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A Kovács Nimród Winery dűlői

Egerből kelet felé indulva, Noszvaj község határában találjuk a Kovács Nimród Winery két Monopole 
szőlőterületét. A világ nagy borvidékei közül a Monopole TERROIRJAINAK adottságai sokban 

hasonlítanak a BURGUNDI vagy az ÉSZAK-RHÔNE-I csúcsterületekre, ezért a pincészet olyan 
nemzetközi és tradicionális magyar szőlőfajtákat telepített, melyek nagyon jól érzik itt magukat, szépen 

teljesítenek – így VILÁGSZÍNVONALÚ borokat készíthetnek belőlük.

Monopole dűlők
Nyilasmár (Noszvaj), 8 hektár – Grand Superior
A bogácsi tónak köszönhetően egyedi mikroklímával ren-
delkező terület. Talaja ásványi anyagokban gazdag, emiatt 
karakteres, szép, üde, gyümölcsös borokat ad. Talaja 
gránit/vulkanikus, fekvése dél-délnyugati.

Nagyfai (Noszvaj), 12 hektár – Grand Superior
Enyhe lejtésű, helyenként köves talajú, harmonikus és 
kerek borokat adó vulkanikus terület.

MMit mesél a terroir?

 Nagyfai-dűlő
A dűlő nevének hátterében egyszerű szájhagyomány áll: területen egy nagy, terebélyes fa 
állhatott, melynek nagysága és kiállása jól megkülönböztette a dűlőt a többitől. Az 1900-as 
évek elején már bizonyítottan szőlőterületként tartották számon. A korábbi évekből még nem 
kerültek elő feljegyzések, de több adat utal arra, hogy a filoxéra előtti időben is szőlőtermő 
dűlőként funkcionált.
 Nyilasmár
A névösszetétel első része egy bevált sorsolási technikára utalhat: a nyílhúzásra, mely a terület 
újraosztásának módját jelentette a jogosultak között. Nevezik még nyílvonásnak, nyílvetésnek, 
nyilas osztásnak is. Egy-egy nyílvesszőre rótták fel az egyes földdarabok jelét, majd az érin-
tettek húztak az egybefogott nyílkötegből. A nyílhúzásra az első adatunk a XI. századból való, 
a sorsolás módja később megváltozott, de az elnevezése nem. A szóösszetétel második fele – a 
Tokajban májként ismert szó palócföldi változata – jó minőségű területre utal. A néphagyo-
mány szerint ezen a területen olvad el elsőként a hó, ami a föld jó minőségét jelzi. 

Borok
A két területről származó Monopole borokat 
területenként, fekvés és klón szerint is különböző 
időpontban szüretelik, mert a különböző területek érési 
ideje és a klónok érési időpontja is más-más időpontra 
eshet. A termést különválasztva dolgozzák fel, erjesztik és 
érlelik különböző típusú és pörkölésű tölgyfa hordókban, 
majd a hordókat egyesével kóstolva szelektálnak. Csak a 
legkiválóbb szelekciót hozzák forgalomba, így ügyelve a 
borászat termékeinek folyamatos minőségére.

Topmárkák
Pinot Noir 2009, Syrah 2011, Battonage Chardonnay 2011, 
Kékfrankos 2011, Rhapsody 2009

Mit is jelent a Monopole? 
Egy kézben lévő dűlő, amelyen 

saját termesztésű szőlőből 
készülnek a birtok borcsaládjának 

különlegességei – jó példa erre a 
legnagyobbak közül a Domaine de 

la Romanée-Conti Burgundiában.

NAGYFAI-DŰLŐ

Már a filoxéra előtt  
is termő volt

NYILASMÁR

Nyílvesszővel 
kezdődött...


