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"SZŐLŐTŐL A POHÁRIG" - UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJ BORKÓSTOLÓ ÉS 

LÁTVÁNYPINCE JÖTT LÉTRE SOLTVADKERTEN A LANTOS BORÁSZATNÁL. 

2013 / július / 26. 

 

A LANTOSBOR Kft. 50 millió forint uniós támogatást nyert a „Turisztikai 

szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv 

keretében. A 71,5 millió forintos összköltségvetésű beruházásból egy attraktív 

borturisztikai létesítményt hoztak létre, valamint 3 fő számára munkahelyet 

teremtenek (1 fő közülük 4 órás munkaviszonyban kerül majd alkalmazásra). 

 

A soltvadkerti székhelyű LANTOSBOR Kft. bortermeléssel foglalkozik, s ma már több, mint 

20 hektáron gazdálkodik. A fiatal ültetvények között megtalálhatók a magyar és a 

világfajták; így a Kövidinka, az Ezerjó, a Cserszegi fűszeres, a Kadarka, a Kékfrankos, a 

Zweigelt, a Merlot, a Cabernet franc és –sauvignon és a Portugeiser. Cserszegi fűszeresük 

a XV. és XVI. Országos Cserszegi Fűszeres Borverseny aranyérmese és különdíjasa lett, a 

Szegedi Borfesztivál aranyérmes, s egyben különdíjas bora. Ugyancsak Szegeden lett 

aranyérmes 2011-ben a Kékfrankos Rozéjuk, legutóbb pedig Portugieser válogatásuk nyert 

ezüstérmet a Portugieser Du Monde világversenyen. A gyorsan fejlődő borászat az Új 

Széchenyi Terv keretében kiírt „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című pályázat 

segítségével építette fel az év minden napján elérhető látványpince és borkóstoló épületét. 

A közel 400 m2-es látványpince egy 0,2 hektár nagyságú területen épült meg, 

napkollektoros használati meleg vízellátással, 5 db parkolóval (autóbusz parkolási 

lehetőséggel is). A kialakított szolgáltatások között szerepel: játszósarok kialakítása a 

családosok számára, online foglalási rendszer, borkóstolók (4 féle), borpatika, 

látványpincészet, barrique–pince, fix programok (János-Napi borszentelés, Borkurzus, 

Növényvédő előadások, borversenyek, borprogramok), egyedi borcímkézés. További 

szabadidő eltöltésre ad lehetőséget a látványpincészethez közel fekvő szőlő ültetvények 

bejárása lovas kocsival, terepjáró autóval vagy akár sárkányrepülővel. 

A projekt során kialakított 14 szakmai együttműködések alapján a kialakított 

látványpincészet a Duna Borrégió Borút borturisztikai tematikus út hivatalos állomásaként 

funkcionál, és fontos szerepet kap az alföldi borok jövőbeli hazai és nemzetközi 

népszerűsítésében. 

A cégről és a fejlesztésről bővebb információ található a www.lantosbor.hu oldalon. 
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