A Pannónia Női Borrend Finnországban
A Finn Borrend 2019 június 6-11-ig rendezte meg az F.I.C.B. (Fédération
Internationale des Confréries Bachiques ― A Borrendek Nemzetközi Szövetsége) első
nemzetközi borkóstoló és minősítési versenyét Finnországban, ahol borrendünk a
PNB 6 fővel képviseltette magát.
Az első napon a rendezvénynek helyszínt adó Porvoo városát látogattuk meg, ahol a
város polgármestere adott fogadást a résztvevőknek, majd a Finn Borrend
ünnepélyesen tagjaivá fogadta a kiválasztott jelölteket, így többek között borrendünk
tagja Tóthné Sas Katalin is a Finn Borrend tagjává vált.

A ceremóniát követően a hagyományos finn ebéd mellett, elkezdődött a vakkóstolási
verseny, melynek során négyféle bort kóstoltunk és, mint a továbbiakban minden
étkezést megelőzően, az adott szempontok szerint értékeltünk.

A verseny során a híres olasz, francia, német, spanyol, portugál borok mellett az „új”
világ borai is részt vettek, így kóstoltunk bort Chiléből, Új Zélandról, Dél-Afrikából. A
Hazai termelők közül a Heimann Borászat Kadarkája és a Dubicz Borászat
Mátrai Olaszrizling Barrique-ja vett részt.
A kiváló gasztronómiai, bor- és turisztikai program során láthattunk tradicionális
horgászversenyt, gyönyörködhettünk a megannyi kis és nagyobb tóban, élvezhettük
a finn szaunát.

A főprogram csúcspontja a Haikko Manor-Villában az F.I.C.B. gála díjátadó
ünnepségével zárult, ahol bejelentették a vak borkóstoló verseny győzteseit fehérés vörösbor kategóriában.
Büszkeségünk és boldogságunk nem ismert határokat mikor bejelentették, hogy
fehérbor kategóriában borrendi társunk Dunai Ágnes Dubicz Borászatának Mátrai
Barrique Olaszrizling 2017-es évjáratú bora lett az első, így Ági vehette át az őt és
csapatát megillető oklevelet.

A vörösbor kategóriát a méltán híres Chianti nyerte el, mely szintén joggal került a
verseny élére.
Másnap Helsinkibe utaztunk, ahol városnéző túrán vettünk részt érintve az UNESCO
Világörökség Suomenlinna erődítményét. A finn főváros modern épületei, rendezett
és zöld parkjai, a vendéglátók kedvessége mély nyomot hagyott bennünk.
Végül, az utolsó nap komppal az Észt fővárosba Tallinba látogattunk, ami történelmi
emlékeivel kápráztatott minket.

Borrendünk részvétele a versenyen nagyszerű élmény volt, ahol tovább tudtuk vinni
a magyar bor hírét és ez a siker a magyar borászat sikere is. Egyúttal tovább
építhettük kapcsolatainkat az F. I.C.B. tagjaival is, erősítettük a barátságot a
nemzetközi borászokkal és persze nagyon jól éreztük magunkat együtt borrendünk
tagjaival is.

