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Hegyem borkóstolás
[wijnproeverij]

Zondag 1 juli van 15:00 - 17:00 uur
Linnaeusparkweg 30 | 1098 EB Amsterdam

voor vrienden van hegyem:

wijnen afhalen en proeven 

NR                JAARGANG 2 - JUNI 2012

Onstuimige groei
De periode begin van mei tot eind juni was warm in Gyümölcsény  
en er vielen regelmatig flinke regenbuien. De druivenstokken zijn in 
die periode meer dan een meter gegroeid. De bloei is nu voorbij en 
de druiventrossen zitten dan ook vol kleine groene ‘erwten’.  
De planten zijn weer een jaar volwassener en dat is goed te zien.  
De loofwand is breder en we kunnen meer druiventrossen laten  
hangen om te rijpen. 
De begroeiing tussen de rijen met druiven hebben we alweer kort 
gemaaid. De bloemen kwamen al tot boven de druiven. Omdat het 
risico op ziekten dan te groot wordt hebben we de beplanting weg 
moeten halen.
Voor de komende periode belooft het weerbericht droger en stabieler 
weer. De verdere groei zal dan - naar verwachting - wat rustiger aan 
gaan. Het werk in de wijngaard wordt daardoor wat minder en kan de 
aandacht en energie uitgaan naar de aanleg van de terrassen op het 
nieuwe stuk land. 

De wijnen naar Amsterdam
De wijnen zijn inmiddels nu allemaal gebotteld, geëtiketteerd en ver-
pakt voor de Vrienden van Hegyem. Op 1 juli komen zij de wijnen op-
halen en proeven in Amsterdam. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan 
zullen vinden. De officiële afhandeling met het douane systeem heeft 
nog wel wat voeten in de aarde. Alles wat je voor de eerste keer doet 
gaat langzaam. Volgend jaar zal het vast sneller gaan. 

Vrienden ontvangen op het wijngoed
In juni heb ik een aantal Vrienden van Hegyem mogen ontvangen op 
het wijngoed. Het was spannend om ze alles te laten zien. Ik merkte 
dat ze het een fijne plek vinden en dat ze best trots zijn op wat er 
tot nu bereikt is. Als je er in levende lijve geweest bent geeft dat een 
veel beter beeld dan ik probeer weer te geven in de nieuwsbrieven 
en via Facebook. 


