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Egy felettébb alapos kóstolás dokumentálása

Szerz!: 
Csizmadia-
Honigh Péter
Fotó:  
Omar Honigh

A kadarka régóta izgatja a . Mindig is többet akartam tudni err!l az idegen származású, 
de !shonosnak tekintett fajtáról, melyben ott lapul a potenciál arra, hogy  magyar 

alternatívájává n!je ki magát, természetesen egy olyan sajátos közép-európai f"szerességgel, amit senki sem 
tud . Vajon min!ség tekintetében a kadarka tényleg képes magas színvonalú teljesítményre? 

Importált hungarikum
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Egy felettébb alapos kóstolás dokumentálása

Szelíd vonulatok, 
kedves borok

Parányi mennyiség annál nagyobb lelkesedéssel

Ne sirassuk a t!kéket!

A klónok jótékony támadása

„Azért nem elszomorító a történet, mert a nagyüzemi 
körülmények közt termesztett kadarka hajlamos 
volt a túltermésre, és ennek köszönhet!en az 
alacsony min!ségre. A drasztikus ültetvénycsökkenés 
sarkalhatta az érdekl!dést és a kutatási vágyat is.”
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bodri 11
Tüske 11
Tüske 09
Heimann 11
Fekete 07
Illyés Kúria 11

Vesztergombi 07
Vesztergombi 09
Márkvárt 08
Sauska 11
Márkvárt 11

Heimann 07
Heimann 09

Mészáros 11
Sebestyén 11
Vida 09
Göndös 12
Sauska 09
Nagy 11

Eszterbauer 11
Hetényi 09
Márkvárt 09

Fritz 09
Pósta 09
Mészáros Pál  09
Szt Gál 09

Schieber 08 Takler 09
B!sz A. 11

Stilisztikai variációk

xxxxxxxxxxx

Tannin szerkezete és textúrája

Zöldes, 
alulérett 
gyümölcsök Szárított 

gyümölcs, 
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Nagyon 
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gyümöl-
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gyümölcsök
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Ízvilág

7

4

3

8

1
6

5

2

Es! vájta járatok  
a helyiek szolgála-
tában

Peter Csizmadia-Honigh
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1. Vesztergombi József, Kadarka, 2007 (19,2 pont)
Középmély rubinvörös szín, vékony gránátos szél. Na-
gyon élénk illatok, szárított gyümölcsökben gazdag: f!-
leg málna és eper. Szépen érett és puha a gyümölcsös-
sége, amihez cédrus, cseresznye, fahéj és egy kis csalán 
társul. Száraz, friss savak, bársonyosan puha tannin, kö-
zepesen magas alkohol, amit szárított gyümölcsök fog-
nak körbe. Kimondottan elegáns, ugyanakkor megkö-
zelíthet!. Egy kevés gomba és faháncs érezhet! a vége 
felé. Igazán kiváló a koncentrációja, hosszú lecsengés", 
a kifinomultság hosszan érezhet!. 

2. Heimann Családi Birtok, Kadarka, 2007 (18,9 pont)
Középmély rubinvörös, amit a gránát kezd er!teljesen 
áthatni. Nagyon élénk illatok. Rendkívül komplex: cser-
zett b!r, kakukkf", rozmaring, majd kis zöldes és mus-
kátlis illat, amit vadakra jellemz! jegyek zárnak. Száraz, 
élénk savak és határozott szerkesztés" tanninok kerete-
zik. Ragyogó a hangsúly, és újabb rétegek nyílnak meg 
a hosszú lecsengés során.

3. Vesztergombi József, Kadarka, 2009 (18,8 pont)
Középmély rubinvörös, nagyon vékony gránátos csík. 
Közepesen élénk illat, nagyon jól koncentrált, intenzív 
gyümölcsök érezhet!k: málna és szárított málna. Roz-
maring, fahéj és egy kis cédrus, illetve szárított dohány-
levél. Száraz, friss savak, közepesen magas alkohol, le-
heletfinom egyensúly. Kis szemcséj", s"r"n sz!tt, de ki-
finomult tanninszerkezet. A korty közepén agyagpala 
érezhet!, hosszú lecsengés.

4. Márkvárt János, Kadarka, 2008 (18,1 pont)
Középmély rubinvörös, szép narancsszín perem. Na-
gyon élénken illatozik, f!leg szárított málna és cseresz-
nye érz!dik benne. Fahéj, cédrus és erd!alj keveréke 
érezhet!. Nagyon puha szerkezet" tanninok, magas al-
kohol, de szépen rétegzett, összetett tétel.

5. Heimann Családi Birtok, Kadarka, 2009 (16,9 pont)
Rubinvörös szín, vékony gránátos karika, elég halvány. 
Meglehet!sen visszafogott illat, szárított málna és cse-
resznye dominálja, amit egy kis szegf"szeg egészít ki. 
Száraz, frissek a savak, és szinte életre keltik a bort, 
ami málnás, leveles és erdei illatokat áraszt. Középfi-
nom szemcséj" tanninok. Rozmaringos, középhosszú le-
csengés.

6. Mészáros Pál, Kadarka, 2011 (16,9 pont)
Mély rubinvörös szín egy kis bíbor beütéssel. Nagyon 
élénken illatos, rebarbarában gazdag, amit zöldes leve-
lek, málna és rozmaring követnek. Száraz, élénk savak, 
mentalevél és málna keveréke. Szép, összetett tétel. Ha-
tározott tanninok, hosszú lecsengés.

7. Sebestyén Csaba, Iván-völgyi Kadarka, 2011 
(16,9 pont)
Kimondottan mély rubinvörös egy kis cseresznyés ár-
nyalattal. Közepesen élénk illat, amit  vadhúsok, cse-
resznye és málna keveréke jellemez. Tölgyes és húsok 
jegyek érezhet!k. Száraz, élénk savak, szinte rágósan 
nagy bor. Határozott tanninok, közepes lecsengés.

8. Bodri Pince, Kadarka, 2011 (16,70 pont)
Közepesen mély rubinvörös bíbor árnyalattal. Közepe-
sen élénk illatok, a málna és a rozmaring csodásan kon-
centrált parfümje csap meg. Száraz, friss savak, ma-
gas alkohol, nagyon puha tanninok, amit b!séges gyü-
mölcs egészít ki. Nem túl összetett tétel, de igazi tes-
tes kadarka.

9. Eszterbauer János, Nagyapám Kadarkája, 2011 
(16,70 pont)
Közepesen mély rubinvörös egy kis bíbor beütéssel. Kö-
zepesen élénk zamatos málna és meggy tölti be az or-
runkat. A tanninok közepes szemcséj"ek, de nagyon ki-
finomultan sz!tték egybe !ket, a húsos gyümölcsökkel 
harmonikus egységet alkotnak. Hosszú lecsengés, egy 
kis zöld levél érezhet!. Nagyon komoly szerkezet.

10. Hetényi Pincészet, Indivinum Kadarka, 2009 
(16,70 pont)
Halvány rubinvörös, vékony gránátos szél. Visszafo-
gott illatában zöldségek jelennek meg, f!leg petrezse-
lyemgyökér, miel!tt a málna és a cédrus átveszik a te-
ret. Egy leheletnyi kakukkf" és gomba is érezhet!. Na-
gyon szép, élénk savak jellemzik, közepes szemcséj", de 
finom szerkesztés" tanninok. Hosszú lecsengés.

Szekszárdi Kadarka Top 10
Az alábbi válogatás a pontozás alapján összeállított top 10-es lista 
(sajnos 6 hibás tétel volt, amit nem tudtunk pótolni, így ezek nem 
is jöhettek szóba ehhez a listához, illetve a Sauska kadarkát nem 
tettem be, hiszen az villányi).


