
Ünnepi zene és bor: All that jazz!
Karácsony közeledtével sokan vágynak arra, hogy szeretteik körében megnyugodjanak, és kipihenjék az egész éves fáradalmakat. Az ünnepi hangulatot 
fokozza a megnyugtató zene és egy pohár minőségi bor, ami kiemel a hétköznapok forgatagából. Az egri Kovács Nimród Borászat kiváló adottságú 
Monopole dűlőiből származó különleges tételei már a nevükben is utalnak mindarra, ami egyszerre nyújt örömöt és kreatív szórakozást: All that jazz. 

Az All that jazz-sorozattal Kovács Nimród több világ előtt tiszteleg: az amerikai kontinenstől lehetőségeket és az első sikereket kapta, míg 
szülőföldjétől annak az esélyét, hogy megmutassa a világnak, mire képes megfelelő hozzáállással és szakértelemmel az egri borvidék. A mű-
vészet, köztük Gyémánt László festményei (All that jazz című képe adta az ihletet a borcsaládhoz) és a zene kiemelik a mindennapokból a 
lelket, a szép bor pedig tovább közelíti a karácsony idején is ünnepelt transzcendenciához.

A dixieland műfaj a 20. század elején, Louisianában szü-
letett meg, a ragtime és a blues ötvözésével a dzsessz egyik 
legkorábbi változata lett. New Orleansban, a tízes évek-
ben a standard dixielandszámokban többnyire a trombita 
játszotta a dallamot, a többi hangszer erre improvizált. 
A KNW Dixie-jében a chardonnay játssza a vezető dalla-
mot, és a szürkebarát vibráló jelenléte hoz létre új, maga-
sabb rendű minőséget.

A 2013-es Cool Noir New Yorkba kalauzol, ahol Miles 
 Davies dzsesszlegenda 1949-ben és ’50-ben felvette ti-
zenkét szá  mot tartalmazó Cool lemezét. Ezzel lerak-
ta az ön  álló stílussá érett cool jazz alapjait. A KNW 
is úttörő módon Észak- RhÔne-vidéki fajtát házasít 
klasszikus burgundiai pinot noirral, a szép savgerin-
cet meggyes likőrre, füstölt kékszilvára emlékeztető 
ízvilág egészíti ki. 

Bár e zenei sorozatnak All that jazz a neve, nem feledkez-
hetünk meg az igazi alapokról, amelyek a 19. századig, a 
bluesgyökerekig nyúlnak vissza. Az afroamerikai közös-
ségekből indult ki ez a műfaj, a spi rituális tartalmú éne-
kek sztenderd akkordmeneteket kísértek. Kovács Nim-
ród 2014-es kékfrankosa, a Blues is ilyen stabil alapokra 
épül. Hatásos fegyver az ember körül ólálkodó blue de-
vils, azaz a szomorúságot okozó kék ördögök ellen.

A húszas évekig nyúlik vissza a Kék rapszódia tör-
ténete. Gershwin zongorára és dzsesszegyüttesre 
komponált műve elkápráztatta a New York-i közön-
séget. Kovács Nimród 2014-as bikavére, a Rhapsody 
is több „hangszerre” épül. Az alapot a kékfrankos 
biztosítja, de pinot noir, syrah, cabernet franc és 
merlot egészíti ki a csak elsőre eklektikusnak tűnő 
előadást.

Mintegy hetven éve született meg a dzsesszből, a 
rhythm and bluesból és az afroamerikai gospelze-
néből a soul.  James Brown és Aretha Franklin a 
hatvanas évektől kezdve élettel és sűrű, duzzadó 
energiákkal teli számokkal hódították meg a toplis-
tákat. A 2015-as Soul syrah fajtából készült, s rend-
re a csúcsokat ostromolja a legnagyobb nemzetközi 
versenyeken.
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