Felhívás
A Balatoni Szövetség a Balatoni Borrégió Hegyközségeivel közösen meghirdeti

XIX. BALATONI BOROK VERSENYÉT
Helyszín: Hotel Annabella, Balatonfüred, Deák Ferenc utca 25.
Időpont: 2022. május 26. (csütörtök) 9.30.
Támogatók:
Agrárminisztérium
Balatoni Fejlesztési Tanács
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa
A borversenyre nevezhetnek:
A Balatoni Borvidéki Régió hegyközségeinek regisztrált tagjai (magántermelők, vállalkozások,
intézmények). A termelő a nevezett borból legalább 200 palack készlettel rendelkezzen.
A benevezett boroknak a Balaton Borrégió hat borvidékéről (Balatonfüred-Csopaki, Badacsonyi,
Balaton-felvidéki, Zalai, Balatonboglári, Nagy-Somlói) kell származniuk és hegyközségi, borvidéki, vagy
területi borversenyen előzetesen legalább ezüst, vagy arany minősítést elérniük.
Nevezés: A versenyre benevezett borokat 2022. május 19.-20.-án, 9-12 óra között az alábbi helyeken
lehetséges leadni:
- Nagyrada, Kossuth L. út 51. Dél-Zalai Hegyközség Irodája
- Badacsonytomaj, Római út 181. MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutató
Állomás
- Balatonlelle, Várszói út Bujdosó Pincészet
- Balatonfüred, Kossuth u. 3. fszt. 107. terem (Közösségi Ház)
- Somlóvásárhely, Somló Kapuja Látogatóközpont Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége
A nevezni kívánt borokból 3 palackot (0,75 literes üveg) szükséges leadni (kisebb palack 0,5 literes
esetén 4 palackot) felcímkézve az alábbi adatokkal kitöltött nevezési lappal együtt:
•
a bor megnevezése, fajtája, évjárata
•
a bor termőhelye, termelő neve, címe
•
a bor jellege (száraz, félszáraz, édes, félédes, pezsgő, gyöngyöző)
A nevezési díj mintánként 4.000 Ft, melyet átutalással kell fizetni, a nevezési lapot elektronikusan a
Balatoni Szövetség címére (titkarsag@balatoniszovetseg.hu) kell elküldeni, valamint az eredeti
példányt a gyűjtőhelyen leadni.
A borokat szakértőkből álló bizottság fogja bírálni, borakadémikusokkal, szakújságírókkal, borászokkal
és a gasztronómia képviselőivel kiegészülve.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2022. július 15.-én kerül sor a Balatonon.
A versenyben odaítélésre kerülnek az alábbi címek a kategóriánként legmagasabb pontot elért
boroknak:
Balatoni Borrégió Fehér, Vörös, Rozé, Desszert és Gyöngyöző-pezsgő Bora 2022
Az öt kategória egy-egy legjobb bora külön díjazásban részesül, valamennyi benevezett bor egyedi
oklevelet kap.
Az idei évben is a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális programsorozathoz csatlakozunk, ennek
keretében e borversenyen legjobban szerepelt borok közül kerül kiválasztásra a Veszprém-Balaton
2023 Európa Kulturális Fővárosa bora és Veszprém város bora, amelyből egyeztetés szerinti
mennyiséget megvásárol az EKF és a város reprezentációs célokra.
A XIX BALATONI BOROK VERSENYÉNEK szervezési munkáit a Balatoni Szövetség
(titkarsag@balatoniszovetseg.hu, 87/481-797) végzi.
Valamennyi nevezőnek eredményes versengést kívánunk!

