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K Ciprus egy Master of Wine szemével

Első pillantásra nem sok közös van Ciprus homokos tengerpartjáról híres napsütötte 
mediterrán szigetében és a szárazföldi magyarországban. De mikor a borokra kerül a 
szó, kiderül, hogy mindkét ország hasonló kihívásokkal küzd. Caroline gilby mW szemügyre 

vette a sziget borvilágát.

Kincsek a magasból

Szerző:  
Caroline Gilby MW
Fotó: a szerző
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M

a hegyek gyümölCse a 
balatonon is

A szőlőültetvények egészen 
1500 méterig kúsznak fel, az 
egyik legkiválóbb magashe-

gyi bor, a Petritis a VinCE 
Balatonon is kóstolható lesz 

(hajós kurzusok, Felfedezőhajó 
és Egzotikus hajó)

▼

magyarországhoz hasonlóan a ciprusi 
borágazatnak is újra kellett alkotnia magát, amikor a 
nagy mennyiségben készülő, olcsó, alacsony minőségű 
exportra alapozott üzleti modelljük összeomlott. 
Ciprus esetében a bor nagyrészt Németországba került, 
hogy forralt bor vagy sangria készüljön belőle, vagy az 
angol piacra sherryhasonmások formájában, esetleg 
mustsűrítményként, hogy úgynevezett brit „bort” 
erjesszenek belőle. A kilencvenes évek végén az eladások 
zuhanni kezdtek, hiszen az erősített borok divatja 
leáldozóban volt, és a globális verseny erősödött, de 
az utolsó szöget az ütötte be a koporsóba, hogy 2004-
ben Ciprus csatlakozott az Európai Unióhoz. Ezzel a 
kormányzati támogatások jogellenesek lettek, és állami 
segítség nélkül a termelés költségei túl magasak voltak 
ahhoz, hogy versenyképesek legyenek. Mielőtt Ciprus 
csatlakozott volna az EU-hoz, 16 337 hektáron 80 000 
tonna szőlőt termeltek, míg 2015-re a szőlővel beültetett 
terület 8147 hektárra csökkent, és mindössze 13 203 
tonna gyümölcsöt termett. Ennek pedig óriási hatása 
volt, különösen a piacot korábban uraló négy legnagyobb 
termelőre. Az egyikük nemrég nyugdíjba vonuló borásza 
elmondta: „Amikor 27 évvel ezelőtt elkezdtem a munkát, 
a cégem évente 40 000 tonnát préselt le, mikor nyugdíjba 
vonultam, ennek alig tizedét.” 

Ciprióták nemzetközi tapasztalatokkal
Ma Cipruson körülbelül 50 borászat van, és az a tendencia 
figyelhető meg közöttük, hogy a bortermelésben maga-
sabb minőségre törekszenek, s a part menti hőség elől a 
dombokon fekvő szőlőkbe költöznek. A borászok új ge-
nerációja pedig óriási változást hozott. Mivel Ciprus kicsi, 
a fiatalok közül sokan mennek külföldre tanulni, ennek 
köszönhetően nyitottabbak, és nemzetközi szemléletet 
hoznak a ciprusi borászati hagyományok mellé. Például 
Sophocles Vlassides (aki a Vlassides Borászatnál, valamint 
konzultánsként a Domaine Argyridesnél dolgozik) az UC 
Davisen tanult (a Kaliforniai Egyetem híres szőlészeti és 
borászati karán – a ford.), Marcos Zambartas (Zambartas 
Borászat) vegyészetet hallgatott Londonban, mielőtt 
Adelaide-be, Ausztráliába költözött volna, hogy borászati 
diplomát szerezzen, Minas Minának pedig (Kyperounda) 
élelmiszer-biotechnológiai diplomája van Glasgow-ból, 
és így tovább. Általában manapság a legjobb borászatok 
inkább képzett borászokat és szőlészeket alkalmaznak, 
minthogy egyszerűen csak a tradícióra és a megérzéseikre 
hallgatnának. 

Xynisteri – szerencsére rácáfol a nevére
Egy másik közös vonása a magyar és a ciprusi borágazat-
nak a helyi szőlőfajták fontossága, bár természetesen a 

„Bár a ciprusi bortermelés 5500 éves múltra 

tekint vissza, maga a borágazat még fiatal. De 

máris van néhány felfedezésre érdemes, igazán 

érdekes és egyedi bor, és biztosan sok hasonló 

jön még, ahogy a termelők egyre többet tanulnak. 

Emeljük erre poharunkat: yamas!”

Ciprus, Görögország
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közé tartozik a maratheftiko kékszőlő fekete cseresznyés 
és herbális jegyeivel (érdemes keresni a Zambartas, a 
Domaine Agyrides, a Tsiakkas és a Vouni Panayia borait), 
és a sűrű és tanninos lefkadát (mely úgy tűnik, a házasítá-
sokhoz a legjobb), a fehérszőlők közül pedig a nemrégiben 
újra felfedezett morokanella (a Gerolemo pincészeté ki-
próbálásra érdemes) és a promara (a Vouni Panayia tétele 
ígéretes). A yiannoudi egy másik kékszőlőfajta, amely 
egyre nagyobb figyelmet kap – egy Yannis nevű ember 
kertjében találtak rá, és bár struktúra és íz szempontjából 
ígéretes, a szőlőben nagyon nehéz vele boldogulni, hogy 
egyáltalán termést hozzon. A legnagyobb területen telepí-
tett szőlő a mavro, amely jó asztali szőlő, de idáig még sen-

termelés feltételei egészen mások. Ciprus egyszerűen túl 
száraz és forró lenne (nyaranta itt nem rendkívüli a negy-
ven fok feletti hőmérséklet) a tengerszint feletti magasság 
jótékony hatása nélkül. A szőlőtelepítések általában 500 
méteres magasságban kezdődnek, s egészen 1500 méteres 
magasságig kúsznak fel, ami valószínűleg a legmagasabb 
Európában, ezen a magasságon a hűvös éjszaka segít meg-
őrizni a szőlőben az elengedhetetlen savakat és aromá-
kat. Ez különösen fontos a xynisteri, a sziget zászlósbora 
esetében (melynek a neve is azt jelenti: savszegény), amely 
a második legnagyobb mennyiségben telepített szőlőfaj-
ta. Mina hiszi, hogy „A xynisteri Ciprus bajnoka, hiszen 
mindenütt képes megteremni, alkalmazkodik a szárazság-
hoz, és széles skálán képes borokat adni a jó ivásútól az 
intenzív, minerálisakig, s commandaria formájában még 
nagyszerű édesborokat is.” A Kyperounda borászatnál, 
amelynek még az épülete is 1100 méteren van, a szüret a 
legmagasabban fekvő területeken akár a novemberbe is 
belenyúlhat, és a természetes savtartalom lehetőséget ad 
arra Minának, hogy részben hordós és finom seprőn való 
érleléssel dolgozzon, melynek eredménye a sziget valószí-
nűleg legjobb xynisterije Petritis néven. A legtöbb ciprusi 
bor nem kerül exportra, de ha találkoznának velük, a fajta 
jó példája a Zambartas új dűlőszelektált xynisterije is, vala-
mint a Tsiakkas, a Vasilkon és a Vlassides borai. 

Kékszőlők – a shiraz jobban teljesít
A minőségi potenciállal rendelkező helyi szőlőfajták 

Hova menjünk bort kóstolni?
 Wine Museum
Erimi városában található a nem különösebben nagy, viszont annál informatívabb bor-
múzeum, ahol általában nincs nagy tömeg, és a személyzet készségesen válaszol minden 
felmerülő kérdésre, és természetesen borokat is kóstolhatunk.

www.cypruswinemuseum.com
 Vino Cultura Wine and Tapas Bar
Több mint 300-féle bort kínál ez a nicosiai borbár, amelyből 30-féle pohárral is kóstolható, 
hozzájuk pedig falatkákat is ajánl a képzett személyzet. A kóstolásra pedig bőven hagynak 
időt, mert hajnali kettőig nyitva van.

www.vinocultura.net
 Silver Star Wine Bar
Kiváló és igen széles borkínálat, profin elkészített koktélok, borhoz illő ételek Nicosiában – 
ez jellemzi az egyik legnépszerűbb bárt a sziget fővárosában.

www.facebook.com/silverstarwinebar

„A kilencvenes évek végén az eladások 

zuhanni kezdtek, hiszen az erősített borok 

divatja leáldozóban volt, és a globális 
verseny erősödött, de az utolsó szöget az 

ütötte be a koporsóba, hogy 2004-ben Ciprus 

csatlakozott az Európai Unióhoz.”
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kinek sem sikerült belőle igazán meggyőző bort készítenie 
– bár a Zambartas próbálkozik ezzel egy olyan területről, 
ahol százéves tőkék vannak. Ez pedig elvezet minket Cip-
rus egy másik nagy előnyéhez: filoxéramentes. Senki sem 
tudja igazán, mi az oka ennek, talán az elszigeteltség, a ko-
moly tengerszint feletti magasság vagy a meszes talaj – így 
a szőlőtőkék nagyon öregek is lehetnek, s ezzel együtt jár 
a természetes koncentráció. A szigorú karanténszabályok 
akadályozták a nemzetközi fajták elterjedését is, de a kós-
tolások alapján egyértelmű, hogy a Rhône-völgyi fajták, 
mint a shiraz, jobban megfelelnek a klímának, mint a 
cabernet és a merlot (a Vlassides és a Makkas pincészetek 
fajtaborai figyelemreméltók, ugyanakkor a shiraz az olyan 
komoly presztízscuvée-kben is fontos szerepet kap, mint a 
Kyperounda Epos vörösbora, a Vlassides Private Reserve és 
a Zambartas Shiraz-Lefkada).

Commandaria és tokaji aszú – közös kínok
Az utolsó közös vonás Ciprus és Magyarország között, 
hogy mindegyiknek megvan a maga ikonikus édesbora, 
amelyeket a világ legjobbjai között tartanak számon, 
mégis súlyosan alulértékelt, és értékesítése komoly 
kihívást jelent. A commandaria a legrégebbi változatlan 
néven készülő bor, amelynek készítéséhez olyan borászati 
módszereket használnak, melyeket már időszámításunk 
előtt 800-ban leírtak. Napon szárított xynisteri és mavro 
szőlőből készül 14 meghatározott faluban a Troodos 
hegységben, és erősített is lehet (bár az újabb termelők 
egyre kevésbé élnek ezzel a lehetőséggel). A minimális 
érlelés 2 év hordóban, bár a gyakorlatban általában jóval 
hosszabb ennél. A ciprusiak nem isznak sokat saját híres 
édesborukból, mivel az áldozáshoz és ahhoz társítják, 

hogy templomba járásra kényszerítik őket. A turistákat 
pedig nehéz rávenni arra, hogy túl sok készpénztől válja-
nak meg – a 15 éves borok így 10 € alatt kelnek el, ennek 
pedig pénzügyi szempontból sincs sok értelme. Néhány 
kisebb borászat körében megindult valamiféle mozgalom, 
hogy újjáélesszék és modernizálják a commandariát, és 
magasabb áron értékesítsék, értek is el ezzel sikereket. 
Ez leginkább azt jelenti, hogy fiatal bort vásárolnak a 
régióból, és maguk érlelik a hordókat és az oxidációt 
gondosan kontroll alatt tartva. A legelhivatottabbak 
közé tartozik az egykori bankár, Costas Tsiakkas, aki már 
erjesztőtartályokat is bérel a régióban, hogy a borkészítést 
az első pillanattól kézben tartsa. A kipróbálásra érdemes 
„újhullámos” commandariák közé tartozik a Tsiakkas, a 
Kyperounda és az Aes Ambelis bora, aki pedig a hagyo-
mányos erősített borra kíváncsi, az kóstolja meg az Etko 
2000-es St Nicholas tételét.

Talán meglepően hangzik, de a 2013-as banki krízis 
és gazdasági válság ellenére a legjobb kistermelők jól 
boldogulnak. Úgy tűnik, hogy a borbarátok gondosan 
megválogatják, mire költik a pénzüket, és helyi borokat 
fogyasztanak, hogy ezzel is támogassák honfitársaikat. Bár 
a ciprusi bortermelés 5500 éves múltra tekint vissza, maga 
a borágazat még fiatal. De máris van néhány felfedezésre 
érdemes, igazán érdekes és egyedi bor, és biztosan sok 
hasonló jön még, ahogy a termelők egyre többet tanulnak. 
Emeljük erre poharunkat: yamas!

világlátott 
Ciprióták

Balra Costas Tsiakkas 
(Tsiakkas pincészet), 
jobbra pedig a Petritist 
készítő Minas Mina 
(Kyperounda pincészet)

édesbor a 
paradiCsomból

Ciprusnak is megvan  
a maga desszertbora,  
a legendás, ma viszont 
eladási gondokkal 
küszködő commandaria

Ciprus, Görögország


