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BÉRES
A g 45 h Erdöbénye t vulkanisch / löss / zand / leem k continentaal O 2003

www.beresbor.hu

Ongetwijfeld is Tokaj het meest bekende wijngebied van Hongarije. Naast de in
heel de wereld bekende zoete botrytiswijnen (Aszú) worden ook zeer
gastronomische droge wijnen gemaakt van de zes in het gebied toegestane witte
druivenrassen: furmint, hárslevelü, sárgamuskotály, zéta, kövérszölö en kabar.
Ondanks de zeer goede klimatologische en geologische omstandigheden heeft Tokaj meerdere
crisistijden gekend. De afgelopen 15-20 jaar zijn een paar zeer talentvolle wijnmakers echter weer
actief om kwalitatief hoogwaardige wijnen te produceren. Zo is ook de familie Béres begonnen met
een heel modern bedrijf, dat de tradities van wijn maken in het gebied in ere wil houden. De
wijngaarden in Erdöbénye, het hart van het Tokaj gebied, liggen rondom één van de meest moderne
kelders van Hongarije.

IXSIR
A g 121 h Basbina t kalksteen / klei k continentaal-mediteraan O 2008 v

www.ixsir.com

Ixsir (afgeleid van elixer) is een innovatief nieuw wijngoed. Het zeer ervaren duo de
Spanjaard Gabriel Rivero en de Fransman Hubert de Boüard (manager en mede-eigenaar
van Château Angélus) hebben de verantwoordelijkheid over de wijngaarden en wijnen. De
kelders bevinden zich in een adembenemend 17e-eeuws huis, dat ooit in handen was van de
Bitar familie, heersers in de regio tijdens de Ottomaanse periode. De wijngaarden liggen verspreid
van Batroun in het noordelijk kustgebied, waar ook de kelder staat, variërend in hoogte van 400
meter nabij Batroun tot wel 1700 meter bij Ainata, een wijngaard aan de andere kant van de Mount
of Lebanon. Er worden ook originelere rassen gecultiveerd als obeidy en caladoc, een kruising van
grenache noir en malbec. De winery is één van de groenste wijnbedrijven op de wereld. Het bedrijf
is gebouwd op verschillende niveaus, waardoor er bijna geen gebruik wordt gemaakt van pompen
of andere elektrische voorzieningen, alles gaat via zwaartekracht. De kelder gaat tot twaalf meter
onder de grond, en is dus natuurlijk geklimatiseerd. Ixsir heeft zich in een korte tijd opgewerkt als
behorende bij de beste producenten van het land.
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Tokaji Béres Naparany Dry
hárslevelü 60 en furmint 40%

2016

9,00
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Ixsir 'Altitudes' Blanc
obeidy, muscat en viognier

2018

11,00
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Tokaji Béres Löcse Dry Furmint

2015
2013

10,10
9,95
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Ixsir 'Altitudes' Rosé
syrah en caladoc

2018

11,00
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Tokaji Béres 'Magita Édes'
furmint 60, kövérszölö 25 en hárslevelü 15%
zuren 8,3 gram/liter, restsuiker: 103 gram/liter

1/2

2016

7,35
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Ixsir 'Altitudes' Rouge
cabernet sauvignon, syrah, caladoc en tempranillo
rijping 6 mnd in Franse barriques

2015

11,00
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Tokaji Aszú 5 puttonyos
furmint 50 en hárslevelü 50%
zuren 11,3 gram/liter, restsuiker: 154,5 gram/liter

50 cl
50 cl

2011
2008

21,95
21,95
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Ixsir 'Grande Reserve' Rouge
syrah 61 en cabernet sauvignon 39%
rijping 12 mnd in Franse barriques, 60% nieuw

2012

17,25
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