
Michalovce - a zempléni 
turizmus kapuja 
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Tokaj-Hegyalja a legkisebb szőlőtermő terület Szlovákiában és kül-
földön egyaránt. Területe csupán 907 hektár és Trebišovtól délre 
található. Ez magába foglalja Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, 
Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky, Borša, Zemplín, Ladmov-
ce és egyéb falvakat.

 Tokaj borvidék egyedi szőlőfajtákkal rendelkezik, mint a Furmint, 
Lipovina és a sárga Muskotály. Ezekből készülnek a száraz (Omšové, 
Tokaji száraz szamorodni), édes (Tokaji édes szamorodni, Tokaji 2-6 
puttonyos) és fajtaborok. 

Mivel ez a borvidék egészen különleges és a történelme, látnivalói, 
hagyományai és szokásai, valamint a bortermelés technológiája 
és a szőlőtermesztés módja az emberek számára nagyon vonzó, 
az idegenforgalom előmozdítására valamint a kultúra és kulturá- 
lis-társadalmi élet fejlesztése céljából létrejött az ún. Tokaj borút.

A Tokaji borúton tokaji községek, borászok és bortermelők, kultu-
rális és történelmi emlékek, borszaküzletek, borozók, étkeztető és 
vendéglátó szolgáltatások, utazási irodák valamint a tokaji borvidék 
fejlesztésében résztvevő kézművesek és egyesületek találhatók.

I. Tokaj borút
Borút és borászat
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Ez a fiatal progresszív családi pincészet a szlovák Tokaj központ-
jában működik, gazdag borkészítési hagyományokra épül. Ez az 
újgenerációs bortermelő család továbbra is betartja a klasszikus 
tokaji bor készítésének módját, mely szerint a régi oxidatív mód-
szerrel készítik és középkori tufapincében érlelik. A jövő azonban 
az új generációé, ezért Malá Tŕna-n új üzemcsarnok is található, 
ahol a „modern Tokaj” készül, különleges reduktív technológiával a 
Furmint, a Lipovina és a sárga Muskotály alapfajtáiból. 

Tokaj Macík Winery, s.r.o., Malá Tŕňa

Macík család közvetlenül a pincészetben 23 fő részére kínál szál-
lást stílusos vendégházban, borkóstolást közvetlenül a középkori 
tufapincében, valamint zempléni és magyar kulináris különleges-
ségeket.



Anna Nagyová - Zlatý strapec, Viničky
A Zlatý strapec társaságot Anna és Gejza Nagy házaspár alapította 
1992-ben és a leghíresebb magán borászati cégek közé tartozik 
a tokaji borvidéken. A borászat a tokaji bor eredeti védjegyének 
viselője, és minőségi termékei elismeréseként számos díjat nyert 
hazai illetve nemzetközi borkiállításokon. 

Ez egy tipikus családi borászat, amely már három borász generáció 
óta működik. A társaság tulajdonában mintegy 7 hektár szőlőül-
tetvény van, amelyen tradicionális szőlő fajtákat termeszt, mint a 
Furmint, Lipovina és a sárga Muskotály. Történelmileg ezek a fajták 
bizonyultak a legalkalmasabbnak a tokaji borok termelésének cél-
jára.
A bor hagyományos oxidatív módszerrel készül, modern technika 
alkalmazásával. Tufapincében érlelődik, melynek kapacitása 45 000 
liter bor. Közvetlenül a pincékben egész évben működő borkósto-
ló termek működnek 16 fő részére. A borászat területén egy vonzó 
nyári pavilon is található 45 vendég számára, ahol kellemes zene 
mellett kiváló borok mellé kínálnak helyi ínyenc csemegéket. A vál-
lalat állandó ügyfelei számára saját boraik elhelyezésére is helyet 
biztosít. 

A Zlatý strapec cég számára a legnagyobb elismerést az jelenti, 
amikor az emberek Szlovákia minden tájáról azért érkeznek a kis 
családi pincészetbe, hogy valódi és válogatott tokaji borokat kós-
tolhassanak. 
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Ez a borászati cég Slovenské Nové Mesto-i fő termelő üzemével 
csak 2007-ben alakult, ennek ellenére említésre méltó. Borai négy 
és tizenkét év alatt érlelődnek minőségük elérésére várva, egy-
edülálló 14.-ik századbeli tufapincékben, amelyek nemzeti műe-
mlékek. A pincék folyosóinak teljes hossza eléri a 2,5 km hosszú-
ságot. A klasszikus tokaji borokon kívül a társaság Tokaji forditáš és 
Omšové bor gyártásával is foglalkozik.

Tokaj & CO, s. r. o., Malá Tŕňa



Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
A Tokajská spoločnosť  Viničky s.r.o a tokaji szőlők feldolgozásával 
valamint a tokaji bor gyártásával, értékesítésével és forgalmazásá-
val foglalkozik. A társaság ügyvezető igazgatója Štefan Duč úr, aki a 
tokaji borvidék egyik jelentős falujából, Bara községből származik.

 A cég alapításának ötlete, miszerint saját tevékenységével hozzá-
járulna a tokaji borvidék fejlesztéséhezés támogatásához, megra-
gadta Duč úr képzeletét. Otthon az édesapjánál és a nagyapjánál, 
akik saját szőlőskertjükben termesztették saját szőlőjüket, amiből 
tokaji bort készítettek, már gyerekkorában találkozott a Tokaji bor-
vidékhez és a tokaji borhoz kapcsolódó fogalmakkal.

A fő hangsúlyt a tokaji bor termelésére és a tokaji szőlő fajták feldol-
gozására fektette tekintettel a hagyományos receptúrák betartására 
és magas minőségű tokaji bor előállításra. A társaság célja továbbá a 
bor új gyártási technológiáinak fejlesztése, főleg irányított erjesztés 
szintjén, ami fejlett francia borászati üzemekből származik, valamint 
a Tokaj borvidék hagyományainak folytatása és a „TOKAJ” márka be-
vezetése a hazai és nemzetközi piacra.
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A másik családi borászati vállalkozás 1990-ben alakult. Klasszikus 
tokaji bor gyártásával foglalkozik a legújabb eljárásokat és tech-
nológiákat felhasználva. A termékpalettán fajta, jelzői és minőségi 
borok találhatók, amelyek számos nemzeti és nemzetközi kiállítá-
son elnyert díjak viselői. 

J. & J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa

A Tokaji házban, amely a cég területén található, kiállító és kósto-
ló helyiségek vannak, alatta pedig 13 m mélyen egy tipikus tokaji 
pince található. A padlás területén 13 fő részére kínálnak szállást, 
valamint a golf kedvelők számára gyakorlói golfpálya áll rendelke-
zésre.



II. Michalovce - Sobrance-i 
borvidék

A cég borászati stratégiája hogy különböző évjáratú borainak vál-
tozatait kínálja a bor szerelmeseinek. Ezek a borok egyesítik a régió 
rendkívüli természeti és éghajlati adottságait, amelyeket tovább 
erősítenek a cég földalatti pincéinek különleges feltételei. A szőlő-
feldolgozás és a bortermelés technológiája az utóbbi években 
jelentős változásokon ment keresztül, amik a felkínált borok 
minőségéhez és a palackozás stabilitáshoz vezetnek, a természe-
tes termelési eljárások megőrzése mellett, felesleges vegyszerek 
használata nélkül. A kiváló minőségű termék előállításának priori-
tási kritériumai közé tartozik az alapanyaggal való takarékosság az 
egész technológiai folyamatban valamint a szőlő szüretelés utáni 
mielőbbi feldolgozása. Ezekhez a feltételekhez igazodnak a szüre-
telési folyamatok és a szőlő szállítása. A Regia TT-Pivnice Orechová 
borai rendszeresen elismerést szereznek a hazai borversenyeken. 

Regia TT spol. s r.o., Orechová

A terület szőlőültetvényei a Vihorlat hegy lejtőin terül el, Michalov-
ce és Sobrance környékén, a Zemplínska  šírava közelében, Vinné 
község mellett. A vidék borai, különösen a tramini, az édes ételek 
mellé a legalkalmasabbak.

Tibava, Orechová és Choňkovce községekben amelyek a Sobranci 
borvidékhez tartoznak, bortermelői és borászati cégek működnek, 
amelyek elsősorban a szabványos fajta és jelzői borok termelésé-
re orientálódnak, mint például a Veltlínske zelené, Rizling rýnsky a 
vlašský, Müller Thurgau, Rulandské biele a šedé, Frankovka modrá, 
Svätovavrinecké, Tramín biely, Tramín červený.

A Tibavské borok  számos hazai és nemzetközi díj tulajdonosai, ami 
kiváló minőségükről tanúskodik.
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Rudolf Staško - Invitas, Vinné
A Staškova család bortermelési tevékenységéről először 1882-ben 
tesznek említést. Ma ezt a hagyományt Rudolf Staško és felesége 
folytatja, kis cégük pedig a fehér és vörösbor előállítására szako-
sodik a helyi terroirra külön hangsúlyt fektetve. A termelés a ma-
gasabb kategóriájú kabinet borokra irányul, a borok szerelmesinek 
ajánlva.

A cég székhelye, valamint a reprezentációs terek eredeti félkörös 
borászati formában egyenesen Vinné községben találhatók. 
Ezekben az egyedi helységekben nemcsak 35 fős kapacitású bor-
kóstolással egybekötött kiállításra, hanem különféle ülésekre is 
lehetőség van.



A Tibava környékén lévő borászat gyökerei egészen a 15.-
ik századba nyúlnak vissza, viszont a PIVNICA TIBAVA s.r.o 
tevékenységét a 20.-ik század hetvenes éveiben kialakult 
hagyományokra építi, amikoris 1965-ben megalapították és 
kiépítették szőlőtermesztési-borászati üzemet a szőlő ter-
mesztése és feldolgozása céljából a Vinná pivnicát-Tibaván. 

PIVNICA TIBAVA s.r.o., Tibava

A PIVNICA TIBAVA s.r.o. cég sikeresen tevékenykedik a szőlő 
feldolgozásában, bortermelésben, új szőlőtőkéket ültet, va-
lamint korszerűsíti a cég feldolgozói kapacitását. Az eredeti 
„Tibavská pivnica” kivételes falusi turizmus-vendéglátó egy-
séggé való rekonstrukciója által, amely a közeljövőben a ter-
mészet ölén való pihenés lehetőségének széles körét tárja 
elénk, hozzájárul a régió fejlődéséhez. A látogatók minőségi 
vendéglátásban és szálláshely szolgáltatásban részesülnek, 
valamint felejthetetlen borkóstolási élményekkel gazda-
godhatnak a borpincék autentikus környezetében.
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Ezen a területen hagyományos szőlő fajtákat termesztenek, vala-
mint a Rizling vlašský-t és a Cabernet Sauvignon-t. Figyelemremél-
tó elrendezéssel és technikai megoldásokkal rendelkeznek Malý 
Horeš borospincéi.

III. Kráľovský Chlmec-i 
borvidék



Damaskus Borászat - Skalina Ladislav

A magyar határ mellett, Streda nad Bodrogom községben találha-
tó Ladislav Skalina kis borászata. A turistákat mágnesként vonzza a 
szőlőskerttel körülvett, nagyon ötletes nádfedelű vendégház.

A tulajdonos ősi családi hagyományok alapján építette ki cégét. 
Ma a cég birtokában 10 hektár szőlőskert van Streda nad Bodro-
gom területén. A saját szőlőből való bortermelés mennyisége 
évente mintegy 30 000 liter. A borászat a Rizling vlašský, Tramín 
červený, Sauvignon, Furmint, Lipovina, Frankova modrá és Alibernet 
borok termelésére összpontosít. Csoportok részére való borkóstolás 
megegyezés alapján megoldható.



www.dolnyzemplin.sk
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EURÓPAI UNIÓ

Európai Regionális Fejlesztési Alap -
a jövő befektetése

Ez a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jött létre, 

Michalovce-a zempléni turizmus kapuja projekt keretein belül.


