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ZÖLDIKE 2011
ZÖLD VELTELINI

MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR

A zöldike sárgászöld szín , vaskos cs r  pintyféle. A hím szárnya és far-
kának tövi része élénksárga. A Velencei-tó környékén mindenütt költ, ahol 
bokrosokat, kisebb aljnövényzettel tarkított erd ket talál. A gazfoltokon 
télen is látható.

A Zöld veltelini Ausztria egynegyedén termesztett, nálunk is méltán egy-
re népszer bb borsz l . A Velencei-tó déli partján termesztett, nagy für-
t  sz l b l kellemes, üde, könny , élénk savtartalmú reduktív bort készí-
tettünk.



BÖLÖMBIKA 2011
TRAMINI

MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR

A Velencei-tó nagy nádasainak rejtett élet  gémféléje. Leginkább a tavaszi, 
párosodási id ben látni, ugyanakkor hallatja jellegzetes „bum-bum” hang-
ját is. Néhány példány minden évben megpróbálkozik az átteleléssel, ilyen-
kor a rezervátum belsejében lev  be nem fagyó vízfelületeknél tanyáznak. 
Márciustól októberig tartózkodik a Velencei-tó és a Dinnyési-fert  nádasai-
ban. Tollazata sárgásbarna, lábai zöldesek.

Az Agárd és Gárdony között húzódó Bikavölgy napsütötte lejt in termesz-
tett Tramini apró, tömött fürtjeib l illatos, zamatos, könny  reduktív bort 
készítettünk, amely kiváló kísér je lehet disznóhúsból készült hagyományos 
magyar ételeinknek.



BILLEGET  CANKÓ 2011
OLASZRIZLING

MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR

Az els  vonuló példányok már júliusban megjelennek a Velencei-tó körül. A mó-
lók mentén, csatornák partján, leeresztett halastavak szegélyén egyesével 
vagy néhányadmagával  gyelhetjük meg. Az iszapon futkosva testét jellegze-
tesen billegeti. Mindig alacsonyan a víz felett repül, miközben s r n hallatja 
a régi cankóénál  nomabb „ti-ti-ti-ti” hangját. A tó körül minden szabad víz-
parton el fordulhat.

Hazánk egyik leggyakoribb sz l fajtáját a Velencei-hegység pákozdi lejt in ter-
mesztjük. A Velencei-tó víztükrér l visszaver d  napsugarak által érlelt sz l -
b l készített könny , üde borunk a gránitos hegy ásványos ízét adja vissza.



ROZSDÁS CSUK 2011 
CABERNET FRANC ROSÉ 

MIN SÉGI SZÁRAZ ROSÉBOR

A Velencei-tó körüli nedves réteken több helyen fészkel. Csak áprilisban ér-
kezik, szeptemberig marad. szi vonulás idején gyakran a kukoricatáblákon  
 gyelhetjük meg.

A hazánkban régóta szeretett, világfajtának tekinthet  kéksz l t homo-
kos talajon termesztettük, s a sz l t az agárdi pincénkben dolgoztuk fel. 
A könny , illatos roséborunkat érett gyümölcsösség jellemzi, kiváló kísér je 
lehet a Velencei-tavi halakból készített helyi ételkülönlegességeknek.



PIROSLÁBÚ CANKÓ 2011
CABERNET FRANC

MIN SÉGI SZÁRAZ VÖRÖSBOR

Kis számban fészkel a Velencei-tó környékén, vonulás idején is rendszeresen 
látható. A költ helyen jajongva kering az ember feje felett, egyébként óva-
tos, félénk madár.

A Cabernet franc az egyik legkedveltebb francia kéksz l fajta. Bora kiváló, 
fajtajelleges bor. A homokos talajon termesztett, az agárdi pincénkben fel-
dolgozott sz l b l könny , gyümölcsös, kellemesen fanyar, mindennapi 
fogyasztásra szánt vörösbort készítettünk.



VÖRÖS GÉM 2011
CABERNET SAUVIGNON BARRIQUE

MIN SÉGI SZÁRAZ VÖRÖSBOR

A nádas szélén vagy a halastavak gátján, kanálisok mentén ballagva gyakran 
felverhetjük a nád vagy a gyékény között álldogáló és zsákmányra les  vö-
rös gémeket. A nádasokban kis telepekben fészkel. Márciustól októberig 
tartózkodik a Velencei-tó környékén.

A világ egyik legismertebb és legnagyobb területen termesztett kéksz l -
fajtája hazánkban is méltán népszer . Népszer ségét a bel le készült bor jól 
felismerhet  karakterének köszönheti. Az agárdi pincénkben feldolgozott 
sz l  ned jét, a zempléni tölgyb l készült, új barrique hordóinkban érlelt 
testes vörösborunkat pörköltekhez, marha- és vadhúsból készült ételekhez 
ajánljuk.



A madarak leírását Schmidt Egonnak 

a Velencei-tó állatvilágát bemutató, Kócsagok birodalma 

cím  könyve alapján közöljük. 
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