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•  Malbec - az ikonikus szôlôfajta
Bár a fajta eredetileg Dél- Nyugat-
Franciaországból származik, de ez a 
vörös szôlô igazán megtalálta a helyét 
Argentínában, és szebben fejlôdik az 
itteni talajban, mint bárhol máshol a vi-
lágon. Az ideális környezeti feltételeknek 
köszönhetôen a legszebb arcát mutatja, 
és kivételes borokat ad, ezért Argentína 
mára elismerten a legjobb malbec borok 
hazája.

A malbec elsôdleges aromái érett szil-
vát, mentát idéznek, míg szájban lágyan 
testes és kerek. Marhahúsból készült 
ételek, vadhúsok és raguk mellé, para-
dicsomos tésztaételekhez, kemény saj-
tokhoz illik a legjobban.

•  Torrontés - a tôsgyökeres argentin 
szôlôfajta
A fajtát csak Argentínában találjuk meg, 
de széles hírnévnek örvend, köszön-
hetôen Salta és La Rioja tartományok 
kimagasló minôségû torrontés borainak.
A speciális mikroklíma ennek a fajtá-
nak is kedvez, ezeken a borvidékeken 
nagyon szépen fejlôdtek a tökék. Az itt 
készített borok gyümölcsös, finom ka-
raktere maradandó élményt nyújt.

•  Kulturális örökség
Argentína kulturális örökségének na-
gyon fontos része a borkultúra: meg-
határozza identitását, mint a világ 
egyik jelentôs bortermelô, fogyasztó és 
exportôr országa. Több mint 400 éves 
múltra építkezô hagyománya egyesíti 
magában az Új és a Régi borvilágot.

ARGENTIN BOR SZÁMOKBAN
Közel 218 ezer hektáron elterülô ültetvényeivel, és több mint 11 millió 
hektoliteres termeléssel Argentína a világ ötödik legnagyobb bortermelô 
országa. A borfogyasztás világranglistáján a hetedik, míg az export te-
kintetében a kilencedik helyet foglalja el.

Argentin borok Magyarországon
A következô kereskedôházak honlapján részletes információt talál a 

Magyarországon kapható argentin borokról:

Argentína bortermelése világviszonylatban 5°

Borexport 9°

Borfogyasztás 7°

Borászatok száma 1.300

Borexport értéke 847 millió USD

Beruházások értéke az elmúlt húsz évben 1.5 milliárd USD

Borvidékek száma 3

Szôlôültetvényeinek területe 217.750 ha
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EGYEDÜLÁLLÓ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

•  Argentína a dél-amerikai kontinens 
legdélebbi részén helyezkedik el, 
négy Franciaország nagyságú terü-
lete 42 milliós lakosságnak és kivé-
teles természeti kincseknek ad ott-
hont. Különlegessége fôként ezen 
adottságok hihetetlen változatos-
ságában rejlik, a Pampák hatalmas 
síkságait az Andok hegyvonulatai, 
hatalmas vízeséseit extrém éghajla-
tú sivatagjai, szubtrópusi esôerdôit a 
sarkvidék gleccserei váltják.

Ezt a fantasztikus változatosságot 
gazdagítják Argentína bortermô vi-
dékei. Az ország nyugati részén, az 
Andok 4000 méteres csúcsainak lá-
bánál hatalmas, termékeny borvidé-
kek húzódnak. A szôlô termesztésben 
megmûvelt terület több mint 218.000 
hektár.

Az említett termôhely, valamint a 
helyi borkultúra öt évszázados ered-
ményeinek gyümölcseként rendkí-
vüli borok születnek itt. A tengerszint 
feletti magasság, a kedvezô éghaj-
lati és hômérsékleti viszonyok, az 
új technológiák és a mélyen gyöke-
rezô hagyományok ötvözete a bo-
roknak egyediséget és különleges 
minôséget kölcsönöz.

•  Tengerszint feletti magasság
A tengerszint feletti elhelyezkedés,  
a nem csekély magasság, amely sa-

játos mikroklímát és terroirt is jelent, 
az argentin borok megkülönböztetô 
jegyévé vált a világ többi részén, 
mert sokszínû és kiemelkedôen exp-
resszív borokat eredményez.

•  Jellemzôen száraz éghajlat
A száraz éghajlati körülmények 
elôsegítik a szôlôültetvények egész-
ségét. Az éves átlagos csapadék-
mennyiség mindössze 150 mm, ami 
lehetôvé teszi a termelôknek, hogy 
természetes módon, a növényvédô  
szerek szinte teljes mellôzésével mû-
veljék a szôlôültetvényeket. A száraz 
klíma miatt könnyebben termelhetôk 
organikus borok.

A gyümölcs minôsége is kimagasló. 
A szôlôk nagy magasságon, néha 
szélsôségesen száraz területeken 
teremnek, távol az óceántól. Az ar-
gentin borvidékek a világ ritka konti-
nentális termôhelyei közé tartoznak.

•  Természetesen tiszta vízforrások
Kevés borkészítô vidék élvezhet 
olyan különleges vízminôséget, mint 
amely itt, a hegyvidéki völgyekben 
található. A közelben nincs olyan 
szennyezô tevékenység, amely ron-
taná ennek a létfontosságú erô-
forrásnak a minôségét. Az öntözés 
fô forrása az Andok gleccsereibôl 
származó kristálytiszta olvadékvíz.

•  A terroir sokfélesége
Argentína a világ egyik legnagyobb 
országa, az ellentmondások földje. 
Szôlôültetvényei is nagy területe-
ken, a jeges Patagóniától egészen 
az északi tartományokig, végtelen, 
lenyûgözô tájakon húzódnak.

•  A legjelentôsebb
    bortermelô régiók

Mendoza tartomány továbbra is a 
vezetô helyet foglalja el az argentin 
borvidékek között 146.000 hektoli-
teres éves terméshozammal. Leg-
nagyobb szôlôültetvényei Luján 
de Cujo, Maipén, Tupungato és az 
Uco völgy térségében találhatóak. 
A melegebb és szárazabb éghajla-
tú San Juan tartomány a második 
legjelentôsebb argentin borvidék, 
valamint az utóbbi években növek-
szik a termelés az ország északnyu-
gati tartományaiban és Patagónia 
északi részén, az Andok lábainál 
fekvô ültetvényeken.  Argentin

bortermelô
vidékek


