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2014 belooft nu al veel goeds!
Zomerproeverij
Nog even en de zomerproeverij is er alweer. Ik hoop
dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik. In ieder
geval ben ik heel benieuwd naar het oordeel over de
verschillende wijnen die geproefd kunnen worden.
Het hele Hegyem team is er van overtuigd dat we er
in geslaagd zijn om weer goede wijnen te maken van
de oogst van 2013.
Er zijn redelijk wat wijnen vooruitbesteld, maar als je
nog niet hebt besteld en dat wel wilt, schroom niet.
Natuurlijk kun je ook tijdens de proeverij wijn kopen.

de wijnmakerij weggevallen. Het verplaatsen van volle
pallets, ook op een hoge plek is nu ineens een fluitje
van een cent. Tijdens het bottelen hebben we dankbaar gebruik gemaakt van deze nieuwe aanwinst.
Een mooie uitbreiding van onze machinerie waar we
heel blij mee zijn.

Voorjaar 2014
Het nieuwe seizoen is begonnen met een vroege en
langdurende lente. April was een heel droge maand
maar in mei is er redelijk wat regen gevallen. Dat is
goed voor de jonge planten, die hebben veel water
nodig om sterk te worden. Doordat mei veel regen
gaf en het in die maand niet zo heel warm was valt
de bloei in precies dezelfde periode als vorig jaar. Nu,
halverwege de maand juni is de bloeiperiode achter
de rug. De afgelopen dagen is de zomer begonnen.
De komende weken zal het warm en zonnig zijn in dit
deel van Hongarije. Het kan niet beter, want hierdoor
is de bloei snel verlopen en krijgen we druiven die
heel gelijkmatig rijp zullen gaan worden. Het is een
mooie stap in het nieuwe wijnseizoen

De jaarlijkse vriendenproeverij
is zondag 29 juni. Tot dan!

Het valt nog niet mee om een goede 2e hands trekker
te vinden die past binnen ons budget. We verwachten
dat die uitbreiding nog even op zich zal laten wachten.

Heftruck
Dankzij één van de Vrienden van Hegyem zijn we
in ruil voor een aantal obligaties een kleine heftruck
rijker geworden. Hierdoor is het fysiek zware werk in
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