
 

 

 

 

 

 

 



 

Gasztro-túra: bor és fánk találkozása  

 

2022. 02. 19. 

 

A Marcali-hát a rómaiak óta jelentős szőlőtermesztő és bortermelő vidék, s ez a tevékenység 

ma is fontos szerepet játszik a lakosság életében. A borok forralása a téli időszak jellemzője, 

Erre a hagyományos értékre épült a téli Gasztro-túra fesztivál. Ehhez társult a farsang jegyében 

a forgácsfánk, A fesztiválon helyi szőlőhegyi pincetulajdonosok, őstermelők, bortermelők 

kaptak lehetőséget arra, hogy megkóstoltassák pincéjük háziborait. A program forraltborok 

versenyeztetésére épült, neves szakmai – borászokból álló zsűritagok bírálatában.  

 

A Borforraló gasztro-túrán citrommal, naranccsal, szegfűszeggel, fahéjjal és más titkosított 

különleges fűszerekkel bolondították meg a versenyző csapatok a nemes nedűket a Piac téren. 

Tíz csapat több mint 500 liter bort forralt meg, mely el is fogyott a fesztivál zárására. Az Agra 

Gazda, a Boronkai Borbogarak, a Forgách pince, a Marcali Mentők, a Mester Étterem, a 

Muskétások, az Obsitosok, a Szép Asszonyok és a Fiúk, valamint a Veteránok marcali és 
lendvai csapata mutatta meg hányféleképpen lehet ízesíteni a borokat. A verseny 

eredményhirdetésre dr. Sütő László Marcali polgármesterének és Kutor Veronika, a szervező 

Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének köszöntője után 

került sor. 

 A nevezett nedűket a Da Bibere Zalai Borlovagrend borászai bírálták el. Értékelésükben 

kiemelték: a jó forralt bornak két egyszerű titka van. Jó borból kell készülnie és a nevével 

ellentétben nem szabad forralni. Az összetevők és azok aránya már ízlés kérdése. 

A legjobb bort a Boronkai Borbogarak forralták. A második hely a Muskétásoké lett. A 

harmadik helyet pedig a Veteránok lendvai csapata szerezte meg. Különdíjat kaptak a Marcali 

Mentők és a Szép Asszonyok. 

 

Nem csak a zsűri tagjai, hanem a fesztiválra látogatók közül bárki megkóstolhatta a borokat, a 

fesztivál védjegyévé vált borforralós bögréből. A szíves vendéglátás része volt, hogy a csapatok 

falatkákkal is készültek a látogatók kínálására. Volt borkorcsolya, káposztás hajtóka, házi 

pogácsa, zsíros kenyér, füstölt disznótoros finomságok, helyben sütött forgácsfánk, valamint 

sült kolbász is az asztalokon. 

A farsangi hangulatot a mohácsi busók is megidézték, a fesztiválozók között sétálgatva hangos 

kerepeléssel űzték a telet. 

A kóstolgatást a Marcali 3 Tenor, a CAIRO együttes és Peter Šrámek fellépése kísérte, a 

fesztivált pedig Capuccino együttes koncertje zárta.  

 

A Gasztro-túra a Top-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01986 „Cool-túra: a kultúra négy évszaka” 

című pályázat keretében valósult meg. 

 

Fotók: Zsirai Tibor 

 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



  

  



 

 

Marcali, 2022.02.22. 

 


