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2013; een nieuw mooi wijnjaar?
Alle wijnen zijn inmiddels voor de tweede keer overgezet op schone 
vaten. Ze ontwikkelen zich goed in de koele kelder. Er zijn monsters 
genomen die in een wijnlaboratorium op een aantal punten zijn  
onderzocht. Dit geeft belangrijke informatie voor de verdere  
behandeling van de wijn. Van jaargang 2012 worden ongeveer  
2.000 flessen gebotteld, verdeeld over 6 soorten wijn. Hiervan zijn  
5 soorten vooruit te bestellen. Vrienden van Hegyem hebben hiervoor 
een bestellink per mail ontvangen.

Bovenstaande foto: De nieuwe aanplant Zöld Veltelini, Syrah, 
Kékfrankos, en Rizling

Deze winter wordt er in de wijnmakerij een nieuwe opslagruimte  
gemaakt, waarin de gebottelde wijnen koel kunnen blijven liggen. 
Dat is nodig want 2.000 flessen moeten én koel liggen én makkelijk 
bereikbaar zijn voor transport naar Nederland.
Als het zacht weer is zal het werk op de wijngaard de komende twee 
maanden weer langzaam op gang komen. Het voltooien van het  
hekwerk om de wijngaard en langs de bosrand staat bovenaan de  
prioriteitenlijst. We willen graag dat de reeën en de zwijnen een  
andere voederplaats gaan opzoeken dit voorjaar.
 
Komend voorjaar doen de wijnen van 2012 mee op één of meer  
regionale professionele wijnwedstrijden. We zijn erg benieuwd of  
de wijnen de jury’s zullen gaan bevallen. We houden jullie daarvan 
natuurlijk op de hoogte.

Het afgelopen jaar bleek dat de grond in de eerste Zöld Veltelini-
gaard toch wat gebreken had. Daarom is in het late najaar veel rijpe 
stalmest in de grond gewerkt. De wijnstokken zich kunnen zich  
daardoor het komende seizoen beter ontwikkelen. In de nieuwe  
Zöld Veltelini-gaard zijn ruim 500 stokken geplant. In de andere  
gaarden zijn weer een paar honderd stokken bijgeplant. 

Vriend van Hegyem
Inmiddels bestaat de vriendengroep uit 115 enthousiaste mensen.  
Van deze groep hebben er 79 gekozen om door het kopen van  
obligaties mee te investeren in het wijngoed. Met het bestellen van 
Hegyem wijnen leven alle Vrienden mee en dragen zo bij aan de 
ontwikkeling van Hegyem. Als je dit leest en nog geen Vriend bent of 
iemand kent die Vriend zou willen worden. Wees welkom en leef mee! www.hegyem.nl | info@hegyem.nl

 


