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Zoals de meeste wijnboeren in Hongarije rekende 
ik in die hete augustus maand op een oogstperiode 
die begin september zou starten. Niets bleek minder 
waar. Eind augustus sloeg het weer om. Het werd 
aanmerkelijk koeler met minder zonuren. Bij de  
Syrah en de Kékfrankos hebben we flink wat trossen 
weggeknipt om de rijping te bevorderen en het werd 
wachten geblazen. Als je durfde te wachten werd de 
kwaliteit langzaam maar zeker goed. Dat hebben we 
gedaan en we hebben mooie oogsten binnengehaald.
Ondanks de groei van de wijngaard, is het volume 
niet heel veel meer dan vorig jaar.

Gecontroleerde gisting
Inmiddels zijn de witte wijnen op een mooie lage  
temperatuur uitgegist. De komende weken worden  
ze van het gist afgehaald en overgezet op schone 
vaten. Daarna mogen ze zich in de winter op hun 
fijne gist verder ontwikkelen. Ben benieuwd naar hun 
geur als ik eind oktober er weer ben. De rode druiven 
zijn pas eind september en begin oktober geplukt, ze 
staan voor het merendeel nog te gisten. 

Daarna volgt het persen en houden we ze met ons 
nieuwe klimaatsysteem, met dank aan de Vrienden 
van Hegyem, rond de 21ºC. Hierdoor komt en blijft  
de malolactische gisting goed op gang. Die fase duurt 
dan een kleine maand waarna ook voor de rode  
wijnen de winterperiode aanbreekt waarin ze zich 
verder mogen ontwikkelen.

Op zoek naar een trekker
In het najaar gaan we nog een paar honderd  
stokken bijplanten bijplanten, deels omdat er stokken 
moeten worden vervangen en deels door de grond 
efficiënter te gebruiken. En dan breekt de winter aan, 
die zal in het teken staan van een speurtocht naar 
een gebruikte smalle wijnbouwtrekker die tussen de 
plantenrijen past en die sterker is dan ons huidige 
oude trekkertje. We kunnen dan meer  
met de trekker aan grondbewerking en onderhoud 
van de wijngaard doen. Volgend jaar willen we zo  
proberen tijd uit te sparen en de dagelijkse kosten wat 
te drukken doordat er minder handwerk nodig is.

Wijn 2012 bestellen?!
De verkoop van de jaargang 2012 gaat goed. De  
witte wijnen en de Rosé zijn inmiddels uitverkocht.  
Hegyem is ook op andere plaatsen te koop. Bij mij  
zijn de Kékfrankos en de Kékfrankos Special nog  
verkrijgbaar. Heerlijke wijnen! Zeker nu met de herfst 
en de winter voor de deur. Schroom niet als je door  
je voorraad heen bent, of ze graag wilt uitproberen.
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oogst 2013, een onverwachte wending


