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A  VILÁG  KEDVENC  ITALAI  KÖRÜL  SZÁMOS  IZGAMAS  LEGENDA,  INSPIRÁLÓ  TÖRTÉNET  KERING,  DE  MIND  KÖZÜL  A  PEZSGŐ  LETT  SZERVES  RÉSZE  A  KULTÚRÁNKNAK.  EGYBEFORRT  AZ  
ÜNNEPEINKKEL, A SIKEREINKKEL, A FÉNYŰZŐ ÉLETMÓDDAL – ÉS NAGYON ÚGY FEST, HOGY A PEZSGŐLÁZ MOST ÉRT EL MINKET CSAK IGAZÁN.

THERE ARE PLENTY OF LEGENDS AND EXCITING STORIES ABOUT THE BEST BEVERAGES IN THE WORLD, BUT OF ALL OF THEM, CHAMPAGNE IS THE ONE WHICH IS SO DEEPLY EMBEDDED IN CULTURE. 
IT’S SYNONYMOUS WITH CELEBRATION, SUCCESS AND A LUXURIOUS LIFESTYLE – AND IT SEEMS THE CHAMPAGNE FEVER HAS HIT US TOO, LATELY. 

A világ legdrágább italai szinte egytől-egyig pezsgők. Luxusjachto-
kon és exkluzív vacsorákon, hollywoodi filmekben és divatshow-kon 
minden a pezsgőkről, azon belül is elsősorban a francia champagne- 
okról  szól;  ebből  az  apropóból  vettünk szemügyre  pár  nagymúltú  
pezsgőházat, és idéztünk fel néhány ikonikussá vált történetet.

Az  első  champagne  mítikus  történetét  már  sokszor  hallhattuk:   
a XVII. század végén az hautvilliers-i Szent Benedek-rendi apátság 
pincemestere, dom. Pierre Pérignon a legenda szerint saját borait  
kóstolva egyik nap felkiáltott: „Gyertek gyorsan! Csillagokat iszom!“

Azóta  tudjuk,  hogy  ez  a  történet  valószínűleg  a  kolostor  későbbi  
pincemesterétől,  Dom Groussardtól származik,  aki így próbált  ja-

Almost all of the world’s most expensive belong to the Champagne 
family. Be it luxurious yachts or exclusive dinners, Hollywood movies 
or fashion shows, it’s all about Champagne, and French Champagne 
to be precise. We decided to explore and recall a few of the grand 
Champagne houses, as well as share some iconic tales along the way.

Most  people  are  familiar  with  the  mythical  story  of  the  first  
Champagne: according to the legend, at the end of the 17th century 
the  cellar  master  of  the  Benedictine  Abbey  at  Hautvillers,  Dom  
Pierre Pérignon, who, while tasting his own wines one day exclaimed 
“Come quickly, I am tasting the stars!”.

Since  then,  we  have  learnt  that  this  story  was  most  likely  to  
have  originated  from  another  cellar  master  of  the  Abbey,  Dom  
Groussard, who tried to increase the fame of the Abbey with his tale. 
Nevertheless, there are a few true stories about Champagne that are 
more interesting than National Geographic documentaries.

There  is,  for  example,  the  Piper-Heidsieck  Champagne  House  
which was founded in 1785. Thanks to its founder, their Champagne 
reached even Marie-Antoinette and they then delivered to thirteen 
other royal courts in addition. The Piper-Heidsieck Champagne is still 
among  the  elite  of  the  Champagne  world,  they  appear  in  famous  
movies and produce the official Champagne for both the Academy 
Awards and the Cannes Film Festival.
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THE TALE OF CHAMPAGNE – IN SEARCH OF THE MOST FESTIVE BEVERAGE

Pezsgő történetek – a legünnepibb ital nyomában 

vítani az apátság hírnevén; de akadnak olyan valós pezsgős törté-
netek, amelyek érdekesebbek, mint egy natgeós dokumentumfilm.

Ott  van  például  az  1785-ben  alapított  Piper-Heidsieck  champag-
ne-ház, ami az alapítónak köszönhetően egészen Marie-Antoinet-
te-ig jutott, majd további tizenhárom királyi udvarba is szállítottak 
belőle.  A Piper-Heidsieck champagne-ok azóta is  az elitbe tartoz-
nak: híres filmekben tűntek és tűnnek fel, valamint az Oscar-gála és 
a cannes-i fesztivál hivatalos pezsgőit is ők készítik.

De ott van „Champagne Charlie“ is, a Charles Heidsieck ház alapító-
ja, aki annyira ikonikus lett, hogy később dalt írtak hozzá, sőt, film is 
készült róla Pezsgő élet címmel.

Legendás történelmi alakok nevei is összefonódtak a pezsgővel. Bo-
naparte Napóleon például azt vallotta, hogy „győzelemkor megér-
demeljük a champagne-t, vereség esetén pedig szükségünk van rá”. 
Sir  Winston Churchill  pedig  motiválásra  használta  kedvenc  italát   
a második világháború alatt: „Ne feledjék uraim, nemcsak Francia-
országért harcolunk, hanem Champagne-ért is!”

A sort még hosszasan folytathatnánk – például a világ egyik legna-
gyobb mennyiségben eladott champagne-ával, a Veuve Clicquot-val, 
ami nemcsak egy özvegy sikeres vállalkozása és technológiai forra-
dalma volt, de hatalmas mérföldkő a női egyenjogúság felé vezető 
úton is.

A legjobb  viszont, ha magunk fedezzük fel ezeket a történeteket, és 
közben empírikus módon is megbizonyosodunk róla, hogy a világ 
legkifinomultabb italaival van dolgunk. 

There is ‘Champagne Charlie’ too, the founder of Charles Heidsieck 
House,  who  became  so  famous  that  he  had  not  only  a  song  
written about him, but his story was adapted into movie too, titled 
Champagne Charlie.

The  names  of  legendary  historical  figures  are  entwined  with  
Champagne  too.  Bonaparte  Napoleon  for  example  claimed  “In  
victory,  you deserve Champagne.  In  defeat  you need it.”  While  Sir  
Winston Churchill used his favourite beverage to motivate his soldiers 
during World War II “Remember gentlemen, it’s not just France we 
are fighting for, it’s Champagne.”

We could continue these tales endlessly, for example one of the most 
sold Champagnes in the world, Veuve Clicquot, which was not only 
the successful  business and technological  revolution of a widowed 
woman, but a huge milestone in the battle towards gender equality 
as well.

The  best  option  is  to  explore  these  stories  ourselves  while  we  
discover,  through  an  empirical  study  of  course,  that  these  are  the  
most sophisticated beverages in the world. 
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1  A pezsgőt ne tegyük ki közvetlenül fénynek, fogyasztás előtt pedig te-

gyük húsz percre jégvödörbe. Hűtsük kb. 8 fokosra, hogy 10-12 fok közötti 

hőmérsékleten kóstolhassuk.

2  Válasszunk  jól  poharat.  A  pezsgő  stílusától,  korától  is  függ,  miből  a  

legjobb kóstolni,  de ha biztosra akarunk menni, válasszunk jó minőségű, 

hagyományos fehér borospoharat vagy tulipánformájú flőtét. 

3  Tépjük  le  a  fóliát  a  palack  nyakáról,  hat  és  fél  tekeréssel  lazítsuk  ki  

a drótkosarat, majd kb. hatvan fokban megdöntve a palackot, stabilan a 

dugót  a  nyakánál  tartva  és  a  talpánál  fogva  tekerjük  a  palackot.  Ha  jól  

bontunk, csak egy halk szisszenést hallunk.

4  Töltsük a pezsgőt a poharat megdöntve, a pohár falára – a borokkal 

ellentétben akár akkor is, ha a poharunkban maradt még pezsgő, hiszen 

így felfrissíthetjük hidegebb és intenzívebb pezsgővel.

5  A megmaradt pezsgőhöz használjunk pezsgőzárót, de legjobb, ha el-

fogyasztjuk a teljes üveget – a pezsgő frissen a legjobb. 

1  Don’t let direct sunshine reach Champagne before consuming it. Let it 

chill in an ice bucket for 20 minutes, cool to approximately 8°C and taste 

when it’s around 10-12°C.

2  Choose a good glass. The best glass for tasting depends on the style 

and age of the Champagne, but if you don’t want to risk it, just choose good 

quality, traditional white wine glasses or tulip-shaped Champagne flute.

3  Tear off the foil from the neck of the bottle, loosen the wire cage with six 

and a half spins, then hold the bottle at a 60° angle. Whilst holding the cork 

stable,  grip the bottle’s  neck as well  as  the bottom, and twist  the bottle. 

If you have opened the bottle correctly, you should hear only a quiet hiss.

4  Tilt the glass and pour the Champagne to the side of the glass. Contrary 

to wines, you can pour even if you already have Champagne in your glass,  

because this way it can be freshened with colder, more delicious Champagne. 

5  Use a bottle stopper for the leftover Champagne. Though, it’s better to 

finish the whole bottle – Champagne is at its best when it’s just been opened.

 5 tipp a Kreinbachertől, hogy még nagyobb élmény legyen a pezsgőzés Kreinbacher’s top 5 tips to make Champagne an even greater experience
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Smart Garage
Budapest szívében

525 új parkolóhellyel rendelkező mélygarázs 
hamarosan nyílik a József Nádor téren

Belvárosi Mélygarázs Üzemeltető Kft.

Regisztráljon az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36 1 411 2669 · Mobil: +36 30 565 6563 · Fax: +36 1 318 1377

Web: www.sgbp.hu · E-mail: info@sgbp.hu
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