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20 ÉVES A BÉRES SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET

Béres minőséggel
Tokaj szőlővesszein

Idén húsz éve annak, hogy a Béres család úgy döntött: sikeres gyógyszeripari tevékenysége
után elkötelezi magát Tokaj-Hegyalja mellett is, és borászatot alapít Erdőbényén.
Az évforduló kapcsán a cég vezetőjét, Regéczy- Béres Melindát és neves Béresborkedvelőket kérdeztünk arról, miért is olyan különleges ez a pincészet.

REGÉCZY-BÉRES
MELINDA

közgazdász, a Béres Szőlőbirtok
ügyvezetője, a Béres Gyógyszergyár
Igazgatóságának tagja

Regéczy-Béres
Melinda szülei
és bátyja körében
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– Szüleimet, Béres Józsefet és Klárát
2002-ben annyira megérintette TokajHegyalja, Erdőbénye lenyűgöző szépsége, a tokaji tájban és borokban rejlő lehetőség, hogy egy csodálatos területet
vásároltak a borvidék szívében. Ezzel
kezdődött a Béres Szőlőbirtok élete. Az
első évtized a birtok építésével, a 45
hektáros ültetvény kialakításával, a borok stílusának, arculatának, kereske-

delmének kialakításával telt. Ekkor jött
létre mindaz, aminek köszönhetően a
Béres Szőlőbirtok mára a borvidék
meghatározó, magyar családi tulajdonban lévő pincészetévé válhatott, melynek kifejezett célja mindenben a lehető
legmagasabb minőséget képviselni.
2006-ban került átadásra a munkavégzést, borkészítést, vendégfogadást befogadó birtokközpont, melyet az építész
szakma Építészeti és Építőipari Nívódíjakkal is elismert. Szüleim 2010-ben
engem kértek fel a borászat vezetésére.
Izgalommal és nagy várakozással vállaltam el a feladatot, hiszen új terep volt
ez számomra. Korábban a Béres Gyógyszergyárban dolgoztam, a Szőlőbirtok
szakmailag és emberileg is próbatétel
elé állított. 2012-ben férjem, Regéczy
Dávid is csatlakozott hozzánk, mint kereskedelmi igazgató, innentől együtt
jártuk az utat Budapest és Erdőbénye
között, és osztottuk meg a borászat vezetésével kapcsolatos teendőket. Az
évek során nagyon sok öröm ért bennünket: 2015-ben a Béres Szőlőbirtoknak ítélték oda a „Magyarország legszebb szőlőbirtoka” címet, boraink
seregnyi díjat nyertek rangos versenyeken, a világ számos országába eljutottak, felkerültek a hazai csúcsgasztronómiát képviselő éttermek borlapjára,
és büszkén mesélhetem, hogy aszúnkból még XVI. Benedek pápát is megajándékozhattuk. Fontos számunkra a magyar értékek képviselete, ezt tettük,
tesszük kiváló szakmai csapatunkkal és
a Bérestől megszokott minőségi szemlélettel. Mindemellett egyáltalán nem
titok: nekem a Béres Szőlőbirtok „szerelem” is. Másképp nem is lehetne.

LUKÁCS
ISTVÁN
ÉPÍTÉSZ

A Vikár és Lukács
Építészstúdió Kft.
ügyvezetője
Az Ybl és Pro Architectura-díjas építész
többször is járt már Tokaj-Hegyalján,
így figyelt fel az általa a táj és Erdőbénye
egyik gyöngyszemének nevezett szőlőbirtokra. Nemcsak a környezet különleges szépsége és az itt készülő jellegzetes borok ragadták meg a figyelmét,
hanem a borászat épületei is.
– Az Anthony Gall által tervezett épületegyüttes elemei mind formakincsüket,
mind részleteiket tekintve különleges
értékkel bírnak. Egyszerre jelenik meg
bennük az adott helyhez, a hagyományokhoz való kötődés és a jelenkori minőségi építészet – mondja. – Az épületek nem direkt módon archaizálnak,
hanem kortárs megfogalmazással kapcsolódnak a helyi építészet lényegéhez és a környezeti adottságokhoz. A szőlőbirtok specialitásai
közül a Naparany Cuvée a neves
építész kedvence. – A bor összetett ízében megjelennek a hely és
a táj sajátosságai valamint a hagyomány – mondja Lukács István. – Úgy vélem, a borászati
munka ebben feltétlenül hasonlít az építészethez; mindkettő ugyanolyan finoman
tudja érzékeltetni a „műben”
a tájhoz, az adott helyhez kötődő jellegzetességeket.

DR. BOKOR ATTILA
NŐGYÓGYÁSZ

A Semmelweis Egyetem Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense
Az endometriózis egyik legnevesebb
hazai szakértőjeként ismert nőgyógyász balatoni borászatában maga is
foglalkozik fehérborok készítésével.
– Persze a mieink nem hasonlíthatók a
Béres Szőlőbirtok magas minőségű,
elegáns tételeihez – mondja az orvos,
aki hazánk jeles borvidékeit tanulmányozva ismerkedett meg a Tokaj-hegyaljai Béres borokkal. Kedvence ezek
közül a Lőcse Furmint, amelynek egy
rendezvényen több egymást követő évjáratát is
kóstolta, így alaposabban
elmélyülhetett a nemes
nedű komplex ízvilágában.
Korábban is kedvelte a tokaji furmintokat, de a Béres
Szőlőbirtok Lőcse furmintját azért szereti különösen, mert – véleménye szerint – ez más
tételekhez képest
„kedvesebb”,
lágyabb, és az ünnepi
asztalhoz nagyon
szépen illik.

HAMPEL KATALIN DIVATTERVEZŐ

Az ismert divattervező Váci utcai szalonjában harmincöt éve dolgozik azon,
hogy a hagyományos magyar viselet a mai divatban is elfoglalja méltó helyét.
A tradíció és a magas minőség iránti szeretet vonzotta őt Tokaj-Hegyaljára, a
Béres Szőlőbirtokra is. Szenvedélyes vitorlázóként a szikrázó nyári napokhoz
csodásan illő Holdezüst habzóbort tartja kedvencének.
– Jéghidegen a legfinomabb frissítő hajózás közben, amikor kikötünk a balatoni
nádas tövében. Viccesen csak „gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménynek” szoktam nevezni, a többi Béres borral és pálinkával együtt, bár
hivatalosan a Béres cégcsoport más termékeit illetik ezzel a megjelöléssel –
mondja mosolyogva.
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