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A szőlőmag és az ember fia 
2011. november 25. 

 
 
Egy szép népmese is kezdődhetne így, de ez itt Villányban a csodálatos valóság 
története egy olyan újdonságról, amely vezető borászaink innovatív gondolkodását és 
kitartó munkáját dicséri.  
 
A Villányi borvidéken egyre természetesebben viszonyulunk a táj és a szőlő Isten 
adta adottságaihoz.  
 
A legújabb termék, amelyre érdemes odafigyelni, az egészséges szőlőmag liszt és 
szőlőmag olaj, amit együtt fedez fel borász, orvos, gyógyító és beteg. Már kaphatóak az 
igen erős antioxidáns hatásukról ismert készítmények.  
 
Bővebben az organikus kék szőlőmag lisztről (Echo TV riport)>>> 
 
A mesében mindig a legkisebb királyfinak sikerül minden. Jó, ha erre is figyelünk, mert itt 
szép munkát végez az új generáció! Szavazzon rájuk! Hajrá villányiak!  
 
Bővebben az Év Fiatal Borásza választásról és a villányi indulókról>>> 
 
További híreink: 
 
Bortudósnak Villányit >>> 
 

 
 

Aktuális rendezvények 
 

http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/261-szlmag-a-termeszet-ajandeka?utm_source=hirlevel-20111125szolomagliszt&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/261-szlmag-a-termeszet-ajandeka?utm_source=hirlevel-20111125szolomagliszt&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/258-ki-legyen-2011-fiatal-magyar-borasza?utm_source=hirlevel-20111125ev-fiatal-borasza&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/260-bortudosoknak-villanyit?utm_source=hirlevel-20111125-bortudosnak-villanyit&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/260-bortudosoknak-villanyit?utm_source=hirlevel-20111125-bortudosnak-villanyit&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/260-bortudosoknak-villanyit?utm_source=hirlevel-20111125-bortudosnak-villanyit&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://www.facebook.com/event.php?eid=140024712772014


 

Vylyan adventi MŰVÉSZ PIAC és borvásár 

Pécs 2011. november 27.  

A pécsi Hattyúház Galériában, advent első vasárnapján BOGYÓLÉ címkékkel, művészekkel és 
kézműves ínyencségekkel is találkozhat!  

 

 

Márton napi programok a Villányi borvidéken 

Villányi borvidék 2011. november  

Újbor ünnep, liba étkek, borkóstolók a Villányi borvidék pincészeteiben.  

 

Márton napi ajánlat 

 

Gere Tamás és Zsolt Pincéje/Diófa Panzió 
Villány, Diófás u. 1. - november 01-30.  

Villányi szívében, újborokkal és hideg libafalatkákkal várja vendégeit Gere Tamás és családja, egész 
novemberben. 
 

Novemberi állandó libamenü>>>. 

 

Ínyencest a Matias Borozóban 

 

Matias Pince és Borozó 
Villány, Baross Gábor u. 81. - november 26.  

A villányi történelmi pincesor található Matias Borozó különleges fogásokkal várja ínyenc vendégeit 
november utolsó hétvégéjén. A kitűnő étkeket az ország neves borvidékeinek borai kísérik. Az estre 
jelentkező pécsi vendégek szállításáról is gondoskodnak, előzetes bejelentkezés esetén.  

http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/259-vylyan-adventi-mvesz-piac-es-borvasar?utm_source=hirlevel-20111125vylyan-muveszi-piac-es-borvasar&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/259-vylyan-adventi-mvesz-piac-es-borvasar?utm_source=hirlevel-20111125vylyan-muveszi-piac-es-borvasar&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/marton_nap?utm_source=hirlevel-20111125marton-nap&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek?utm_source=hirlevel-20111125villanyi-borvidek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/pince/gere-tamas-es-zsolt-pinceszete-diofa-panzio?utm_source=hirlevel-20111125-gere-tamas&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/250-a-bogyole-uj-ruhaja-?utm_source=hirlevel-20111014vylyan-bogyole&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/pince/matias-etterem-es-borozo?utm_source=hirlevel-20111125matias&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/344_marton-nap-a-polgar-bortrezorban?utm_source=hirlevel-20111110marton-nap-polgar&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


 

November 26-i ínyencestről, információk itt>>>. 

 

A hírlevelet a korábban Ön által megadott preferenciák alapján küldjük Önnek. Hírlevél 
olvasása online. Amennyiben nem kíván a jövőben Villányi Borvidék hírlevelet kapni, kérjük 
kattintson ide!  
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Telefon: +36 72/492-181 E-mail: info@borut.hu  

 
 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/379_inyencest-a-matias-borozoban?utm_source=hirlevel-20111117%C3%ADnyencest-matias&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/379_inyencest-a-matias-borozoban?utm_source=hirlevel-20111117%C3%ADnyencest-matias&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=129&key=1042ee70e10a1e9e46f8017ad4b6b363&Itemid=137
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=user&task=unsub&mailid=129&subid=3078&key=56af6d22d18e9619bc084f96397ea6a8&Itemid=137
mailto:info@borut.hu

