Bor Ã‰s Vad

Bolyki PincÃ©szet
SzerzÅ‘ KapallÃ³ G. Gyula
2008. jÃºlius 05.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2009. februÃ¡r 21.

BolykiÃ©knÃ¡l, mint az Egri borvidÃ©ken oly sok csalÃ¡dban, rÃ©gmÃºltba nyÃºlÃ³ hagyomÃ¡nyai voltak a szÅ‘lÅ‘termesztÃ©sn
SajÃ¡t mÅ±velÃ©sÅ± termÅ‘ terÃ¼lettel is rendelkeztek nÃ©hÃ¡ny jÃ³ nevÅ± helyi dÅ±lÅ‘ben, de borkÃ©szÃ-tÃ©ssel sokÃ¡ig jÃ
csak a sajÃ¡t kedvÃ¼kre foglalkoztak. Ekkor Ã©rkezett el az 1998-as Ã©v, melyben Jani, a csalÃ¡d frissen diplomÃ¡zott
gÃ©pÃ©szmÃ©rnÃ¶k fia Ãºgy gondolta, hogy kezÃ©be veszi a birtok irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡t Ã©s mer valami igazÃ¡n nagyot Ã¡lmodni b
Eleinte Å‘ is csupÃ¡n eladÃ¡sra termelte a szÅ‘lÅ‘t, de a kÃ¶rnyÃ©k emblematikus borÃ¡szaival valÃ³ talÃ¡lkozÃ¡sa mind inkÃ¡bb
arra sarkalltÃ¡k, hogy prÃ³bÃ¡lja ki magÃ¡t ebben a sok buktatÃ³val jÃ¡rÃ³, Ã¡mde annÃ¡l csodÃ¡latosabb szakmÃ¡ban is. Ã•gy
hÃ¡t Ãºjabb kivÃ¡lÃ³ termÅ‘terÃ¼leteket vÃ¡sÃ¡rolt, Ãºjabb, sajÃ¡t elkÃ©pzelÃ©seinek megfelelÅ‘ szÅ‘lÅ‘ket telepÃ-tett, Ã©s ezze
idÅ‘ben elkezdte a gyÃ¶ngyÃ¶si KÃ¡roly RÃ³bert FÅ‘iskolÃ¡n a szÅ‘lÃ©sz-borÃ¡sz szakot, ahol 2003-ban szerzett diplomÃ¡t. Igaz
diplomamunkÃ¡jÃ¡t is ebben az Ã©vben kÃ©szÃ-tette el egy kiemelkedÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ± BikavÃ©r formÃ¡jÃ¡ban, amely 2006-ba
igen rangos borÃ¡szati seregszemlÃ©nek szÃ¡mÃ-tÃ³ Challange International du Vin borversenyen ezÃ¼stÃ©rmet nyert.
AzÃ³ta is sikert sikerre halmoz, fiatalos elszÃ¡ntsÃ¡ga Ã©s a minÅ‘sÃ©g irÃ¡nti elkÃ¶telezettsÃ©ge sorra rendre kivÃ¡lÃ³ borokat
eredmÃ©nyez. A tradicionÃ¡lis eljÃ¡rÃ¡sok betartÃ¡sa mellett jellemzÅ‘ rÃ¡ a kÃ-sÃ©rletezÅ‘ kedv Ã©s az ellentmondÃ¡st nem tÅ
tÃ¶rekvÃ©s a legmagasabb minÅ‘sÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©re.Â Â
A borÃ¡szat szÅ‘lÅ‘Ã¼ltetvÃ©nyei az egri borvidÃ©ken tÃ¶bb telepÃ¼lÃ©s hatÃ¡rÃ¡ban talÃ¡lhatÃ³k meg. Ennek a legfontosa
oka, hogy a kivÃ¡lasztott kiemelkedÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ± dÅ±lÅ‘khÃ¶z csak szÃ©tszÃ³rt Ã¡llapotban lehetett hozzÃ¡jutni. A birtok jele
mÃ©rete 25 hektÃ¡r, melyen a rÃ©gebbi Ã¼ltetvÃ©nyek esetÃ©ben ernyÅ‘ mÅ±velÃ©st, mÃ-g az Ãºjabb telepÃ-tÃ©seknÃ©l ala
kordon mÅ±velÃ©st alkalmaznak. A magas minÅ‘sÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©hez termÃ©szetesen jelentÅ‘s termÃ©skorlÃ¡tozÃ¡ssal Ã©l
kÃ-vÃ¡nt termÃ©sÃ¡tlag tÅ‘kÃ©kÃ©nt 1-1,5 kg mely az idÅ‘jÃ¡rÃ¡s fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben kis mÃ©rtÃ©kben vÃ¡ltozhat.

Â A Bolyki Birtok pincÃ©jÃ©nek helyÃ©t hosszas keresgÃ©lÃ©s utÃ¡n az egri Losonczi-vÃ¶lgyben lÃ©vÅ‘ kÅ‘fejtÅ‘ben lelte meg
JÃ¡nos. Az itt talÃ¡lhatÃ³ riolittufÃ¡bÃ³l Ã¡llÃ³ kÅ‘falak mintegy 30 mÃ©ter magasak Ã©s kivÃ¡lÃ³ kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket biztosÃ-tan
ahhoz, hogy magas minÅ‘sÃ©gÅ± borokat Ã¡llÃ-tsanak elÅ‘ a belÃ©jÃ¼k vÃ¡jt pincÃ©ben. Az itt talÃ¡lhatÃ³ tufa rendkÃ-vÃ¼l jÃ
tulajdonsÃ¡gai kÃ¶zÃ© tartozik, hogy viszonylag kÃ¶nnyen alakÃ-thatÃ³, 10-13 C-fokos Ã¡llandÃ³ hÅ‘mÃ©rsÃ©kletet biztosÃ-t Ã
kivÃ¡lÃ³ pÃ¡ratartalomszabÃ¡lyozÃ³ kÃ©pessÃ©gekkel rendelkezik. A pince megfelelÅ‘ klÃ-mÃ¡jÃ¡nak kialakÃ-tÃ¡sÃ¡hoz nagyba
hozzÃ¡jÃ¡rul a pince falÃ¡n 2-3 Ã©v alatt kialakulÃ³ nemespenÃ©sz is. A pincÃ©szetben a szÅ‘lÅ‘ feldolgozÃ¡sa kÃ-mÃ©letesen
hagyomÃ¡nyos eljÃ¡rÃ¡sok alkalmazÃ¡sa mellett zajlik. A kÃ©kszÅ‘lÅ‘ hÃ©jon erjesztÃ©se kÃ¡dakban Ã©s erjesztÅ‘tartÃ¡lyokban
tÃ¶rtÃ©nik mintegy 28-30 napon Ã¡t, majd 225-1000 literes hordÃ³kban Ã©rlelÅ‘dik 1.5-2 Ã©vig. A fehÃ©r szÅ‘lÅ‘ egÃ©sz fÃ¼rtÃ
prÃ©selÃ©s utÃ¡n reduktÃ-v mÃ³don, vagy hordÃ³ban erjed Ã©s Ã©rlelÅ‘dik. Az ÃºjhordÃ³s Ã©rlelÃ©s utÃ¡n, piacra kerÃ¼lÃ©s
legalÃ¡bb egy fÃ©l Ã©vig palackban pihen a bor. Bolyki JÃ¡nos (a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ rÃ¶vidnadrÃ¡gos borÃ¡sz) elÅ‘zetes
bejelentkezÃ©s alapjÃ¡n vÃ¡rja az izgalmas borokat kedvelÅ‘ borrajongÃ³kat. A pincelÃ¡togatÃ¡s sorÃ¡n az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k elsÅ‘
sorban palackos borait Ã-zlelhetik meg. ElÃ©rhetÅ‘sÃ©g: 3300
Eger, Hevesy SÃ¡ndor u. 8.Telefon:
+36-30-416-2750Email
cÃ-m:
bolykipince@chello.hu
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