
IDE KÉRJÜK A NEVEZETT BOR  
CÍMKÉJÉT FELRAGASZTANI 

VAGY 
TOVÁBBI MELLÉKLETKÉNT CSATOLNI!

Nemzetközi Borverseny Közép-Európa bor iránytűje

Magyar Szőlő- és Borkultúra Np. Kft.
HU-1124 Budapest, Somorjai utca 21.
Tel: +36-1-203-8507 | www.vinagora.hu

Borászat neve* (Eredményközlésben megjelenő):  

Bor kereskedelmi megnevezése* (Eredményközlésben megjelenő): 

Borvidék*:  Dűlő:  

Évjárat*:  Űrtartalom* (ml):  Rendelkezésre álló készlet* (palack): 

Fajta összetétel %*:
1.   % 2.  %

3.  % 4.  %

Szín*:
 Fehér  Rozé  Vörös

Érlelés típusa és hossza*:
Új fahordó:   hónap Nem új (használt) fahordó:  hónap

Acéltartály/reduktív:  hónap Palackos:   hónap

Bor típusa / kategória*:
 Csendes fehérbor  Csendes rosé bor  Csendes vörösbor
 Gyöngyözőbor  Tartályos erjesztésű habzóbor és pezsgő  Palackos erjesztésű habzóbor és pezsgő
 Természetes édes borkülönlegesség  Botritiszes bor  Erősített bor
 Élesztőhártya (flor) alatt érlelődött, nem erősített bor

Analitikai és kereskedelmi adatok*:

Cukortartalom*:  g/l Alkoholtartalom*:  % vol

Savtartalom*:  g/l Kiskereskedelmi ár*:  Ft

Palackozás dátuma*: NÉBIH engedély szám*: 

Különleges tulajdonságok (pl: jégbor, amfórás bor, alacsony 
kén, szalmabor, stb.):

Forgalmazó neve, web címe (Honlapon megjelenik):

Alapanyagnak szüretelt szőlő érettségi állapota*:
 Teljes érés  Túlérett
 Töppedt/szárított  Botrytizálodott

Borkészítés típusa* (több is bejelölhető):
 Hagyományos  Biodinamikus
 Organikus  Narancs bor

Minőségi besorolás*:
 OEM (oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott bor)
 OFJ (oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor)
 FN (földrajzi jelzés nélküli bor)

Palackzárás típusa*:
 Parafa  Műanyag
 Csavarzár  Üveg

Dátum*: 2023.  hó  nap

Aláírás és pecsét
* Kitöltése kötelező

A SZERVEZŐK TÖLTIK KI!
KATEGÓRIA: RAKTÁRI SZÁM:BOR ADATLAP

Minden borhoz külön kitöltendő! Fénymásolatot elfogadunk.

Visszaküldési határidő: 2023. március 23.
info@vinagora.com | www.vinagora.hu
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