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A mellékletet írja és szerkeszti: Wurmbrandt András

A napfény ízei
A hónap pincészete

A Pécsinger Szôlôbirtok
Lehet-e az olaszrizlingből könnyű,
gyümölcsös bort csinálni? Sikerülhet-e
egy gazdálkodásban a generációváltás úgy, hogy az operatív vezetőcsere
a terméket tekintve jelentős minőségi
ugrással is jár? És vajon fontos-e,
hogy egy szőlőfeldolgozó üzem épülete ne csak funkcióit tekintve legyen
rendben, hanem még jól is nézzen ki?
A Pécsinger család mindhárom
kérdésre igennel válaszolt a közelmúltban, melynek bizonyosságát mi

is megtapasztalhattuk a győrújbaráti
Báródomb szemet vonzó zöld épületében, ahol többek között természetesen olaszrizlinget kóstoltunk. Ifjabb
Pécsinger János szerint egy olyan
bort, mint amilyen a nyári szerelem.
De mielőtt választ adunk az induló kérdésre, és egy kicsit részletesebben is
megvizsgáljuk Pécsingerék palackba
zárt új szerelmeit, ugorjunk vissza az
időben, Jánostól Jánosig, azaz a fiútól
az apáig.
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Pécsinger János szavatartó ember. Amikor több mint 20 évvel ezelőtt
kisfiával a győrújbaráti Báródombon
szánkózott, megígérte a kis Jánoskának, hogy egyszer házat épít neki a területre. A fiú felnőtt, és hogy a családi
legendáriumban még szimbolikusabb helyet kapjon a történet, a két
férfi együtt épített – no nem egészen
házat, hanem sokkal inkább – új jövőt.
A több mint két évtizede szőlőműveléssel és borkészítéssel is foglalkozó agrármérnök apa ugyanis felismerte az idők szavát: a jól kipróbált, hordós technológia helyét átvette az acéltartályos reduktív eljárás, illetve az ezzel kombinált fahordós érlelés. Az így
készült borok üdébbek, frissebbek,
élénkebb illat-, íz- és zamatvilággal
rendelkeznek, és ami ennél is fontosabb – már ha ebből él az ember –, a
fogyasztók többsége ma már az ilyen
típusú palackozott borokat keresi. A
rendszerváltás után anyai nagyapja
földjeit kárpótlásból visszaszerző, ma
50 hektáros szőlőültetvénnyel gazdálkodó agronómusnak volt milyen alapokon újragondolni a családi gazdaság talán legromantikusabb üzletágát. A szőlőeladásnak köszönhetően
ugyanis olyan meghatározó borászatokkal alakított ki jó kapcsolatot, mint
a balatoni Varga, a somlói Kreinbacher – vagy épp a pannonhalmi Apátsági Pincészet. Ahogy mondja, a lédigbor piac egyre inkább szűkül, kocsmából is kevesebb van, és az ahhoz
a minőséghez, kiszereléshez szokott fogyasztók is egyre inkább
eltűnnek. Olyan útra kellett tehát lépniük, amelyen a piac
nem akadályozó, hanem ösztönző szerepet tölt be. Pécsinger János persze azt is tudja,
hogy az új műsorhoz – stabil,
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jó minőségű, több szegmensben is értékesíthető, csavarzáras palackban pihenő borok – új férfi is kell,
és fiával szövetkezve új tervet rajzolt.
Ennek egyik pillére az ökogazdálkodásból származó szőlő- és almalékészítés, a másik pedig a borászat lett.
Mindehhez uniós forrást is nyertek, és
felépült az Ekler Dezső, Ybl-díjas építész által tervezett szőlőfeldolgozó,
amely a pasztőröző eljárással készülő
gyümölcslevek mellett alkalmas reduktív és hordós érlelésű borok előállítására is.
De ha már itt tartunk, időzzünk egy
kicsit az épületnél is, amelynek tervezője nem ismeretlen a borászok között, hiszen több pincészet papírra vetése fűződik a nevéhez. Ahogy az operatív feladatokat, úgy a szót is időközben átvevő ifjabb Pécsinger János
meséli, Ekler Dezső – egyébként rá jellemző módon – rejtett az épületbe
1-2 csavart is, amelyekre ők csak később jöttek rá. Ilyen például, ahogy azt
az Octogon építészeti magazin is
megírta, hogy
„a borászat

belső szögtörésének vektora átcsúsztatható, rávetíthető, vagyis párhuzamos a pannonhalmi bazilika tengelyének vonalával. A két vonal, a két épület szerkesztési elve összefügg!” Na tessék,
mondhatjuk, a tradíció, a múlt és a jövő összecsengésének egy újabb szimbóluma a Pécsinger szőlőbirtokon,
amelynek levét a 2015-ös évjáratból
töltötték először palackba. S ha már
itt tartunk, konkretizáljuk, hogy a
mennyiségét tekintve mindenképpen
zászlóshajónak számító olaszrizling
mellett milyen fajtákra alapoznak – folyamatban vannak egyébként az új telepítések is – a Báródombon. A fehérek közül pinot blanc, királyleányka,
cserszegi fűszeres, rajnai rizling, irsai
olivér és sauvignon blanc adja a repertoárt, amelyet a merlot, pinot noir és
a cabernet franc sor színesít. Jelenleg
három tétel van palackban, a már említett olaszrizling fajtabor,
amelynek gyümölcsös
jegyei, lehengerlő illatés ízanyagai átgondoltatják
velünk
mindazt, amit eddig
nagyapáink kedvenc
fröccsboráról
hittünk. Na igen, jegyzi
meg ifjabb Pécsinger

János, hazánkban élő, egyébként
francia borász szaktanácsadójuk érti a dolgát, az intenzív zöld almás, körtés, mangós jegyek stabil savgerinccel párosulnak.
A második tétel egy cuveé, amely a
legújabb generációra, köztük a legifjabb,
11 hónapos Pécsinger Jánosra utal. A
cserszegi fűszeres, pinot blanc, királyleányka és olaszrizling házasítás alapanyagai szelektált parcellákból származnak.
Harmadik borukról, a pinot noir rozéról pedig talán elég, ha annyit mondunk, a győri Borháló és Borpont borkereskedések kóstolás után szinte
azonnal felvették a kínálatukba.
Amit pedig még nem sokaknak volt
szerencséjük megkóstolni, az a jelenleg
is tölgyfa hordókban érő merlot vörösbor, amelyet apa és fia szinte minden
héten megízlel, ellenőriz. Ez a bor kihozza a bölcsességet az emberből, így kifelé menet még megbeszéljük vendéglátóinkkal, hogy ők hosszú távra terveznek, nem egy jól sikerült évjárat szeretnének lenni, hanem 10-20 év
múlva is a piacon lévő, stabil, minőségi borkészítők.
Búcsúzóul egy magnum
palackot nyomnak a kezünkbe, és megígértetik velünk,
hogy tavasszal, zsendüléskor
visszajövünk. Így lesz, hiszen ki ne keresné fel
megint a napfény
ízeit és a nyári
szerelmet...

