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Fantasztikus hétvége volt! Mit is fűzhetnénk még hozzá.?
Inkább egy röpke gondolat... Idén volt a harmadik, és ahogyan azt a mondás is tartja három a
magyar igazság! Ez most tényleg beigazolódott, hiszen az első évben az időjárás a versenynek
kedvezett, komoly szél mindkét napon, küzdöttek is a csapatok keményen. A második évben rekkenő hőség, talán a nyár legmelegebb napjait éltük át a kikötőben, szél szinte nulla,
a frissítő fröccsök játszották a főszerepet. Idén viszont kellemes meleg, mindkét napon jól
vitorlázható szél, úgyhogy minden adva volt egy remek versenyhez és egy jó hangulatú partipartyhoz is. Nem kellett csalódnunk, a kiváló szervezés most is feledhetetlenné tette a kenesei
rendezvényt.
Az már csak hab volt a tortán, hogy a visszatérő csapatok és kiállító borászatok, mint régi
barátok köszöntötték egymást a Balatonfői Yacht Club teraszán... úgy látszik, az ismerkedésben is három a magyar igazság!
Nézzük meg együtt, milyen is volt az idei Borregatta-Borászregatta a magyar tengeren!
Darin Sándor
lapkiadó
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Süveges Rita (Haszon magazin) és Takács Zsolt (balról - Gere Tamás és Zsolt Pincészete) társaságában.
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A helyszín
Balatonfői Yacht Club, reggeli kávé a
teraszon, délelőtti vitorlázás, délutáni
visszatérés, bormóló, finom zenék, jó
társaság, naplementében összecsendülő
A Balatonfői Yacht CLub és kikötője madártávlatból
poharak, közös borkóstolás, vidám esti
beszélgetések, jóízű ételek, hangulatos
koncertek, ízléses szórakozás, méltó környezet. Rangos borászok, legendás hajósok,
válogatott résztvevők, smart casual. Semmi túlzás, semmi fölösleges, semmi pánik.
A Balatonkenese Balaton északkeleti csücskében fekszik, Budapesttől kb. 100 km-re délnyugatra, a Kenesei-magasparton. A balatoni telepü-lések között különleges fekvésű, hiszen az
egyetlen olyan Balaton-parti település, amely igazából sem nem déli, sem nem északi parti.
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Balatonra néző kényelmes szobák és tágas lakosztályok várják itt a baráti társaságokat, a
pihenni vágyó családokat és a konferenciák résztvevőit. A hotel szolgáltatásait étterem, kávézó,
drinkbár, konferenciaterem, fitnesz- és játékterem, valamint a wellnessközpont teszik teljessé.
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A Borregatta

Garamvári Szőlőbirtok és csapata az Avatarral

Amire csak a legszebb szavak illenek. Amire mindig szívesen emlékezünk. Amire
szeretettel készülünk. Amit örömmel várunk. Amire boldogan érkezünk. Ahol
elégedettek vagyunk.
Az első és egyetlen rangos társasági esemény vitorlázó borászok és borkedvelő
hajósok részvételével.
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Verseny célja: A versenyt kiírója, a Corso Vino Kft. azzal a hagyományteremtő céllal hozta létre,
hogy a borászmesterség, amely a vitorlázással több rokoni szállal is kapcsolódik, egy hangulatos, közös hétvégén fonódjon össze. A Borregattára azon szervezetek, cégek (borászatok, pincészetek, oktatási intézmények, kereskedések, vendéglátó egységek, bormédiával foglalkozó
kiadványok, tv, rádióműsorok képviselői stb.) indíthatnak hajót, akik a borász szakmához, a
borhoz kapcsolódó termelésben vagy szolgáltatásban tevékenykednek.
A Borászregattán azon nevezett hajók kerülnek értékelésre, amelynek kormányosa Borász. A
Borászregatta a Borregattán belül külön is értékelésre kerül.

A verseny résztvevői: Bármely YS I, II,
vagy III kategóriába sorolható, YS-számmal
rendelkező egytestű hajó. (A YS-számmal
nem rendelkező hajók a 2013-as YS-tábla
alapján kerülnek besorolásra, típus alapján.)
A versenyen való részvétel alapfeltétele azonban, hogy minden nevezett hajón legalább 1
fő egy fent említett cég képviselője legyen.
A legénységre vonatkozóan további megkötés
nincs. A hajók a nevező cég nevében vesznek
részt a versenyen. Minden hajónak versenyre
is érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
Szabályok: A versenyen az MVSZ által kiadott, 2013–2016. évre érvényes Vitorlás Versenyszabályok, az Általános Versenyutasítás
és Versenyrendelkezések, valamint a hatályos
Hajózási Szabályzat rendelkezései érvényesek. Rajteljárás (mindkét napon): A három
YS-csoport egyszerre rajtol. A túraversenyen
bőszeles vitorla használata a rajteljárás alatt nem
megengedett, az csak a rajtot követő 3 perc-cel
lehetséges, melynek leteltét 1 lövés jelzi.

Versenyprogram, versenypálya:
Túraverseny: 2013. 06. 29.
Versenypálya: szélviszonyoktól függően a
Balatonkenese–Balatonalmádi–Siófok–Balatonaliga–Balatonkenese által határolt vízterületen lehetséges. Időkorlátozás a célba érkezéshez: 16:00 óra. A túraversenyen
bőszeles vitorla használata a rajteljárás alatt
nem megengedett, az csak a rajtot követő 3
perccel lehetséges.

A Prestige Reserve csapata a Nemere II-vel,
Láng Róbert tulajdonos-kormányossal

Díjazás: Az abszolút és mindhárom YS-kategória első három helyezettje díjazásban ré
szesül. A borász kormányosok a Borászregatta díjait is elnyerhetik, valamint különdíjak is
átadásra kerülnek.
Díjkiosztó: 2013. június 30-án, várhatóan
14:00 órakor.

Hanna Bahor Borudvar csapata az Ancsika fedélzetén,
Török László irányításával

Pályaverseny: 2013. június 30.
Versenypálya: a BFYC kikötő előtti vízterületen kitűzött Up&Down pálya. A pálya teljesítése: Rajt–1–2–1–Cél. Időkorlátozás a célba
érkezéshez: az elsőnek célba futó hajó 100%kal növelt menetideje.
Értékelés: A túra- és pályaversenyt együtt
értékeljük a legkisebb pontrendszer szerint,
YS-előnyszámítás alapján.

Ipacs Zsolt és a Classica csapata

Felelősség: A versenyzők kizárólag saját
felelősségükre vesznek részt a versenyen. A
versenyrendező semmiféle felelősséget nem
vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért
vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy
azt követően következik be. A versenyzők a
nevezésükkel kijelentik, hogy a versenykiírás
feltételeit elfogadják, és azoknak megfelelnek.
Egyéb rendelkezések: A mentőmellény
használata kötelező, amennyiben a rendező
hajón a „mentőmellény viselése kötelező”,
azaz az Y jelű lobogót felvonják.
A Balatont szennyezni tilos.

A Principessa csapata
Nézd meg a többi képet is!

A Program

Gájer Bálint és Zenekara

Minden évben számos kísérő rendezvény szinesíti a Borregatta programját, nem
volt ez idén sem másként.
A hivatalos megnyitót követően kihirdetésre került - előzetes zsűrizés alapján - a Bormóló legjobb bora, és immár hagyományosan felkerült a borászat sátrára a hatalmas szőlőfürt, hogy
már messziről csalogassa az érdeklődőket. A vacsorára már majdnem minden hajó beérkezett
a kikötőbe, így a rendezvénysátor is hamar megtelt régi-új barátokkal és ezzel kezdetét vette a
Borregatátt övező baráti légkörű eszmecsere. Az est fénypontja Gájer Bálint és Zenekara volt,
akik egész este biztosították a talpalávalót.
A szombati nap a túraversenyé, már kora reggel megkezdődtek a nevezések. Ünnepélyesen átvették a kikötőt a verseny szervezői a BFYC Tiszti Clubjától és felvonták a Borregatta zászlaját. Ezt követően a kapitányi értekezleten került egyeztetésre a túraverseny pályaszakaszai, majd
kezdetét vette a verseny. Közben a parton maradt érdeklődők a Bormóló boraival és a kiállítók
termékeivel ismerkedhettek. A délutánt Sabrina Soli és Héjja Katalin hangulatzenéi lengték be
az esti díszvacsorát követően pedig a Bestiák Showband zenéjére bulizhattak a táncos lábúak.
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Vasárnap zajlott a pályaverseny és az utolsó hajók beéérkezését követően a versenybírók összesítették a pontokat. A délután fő attrakciója az ünnepélyes díjátadó volt, ahol ki-ki örülhetett,
vagy éppen szomorkodhatott az idei eredményének.

A Bormóló
Az idei évben is nagy sikere volt a Bormólónak, ahol 19 borászat, 3 borkereskedés, 1 pálinkaház és több kézműves manufaktúra is bemutatkozott a közönségnek.
Újdonság volt idén, hogy a prémium gasztronómiai termékeken túl megismerkedhettünk az Audi Sailing Academy képzéseivel, ahol a jó vitorlázók tapasztalatait
formálják át bennük érett tudássá a sportág jeles képviselői. Így bárkiből, aki jó
képességgel, ösztönnel szelte eddig a habokat, most könnyűszerrel akár a következő
Borregatta dobogós kormányosa is válhat.

9 |

A borok, lekvárok, pálinkák, sonkák, tökmagkrém és halfalatok közepette nem mehettünk el szó nélkül a móló végén kiállított autókülönlegesség mellett sem. Nem volt
olyan látogató, aki két pohár bor, és nem volt olyan versenyző sem, aki két versenyszám között ki ne próbálta volna a Jaguar F-Type hívagató ülését. Próbakörre a
móló technikai korlátai miatt ugyan nem volt lehetőség, de azért így is át tudtuk
érezni, milyen is az igazi kabrió-élmény!

Minden borászat elhozta palettájának a legszebb borait, melyek közül 21-et be is neveztek a rendezvény házi borversenyére, hogy
immár hagyományosan megküzdjenek a
idei Borregatta - “Bormóló bora” megtisztelő
címért.
A mezőny nagyon erős volt.
A Garamvári Szőlőbirtok a nemrégiben debütált Furmintissimo habzóborával mutatkozott be a zsűrinek. A Bujdosó
Pincészet a 2012-es Frissecco gyöngyözőborát nevezte a
megmérettetésre. A fehéreket
képviselte a Gedeon Kövidinkája, a győrújbaráti Deé Családi
Pincészet Rajnai Rizlingje, a Lídia Borház Bori bora, az Obzidian Bormanufaktúra Furmintja,
a Tornai Pincészet Aranykönny
nevű Zeusz bora, az Ipacs Pince
Code Zero elnevezésű furmintja,
a Hilltop Prémium Chardonnayja, Radics Barnabás Pazar névre
keresztelt Hárslevelűje és a Királyudvar Cuvéeje.
A rosék mezőnyében is szép
borokkal találkozhattak a bírák.
A Frittmann Borászat, az Ostoros
Borászat, a Csobánci Bormanufaktúra és a villányi Gere Tamás
és Zsolt Pincészet nevezett ebben
a kategóriában.
A vörösök csapata sem kevésbé volt rangos, hiszen itt szerepelt a Koch
Borászat 2011-es Cabernet Sauvigon-ja, a
Dimenzió Borászat 2009-es Cabernet Francja, a Bock Pince 2011-es Fekete-hegy Kékfrankosa, a Bodri Pincészet 2009-es Gurovica
Merlotja, a Polgár Pincészet 2007-es Elixíre
és a szekszárdi Takler Pince 2009-es reserve
Kékfrankosa.

Nem győzöm hangsúlyozni,
hogy szakmailag milyen nehéz egy ilyen döntést meghozni! A bizottságnak sem ment
ez egykönnyen, ugyanis az első
pontösszesítésnél kiderült, hogy
a dobogón pontegyezés van és a
visszakóstolás sem hozott eredményt, mert az újabb pontozás is
döntetlenre végződött!
A vendégsereg közben már türelmetlenül várta kint az eredményt.
Ekkor Ember Sándor meglepő
dolgot közölt az egybegyűltekkel:

“Többszöri újrapontozással
sem tudtuk két bor között
eldönteni az elsőbbséget, így
arra kérjük a közönséget,
kóstolja meg a szóban forgó
két bort és szavazzon a neki
tetszőre...”

Így is történt. A két fej-fej mellett
álló bor a Hilltop 2011-es Prémium Chardonnay bora a Paphegy dűlőből és a Takler Pince
2009-es Kékfrankos Reserve bora volt. Ezek
közül kellett tehát a közönségnek dönteni.
Na, mostantól már mi voltunk nehéz helyzetben! Szép számmal gyűltek a szavazatok és a
délután végére meg is született az eredmény,
mely szerint a zsűri ajánlása és a közönség
döntése alapján a Bormóló Bora megtisztelő
címet Kamocsay Ákos Hilltop Chardonnay
bora érdemelte ki!
A szavazás lezárását követően azért ki-ki kedvérevégigkóstolhatta a többi nevezett bort is
a Bormóló sátraiban.
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Nem volt egyszerű helyzetben a bíráló bizottság, hiszen nagyon kiváló, de sok esetben
azonos mércével csak nehezen összehasonlítható borok kerültek a poharaikba.

A Bormóló Bora elnevezésű borverseny ahogyan azt az elnevezése is sejteti - nem egy
sok díjból, plecsniből, oklevélből álló megmérettetés. Itt ki kell mondani, hogy az adott
évben, melyik bor érdemli ki, hogy a rendezvény legjobb boraként kínálhassák, emlegessék.

Ipacs Zsolt és a Classica csapata

Élményekkel teli hétvége
Egy rendezvény sikerét legjobban a résztvevők emlékei adják, ezért az idei Borregatát is úgy éri meg a leghitelesebben minősíteni, ha megkérdezzük azon borászok,
kiállítók, hajósok, vendégek véleményét, akik részesei voltak a balatonkenesei rendezvénynek. Ha néhol úgy tűnik majd, hogy elfogytak a jelzők és a sorokat olvasva
szó ismétlésekbe botlunk, akkor az nem ezen cikk szerzőjének a hibája, hanem az
egybehangzó vélemények hű tükörképe.
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Takács Zsolt (Gere Tamás & Zsolt Pincészete): Eddig minden évben itt voltunk. Számunkra nagyon fontos ez a rendezvény, mivel a borászatunk bemutatásán túl a versenyt egyfajta
csapatépítő kirándulásnak is tekintjük. A szervezés idén is nagyon jó volt, remekül éreztük magunkat és a regattán is jól hoztuk a hajónkat. Külön öröm számunkra, hogy a középmezőnyben
tudtunk végezni.
Deé János (Deé Családi Pincészet): Sajnos csak este kilencre tudtam leérni Balatonkenesére.
Nagyon sok ismerőssel találkoztam, és sok borász kollégával tudtam beszélgetni, akikkel csak
ritkán futunk össze. Nagyon jó dolog, hogy ez a verseny ennyire összehozza a borkedvelő
hajósokat és a hajózó borászokat. Jó volt a visszajelzés a borainkról is, így utólag látom, hogy
több rosét kellett volna vinnünk, majd jövőre másként tervezek.

Polgár Zoltán (Polgár Pince): Az elejétől
fogva nagyon szeretem ezt a rendezvényt.
Nagyon jó dolog ez a vizi élet, külön élmény
számomra a borászok és vitorlázó emberek
ilyen mód történő találkozása. Sok jó barátom van, akikkel már egy éve nem találkoztam. A Borregattának van móka része és van
verseny hangulata is. Ez nagyon pezsdítő,
különösen, hogy a második nap igazi vitorlás
élményt adott a szél, némi kis izgalommal is
tetőzve.
Árpás László (Sonkamester): Számomra talán az idei volt a legemlékezetesebb, legszebb
Borregatta az eddigiek közül. A csapat, a vendéglátás, a borok, a borászok, mind-mind remek volt. Rég éltem meg ilyen szép hétvégét,
ez számomra egy nagyon szép ünnepély volt.
Ilyen családias hangulat sehol máshol nincs
ezt bizton állíthatom. Gyönyörű hétvégéénk
volt. Imádom ezt a rendezvényt, remélem
jövőre is el tudok majd menni.

Koch Csaba (Koch Borászat): Azt gondolom, nagyon jó volt a rendezvény. Talán
most kezdi elérni azt a népszerűséget, amit
megérdemel. Nagyon sokat fejlődtünk a boraink terén az elmúlt időszakban. Több komoly díjat is elértünk, és a közönség direkt
az érmes borainkat kereste a Bormólón. Meg
is lepődtünk a látogatók jól tájékozottságán.
Sokan kóstoltak nálunk és úgy vélem tetszettek a boraink, mert palackos eladásban is szép
forgalmat értünk el.

Dr. Viszkei András (Balatonfői Yacht
Club): Nekünk óriási öröm, hogy otthont
adhatunk a rendezvénynek. Úgy vélem, hogy
három éve, amikor útjára indult a Borregatta
még csak remélni tudtuk, hogy tradíció lesz
belőle. Ma már látszik, hogy az akkori várakozásaink beteljesültek.
A vendégek - a felénk érkezett visszajelzések
alapján - jól érezték magukat. Elmondhatjuk,
hogy a Borregatta méltán egy neves, ha nem
a legnevesebb szakmai regattája a Balatonnak. Az idei évben már túljelentkezés volt a
profi vitorlázók köréből.
A jó hangulatú verseny és a parti rendezvények egyaránt öregbítik a kikötő hírnevét is,
ezért mindent meg fogunk tenni a jövőben
is, hogy a Borregattának a Balatonfői Yacht
Club adhasson otthont.

Kamocsay Ákos (Hilltop): Piszok jól éreztem magamat, és úgy tűnt számomra, hogy a
többiek is! A jó hangulat mellett az időjárás is
kegyes volt velünk.
Külön érdekesség, hogy a vitorlázó körökben
is komoly beszédtéma lett a Borregatta. Idén
elindult a versenyen a Principessa, aminek a
mannschaft-ja még nem hajózott eddig ilyen

sebességgel a Balatonon. Elmondásuk szerint
hihetetlen élményben volt részük és bebizonyították, hogy egy Libera képes ilyen sebesség elérésére a tavon, úgy hogy közben mindvégig irányítható marad.
Számomra pedig hatalmas eredmény, hogy
második helyezést értünk el és dobogóra állhattunk.
Bujdosó Ferenc (Bujdosó Pincészet):
Nálunk az egész csapat nagyon jól érezte
magát. Egy vitorlázó embernek külön élmény, ha van hajózható szél, így a jó borok
és a remek társaság mellett idén a verseny is
nagyon jól sikerült. Évente egyszer az Adrián
is szoktunk így együtt vitorlázni, ezért nekünk
külön öröm volt, hogy most a Balatonon
is lehetőségünk volt remek szélben együtt
versenyezni.
Nézd meg a többi képet is!

Év Pincészete 2013 díjra
pályázik a kunsági borászat
Elismeréssel kóstolták a látogatók Borregattán a Frittmann
Borászat borait. A selection borok mellett nagy sikert arattak a gyöngyözőborok és igen népszerűek voltak a a Szüreti
álom borcsalád tagjai is, amelyek három fajsúlyosan könynyed tételt ölelnek föl.
A Frittmann Testvérek Kft. élén a két jól ismert borász, István
és János áll tulajdonosként és ügyvezetőként. Mintegy 45 hektár saját telepítésű hagyományos, karós és kordon művelésű
szőlőültetvény van a család birtokában és további mintegy 70
hektárról vásárolnak készülő boraikhoz alapanyagot a helyi
megbízható termelőktől.
A borászati vállalkozás két évtized folyamatos fejlesztés révén nyerte el mai műszaki állapotát.
Borkészítési filozófiájuk sikerét a megszámlálhatatlan hazai
és külföldi borversenyeken elért kimagasló eredményeik is
igazolják.

A borturizmus területén nagy előrelépés volt idén a közel
600 négyzetméter alapterületű látványpince létrehozása. Itt
a betérő vendégek, miközben kortyolgatnak, bepillantást
nyerhetnek a borkészítés teljes folyamatába is.
Frittmann Testvérek Kft.
6230 Soltvadkert, Eötvös u. 5.
Tel./Fax: +36 78 482 690
info@frittmann.hu

Németh Ágnes (VinCE Magazin): A két nap
alatt két teljesen más vitorlázási élményben
volt részünk. Az első nap egy kellemes szélben telt, de inkább szólt a borozgatásról, mint
a vitorlázásról, míg a második napon sokkal
inkább a versenyzésé volt a főszerep. Nincs ok
panaszra, az egész csapat teljes erővel kivette
a részét a munkából, de sajnos a végén tudtuk
csak meg, hogy a versenybírók kizárták a
hajónkat hibás rajt miatt a versenyből. Remélem jövőre hasonlóan jó szélben versenghetünk a többiekkel.
Soponyai Géza (hajóépítő mester): Mit is
mondhatnék igazán... Nagyon jó volt idén
is a társaság. Szépen fújt a szél is, jól kellett
dolgozni a hajókon a csapatoknak. A rendezvény is jól felépített volt, hozta az elvárásainkat, hiszen nem először vettünk részt ezen a
szakmai versenyen. Szerintem mindenkinek
szép emlékei lesznek az idei Borregattáról.

Danyi Éva (Donum Terrae): Most először
voltam a Borregattán, bár korábban már megfordultam a Balatonfői Yacht Clubban hasonló rendezvényen. Nekem nagyon tetszett
ez a versennyel egybekötött nagy találkozó.
Mind a borászok, mind a hajósok közössége
egy kellemes, családias társaság, így együtt
pedig egy különleges, közvetlen, hangulatos
csapat jött össze a kikötőben. Számomra ez
egy teljesen új közeg volt, így minden percét élveztem a hétvégének. Kiállítóként azt
tapasztaltam, hogy a közönség nyitott a termékeink iránt. Nem régóta vagyunk jelen a
magyar piacon, ezért nagyon fontosnak tartom az ehhez hasonló bemutatókat.
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Doszpod László (Prestige Reserve Club):
Nagyon pozitív volt az időjárás a hajónknak!
A Nemere II-nek ez a szél áll jól, ilyen időben
mozog csak igazán szépen. A csapatot kicsit
alulméreteztük, de így is álltuk a sarat. Végül
még én is meglepődtem, amikor megtudtam,
hogy az abszolút rangsorban harmadik a
helyen végeztünk.
A Bormólón is nagyon jó volt a hangulat a
zenei programok közül nekem személy szerint a Gájer Bálinték koncertje tetszett a legjobban.

Szakmailag is sok ismerőssel találkoztam.
Részt vettem a Bormóló borának a megválasztásában is. Szerintem a közönség megérdemelten hozta ki győztesnek a Hilltop Chardonnay borát. Ez a tétel nálunk is nagyon
szépen szerepelt és nemcsak a bor minőségét
tekintve zseniális, hanem ár-érték arányban
is, ezért mi Best-Buy díjban is részesítettük.
Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy
a Prestige Reserve díjkiosztóját a Bormóló
közönsége előtt tarthattuk meg.
Mindent összefoglalva, a Borregatta egy nagyon jó hangulatú, baráti hangvételű, mindenben rugalmas rendezvény. Annak ellenére,
hogy ezen a hétvégén Budapesten is zajlott
egy nagyon jó nevű boros rendezvény és az
Adrián is volt egy boros-vitorlás program, a
Borregatta maximálisan elérte a célját.

PROMÓCIÓ

Bock József (Bock Ppince): Hála az Istennek, kiváló időnk volt a
vitorlázásra a hétvégén. Jó találkozások voltak már a rajt előtt is és
később, délután is sok kedves ismerőssel találkoztam. Kellemesen elbeszélgettünk több társaságban is, ahonnan természetesen a jó borok
sem hiányozhattak.
Farkas Gabriella (Corso Vino): Szervezőként nagyon örültem, hogy
az előző évihez közel azonos csapatlétszámmal zajlott az idei verseny.
Tavaly 47 hajó indult, míg az idei megmérettetésre 46 hajó regisztrált,
ami közben még egy csapattal egészült ki.
Kedvezett az időjárás is a versenynek, remek szelünk volt csodálatos
napsütéssel. Minden forgatókönyv szerint zajlott és aminek külön
örültem, hogy a vitorlás szakma is nagyon pozitívan vélekedik a Borregattáról.
A Bormólóra idén a csúcsborászatok mellett nagyon szép számmal
érkeztek kisebb, családi és kézműves borászatok is. Így egy nagyon szép
borkínálatot tudtunk felvonultatni azoknak a vendégeknek, akik nem
a versenyre, csak a kísérő programokra, vagy kifejezetten a borkóstolás kedvéért érkeztek a rendezvényre.
A koncertek is nagyon jó hangulatban zajlottak. Az esti és napközbeni
étkezésekre a Kocsis Bálint vezette csapat pedig igazán finom falatokat
készített.
A látogatók számán is meglátszott, hogy komoly híre kezd kialakulni a
Borregattának, a szombati napon a napijegyek eladása minden eddigi
csúcsot megdöntött.
Nézd meg a többi képet is!

Bormámor –
Principessa 18+
Így számolt be a Principessa a versenyről és a rendezvényről - principessa.hu
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A hétvégi Borregattáról abszolút győzteseként távozott az Obzidián-Principessa
csapata. Első alkalommal vett részt az egység ezen a kitűnő szakági regattán, ahol
a kiváló borok és remek csapatok társaságában a túra, majd a pályaversenyen is
elsőként haladt át a célvonalon. A parton a bor, a vízen a sebesség fokozta a mámort
– nem is akárhogy.
A palackokban és a bormóló kóstolósátraiban jobbnál jobb borok, a móló végében egy ugrásra
kész Jaguár kabrió, a pályán szombaton 17-20, vasárnap pedig 25-28 csomós alapszél várta a
versenyzőket Az Obzidián, a Hilltop, a Bock, a Bujdosó és a további borászatok nagy csábítást
jelentettek, de a 16 fős legénység hősiesen ellenállt, és a mámort ezúttal is a vízen kereste.

A szombati futamot az idei versenyszezon legerősebb szelében, 14-15 csomós sebességet is
elérve magabiztosan teljesítette a csapat. Ez a verseny a Kékszalagra való felkészülési program része is volt; az inkább gyengeszeles Fehérszalag után kifejezetten ízlett a legényeknek a
munkásabb és a határokat tágító rohanás. Az Obzidián hűsítő tokaji boraival koccintott a csapat a sikerre, aztán a szokásos napi értékelés keretében nyugtázta a vízen történteket.
Vasárnap reggel a balatonfői kikötőben 20 csomó feletti szél és emiatt számos aggódó kormányos fogadta a Hercegnő legényeit. Többek már arról beszéltek, hogy a viharos szél miatt
törlik a futamot. A rendezők dicséretére legyen mondva, hogy ésszerűen reagáltak, és a pályát
ugyan átalakították, de kiküldték a mezőnyt a vízre. Az csak később derülhetett ki, hogy futam
idején 30-35 csomó közötti befújásokkal kellett megküzdeniük a versenyzőknek.
Tudtuk, hogy szombaton még nem értük el a végső határt, amit máris visszaigazolt a vasárnapi menet. A briliáns csapatmunkának köszönhetően a Principessa tökéletes kontroll alatt
átlépte a 18 csomós sebességet és belépett a mámorzónába.
Az egy kilométer hosszú pályán jeltől-jelig csak percek maradtak arra, hogy a legénység
felkészüljön a következő manőverre és a szembe hajózó mezőnyre, de hibátlanul működött a
bow, a balance, a pit, a trim, a sail manager egyaránt. Rauschenberger Miklós a „rohanógépek”
számára már uralhatatlannak tartott szélsebesség-tartományban biztos kezű kormányzással
ismét bebizonyította, hogy a Hercegnő a leggyorsabb egytestű hajó a Balatonon.
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Szerző: PYC
Fotó: Rozsdi

Mi kell a Borregattához
a boron és a regattán
kívül?
Magyarország legjelentősebb vitorlás magazinjának beszámolója - porthole.hu
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Kell először is elegendő résztvevő, elegendő hajóval. Azután kell elég víz a Balatonban. Jó, ha etetik, itatják az embert és el is szórakoztatják. És persze szél, szél, szél.
Nélküle hiába az egész. Az elmúlt hétvége összesítéseként elmondható, hogy ha
szél van, méghozzá jó 20-30 csomós szél, akkor van elég adrenalin, ami után vannak mosolygós arcok, jó történetek, akár csalódások, de az biztos, hogy van miről
beszélni. Igen, a jó bor mellett általában jó és őszinte beszélgetések alakulnak.

Az immár harmadik alkalommal megrendezett Bor- és Borászregattát a fentiek mind jellemezték. Annyi bizonyos, hogy rendkívül színes, eseménydús hétvége van a hátunk mögött. A
Balaton egyik legszínvonalasabb kikötőjében egy rendkívül nagyszabású, nívós üzleti regatta
megrendezését vállalta magára három évvel ezelőtt a Corso Vino Kft, melynek ötletadói és
alapító tagjai olyan vitorlázók, akik borászok is egyben. Elsősorban fontos társasági esemény
ez a borászok és a vitorlázók számára is, másrészt kellemes verseny, de jó volt látni, hogy
nagyon komoly hajók és versenyzők vannak itt, és nagyon komolyan is veszik a versenyzést.
Tulajdonképpen Sopi, aki a Garamvári Szőlőbirtok színeiben indult idén is, ezt már nagyon
jól megfogalmazta a versenyt jellemezve: „A Borregatta egy olyan kiváló társasági esemény,
ahol vitorlázni is lehet. Bár nagyon komoly hajók és csapatok vannak mindig a mezőnyben, mégsem a győzelemért folytatott verseny a legfontosabb. A vitorlázás, a borok és a Balaton szeretete,
az egymás iránti érdeklődés értékes közösséget kovácsol a résztvevőkből. Különleges lehetőség
arra, hogy megismerjem az embert a boroscímke mögött, hogy felfedezzek új neveket, fajtákat,
évjáratokat. Számomra - a Casablanca legendás mondatát idézve - egy gyönyörű barátság kezdete volt mindkét Borregatta. 2011-ben itt szállt versenybe először a saját építésű Nautic 370es versenyhajónk, mellyel 2012-ben a Garamvári szőlőbirtok zászlaja alatt 2. helyezést értünk
el. Azt gondolom, hogy eredménylistától függetlenül ezen a prémium rendezvényen mindenki
nyertes, de egészséges versenyszellemmel szólva: 2013-ban az abszolút győzelemre megyünk.”
És mentek is. A Garamvári Szőlőbirtok színeiben induló Admiral Markets Avatar abszolútban
a második helyet érte el az Obzidian-Principessa mögött. A harmadik helyen a Nemere II végzett a Prestige Reserved színeiben.
Borász kormányosok is állhattak dobogóra. A versenyre vállalkozó 8 borász igencsak nagy
küzdelemben, erős mezőnyben és erős szélben mérkőzhetett meg egymással. A borászok
között nem volt legjobb, mindenki egyaránt jó volt.
Mit mond egy borász a rendezvényről?
„Számomra nagy öröm, hogy a rendezvény három napja alatt csak mosolygó arcokat látok. Komoly elismerés a számos pozitív visszajelzés. Éppen ezt szerettük volna elérni: teremtettünk egy
olyan ritka alkalmat, ahol a szakmától függetlenül jól érezhetik magukat a borászok.” - mondta
Kamocsay Ákos, akinek a fia, ifj Kamocsay Ákos idén külön is rajthoz állt, és egy borász kormányosnak járó különleges különdíjat is átvehetett.
Az esemény jellegzetességét, szépségét és színvonalát valóban a kikötői mólón hosszan elnyúló sátrak sora adta, a Bormóló, ahol jó borokkal, és nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott,
szőlő- és borkedvelő emberekkel ismerkedhettünk meg: a borászokkal. Nagyon jó volt látni a
lelkesedést az ő arcukon is a vitorlázással kapcsolatban. Jó visszajelzés volt, amikor egy etyeki
borászról megtudtam, hogy három éve itt szerelmesedett bele a vitorlázásba, és azóta is elmaradhatatlan résztvevője az eseménynek minden évben.
Volt aztán itt még nagyon finom sonka, sajt, babzsák heveredők, vízparti társalgók, szép autók, igényes élő zene neves fellépőkkel, tánc hajnalig. De ezekről beszéljenek majd a képek.

Szerző: Kövendi Eszter
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Biztosan sok mindenről nem emlékeztem meg, mert olyan kalandos volt a hétvége, de hamarosan egy vitorlázó és egy borász élménybeszámolóját is közre adjuk majd és talán ők két
másféle megközelítésben foglalják majd össze.

Prestige borok a
bormólón!
A Borregatta ideje alatt adták át a PRC díjakat - prestigereserve.hu
Prestige Reserve Club a 2013 első féléves eredményhirdetését a III. Borregatta
Bormólóján tartotta 2013. július 29-én.
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Nem csak a borászok, de a Club is nyertese lett ennek az eseménynek, hiszen a III.
Borregattán a Prestige Reserve csapata a Nemere II-vel, Láng Róbert tulajdonoskormányossal, dobogós 3. helyezést ért el az abszolút sorrendben.
A hagyományos borversenyektől eltérően ezen a megmérettetésen nincsenek ezüst, bronz,
vagy egyéb színű érmek, mivel a zsűri csak az adott kategóriába bejutott legjobbakat díjazza aranyéremmel. A Prestige Reserve védjegyek kifejezetten fogyasztói igényekre hangoltak,
hiszen csak így adnak kellő útmutatást a vásárlóknak borvásárlási döntéseikhez.

A Prestige Reserve az igazán jó borokat emeli ki a 85 pont feletti kategóriában, a Top 10
Újbor a már frissen is jól fogyasztható finom
borokat különbözteti meg. A Best Buy kategóriába a 80-90 pont közötti borok akkor
kerülhetnek, ha áruk az egyes pontokhoz rendelt maximált ár alatt garantálható. A Vinum
Bonum Naturalis védjegy azokra a borokra
alkalmazható, amelyek készítésénél mind a
szőlőtermesztésben, mind pedig a borászatban minimalizálták a „művi” beavatkozások
számát és mértékét.
Összesen 74 bor került díjazásra (35 Prestige
Reserve, 25 Best Buy, 10 Top Újbor és 4 Vinum
Bonum Naturalis).
Nagy sikert aratott mind a zsűri tagok, mind pedig a borászatok körében a Prestige Reserve
Open tesztek új rendszere, ahol alkalmanként az érintett borászatok 1-1 képviselője részt vehetett a vakteszteken, ezáltal bepillantást nyerve az értékelés módszerébe, és a műhelymunkába.
A zsűri által alkalmazott DOS-99 tesztmódszer a vizsgált borok komplexitásán és koncentrációján túl különösen nagy hangsúly fektet azok egyensúlyára és harmóniájára, azaz végső
soron az élvezeti értékére.
Az eredményeket elemezve külön öröm, hogy
mind a már jó nevű (Dúzsi, Konyári, Günzer
Zoltán, Vesztergombi, Kovács Nimród, St.
Andrea, Polgár), mind a méretében nagyobbnak számító (Hilltop, Varsányi), mind pedig a kézműves borászatok (Kertész, Szatmári,
Szecskő, Losonci, Karner) is jól szerepeltek a
megmérettetésen.
A Club és a zsűri nevében Doszpod László
és Ember Sándor gratulált a győzteseknek,
további sok sikert és jó borokat kívánva.

Szerző: Doszpod László
Nyertes Borok Listaja 2013/1 innen letölthető
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Nézd meg a díjátadó képeit!

Eredmények
Kevés olyan rendezvényt tudnék megnevezni, amelyik évről évre többet tud adni a
résztvevőknek, de egy biztos, a Borregatta eddig minden évben rá tudott kontrázni
az előzőre. És ez nagy szó! Az idei évben mind a versenyek, mind a bormóló, mind
a party rendezvények felülmúlták az eddigieket.

III. Borászregatta végeredmény
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Hely

Csapat

Hajó

SailNo

Kapitány

túra

pálya

Total Nett

1.

Feind Borház

Westport

35

Feind Zoltán

1.0

1.0

2.0

2.0

2.

Garamvári

Challenger

124

Baranyai Péter

2.0

2.0

4.0

4.0

3.

Kádár Hungary

Nagymedve 908

Ember Sándor

3.0

4.0

7.0

7.0

4.

Ferenc Pince Csigavé

Helikon

DEN 3 (2)

Punk Árpád

6.0

3.0

9.0

9.0

5.

Bujdosó II

Hableány

1068

Bujdosó Ferenc

4.0

5.0

9.0

9.0

6.

Bujdosó

Kerecsen II

1627

Bujdosó Zsigmond

5.0

6.0

11.0

11.0

7.

Hilltop III.

Blue Star

33

ifj Kamocsay Ákos

8.0

7.0

15.0

15.0

8.

Bock

Barbi

1137

Szabó Péter

7.0

9.0 DNC

16.0

16.0

III. Borregatta abszolút végeredmény
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III. Borregatta YSI osztály végeredmény

III. Borregatta YSII osztály végeredmény

III. Borregatta YSIII osztály végeredmény
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Mi fán terem a diókrém
és az áfonyaecet?
Megmondom őszintén, én sem sokat hallottam eddig felőlük, pedig - mint az a
Bormólón folytatott kóstolásom során kiderült - nagyon finomak és még egészségesek is. Ez kell nekem!
Így kötöttem ismertséget a Donum Terrae termékeivel és megtudtam, hogy márkanevük
manufakturális eljárással készült magolajok, olajos magvakból készült natúr krémek és ecetkülönlegességek válogatott csoportját öleli fel, melyeket családi vállalkozásuk már két éve forgalmaz Magyarországon. Már csak egy kérdésem maradt ezután... mit lehet belőlük készíteni?
Válaszként receptek áradatával halmoztak el, melyek közül ketőt meg is osztok mindenkivel :)

Diókrémes kelt palacsinta
áfonyaecetes aszalt szilvával
Hozzávalók 4 főre:
16 dkg rétesliszt
4 dl tej
3-4 ek Donum Terrae Diókrém
4 tojás
2 ek nádcukor
2 ek vaníliás cukor
6 dkg olvasztott vaj
2 dkg élesztő
aszalt szilvás ragu:
20 dkg aszalt szilva
2 dl vörösbor
2-3 ek nádcukor
1 tk fahéj
2-3 ek Donum Terrae áfonyaecet

Az élesztőt elmorzsoljuk a liszttel, majd hozzáadjuk a felolvasztott vajat, langyos tejet, tojást, diókrémet,
cukrot, és lehetőleg habverővel simára keverjük. Sűrű palacsintatésztát kapunk. Félretesszük pihenni jó
háromnegyed órára, amíg a tészta kissé megemelkedik, és tele lesz buborékokkal (vigyázat: ideális körülmények között a tészta virgonc életre kel a tálban, ügyeljünk, nehogy kifusson belőle!)
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A megkelt tésztából kis merőkanálnyi halmokat adagolva vastagabb, duci palacsintákat sütünk. Ha teflon
serpenyőt használunk, nincs szükség további zsiradék hozzáadására, ha nem, akkor viszont minden sütés
előtt olajozzuk meg a serpenyőt.
Az aszalt szilvás szószt a következőképpen készítettük: nálunk alapvetés, hogy még ha nem is tudjuk, mi
lesz az aszalt szilvából, az biztos, hogy egy éjszakára finom (vagy akár kevésbé finom) vörösborba beáztatjuk, a szilva pedig másnapra szépen teleszívja magát a nedűvel, s finomra puhul. Az így beáztatott szilvát
a borral együtt feltesszük melegíteni, hozzáadjuk a nádcukrot, a fahéjat és az áfonyaecetet, annyit, hogy az
édes és a savas ízek számunkra kellemes harmóniába keveredjenek egymással. Lassan felforraljuk a szilvát,
majd a gyümölcsök felét kihalásszuk és összeturmixoljuk, aztán visszaadagoljuk a szószhoz, így sűrítve azt.
Az egészben maradt porhanyós gyümölcsöket nem bántjuk.
A palacsintákat még melegen, az aszalt szilvás raguval megfürdetve tálaljuk.

Zellerkrém karamellizált
szőlővel és ropogós quinoával
Nagy Róbert (Kísérleti konyha) receptje
Hozzávalók 4 főre:
250 g zeller
1 ek édesköménymag
250 ml zöldségalaplé
1 ek Donum Terrae zamatos szőlőmagolaj
2-3 ek repceolaj
2 csepp chiliolaj
2 ek quinoa
maréknyi fehér és piros szőlő
25 ml száraz vermut (Noilly Prat)
50 ml Donum Terrae dióolaj
1 újhagyma zöldje
só
olaj frittírozáshoz

Tegyük a quinoát egy szűrőbe és forrázzuk le forrásban lévő vízzel. Tegyük a quinoát egy kis lábasba, fejdük
be kb. kétszeres mennyiségű forró vízzel és fedő alatt főzzük puhára. Ha megfőtt, szűrjük le és vékony rétegben terítsük szét egy sütőpapírral vagy silpat lappal befedett tepsin. Szórjuk meg egy bő csipet sóval.
Résre nyitott ajtó mellett kb. 80°C-on 1-2 óra alatt szárítsuk ki a sütőben a főtt quinoát. Szárítás után kézzel
morzsoljuk össze a quinoát és tegyük félre.
Mossuk le a zellert, távolítsuk el a héját és a barna foltokat, majd vágjuk 1cm-es kockákra. Tegyünk egy
nagy lábasba 1ek édesköménymagot, öntsük rá a forró zöldségalaplevet és helyezzük rá a párolóbetétet.
Tegyük a zellert a párolóbetétbe, szórjuk meg egy bő csipet sóval és fedő alatt pároljuk teljesen puhára.
Ha megfőtt, rakjuk át a zellert egy edénybe és szűrjük le a lábasban maradt levet. Pürésítsük a zellert 1ek
szőlőmagolajjal, 2-3ek repceolajjal és annyi leszűrt alaplével, hogy egy szép krémes állagú eredményt kapjunk. Szükség esetén kenjük át a pürét egy finom szűrőn. Ízesítsük a pürét sóval és 1-2 csepp chiliolajjal.
Tartsuk a pürét melegen, vagy tegyük hűtőbe és tálalás előtt kis lángon folyamatosan kavargatva óvatosan
melegítsük meg.
Egy kis lábasban forrósítsuk meg az olajat a frittírozáshoz. Ha forró az olaj, süssük a szárított főtt quinoát
benne szép barnára. Szűrjük le a quinoát és konyhapapíron alaposan csepegtessük le.
Közvetlenül tálalás előtt forrósítsunk fel egy kis serpenyőt. Mossuk meg a szőlőt és vágjuk félbe a nagyobb
szemeket. Tegyük a félbevágott szőlőszemeket a vágási felületükkel lefele a száraz serpenyőbe és röviden
hagyjuk a felületén karamellizálódni. Adjuk a serpenyőbe az egész apró szőlőszemeket és lengessük meg
a serpenyőt, hogy felszedjük a letapadt félbevágott szemeket. Öntsünk a serpenyőbe kb. 25ml száraz vermutot és szórjuk meg a szőlőt egy csipet sóval. Hagyjuk a levet kissé elfőni, majd vegyük le a szőlőt a tűzről.
Tálaláskor tegyünk kis előmelegített poharakba 3-4ek zellerkrémet. Tegyünk rá kb. 1ek karamellizált szőlőt
és szórjuk meg ropogós quinoával. Locsoljuk meg a poharakat kb. 1-1ek dióolajjal és díszítsük vékony
csíkokra vágott újhagyma zölddel.
Tipp: Ha van habszifonunk, töltsük bele a forró zellerkrémet, csavarjunk bele egy habpatront (N2O), alaposan rázzuk össze a szifon tartalmát és a szifonból adagoljuk a pürét a poharakba. Adagolás közben alkalmanként “rázzuk le” a habosított pürét a szifon fúvókájához.

Mi is a... quinoa?
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Az inkák tudták, mi a fittség titka, hiszen fő ételük hosszú időn át a
quinoa volt. Ez a csodálatos növény nem tartalmaz glutént, alacsony
kalóriatartalommal büszkélkedhet, és az egyik legjobb növényi fehérjeforrás. Található benne C-, E- és B-vitamin, továbbá az öregedésért is
felelős szabadgyököket hatástalanító béta-karotin, az ásványi anyagok
közül pedig magnézium, vas, foszfor, cink, kálcium, valamint minden
olyan aminosavat tartalmaz, melyre a szervezetnek szüksége van.

A receptekben felhasznált magolajokat,
olajos magvakból készült natúr krémeket és
ecetkülönlegességeket forgalmazza:
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FIGYELEM! A magazin interaktív tartalmakat tartalmaz, melyek érintésre, vagy kattintásra külső tartalmakat, weboldalakat nyithatnak
meg. A DS-Network Kft. semminemű felelősséget nem vállal a kapcsolt,
vagy linkelt külső oldalak tartalmáért, az kizárólag az ezen oldalakat
üzemeltetők felelőssége.
A magazinban felhasznált írások és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem keres-kedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben
számítógépen tárolni.
A kiadó a meg nem rendelt kéziratokat, képeket, elektronikus rögzítésű
anyagokat nem őriz meg és nem küld vissza! Ezalól kivételek a pályázatokra érkezett írások, pályaművek.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőség tagjainak, vagy a kiadó véleményét. A hirdetések
közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági
reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
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