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Borok Olaszország

Pinot Grigio-sor Venetóból.
Szürkebarát olaszul.
f'1 2020. december 14. 1 acmin a û Comrnents gá> Olasz borok, Pinot Grigio, Szürkebarát

Itália Veneto tartományából hozott csomagot a postás. A tekintélyes méretü

hütöláda 6 rekesze 6 különbözö szükebarátot védett idáig. Tettük a

dolgunkat,rendre végig is kóstoltuk ezeket.,.

A tesztelök a szokott felállásban kezdték meg a Pinot Grigio-sor vizsgálatát:

Szöghy Ottó magyar bajnok sommelier, Purgai Gábor vendéglös, Halász Vera

borszakértö és szerkesztöségünk kijelölt munkatársa voltak a kíváncsi ítészek.

A csomagolás önmagában is említést érdemel. A többkamrás hungarocell doboz

biztonságban juttatta el hozzánk a palackokat ezernyì kilométeren át.

Kibontva és kipakolva, a féltucatnyi bor mind más formájú, színü üvegben kellette

magát. Ezek minösége, valamint a címkék, dugók, kapszlik kivitele már sejttette: az

olasz vincellérek nem fognak nagy csalódást okoznì.

Nem ismervén az üvegek tartalmát, véletlenszerüen állítottuk ezeket sorrendbe.

Ebben megvolt a tévedés lehetösége, ami sajnos keresetlen egymásutániságot

eredményezett. Már a sor elején felbukkant az egyik ász, ami aztán zárójelbe tette

a következö tételek kvalitásait.

Altalánosságban meg kell állapítanunk, az évszázados töretlen hagyományok, a

nagyfokú gépesítés és a remek szakemberek szinte hibátlanul szolgálják ki a

vásárlói igényeket. Nagy hibát egyetlen esetben találtunk, de ez is inkább tünt

fatális kivételnek, mint rendszerhibának.

Ha venetói szürkebarátot választasz, nem löhetsz mellé!

Következzenek a tételek:

HÍREK

újdonságok, fejlesztések.
bejelentések

Borok Hirek

Beszáll az e-
kereskedelembe
Váradi József
P7 2020. december 9 . j adr.vn

•0

BAR:24 néven online borbárt
indít Váradìjózsef, a Wizz Air
vezérigazgatója, a mádi Juliet
Victor pincészet tulajdonosa
több magánbefektetövel
összefogva

Omega-3
tojást tojó
tyúkokat
nevelnek a
Szent István

Egyetemen
in 2020. december 74. • L'•

Kovács
László és
Semsei
Rudolf is
Pro

Gastronomia-díjas
rl 2020_ december •

Az Év
Bortermelöj
e
Magyarorsz
ágon idén

Borbély Tamás!
CI 2020_ december 4. • 0
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1. Tambirino Sardo 2019.

Csillogó, érett halványsárga szin. Jelentós feltapadás a pohár faiára

templomablak jelenség.

Gyògyszeres illat, ami annyira jellemzò a szólöfajtára.

A bor a szölövel él. Savai lágyak, puhák. lie tiszta, némi papírszürö ízzel.

72 pont

Taroit a
Thummerer
a világ egyik
legrangosa
bb

borversenyén

r•i 2020 noveinber 17_ O o

nrlvemoer 15. 1 0

Szalmaborh
oz
töppesszün
k szölöt
~-...-~

A cukor
története
7 2420.

nove.noe-

Generációk
találkoznak
a Street
Kitchen
ünnepi

lapszámában
P' 2020. nJveinOF` 1 b- * O

SZOLGÁLTATÓI
AJÁN LATO K

Albatros Party Service

Budapest Party Service

COMPLET Event & Catering

Bourbon Catering

Rendezvényhelyszín-keresö

Konferenciahelyszín-keresö

Esküvöhelyszin-keresö

Innovatív rendezvénybútorok
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2. Prime48 Ruffioni

Sárga,teát idézö ìllat,érett szölö,vele körte ,élö finom savak,jó test és komplexitás

78,1

3. Monte Tondo

SzFne világos, sárgás, tiszta. Közepes korona. Ízében egyensúlyos, érett bor.

Már most is kissé lágy, így gyorsan meg kell inni: sava lecsengésével hamarosan

elvesztheti a harmóniáját!

80,0
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4. Famiglie Bonato Lei Le Rive

Világossárga szín, közepes korona. Finom, szölös illat, benne gyógynövények,

falevé!,fásjellegek.

Kíshordó-aromák. Ásványossága kétsségkívül a talajból va!ó!

84

5. Monteci Pinot Grigio

Színe tiszta, közép sárga. Koronája közepes.

A biztató elöjelek dacára nem folytathattuk a tesztelését, mivel sajnos

kénfülledtnek bizonyult.

Bántó záptojás szaga miatt nem pontoztuk!
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6. Borgo Molino Ciari 2019

Színe érett sárga. Vastag, glicerines feitapadást mutatott.

Az érett szölö i!lat, a finom savak, a könnyed alkohol áilt egyensúlyba.

Szép, gyorsan érö bor. Jál lehütve, nagyon finom szép tétel!

83

A sor végigkóstolása után összegezve elmondhatjuk, hogy szép képet
kaptunk a Pinot Grigio della Venezie vonalból, de bizonyosak vagyunk abban,
hogy a borvidék más fajtákból talán még ennél is szebb fehérborokat tud
produkálni!

— Kovács Antal örökös magyar bajnok sommelier: Libamáj és bor

~~~You May Also Like

.1 V
StAbzi

Negyedjére is
BalatonBor!
Évjáratpremier a
Société Bistróban
i 2019. május b. * 0

Bikavér a Idén elöször
gasztronómiában - ünnepeljük a
Bikavérpárbaj 2018. Nemzetközi
*1 2018, február8. • 0 AsZunapot!

7 2017. december 11. f 0

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelezö mezöket * karakterrel jelöltük

Hozzászólás
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