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A 6. Koccintás versenyre ezúttal is szeretettel várjuk a borvidéki települé-
seket. A tavalyi évben Szekszárd városa nyerte el a legkedveltebb borvidé-
ki település címet a versenyben, melyben több mint 40 település vett részt. 
Ezúttal is egy napon, egy azonos időpontban kerül majd sor a rekordkísér-
letre. Jó hangulat, helyi borok és pezsgők, jó programok – ez jellemzi a Koc-
cintás versenyt. A koccintás közös élménye, a barátság, s a szeretet gesztusa, 
ami ilyenkor, ezekben a percekben összeköti a résztvevőket az ország borvi-
déki településein – együtt, egy időben.

Várjuk a pincészetek, termelők, gasztronómiai és turisztikai szolgáltatók jelentkezését a 
Magyar Bor és Pezsgő Napjára olyan programajánlatokkal, melyeket a látogatók csak 
ezen a napon ismerhetnek meg, láthatnak, vagy éppen kóstolhatnak. A szolgáltatás, 
program lehet egész napos, vagy akár csak egy órás is, avagy más olyan különleges 
ajánlat, mellyel csak a Magyar Bor és Pezsgő Napján találkozhatnak az érdeklődők.

Fedezzük fel együtt, miért érdemes vidékre látogatni, pincéket, pálinkakészítő-
ket, élelmiszer előállítókat felkeresni. Mert nincs nagyobb élmény a személyes 
találkozásnál. Így ismerhetjük meg legjobban Magyarország ízeit, zamatát. Hi-
szen a fogyasztó ezen a napon közvetlenül találkozhat borászokkal, pincemes-
terekkel, pálinkamesterekkel, élelmiszer készítőkkel és helyben kóstolhatja meg 
az igazi hazai ízeket. A magyar borkultúra és gasztronómia remekei, a helyi 
ízek csodája, ami egyedivé, feledhetetlenné varázsolja e napot.
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FEDEZD FEL, AMIT EGÉSZ ÉVBEN NEM LÁTHATSZ!

Ragadd meg, idézd fel a pillanatot, a múltat, a jelent és oszd meg mindenkivel!
Szeretnénk, ha minél többen megosztanák velünk és a világgal, hogy mit tudnak a 
borhoz, pezsgőhöz köthető hagyományainkról, ételeinkről. Ezért pályázatot írunk ki.
Fő téma: boros, pezsgős hagyományok, borral, pezsgővel főzött ételek. 
Pályázz írással, képpel, filmmel, hanganyaggal, vagy recepttel!
Figyeld a honlapunkon a pályázati kiírást és nyerj!

BOROK, ÍZEK, PILLANATOK

KOCCINTÁS 2016 

2016-ban második alkalommal szervezzük szakmai támogatóinkkal közösen június 25-én
a Magyar Bor és Pezsgő Napját, amikor minden a magyar borról és a hozzá kapcsolódó hagyományainkról szól.

Ezt ünnepeljük az ország valamennyi borvidékén és a határainkon túl.

Egy nap a magyar borkultúráért – Téged várunk
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