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Utazás

Moldova és a bor sokféle úton-módon elválaszthatatlanok egymástól. A moldovaiak 
azt is szívesen hangoztatják, hogy az ország formája szőlőfürtre hasonlít, bár valószínűleg 

csak egy-két pohár helyi bor kóstolása után… Caroline Gilby, angol Master of Wine 
szerzőnk járt Moldovában.

AA bor, Moldova 
 élete és vére

Ismeretlen borország karnyújtásnyira
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A teljes pincerendszer  
200 kilométer hosszú, de 
ebből „csak” 50 kilométert 
használnak borok 
tárolására

réGészeti leletek iGazolják, hogy már időszá-
mításunk előtt 2800 körül folyt szőlőművelés errefelé, és 
a borkészítés is minden bizonnyal megelőzte a rómaiak 
érkezését. A bor ugyancsak központi szerepet játszik az 
ország legendáiban, például abban, mely Moldova nem-
zeti madaráról, a fehér gólyáról szól: szőlőt vitt a Szoroca 
erődjében éhező katonáknak, amitől erőre kaptak, és le 
tudták győzni a tatárokat. 

A turista ritka, mint a fehér holló
A kis szárazföldi ország Európa keleti peremén fekszik 
Ukrajna és Románia közé szorulva, vagyis a régió feletti 
befolyásért Európa és Oroszország között jelenleg is zajló 
politikai csatározások fő színterének közelében. Moldova 
nemrég társulási szerződést írt alá az Európai Unióval, de 
ez a lépés nem volt népszerű Gagauzia autonóm terüle-
ten, ahol a közelmúltban tartott népszavazáson az uniós 
csatlakozás ellen szavaztak. A Moldovából kiszakadt orosz 
nyelvű Transznisztria (vagy másként a Dnyeszter Menti 
Moldáv Köztársaság) is sokkal inkább az Oroszországgal, 
mint az Európával való kapcsolatokat támogatja. A po-
litikától eltekintve Moldova barátságos, hívogató vidék 
szelíd vonalú zöld dombokkal, melyeket szőlők borítanak, 
gazdag erdőkben és vadvirágokban, a Lonley Planet leg-
utóbbi felmérésén mégis a legkevésbé látogatott európai 
országként végzett. 

Rágalom sarkallta változás
Moldova jó eséllyel a bortól leginkább függő ország a 
világon. Közel negyedmillió ember megélhetése származik 
a borból, ami a gazdaságilag aktív lakosság 15%-a. 112 000 
hektár termő borszőlőterülete van (nemes Vitis vinifera 
fajtákkal), ami a mezőgazdasági területek 7%-át teszi ki; 
a borok az ország exportjának 7,5%-át adják. Az elmúlt 
néhány év nagyon kemény volt ennek a rendkívül szegény 
országnak, de ez arra sarkallta Moldovát, hogy megrefor-
málja borüzletágát. A folyamatot az indította el, amikor 
Oroszország 2006–2007-ben teljes behozatali tilalmat 
rendelt el a moldovai borokra, mérgező növényvédő 

szerek alkalmazására hivatkozva (az állítás soha nem nyert 
bizonyítást, egyébként is a szőlőtermelők nagy része túl 
szegény ahhoz, hogy bármilyen mezőgazdasági vegyszert 
megvehessen.) Akkoriban Moldova a bor 85%-át Orosz-
országba exportálta, vagyis minden lapját egyetlen piacra 
tette fel. Nem tagadják azonban, hogy a behozatali tilalom 
részben előre látható esemény volt, hiszen a borok közül 
sok igen gyenge minőségű volt, és az exportot nagyrészt 
az alacsony árakra alapozták. A komoly anyagi veszteségek 
és a fenyegető csődhelyzet miatt tehát a borágazatnak 
változtatnia kellett. 

Mára Moldova boripara nagyon más lett – sokkal 
szélesebb piacon értékesítik termékeit, és nagyobb hang-
súlyt fektetnek a minőségre. Jelentős támogatást kaptak 
az amerikai kormányzat segélyprogramjától (USAID) és 
különböző európai fejlesztési ügynökségektől is, hogy 
népszerűsítsék új imázsukat, és hogy (az Európai Unió 
által is elismert) eredetvédelmi rendszer kialakításával 
javítsák a minőséget. 

Guinness-rekorder: 200 km-es borospince
Moldova tájai és talajai jó adottságokkal rendelkeznek 
ahhoz, hogy magas minőségű szőlőt teremjenek. A lankás 
dombok jó levegőzést biztosítanak, ami segít átvészelni a 
téli fagyokat és a nyári hőséget, ugyanakkor jó kitettséget 
is adnak, így az éréshez és az ízek kialakulásához is megfe-
lelő mértékben éri a nap a szőlőt. 

Az ország közepén fekvő Codru a legészakibb és a leg-
hűvösebb Moldova három eredetvédett területe közül, ez a 
boroknak ropogós, vibráló savakat, mérsékelt alkoholtar-
talmat és jó aromákat kölcsönöz. A régió híres a mész-
kőbe vájt mély járatokról, amelyekből a követ a főváros, 
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„Itt található a Nistru-folyó közelében Moldova 

leghíresebb borvidéke, Purcari is, melynek borait 

köztudomásúlag orosz és angol királyi személyek is 

élvezték (a szovjet időkben ez volt az egyetlen angol 

címkével exportált bor).”
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Chișinău építéséhez termelték ki, de bor érlelésére is kitű-
nőnek bizonyultak. Az állami pincészet, a Mileștii Mici a 
Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült föld alatti pincéi 
méreteivel (hosszuk több mint 200 km, bár csak 50 km-t 
használnak borok tárolására) és közel 2 millió palackos 
borgyűjteményével. Délnyugatra fekszik a legnaposabb 
régió, a Valul lui Traian, kifejezetten mediterrán melegsé-
gű éghajlatával ízgazdag vörösborokat és testes fehérboro-
kat ad. Borainak a nyári forróság elől menedéket jelent a 
280–300 méter közötti tengerszint feletti magasság, ami-
nek köszönhetően az éjszakák hűvösebbek, így a borok 
frissességet és egyensúlyt kapnak. A délkeleti Ştefan Vodă 
inkább mérsékelt kontinentális éghajlatú, amit a Fekete-

tenger szélsőségeket enyhítő közelsége mérsékel. A szőlő 
12,5–13%-os alkoholtartalom körül éri el a teljes érettséget 
mély színnel és teljesen kibontakozott ízekkel; a mérsékelt 
alkoholtartalom jó fogyaszthatóságot és eleganciát ad a 
bornak, ugyanakkor jól eltarthatóvá is teszi. Itt található 
a Nistru-folyó közelében Moldova leghíresebb borvidéke, 
Purcari is, melynek borait köztudomásúlag orosz és angol 
királyi személyek is élvezték (a szovjet időkben ez volt az 
egyetlen angol címkével exportált bor).

Bor – politikai játszmák tárgya 
Mindez elméletben igen szép, de valójában csak az 
számít, mi van a palackban. E téren pedig Moldovában 
óriási változások mentek végbe. Ma a borágazat gerincét 
olyan borászatok adják, melyek birtokolják és ellenőrzik 
a szőlőket, és modern felszerelést használnak, hogy a 
gyümölcs minőségét ne rontsák le a borkészítés során 
elkövetett hibák. A nagy borászatok arculatváltásával egy 
időben tűnt fel egy csoportnyi olyan termelő, akik kis 
területet művelnek, így igazán kézműves módszerekkel 
személyes borokat készítenek. (Többségük túl kicsi ahhoz, 
hogy exportáljanak, de amennyiben arra járnak, érdemes 
felkeresni olyan termelőket, mint a Pelican Negru, az 
Et Cetera és az Equinox.) A Moldovában termett szőlők 
között vannak nemzetközi fajták, melyeknek már hosszú 
történelmük van az országban (a XIX. század eleje óta), 
de az őshonos fajták is a figyelem középpontjában állnak 
jellegzetesen helyi ízeik miatt – különösen a rara neagră, 
a fetească neagră és a két fehér fetească: az alba és a regală.

Moldova azon kevés helyek egyike a világon, ahol a bor 
elég fontos ahhoz, hogy politikai játszmák tárgyává váljon. 
Mivel az ország gazdasága nagyban függ a mezőgazdaságtól 
– ideértve a bort is –, ez az egyik fegyver, amit Oroszország 
az egykori kistestvér ellen használhat. 2013-ban újabb 
borbehozatali tilalom lépett érvénybe Oroszországban 
(megint csak alapos ok nélkül – ezúttal lágyítószer-
nyomokra hivatkozva, melynek szintje alacsonyabb volt, 
mint az ivóvízben megengedett), amit annak büntetéseként 
is lehetett értelmezni, hogy Moldova Európa felé fordult. 
Moldova szerencséjére azonban ekkor a borexportnak már 
csak 30%-a ment Oroszországba, mert képesek voltak a 
borok számára szélesebb piacokat találni Európa-szerte és 
a fejlődő országokban. Az EU-ban mi is tehetünk valamit 
értük, támogathatjuk ezt a kis országot az „orosz medvével” 
szemben azzal, hogy fogyasztjuk borait. Jobbra találhatják a 
kedvenceimet.

szökőkút borral

Jól mutatja, hogy milyen 
fontos a moldovaiak 

életében a bor

a Condrita 
apátsáG

A fővárostól  
25 kilométerre áll ez 
a gyönyörű apátság, 
amely legalább  
300 éves

moldova  
borvidéke

Mindenütt bor folyik...



Fehérborok
 Cuvée blanc et Cetera 
Igazi családi vállalkozás két fivér tulajdonában, akiket azok a borok inspiráltak, 
melyekbe kaliforniai munkájuk idején szerettek bele. Sauvignon blanc, pinot blanc és 
chardonnay telt ízű házasítása krémes vaníliás érzetekkel, lágy, kerek textúrával és 
hosszú, tiszta befejezéssel.

 Alb de Purcari 
Kifinomult és elegáns chardonnay, pinot gris és pinot blanc házasítás, kellemesen 
harmonikus, a tölgyből származó komplexitást az eredendő frissesség és az elegan-
cia támogatja.

 Sauvignon blanc Albastrele
Hívogatóan aromatikus és ropogós sauvignon, olyan szőlőből, mely kiválóan illik 
Moldova klímájához. A sorozatba tartozó pinot grigio szintén nagyon jó.

 Sauvignon blanc Fautor
Életteli bor déligyümölccsel és citromhéjas jegyekkel, jó, tiszta befejezéssel Moldova 
egyik új családi borászatától. 

 Fetească Alba Vinaria din Vale
Finom, izgalmas bor fehér barackos jegyekkel és fanyar savassággal olyan szőlőből, 
mellyel általában úgy bánnak, mint egy igáslóval.

 Fetească regală Château Vartely
Hívogatóan citromhéjas példája egy másik helyi szőlőfajtának, mely friss körte- és 
almavirágos aromákat és ropogós, életteli, citromos jegyeket mutat.

rozé
 rosé de Purcari
Komoly, de nagyon stílusos száraz rozé barackos és erdei szamócás jegyekkel. Igazán 
finom.

VöröSborok
 Cuvée rouge et Cetera
Vibráló cabernet sauvignon, merlot, rara neagră és saperavi házasítás, melyhez a 
szőlőt egybeszüretelték, így a pontos arányok attól függnek, mi hogyan termett 
éppen abban az évben a szőlőben. Finom tanninjai, kellemes ringló- és feketecseresz-
nye-ízei vannak élénk savassággal és hosszú véggel.

 rara Neagră de Purcari
A fajta băbească neagră néven is ismert Romániában, ahol ritkán kap komoly oda-
figyelést, de rara neagră néven, úgy látszik, megtalálta a helyét Moldovában, ahol 
valami egészen különlegeset képes mutatni. Egy bor fantasztikus kifinomultsággal és 
eleganciával, erdei áfonyával, finom vaníliával és csipetnyi szegfűszeggel. 

 Cuvée Noir Château Vartely
Izgalmas házasítás, amely világosan megmutatja, mit képes nyújtani a rara neagră. 
Kellemes, kifejező illatában fűszerek, fekete bors és érett eper, amit gazdag, érett 
gyümölcsök, selymes tanninok követnek, és szép egyensúlyt adó frissesség.

 black Doktor bostavan
A moldovai legenda úgy tartja, hogy egy orvos egyszer készített egy bort, mely meg-
gyógyította a testet és a lelket is, és ezt az emberek az ő tiszteletére fekete doktor-
nak neveztek el. Ez a modern változat 55% saperaviból, 30% cabernet sauvignonból 
és 15% merlot-ból készül, mély bíborszínű, különleges, ragyogó savakkal és fekete 
cseresznyés ízekkel. 

 Negru de Purcari 2010
Egy újjáéledt moldovai legenda. A Negru de Purcarinak hosszú történelme van, 
egyike Moldova leginkább csodált borainak, melyet Viktória és II. Erzsébet királynő 
számára is szállítottak. Cabernet sauvignon házasítása annak klasszikus cassisos 
jegyeivel és érlelhetőségével, melyhez a saperavi élénk ízei és kellemes savassága, 
valamint a rara neagră erdei szamócás selymessége társul. Eltenni való bor.  

Noroc! (Egészségünkre!)

Rohamléptékű fejlődés, innovatív növekedés,  
gyönyöRű belváRos, gyeRmekközpontú pRogRamok, 

izgalmas folyók, kimagasló spoRtélet, továbbélő 
múlt és ígéRetes jövő. hogy mely váRosRa igaz ez 

a számtalan pozitív jelző? teRmészetesen győRRe! 
fedezzük fel a folyók váRosát!

 

Győr az elmúlt időszakban nem kisebb eredményt tudhat magáénak, mint hogy 
Magyarország legprosperálóbb nagyvárosává vált. Ez számtalan 
dolognak köszönhető: egyrészt remek fekvésének – a város ugyanis az úgyneve-
zett „aranyháromszögben” található, Bécs, Budapest és Pozsony között félúton 
–, a helyiek munkabírásának és természetesen a város nem elhanyagolható tu-
risztikai vonzerejének. Győr tipikusan egy olyan város, ahol minden utazó megta-
lálhatja a számítását: a múlt emlékei iránt érdeklődők rácsodálkozhatnak a barokk 
belváros gyönyörőségeire, a sportrajongók számos világszínvonalú rendezvény 
és verseny közül válogathatnak, a kultúra szerelmeseit pedig minden évszakban 
ezerféle programmal várják a megyeszékhelyen.
 
Mi sem bizonyítja jobban a város kultúra-központúságát, minthogy 2010-ben el-
nyerte a Kultúra Magyar városa címet. Győr kulturális életét a négy 
évszaK Fesztivál rendezvényei fogják össze, melyek – biztosítva a színvo-
nalas programokat – képesek minden generációt megszólítani.
A bornapoKon, bor-, borlovag- és gasztronóMiai Fesztivá-
lon (augusztus 27–30.) hazánk legjobb pincészeteinek nedői vonzzák a 
város impozáns főterére a kulináris élményekre vágyó utazókat augusztus utolsó 
napjaiban.  A fesztivál elsősorban a borok világába és a gasztronómiai élvezetek-
be vezeti be a rendezvényre látogatókat. A belváros utcái hangulatos kisvendég-
lőkké, borozókká alakulnak át, megteremtve a fesztivál kellemes alaphangulatát. 
Az esemény azonban nemcsak az ízek világába kalauzolja el a látogatókat, hi-
szen a négy nap bővelkedik kulturális programokban is.
Ezt követően a hagyományok veszik át a főszerepet a belvárosban, a Magyar 
HagyoMányoK Fesztiválja (szepteMber 18–20.) keretében.
A fesztivál programokkal idézi meg a magyar hagyományokat. Egy igen moz-
galmas hétvégére Győr belvárosa a hazai hagyománytisztelet központjává válik. 
HungariKuMoK legjavát ehetjük, ihatjuk. Pálinkák gazdag választéka mellett 
lacikonyhások, kézmőves vásár, táncbemutatók és koncertek sora emeli a hét-
vége hangulatát.
 

www.gyor.hu

Győr 
fedezzük fel a 
folyók városát!


