
Kínai ősz – magyar borokkal   

 

2013 novemberében több borprogram is zajlott Kína-szerte, Hongkongban, Sanghajban és 
Pekingben is vettek részt magyar borok és borászatok a színvonalas rendezvényeken.  
 

November 7-9 között zajlott Hongkongban a Nemzetközi Bor és Szeszesital kiállítás, melynek egyre 
növekvő területén mutatkoztak be a világ minden részéről érkezett kiállítók. A magyar standot a 
HITA szervezte, a hagyományoknak megfelelően a hongkongi kereskedőkkel együtt állítottak ki. 
 
 

       
 
 
 
 
November 13-15 között zajlott az első ízben megrendezett Prowine kiállítás Sanghajban, melyre a 
borászatok megjelenését az Agrármarketing Centrum koordinálta. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Magyar borok és kínai ételek – Bikavér és öt fűszer A szakmai érdeklődők mellett kínai 
szakújságírók, diplomaták kaptak meghívást a rendezvényre, ahol a három nagy kínai tájegység 
konyhájának ételeihez válogatott magyar borkülönlegességeket kóstolhattak a jelenlévők. Az 
eseményen Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója köszöntötte az érdeklődőket. A csaknem 180 
oldalas, képekkel bőségesen illusztrált angol-kínai nyelvű könyv a Magyar Kézműves Borászok 
Szövetsége alapítóinak gondolataként született meg. A Kínában aktív társaság segítségére a 
megvalósításban elsősorban Herczeg Ágnes borszakértő volt. 
 
 
 

 
 

 
 
November 18.-én a Kínai Borimportőrök szövetsége által rendezett bemutató keretében elegáns 
környezetben és kétszáz szakmai érdeklődő részvételével zajlott egy borkiállítás Pekingben, melyen 
a Nagykövetség szervezésében Malatinszky Csaba és Dúzsi Tamás borászok vettek részt. Az 
eseményen Gál Helga, a KüM bor és gasztronómiai tanácsadója tartott előadást a magyar 
bortörténetről.  
 
 

 
 

 
 

 

http://www.hirado.hu/KepGaleriak/2013/11/14/16/A_pekingi_Magyar_Kulturalis_Intezet.aspx
http://www.hirado.hu/KepGaleriak/2013/11/14/16/A_pekingi_Magyar_Kulturalis_Intezet.aspx


November 19.-én, a Pekingi Nagykövetség szervezésében került sor öt kiemelkedő magyar borászat 

(Malatinszky, Andrássy, Kovács Nimród, Dúzsi Tamás és Patrícius borház) és egy Kínában, magyar 

technológiával működő. pálinkafőzde prémium válogatásának bemutatására a Credit Suisse 

legfontosabb 60 ügyfelének rendezett zártkörű vacsorán. 

A nagy sikerrel lezajlott vacsorához a KüM bor és Gasztronómiai tanácsadója, Gál Helga válogatta a 

borokat és állította össze a megfelelő menüsort és mutatta be a magyar borvidékeket és borászokat. 

A borászok közül Malatinszky Csaba, Kovács Nimród és Dúzsi Tamás személyesen vett részt és 

mutatta be kiemelkedő borait. 

Az eseményre Park Hyatt hotelben került sor, ahol rendkívül elegáns környezetben került 

megrendezésre a borvacsora. Mind a rendezők, mind a vendégek nagyra értékelték a bemutatót, 

különösen hogy ilyen szakszerű tájékoztatást is kaptak.  Mivel a vendégek a Credit Suisse Befektetési 

részlegének ügyfelei, reméljük, hogy az esemény eredményeképpen vásárolnak is majd a bemutatott 

borokból. Mivel ez a minőségi és árkategória is kiemelkedő, a borok megfelelőek üzleti ajándék 

céljára. 

                  

 


