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1. Bikavér: Nem szőlőfajta, hanem házasított bor, védett eredetű. Szekszárd és Eger készíthet ilyet. Hagyományosan Kadarka 

alapú volt, manapság a Kékfrankos a domináns alapfajta, amit egyéb helyi- és világfajtákkal házasítanak és mindig fahordóban 

érlelnek.  Az egriek nagyobb korlátozásokkal Superior és Grand Superior fokozatban is készítik, ezek igazi csúcsborok. 

2. Cabernet franc: Bordeaux-i eredetű világfajta, Villányban új hazára lelt, annyira hogy újabban csúcsváltozatai „Villányi Franc” 

néven jelennek meg. Nagytestű, lassú érésű, fekete gyümölcsökre, csokoládéra jellemző ízekkel, határozott férfias tanninokkal 

hosszú életre képes csúcsborokra alkalmas. Szekszárdon és Egerben is jelentős, szólóban és házasításokban egyaránt. 

3. Cabernet sauvignon: Bordeaux-i eredetű világfajta a Franc leszármazottja, de annál később érik. Népszerűsége miatt túlzottan 

is elterjedt, de kiemelkedő években jó termelőknél, főként déli borvidékeinken, ha beérik nagy bort ad. Fekete gyümölcsöket 

idéző nagy tanninokkal, lassú érésű, de hosszú életű férfias borok készülnek belőle. Gyakran beházasítják bordói stílusú cuvée-

kbe. 

4. Chardonnay: Burgundiai eredetű, világfajta, igen alkalmazkodó, szinte mindenütt sikerrel termesztik. Jól termő, 

kiegyensúlyozott, bármilyen bort, sőt kiváló pezsgőt lehet belőle készíteni. Rendkívül sokoldalú, aromatikája a termőhelytől és a 

készítés módjától függően igen változatos.  

5. Cirfandli: Osztrák eredetű fajta, Pécs környékére a 19 szd. közepén került és legszebb formáit itt hozza. Neve egybeforrt a 

pécsi borral. Szőlészetileg igényes fajta, finoman fűszeres, elegáns savú. legszebb példányai mezei virágcsokrot idéznek. A 

száraztól az édesig mindenféle bor készíthető belőle. 

6. Cserszegi fűszeres: Az Irsai és a Tramini keresztezéséből született magyar fajta. Virágos, fűszeres tónusú kellemes bort ad. 

Fagytűrő és jól terem, ezért legfőbb termőhelyei az Alföldi borvidékeken találhatók. 

7. Egri Csillag: Megszületett az Egri bikavér méltó fehér párja, jól bizonyítva, hogy Eger mennyire alkalmas kiváló fehérekre is! 

Legalább négy – zömmel Kárpát-medencei – fajta házasításával készülő száraz fehérbor pár év alatt – általánossá és népszerűvé 

lett, melyet a szüretet követő év március 15-én hoznak forgalomba. 

8. Ezerjó: Régi magyar fajta, határozott savgerinccel, viszonylag semleges ízvilággal. Egykor sokkal elterjedtebb volt. Ma a 

köztudatban Mórhoz köthető, ahol aszúsodik is. A Kunságban is jelentős. Keresztezések révén számos kiváló „leszármazottja” 

van, pl. a zenit és a zeus. 

9. Furmint: Valódi hungaricum, Tokaj fő fajtája, Somlón is jelentős, egykor s újra a Balaton-felvidéken is megjelent. Markáns 

férfias nagy száraz borok készülhetnek belőle. Kiválóan aszúsodik, így a Tokaji aszú készítésénél meghatározó a szerepe. 

10. Hárslevelű: Régi magyar fajta, Tokajban, Somlón és Siklóson és Egerben a Debrői körzetben a legjelentősebb. Diszkrét 

hársvirág illatú, elegáns finom bort ad, gyakran készül belőle édes, sokszor aszúbor is. 

11. Irsai Olivér: Magyar nemesítésű fajta a Csabagyöngye és a Pozsonyi fehér keresztezése. Sokáig csak csemege-szőlő, de a 90-

es évektől borszőlőként is kiváló virágos illatú, igen népszerű könnyű borok készülnek belőle. Az Alföldön és az északi 

borvidékeinken jelentős fajta. A környező országokban is elterjedt, sőt eljutott a Távol-keletre is! 

12. Juhfark: Ősi magyar fajta, Somlóhoz kötődik, de az Észak-Balaton borvidékein is előfordul. Nevét a fürt alakjáról kapta. 

Határozott sós, minerális, férfias – lassan érő – bort ad. Erőteljes savai gyakran rusztikusak, durvák tudnak lenni, csak kiváló 

termelőtől érdemes kipróbálni. 

13. Kadarka: Kisázsiából a Balkánon át jött hozzánk, mára hazainak számít, sokáig meghatározó kékszőlőnk volt. A 

nagyüzemekből kiszorult, mostanában reneszánsza van. Sok változata van, a legjobbak finoman fűszeresek, jó savúak, többnyire 

könnyed, de testes bor is készíthető belőle. A magyar konyha ideális ételkísérője. Szekszárdon, Villányban, Ménesen a 

legjelentősebb. 

14. Kékfrankos: Kárpát-medencei fajta, nálunk a legelterjedtebb, de az osztrákok is magukénak tekintik. Tokajon és Somlón kívül 

mindenütt jelentős. Jól terhelhető, így sokáig könnyed bort készítettek belőle, de kellő korlátozással csodás csúcsbor készülhet 

belőle. Gyümölcsös, jó savú bor, a Bikavérek alapfajtája is. 

15. Kéknyelű: Hazai fajta, kifejezetten a Badacsonyi borvidékhez kötődik. Egyenes vonalú, jó savú, sima eleganciájú, 

visszafogott, citrusos, gyakran ásványos, finoman fanyar bort ad. 

16. Királyleányka: Erdélyi magyar fajta, a Leányka és  Kövérszőlő természetes kereszteződéséből született. Finom szőlővirág 

illatával, kellemes savaival a könnyed nyári borok közé soroljuk. A Boglári, Etyeki és Mátrai borvidékeken termesztik nagyobb 

felületen. 

17. Leányka: Erdélyből származik, bora finoman nektáros, virágos tónusú, általában könnyed, de testes nagy bor is készíthető 

belőle. Egerben, Bükkalján Mátraalján és Móron hozza legszebb formáit. 

18. Merlot: Bordeaux-i eredetű világfajta, a Cabernet-nál „nőiesebb” simulékonyabb, de komoly tanninokkal, málnás-szilvás 

gyömölcsösséggel kis fahordós érleléssel csodákra képes. Gyakori bordói házasításokban- miként hazájában is – a Cabernet-k 

szelídítése is a feladata. Szekszárdon, Villányban főleg, de Egerben, Sopronban is akadnak szép példányai. 



19. Müller-Thurgau: Korábban Rizlingszilváni, svájci német eredetű a Rajnai rizlingből és a zöldszilvániból vagy saszlából 

keresztezték. Korai érésű, bőtermő, rövid életű finoman illatos kedves borokat ad, ha jó kezekbe kerül. Nálunk az Alföldön a 

legelterjedtebb. 

20. Olaszrizling: A fajta idegenből ered, de a Kárpát-medencében a legelterjedtebb fehérborszőlő. Majd minden borvidékünkön 

termelik, bőven és megbízhatóan terem. Legszebb formáit a Balaton-felvidéken és az Egri borvidéken hozza. Finom savú, rezeda 

illatú. 

21. Ottonel muskotály: a 19.szd-ban keresztezett francia eredetű fajta nálunk szinte minden borvidékünkön elterjedt, igen 

népszerű. Egyszerűbb, mint ősi rokona, száraz iskolázásban nyújtja legszebb formáját. 

22. Pinot noir: Burgundiai eredetű világfajta. Nálunk sokáig hanyagolták, de reneszánszát éli. A bordóiaknál könnyedebb, 

tanninban szerényebb, de savakban és eleganciában annál gazdagabb kifinomult borok készíthetők belőle. Eleve északibb, így a 

mi északi borvidékeinken kiválóan érzi magát és nagy borokat ad. Egertől Etyeken, és Pannonhalmán át Sopronig!  Délen teltebb 

testesebb. 

23. Portugieser (kékoportó): A 18.szd-ban betelepülő németek hozták magukkal e bizonytalan eredetű fajtát. Villány 

legelterjedtebb fajtája és alapbora ma is. Egerben és a Kunságban is jelentős. Könnyed, simulékony tanninú, gyors érésű, primőrre 

is alkalmas, a hétköznapok kiváló ivóbora. 

24. Rajnai rizling: Német eredetű, világfajta a Rajna és a Mosel vidékéről. Nálunk is elterjedt és kiválóan terem. Borszempontból 

univerzális. A könnyű savaskától a mézes virágillatú, olykor testes csodákon át az aszúborig minden készülhet belőle. Elegáns 

savaival finom aromatikájával kiváló pezsgő alapanyag is. Badacsony környékén, és a Dél-balatoni borvidéken a legszebb. 

25. Sárgamuskotály: a legrégebbi európai fajták közül való, a népes muskotály család legelegánsabb tagja. Dél-Franciaországban 

hozza legszebb iskolapéldáit. Nálunk Tokajban, Mátraalján és Bogláron van jelentős szerepe, száraz és édes bort egyaránt 

készítenek belőle. Elegánsan illatos fajta, jól aszúsodik is, a tokaji édes borokban, aszúkban igen előnyös a jelenléte. 

26. Sauvignon blanc:  A Loire vidékéről származó világfajta, a bordeaux-i fehér borokban is szerepe van. Jellegzetes vegetális, 

füves-bodzás illat-és ízvilága könnyen felismerhetővé teszi, igen népszerű és elterjedt nálunk is, főleg az Észak-Dunántúli 

régióban. Az Új Világban főként Új Zélandon ez „A” fehérbor! 

27. Syrah: (az angolszászoknak Shiraz) Még csak nemrég érkezett hozzánk ez az Észak-Rhone völgyből elszármazott világfajta, 

de máris hódít. Bőséges, hamarabb érő tanninnal megáldott igazi nagy borok készülnek belőle, fűszeresek, gyümölcsösek, olykor  

animálisak is és hosszú életűek. A legszebbek Egerben, Szekszárdon, Villányban és a Dél-Balatonon születnek. 

28. Szürkebarát: Eredeti nevén Pinot gris, a burgundiai Pinot noir leszármazottja, elterjedt a világban. A 14.szd-tól nálunk is, 

főleg Badacsonyban és a Mátrai vidéken hozza legszebb formáit. Finom florális, gyógynövényes, olykor citrusos krémes 

textúrájú, s mivel kiváló cukorgyűjtő, a kis maradék cukortól néha félszáraz / félédes. 

29. Tokaji aszú: A borok királya s a királyok bora! A helyi fajták – furmint, hárslevelű, muskotály, zéta – nemesen töppedt 

aszúszemeinek felhasználásával készül. Természetes nemes édes bor, káprázatos illatok, ízek kavalkádja.  3-6 puttonyos, amely az 

aszú szemek mennyiségét egyúttal az édesség fokát jelöli. E világritkaság a 90-es évek óta reneszánszát éli. 

30. Tramini: Fűszeres és piros változata van. Dél-Tiroli eredetű fajta, finom rózsa illatú olykor az egzotikus licsire emlékeztet. 

Elzászban hozza legszebb formáit. Nálunk az északi borvidékeinken, Móron valamint a Mura mentén hoz kiemelkedőt. 

31. Zöldveltelíni: Ausztria mind fontosságban mind elterjedtségében első számú fajtája. Újabban a világpiacon hatalmas sikereket érnek el 

vele. Nálunk az Észak-Dunántúlon, valamint a Balatonnál vannak jelentősebb ültetvényei. Jó savú, finoman fűszeres bort ad, a könnyű 

karcsútól, a vaskos testes csúcsborig mindenre alkalmas, pezsgőalapanyagként is jelentős. 

32. Zweigelt: A Kékfrankos és a Szent Lőrinc keresztezése. Az osztrákok másik fő fajtája. Kellő korlátozással kiváló a bora, 

nálunk terhelhetősége miatt tömegbor lett, csak kevesen veszik komolyan. Sopronban, Villányban itt-ott csodákra képes, másutt 

beházasítják. Finom gyümölcsös szerkezete, szelídebb savai, jó tanninja kínálja magát. 

 


