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„Mások Frankhon boráért hadd rajongjanak csak, 
Magasztalják spanyol vagy olasz bor ízét, 
Vagy azt dicsérjék, melyben sirászi t űz ég: 
Magyar vessz ő nedvét kívánom én magamnak.” 

(Gottfried Benjamin Hancke: A magyar bor dicsérete)
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Zalai borvidék jellemz ői,  
helyzete

• Csemegeszőlő és pezsgő alapanyag termelő 
borvidék volt

• 2 körzet: Muravidéki, Zala-menti
• 38 település
• Területe 6383 ha, ennek egynegyede 500 m2-

nél kisebb birtok
• Törvénymódosítással - 17 hegyközségből 4 

hegyközség megalakulása (Kerka- és 
Muramenti Hegyközség, Zalakaros Térsége 
Egyesület Hegyközség, Zalaszentgróti 
Hegyközség, Nagykanizsai Hegyközség) 



Az egyesület céljai
• Működésével elősegíteni a Zalai borvidék 

kulturális és történelmi örökségének 
megóvását, kultúrájának, hagyományainak 
megőrzését és továbbvitelét, valamint a 
térség idegenforgalmának bővítését és 
fejlesztését.

• Az Egyesület részt vesz a kulturális örökség 
helyi védelmére, helyi közművelődési 
tevékenységek támogatására irányuló 
közhasznú tevékenységekben. 
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A Zalai Borút Egyesület
tevékenységei a sz őlőhegyi 
értékek fenntartásáért
• A zalai borok hírnevének öregbítése – évente 

nemzetközi borverseny rendezése. 13 
borverseny, ahol a versenyző borok száma  
(évjárattól, minőségtől függően ) 70 és 115 
között, a kiosztott arany minősítések száma 
átlagosan 15-25 között volt.

• A szőlész-borász szakma titkait 45 női 
borásszal ismertették meg, 40 foglalkozás 
keretében.
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• Kapcsolatépítés magyar szlovén, horvát, 
osztrák szőlész-borász egyesületekkel az 
eredmények és tapasztalatok kicserélésére
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• Ismeretterjesztő kiadványok 3 nyelven
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• Képzések és tanulmányutak, bor-
gasztronómiai és szakmai rendezvények 
megszervezése

• 5 borház tervdokumentációját készíttetük 
el (Letenye, Zalakaros, Zalaszentgrót, 
Bak, Söjtör településekre)

• Géngyűjtemény, ampelográfiai kert 
létrehozása és bemutatása – Dötkön a 
Noé borháznál – 1000 tőke ~80 fajta.
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• 15 települési, 46 
településvégi és 31 
egyéni (tagi) információs 
táblát,
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• Boronapince rekonstrukciója Dötkön
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Noé borház
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• Civil Turisztikai Centrum megépítése 
Zalaszentgróton - 2010



• Kemenceépítése Dötkön 2011
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• Noé közösségi ház 2013
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Csatlakozunk és részt veszünk 
minden a Zalai borvidék, a 

határmenti régió, a sz őlő és a bor 
hagyományait, kultúráját ápoló és 

védő kezdeményezésben.
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Köszönöm a figyelmet!

Zalai Borút Egyesület
8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1.

T: 83/360-614
info@zalaiborut.hu
www.zalaiborut.hu


