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Zomerproeverij succesvol
Traditiegetrouw was het ook dit jaar lekker weer op de
zomerproeverij. De proeverij was goed bezocht en gezellig. De Vrienden van Hegyem proefden met plezier van de
nieuwe jaargang, die uiteraard vergezeld werd door stevige
worsten en pittige kazen.
De reacties waren onverdeeld positief. Een Vriend zei me:”
je wijnen worden werkelijk ieder jaar beter”. Ook aan de
verkoop kan ik merken dat de wijnen geapprecieerd worden. De groei zit er goed in!
Dit jaar had ik ruim meer rosé gemaakt dan eerder en ook
nu was de rosé vooraf al helemaal volgetekend. Nog wel
te proeven maar niet meer te koop als je niet hebt besteld.
Dit jaar zal ik nog meer maken, maar neem het zekere voor
het onzekere en teken vooraf in.
Zondag 23 augustus is de repriseproeverij. Zet die
alvast in je agenda! De uitnodiging volgt.
Seizoen 2015 Biologisch.
Dit groeiseizoen is goed begonnen. Tijdens de bloei was
het prachtig weer en binnen één week waren de bloemetjes beginnende besjes. Een belangrijk eerste stap op weg
naar mooie gelijkmatig rijpe trossen. Tot nu toe lopen we
ongeveer een week voor op de gemiddelde ontwikkeling
van de druiven. Een mooie belofte op wat nog komen gaat
de komende maanden.

Het leven in de wijngaard is nu heel rijk. De hagedissen,
fel groen en blauw, schieten veelvuldig voor je voeten weg.
Lieveheersbeestjes en ander nuttige insecten bestrijden de
slechte soorten. Ook het bodemleven wordt steeds beter.
Het resultaat is een mooi losse kruimelige grond met een
goede onderbegroeiing tussen en onder de rijen. Last but
nor least zorgt deze balans in de wijngaard voor gezonde
wijnplanten die niet snel ziek worden en steeds spannender (terroir) druiven geven.

Bestel nu je Hegyem wijnen en
kom ze halen op de tweede
zomerproeverij van Hegyem op
zondag 23 augustus.
Vrienden van Hegyem kunnen hiervoor inloggen op de
website (rechtsboven).
Als je nog geen Vriend bent stuur dan een mailtje naar:
info@hegyem.nl voor bestellingen of word ook Vriend en
koop je wijnen tegen de speciale Vriendenprijs.

2015 is het jaar dat de wijnen van Hegyem voor het eerst
helemaal biologisch genoemd mogen worden. We sluiten
hiermee een omschakelingsperiode af van 4 seizoenen.
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