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TÁJÉKOZTATÓ A 2017. ÉVI VIZSGABORRÓL

A végzős osztályok tanulói vizsgabort készítenek saját, hozott vagy a tangazdaságban vásárolt szőlőből. A készítendő bor mustmennyisége 50 liter.
Azok a tanulók, akik hozzák a vizsgaborukat, egyszer fejtett állapotban tehetik meg úgy, hogy beérkezéskor teljes analitikai vizsgálatot végeznek és ezt felvezetik az analitikai lapra. Minden bejegyzést
a segítő tanárral ellenjegyeztetni kell!
A tangazdaságban vásárolt must térítésköteles, az 50 l must ára: 8.000 Ft. Ez az összeg tartalmazza a
must, a borkezelő anyagok valamint a kötelezően leadandó 10 palack borhoz a palack, a dugó és a
kapszula mennyiség árát is. A 10 palackon felüli mennyiség palack, dugó és kapszula-költsége a tanulót terheli.
Figyelem! A vizsgabort előzetesen egyeztetett időpontban, a tangazdaságban kell palackozni!!!
A tangazdaság az egyéni elképzelések szerinti igényeket nem tudja kielégíteni, ezért ha valaki más
ötlettel szeretné megvalósítani a vizsgaborának megjelenését azt saját magának kell finanszírozni!
A vizsgabor törvényi előírása kimondja, hogy direkttermű szőlőből nem lehet készíteni, ezt kérem,
mindenki vegye tudomásul.
A vizsgaborok címkéinek elkészítése teljes mértékben a tanuló feladata, ehhez anyagi segítséget a
tangazdaság nem tud nyújtani.
A tanfolyamos hallgatók az első konzultáció alkalmával (2017.09.23.) jelezzék, hogy ki az, aki saját
szőlőből és ki az a tangazdaságból vásárolt szőlőből szeretné készíteni a bort.
Akik ebben az időpontban már tudják, hogy saját szőlőből készítik a vizsgabort, rendelkezzenek a
szüret alkalmával mért analitikai adatokkal (mustfok, sav, cukortartalom stb.)
A palackozott vizsgaborok leadási határideje: később lesz meghatározva (a leadott borok mellé
csatolni kell a kitöltött műveleti és analitikai lapokat is!)
A leadási határidő után behozott vizsgaborok befogadásához külön eljárási díjat számolunk fel (2.000
Ft).
A kötelezően leadandó mennyiség 10 palack.
A vizsgaborok bírálata: 2018 tavaszán (a pontos időpont később lesz meghatározva)
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