alatt hűsölhet egy fröccsel a kezé-
ben, kérhet hideg ételeket vagy paraszttálat, amire 
házi kolbászt, tepertőt, sajtot, sonkát halmoz, mellé a 
veteményeskertből frissen szedett zöldségeket kínál. 
télen disznótorosból és egyéb házias ételekből vá-
laszthatnak a borokhoz. A hurka és a kolbász a csa-
ládfő hentes dédszüleinek receptje alapján készül, 
mellé tökmagolajos hordóskáposzta dukál.
Azt mondja, régebben elég volt a borkóstoló mellé egy 
kis házi pogácsa vagy sajttál, mára megnőttek az igé-
nyek, és többre vágynak főként a visszatérő vendé-
gek. szerencsére a falusi vendégasztal jó lehetőséget 
ad a kisebb birtokok számára a házias vendéglátásra. 
A boros élményekre vágyó vendégek feltöltődhetnek 
az egész évben nyitva álló vendégházukban.



könnyen érthető, reduktív, tartályos olasz 
rizling, és mindig vannak területválogatá-
sok is. számunkra a legtöbb belföldi és nem-
zetközi sikert a Bács-hegy olasz rizlingünk 
hozta. Emellett, ahogyan az időjárás engedi, 
készítünk késői szüretelésű tételeket, ko-
rábban pedig jégbor is készült, igaz, legutol-
jára 2015-ben, mert azóta nem volt olyan té-
li időjárás, ami ennek kedvezett volna.
Emellett igyekszenek színesíteni a kínála-
tot a Kéknyelűvel és a rózsakővel, ez utób-
bira nem csupán mint porzófajtára tekinte-
nek, főfajtaként kezelik, ami alkalmas dűlő-
szelektált borok előállítására. A trendeket 
is követik, ezért megtalálható náluk a fo-
gyasztók által igen kedvelt Muscat ottonel, 
és természetesen rozé is. A nyári időszak-
ban, főként a Balaton mellett keresik a fris-
sebb, üdébb borokat.

perspektíva	a	családi	birtokon
tamás valóban fiatal borásznak tekinthető, 
hiszen még 40 éves sincs, kérdés, vajon mi je-
lent perspektívát számára egy családi borá-
szatban. nem a méretekben, hanem a kemény 
szakmai munkában látja a fejlődési lehető-
séget. Ami rengeteg kísérletezést jelent a te-
rületekkel és a fajtákkal. A cél maximálisan 
kihozni a fajtákban lévő értékeket minden 
évjáratban, és minél több stílusban megmu-
tatni az adott fajtát, valamint szakmai sike-
rekkel és a borok elismerésével előrébb jut-
ni és a márkát a megfelelő szintre emelni.
Az idei év megváltoztatta a borászatok éle-
tét is, mindenki próbál választ találni a ki-
hívásokra, a Borbély pincészetnél mégsem 
gondolkodnak webshop indításán. Úgy ér-
zik, a bor bizalmi termék, és nem biztos, 
hogy egy kis márka esetén az online érté-
kesítés a megoldás kulcsa. tisztában van-
nak azzal, hogy a jelenlegi helyzet átalakít-
ja majd a szokásokat, de úgy tűnik, a borhoz 
kapcsolódó kulturális élményről nem sze-
retnének lemondani a borkedvelők. Egy ér-
zelmi töltekezés és pozitív tapasztalás után 
sokkal jobban kötődnek majd az adott pin-
céhez, és törzsvendéggé vagy törzsvásárló-
vá válnak majd. Ezért az erősségük, hogy a 
család egy-egy tagja mindig jelen van, na és 
a házias vendéglátás. 
nagyon kell igyekezniük, mert a legkisebb, 
alig kétéves Tomika is ott topog a nyomdoka-
ikban. neki is a birtok a játszótere, futkáro-
zik a tőkék között és lelkesen nyomogatja a 
présgép gombjait. nem lehet tudni, mit hoz a 
jövő, de az első jeleket pozitívan értékelik a 
szülők és a nagyszülők. Ezért a következő 
2019-es limitált bor a Bács-hegyről az ő tisz-
teletére készül, neve egyelőre meglepetés.

Sárközi Judit
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az egész évben nyitva álló vendégházukban.

CÍMeK,	dÍjAK,	elisMeRéseK
számos társadalmi feladatot lát el Borbély tamás, tagja a Vinum Vulcanum Badacsonyi 
Borlovagrendnek és a Magyar Bor Akadémiának. nagyon fiatalon kapott felkérést na-
gyon komoly tisztségre, amiről azt gondolja, rendkívül megtisztelő, hogy az idősebb, ta-
pasztaltabb szakemberek erre méltónak találták: a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi 
tanácsának elnöke, valamint a Badacsonyi borvidék szőlészeti képviselője a Hegyköz-
ségek nemzeti tanácsában. Fontos számára a Badacsonyi borvidék eredet- és minőség-
védelme, valamint a szőlő- és borkultúra hagyományainak ápolása is, ezért látja el a Ba-
dacsonyi Hegyközség elnöki tisztjét, emellett a nAIK szőlészeti és Borászati Kutatóin-
tézet tudományos tanácsának is tagja.
nagyon büszke arra, hogy 2018-ban neki ítélték oda Az év Agrárembere díjat fiatal gaz-
da kategóriában, amelynek kapcsán nemcsak a szakmai munkát ismerték el, hanem kü-
lön kiemelték a társadalmi szerepvállalást is, amivel a szőlész-borász ágazatot képvise-
li. Ezt a sikert egyértelműen annak tudja be, amit a szüleivel együtt az elmúlt közel 25 
évben közösen tettek le az asztalra.
legfrissebb hír, hogy a Magyar Bor Akadémia Az év Bortermelője címre jelölte, ahol je-
lenleg az első öt aspiráns között szerepel. Az idei a kilencedik jelölés, és minden évben 
azon dolgoznak, hogy ez a díj egyszer beérjen.




