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Den ungarske vinkultur 

Ungarn er et af Europas traditionelle vinproducerende lande. Den ungarske vinkultur er tæt knyttet 

til Ungarns nationale identitet. Takket være jorden og klimaet er stort set hele landet et 

vindyrkningsområde, og Ungarn har 22 vindistrikter. Mangfoldighed er en af de vigtigste dyder ved 

ungarske vine: Ungarn er et af de få lande, som det dækker hele udvalget af klassiske vine, fra hvide 

vine til fyldige røde vine til naturlige søde vine. Der er også en lang række druesorter, både ungarske 

og internationale sorter er afbalanceret i vinfremstillingen. 

Vin fra Pannonian region 

Vinene i den Pannonian region – i dag ligger det i den vestlige halvdel af Ungarn - var af høj kvalitet, 

efterspurgte vine i Romerriget. Efter grundlæggelsen af den ungarske stat og indførelsen af 

kristendommen i e.Kr. 1000, begyndte den ungarske vinproduktion at udvikle sig kvalitativt og 

kvantitativt. 

Indtil midten af XV-XVIII århundreder har betydelig vineksport til andre europæiske lande og 

Rusland. 

Efter 2. Verdenskrig, under det kommunistiske regime og den russiske besættelse, begyndte kvaliteten 

af vinproduktionen at forringes markant. Fragmenterede produktionsområder, ufaglært arbejdskraft 

og lav mekanisering var til stede. I retning af kvantitet frem for kvalitet, var der en betydelig eksport 

af vin til de socialistiske lande, men blev stadig mere ukendt i den vesteuropæiske blok. Kun Tokaj 

Aszú-vin forbliver et kvalitetsvineksportprodukt.  

Renæssance af vinkultur i Ungarn 

I 1990'erne blev familieejede specialiserede vinlander genetableret, hvilket takket være deres 

målrettede nye vinmarkplantager og den teknologiske udvikling har bragt kvaliteten af den ungarske 

vin tilbage i spidsen for Europa. I dag fremstiller Ungarn ca. 300 millioner vine, men de har kun ca. 

20-25% eksportaktivitet. PannonVin arbejder målrettet på at ræpresentere alle ungarske vinområder 

og deres specialitet i Danmark. 
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Irsai Olivér Mousserendevin (Spumante) 

En blomsterrig duft, lavt syreindhold sammen med fersken og citron smag gør Irsai en perfekt og 

fantastisk sommervin. 

Irsai blev fremavlet af Pál Kocsis, i 1930 i Ungarn som en krydsning mellem druen Pearl af Csaba og 

druen Hvid fra Pozsony. Formålet var at finde en resistente drue til spisebrug, men Irsai blev også en 

populær drue til fremstilling af hvidvin. 

Det største dyrkningsområde findes i Ungarn. Irsai modnes tidligt i august og giver en blomsterrig 

hvidvin, som er meget populær om sommeren. Denne type vin kan sammenlignes med Pinot Gris, 

men giver mere duft, svarende til Muscat. Vinen har en lys, grøn-gul farve, en duft, der også er 

forbundet med tropiske frugter og citron, og et lavt syreindhold. 

Man kan genkende at druens navn er et rigtigt navn: Oliver Irsai. Der findes mange historier, hvor 

druens navn stammer fra. 

Det er svært at finde ud af om han var en eventyrmand, eller Pál Kocsis ville have solgt retten til at 

sælge druerne til en vinhandler for 100 ”pengö” (tidl ungarsk forint), fordi han var så fattig på dette 

tidspunkt. 

Men den rigtige historie siger dog, at Pál Kocsis gav druens navn efter sin bedste vens, József M. Irsai, 

nyfødte søn. 

Spumante teknologi er en ”tank” teknologi, hvilket betyder at gæring af most forgår i en trykholdebar 

stor holder, og kuldioxidgas fanges inde i mosten som bliver til mousserendevin endelig. 

Irsai Oliver Mousserendevin har en fin duft, og en citron og æblesmag støttet af mousserende bobler. 

Den her kombination giver en spændende smag og let-at-drikke mousserende vin. 

 

 

Tekniske detaljer: 

Type: Spumante Vindrue: Irsai Oliver Gæring: i tank, direkte fra most 

Modning: 2 mdr  Dosage: 13 g sukker i likør Sødhedsgrade: Extra dry  
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Furmint 

Den mest berømt vin fra Ungarn er Tokaji Aszu. Men der er ikke for mange der ved at Aszu druer 

stammer fra Furmint vindrue. Det er ikke en stor overraskelse at druen dyrkes intensivt i Tokaj 

vinområde, ikke kun for at man fremstiller Aszu vin, men man fremstiller Furmint på flere forskellige 

måde fra tør til sød hvidvin, og det nuværende tidspunkt er late-harvest Furmint eller Ice-wine fra 

Furmint er meget populære i Ungarn. Hvis du vil smage nogen spændende, skal du smage Furmint 

Brut mousserende vin, som er fantastisk god. 

Furmint er en naturlig krydsning mellem den ungarske Hárslevelű og Gouais Blanc. Furmint har været 

dyrket i Tokaji-regionen i det nordøstlige Ungarn siden det 16. århundrede.  

Det er ofte sagt at Furmint har mange former. Vinen kan være forskellig afhængigt af jorden, vejret, 

modningstiden. Der findes Furmint som en klassisk tør vin, kan være en vindrue i en sød blanding 

med Muscat vin, eller en fyldig ”late-harves” eller ”ice-wine” hvidvin. 

Furmint Lellei er en tør hvidvin, som har højt syreindhold, med aroma noter af røg, pærer og lime eller 

citron. Den søde Furmint har desuden marzipan og abrikos smag. En tør Furmint er et godt alternativ 

for Riesling. 

Furmint er en fantastisk vin til flere forskellige mad. Man kan vælge til salat, røget fisk, eller marineret 

fisk, og den er altid et godt valg til kylling eller kalkun. 

Late-harvest eller ice-wine Furmint som dessert vin kan nydes med æbletarte eller chokoladekage. 
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Cserszegi Fűszeres 

Budapest og Balaton-søen. De er måske de to ting, som især kendetegner Ungarn. Det er derfor ingen 
overraskelse at en af de hyppigste hvidvine i Ungarn kommer fra omkring Balaton sø. 

Druesorten Cserszegi Fűszeres er en lokal ungarsk vindrue, som har sit navn efter oprindelsen ved 
byen Cserszegtomaj nær Keszthely (omkring Balaton sø). Druen er en hybrid eller krydsning mellem 
den ungarske Irsai Olivér og Roter Traminer. Dermed er den i familie med traminer-druer og således 
nærmest fætter til Gewürztramine og har faktisk også lidt af de samme 
aromatiske noter.  

 

Cserszegi Fűszeres er fremavlet i 1960 af Károly Bakonyi på Pannon-
universitetet for planteavl. Den modner meget hurtigt, hvorfor den også 
ofte giver lidt søde og krydrede vine. Ordet ”fűszeres” betyder faktisk også 
krydret. 

Duftmæssigt er det en meget aromatisk, let parfumeret vin og ganske blomsterrig. Der er sæbe, 
astronautis, pærer, måske endda også lidt tropiske frugter og sødtkrydrede elementer. 

 

I munden er vinen sødlig med modne æbler og en halv dåse eksotiske frugter, meget easy-going og en 
vin, som rigtig mange vil kunne lide, da der er lidt saftevand-følelse. Der er klart stort bællepotentiale 
til sommer på terrassen og så har den også et krydret bid i eftersmagen. 

Cserszegi er en meget populær hvidvin i Ungarn. Vinen passer til let kylling salat, men kan også nydes 
med en sandwich og chips. Efter en varm sommerdag, giver en frisk, kold Cserszegi dagen en rigtig 
flot afslutning. 

Cserszegi er også meget populær i Danmark, på grund af vinens hyldeblomstduft og pæresmag. 
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Kadarka 

Kadarka, som kendes også Gamza, stammer fra Albania fra by Skadar som blev indført af serber der 
flyttede til Ungarn i de 17. og 18. århundrede. Vi kender Kadarka i dag, som en ungarsk vinsort, fordi 
der er speciel plads til Kadarka vindrue i Ungarns vinhistorie. Kadarka var den første blådrue i Ungarn, 
og i lang tid var den førende blåvindrue. Før dette tidspunkt blev der kun dyrket grøn vindrue i Ungarn. 
 
Kadarka vindrue har en tynd men mørk skal og modner sent. Vinen har brug for en lang udblødning 
tid for at farvestofferne kan udvaskes i most hvorfor vinen har en blegrød farve. Kadarka kan 
genkendes efter ribs og jordbær smag, og kraftig krydret eftersmag. Vinens alkoholprocent ligger 
omkring 13%, som er overraskende høj. Kadarka vin har en frugtig smag og en fantastisk krydret 
eftersmag, i en velbalanceret struktur. Den ligner mest Pinot Noir. 
 
Kadarka fik altid høj opmærksomhed i Ungarn, derfor blev Kadarka undersøgt intensivt i det ungarske 
vindrue-fremavling program hvor man ville finde meget mere resistent variant til den, hvorfor der 
findes flere Kadarka varianter eller ”kloner” hvilket betyder at vinene fra Kadarka har flere forskellige 
former og smager. Intensivt dyrket i Szekszárd og Kunság vinområde, og en vigtig del af den ungarske 
traditionelle Bikavér-blanding (Tyreblod eller okseblod blanding). 
 
Kadarka er en ideal sommer-rødvin, kan serveres koldt, på ca 16 grader, og passer til kylling, kalkun, 
eller svinekød og grillpølser. Der er en god mulighed at man laver en smagfuld Sangria cocktail om 
sommeren med Kadarka. 
 
Takket være til en populær operette sang, kender næste alle ungarer Kadarka som rødvin uden at man 
kunne have erfaring med den eller nogensinde har smagt Kadarka før. 
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Kékfrankos 

Kékfrankos har den førende rolle i den ungarske rødvinsproduktion. På den måde kan man sige, at 
vinen er den vigtigste rødvin i Ungarn. Sådan har det ikke altid været. Rødvin er kun blevet fremstillet 
i Ungarn siden det 18. århundrede, og den første rødvin var Kadarka. 

Blaufränkisch blev indført i Ungarn i midten af 1800-tallet efter at en stor del af landets vinstokke var 
visnet pga. insektangreb (filoxera-krisen). I dag er Kékfrankos den mest dyrket blå vindrue i Ungarn, 
svarende til 38% af al rødvin. 

Blaufränkisch har mange navne: mest kendt som Limberger eller Lemberger i Tyskland, Gamé i 
Bulgaria eller Blaufränkisch i Østrig.  

I Ungarn fortælles det, at druen og vinen fik sit navn under besættelsen af Napoleon-tropper i 1809. I 
Sopron vinområde fandtes der god kvalitet Blaufränkisch, og vinproducenter gav Napoleons tropper 
lov til at købe vin for deres 'blå francs', som var mere værd end den lokale valuta. Vinen blev derfor 
kaldt Kékfrankos eller Blaufränkisch. 

Blaufränkisch er en Ungarsk vin, som det er et "must" at smage. En moderat fyldig rødvin, med lavt-
moderat højt tanninindhold, med smag af syrlige kirsebær og brombær, fulgt af en krydret eftersmag.  

Vinen kan fremstilles med flere forskellige teknikker. Med en ”reduktiv” teknik kan man få en let-at-
drikke rødvin, med frugtagtige kendetegn og lavt tanninindhold, men fra de sydlige vinområder 
(Villány, Szekszárd) fremstilles Blaufränkisch som om en moderat fyldig, krydret rødvin med moderat 
højt tanninindhold takket være modning på fade.  

Vinen nyder også stor respekt i Ungarn fordi den egner sig til næsten alle ungarske klassiske retter, 
blandt andet gullasch eller den ungarske fiskesuppe. Vinens høje syreindhold, det lavt-moderat høje 
tanninindhold, og en krydret eftersmag gør den en ideel rødvin til grillretter og svinekød. 

Blaufränkisch findes også som rosévin. En Blaufränkisch rosé kan være et fantastisk valg til fjerkræ 
eller flæskesteg. 
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Bikavér blanding 

I 1552 blev borgen i den ungarske by Eger angrebet af Suleiman I (sultan af den osmanniske imperium) 
med osmanniske overlegne tropper. Eger havde ca. 3000 ungarske soldater, ledt af 
øverstkommanderende István Dobó. De stod overfor 30.000 osmanniske soldater, som belejrede 
borgen. Igennem en måneds belejring førte de osmanniske tropper flere angreb mod Eger, uden held. 
Det var svært at holde den osmanniske kampånd høj, og i hæren begyndte at florere overtro om disse 
ungarske soldater, der kunne stå imod en af de største hære i verden. 

Før det sidste angreb gav István Dobó rødvin til soldaterne for at forstærke deres tro på kampen. De 
osmanniske soldater så rødvin løbende ned ad ungarernes ansigt, og de mente at de drak tyreblod som 
gav dem en utrolig styrke, som man aldrig kunne slå. 

Historien om tyreblod er næppe rigtig, for i 1552 producerede Ungarn næsten kun hvidvin. Men 
historien danner har givet navn til den særlige rødvin Bikavér – Tyreblod.  

János Garay skrev en vers ”Drikke sang fra Szekszárd” i 1846 hvor han brugte ord tyreblod til at beskrive 
rødvin specialitet fra den her område.  

Derfor har kun to vinområder i Ungarn lov til at nævne deres vin som Tyreblod. Det ene område er 
Eger, det andet er Szekszárd. Bikavér fra de to områder har hver sin karakteristiske smag, og Eger og 
Szekszárd fortæller, at det skyldes forskel mellem områdernes tyre og dermed Tyreblod. 

Konceptet af Tyreblod cuvee er, at man fremstiller en rødvin-blanding som indeholder de typiske 
ungarske rødvine, baseret på blaufrankisch og kadarka. Det resulterer i en moderat stærk, moderat 
fyldig blanding som passer til både daglig brug og til det særligt arrangement. Tyreblod-standard 
angiver at blandingen skal indeholde mindst 3 bestemte typiske ungarske rødvine hvoraf ingen må 
udgøre mere end 50% eller være overrepræsenteret i smagen. Disse vine kan være blandt andet 
blaufrankisch (mellem 30% og 50%), kadarka og blauer portugieser. Desuden kan tilføjes vin fra 
internationale vindruer cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir og syrah. 

Det vil sige nemlig at du kan smage flere forskellige Tyreblod blandinger, det kommer an på hvor du 
køber vinen fra. Vinen skal være lagret i 6-12 måneder på ungarske egetræsfade og bagefter i flasken i 
mindst 6 måneder. 

En typisk Tyreblod blanding giver en moderat dyb rubinrøde farve, moderat stærk rødvin med 
moderat højt syreindhold, og moderat-højt tannin-indhold. Den har en kompleks krydret smag af røde 
og sorte bær. Man kan nyde med oksekød eller vildt og selvfølgelig med ungarsk gullasch. 
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Ohmerops blanding 

Ungarn er et traditionelt hvidvin producerende land. Man kan finde tør, duftende og fyldig hvidvin i 
Ungarn. Rødvin er kun blevet fremstillet i Ungarn siden det 18. århundrede, og den første rødvin var 
Kadarka. Efter filoxera-krisen blev der indført flere blåvindruer fra Frankrig. 

 

I Ungarn er der dyrket også de klassiske blåvindruer fra Bordeaux. Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc og Syrah giver ca en tredjedel af blåvindrue produktion i dag. Villány og Szekszárd, de 
sydlige vinområder er markedsførende i rødvin fremstilling, takket været til jorden og varm sommer. 

 

Ohmerops blanding er en klassisk bordeaux-blanding med Cabernet Sauvignon, Merlot og Cabernet 
Franc, fra Szekszárd vinområde fra Mészáros Vinhuset.  

Ohmerops's navn stammer fra en fugl, der hedder Merops som betyder biæder. En premium 
bourdeaux blanding med Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc og Merlot. Hvor druerne dyrkes i 
Szekszárd, findes der mange biæder. Biæderne æder insekter som kan være farlige til druerne, derfor 
må man ikke bruge kemikeler til at beskytte dem. Samarbejder mellem man og biæder giver navn til 
Ohmerops blanding. 

Druerne til Ohmerops blanding blev høstet af hånd og selekterer grundigt. Udblødningstiden var 21 
dage, eftermodnet i egefad i 2 år. En rund, spændende, afbalanceret blanding, med blomme og solbær 
smag. 
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Tokaji Aszú 

 
”Kongernes vin, konge af vine” – med de ord tilbød Louis XIV fra Frankrig et glas Tokaji til Madame 

de Pompadour. Tokaji aszú er en af de mest fremragende og velkendte naturlige, dessert-vine i verden. 

Hvad er Aszú-druer? 

Vindruer er ikke en enkel sort, men den er en transformation af Furmint vindruer som skyldes en 

særlig svampeinfektion. Botrytis cinerea er en svamp, som kan smitte vindruer. Processen involverer 

et gradvist tab af fugtighed og en stigning i sukkerindholdet, hvor vindruerne bliver tørret ud og bliver 

mindre og mindre, lige som rosiner. Ordet ”aszú” betyder at tørret ud. 

 

Furmint druen modner sen i oktober, hvornår det regner meget men det er stadig varmt om dagen i 

Tokaj vinområde. Kombinationen af regnevejret og de varme dage resultater i, at de Botrytis-smittede 

druer ikke rådner men i stedet tørrer ud. Ikke kun Furmint som kan give aszú-druer men Hárslevelű, 

Muscat Blanc kan også. 

Hvordan man fremstiller aszú-vin? 

Høstingen finder normalt sted mellem oktober og december, når der aszú-vindruerne sorteres fra 

furmint vindruerne med hånden. Efter aszú-druerne er blevet knust, lader man dem stå i blød i 

Furmint vin i 24-48 timer. Derefter presses druerne, og saften fermenteres endelig til aszú-vin. Inden 

salg skal aszú modnes af producenterne i mindst 2 år, et år på egetræfad og et år på flasker. 
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Betydning af ”puttony” nummer 

Der findes flere forskellige sødhedsgrader i aszú vin, som ofte er mærket med et nummer fx 5-puttony. 

Puttony er en traditionel høstgryde som måtte bæres på ryggen under høsten. 

 

Det viser at hvor mange ”puttony” (ca. 25 kg) aszú-druer skal tilsættes til en standard tønde (den 

hedder tønder fra Gönc som er 136 l) vin. 

Den „5-puttonyos-aszú” bør indeholde 120 gram sukker pr. liter, og den „6-puttonyos” bør indeholde 

150 gram pr. liter. 

Tokaji aszú-vin er stadig meget populær i verden. Vinen har en god balance mellem syreindholdet og 

sødheden. En meget sød smag fra starten følges af en spændende syrekrop sammen med citrus, pære 

og abrikos smag. På grund af vinens høje sukkerindhold, kan den også tilbydes alene som en dessert, 

men er bedst kendt som en dessertvin, der ofte nydes til kager. 

 


