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Egy augusztusi kedd dÃ©lutÃ¡njÃ¡n Ã©rkeztÃ¼nk meg a tokaji Szerelmi Pincesorra BottÃ©k - mint kÃ©sÅ‘bb kiderÃ¼lt - ideigle
pincÃ©jÃ©hez. A megbeszÃ©lt idÅ‘ben befutÃ³ terepjÃ¡rÃ³bÃ³l nem kis meglepetÃ©sÃ¼nkre egy a nyolcadik hÃ³nap kÃ¶rÃ¼l jÃ
vÃ¡randÃ³s kismama - Bott Judit - szÃ¡llt ki Ã©s Ã¼dvÃ¶zÃ¶lt minket, mint ismeretlen ismerÅ‘sÃ¶ket. (Az itt lÃ¡thatÃ³ fotÃ³k
termÃ©szetesen korÃ¡bban kÃ©szÃ¼ltek.)Â A kicsi - egyÃ¡ltalÃ¡n nem munkapincÃ©nek kÃ©szÃ¼lt, eredetileg inkÃ¡bb csak a
kÃ³stoltatÃ¡s cÃ©ljait kiszolgÃ¡lÃ³ - bÃ©relt pince kÃ¶rbejÃ¡rÃ¡sa sorÃ¡n megtudtuk, hogy a kÃ©zmÅ±ves borÃ¡szat tulajdonosa
Judit Ã©s JÃ³zsi - a magyar Ã¡tlag borÃ¡szokkal ellentÃ©tben nem Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©si nehÃ©zsÃ©gekre panaszkodnak, hanem
arra, hogy nem tudjÃ¡k megfelelÅ‘ mennyisÃ©gÅ± borral kielÃ©gÃ-teni az irÃ¡ntuk Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ket, mivel az a nÃ©hÃ¡ny szÃ¡z
ezer palack, amit kÃ©szÃ-tenek egy-egy tÃ©telbÅ‘l, pillanatok alatt elfogy.
A hÃ¡zaspÃ¡r borÃ¡sz karrierje sem Ã¡tlagos, hiszen a FelvidÃ©krÅ‘l, CsallÃ³kÃ¶zbÅ‘l szÃ¡rmaznak, ami nem kifejezetten
bortermelÅ‘ vidÃ©k, s Ã-gy a csalÃ¡di hagyomÃ¡nyok hÃ-jÃ¡n sajÃ¡t elhatÃ¡rozÃ¡suk Ã©s borszeretetÃ¼k vezette Å‘ket erre a nÃ
igencsak gÃ¶rÃ¶ngyÃ¶s pÃ¡lyÃ¡ra. Judit agrÃ¡rmÃ©rnÃ¶ki diplomÃ¡jÃ¡nak megszerzÃ©sÃ©t kÃ¶vetÅ‘en kÃ©t kisebb csalÃ¡di
pincÃ©szetnÃ©l dolgozott DÃ©l- Tirolban, mikor pedig az olasz tulajdonosok Tokajban is elindÃ-tottak egy kisebb pincÃ©szetet,
felkÃ©rtÃ©k annak megszervezÃ©sÃ©re Ã©s igazgatÃ¡sra. Ã•gy tÃ¶rtÃ©nt, hogy a fiatalasszony egÃ©szen elsÅ‘ kisfia, Bendeg
szÃ¼letÃ©sÃ©ig a FÃ¼leky PincÃ©nÃ©l dolgozott.Â

Judit szavaival Ã©lve: "A sajÃ¡t birtok sokÃ¡ig illÃºziÃ³nak tÅ±nt. Ã‰n Ã¡brÃ¡ndoztam, Ã¡lmokat szÃ¶vÃ¶gettem, majd Ãºjra Ã©s
elhesegettem a gondolatot, JÃ³zsi meg realista mÃ³don elkezdett szÅ‘lÅ‘terÃ¼letet keresni. Ã•gy vettÃ¼k meg az elsÅ‘
terÃ¼letet Tarcal hatÃ¡rÃ¡ban, az ElÅ‘hegyen. Egy szÃ©p fekvesÅ±, agyonterhelt, lisztharmatos szÅ‘lÅ‘t, ami engem
elcsÃ¼ggesztett, JÃ³zsi viszont egyre bizakodÃ³bb lett (ettÅ‘l mÃ¡r csak jobb lehet!). Å• kÃ©sÅ‘bb a Csontos dÅ±lÅ‘re lelve nem
bÃ-rt aludni. KitartÃ¡sa odÃ¡ig vezetett, hogy 2006 mÃ¡rciusÃ¡ban hivatalosan bejegyeztÃ©k a BOTT PINCE Kft-t." Jelenleg
kÃ¶zel 5 hektÃ¡rnyi terÃ¼leten gazdÃ¡lkodnak Ã©s telve vannak jobbnÃ¡l jobb Ã¶tletekkel, jÃ¶vÅ‘be vetett remÃ©nysÃ©ggel, am
borÃ¡sz-gazdasszony Ã-gy fogalmazott meg: "EttÅ‘l gazdagabbak mÃ©g lehetÃ¼nk, de boldogabbak mÃ¡r nem!"

A Bott Pince tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben szÃ¡raz, dÅ±lÅ‘-szelektÃ¡ltan palackozott borai, nagy segÃ-tsÃ©get nyÃºjtanak a tokaji terroir
sokszÃ-nÅ±sÃ©gÃ©nek megismerÃ©sÃ©hez, az Ã¼ltetvÃ©nyeken alkalmazott szigorÃº hozamkorlÃ¡tozÃ¡s pedig a hagyomÃ¡
fajtakarakterek kiteljesÃ-tÃ©sÃ©hez. BottÃ©k a szÃ¡raz borok mellett egy kÃ©sÅ‘i szÃ¼retelÃ©sÅ± tÃ©telt is kÃ©szÃ-tenek, m
nevÃ©ben - "BOTT-rytis" - szinte minden benne van, amit kÃ³stolÃ¡s elÅ‘tt tudni kell rÃ³la. Jelenlegi meglehetÅ‘sen kicsiny
termÅ‘terÃ¼letÃ¼kÃ¶n az aszÃºkÃ©szÃ-tÃ©s nagy kihÃ-vÃ¡s, Ã-gy nem is biztos, hogy minden Ã©vben sikerÃ¼l majd Bott-csin
aszÃºval elÅ‘Ã¡llniuk, de ha minden igaz, jÃ¶vÅ‘re mÃ¡r ebbÅ‘l is palackba kerÃ¼lhet az elsÅ‘.

A lÃ¡togatÃ¡s Ã©s a vÃ©gigkÃ³stolt tÃ©telek konklÃºziÃ³jakÃ©nt bÃ¡tran elmondhatjuk tehÃ¡t, hogy BottÃ©k fiatalos lendÃ¼lete
boraik kimunkÃ¡ltsÃ¡ga remÃ©nyt keltÅ‘ lehet azok szÃ¡mÃ¡ra, akik hisznek mÃ©g Tokaj-hegyaljÃ¡n az emberkÃ¶zeli lÃ©ptÃ©k
kÃ©zmÅ±ves borÃ¡szatok lÃ©tjogosultsÃ¡gÃ¡ban.Â Â Â
TovÃ¡bbi sok sikert kÃ-vÃ¡nunk nekik!
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