Blå druvor
Cabernet franc
Vanlig i mindre mängd i Bordeaux-viner, där den oftast blandas med Cabernet Sauvignon och
Merlot. Odlas främst i de södra delarna av Ungern där druvan får bli till rena viner. Ger fylliga,
komplexa viner med toner av röda och mörka bär, paprika och choklad. Internationella experter
har deklarerat att Cabernet Franc ”funnit sitt nya hem i Villány-regionen”.

Cabernet sauvignon
Behöver ingen närmare introduktion. Denna populära druva ger ett fylligt vin med mycket
tanniner och karakteristisk arom av svarta vinbär, paprika och cederträ.

Kadarka
(Även Kadarka Blau) Denna druvsort antas komma ifrån Ungern. Druvan är mest känd som en
del i det klassiska Bikavér-vinet och ger vinet dess mörka, karakteristiska färg. Kadarka-druvan
ger fylliga viner med mjuka tanniner, frisk syra och lätt kryddighet.

Kékfrankos
(Uttalas: keek-frank-osh) Kallas i Österrike Blaufränkisch och i Tyskland Lemberger. Den mest
odlade blå druvan i Ungern. Odlas även i Österrike och Tyskland, men får en speciell karaktär av
den ungerska jordmånen och det ungerska klimatet. Mångsidig druva som ger allt från fruktiga
och eleganta viner, till fylliga och rika. Hög syra, smak av mörka bär, mycket tanniner, kan ha
kryddig karaktär.

Merlot
Behöver ingen närmare introduktion. Den vanligaste druvan i Bordeaux-viner. Stora likheter med
Cabernet Sauvignon, men är mjukare. Mångfacetterad; har mycket varierad smak och kan vara
tanninsträv som Cabernet Sauvignon eller len som Pinot Noir.

Pinot noir
Mjukt vin som är något ljusare i färgen än exempelvis Cabernet Sauvignon, har låg strävhet och
ofta viss syrlighet. Kryddigt vin med inslag av hallon, jordgubbar, gräs, kryddor och choklad.

Portugieser
(I Ungern även kallad Kékoportó) Vanligt centraleuropeisk druva med något missledande namn,
då den inte har något med Portugal att göra. Ger ett relativt ljust, lätt och bärigt vin med låga
tanniner. Liknar Kékfrankos, men med mer kropp.

Syrah
Behöver ingen närmare introduktion. Ger ett mörkrött, kraftigt vin med höga halter av syra och
färgämnen. Aromen ger mörk frukt såsom plommon och björnbär, med pepprigt eller rökigt
inslag.

Zweigelt
En österrikisk druva som är en korsning mellan Blaufränkisch och St. Laurent. Odlas i liten
utsträckning även i Ungern. Mörkröd Pinot-liknande körsbärsaromer, kryddighet och viss
syrlighet.

Gröna druvor
Chardonnay
Behöver ingen närmare introduktion. Kanske den mest populära gröna druvan? Lättodlad druva
som anpassar sig lätt till olika klimat och ger allt från lätta, friska viner med ton av gröna äpplen
till fylliga viner med inslag av smör och tropisk frukt.

Cserszegi Füszeres
(Uttalas: t-sher-segi fy-ser-esh) En ungersk druvsort som är en korsning av Irsai Olivér och
Traminer, nära släkting till Gewürztraminer. Fűszeres betyder "kryddigt" och druvan ger ett torrt
eller halvtorrt rikt vin med kryddig smak och harmonisk syra med smak av stenfrukt, som
exempelvis persika.

Ezerjó
(Uttalas: äzär-jå) Namnet betyder ”tusenbra” och kallas även för Tausendgute och
Trummertraub. Denna ungerska druva används både till att göra torra och söta dessertviner.
Torra viner som görs på druvan blir lätta, krispiga och friska.

Furmint
(Uttalas: for-mint) En av de mest välkända ungerska druvorna och den främsta i regionen Tokaj.
Furmint används både i torra och söta viner. Ger ett friskt vin med hög syrahalt och stor, komplex
smak. Lite rökiga med doft av citron och päron. Kallas i Österrike för Mosler eller Zapfner.

Hárslevelü
Namnet betyder ”lindlöv” (uttalas: harsh-level-y). En ungersk druva som är den näst mest odlade
druvan i Ungern. Känd för att vara en av de tre druvsorter som används i tokajer. Har även börjat
produceras som torrt vin och ger ett aromatiskt, rikt vin med toner av honung och rökighet. (även
kallat bl.a. Lindenblättriger, Feuille de Tilleul)

Irsai Oliver
(Uttalas: Ir-scha-i Oliv-eer) En relativt ny korsning, gjord av Pozsonyi och Pearl of Csaba-druvor i
Ungern på 1930-talet. Mognar tidigt. Har en distinkt muscat-karaktär, doft av tropiska frukter och
citron, låg syra. Populärt i centraleuropa.

Juhfark
(Uttalas: jo-fark) Ungersk druva vars namn betyder ”fårsvans” vilket syftar på vinklasarnas form
som är påtagligt längre än de är breda. Blandas ofta med andra inhemska druvsorter. Odlas
främst i nordvästra Ungern, vars vulkaniska jordmån ger Juhfark-viner smak av mineraler och
toner av citrusblomma. Ger inte så fruktiga viner, snarare rika viner som är något salta i smaken.
Kallas också för Tämmerschwanz

Kéknyelü
(uttalas: keek-njel-y) En ungersk druvsort som trots att namnet börjar med ”kék” (som betyder
blå) är en grön druva. En relativt ovanlig druvsort som nästan enbart odlas i Badacsony-regionen
nära sjön Balaton. Ger ett medelfylligt vin med hög syra och doft av blommor och stenfrukter.

Kiralyleányka

(Ki-raj-le-anj-ka) är antagligen resultatet av en korsning mellan leányka and kövérszőlő i Ungern
under första världskriget. Som namnet antyder, vinet heter ”prinsessa”, kan denna druva ge
exceptionellt fina och balanserade viner. Ger ett mjukt vin med distinkt syra och fruktig doft. Trivs
speciellt bra i regionen Eger. Kallas också för Königliche Mädchentraube i Österrike.

Kövérszőlő
(Uttalas: Kö-veer-söö-lö) Kallas även Grasa de Cotnari i Rumänien. Inte en speciellt känd druva
som främst används som komponent i tokajer. Man har nyligen även börjat göras torra viner på
denna druva.

Kövidinka
(Uttalas: kövi-dinka) Denna druvsort härstammar troligtvis ifrån Ungern. Används Ger mjuka,
enkla, neutrala viner med tydlig fruktsyra och toner av luktreseda. Har många namn och kallas
även för Dinka, Rose grape och Steinschiller.

Leányka
(Uttalas: le-annj-ka) Är en druvsort som odlas i Ungern men ursprungligen kommer från
Transsylvanien (Rumänien). Namnet betyder ”mö” eller ”jungfru”. Denna druvsort odlas i flera
regioner, såsom Eger, Sopron och kring Balatonsjön. Ger ett enkelt vin med frisk syra.

Muscat/muskat
Det finns många varianter av muskatdruvan och Muskat är namnet på en hel familj druvor. På
druvorna görs både söta och torra viner. Vinerna blir ofta parfymerade och kryddiga och utmärks
av sin låga fruktsyra. Den typiska muskatsmaken påminner om färska druvor och doften är
parfymerad med toner av äpple, apelsinskal eller russin.

Muscat Ottonel
Denna druvsort tål mer kyla än övriga Muscat-druvor, vilket gör att de trivs även i kallare klimat.
Muscat Ottonel är aromatisk, men inte lika stark i färg och smak som övriga Muscat-druvor.

Olaszrizling
(welschriesling) Den mest odlade druvan i Ungern. Samma druva som Österrikes Welschriesling,
med den skillnaden att viner gjorda på den ungerska druvan ofta har mer kropp än dess
österrikiska motsvarighet, på grund av Ungerns varma klimat. Hög syrahalt och en unik karaktär
av mandel. Olaszrizling betyder ”italiensk riesling” men trots namnet har druvan ungenting med
vare sig Italien eller riesling att göra.

Rizlingsilváni
(Uttalas: riz-ling-shil-vaani) Denna druvsort är mer känd under sitt tyska namn Müller-Thurgau.
Ger ofta viner med söt doft av persika, låg syra och fruktig smak.

Sárga muskotály
(Uttalas: sh-aar-ga musko-taj) Kallas lokalt för ”gul muskat”, dess mer kända namn är Muscat
blanc à petits grains. Räknas till den muskatdruva som ger viner av högst kvalitet. Druvan
används i tokajer och odlas till största del i regionen Tokaj. Ger viner med blommig, ibland något
överväldigande parfym.

Sauvignon blanc

Behöver ingen närmare introduktion. Kraftig arom med doft av krusbär, svarta vinbär, fläder och
vått gräs. Ger friska och eleganta viner med påtaglig syra.

Szürkebarát
(Uttalas: syrke-bar-att) Detta är det ungerska namnet på druvsorten som vanligtvis går under
namnet Pinot Gris eller Pinot Grigio. Mångfacetterad aromatisk druva som påverkas av region
och tillverkningsprocess. Ger allt från lätta, neutrala viner till mer kryddiga och fylliga. I Ungern
blir vinet ofta fylligt och friskt. Låg fruktsyra med inslag av exempelvis päron, honung och citrus.

Tramini/Traminer
(Gewurztraminer) Svårodlad druva som ger ett mycket aromatiskt vin, har en naturlig sötma och
ofta blommig doft.

Zöldveltelini
Mer känd som Grüner Veltliner, en österrikisk druva som odlas även i Ungern. Ger torra, lätta,
friska viner med inslag av päron, grapefrukt och vitpeppar.

Zenit
Det lyckade resultatet av en sällsynt korsning av den inhemska druvsorten Ezerjó med den
centraleuropeiska druvan Bouvier i mitten av 1900-talet. Har många fördelar, som att druvorna
mognar tidigt och kan skördas redan i början av september. Ger friska, blommiga och fruktiga
viner med toner av citrus och äpple. Viss mineralitet och sötma.

Zéta
(Oremus) Ungersk druvsort som är en blandning av Bouvier och Furmint. Används både som
blandningskomponent i tokajer och för att göra torra viner, om än i liten utsträckning. Ger ett torrt
vin med aromer av grönt äpple och päron. Kallas även för Oremus.

