


 

 

A  Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül ed-
dig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. 

Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi 
borszaküzletekben, éttermekben és egy-egy üzletlánc polcain, 
azonban a vásárló esetenként nincs is tisztában vele, hogy a  
kiválasztott bor a Balaton-felvidékről származik. Ezen kívánunk 
változtatni a 2011. július 29-30-án megrendezett Balaton-
felvidéki VII. Szent Jakab napi Borfesztivál megszervezésével, 
mely egyben a borvidék nagyszabású közös megjelenése is.  
 

A részt vevő több mint tucatnyi Balaton-felvidéki pincészet egy-
két kivétellel kézműves kisborászat, amelyek borai egyelőre csak 
elvétve kaphatók Budapesten. A tételek végigkóstolásával  
markáns kép rajzolódik ki előttünk. 
 
Vérbeli fehérboros vidék ez, ahol a jellegzetes, testes, ásványos 
borok változatos talajon teremnek.  
A két jellemző részre osztható borvidék keleti része inkább  
vulkanikus jellegű, a nyugati területekre pedig az erdőtalajok  
jellemzőbbek. 
 

Minden fontosabb szőlőhegy erdők gyűrűjében fekszik, ami  
jellegzetes mikroklímát biztosít számára, a nyári melegeket  
esténként hűvösebb erdei hangulat váltja fel, így a savak,  
gyümölcsös zamatok szépen megőrződnek a szőlőkben.  1 



 

 

A valamivel több, mint 1100 hektáron Olasz rizling a fő szőlőfaj-
ta (600 hektárral), ezen kívül testes, zamatos Szürkebarátokkal, 
érlelt Zöld veltelinikkel és nagy formátumú Chardonnay-kkel is 
találkozhatunk.  
 

   A megújult sümegi Püspöki Palotában megtartott 
borbemutató egyben meghívás is erre a csodálatos tájra,  
hiszen a Balaton-felvidéki dombok közt megbúvó kis falvak ren-
geteg értéket rejtenek. A nemesi kúriák, pincék, római kori emlé-
kek, a sümegi vár, a Káli-medence természeti szépségei, a gaz-
dag népi kultúra vagy éppen az ide telepedett művészek adják 
meg a hely egyedülálló hangulatát. A kézműves borászatok pin-
céi mellett gazdag programválasztékból szemezgethet az ide lá-
togató. 
 
A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának 
is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:  

 

www.balatonfelvideki.hu 
 
Borászaink és a borvidék adottságainak részletes ismertetése 
mellett egy a turisztika minden területére kiterjedő információs 
adatbázist hoztunk létre.  
 

Mivel a borvidékre látogatók nagy valószínűséggel nem kizárólag 
az itt készülő borokra kíváncsiak, hanem egyéb szabadidős 
programokra is, nem kezelhettük külön a tájat és a bort. Aki fel-
keresi az oldalt, megtalálja a borvidék összes borászát, pincéjét, 
egységes információkat és fotókat talál mindenkiről, valamint át-
linkelési lehetőséget az illető saját honlapjára. Emellett bemutat-
juk a településeket, az ott található szállás- és vendéglátó helye-
ket, a turisztikai célpontokat és az aktuális programokat. 
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Mindez kategóriánként is kereshető. Igyekszünk komplett  
programokat, túraútvonalakat is ajánlani, hisz ki ismerné jobban 
a lehetőségeket, mint mi magunk, akik itt élünk.  
A települések nagy örömmel és nyitottsággal fordultak a bor-
vidék felé, továbbították a településen működő szállásadóknak és 
más vendéglátással foglalkozó vállalkozásoknak az ingyenes 
megjelenésre való felhívást. Remélhetőleg a szolgáltatók listája a 
jövőben egyre bővülni fog.  
Bízunk abban, hogy a portálra látogatók megelégedéssel hasz-
nálják majd a nagy szeretettel és igényességgel összeállított 
programajánlatokat!  

 
 

A honlap kezdőlapja 
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A Balaton-felvidéki Borfesztivál szervezője a Balatoni Szőlő- és 
Borkultúra Egyesület. 
Az esemény a Nemzeti Bormarketing Program támogatásával jö-
hetett létre. 
 
Résztvevő pincészetek:  
 

Tomajvin Pince • Inhoff Pincészet • Kál-Vin Pincészet • Lesence 
Rt., Lesencetomaj • Pupos Zoltán • Nagy és Nagy Kft. • Németh 
Borház • Pálffy Pincészet • Palota Pince Kézműves Borászat • 
Scheller Birtok (Dr.Tóth Sándor) • Káli-kövek • Ramassetter Pin-
ce • Hunyady Borház és Tóth Családi Pince. 
 
Hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Borvidék legnagyobb 
saját szervezésű rendezvénye, a VII. Szent Jakab napok Borfeszti-
válja július 29-30-án. 
 
 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Egyéb információ  

Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület 
Telefon +36-70/3634-367 
E-mail: borkultura@enternet.hu 
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