
Michalowce - brama
turystyki na Zemplinie
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Region winiarski Tokaj jest najmniejszym obszarem upraw winoroś-
li na Słowacji i na całym świecie. Jego powierzchnia wynosi 907 ha,  
leży na południe od Trebiszowa. Obejmuje on osady Bara, Czerhów, 
Czernochów, Mała Trnia, Słowackie Nowe Miasto, Wielka Trnia, Wi-
niczki, Borsza, Zemplin Ladmowce i inne.

Region winiarski Tokaj jest szczególny dzięki odmianom winorośli, 
którymi są Furmint, Lipowina i żółty muszkat. Wśród nich są wina 
wytrawne (mszalne, tokajskie wytrawne), słodkie (tokajskie słodkie, 
tokaj 2 aż 6 putniowy) i wina ze szczepu.

Ponieważ jest to taki specyficzny region winiarski a jego historia, 
zabytki, obyczaje, tradycje, technologie i metody produkcji wina z 
winnic tu rosnących są atrakcyjne dla ludzi, powstał dla promowa-
nia turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego i społecznego na 
tym obszarze tak zwany Szlak Wina Tokaj.

Na tym szlaku znajdziesz tokajskie osady, plantatorów i producen-
tów wina, zabytki, sklepy z winami, winiarnie, usługi hotelarskie, 
biura podróży, stowarzyszenia rzemieślników zajmujących się 
rozwojem obszaru Tokaju.

szlak wina Tokaj
winny szlak i winogradnictwo
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Te młode progresywne winnice rodzinne działają w centrum 
słowackiego Tokaju. Opierają się ona na bogatej tradycji produk-
cji wina. Nowa generacja tej rodziny nadal utrzymuje produkcję 
klasycznego tokaju, który produkuje starą oksydacyjną metodą a 
dojrzewa ono w średniowiecznej torfowej piwnicy . Jednak przysz- 
łość należy do nowej generacji win, a więc w Małej Trni można 
znaleźć nową halę produkcyjną, gdzie powstaje „nowoczesny to-
kaj“ specialną redukcyjną technologią z podstawowych odmian 
Furmintu, Lipowiny i żółtego muszkatu.

Tokaj Macík winery, sp.o.o., Mała Trnia

Bezpośrednio w winnicy Macikowie oferują zakwaterowanie dla 
23 osób w stylowym nowym pensjonacie, degustację wina w 
średniowiecznej piwnicy, jak również tradycyjne zemplinskie i wę-
gierskie specjały kulinarne.



anna nagy – złote grono, winiczki
Firmę Złote grono założyło w 1992 roku małżeństwo Anny i Gejzy 
Nagy, jest ona jedną z najbardziej znanych wytwórni prywatnych 
w regionie tokajskiego wina. Winnice posiadają chroniony znak to-
warowy o pochodzeniu tokajskiego wina, a ich produkty wysokiej 
jakości zdobyły kilka nagród na krajowych i międzynarodowych 
wystawach winiarskich.

Jest to typowa winnica rodzinna,w której działają obecnie trzy po-
kolenia winiarzy. Firma posiada około 7 ha-wą winnicę, na której 
rośnie kilka różnych tradycyjnych odmian tokaju Furmint, Lipowi-
na i żółty muszkat. To właśnie te odmiany historycznie okazały się 
najbardziej odpowiednie do produkcji wina tokaj. Wino produko-
wane jest przez konwencjonalne metody utleniania z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Dojrzewa w torfowych piwni-
cach o pojemności 45 000 litrów wina. 
Bezpośrednio w nich, działa przez cały rok pomieszczenie do de-
gustacji win, dla 16 osób. Bardzo atrakcyjna jest także altana let-
nia dla 45 osób, które przy akompanjamencie przyjemnej muzyki 
mogą skosztować doskonałych lokalnych win i przysmaków tutej-
szej kuchni.Stałym klientom firma oferuje udostępnienie swoich 
piwnic i magazynów dla ich własnych win.

Najwyższym uznaniem dla firmy Złote grono jest kiedy ludzie przy-
jeżdżają z całej Słowacji do małej rodzinnej winnicy dla smaku 
prawdziwego tokajskiego wina.
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Winiarska firma produkcyjna w Słowackim nowym mieście 
powstała dopiero w 2007 roku, ale warto na nią zwrócić uwagę. 
Wina dojrzewają tu od czterech do dwunastu lat, czekając na 
swą jakość, w wyjątkowej torfowej piwnicy z 14. wieku, która na 
marginesie jest pomnikiem kultury narodowej. Korytarze piwnic 
osiągnają łączną długość 2,5 km. Oprócz klasycznych win z Tokaju 
produkowany jest również tokajski forditasz i wina mszalne.

Tokaj & CO, sp.o.o.



Tokajska spółka winiczki sp.o.o.
Tokajska spółka Winiczki sp.o.o.zajmuje się przetwarzaniem tokaj-
skich odmian winogron oraz produkcją, sprzedażą i dystrybucją 
win tokajskich. Dyrektorem zarządzającym jest Pan Stefan Ducz, 
pochodzący z jednej z ważniejszych osad regionu tokajskiego, wsi 
Bara. 

Pomysł na firmę, która przyczyniła by się swoją działalnością do 
rozwoju i promocji regionu Tokaj, powstał w wyobraźni pana Du-
cza jako wyzwanie. W domu z ojcem i dziadkiem, którzy w prywat-
nych winnicach uprawiali winogrona, z których produkowali tokaj-
skie wino, już od dzieciństwa spotykał się z pojęciami związanymi 
z tokajem i regionem winiarskim Tokaj.

Produkcja tokajskiego wina i przetwórstwo winogron odmiany 
Tokaj stały się jego głównym celem, szczególnie w odniesieniu do 
przestrzegania tradycyjnych receptur i wysokiej jakości wina tokaj. 
Naszym celem jest rozwój nowych technologii wina, szczególnie 
na poziomie kontrolowanej fermentacji, która pochodzi z zaawan-
sowanej winnicy francuskiej i kontynuacja tradycji regionu Tokaj i 
wprowadzenie marki „Tokaj“, na rynek krajowy i międzynarodowy.
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Kolejna rodzinna firma winiarska była założona w 1990 roku. Pro-
dukuje klasyczne wino tokaj i wykorzystuje najnowsze procedury i 
technologie. Jej asortyment to różne gatunki win i markowe wina, 
które otrzymały liczne nagrody na wystawach krajowych i mię-
dzynarodowych. 

J. & J. Ostrożovicz, wielka Trnia

W tokajskim domu, który znajduje się na terenie spółki, są sale 
prezentacji i degustacji, a poniżej na głębokości 13 m klasyczna 
tokajska piwnica. Na strychu jest zakwaterowanie dla 10 ludzi a dla 
sympatyków golfa jest dostępna golfowa łąka.



ii. Michalowsko - region 
winiarski sobrance

Strategią firmy jest oferowanie miłośnikom wina różnych wariantów 
roczników wina ze szczepu. Wina te łączą niezwykłe naturalne i kli-
matyczne warunki w regionie, które są wzmocnione przez zastoso-
wanie unikalnych warunków podziemnych piwnic i kunsztem wi-
niarzy firmy. Technologia uprawy winogron i produkcja wina jest w 
ostatnich latach w trakcie zmian, które prowadzą do utrwalenia ja-
kości i stabilności oferowanych butelkowanych win, przy zachowa-
niu naturalnych ale też konwencjonalnych metod produkcyjnych, 
bez zbędnych chemikaliów w winach. Kryteria priorytetów do 
produkcji wysokiej jakości wina to oszczędność surowca w całym 
łańcuchu technologicznym i szybkość przetwarzania winogron po 
winobraniu. Proces ten został dostosowany do warunków zbioru 
winogron i ich transportu. Wina Regie TT lub Piwnica Orzecho-
wa regularnie uczestniczą w krajowych konkursach winiarskich.

Regia TT in. sp.o.o., Orzechowa

Winnice tego regionu rozszerzają się na zboczach gór Wyhorlatu 
,wokół Michalowiec i Sobraniec,w pobliżu zemplinskiej Szirawy 
obok wioski Winne. Wina z tego obszaru, szczególnie Traminer, 
najlepiej nadają się do słodkich potraw.

W osadachTibawa, Orzechowa i Chońkowce należących do regio-
nu winarskiego Sobrance, działają winnice specjalizujące się prze-
de wszystkim w produkcji różnych standardowych gatunków win 
i atrybutywnych win jak Wetlinskie zielone, Rizling ryński i wlaszski, 
Thurgau, Rulandskie białe i siwe, Frankowka niebieska, wino św. 
Wawrzyńca, Traminer biały i czerwony.

Wina Tibawskie uzyskały wiele krajowych i międzynarodowych na-
gród, co świadczy o ich wysokiej jakości.
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Rudolf staszko - invitas, winne
Pierwsza wzmianka o uprawie i produkcji wina przez rodzinę Stasz-
ków pochodzi z roku1882. Dzisiaj ta tradycja jest kontynuowana 
przez Rudolfa Staszko i jego żonę. W swojej małej firmie specjalizu-
ją się w winach białych i czerwonych, z naciskiem na lokalny terroir. 
Produkcja skierowana jest na wyższą kategorię win, Wina Kabinett 
przeznaczone dla miłośników wina.

Siedziba firmy, a także obiekty rozrywkowe w postaci oryginalnej  
półkolistej winiarni znajdują się we wsi Winne. To wyjątkowe miej-
sce o pojemności 35 osób, może być wykorzystane do degustacji i 
prezentacji wina, ale również różnego rodzaju spotkań.



Korzenie winiarstwa w Tibawie sięgają 15. wieku, ale działal-
ność spółki Winiarnia Tibawa sp.o.o. kontynuowała tradycję 
dopiero od drugiej połowy 20. wieku, kiedy to została za-
łożona w 1965 roku i zbudowała zakład uprawy winorośli i 
przetwórstwa winogron - piwnica win w Tibawie.

Piwnica Tibawa sp.o.o., Tibawa

Firma Piwnica Tibawa sp.o.o. od 2000 roku z powodzeniem 
przetwarza winogrona, produkuje wina, sadzi nowe winni-
ce i modernizuje zdolności przerobowe przedsiębiorstwa. 
Rekonstrukcja oryginalnej Piwnicy Tibawskiej uczyniła z 
niej wyjątkowe agroturystyczno-gastronomiczne miejsce, 
które w niedalekiej przyszłości przyniesie wiele możliwości 
aktywnego wypoczynku na łonie natury, przyczyni się do 
rozwoju regionu. Użytkownicy mogą cieszyć się z wysokiej 
jakości usług noclegowych i gastronomicznych, jak również 
z niezapomnianego doświadczenia w degustacji wina w 
autentycznym otoczeniu piwnicy i winoteki.
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Uprawia się tu tradycyjne odmiany winogron, np.Rizling Wlaszski  i 
Cabernet Sauvignon. Godne uwagi swojim projektem i technicz-
nym rozwiązaniem są winnice w Małym Horszu.

iii. królewkochlmecki 
obszar winiarski



winery Damaskus - ladislaw skalina

Przy węgierskiej granicy w miejscowości Sroda nad Bodrogiem 
można znaleźć małe winnice Ladislawa Skaliny. Atrakcją dla wszyst- 
kich turystów i gości jest pensjonat z oryginalnym dachem oto- 
czony winnicą.

Właściciel zbudował swoją firmę na podstawie starych tradycji 
rodzinnych odziedziczonych po przodkach. Dziś firma ma dziesięć 
hektarów winnic w miejscowości Sroda nad Bodrogiem. Produk-
cja wina z własnych winogron wynosi około 30.000 litrów rocznie. 
Winiarstwo koncentruje się na Rizling Wlaszski, Traminer czerwo-
ny, Sauvignon, Furmint, Lipowinę, Frankowkę niebieską i Alibernet. 
Degustacje wina dla grup mogą być organizowane po uzgodnie-
niu umowy.



www.dolnyzemplin.sk

Zdjęcie: Ing. Ľudovít Földy, Szemán Tibor, Mgr. Maroš Pavlinský,
 Richard Max, archiwum Media Group, s.r.o. a Excel enterprise, s.r.o.

Projekt graficzny: Excel enterprise, s.r.o.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 
Inwestujemy w waszą przyszłość

Materiał ten został opracowany przy wsparciu finansowym 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie 
Michalowce – brama turystyki Zemplina.

UNIA EUROPEJSKA


