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De oogst is achter de rug
Na een warme en uitzonderlijk droge zomer hebben we vanaf eind 
augustus tot in de eerste helft van september de gehele oogst  
binnengehaald. Een gezonde oogst met volle trossen met mooi  
geconcentreerde druiven. Het jaar 2012 is tevens het jaar van een 
grote schaalsprong. We zijn gegroeid van ongeveer 700 kilogram 
druiven naar ruim 2800 kilogram druiven. Hiervan zullen zo’n 2000 
flessen Hegyem wijn op de ‘Vriendenmarkt’ komen, zowel rood als wit. 
Binnenkort ontvangen de Vrienden van Hegyem een bestellijst.

Eerste wijn op barrique
Een deel van de Kékfrankos druiven rijpen nu in gebruikte houten va-
ten. Tot nu toe maakten we alleen wijnen op edelstaal. Daar komt nu 
wijn met houtrijping bij. Voor ons een spannende nieuwe stap. Deze 
op hout gerijpte wijn zal vlak voor de volgende oogst gebotteld worden 
en in de nazomer van 2013 verkrijgbaar zijn. Naast de op hout gerijpte 
wijn komt er aan rode wijn een fruitige Kékfrankos en een volle Syrah 
op de markt, en zal aan witte wijn de frisdroge Fehér Cuvee en een 
eerste mooie Zöld Veltelini worden aangeboden. 

Vrienden van Hegyem
In juli van dit jaar was de eerste Hegyem proeverij en verkoop van de 
bestelde Hegyem wijnen. De bijeenkomst was een groot succes.  
Een aantal Vrienden kon er helaas niet bij zijn. Zij hebben later hun  
bestelde wijn opgehaald. Volgend jaar komt er zeker weer een  
proeverij en verkoop bijeenkomst, maar hierover te zijner tijd meer.

De Vrienden van Hegyem die ook investeren in de ontwikkeling van 
het wijngoed ontvangen binnenkort een mail met het verzoek de 
bijdrage te leveren voor hun 2e obligatie. Als je nog geen investeerder 
bent en dit wel wilt worden, dan kan dat natuurlijk. Heel graag zelfs, 
want van de 100 benodigde investeerders zijn er nu 68 aan boord en 
kunnen we uw investering dus goed gebruiken! Ook als je vrienden  
of kennissen hebt die Vriend van Hegyem willen worden en zo wijn 
willen bestellen, graag! 

Laatste ontwikkelingen
Dit najaar staat in het teken van een grootscheepse aanplant van 
Zöld Veltelini. De terrassen hiervoor zijn aangelegd. In de bestaande 
wijngaarden worden nog een aantal rijen bijgeplant. De open gaten 
worden voorzien van nieuwe wijnstokken zodat alles weer netjes en 
goed op orde is. Al met al betekent dit een uitbreiding van meer dan 
1000 planten. Deze planten geven in 2015 hun eerste oogst.

Ten slotte voor de Vrienden van Hegyem: Let op je inbox!  
De komende weken ontvangen jullie verschillende mails. www.hegyem.nl | info@hegyem.nl

 


