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SAJTÓKÖZLEMÉNY           
2017. MÁRCIUS 13. 
 

Tokaji Tavasz 2016, V. Nagy Tokaji Borárverés 

 

A Tokaji Borlovagrend idén ötödik alkalommal kínálja Tokaj-hegyalja legjobb termelőinek különleges, és 

teljesen egyedi borait  megvásárlásra! A máshol elérhetetlen borok hordós tételekben, fél vagy egy gönci 

hordó mennyiségben kerülnek kalapács alá, de különleges palackválogatások is színesítik a sort. 

 Wojciech Bonkowski-t idézve: „A Nagy Tokaji Borárverés a helyi zsenialitás legújabb megnyilvánulása: 

kitűnő példája az intelligens promóciónak, rangot ad a Tokaji borvidéknek és folyékony kincsének.” 

A Nagy Tokaji Borárverést 2017. április 22-én, szombaton tartjuk Tokaj történelmi belvárosában. Az előző 

négy év egyre nagyobb sikereket hozó aukciói után, az ötödik árverésen is felvonultatjuk a történelmi 

borvidék teljes kínálatát. 

Az árverésre 16 nagyszerű termelő, összesen 20 olyan különleges tételt nevezett be, amelyek kereskedelmi 

forgalomban jelenleg sehol sem kaphatók, és minőségüket egy szakmai kóstolóbizottság garantálja.  

 

Ronn Wiegand MS MW: „Úgy gondolom, hogy a valaha volt legjobb borok készülnek most a térségben  - 

melyekből párat a Nagy Tokaji Borárverésen is megtalálhatnak - , és nagy örömömre szolgál, hogy részese 

lehetek ennek a történelmi újjászületésnek.” 

Mészáros Gabriella: „S hogy konkrétan mit is lehet várni az idei árveréstől? Illatokat, ízeket, tapintásokat, 

jó társaságot, örömfoszlányokat és pozitív válaszokat. Hogy Tokaj és a körülötte lévő világ még kerekebb 

legyen.” 

És remek vételi lehetőségeket, kiélezett liciteket, nagy leütéseket, boldog, elégedett nyertesekkel! 

 

A résztvevő borászatok a 2017-es Nagy Tokaji Borárverésen: Barta Pince, Demetervin, Disznókő, Grand 

Tokaj, Kvaszinger Borászat, Holdvölgy, Márton Birtok, Myrtus Pince, Pajzos Tokaj, Samuel Tinon, Szent 

Benedek Pincészet, Szepsy, „Tállya Wines” válogatás, Tokaj Generation Y, Tokaj Hétszőlő, Tokaj Kikelet. 

Minden tokajibor-kedvelőt várunk az árverésre és a Tokaji Tavasz háromnapos rendezvényére. Április 21-

én, pénteken a Tokaji Borlovagrend új tagjait avatjuk a történelmi Rákóczi pincében Tokaj belvárosában. 

Ezután szakmai programmal és mesterkurzussal folytatódik a Tokaji Tavasz a Paulay Ede Színházban. 

Itt kerül megrendezésre az első „Tokaj Fair”.  

A Tokaji Portfólió bemutató, szakmai kiállítás és kóstoló során a borvilág szakembereit látjuk vendégül, ahol 

több mint 40 Tokaj-Hegyaljai borászat mutatkozhat be a nemzetközi résztvevők előtt.  

A pénteki nap estéjén két koncert és borvacsora is várja a látogatókat Bodrogkeresztúrban Acapella 

énekegyüttes, Tállyán a Panktastic zenekar szórakoztat majd. 

A teljes szombati program az árverés jegyében telik majd. 

Fél 11-kor kezdődik az árverési tételek vakkóstolója a tokaji Orthodox templomban, majd közös ebédet 

követően 14 órától lesz az árverés. 
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A rendezvény további részleteiről, és a Tokaji Borlovagrendről - melynek tagjai sorában a legjobb tokaji 

termelők épp úgy megtalálhatók, mint elkötelezett borkedvelők vagy kereskedők - a legendás borvidékről, 

Tokajról – amely 2002 óta az UNESCO Világörökség része – többet is megtudhat a 

http://tokajiborlovagrend.hu oldalon. 

Bármilyen kérdés esetén, keresse Szilágyi-Tréba Eszter az info@tokajiborlovagrend.hu e-mail címen, vagy a 

+36 70 362 5705 telefonszámon. 
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