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Veel Vrienden van Hegyem waren aanwezig op de 
proeverijen in juni en augustus. En velen waren 
enthousiast over de wijnen en de kwaliteit die verras-
send goed is dit jaar. Er zijn heel veel wijnen gekocht 
en de meeste rente is nu uitgegeven. Hiervoor mijn 
grote dank. Jullie maken de verdere ontwikkeling van 
het wijngoed mede mogelijk. 

Primeur
In Café Restaurant 1900 aan de Hogeweg in  
Amsterdam staat de gewone Kékfrankos als een  
special op de kaart. Wijnkoperij de Hermitage aan  
de Nieuwe Herengracht en VM import (ook in 
Amsterdam) gaan de Hegyem wijnen voeren.

Investeringen 
Naast de gestage uitbreiding van de hoeveelheid 
vaten, de realisatie van een wijnopslagplaats, de 
aanschaf van een kurkmachine en een sterilisator, 
hebben we dit jaar geïnvesteerd in een koelsysteem 
en een koolzuurgasinstallatie voor de witte wijn  
bereiding. Hiermee kan ik dat proces beter  
beheersen. Het resultaat moet zijn dat de wijnen  
het komende jaar nog zuiverder en aromatischer  
zullen zijn. Ik hoop jullie daarmee met de jaargang 
2013 te verrassen. 

Oogst 2013
Begin augustus was de kleuromslag van de druiven. 
Sinds die tijd volgen we de ontwikkeling van de rijping. 
Dit gaat gestaag, als er geen hagel de boel verstiert, 
verwacht ik in de eerste of de tweede week van sep-
tember de witte druiven  te oogsten en rond de 20e 
september de rode soorten te oogsten.

Dit jaar willen we ook de Syrah (deels) gaan opvoe-
den in een houten barrique vat. (225 l) Hiermee ver-
wacht ik dat deze nog rijker zal gaan smaken. 

De hoeveelheden zullen deze oogst ook weer toene-
men. Naast de afzet aan Vrienden van Hegyem is het 
nodig om ook andere verkoopkanalen te krijgen. Een 
mooie start hebben we daarmee al gemaakt.
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