
Les Côtes de Thongue

• Mais d’où vient ce nom " Thongue " ? 
Non ce n'est pas la langue (thongue en anglais), ni des
sandalettes (tong), la Thongue est une petite rivière
qui prend sa source à Pézènes-les-mines. Elle traverse
notre territoire viticole avant de se jeter dans l'Hérault
à Saint Thibéry (village des Côtes de Thongue). 
C'est l'ensemble de son bassin versant, alternance de
coteaux, de puech (collines ou côtes) petits cours
d'eau (La Lène), descendant en escalier jusqu'à la
plaine qui a donné son nom à cette zone viticole, 
située entre la mer Méditerranée et les contreforts des
Cévennes, pour les citadins entre Béziers et Pézenas.
• Les Côtes de Thongue, des vins pour tous, 
pour tous les goûts, pour toutes de bourses ! 
Ce vignoble des "Les Côtes de Thongue", vin de pays
de zone, s'étend sur 14 villages. 
Il est composé d'une grande diversité de terroirs 
formant une mosaïque. A cause de cette diversité des
sols, de reliefs, et de micro climats, les vignerons ont
opté pour une liberté d'encépagement et de production.
L'identification des terroirs a permis de valoriser des
cépages, d'adapter des pratiques culturales, des
modes  de  v in i f i ca t ion ,  d ' expér imenter ,  de
créer de nouveaux assemblages, dans le but d'élargir
et de diversifier les gammes de vins de qualité. En
effet, les cépages sont dans une large part assemblés,
afin que chaque vigneron, en fonction de ses terroirs
et de ses méthodes de vinification personnalise son vin.
Les vins Côtes de Thongue sont labellisés lors de 
dégustation faite par un jury professionnel. Tout vin
présenté qui ne correspond pas au cahier des charges
et à la qualité gustative demandée ne peut être labellisé

• Honnan is ered a Thongue elnevezés ?
Nem, ez nem a nyelv, (thongue angolul), nem is a saru
(tong franciául), a Thongue egy kis folyó, amelynek 
forrása Pézènes-les-mines. Keresztül folyik szőlőterü-
leteinken, mielőtt beletorkollik az Hérault-ba Saint Thi-
béry-nél (Côtes de Thongue-i település). A meder lapos
partja váltakozik a lejtőkkel, dombokkal, kis vízfolyá-
sokkal (La Lène), lépcsőzetesen halad a síkság felé,
amely a nevét adta ennek a borvidéknek, a Mediterrán
tenger és Cévennes előhegységei között helyezkedik el,
a városlakók számára Béziers és Pézenas között.
• Côtes de Thongue, borok mindenkinek, minden
ízlésnek, minden pénztárcának!
"Côtes de Thongue", szőlőterületei a tájbor kategóriába
tartoznak, 14 települést foglal magába. 
Mozaikszerűen elhelyezkedő, nagyon különböző ta-
lajszerkezet jellemzi. A talaj e változatosságának, 
a domborzatnak és a mikroklímának köszönhetően 
a szőlősgazdák szabadon döntöttek a szőlőfajták és
termék kiválasztásában. A termőtalaj besorolás le-
hetővé tette a szőlőfajták felértékelését, földművelési
tapasztalatok, borászati eljárások alkalmazását, kísér-
letezni, új házasításokat készíteni, azért, hogy minőségi
borok palettáját színesítsék és szélesítsék. Valóban a
szőlőfajták nagy részét házasítják, azért, hogy minden
szőlősgazda a területi adottságok és a borászati eljárás
által személyessé tehesse a borát. Côtes de Thongue
márkanév borainak kiválasztását szakmai zsűri kósto-
lással dönti el. A bemutatott bor, ha nem felel meg a
szakmai előírásoknak és a kóstolás borminősítésének,
nem kapja meg a márkanevet.
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• Des actions de commerciales
Cette force collective sert à construire des actions
commerciales : 26 domaines et caves particulières
présents sur un même espace au salon Vinisud 2008,
9 à Pro Wein en 2007, une vingtaine au mini salon de
Paris (Théâtre du palais royal) organisé par le syndicat.
• Les Côtes en quelques chiffres
- 60 adhérents : plus de 50 producteurs en cave 

particulière et 7 caves coopératives
- 105 000 hl produits en 2006 : 65 000 hl en rouge, 

20 000 hl en blanc, 19 000 en rosé 
- Une moyenne de production de 85 000 hl
- 8 millions de bouteilles/an
- 4 domaines certifiés "agriculture biologique" 

et 3 caves coopératives ayant des producteurs 
certifiés "agriculture biologique"

- Une majorité de producteurs en agriculture raisonnée
- 16 domaines et caves coopératives 

référencés au guide Hachette 2008
- 9 domaines et caves au guide "Bettane et Desseauve"
- 21 médailles décernées au concours 

général agricole 2007

• Sajtókapcsolatok
A szindikátus kapcsolatot tart fenn a sajtóval, és szak-
mai borkóstolókat szervez az újságírók számára. Min-
dezen kapcsolatok és újságcikkek lehetővé teszik, hogy
ismertté váljunk itthon és külföldön egyaránt, mivel el-
jutottunk oda, hogy a nemzetközi sajtóban is megem-
lítettek minket.
• Côtes de Thongue számokban
- 60 tag : több, mint 50 magánpincészet és 

7 pinceszövetkezet
- 105 000 hl bor 2006-ban : 65 000 hl vörösbor, 

20 000 hl fehér, 19 000 hl rozé 
- átlagtermelés 85 000 hl
- 8 millió palack évente
- 4 biotermelőnek minősített birtok, és 3 pinceszövetkezet,

melynek vannak minősített biotermelői.
- a termelők többsége környezetkímélő 

gazdálkodást folytat
- 16 birtok és pinceszövetkezet szerepel

Hachette 2008-as kiadványában
- 9 birtok és pincészet "Bettane és Desseauve" kiadványban
- 2007-es általános mezőgazdasági szakkiállításról 

21 díjat hoztunk el

• Tous ensemble pour promouvoir 
les Côtes de Thongue 
Le syndicat regroupe 60 adhérents, il a pour mission de
faire connaître l'appellation Côtes de Thongue à l’éche-
lon local, national, international.
• Le syndicat des Côtes de Thongue, 
un lieu d'échange 
Les vignerons partagent leur expérience technique,
commerciale autour d'un plat à grignoter et d'une
bouteille à déguster… C'est ce qu'on appelle les 
"caveaux tapas", rendez-vous informels pour se 
transmettre aux uns et aux autres des pratiques,
des astuces… De cette fédération d'acteurs naissent
des actions de promotion, de commercialisation…
• Un programme d'animations locales 
et développement du tourisme vigneron 
Le syndicat organise avec ses producteurs toute une
série d'animations locales valorisant le patrimoine, 
le vin, les savoirs faire : balade vigneronne, repas mets 
et vins, fête, foire… autant d'outils que d'idées inno-
vantes. Il s'associe avec des partenaires locaux 
(communautés de communes, prestataires touristiques,
OT…) pour co-organiser des manifestations telles que
"les Estivales" par exemple. 
Toutes ces actions locales et ces projets à venir 
("A la croisée des chemins", "Vignes fleuries") renforce-
ront le développement du territoire, mené par tous 
les acteurs et mettant en œuvre une dynamique 
d'œnotourisme. Conscients d'avoir une image 
collective forte et une dynamique pour agir, les 
vignerons des Côtes de Thongue n'ont pas hésité à 
se lancer dans un nouveau projet de coopération 
internationale pour apprendre, se remettre en 
question, mutualiser des moyens et des savoirs pour
développer le tourisme vigneron en Côtes de Thongue,
mais aussi sur le territoire de Sümeg – Balaton.

• Mind együtt Côtes de Thongue fellendítéséért
A 60 tagból álló szindikátus fő feladata a Côtes de
Thongue márkanév ismertté tétele minden szinten:
helyi, hazai és nemzetközi téren. 
• Côtes de Thongue szindikátus, a csere lehetősége
A szőlősgazdák megosztják szakmai, kereskedelmi 
tapasztalatukat egy grill tál és egy palackbor mellett…
Ezt hívjuk ”caveaux tapas"-nak [pince falatoknak], 
kötöttségektől mentes találkozó, ahol egymásnak 
átadják a tapasztalatokat és a fortélyokat… Ezen 
résztvevők szövetségéből születnek a promóciós, 
marketing akciók. 
• Helyi programszervezések és 
a borturizmus fejlesztése
A szindikátus a gazdákkal együtt szervezi helyi ren-
dezvénysorozatát helyi örökség, bor, szaktudás meg-
becsülésére: szőlőskerti séta, ételek és borok,
fesztiválok, vásárok…, megannyi újító szellemű ötlet.
Társultak a helyi partnerekkel (önkormányzatok, tu-
risztikai szolgáltatók, szervezetek…) olyan rendezvé-
nyek szervezésére, mint például a “Nyári fesztiválok”.
Minden helyi kezdeményezés és jövőbeni projekt (“ke-
resztutakon”, virágos szőlők”) erősíteni fogják a 
résztvevők által irányított területfejlesztést, és egy 
dinamikus borturizmust valósítanak meg. Azzal a 
tudattal, hogy létezik egy erős, közös image, és egy 
dinamikus tenni akarás Côtes de Thongue-i szőlősgazdák
nem haboztak elindítani egy új nemzetközi kapcsolatot,
azért, hogy tanuljanak, beszéljenek róla, kicseréljék a
módszereket és a szaktudást a borászati turizmus 
fejlesztésére Côtes de Thongue-ban.
• Marketing tevékenységek
Ez a közösségi érő szolgálja a marketing tevékenysé-
geket: 26 magánbirtok és pincészet együttesen, egy
standon volt jelen a Vinisud 2008 borkiállításon, 9-en
a Pro Wein-en 2007-ben, hozzávetőlegesen 20-an a
szindikátus által szervezett párizsi mini salon”-on (a ki-
rályi palota színháztermében).
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• So where does the name "Thongue"come from?
No, it isn't a language (tongue in English) nor is      a sandal
(tong in French). The Thongue is actually a small river that
rises in Pézènes-les-mines. It crosses our winegrowing 
territory before flowing into the Hérault at Saint Thibéry 
(a Côtes de Thongue village). The whole catchment area, with
its alternating summits, slopes, hillsides and streams 
(La Lène), descends gently to the plain lying behind the 
Mediterranean Sea and buttressed by the Cévennes, giving
its name to the winegrower area that has long serve the
townsfolk of Béziers and Pézenas.
• Côtes de Thongue is a wine for everyone, for every taste,
for every income!
The "Côtes de Thongue" vineyard, producing the country
wine of the area, lies around fourteen villages. 
It is made up of a mosaic of diverse terroirs. With these 
varied soils, altitudes and micro climates, winegrowers have
opted for a number of different grape varieties and production
methods. Identifying the terroir means the best can be 
obtained from the grape variety, adapting cultivation 
techniques, vinification methods, and to experiment, with
new blends to enlarge and diversify the range of quality
wines. In fact, the grape varieties are mostly blended, 
enabling each wine producer, with their own terroir and 
vinification method, to put a personal stamp on their wine.
The Côtes de Thongue wines receive a seal of approval after
being tasted by a professional jury. Any wine presented that
fails to meet strict terms of reference and the required 
tasting standard will not receive the seal of approval.
and Pézenas.
• People working together 
to promote the Côtes de Thongue
The Trade Association has 60 members. Its task is to 
promote the Côtes de Thongue appellation at all levels: local,
national and international.
• The Côtes de Thongue Trade Association
where ideas are exchanged
Winegrowers share their technical and commercial experience
over a dish to nibble at, and a glass or two of their good wine.
Known as "wine cellar tapas", these informal meetings are
where practices and useful tips are exchanged. The distilled
ideas supplement future promotion and commercialisation
operations.
• A program of local events and wine tourism plans
With its producers, the Association organises a whole series
of local events promoting patrimony, wine, and know-how:
the wine production discovery walk, food and wines, evening
events and wine fair – as many tools as innovative ideas.
It joins with other local groups (the commune or parish 
communities, tourist service providers, and Tourist Offices)
to organise jointly events such as "the summer season 
festival" (les Estivales). These future local operations and pro-
jects ("at the cross roads", "flowering vines" and others) rein-
force territory development, contributed by all concerned and
ensuring a dynamic wine tourism in the area.
Conscious of this dynamic collective image, the winemakers
of the Côtes de Thongue are continually launching new 

international cooperation projects, learning, self questioning,
and sharing resources and knowledge to further develop wine
tourism in Côtes de Thongue, as well as in the Sümeg – 
Balaton territory.
• Commercial opeations
This collective strength helps develop commercial operations:
26 estates and private wineries were present at the 2008 wine
trade fair, Vinisud; 9 at Pro Wein in 2007, some twenty at the
mini trade fair in Paris (Palais Royal Theatre) organised by the
Trade Association.
• Contacts with the press
The Association has relations with the press and organises
professional winetasting sessions for journalists. These
contacts and the ensuing articles are building a reputation
recognised nationally and internationally; we are already
being cited in international publications.
• Côtes de Thongue statistiques
- 60 members: over 50 producers in private wineries, 

7 cooperative wineries.
- 105,000 hectolitres produced in 2006: 65,000 hl of red,

20,000 hl of white and 19,000 hl of rosé
- Average production of 85,000 hectolitres
- 8 million bottles produced a year
- 4 estates holding "organic agriculture" certificates and 

3 cooperative wineries with certified "organic" growers
- A majority of sustainable farming producers
- 16 estates and cooperative wineries listed 

in the 2008 Hachette Guide
- 9 estates and wineries in the Bettane et Desseauve Guide
- 21 medals gained in the 2007 general 

agricultural competition

Syndicat des Côtes de Thongue - France
345, av. Jean Moulin - 34 290 Valros
Tél. : 04 67 39 01 26 - Fax : 04 67 32 96 89
www.cotes-de-thongue.com - email : info@cotes-de-thongue.com

Balatoni Szőlő és Borkultúra Egyesület - Hongrie
(8330 Sümeg, Ifjúság u. 25.) Iroda: Sümeg, Szent István tér 6.
Telefon/Fax: 87/350-688
Email: borkultura@enternet.hu

• Pour en savoir plus…
• További információk…
• For more information
Syndicat des Côtes de Thongue - 04 67 39 01 26
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