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autós hírek

Itt a jövő,
hol a jövő?
A szériapiacra fejlesztett modellek folyamatos érkeztetése mellett
valamennyi autógyár kötelességének érzi, hogy megmutassa, mit
gondol a jövőről. De vajon mi közük az álmoknak a valósághoz?

Nem barna a maci

Nagyobb vad

Habár a Škoda hivatalosan a napokban zajló Párizsi Autószalonon leplezi le a Yetinél nagyobb szabadidő-autóját, a Kodiaqot, már mindent
tudhatunk a Seat Atecával egy
gyártósoron készülő, így azzal sok
műszaki rokonságot mutató modellről. A Kodiaq is a Volkswagenkonszern MQB-platformjára épül,
4,7 méter hosszú, 1,88 méter széles
és 1,67 méter magas karosszériáját
belépőszinten az 1,4 TSI benzinmotor mozgatja, de lesznek erősebb
benzinesek – és persze dízelek is –
a kínálatban.

Végre púptalanul

A márka bűvölete

Ugyancsak Párizsban mutatja be hivatalosan a Porsche az új
Panamerát, amely 5049 milliméteres hosszával és közel kétméteres szélességével élőben is roppant impozáns látvány.
Az új formaterv a korábbi hátsó púp elsimításával jobban
illeszkedik a márkajegyekhez. Motorok tekintetében kerülhet bele V6-os és V8-as is, előbbi kizárólag benzines, utóbbi
benzines és dízelkivitelben is. Valamennyi erőforrás kettős
turbós és közvetlen befecskendezésű, a turbók a hengersorok közé kerültek.
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Kishírek
A Google tervez

Óriási visszahívás

Kerek öthengeres

Nem kell önvezető?

Üzleti tervet készíttet
a Google az önvezető autóihoz. Ehhez felvették Shaun
Stewartot, aki korábban
az Airbnb-t vitte sikerre.
Azt várja a szakembertől a
cég, hogy a robotautóikat
nyereséges termékké tegye.

Mintegy kétmillió autót érintő
visszahívást jelentett be
a Mazda. A 2007 és 2015
között készült 3-asok, CX-3asok és CX-5-ösök esetében
a csomagtérajtóknál, illetve
a dízelmotorok vezérlésénél
jelentkezhetnek problémák.

Negyvenéves évfordulót
ünnepel az Audi: 1976-ban
dobták piacra első öthengeres autójukat. Kezdetben
2144 köbcentis benzineseket szereltek a modellekbe,
ma a TT RS öthengeres
blokkja 400 lóerőt tud.

Az amerikai Maritz CX közvélemény-kutató felmérést készített az önvezető autókról.
A megkérdezettek 94 százaléka hallott már ezekről a járművekről, azonban 48 százalékuk a jövőben sem kíván
önvezető autót vásárolni.

Édes Audi-álom

Drága mulatság

Magasan a léc

Vázak és idomok

Megirigyelte az Audi a Tesla sikereit, és
noha még legalább négy év, mire elkészülhet a cég saját elektromos jövőmodelljével, már most izgalmas tanulmánnyal ágyaznak meg neki. Az egyelőre
csak A9 e-tronként hivatkozott autó egy
kategóriával feljebb indul majd, mint
a Tesla Model S. Az Audi igazgatótanácsának elnöke, Rupert Stadler szerint
legalább 500 kilométeres hatótávot tud
majd, felszereltsége és prémiumkivitele
pedig az A8-cal lesz egy szinten.

A holland testvérpár, Rolf és Sjors van
Der Heide az Aprilia RSV4 200 lóerős
blokkja köré épített egyedi motorkerékpár t, természetesen szénszálas
anyagból. A konstrukció alapvetése,
hogy gyakorlatilag nincsenek idomok,
a külső a váz is egyben. A VanderHeide
néven forgalmazott, erősen art deco stílusú kétkerekűből mindössze 25-öt terveznek gyártani, és darabját 165 ezer
dollárért, azaz mintegy 44 millió forintért kínálják majd.

Extra vagány

Hazai terepen

Ha Párizs, akkor természetesen a Citroën sem maradhat ki a
sorból, és a valaha extravaganciájáról ismert márka ki is tett
magáért a CXperience tanulmánnyal. A modell arányai szokatlanok, hiszen 4,85 méteres hosszához háromméteres tengelytáv társul. A hajtást egy benzines-elektromos hibridmotorra
bízták, a belső égésű erőforrást egy 107 lóerős villanymotor
támogatja. A gyártó Citroën és nem DS márkanév alatt jelentette meg az autót, ami arra utal, hogy a nagyobb formátumú
típusok fejlesztéséről a C6 nyugdíjazása után sem tettek le.
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autóteszt

Meglátni a szépet

Markáns frissítésen
esett át a Suzuki
SX4 S-Cross
a gyártási ciklusa
félidejében, mely
változások nemcsak
a karosszérián,
de a lemezek alatt
is tetten érhetők.

A

Suzuki SX4 S-Cross

Suzuki modelljei jellemzően
helyeslő bólogatást váltanak
ki a szemlélőkből, nem volt ez
másképp a sikeres SX4-est három éve
váltó, S-Cross kiegészítő névvel ellátott, modell esetében sem. Az autó kifejezetten jól sikerült: technikailag, helykínálatában és felszereltségében is hozta
mindazt, amire szánták, érdekes és értékes alternatívaként állta meg a helyét
a kompakt kategória környékén dúló
harcban. Ám a gyárnál is érezhették,
hogy egyszerűbb vonalait át kell szabni,
méghozzá alaposan, ha a modellciklus
második felében fel akarják pörgetni az
eladásokat – különös tekintettel a házon
belül támadó komoly konkurenciára, a
megállás nélkül az eladási rekordokat
döntögető Vitarára.
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Ízlések és pofonok

Szemből nézve két teljesen más autónak
is tűnhet a korábbi és a modellfrissített
S-Cross, pedig csak a hűtőráccsal és a
lökhárítóval varázsolva érték el a változást. Az elődmodell finomabban rajzolt
vonalait markáns, egyértelműen beazonosítható, krómtól csillogó, kicsit nyers,
erőt sugalló megjelenés váltotta.

A lényeg láthatatlan

Vagy legalábbis a fényesen csillogó krómozás mögé kell nézni, hogy látható,
érezhető, legyen. Mert az SX4 S-Cross,
akárcsak a többi Suzuki, kiforrott, strapabíró, kényelmes és a mindennapokban jól használható konstrukció, felesleges sallangok és blikkfangok nélkül. Ez
az az autó, amely még évtizedek múlva

Ez az az autó,
amely még évtizedek
múlva is teszi
a dolgát, ha gazdája
megbecsüli.
adatlap

Suzuki SX4
S-Cross
is teszi a dolgát, ha gazdája megbecsüli.
A modell frissítése során kivették a kínálatból az 1,6-os szívómotort, mostantól
kizárólag ezer köbcentis, háromhengeres, 112 lóerős és 1,4-es, 140 lovas turbós benzinmotorral, illetve 1,6-os, 120
lóerős Boosterjet turbódízellel vehetjük
meg az autót. Utóbbi a Fiat háza tájáról
származik. Az erőátvitelről a benzinesek
esetében öt- és hatfokozatú kézi váltó
gondoskodik, míg a dízelhez kérhető
duplakuplungos automata is.
Az összes erőforrás megbízható, korszerű, időtállónak látszó konstrukció,
megfelelő dinamikával mozgatják a
kompakt méretű karosszériát, miközben a környezetre sem jelentenek kimagasló terhelést és a fogyasztást is kordában tartják.

Belső tenger

Beülve újabb bizonyítékát találjuk, hogy
a Suzuki SX4 S-Cross remek autója a
családnak. A tágas utastérben a helykínálat elöl-hátul egyaránt meggyőző.
A vezető legnagyobb örömére a márkatárs Vitarából nemcsak az ülések, de a
hétcolos érintőképernyős infotainment
rendszer is átkerült, mely radaros sebességtartóval is elérhető, ám ez utóbbi már
opcionális extra.
Az idei év első felében a hazai piacon
közel négyszer annyi Vitarát adtak el,
mint SX4 S-Crosst, ami nemcsak annak
köszönhető, hogy formájában egészen
más ízlést képvisel a két modell, hanem
abban is, hogy utóbbi drágább. Pedig
tudása és lehetőségei alapján bőven
van létjogosultsága a piacon.

hosszúság:
4300 mm
szélesség:
1785 mm
magasság:
1580 mm
tengelytáv:
2600 mm
csomagtér:
430-1269 liter
motor:
2 benzines, 1 dízel
teljesítmény:
112-140 LE
átlagfogyasztás:
4,1-6,7 liter
listaár:
4 490 000 forinttól

Ajánlott olaj
MOL Dynamic
Star PC 5W-30
(dízelmotorhoz)

8459 Ft/db
MOL Dynamic
Max 10W-40
(benzinmotorhoz)

4129 Ft/db
Az ár töltőállomásonként
változhat.
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MOL-hírek

Októberi
szemezgető
Tevékenyen telik az ősz
Elstartolt a jégkorong
MOL Liga
Már Szerbia is a pályán!
A román Dunarea Galati és a szerb HK Beograd belépésével idén rekordlétszámú, tizenegy csapatos a
MOL által immár kilencedik éve támogatott MOL Liga
mezőnye. A február 5-ig tartó alapszakaszban minden
résztvevő 40-40 meccset játszik, a legjobb nyolc jut a
február 14–26. közötti negyeddöntőbe. Az elődöntőt
február 28. és március 12., a finálét pedig március 14.
és 26. között rendezik meg. Az izgalmasnak ígérkező
mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

Több zöldet
a környezetünkbe!
A természet
visszacsempészése
a városokba

Négy nap a legjobbakkal
Elit jégkorongcsapatok Magyarországon

Hat csapat részvételével rendezik meg idén az Euro Ice Hockey Challenge
tornát november 3–6. között a Tüskecsarnokban. A magyar felnőtt férfiválogatott az A csoportos világbajnokság után először játszik hazai
közönség előtt, méghozzá nem akármilyen ellenfelekkel. Magyarország
Dániával és Lengyelországgal csap össze, míg a másik csoportban
Ausztria, Olaszország és Korea küzd meg azért, hogy vasárnap már akár
a győzelemért léphessenek jégre. A játékokhoz egy igazán illusztris csapat, a kanadai válogatott is bejelentkezett egy edzőmérkőzésre a hazaiak
ellen – ezt november 1-jén szurkolhatjuk majd végig, szintén Budapesten.
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A MOL Magyarország és az Ökotárs Alapít
vány idén ősszel is meghirdeti a MOL
Zöldövezet Programot, elsősorban társasházak, civil szervezetek számára. A kétfordulós pályázaton három kategóriában lehet
nevezni. Az első forduló nyertesei egy egynapos képzésen vehetnek részt, amelyen
rövid áttekintést kapnak a közösségi tervezés
módszeréről, míg a második forduló győztesei támogatást is kapnak terveik megvalósításához. Az ötletpályázatok beérkezési ideje:
2016. október 10., 16:00 óra.További információk: www.molzoldovezet.hu

Boldog szülinapot,
MOL Bubi!
Már két éve élvezhetjük a közbringákat
Nem kérdés: 2014-ben sikeres projekt indult útjára – ezt a
számok mellett a lelkes Bubi-használók visszajelzései is bizonyítják. A zöld kerékpárokat jelenleg Budapest 11 kerületében
99 gyűjtőállomáson lehet kölcsönözni, összesen 1150 bicikli
várja a kerekezni vágyókat. A fejlődés a MOL Bubi háza táján
azonban itt még nem áll meg, 2017-ben is további gyűjtőállomások létesülnek Budapest-szerte.

Kerti parti októberben?
Természetesen!
Teraszra, télikertbe vagy ki a ház udvarára
– bárhová szervezhetünk kerti sütögetést
akár még októberben is, a MOL PB-gázpalackok gondoskodnak a melegről és
a frissensültekről.
Fűszeres sült krumpli, nyársonsültek zöldségekkel megtűzdelve, omlós grillezett
sajt, pirított kukoricacsövek, az édesszájúaknak mályvacukor, az ínyenceknek egy
pohár bor. Hiába van október, mi még mindig kint ülünk a szabad ég alatt.

A grillezés
aranyszabályai
Előző este
Készítsünk pácot, és ebbe tegyük bele a
megtisztított húst, halat és zöldségeket,
hogy az éjszaka során az ízek átjárják a
finomságokat.

Egy órával a sütés előtt
Vegyük ki a hűtőből a sütésre
szánt ételeket, hidegen ne tegyük
fel sülni őket.

Sütéskor
A grillrácsot olajozzuk meg vagy
szalonnabőrrel dörzsöljük át, és
a húsokat, zöldségeket csak akkor
tegyük rá, ha már forró. Sose használjunk villát, helyette csipesszel forgassuk
meg a finom falatokat.

Környezettudatos
megoldás

Egy gázpalack a hőgombában, egy
másik a grillsütőben. Mi sem fázunk, és
az ételek is sülnek. Szépen, egyenletesen, kiszámíthatóan. A MOL PB-gázpalackjai gazdaságosságuk mellet t
környezetkímélőek is: szén-dioxid-kibocsátásuk rendkívül alacsony, és használatuk során nem keletkezik káros
melléktermék. Ezért „gázüzemű” grillsütőnket nyugodtan felállíthatjuk akár
egy természetvédelmi terület közepén is, ahol tűzzel, füst tel, paráz�zsal nem lesz dolgunk. Mind a hagyományos 11,5 kg-os, mind a 23 kg-os

gázpalackokat biztonságosan és egyszerűen csatlakoztathatjuk a sütőnkhöz, kültéri melegítőnkhöz. Ráadásul
a MOL felelősséget vállal a palack töltetsúlyáért, a gáz szabványnak megfelelő minőségéért és tisztaságáért.

Gázpalack – most
olcsóbban!
Vásároljon kedvezményesen
PB-gáz-palackot a hétvégi
kerti partira, felhasználva
a 29. oldalon található
kupont!
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példakép

Cirkusz,
ami felszabadít

Szabó Márton

A szociális cirkusz itthon
egyelőre kevésbé ismert fogalom:
a szórakoztatás nemesebb formája,
célja a hátrányos helyzetű fiatalok
megszólítása és integrálása.

„Hiszünk egy nyitott
társadalomban,
amelyben a cirkusz
a közös nevező.”

E

leinte senki sem hiszi el, hogy képes
kidobni három labdát. Amikor viszont sok
gyakorlás után először sikerül, az akkora
élményt jelent, hogy modellként szolgál az élet
más területein is – vallja Szabó Márton, a Magyar
Zsonglőr Egyesület tagja, aki társaival együtt azért
dolgozik, hogy a cirkusz műfajával, különböző
akrobatikai trükkökkel, a trapézon való egyensúlyozással és zsonglőrködéssel feloldja a gátlásokat. Azok a gyerekek ugyanis, akik folyamatosan
hátrányból indulnak, nehezen hisznek magukban.
Számukra jelenthet megoldást a szociális cirkusz,
amely az új cirkusz műfajából ered, lényege pedig,
hogy a „manézstudományokat” közösségi, baráti
cselekvéssé szelídíti, miközben azt üzeni: forduljunk a közönség felé, tanítsuk egymást. „Itt nincsenek állatok vagy emberfeletti teljesítmények,
ez egy közösségi tevékenység, melybe képesek
vagyunk bevonni a hátrányos helyzetű fiatalokat is.
A cirkusz sokszínű világ, sok területen lehet sikerélményt szerezni és látványos eredményeket elérni
– viszonylag rövid időn belül. Teljesen természetes, ha a gyerekek eleinte leejtik a labdát vagy az
ördögbotot, és akár százszor is megismétlik ugyanazt a mozdulatsort. A lényeg, hogy valami elkapja
a figyelmüket: amitől elkezdenek koncentrálni,
kitartóvá válnak, és a saját szemükkel látják, hogy
igenis sikerülhet véghez vinniük, amit kitűztek.
A cirkusz eszközein keresztül megtanulják, hogy
ők is képesek a terveik, céljaik megvalósítására.”
Márton a hátrányos helyzetű fiatalokkal már
egy nemzetközi közösségbe is bekapcsolódott,
februárban például a világhírű Cirque du Soleil
égisze alatt működö szociális cirkusz, a Cirque
du Monde látogatta meg a szervezetet. Emellett
különböző előadásokon vesznek részt itthon és
külföldön egyaránt, melyek során megtanulják,
hogy társaikkal együttműködjenek, és ne rivalizáljanak, és hogy megtapasztalják azt is, mi minden vár rájuk a nagyvilágban.

névjegy
Név: Szabó Márton cirkuszművész
Tevékenység: A cirkuszi művészetekben való részvételt használják
a társadalmi integráció előmozdítására
Intézmény: Magyar Zsonglőr Egyesület
Az egyesület munkáját a MOL Gyermekgyógyító Program támogatja.
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MINDEN ESTE, FÉLÓRÁNKÉNT
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címlapsztori

Pincelátogatás
a Somló hegyen
Kreinbacher
birtok

12

fresh

2016. október

A legkisebb
magyar borrégióban,
pontosabban
Somlón, a néhány
hete pezsgő-Oscartulajdonos Kreinbacherbirtokon jártunk.

Vendéglátónk, Prisztavok Zoltán kereskedelmi
és marketingvezető

Reggel kilenc.

A hegyoldalban szüretelnek, az egyik kis
présház udvarán két férfi hordóabroncsot kalapál. Száz méterrel alacsonyabban, a Somló lábánál zöld és szürke, szabálytalan mintájú terület vonja magára a
figyelmet: a Kreinbacher-birtokközpont.
Modern, menő, kívül-belül az utolsó
négyzetcentiméterig ki van találva a
borászattól a pezsgőérlelőn és a szezonális alapanyagokkal dolgozó borbisztrón át a vendégházig (naná, hogy mind a
16 szoba a Somló vidékéről, a borról és a
pezsgőről szól). Az egész egyszerre futurisztikus, mégsem tájidegen, zöld, urbánus, rusztikus, steampunk. Nyomot hagy,
mint a birtokbejárást felvezető pezsgő.
Abszurd, de cirka száz éve kis híján „széthordták” a környéket, amikor útépítéshez akartak követ nyerni a Somlóról. Igaz,
az itteni bazalt morzsalékos anyagszerkezete miatt egyvalamire biztosan nem
alkalmas: útépítésre…
„Látod a hegyoldalban a bazaltorgonák
alatti parcellát? Az ott syrah-ültetvény,
a bazalt a nappal elnyelt hőt este vis�szasugározza a szőlőre, ettől egyenletes az érés” – mutat a hegy déli oldalára
Várszegi György borász.
Ránk fér. Pezsgőszőlőszüret van, de ma
„csak” negyven mázsa érkezik be a birtokközpontba. Az ültetvény komoly jégkárt szenvedett júliusban, nagyjából 60%os a terméskiesés, ami jelentős, persze
minden viszonyítás kérdése: akad olyan
régió (például a Balatonnál), ahol idén
nincs mit leszedni…

Nyitott kapuk
– mindenki előtt

Amit Várszegi György borásszal és
Prisztavok Zoltán kereskedelmi és marketingvezetővel mi bejárunk (mindent),
bárki megteheti szombatonként akár két
turnusban.
A pezsgős frakcióval kezdünk.
Itt és a borászatban is szinte minden kérdésünkre választ kapunk, azokra is, amelyeket egyébként elfelejtünk feltenni.
Minek köszönhető, hogy úgy, ahogy a
Coquard-prés, nem présel semmi? Hogy
kerül ki a palackból a seprő? Mit jelent a
degorzsálás? (Ha az étteremben azzal a
szöveggel próbálnak meg minket levenni
a lábunkról, hogy az ajánlott pezsgőt
néhány napja degorzsálták, válasszunk
egy másikat, esetleg másik éttermet…)
Mi az a jégdugó? A parafa dugó miért
vesz fel szoknyaformát? Miért nem töltenek tradicionális pezsgőt hat hónapnál
régebben gyártott palackba?
Az egyetlen felvetés, amire némileg
kitérő választ kapunk, a mennyiségre
vonatkozik: nem derül ki, hány palack
bor és pezsgő készül a birtokon.

Kreinbacher juhfark
a MOL-töltőállomásokon!

Virágos és gyümölcsös jegyei
mellett a Somlóra jellemző minerális, sós
illat érkezik az orrba, ez adja hűvös karakterét. Szájban kerek, a közepesnél testesebb
bor, tele gyümölcsökkel és friss savakkal.
A citrusok, a körte és a déligyümölcsök
utóízében is kitartanak, a végére
az illatban érezhető sósság is visszatér.

Kreinbacher
Juhfark
2015

1859 Ft
0,75 l
2479 Ft/l

címlapsztori

Kóstolón Várszegi György borásszal

Birtoknévjegy
„Nem volt még olyan év, amikor borból és pezsgőből is százszázalékosan ki tudtuk volna szolgálni a hazai piacot. Két fő értékesítési csatornánk van:
a topgasztronómia, amibe a topszállodák és topéttermek tartoznak, valamint a
Bortársaság szaküzletei és azok a szaküzletek, ahol prémiumtermékeket árulnak.
A pezsgővel azonosítanak minket, a
Kreinbacher a legnagyobb szereplő a tradicionális pezsgők magyarországi piacán,
borból ugyanakkor két és félszer akkora
mennyiséget adunk el. A bor egyetemista-, a pezsgő még gyerekcipőben jár,
mivel az utóbbi edukációja jóval később
indult el itthon. Sokszor azt hisszük, hogy
a magyar bor világhírű, ami nem igaz.
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Jó úton járunk, de rengeteget kell még
tanulnunk és fejlődnünk” – mondja mosolyogva Prisztavok Zoltán.

„…mi a Somlót
kommunikáljuk”

Nemcsak az épületek, a berendezés, a
gyártósor, de a gondolkodás is modern.
Az üzletfilozófia része, hogy 2007 óta a
saját területek organikus művelés alatt
állnak, ami azt jelenti, hogy nem használnak például gyomirtót, rovarölő szereket,
a szőlőkben csak fa támrendszerek állnak és így tovább. A szőlő immunrendszere idővel megerősödik, a növény
ellenállóbb lesz. De ez csak egy a tipikus Kreinbacher-jegyek közül.

Elhelyezkedés: Nagy-Somlói borvidék
Központ: Somló hegy, Somlóvásárhely
Alapítva: 2002-ben. Kreinbacher József
(építőipari vállalkozó) ekkor vásárolta
első dűlőit a Somló hegyen.
Birtokterület: 50 hektár (ebből 42 termő,
további 20 hektárról vásárolnak szőlőt
a pezsgőkészítéshez)
Fő szőlőfajták: furmint (30%), juhfark
(20%), olaszrizling, hárslevelű, syrah
Profil: 2014 előtt kizárólag borral
foglalkoztak. Ekkor léptek színre első
tételeikkel és a hazai tradicionális
pezsgők piacán két év elteltével vezető
szereplők lettek.
Legnagyobb elismerés: a 2016-os
Champagne- és pezsgő-világbajnokságon
(CSWWC) a pincészet Prestige Brut
és Brut Classic 2011 Magnum pezsgői
aranyérmet nyertek. A Magnum
a szeptemberi londoni díjátadó gálán
National Champion trófeát is kapott.

„Mi a Somlót kommunikáljuk mint borvidék, a juhfarkot, a furmintot, mint a
pezsgőnk alapját, a tradicionális pezsgőt, a somlói zen-turizmust. Ott kezdjük, hogy miért érdemes megismerni
a somlói bort vagy miért fontos, hogy
ha pezsgő, akkor száraz legyen. Az,
aki megkóstolja a pezsgőt vagy a somlói bor t, előbb-utóbb eljut hozzánk.
Hány év alatt? Nem tudjuk. A folyamat
a lényeg. Aki a pezsgős útra lép, nem
tér le róla. Ugyanilyen erősen hiszünk
a magyar gasztronómia folyamatos fejlődésében, hogy hosszú távon a külföldiek jelentős része a romkocsmatúrák
és a legénybúcsúk mellett ezért utazik majd Magyarországra. Már most látható egy olyan réteg, amelyet a magyar
gasztronómia, a kiemelkedő minőséget
kínáló vagy Michelin-csillagos éttermek,
a Bocuse d’Orhoz hasonló események
vonzanak ide.”

5tipp
a Kreinbachertől
(bor vagy pezsgő
vásárlásához és
fogyasztásához)

Nem csak az arany számít

A kereskedelmi vezető szavainak a borbisztróban felszolgált menü ad nyomatékot: a konyha nem akar belebonyolódni
a fine diningba, a fogások ötletesek, guszták,
finomak, a borokhoz és a pezsgőhöz illeszkednek – a szezonalitás az alap. Szerintünk
díjra érdemesek, ami az aktualitás felé tereli
a beszélgetést: mit jelentenek a pincészetnek a díjak, elsősorban a néhány hete
a pezsgő-Oscaron nyert két aranyérem?
A Kreinbacher-palackokon eddig a logó, a
hóvirág és a váratlan megoldásokra utaló,
huszárvágást stilizáló ferde vonal kért
magának figyelmet, nem pedig valamilyen
díjra utaló jelzés.
„Ez nem változik, nem a jelzésen múlik, eladjuk-e a terméket. Ha jó a palack tartalma, és
jól kommunikálunk, eladjuk. Mindamellett ez
a világ legrangosabb pezsgővel foglalkozó
versenye, és ezek az első magyar aranyak”
– mondja a kereskedelmi vezető.

Ha Somló és bor,
akkor száraz
fehérbor:
furmint, juhfark,
hárslevelű, olaszrizling vagy egy
Somlóra jellemző
házasítás.

A juhfark képes
kordában tartani az ízszélsőségeket.
Krémes kecskesajtok, nemes
húsú halak, de
zsírosabb ételek mellett is
érvényesül.

A somlói borok
jól érlelhetőek,
a savaknak és
a terroir-nak (a
talaj, az éghajlat,
a szőlő stb. együttese) köszönhetően egy 8–10
éves tétel is
kiváló választás.

Éppen juhfarkat kóstolunk, a szőlőfajtáról
mesél a borász, melyről megtudjuk: az
egymás mellett zsúfolódó szemek miatt
(ez lenne a szőlők „heringes doboza”?)
betegségekre, rothadásra érzékeny,
ezért különösen fontos a telepítési irány.
„Változó volt a megítélése: a második
világháború előtt pozitív véleménnyel
voltak róla, aztán olyan szinten leírták,
hogy a 80-as években a Somlón sem
volt telepített fajta. A következő évtizedben került vissza a gazdák közbenjárására, kicsit később az első dicsérő
írások is megszülettek. Érdekes, hogy
ugyanannak a szerzőnek a véleménye érától függően változott” – mondja
Várszegi György.
Két másodpercig elmereng rajta, hogy
a politika adott esetben a szakirodalmat
sem kíméli, mielőtt elköszön.
Megjött a mai negyven mázsa.
Délután négy óra van.

Ha pezsgőt bontunk, pohárként
tökéletes megoldás a szűkülő
peremű boroskehely. Az ital
aromái ilyen formában érezhetőek a legintenzívebben.

A pezsgőt ételek mellé, és nem
csupán aperitifként fogyaszthatjuk. Egy száraz pezsgő
izgalmas kísérője lehet a
főételnek, sőt a
desszertnek is.

2016. október
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Útravaló
kezdő
borivóknak
8 alapfokú

kérdés-válasz

A leggyakoribb kérdések:
ezúttal a borral kapcsolatban.
Alapvetőnek tűnhetnek,
mégsem ciki, ha nem
tudjuk egyből a választ.

1

Gyenge minőségre
utal, ha parafa dugó
helyett csavaros a kupak?
A válasz egyre inkább nem. Ma
már ugyanis nemcsak a friss, reduktív (oxigén kizárásával készült) fehéreket és rozékat palackozzák csavarzárral, de néhány úttörő pincészet már a
komolyabb vörösborokkal is így bánik.
A tapasztalatok ugyanis egyre inkább
azt mutatják, hogy a csavarzár ugyanúgy
megfelelő erre a célra. A többség azonban, még ha döntően váltott is a pincészetben csavarkupakra, a nemesebb és
különlegesebb borok számára megtartotta a drága parafa dugót.
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2

Minél öregebb,
annál nemesebb?

Nem. Csupán a vörösborok tíz, míg
a fehérborok öt százalékánál van meg
annak az esélye, hogy ötévesen élvezetesebbek legyenek, mint egyévesen.
Leginkább a magas alkoholtar talmú
borok alkalmasak hosszas tárolásra,
tehát jellemzően a nagytestű vörösborok, melyek akár 8–10 évig is képesek
őrizni a csúcsminőséget, valamint az
édes borok, melyek akár évtizedekig.
Ezzel szemben a reduktív technológiával készült, jellemzően fehér- és rozéborok általában egy-két évesen a legzamatosabbak – esetükben tehát törekedjünk
a minél hamarabbi elfogyasztásra.

3

1500 forint alatt
ne is próbálkozzunk
borokkal?
Dehogynem – bár gyakran valóban ez
a lélektani határ. A magyar pincészetek kínálatában is számos kiváló fehérés rozébort találunk 1000-1500 forint
között, a vöröseknél az induló intervallum inkább 1500-2000 forint. Csábítóak
az ennél akár jóval olcsóbb külföldi
vörösborok, de ezekkel bánjunk óvatosan, és számoljunk vele, hogy bizonyos
esetekben adalékanyagok hozzáadásával készültek. 2500 forint környékén
azonban már remek francia vörösborokra bukkanhatunk.

6

Valóban létezik
kézműves bor?

Igen, bár a fogalom körül folyamatos
a vita. Kézműves bornak sokáig a természetes alapanyagokból, emberi erővel,
kézi szerszámokkal előállított termékeket
neveztük, azonban a fogalom mára jelentősen megváltozott. Kézműves tehát az
a bor, melynek születése során a költséghatékonyság, a mennyiség vagy az íz
érdekében a termelő semmit sem áldoz
fel a bor egyediségéből: nem vesz el
semmit abból, amit a szőlő adni képes;
és nem ad hozzá mást, mint ami benne
van. Fontos viszont, hogy a kézműves bor
önmagában nem minőségi kategória, sokkal inkább stíluskérdés és szemléletmód.

7

Ugyanazt kapjuk-e
a poharunkba, ha
habzó- és ha gyöngyözőbort rendelünk?

4

Ihatunk-e bort
vizespohárból?

Minden további nélkül, csak éppen
kisebb lesz a borunk élvezeti értéke,
melyet a pohár nagyban befolyásol.
A megfelelő borospoharakkal kapcsolatban az alapszabály egyszerű: nagyobb
kelyhű és arányosan magasabb poharat
válasszunk a vörösboroknak, és kisebbet a fehéreknek. A könnyebb vörösek
(pl. kadarka) esetében használjunk karcsúbb, ún. bordói poharat, a testesebbekhez (pl. cabernet, kékfrankos) pedig
burgundi pohár ajánlott. A desszertboros poharak formája a fehérborosokéhoz hasonló, ám kisebb kelyhű, és alacsonyabb is annál.

5

Tényleg van értelme
a pohárban forgatni
és szagolgatni a bort?

Mindenképp. A borkóstolás első lépése
ugyanis nem a szájban, hanem a pohárban kezdődik, megvizsgálva színének
tisztaságát és „viselkedését”, vagyis
hogyan mozog az üveg falán. És mivel
a bor ízmolekulái a folyadék felszínén
válnak ki, ezt nagymértékben elő tudjuk segíteni, ha annak felületét megnöveljük úgy, hogy körbeforgatjuk a pohárban – majd így szippantunk bele. Ezért
is fontos, hogy mindig csak a pohár legszélesebb részéig töltsük a bort, így pörgetés közben nem lötyög ki, és jobban
is szellőzik.

Nem, bár tartalmaz mindkettő mesterségesen hozzáadott szén-dioxidot.
A gyöngyözőborba azonban körülbelül fele
annyi szénsav kerül, és palackjában fele
akkora nyomás uralkodik, mint a habzóboréban. Utóbbi ebből a szempontból már pezsgőkategória, hiszen a pezsgőspalackban is
ilyen mértékű a nyomás. De akkor mi különbözteti meg a pezsgőtől? Az, hogy a pezsgőben csak erjedésből származó szén-dioxid található, ami emiatt sokkal finomabb
eloszlású, és kóstoláskor is jól megkülönböztethető az első két italtípustól. A habzóbort ezért a „pezsgő illúziójának” is nevezik.

8

Illik-e étteremben
visszaküldeni
a kibontott palackot?
Az attól függ, milyen okból tesszük.
Ha ugyanis a pincér vagy sommelier által
kóstoltatott bort hibásnak (pl. dugósnak)
érezzük, bátran jelezhetjük ezt neki, aki
ezután valószínűleg új palackot hoz majd.
A „Kérem, vigye vissza, ez a bor nekem
túl száraz” típusú kéréssel azonban már
nem mennénk át az éttermi protokoll
alapfokú vizsgáján. Ezt elkerülendő érdemes a rendelés előtt érdeklődnünk az ital
ízéről és tulajdonságairól.
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Magyarország
bortérképe
7 régió, 22 borvidék – ha teljes képet szeretnénk
kapni hazánk borkultúrájáról, ennyit kell
végigjárnunk. Segítünk, merre érdemes elindulni.

4. Észak
borrégi

Meszes tala
fehérborok
char
rizlin
olaszrizling

Etye
Hara
Móri borvid
Neszmélyi
Pannonhal
Apátsági P

1. Soproni
borrégió
A régió elsősorban
a vörösboráról híres.
Kékfrankos

1.

4.

Soproni borvidék:
Pfneiszl-birtok,
Winelife Borászat

2.

2. Balatoni borrégió
A mediterrán klímát idéző vidéken
harmonikus, mégis tüzes, jellegzetes
karakterű fehérborok készülnek.
olaszrizling,
szürkebarát
Badacsonyi borvidék:
Szászi Endre pincéje, Laposa
Családi Pincészet
Balaton-felvidéki borvidék: Dobosi
Pincészet, Pállfy Pincészet
Balatonfüred–Csopaki borvidék:
Jásdi Pince, Homola Pincészet
Dél-Balatoni borvidék: Garamvári
Szőlőbirtok, Konyári Pincészet,
Légli Ottó Borászat, Kislaki
Bormanufaktúra (Légli Géza)
Nagy-Somlói borvidék:
Kreinbacher-birtok, Tornai
Pincészet, Kolonics Pincészet

7.
3.
Zalai borvidék: Bussay
Borászat, Bezerics Borászat
• Gundel-díjas séfjük fine dining
fogásaival és a régió legjobb boraival ismerkedhetünk
a csopaki Márga bisztróban.
• A Badacsonytomajon található
Szeremley Borház a hagyományos
és újszerű ételeket vegyíti
a környékre jellemző kiváló borok
kísérésére.
2016. október 8–9.
Rizling Vakáció a Badacsonyi
borvidéken – rejtekhelyek, pecsétgyűjtés, a játék végén ajándék bor.
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3. Pannon borrégió
Lösztalajon termő vörös- és
fehérborok egyaránt jellemzik.
cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot,
szekszárdi bikavér
Pécsi borvidék: Hárs
Pincészet, Lisicza Pincészet
Szekszárdi borvidék: Takler Pince,
Heimann Családi Birtok, Sebestyén
Pincészet
Tolnai borvidék: Tűzkő Birtok
Villány–Siklósi borvidék:
Gere Attila Pincészete, Sauska
Pincészet, Bock Pince, Vylyan
Pincészet

5. Egri borrégió

k-Dunántúli
ió

Az ország leghűvösebb és legszárazabb régiója, mégis: termesztett
szőlőfajták tekintetében különösen
változatos.
egri bikavér, egri leányka,
olaszrizling, debrői hárslevelű

ajú borvidék, kizárólag
kat termelnek.
rdonnay, sauvignon blanc, rajnai
ng, tramini, ottonel muskotály,
g, ezerjó

Bükkaljai borvidék: Gallay
Pince
Egri borvidék: Kovács Nimród
Winery, Thummerer Pince
Mátraaljai borvidék: Szecskő
Tamás Pincészete, Dubicz Pincészet

ek–Budai borvidék: Etyeki Kúria,
aszthy Pincészet
dék: Csetvei Pince, Geszler Pince
borvidék: Hilltop, Szivek Pince
lmi borvidék: Pannonhalmi
Pincészet, Babarczi Pince

5.

A Gyöngyöshöz közeli
farkasmályi pincesor egészen
különleges bortúrával várja a
vendégeket, amelynek során nyolc
pince kínálata kóstolható végig,
finom borkorcsolyákkal kísérve.
2016. november 11–13.
Márton-napi libator és
újborünnep • Egri Korona
Borház, 3 nap (2 éjszaka) – libavacsora,
újborkóstolás, éjszakai fürdőzés

6.
6. Tokaji borrégió
Jellegzetessége az aszúszemekkel
kevert édes desszertbor.
tokaji aszú,
tokaji furmint
Tokaj-hegyaljai borvidék:
Oremus Pincészet, Sauska
Pincészet, Patricius Borház,
Béres-birtok
A bodrogkeresztúri Dereszla
Pincészetben a dűlőben
történő, különleges hangulatú
tárcsán sütéssel és Bodrogparti grillvacsorával várják a
borvacsorára éhes vendégeket.

7. Duna borrégió

Günzer Tamás pincészete az
Ördögárokban tett kalandtúrával egybekötött borkóstolót kínál,
míg a birtokon tradicionális, kemencében sült finomságok várnak
remek borokkal.
2016. november 19.
Franc&Franc, Villány Invites
Europe – nemzetközi cabernet franc kóstolónap • Ősszel folyamatosan, naponta 15 órától Gere I
love Frici túra – pincetúra, üdvözlő
és szomjoltó rozé, hattételes
„Felfedező kóstoló”, üzemlátogatás

Homok és lösztalajon érő könnyű
homoki borok jellemzik.
kékfrankos, rajnai rizling,
kövidinka, zweigelt,
chardonnay, kadarka, cserszegi
fűszeres, cabernet, kékoportó
Csongrádi borvidék: házi
borok jellemzik
Hajós–Bajai borvidék: Koch Csaba
borászata
Kunsági borvidék: Frittmann
Borászat, Szentpéteri Pincészet

Legjellemzőbb fajták
Kedvenc pincéink
Kóstolja meg!
Programtipp a régióhoz
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utazás

Borútra fel!
Otthon, étteremben
és fesztiválon is jólesik,
mégis: bort inni
a pincészetek ölelésében
a leghangulatosabb.
Keljünk hát útra, kiélvezve
a vénasszonyok nyarát
és a remek borokat,
miközben végigjárunk
négy zamatos nedűkben
és látnivalókban
gazdag borrégiót!
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Mór és Pannonhalma

Az Észak-Dunántúli Borrégió sokáig nem
tartozott a legismertebbek közé, manapság azonban egyre népszerűbb úti cél.
Ezúttal a régió két tagját, a Móri és a
Pannonhalmi Borvidéket ajánljuk, melyek
alig 50 kilométerre helyezkednek el egymástól, így egy rövid autózással a 81-es
úton két borászati tradíciót ismerhetünk
meg egyszerre. Elenyésző kivétellel fehérszőlőt termesztenek, többek között rizlinget, traminit és királyleánykát. Ezekből
szép számmal kóstolhatunk a borútlevéllel
végigjárható Mór–Csókakő–Csákberény–
Zámoly útvonalon haladva. Útlevelünket
a móri Fogadó az Öreg Préshez recepcióján vehetjük át. Ugyanitt érdemes felkeresni a későbarokk Lamberg-kastélyt,
melynek pincéje helyi borokat bemutató
kiállítást rejt – a vidék zászlósboráról elnevezett – Ezerjó Pince-galériában. Ha pedig
betérünk a Miklós Csabi, a Maurus vagy a
Csetvei pincészetekbe, a legjobb móri
tételekből kaphatunk kóstolót.

Aki pedig arra számít, hogy a Világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés
Főapátság városában megállt az idő,
nagyot téved: bár a borászat közel ezeréves múltra tekint vissza, az Apátsági
Pincészet nagyon is korszerű technológiákat alkalmazva készíti kiváló, és olykor ökológiai szőlőtermelésből származó
borait. Pannonhalma egyúttal igazi kézműves szentély is: szinte vétek kihagyni
a bencés csokoládékat, gyógyteákat
vagy likőröket.

Tokaji borvidék

Az évszázados borászati hagyományokat ápoló kultúrtáj ma az UNESCO
Világörökség része, ám a tokaji bor az
utóbbi években jelentős minőségi forradalmon ment keresztül. A Tokaj-Hegyaljai
Borút Egyesület négy különböző útvonallal várja a borturistákat. Ha a Furmint
borutat választjuk, akkor a patinás, antik
bútorokkal berendezett négycsillagos
tarcali Gróf Degenfeld Kastélyszállóban

Föld alatt és felett

kóstoljuk meg az első borokat, majd
haladjunk tovább Bodrogkeresztúrra.
A Hárslevelű borút Mádot is keresztülszeli,
ahol a Holdvölgy Borászat várja a vendégeket, míg a Sárgamuskotály útvonal által
érintett Tolcsván az Oremus Pincészet száraz furmintot, késői szüretelésű cuvée-t,
édes szamorodnit, aszút és esszenciát
kínál. Ahogy az előző három, úgy a Zéta
borút is Tokaj városából indul ki – itt járva
másszunk fel a Finánc-dombi kilátóba,
ahonnan meseszép a látvány: a Zemplén
vonulataiban és a tokaji szőlőskertekben
egyszerre gyönyörködhetünk.

Villányi borvidék

A vidéket átszelő borút igen gazdag látnivalókban: egy alig félórás autóút során négy
természetvédelmi terület flóráját és faunáját vehetjük szemügyre. A Villányi-hegység
legmagasabb hegytömbjén, a cukorsüveg alakú Szársomlyón vezetett túrákon
is megnézhetjük a fokozottan védett természeti értékeket, valamint felzarándokolhatunk a hegyen létesített alkotótelepre, a
szoborparkba, míg a Szársomlyó lábánál
található impozáns Sauska Pincészet borterasza képeslapokról ismerős tájat varázsol elénk. A borvidéket ma már kerékpárút szeli át (Villánytól Siklósig), így akár a
Kisharsány szomszédságában lévő Vylyan
Pincészetig is eltekerhetünk.

Fotó: Oremus Pincészet

Fotó: Piknikbár

A villánykövesdi Hotel Cabernet két
bortúrát is szervez októberben:
22-én három családi pincészetbe,
31-én pedig a borvidék legnagyobb
múltra visszatekintő pincészeteibe és
azok föld alatti labirintusaiba kalauzol
a túravezető és a hivatásos sommelier.

Dél-szlovákiai borvidék

A nyolc szőlőtermelő körzetben olaszrizlinget, rajnai rizlinget, burgundi fehéret, chardonnay-t, a kék szőlőkből pedig cabernet
sauvignont és kékfrankost kóstolhatunk.
Párkányból a 63-as úton alig negyedóra
alatt juthatunk el Muzslára, a Garam és a
Duna által bezárt borvidék egyik központjába, ahol talán a legismertebb szlovákiai
borász, Bott Frigyes is gazdálkodik. Az ő
hangulatos vendégházát (Béla 86. panzió)
azonban már a közeli Béla településen találjuk – ahol nyáron kültéri medencével, egész
évben pedig a borok mellé helyi alapanyagokból készült ételekkel várják a borturistákat. A településen szinte el sem kerülhetjük a történelmi kastélyszállót, az ötcsillagos

Hotel Château Bélát, mely a luxus és tradíció tökéletes ötvözetét jelenti, és már csak
csodálatos parkja is megér egy látogatást.

Egy kis ízelítő
Mielőtt nekivágnánk
a felfedezőútnak, kóstoljuk meg
a Pannonhalmi Borvidék egy
jellegzetes borát.
Pannonhalmi Tricollis
1799 Ft/db (2399Ft/l)

30 Multipont
beváltása esetén
1699 Ft/db
0,75 l (2265 Ft/l)
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a hónap témája

Októberi borakció
  a MOL töltőállomásokon
Sauska Cuvée 13 

Syrah, cabernet sauvignon, merlot és cabernet
franc a pince nagyboraival azonos gondossággal,
kézzel szüretelt és válogatott alapanyagból. Négy
hónapot érett francia tölgyhordóban. Kristálytiszta,
jó zamatú, sok gyümölccsel, kedves, kerek tanninokkal. Frissítő hosszú íz, füge, fekete ribizli, korán
érő meggy és szerecsendió.

Sauska Rosé 

Könnyű, gyümölcsös, érett málnával, májusi cseresznyével. Feszes sav, kis természetes maradékcukor, piros grépfrút íze. Igazán jó rozé, pont jó egyensúlyban. Fűszeres, szomjoltó, tartalmas. Kékfrankos,
merlot, két cabernet, syrah és pinot noir.

1999 Ft

Sauska Rosé 0,75 l ♦ 2665 Ft/l

2599 Ft

Sauska Cuvée 13 0,75 l ♦ 3465 Ft/l

Bock Ermitage 

Közepesen sötét színintenzitás, gránátvörösbe
hajló, sötét szín, amelyhez enyhén fűszeres, piros
húsú gyümölcsök illata párosul. Ízében meggyes
fanyarság, kakaópor, csokoládé és szeder.

2999 Ft

Bock Ermitage 0,75 l ♦ 3999 Ft/l

Kreinbacher
Nagy-Somlói Cuvée

Olaszrizling, hárslevelű és szürkebarát egész
fürtben préselve, nagyobb részt acéltartályban, kisebb részét 500 literes, többször használt
tölgyfa hordóban erjesztve és érlelve. Világos
arany szín, hűvös-köves és virágos illat. Citrusok,
somlói sósság, hosszú ízében kis édesség.
Vibráló savak, arányos, hosszú korty.

1499 Ft

Kreinbacher Nagy-Somlói Cuvée 0,75 l ♦ 1999 Ft/l

Takler Trió 

Három Takler, négy szőlőfajta. Alapházasítás kékfrankosból, merlot-ból és két cabernet-ből a Decsi
szőlőhegyről. Hűvös évjáratból, amikor a pince
nagyborai nem tudtak elkészülni, így a legjobb területek többszörösen válogatott fürtjei is az alapbort
gazdagítják. Piros gyümölcsök és sok-sok finom
fahordó, közepes test, hosszú lezárás.

Pannonhalmi Tricollis 

Három domb három dűlője, a Széldomb, a Tavaszó
és a Packalló, és három szőlőfajta, az olaszrizling,
a rajnai és a fűszeres tramini érett termése. Üde,
halványzöld szín, élénk és tiszta illat. Rizlinges citrusok, fehér virágok, traminis trópusi gyümölcsök
és a védjegyévé vált fehér húsú gyümölcsök.

1999 Ft

1799 Ft

Gere Portugieser 

Oremus Tokaji Aszú, 
3 Puttonyos

Takler Trió 0,75 l ♦ 2665 Ft/l

100% portugieser a Csillagvölgy, a Fekete-hegy,
a Konkoly és az Ördögárok érett szőlőjéből, tartályban erjesztve, ászokhordóban érlelve a primőrgyümölcs-jegyek megtartásáért. Könnyű, finoman fás,
száraz villányi vörösbor piros gyümölcsökkel.

1759 Ft

Gere Portugieser 0,75 l ♦ 2345 Ft/l

Pannonhalmi Tricollis 0,75 l ♦ 2399 Ft/l

Az édes boros évjárat izgalmas, sokízű, fűszeres
aszúja 111 gramm természetes maradékcukorral és
vagány savgerinccel. Birses, sárgabarackos illata és
íze zöldfűszerekkel és enyhe tölggyel egészül ki.

4999 Ft

Oremus Tokaji Aszú, 3 Puttonyos 0,5 l ♦ 9998 Ft/l
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gasztro

Sülve-főve
szőlő
Szőlő és bor. Csak úgy magukban, sajttal,
kenyérrel – mindenhogy az őszi időszak kedvencei.
De miért ne próbálnánk ki őket új szerepekben is?
Süthetjük, főzhetjük, kínálhatjuk édesen vagy
sósan, nem okoznak csalódást.

Borban
pácolt saslikok
Hozzávalók: 50 dkg csirkemell, 50 dkg borjúszínhús,
vízbe áztatott fanyársak, friss szőlő.
vörösboros pác: 2,5 dl száraz vörösbor,
1 ek. mustár, 1 dl borecet, majoránna, babérlevél,
15 dkg leveszöldség, 1 fej vöröshagyma.
fehérboros pác: 1 dl száraz fehérbor, 1 dl olívaolaj,
fél dl citromlé, 1 csipet cukor, 1 gerezd zúzott,
fokhagyma, rozmaring, kakukkfű.

Muskotályos csirke
szőlőraguval

A húsokat vágjuk nagyobb falatnyi kockára. A fehérboros páchoz keverjük össze a hozzávalókat, majd forgassuk bele a csirkehúst és tegyük hűtőbe egy napra.
A vörösboros páchoz forraljunk 2 dl vizet, dobjuk bele
a feldarabolt zöldségeket, fűszereket, főzzük meg, majd
amikor lekapcsoltuk, öntsük hozzá az ecetet és a bort.
A kihűlt lében hagyjuk a borjút, hadd álljon egy
napig hűtőszekrényben, a nap derekán forgassuk meg. Áztassuk vízbe a leendő nyársainkat egy
órára, majd húzzuk rájuk váltakozva a húsokat és
a szőlőszemeket. Grillrácson forgatva, vagy sütőlemezen 200 °C-on 8–10 percig vagy pirosodásig sütjük. Magokkal, friss fűszerekkel díszíthetjük.

Hozzávalók: 4 db csirke-felsőcomb, só,
frissen őrölt bors, 2 dl olívaolaj, 4 kisebb
vöröshagyma, 1 ek. méz, 2 ek. borecet,
1 dl tokaji muskotály, 2 dl tejszín,
2 fürt mag nélküli fehérszőlő,
friss kakukkfű, bazsalikom.
A combokat nagy serpenyőbe tesszük,
melyben olívaolajat forrósítottunk. Először
magas lángon minden oldalukat megpirítjuk, közben a hagymákat megtisztítjuk,
negyedekbe vágjuk, majd a serpenyőbe
tesszük. Mikor pirulni kezdenek, alacsonyabb hőfokon folytatjuk a sütést. Ekkor
sózzuk, borsozzuk, és hozzáöntjük a bort
és az ecetet is. Néhány perc kevergetés
után adjuk hozzá a tejszínt és az egészben hagyott szőlőszemeket is. Fedő alatt
pároljuk össze, gyakori kevergetés mellett, alacsony lángon kb. 20 perc alatt minden megpuhul, a szőlőszemek összetöppednek. Az utolsó 10 percben adjuk
hozzá a mézet, és amikor levesszük a
tűzről, frissen tépkedjünk rá bazsalikomot, kakukkfüvet. Köretként zelleres burgonyapürét, de tésztaféléket is javaslunk.
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gasztro

Szőlős rétes
Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 1 dl olívaolaj,
25 dkg mascarpone, 2 dl tej, 2 ek. porcukor,
1 tk. reszelt citromhéj, 1 tk. fahéj, 1 dl tejszín,
friss kékszőlő, fehérszőlő.
A szoba-hőmérsékletű mascarponét kikeverjük
a tejjel és a porcukorral, hozzáadjuk a citromhéjat, a fahéjat és a tejszínt, majd habszifonba töltjük, amibe patront tettünk. Hagyjuk a hűtőben legalább fél órára. A réteslapok mindegyikét kenjük
meg vékonyan olajjal, majd úgy fektessük vissza
őket egymásra. A legfelsőt szórjuk meg porcukorral, és vágjunk a rétegzett lapokból négyzet alakú
formákat. Tegyük sütőlemezre, a tetejére pedig
tegyünk egy másik sütőlapot, hogy sülés közben
ne púposodjon a tészta. 180 °C-ra előmelegített
sütőben 5–10 percet adjunk neki, majd lassan hűtsük. Ezután minden réteg közé fújjunk habot, és
díszítsük félbevágott, kimagozott szőlőszemekkel.

Szőlős kosárkák
Hozzávalók: 12 dkg liszt, 6 dkg
mandulaliszt, 10 dkg vaj, 6 dkg porcukor,
1 tojás, 1 csipet só, 2 dl habtejszín, 10 dkg friss,
krémes túró vagy ricotta, 2 nagy fürt szőlő:
kék és fehér, 2 csomag vaníliás cukor
Kosárkaformákat kenjünk ki hideg vajjal,
és tegyük hűtőbe. A lisztek, a só és a porcukor elegyébe morzsoljuk a többi vajat, majd
a tojással gyúrjuk tésztává a hozzávalókat.
A tésztát 2 mm vastagságúra nyújtva szaggassuk ki, majd nyomkodjuk a kosárkákba, és
tegyük vissza a hűtőbe egy órára. A krémhez
a tejszínt félig verjük fel, forgassuk össze az
áttört túróval és egy csomag vaníliás cukorral,
majd habosítsuk tovább. 180 °C-ra előmelegített sütőben 10–15 perc alatt süssük a kosárkákat ropogósra, s ha kivettük és kihűltek, töltsük meg őket csillagcsőrös habzsákba töltött
krémmel, melybe aztán a friss szőlőt nyomkodjuk. A tetejüket díszítsük tejszínhabbal és vaníliás cukorban megforgatott szőlőszemekkel.
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Wine is all around
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Több mint 50 borértékelés
havonta 80 oldalon
Nemzetközi sztárszakértők

master of Wine szerzők

Borutak itthon és külföldön

étteremtesztek

gourmet-tippek
1 éves előfizetés * 5940.(az ár tartalmazza a kézbesítés díját is)

Előfizetés:

vincemagazin.hu

Keresse havonta az újságárusoKnál!
*az előfizetési díj 2017. december 31-ig érvényes.

MOL-akciók

Akciós ajánlatainkat keresse a
Őszi frissítők

Powerade
0,5 l, többféle

2 × 1,75 l, többféle

15 Multipont
beváltása esetén

Fanta

299 Ft/db

Coca-Cola

(598 Ft/l)

2 × 1,75 l

699 Ft/csom.
(200 Ft/l)

Landliebe
350 g, többféle

299 Ft/db

Pokka Lemon 1000

(854 Ft/kg)

0,5 l

20 Multipont
beváltása esetén

389 Ft/db

210x102,5_TUTI_MOL_Hirdetes_20160916.ai
1 Ft/l)
2016.09.16. 12:53:21
(778

FT/PERC
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Az akciók 2016. október 1–31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek!

bármely belföldi normál díjas hálózatba

Feltöltőkártyásoknak

Ár: 500 Ft

Kötöttségek nélkül

Bármely időszakban

Feltöltőkártyás SIM kártya
Normál, mikro és nano SIM kártyává alakítható

Részletes információ a Vodafone Tuti tarifa kapcsán a www.vodafone.hu/tuti oldalon és a Lakossági ÁSZF Díjszabás B/2.1.2. pontjában található.

Vodafone
Power to you









A termék
vásárlása
esetén 300 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

Két darab
termék
vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény.

A termék
vásárlása
esetén 400 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

A termék
vásárlása
esetén 200 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

A kupon 2016. október 1. és november 15. között, a készlet erejéig érvényes 11,5 kg-os, 23 kg-os, és 11
kg-os motorikus palackos PB-gáz termék vásárlása esetén. A 200 Ft-os árkedvezmény a vásároláskor a palackos PB-gáz termék töltőállomási árából kerül levonásra, egy termék vásárlásakor 1 db kedvezményre jogosító kupon használható fel. Az akcióban részt vevő töltőállomások listája megtalálható
a www.mol.hu weboldalon, a MOL Nyrt. fenntartja a jogot a töltőállomások listájának változtatására.

–200 Ft

többféle

PB
gázpalack

A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a
kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2016. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.

–400 Ft

250 g, többféle

Merci
csokoládé

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. A kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít és minimum két termék vásárlásakor vehető igénybe. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2016. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.

–100 Ft

marhahúsos
vagy csirkemájas

Bourekas

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a
kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2016. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.

–300 Ft

0,5 l, többféle

Royal vodka

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és
bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a
kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2016. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.

–100 Ft

0,5 l, többféle
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Motorolajok*
Minden második
flakon –50%

000002

Minden útra
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A termék
vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.
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Arizona tea

töltőállomásokon!
Szélvédőmosó folyadékok

4 l Alycol Winter Marine
+ 2 l EVOX 4 season

3499 Ft helyett

2999 Ft*

*Kiskereskedelmi alapár.
Az akció 2016. október 1-jétől
a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

*Az akcióban részt vevő termékek: MOL Essence 5W-30 1 l és 4 l, MOL Essence 5W-40
1 l és 4 l, MOL Essence Diesel 5W-40 1 l és 4 l, MOL Essence 10W-40 1 l és 4 l, MOL
Essence Diesel 10W-40 1 l és 4 l, MOL Essence 15W-40 1 l és 4 l, MOL MSE 15W-40 1
l és 4 l, MOL Botond 20W-50 1 l és 4 l, MOL Arol 2T 0.5 l, MOL Dynamic Turbo Diesel
15W-40 1 l és 4 l, MOL Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l, MOL Standard Diesel 20W-40 1 l
és 4 l, MOL Dynamic Transit 10W-40 1 l és 4 l, MOL Dynamic Transit 15W-40 1 l és 4 l.

Az akció 2016. október 1-jétől a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

vágja k

kultúra

Kultúrszüret

A hűvös októberi
esték is tartogatnak
vérpezsdítő
programokat,
sőt van, amiért
érdemes lesz
autóba is ülni.
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Bryan Adams

Bartók

csipegetés az októberi
programokból

budapest

Budapest

#Bartók

Bryan Adams

2016. október 7-től
Ludwig Múzeum

2016. október 9.
Papp László Budapest Sportaréna

135 éve született Bartók Béla, a magyar
zeneművészet egyik legnagyobb szerzője, évfordulója alkalmából a Ludwig
Múzeum kiállítást szervezett. Olyan kortárs képzőművészeti alkotások láthatók a
tárlaton, melyeket a zeneszerző és népzenekutató munkássága inspirált. Az alkotók törekedtek a tudomány, a technika és
a művészet összekapcsolására, melyek
nemcsak festményeken, hanem fény- és
hanginstallációkon is megjelennek.

Bryan Adamset talán nem kell külön
bemutatni. Kanada egyik legismertebb
arca az elmúlt három évtizedben már
kitörölhetetlenül beírta magát a zenei
történelemkönyvekbe. Több mint 65 millió album eladásán van túl, mind a 6 kontinensen turnézott már, és 40 országban
állt a slágerlisták élén. Egy évvel ezelőtt
jelent meg 13. stúdióalbuma, a GetUp,
melynek 13 dala október 9-én a Papp
László Sportarénában is felcsendül majd.

magyarországi bábszínházak találkozója

Kiemelt ajánlat
a MOL töltőállomásokon!

Kút

990 Ft
országos

kecskemét

útravaló

Kút

Magyarországi
Bábszínházak Találkozója

Keresztes Ildikó
Most

2016. október 22-től

2016. október 12–16.

Gigor Attila legújabb filmjének fő helyszíne
az a semmi közepén álló benzinkút, mely
nem véletlenül lett az osztrák határ közelében felépítve. A környéken nincs élet, ami
kapóra jön egy vállalkozónak, aki lányok
svájci futtatásából él és két-három hetente
a töltőállomás érintésével indítja útnak külföldre a kis háremét. Ezúttal azonban a
fuvar lerobban a benzinkúton. A forró nyári
semmittevésben az érzelmek mellett jól
őrzött titkok is a felszínre törnek. Gigor Attila
ismét egy kemény bűntörténeten keresztül
szórakoztatja a közönséget, a magyar színjátszás jeles képviselői és számos tehetséges fiatal színésznő tolmácsolásában.

Megelevenedik a mesevilág Kecskem é te n , t ü n d é re k , b o szo r ká n y o k ,

Torzonborz, Mátyás király, János Vitéz
és társaik szórakoztatják a nagyérdeműt a Magyarországi Bábszínházak XIII.
Találkozóján, Kecskeméten. A háromnapos eseményen az összes hivatásos
bábszínház mellett a műfajjal foglalkozó
kritikusok, esztéták és külföldi szakemberek is képviseltetik magukat. Öt nap alatt
három helyszínen folynak az előadások.

A jelent élvezzük, ne a múltban éljünk
– Keresztes Ildikó legújabb albumának
főüzenete ez. Öt év után újra stúdióba
vonult az énekesnő, ezúttal fiatal szerzőkkel együttműködve. A görcsösségektől
mentes, autózáshoz is kellemes aláfestő
zenéket tartalmazó album bár kapott egy
fiatalos lendületet, elgondolkodtató szövegekkel készült – nem véletlenül. Az énekesnő szerint „ami volt, az már elmúlt, ami
lesz, azt meg még nem látjuk. A boldogság titka tehát, hogy a most-okban rejlik.”

2016. október

fresh
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horoszkóp

Októberi
színek

Az ősz talán a legkáprázatosabb, legszínpompásabb
évszak, amely varázslatos hangulatával tölt fel és inspirál
bennünket az újra, a változásra. Kalandra fel!

Sigourney Weaver
1949. október 8.

Kos

03. 21. – 04. 20.

Ön mindig egyenes, és nyílt lapokkal játszik, ami kivívja környezete elismerését.
Egy csipet diplomáciával azonban még
népszerűbb lehet!

Bika

04. 21. – 05. 20.

Régi vágya egy meleg hangulatú, szépen berendezett lakás, és ezen az
őszön meg is teheti, hogy nekifogjon az
átalakításnak.

Ikrek

05. 21. – 06. 21.

Sok tanulnivalója gyűlt össze, ám gyorsan és könnyen sajátítja el az új ismereteket. Pihenésképpen sétáljon nagyokat
a tarkabarka természetben.

Rák

06. 22. – 07. 22.

Élénk fantáziája a borúsabb őszi napokat is élettel tölti meg. Új túraútvonalakat fedez fel, és új emberek is érkeznek
a baráti társaságba.
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Zac Efron
1987. október 18.

Jeff Goldblum
1952. október 22.

Oroszlán

07. 23. – 08. 22.

Elsöprő életerejének köszönhetően a
magánéletében és a munkájában is gyorsan rendet teremt, aminek eredménye
sokkal jobb lesz, mint ahogy elképzelte.

Szűz

08. 23. – 09. 22.

Ön remekül ért a pénzügyekhez, ám
most többet fog költeni a tervezettnél. Ne aggódjon, október szerencsére
pluszpénzt is hoz a házhoz!

Mérleg

09. 23. – 10. 22.

Ön nagyon konfliktuskerülő, nehezen
viseli a vitákat. Legendás igazságérzetével és végtelen türelmével azonban
megtalálja a legjobb megoldást.

Skorpió

10. 23. – 11. 21.

Ön sokszor kissé önfejű, és ragaszkodik
a saját igazához, most mégis egy előnyös kompromisszum mentén alakul a
magánélete.

Kovács Kati
1944. október 25.

Nyilas

11. 22. – 12. 21.

Rendszeres mozgásra veszi rá magát a
hosszú, őszi estéken, és a későbbiekben
is életformájává válik a sport. Régi elhatározása érik be ezzel.

Bak

12. 22. – 01. 20.

Hajlamos apró dolgok felfújására, ám
ezzel csak önmagának generál problémákat. Inkább engedje el magát, hiszen
az élete igazán remek irányba tart!

Vízöntő

01. 21. – 02. 19.

Ki mondta, hogy csak nyáron lehet
utazni? Önnek biztosan senki, hiszen
nagyszerű őszi utazás várja. Élje meg
minden percét!

Halak

02. 20. – 03. 20.

Az édes semmittevés hónapja önnek az
október, nyáron dolgozott annyit, hogy
most megérdemli a pihenést. Jó könyv
kerül a kezébe.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2016. október 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.), vagy elektronikus
formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Diktatúrákban nagyobb a tananyag, mint demokráciákban.” Kisorsolt megfejtőink, akik
ajándéktárgyakat nyertek: Hack Mátyás – Ráckeve; Molnár Lászlóné – Celldömölk; Fásy Elvíra – Szentendre; Kristóf Károly – Kalocsa; Törő Edit – Hőgyész. Gratulálunk!
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A MOKKA X
MEGÉRKEZETT.

» 30%-kal élénkebb, Intelligens LED-fényszórók*
» Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
» Intelligens összkerékhajtás
»
csatlakozási és szervizasszisztens

Prémiumkategóriás újításokkal.
*Az Opel hagyományos halogén fényszóróihoz képest.
A felsorolt kiegészítők opcionális felszereltségek. Az Onstar-szolgáltatás technikai és
használati feltételeiről az opel.hu/onstar honlapon tájékozódhat.
Kombinált használat esetén az új Opel Mokka X átlagfogyasztása: 3,9-7,9 l/100 km,
CO2-kibocsátása: 103-155 g/km. A képen látható autó illusztráció.

opel.hu

