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Évjáratszemle

A KÉT NAP SORÁN SEMMI MÁS DOLGOM NEM 
VOLT, mint hogy a borokra koncentráljak reggel fél tíz-
től este hatig. Igaz, a második nap csak ebédig maradtam, 
mert délután a rheingaui Kloster Eberbachba látogattam 

el, ahol közelebbről vettem szemügyre a 900 éve bort ter-
melő kolostort és annak borait. 197 rajnai rizlinget és 52 
spätburgunderet így is sikerült megkóstolnom a másfél 
nap alatt. Összefoglalóan értékelve: a 2011-es évjárat ragyo-
gó fehérborokat termett. Némelyik igen hosszú élet előtt 
áll – főként a magas maradékcukrot tartalmazó borok –, és 
igazi szépségüket akár csak 30–50 év múlva mutatják majd 
meg. A 2010-es spätburgunderek (pinot noirok) közt is ta-
lálható egy-két igencsak formás tétel, na de lássuk a boro-
kat részleteiben!

A legkoraibb szüret 1700 óta
A nagyon enyhe telet követően a tavasz korán érkezett, 
és szintén rendhagyóan meleg volt. Ennek megfelelően a 
rügyek április közepén jelentek meg. Azonban nem múlt 
el a tavasz izgalom nélkül, mert a nyáriasan meleg idő 
május elején hirtelen odébbállt. Május 4-én éjszakai fagy 

„A Rheingau korai szürettel kezdett, sőt! A Schloss 

Johannisberg szeptember 14-én kezdte a szüretet, 

ami az 1700 óta vezetett nyilvántartásuk szerint a 

legkoraibb…”

WIESBADENBEN minden év augusztus végén sor kerül a világ legjobban szervezett 
borkóstolójára, a RAJNA partján elterülő hesseni tartományi főváros ad ugyanis otthont a 

VDP (Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter) ÉVJÁRAT-BEMUTATÓ rendezvényének. 
Számítógép, poharak, hatpalackos kosarakkal fel s alá rohanó borpincérek és mintegy 300 

újságíró, illetve a német PRECIZITÁS és hatékonyság, ami betölti a termet.
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a szüret közti időszak hosszúra nyúlt, és a tökéletes érett-
séget biztosító kedvező körülményeknek köszönhetően 
rendkívül jól érett évjáratot adott a 2011-es év. 
A szüret időpontja elég nagy különbségeket mutat or-
szágos szinten. Rheingau korai szürettel kezdett, sőt! 
A Schloss Johannisberg szeptember 14-én kezdte a szü-
retet, ami az 1700 óta vezetett nyilvántartásuk szerint a 
legkoraibb, s a Domdechant Werner’sches pincészet sem 
szüretelt még októbernél korábban az 1780 óta gyűjtött 
adatok szerint. A moseli termelők tovább vártak a szü-
rettel: október 3-ától egészen 27-éig szüretelték a Dr. 
Loosen-szőlőket, illetve voltak, akik tovább vártak, példá-
ul a Reichsgraf von Kesselstatt birtokon október 17–23. kö-
zött szüreteltek. Ezek alapján mondhatjuk-e, hogy min-
dent felülmúló évjárattal állunk szemben?

Újabb mágikus '11-es?
Kóstolási jegyzeteimet áttekintve a leginkább szembetűnő 
tény, hogy a 197 kóstolt rajnai rizling közül 149-nek adtam 
legalább 16 pontot. Ez a borok 75%-a, vagyis általánosan 
azt állapíthatjuk meg, hogy nem nagyon tudunk mellé-
nyúlni a 2011-es rajnai rizlingekkel. Igazán szépen érett 
borokról van szó, szinte feszülnek az illatos és zamatos 
őszibaracktól, bővelkednek egzotikus gyümölcsökben, 
mint például a mangó és ananász. A terroirtól függően 
virágos és ásványos jegyek is megjelenhetnek. Mindezt az 
ízkavalkádot a savak szép egyensúlyban tartják.

köszöntött a rheinhesseni, pfalzi és frankeni birtokokra, 
de szerencsére nem okozott jelentős kárt. Egyes termelők 
a virágzást május 25-ével írták be naptárjukba. A nyár 
viharokban gazdag volt, de jégmentesen vonultak tovább 
a néha felhőszakadás jellegű esőzések – emlékszem, tavaly 
augusztusban a 2010-es rajnai rizlingek évjáratszemléjére 
érkezvén égszakadás fogadott. Azonban augusztus máso-
dik felének nagy része, illetve a szeptember is szokatlanul 
meleg, csapadéktól mentes időt hozott, ezért a virágzás és 

A legjobb 2011-es rizlingek
1. Domdechant Werner'sches Weingut, Hochheim, Domdechaney – 
Erstes Gewächs (Rheingau)  18,10 pont
Szép aranyszín. Nagyon élénk, szinte elbűvölően illatos, kamilla, 
rózsaszirom és liliom keveréke érződik benne, amit őszibarack és érett, 
lédús grapefruit, illetve mézes jegyek követnek. Száraz, noha érződik a 
leheletnyi maradékcukor, szép friss savak, jó egyensúly. Nagyon szépen 
körülhatárolt, precíz tétel elképesztő egyensúllyal. Egy kis méz a korty 
végén, a hosszú lecsengés előtt.

2. Dr. Bürklin-Wolf, Deidesheim, Hohenmorgen – Grosses Gewächs 
(Pfalz) 17,90 pont
Aranyszín. Kimondottan intenzív szalma- és mézillat. Száraz, élénk sa-
vak és gazdag extraktban, főleg méz-, őszibarack- és szalmajegyekkel. 
Ásványokban gazdag, gyönyörűen koncentrált és hosszú lecsengésű  
tétel. Talán az édes gyümölcsök egy kicsit túl csábosak is?!

3. Dr. Von Bassermann-Jordan – Forst, Jesuitengarten – Grosses 
Gewächs (Pfalz) 
17,70 pont
Halvány aranyszín enyhe zöldes árnyalattal. Az elején visszafogott illa-
tok, egy kis idő kell, hogy megnyíljon, és az érett őszibarack és méz elő-
bújjon. Száraz, igazán magasak a savak, amit nagyon érett gyümölcsök 
tartanak egyensúlyban: őszibarack, ananász és méz. Rengeteg ásvány. 
Kiváló egyensúly, elegáns, hosszú lecsengésű. Alvó óriás, három év múl-
va nagyon megnézném újra!

900 ÉVJÁRAT

A Kloster Eberbach 
kerengője – lassan egy 
évezrede készül itt bor

IDŐTÁLLÓ TECHNIKA

Balra XVIII. századi prés  
a Kloster Eberbachból, lent  

Kloster Eberbach Cabinet Stein-
berg TBA 1959 (kóstolási  

jegyzet a 45. oldalon) 

Szöveg:  
Csizmadia-Honigh 
Péter
Fotó: a szerző és 
Kloster Eberbach
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Ha tovább haladok a számokkal: 26 tétel, vagyis 13% ka-
pott 17 és 18 pont közti értékelést, és 1 bor volt, ami ennél 
magasabb pontszámot ért el. Érdemes megemlíteni, hogy 
13 bor kapott 16,9 pontot, vagyis igen szoros volt a mezőny.
Kérdés, hogy 2011 a legendás 1811-es és 1911-es évjáratok 
társaságába kerül-e majd, s így létrehozzák a mági-
kus „hármas ’11-est”? Véleményem szerint ezt túl korai 

KŐHEGY

Jobbra a Steinberg 
naplementekor, lent  
régi térkép a 
Steinbergről

Forstmeister Geltz-Zilliken, Saarburg, Rausch GG 2011 (Saar)  17,60 pont
Halvány aranyszín. A szép, élénk citrusos és őszibarackos illatok kovaköves és ásványos 
jegyekkel keverednek. Egy kis maradékcukor érezhető, de száraz. Az élénk és játékos sa-
vak nyurgaságot kölcsönöznek a bornak, elegáns és stílusos. Gyönyörűen koncentrált 
bor hosszú lecsengéssel.

Ökonomierat Rebholz, Siebeldingen, Im Sonnenschein GG 2011 (Pfalz)  17,50 pont
Szép aranyszín. Nagyon élénk virágos illatok: őszibarack és rózsaszirom, amit méz, 
méhviasz és petrolos jegyek követnek. Száraz, élénk savak és gyönyörűen selymes szer-
kezet ad eleganciát a bornak. Nagyon érettek a gyümölcsök, viszont a savak jól egyen-
súlyban tartják. Közepes koncentráció és hosszú lecsengés.

Barth, Hallbarten, Schönhell EG 2011 (Rheingau) 
 17,40 pont
Élénk aranyszín. Virágos jegyekkel ostromolja az orrunkat: kamilla és hárs, mézzel 
keveredik. Egy kis maradékcukor van benne, de száraz, és a magas savak jól egyensúly-
ban tartják. Kifinomult szerkezet,  klasszikus olajos szövet. Nagyon jó koncentráció és 
hosszú lecsengés.

St. Antony, Nierstein, Orbel (Rheinhessen) 
 17,40 pont
Kimondottan aranyszínben pompázó bor. Nagyon intenzív illatok, annyira klasszikus 
rajnai rizling, hogy álmunkból felébredve is rizlinget mondanánk: petrolos jegyek őszi-
barackkal, lime-mal és érett mangóval keverve. Egy kis maradékcukor érezhető, friss sa-
vak, különlegesen finom egyensúly. Közepesen koncentrált, de szép hosszú lecsengé-
sű tétel. 

Grans-Fassian, Trittenheim, Apotheke GG 2011 (Mosel)  17,10 pont
Szép aranyszín. Virágokkal teli illat, főleg hárs és kamilla, amit reszelt citromhéj és őszi-
barack követ. Nem csontszáraz, viszont a savak versenyt futnak, és ezt szépen érett 
gyümölcsök tartják egyensúlyban. Olajos, szinte rágható szerkezet. Hosszú lecsengés. 

S.A. Prüm, Wehlen, Sonnenuhr „Lay” GG 2011 (Mosel)
 17,10 pont
Halvány aranyszín. Közepesen élénk illatok, nagyon érett egzotikus gyümölcsök: ana-
nász, mangó és citromhéj. Minimális maradékcukor és igen magas savak, amik ele-
gánssá teszik. Nem túl összetett, de annál koncentráltabb és hosszú lecsengésű.

Horst-Sauer, Escherndorf, Lump GG 2011 (Franken) 
 17,10 pont
Szép fehérarany szín. Visszafogott illatok, főleg virágos jegyek: hárs, kamilla és méz ke-
veredik hozzá. Nyurga és kimondottan élénk savak, aztán a gyümölcsösség is érezhe-
tővé válik a korty közepén. Nagyon jól koncentrált, de nem egy magamutogatós bor. 
Erős közepes lecsengés. 

Dönnhoff, Norheim, Dellchen GG 2011 (Nahe) 
 17,00 pont
Közepesen mély aranyszín. Mézzel kevert hárs és kamillavirág. Minimális maradékcu-
kor, élénk savak és zamatos őszibarack, menta és lime. Ásványokban igencsak gazdag, 
a korty közepén majd' szétrobban. Hosszú lecsengés.

Reichsrat von Buhl, Forst, Pechstein GG 2011 (Pfalz)
 17,00 pont
Halvány aranyszín. Élénk illatok, rózsaszirom, kamilla és őszibarack. Selymes szerkezet, 
ahogy belekortyolunk, nagyon minimális maradékcukor, friss savak és hihetetlenül 
ásványos, a mineralitás mintha ott maradna a szájban. Könnyed és elegáns. Hosszú 
lecsengés. 

Toni Jost Hahnenhof, Bacharach, Hahn GG 2011 (Közép-Rajna)  16,90 pont
Közepesen mély aranyszín. Közepesen élénk illatok, főleg szőlő, lime, ananász és fehér 
bors. Minimális maradékcukor, nagyon élénk savak és tökéletesen érett gyümölcsök. 
Szépen koncentrált tétel. Hosszú befejezés. 

Top 10-es válogatás

„Az biztos, hogy ha Rheingau a gyümölcsök 

érettségével egyenlő, a pfalzi borokat az ásványosság 

mesteri megjelenítése választja el a többi régiótól. 

Ha valaki klasszikus rizlinget akar kóstolni, 

megérkezett: Pfalz, leszállás!”

megítélni, noha volt jó pár száraz rizling, amit akár 
2030-ban is ihatunk majd még, a legendás ’11-esek közt a 
trockenbeerenauslese tételek lesznek a legérdekesebbek 
– majd unokáinknak! Az viszont biztos, hogy 2011 az év-
század egyik nagy évjárata lesz, amit a pontok talán nem 
tükröznek annyira jól, viszont emlékeztessük magunkat, 
hogy a pontozás a jelenlegi állapotot mutatja, és a rizlin-
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A RAJNA PARTJÁN

A Berg Roseneck, 
Rüdesheimben, 

Rheingauban 

A Kloster kínálatából
Kloster Eberbach, Heppenheimer Steinkopf Spätlese Riesling 2011 
(10 €/750 ml) 
 16,50 pont
Halvány citromszín. Hihetetlenül gazdag, virágokkal teli illatok, fehér 
bors és reszelt citromhéj. Száraz, élénk savaktól friss és ásványokban 
gazdag érzés. Közepes lecsengés. 

Kloster Eberbach, Erbacher Marcobrunn Riesling Auslese 2010  
(28,5 €/375 ml)  17,40 pont
Mély óarany. Nagyon élénk illatok, szárított sárgabarack, őszibarack,  
liliom és citrusok. Édes és kimondottan versenyt futnak a savak, és 
áthatja a szőlő zamata. Hosszú lecsengés. 

Kloster Eberbach, Cabinet Steinberger TBA 1959 (590 €/750 ml) 
 19,20 pont
Gránátos olívazöld, narancsos és citromos szél. Kimondottan intenzív, 
enyhén erdei gombás illatok először, majd szárított narancshéj, kandí-
rozott sárgabarack és méz. Édes, a savak szépen frissek még, lélegzet-
elállítóan koncentrált: karamell, narancshéj, szegfűszeg és szerecsen-
dió. Mintha soha nem érne véget. Az egyensúly és a koncentráció mes-
teri színjátéka. 

gek nagy része 2-3 év múlva kezdi majd megmutatni igazi 
báját! A régióktól független összesítésben a 43. oldalon 
olvasható három tétel került a csúcsra.

Kolster Eberbach: ahol 900 éve bor készül
Az egykori cisztercita kolostor ma már csak turistalátvá-
nyosság, a borkészítésnek azonban kilencszázados töret-
len hagyománya van itt, egészen 1136 óta. A hesseni tarto-
mány tulajdonában lévő borászat minőség iránti elkötele-
zettsége mit sem változott az évszázadok során, mondta 
Dieter Greiner vezérigazgató, amint arról beszélgettünk, 
hogy hány millió eurót fektettek be pincetechnológiába 
pár évvel ezelőtt.
Az évi 1,9 millió palackot mintegy 220 hektáros területen 
termelik meg. Noha a burgundi típusú, területeken alapu-
ló besorolás fontos a minőségi megkülönböztetés végett, 
marketingszempontból viszont a birtok fogalma fontos, 
vagyis az, hogy a Kloster Eberbachból való egy palack. Ez 
a bordeaux-i felfogást tükrözi – mondhatnánk –, ami azt 
mutatja, hogy a fogyasztók a márkákat jobban megértik, 

és a birtokból könnyebb márkát építeni, mint több tucat 
dűlőből vagy parcellából. Talán előnyös is ez, mivel a ko-
lostornak megvan a saját osztályozási rendszere, de ha tár-
sítjuk a német és a VDP besorolási elvekkel, akkor ember 
legyen a talpán, aki követni tudja! A választék széles, így 
itt csak három tételt ajánlok, egyikük időutazást kínál!

A 2010-es spätburgunderek
Mint tudjuk, a 2010-es év nem volt a legszerencsésebb idő-
járás szempontjából, hiszen a szüret előtti bőséges csapa-
dék kihívást jelentett a termelőknek. A pinot noirok közt 
azonban így is akadt bőven formás tétel. Nagy általános-
ságban elmondható, hogy szép, gyümölcsös borokra szá-
míthatunk, ha 2010-es spätburgundert nyitunk ki – igaz, a 
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Két csúcspinot és egy „nagy kedvenc”

Staatsweingut Weinberg Gundelsheim Himmelreich GG 2010 
(Württemberg)  18,40 pont
Közepesen mély rubinvörös, vékony gránátos szél. Kifejezetten illatos, hi-
biszkuszvirág, eper, szegfűszeg és kakukkfű. Száraz, élénk savak, nagyon 
finom szerkesztésű tanninok és rétegekben gazdag: eper, kakukkfű, men-
ta, cserzett bőr és szegfűszeg. Hosszú lecsengés és finom egyensúly.

Schlör, Leimen, Herrenberg GG 2010 (Baden) 
 18,10 pont
Nagyon halvány, gránátos dominancia a rubinvörös alapszínen. Élénk 
illatok: szárított eper, erdei gombák, zöld levelek és szegfűszeg. Száraz, 
szép friss savak és selymes tanninok. Gyönyörűen elegáns és finoman 
egyensúlyozott. Könnyed műremek! Hosszú lecsengés. 

Meyer-Näkel, Walporzheim, Kräuterberg GG 2010 (Ahr) 
 16,80 pont
Könnyed rubinvörös. Illatában főleg málna, mentalevél és füstölt an-
golszalonna. Száraz, friss savak, középszemcsés érett tanninok fog-
ják keretbe a kakukkfű, borsmenta, málna és angolszalonna keverékét. 
Puha test és elegancia. Hosszú lecsengés.

koncentráció nem lesz hatalmas. Voltak pincészetek, akik 
bőségesebben használtak fát, vagy magasabb pörkölést, 
ami talán a vékonyabb testet akarta ellentételezni.
A tavalyi jegyzeteimet visszanézve érdekes, hogy ismét 
a württembergi Staatsweingut Weinberg Gundelsheim 
Himmelreich GG pinotja lett a csúcsbor az előkelő egyen-
súly, finom tanninszerkezet és nagyfokú komplexitás  
miatt. A kellemes meglepetés, hogy jó pár spätburgunder 

ÓRIÁSOK

Az egykori cisztercita 
kolostor ma már csak 
turistalátványosság:  
a Kloster Eberbach ma 
220 hektárról évi  
1,9 millió palackot 
 készít

közel hasonló tulajdonságokkal büszkélkedik, így akár 
Württembergben, Badenben, Ahrban vagy Pfalzban 
nézünk körül, kedvünkre válogathatunk kiváló pinot-kból.

Új besorolási rendszer 2012-től
A 2011-es évjárattal egyben búcsúzunk a jelenlegi besoro-
lástól is, ugyanis a VDP ez év elején jóváhagyta a 2012-es 
évjárattal induló új osztályozási rendszert. Így a jelenlegi 
Erste Lage besorolás – vagyis a legfelsőbb osztály, amelybe 
a Grosses Gewächs és Rheingauban az Erstes Gewächs 
tartozik – jelentésében teljesen át fog alakulni. Az új 
rendszerben burgundi alapokra helyezik a besorolást, így 
a Grosse Lage, illetve Erste Lage a Grand Cru és a  
Premier Cru megfelelője lesznek. Az Ortswein a falu 
szintet, a Gutswein pedig az általános bourgogne-t fogja 
német kontextusban jelenteni. Talán elég is ennyit előre-
vetíteni, majd egy év múlva visszatérünk az új osztályozás-
ra, illetve az idén készülő borokra.
Részletes kóstolási jegyzeteket a www.borvilag.com oldalon 
lehet fellelni.  




