


A TŰZKŐ ROSÉ SIKERE

Az elmúlt időszakban több 
borversenyen is megmérettettük 
borainkat, melyeken a Tűzkő 
Kékfrankos Rosé 2018 szép 
eredményeket ért el:

Kézzel szüretelt alapanyagból, Kézzel szüretelt alapanyagból, 
reduktív technológiával készült 
kiváló rosé, mely az átlagos 
roséktól eltérően hosszabb ideig 
megtartja potenciálját.
A korai szüretelésű kékfrankos A korai szüretelésű kékfrankos 
szőlőből készült bor hagymahéj 
színű, szép savtartalom és friss 
gyümölcsösség, harmonikus 
ízvilág jellemzi.  Ajánljuk 
előételekhez, fehér húsokhoz, 
gyümölcsökhöz, frissítőnek 9-11 
C°-on fogyasztva.C°-on fogyasztva.

Aktuális évjárat: 2018

Ár: 1.390 Ft / palack
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XX. Országos rozé borverseny – EZÜSTÉREM

2018.2018. december 6-án, Kunszentmiklóson, hagyományosan Miklós 
napján került megrendezésre az Országos rozé borverseny, ahol a 
rozé és siller borok, gyöngyöző borok, pezsgők minőségét 
mérettették meg. A verseny célja ezen kiváló borok propagálása, a 
fogyasztókkal minél szélesebb körben történő megismertetése, 
piacra jutásuk elősegítése, sajtón keresztül a fogyasztók 
tájékoztatása a sajátos készítési technológiáról, melynek 
köszönhetőenköszönhetően e borok egyesítik a kékszőlőből származó 
zamatgazdagságot a fehérborok frissességével, üdeségével.
A bíráló bizottság tagjai Miklós nevű borászok, valamint az előző 
évek borversenyein rozé borukkal aranyérmet nyert szakemberek. 

XV. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál - EZÜSTÉREM

A fesztivál Budapesten, az impozáns Vajdahunyad várban került 
megrendezésre, ahol a minőségi gasztronómiára nyitott közönség, 
Kárpát-medence elismert borászaitól 300-500 féle bort, és több 
mint 80 kiváló kézműves sajtot kóstolhatott meg.
A borversenyen hagyományosan és stílszerűen a fiatal borok 
elbírálásában csak ifjú borászok vehettek részt.

Eredmények, aktualitások



Különleges ajánlatunk

Tűzkő 7frankos 2013
A legjobb dűlőink korlátozott terméséből készül a 14 hónapig 
fahordóban nemesített bor. A 7frankos a 7 legjobb minőségű hordós tétel 
házasítása, amelyet évente egyszer neves zsűri választ ki. Ez az izgalmas, 

telt vörösbor kiváló kísérője a fűszeres vörös húsételeknek. 

Aktuális évjárat: 2013

ÁÁra: 3.990 Ft/palack
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 DÍJAK

Decanter World Wine Awards 2017 – Ezüstérem
MUN-DUS Nemzetközi Borverseny 2017 – Ezüstérem

Prestige Reserve 2017 – Vinum Bonum
Winelovers Kékfrankos Teszt 2018 – 4.hely

X. Jubileumi Nemzetközi Kékfrankos Borverseny 2018 – Ezüstérem

A A Pannon Borbolt által szervezett Keddi Kóstolón a bírálócsapat 90 
pontra értékelte a Tűzkő 7frankos 2013 borunkat. 

A Keddi Kóstolón kéthetente, kedd esténként választják ki a régi és 
új partnerek által beküldött borok közül azokat, amelyek felülről 

átlépik a 80 pontos alsó határt. 

„90-100 pont - egyedi, elegáns, nagy borok
RRendkívüli, mély és összetett karakterű, tökéletes megjelenésű bor, 
ami birtokolja a fajtától elvárt összes tulajdonságot. Az ilyen 
kaliberű bort nem könnyű megtalálni, általában magasabb áron 
kapható és haladó borfogyasztónak kell lenni ahhoz, hogy 

megértsük az értékeit.

A Tűzkő BiA Tűzkő Birtok kékfrankos válogatása. Nagyon harmonikus, kerek, 
édes tanninos, jól eltalált hordóval, kellő gyümölcsösséggel. Szép az 
illat, szedres, ibolyás, a fajtára jellemző fűszerekkel. Ízben sűrű, 
erdei gyümölcsös, kakaós, csokis. Aromája sokáig érezhető még.”

    forrás: pannonborbolt



TOP 5 Pincészet cím

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Pécsi Borozó 
olvasóinak szavazása alapján, a Pannon Borrégió TOP5 

pincészet 2018 címet érdemeltük ki!

A díjat 2018. december 8-án adták át Pécsett, a Pécsi 
Borozó Adventi Borszalonján. 

A Pécsi BorA Pécsi Borozó idén első alkalommal rendezte meg az 
Adventi Borszalont, ahol 40 pincészet és más kiállítók 

termékeit kóstolhatták meg az érdeklődők. 

A Borszalon vendégei között elsősorban pécsi, villányi, 
szekszárdi és tolnai borászatok voltak, de érkeztek 

pincészetek az ország más borvidékeiről, sőt külföldről is.


