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 Az Ungvár-Pince Kft.-t 2005-ben alapították 

önálló családi vállalkozásként a Tokaj-hegyaljai 

borvidék egyik legszebb régiójában. A családi 

gazdaság már a 60-as években megvolt, egy 

kicsi, öt hektáros birtokon kezdett a család 

anyai nagyapja szőlőt termeszteni és bort 

készíteni, ekkor még kis mennyiségben és 

kézi technológiával. A jelenlegi tulajdonosok 

a borvidékhez kötődnek: itt születtek 

és nevelkedtek, a szőlőtermesztés és a 

borkészítés szeretetét már gyerekkoruktól 

kezdve tanulták és elsajátították, így ezt az 

örökséget már úgy tudták átvenni, 

hogy minden fejlesztésben ezeket a 

hagyományokat őrizzék, de tovább is lépjenek 

a modern technológiák irányába. Kezdetben 

kis lépésekkel haladtak: pince bérléssel és 

szőlő felvásárlással növelték a mennyiséget, 

majd lépésről-lépésre, a mostani olaszliszkai 

immár 30.000 hl kapacitással rendelkező 

pincészet 2016-os megvásárlása után, a 

modern, reduktív technológia kialakítása felé 

indulnak, ezzel együtt az éves szinten 2,5 millió 

értékesített palack a legmagasabb minőségi 

elvárásoknak és a tokaji borvidék tradíciójának 

is megfelel.

történetünk
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 A család 3 tagja közül a két testvér és az 

édesanya közösen osztják meg a feladatokat: 

Balázs, rögtön az egyetem elvégzése 

után főborászként a borkészítéssel és 

a technológia fejlesztéssel foglalkozik, 

Zsigmond a palackozással, szőlőtermesztéssel 

és a logisztikával, míg az édesanya az 

adminisztrációs folyamatokat felügyeli. A 

testvérek a szőlő termesztés és - felvásárlása 

mellett a borkészítés és palackozás 

folyamatában minden lépést maguk 

ellenőriznek, ügyelve a részletekre, hogy 

a legjobb minőségű bor kerülhessen a 

fogyasztók asztalára.  

A pincészet borkészítési technológiájában  a 

legmodernebb hűthető és fűthető 

rozsdamentes acéltartályok, -szőlőfeldolgozó 

berendezések mellett a hagyományos hordós 

érlelés is megtalálható, így a legkiválóbb  

szamorodni, késői szüretelésű és aszú borok 

készülnek.A kínálatban legnagyobb részt a 

gyümölcsös, reduktív erjesztésű, friss, fiatalos  

és jól fogyasztható, modern borok jelennek  

meg, a fogyasztók elvárásainak megfeleve.       

A borvidék két híres fajtája a furmint és 

hárslevelű mellett mostanra a  

sárgamuskotály is a fogyasztók egyik  

kedvenc bora lett. Az elkészült borok és a  

pince a partnerek legmagasabb minőségi 

követelményeinek, audit és  

laborvizsgálatainak is minden esetben 

megfelel.

család
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A tartályokból és hordókból a borok 

palackozását a legmodernebb vákuum 

töltősor végzi, hogy a steril és tiszta 

technológiának köszönhetően a palackban 

is ugyanolyan minőség kerüljön a fogyasztók 

asztalára. A hazai piacon a legnagyobb 

áruházakban és a kiskereskedelemben 

kapható termékek nemcsak a magyar 

fogyasztók körében, de az export piacokon is 

sikeresek: 

már több éve lengyel, orosz, szerb, horvát, 

szlovák és cseh piacokon szintén kaphatóak a 

legnépszerűbb tokaji fajták. Az Ungvár Pince 

mindig a legmagasabb minőségi elvárásokra 

figyelve és a borvidék régi patinájára alapozva 

mára az egyik legnagyobb szereplőjévé vált 

a tokaji borok piacának itthon és külföldön 

egyaránt és a jövőben is a legjobb tokaji 

borokkal látja el  növekvő borfogyasztói 

táborát. 

palackozás
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Tokaji Furmint  
száraz
Vibráló zöldes sárga szín 
jellemzi, illatában a citrusok 
dominálnak de megjelennek 
a terroir-ra jellemző ásványos 
karakterjegyek is. Ízében 
kellemesen ropogós savérzet, 
lime, grapefruit és lédús 
körte gyümölcsös jegyei 
bontakoznak ki hosszú 
lecsengéssel.

Tokaji Furmint  
félédes
Megjelenésében tiszta, 
zöldes-sárga színű, illatában 
a friss, virágos jegyek mellett 
a lédús zöldalma dominál. 
A vulkanikus talajból eredő 
finom ásványosság és 
elegáns savak teszik komplex 
élménnyé ezt a bort.

Tokaji Furmint  
édes
Csillogó arany színű bor, 
illatában a virágzó tavaszi 
gyümölcsfákra emlékeztet. 
Elegáns savai jól kiegészülnek 
barackos-körtés ízvilágával és 
mézes utóízével.

Tokaji Hárslevelű 
félédes
Halvány arany szín, illatában 
a hársvirágos és csonthéjas 
karakterek ötvözete jellemzi 
ezt a bort.  
A gyümölcsös jegyek ízében 
is dominálnak, a barack 
mellett idővel megjelenik a 
mangó, papaja és más trópusi 
gyümölcsök is. 

Tokaji késői szüret 
édes
Halvány arany szín jellemzi, 
illatában a virágos aromák 
dominálnak mézes 
jegyekkel keveredve. Ízében 
az aszalt kajszibarackot, 
mangót és mézet a töppedt 
szőlőszemekből adódó 
botritisz keretezi. 

Tokaji 
Sárgamuskotály 
félédes
Csillogó, zöldes-sárga színű 
bor. Illatában intenzív 
muskotályos illat jelentkezik, 
mely mellett fehér virágok 
és őszibarack jelenik meg. 
Ízében az érett gyümölcsök és 
a méz mellett keleti fűszerek 
jegyei is megtalálhatóak.

Tokaji Szamorodni 
édes
Élénk arany színű bor, 
illatában intenzív akácméz 
és aszalt sárgabarack jelenik 
meg egy csepp botritisszel. 
Az ízében felfedezhető 
kandírozott gyümölcsök 
izgalmasan kiegészítik az 
élénk savakat és a vulkanikus 
ásványokat, mely utóízében 
a hordós érlelés finom 
fűszereivel egészül ki.

Tokaji cuvée  
félédes
Halvány arany színű bor, 
illatában a hársfavirág és az 
érett szőlő jelenik meg. Ízében 
a Sárgamuskotályra jellemző 
érett gyümölcsök, a 
Hárslevelű tipikus mézes 
jegyei és a Furmintra jellemző 
elegáns savak teszik igazán 
komplexé ezt a bort.

Tokaji Aszú  
édes
Csillogó, arany sárga szín 
jellemzi és ezerarcú illat a 
virágoktól a vanílián keresztül 
a dióig. Rendkívül hosszú 
ízében még több gyümölcs 
jelenik meg: aszalt szilva, 
sárgadinnye, mazsola, datolya 
melyet jól kiegészítenek 
ropogós savai. A hordós 
érlelésnek köszönhetően 
utóízében megjelenik a 
csokoládé és a dohány is a 
botritisz mellett..

  
borleírás
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portfólió

TOKAJI  
OEM
Bordeaux
0,75l

TOKAJI  
Furmint
OEM félédes 
bordeaux palack

TOKAJI  
Hárslevelű
OEM félédes 
bordeaux palack

TOKAJI 
Sárgamuskotály
OEM félédes 
bordeaux palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
Bordeaux
0,75l

TOKAJI  
Furmint
OEM félédes 
bordeaux palack

TOKAJI  
Hárslevelű
OEM félédes 
bordeaux palack

TOKAJI 
Sárgamuskotály
OEM félédes 
bordeaux palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
Rajnai
0,75l

TOKAJI  
Furmint
OEM félédes 
Rajnai palack

TOKAJI  
Hárslevelű
OEM félédes 
Rajnai palack

TOKAJI 
Sárgamuskotály
OEM félédes 
Rajnai palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
Francia
0,75l

TOKAJI  
Furmint
OEM félédes 
Francia palack

TOKAJI  
Hárslevelű
OEM félédes 
Francia palack

TOKAJI  
Sárgamuskotály
OEM félédes 
Francia palack



UNGVÁR PINCE PORTFOLIO ’22

portfólió

TOKAJI  
OEM
0,5l/0,75l

TOKAJI  
Aszú
OEM édes 
Tokaji palack

TOKAJI  
Szamorodni
OEM édes 
Tokaji palack

TOKAJI  
Furmint
OEM száraz 
bordeaux palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
0,5l

TOKAJI  
Aszú 5 puttonyos
OEM édes 
Tokaji palack

TOKAJI  
Szamorodni
OEM édes 
Tokaji palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
Elite
0,5l

TOKAJI 
Furmint
OEM édes 
Elite palack

TOKAJI 
Késői szüret
OEM édes 
Elite palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
0,5l

TOKAJI 
Szamorodni
OEM édes 
Tokaji palack

TOKAJI 
Aszú
OEM édes 
Tokaji palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
Bordeaux
0,75l

TOKAJI  
Furmint
OEM félédes 
bordeaux palack

TOKAJI  
Hárslevelű
OEM félédes 
bordeaux palack

TOKAJI  
Sárgamuskotály
OEM félédes 
bordeaux palack
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portfólió

TOKAJI  
OEM
Francia
0,75l

TOKAJI  
Furmint
OEM félédes 
Francia palack

TOKAJI  
Hárslevelű
OEM félédes 
Francia palack

TOKAJI  
Sárgamuskotály
OEM félédes 
Francia palack



Made with
Love!

�OKAJI


