2. Borászatokra, pincészetekre vonatkozó követelmények
2.1 Alapadatok (az általános alapadatokon felül)
1 A termelés területe (ha)
2 Termelt mennyiségek (hl)
3 Az évente termelt palackok száma (db)
4 Kínált borfajták száma
2.2 Minősítő kérdések (az általános minősítő kérdéseken felül)
Követelmény
1 pont
2 pont
Szakmaiság
1

Vendégfogadó területek és a
borkóstolás helyszíne

2

A vendéglátáshoz,
borkóstoláshoz szükséges
eszközök

3

Kínált borok választéka

4

Borok minősége

5

Borok kiszerelése

6

Írásos tájékoztató a borokról
(borlap)

Nincs

7

Borok szóbeli bemutatásának
szakszerűsége

Alacsony
színvonalú

8

Borok szóbeli bemutatásának
élményszerűsége

Szűkszavú,
tárgyilagos

9

Borkorcsolya kínálása

10 Saját borok értékesítése

11

Helyi borértékesítés kiegészítő
eszközei (pl.csomagolás)

12

Üzemlátogatás vagy
pincelátogatás

13 Ismeretterjesztés

Gyenge

3 pont

Megjegyzés

A hely jellegéhez viszonyitottan
megfelelő helyiségek állnak
rendelkezésre
Megfelelő mennyiségű és
Hiányos, vagy
Megfelelő
minőségű poharak, borhűtő,
elégtelen mennyiségű
mennyiségű és
cseppőr, dekanter, kapszulavágó,
eszközök
minőségű eszközök
terítők
A termelési volumenhez
Átlagos
Sokféle
viszonyítva
Forgalomba hozatal feltétele az
Megfelelő
Kiváló
OBI minősités!
Folyóbor és
Jellemzően
palackozott bor felepalackozott borok
fele arányban
származási hely, fajta, évjárat,
Hiányos
Teljeskörű, igényes minőségi kategória, száraz/édes,
űrmérték, ár, szin
szakmai tudás, bemutatás
Kiváló színvonalú,
Megfelelő színvonalú
sorrendje, borok hőfoka,
részletes bemutatás
eszközök
Magávalragadó,
Megfelelő
élményszerű
stílus, metakommunikáció
bemutatás
Kiváló minőségű,
Átlagos
egyedi
A közelben lehet
A borúti tag saját
vásárolni (pl.
üzletében lehet
borozóban, helyi
vásárolni
üzletekben)
Közepes

Kiváló

Nincs, gyenge

Megfelelő

Kiváló

Nincs

Van, de kevés
információnyújtással

Van, érdekes,
részletes
információnyújtással

Nincs

Átlagos

Érdekes, részletes

Nincs

Van, de kevés
információnyújtással

Van, érdekes,
részletes
információnyújtással

Nincs

Egy kiegészítő
szolgáltatást kínál

Több kiegészítő
szolgáltatást kínál

Helyi termékek értékesitése,
biciklikölcsönzés, uszoda,
konferencia terem, bemutató
gazdaság, lovaskocsizás, stb.

Nincs

Egy szolgáltatást
kínál

Több szolgáltatást
kínál

Gyermek-játszó

Nincs

Egy programot kínál

Több programot kínál

Nem megfelelő

Kevés
Gyenge
Jellemzően
folyóbor

Nincs

Körülményes

Borkultúra, bortermelés, helyi
hagyományok, látnivalók, térség
bemutatása szóban

Kiegészítő szolgáltatások
14 Ültetvénylátogatás

Kiegészítő szolgáltatások
15
biztosítása
Családbarát szolgáltatások
biztosítása
Tartózkodási időt növelő
17
programok
16

Pl. részt vesz borúti
programcsomagban

Borászatokra, pincészetekre 1

Minősítési kategóriák
Nincs minősítés

Van egy olyan követelmény, ami nem teszi
lehetővé a minősítést, vagy az elért eredmény
< 60%

Alapfokú minősítés

Elért pontok aránya az összes megszerezhető
ponthoz képest: 60 – 75%

Megfelelő minősítés

Elért pontok aránya az összes megszerezhető
ponthoz képest: 75,1 – 90%

Kitűnő minősítés

Elért pontok aránya az összes megszerezhető
ponthoz képest: 90% <

1 pontot kapott olyan követelménynél, ahol minimum 2 pontot
kell elérni a minősítéshez. (Az adott kérdés 1 pontot érő
válaszánál ilyenkor a "nincs minősítés" kifejezés szerepel.)
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