Bor Ã‰s Vad

A DimenziÃ³ BorÃ¡szat
SzerzÅ‘ KapallÃ³ G. Gyula
2011. november 06.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2011. november 06.

Â A DimenziÃ³ BorÃ¡szat hosszÃº Ã©vek tudatos munkÃ¡jÃ¡nak eredmÃ©nye.Â Szakmai hÃ¡tterÃ©tÂ aÂ SzÅ‘lÃ©szeti Ã©s B
KutatÃ³ IntÃ©zetben megszerzett tÃ¶bb Ã©vtizedes tapasztalatra, valamint a kor technolÃ³gia szintje elÅ‘tt jÃ¡rÃ³ legÃºjabb
technikai megoldÃ¡sokra alapozza. CÃ©l, a borÃ¡szaton keresztÃ¼l egy kapcsolatot lÃ©trehozni a mÃºlt Ã©s a jÃ¶vÅ‘ kÃ¶zÃ¶tt,
Ã¶tvÃ¶zve ezzel a tradÃ-ciÃ³t a termÃ©szettel Ã©s a technikÃ¡val. Ennek kÃ¶vetkeztÃ©ben igyekszenek a hagyomÃ¡nyos, szin
elfeledett szÅ‘lÅ‘fajtÃ¡k legmodernebb Ã©s legkÃ-mÃ©letesebb eljÃ¡rÃ¡sokkalÂ valÃ³ feldolgozÃ¡sÃ¡n Ã¡t, ezen fajtÃ¡k CsipkerÃ
Ã¡lmukbÃ³l valÃ³ felÃ©lesztÃ©sÃ©t megvalÃ³sÃ-tani. A borÃ¡szat kÃ¶zpontja MiklÃ³stelepen talÃ¡lhatÃ³, Ã¼ltevÃ©nyei nagy rÃ
korÃ¡bban a KecskemÃ©ti SzÅ‘lÃ©szeti Ã©s BorÃ¡szati KutatÃ³ IntÃ©zethez tartozott, ahol a szÅ‘lÅ‘termelÃ©snek Ã©vszÃ¡zad
van.

KecskemÃ©t hatÃ¡rÃ¡ban honfoglalÃ³ Å‘seink mÃ¡r talÃ¡lkoztak a szÅ‘lÅ‘vel, melyet a III. szÃ¡zadban Valentinius RÃ³mai csÃ¡sz
idejÃ©ben telepÃ-tettek. Anonymus â€žKÃ¶rtvÃ©lytÃ³â€•, â€žGyÃ¼mÃ¶lcsÃ©nyerdÅ‘â€• nÃ©ven emlÃ-ti, amit azÃ³ta â€žAran
neveznek. I. GÃ©za (1074-1077) adomÃ¡nylevelÃ©ben hatÃ¡rmegjelÃ¶lÃ©skÃ©nt szerepelÂ aÂ â€žKirÃ¡lynÃ© szÅ‘lÅ‘skertjÃ©
a teremtÃ©s, a lÃ©tezÃ©s Ã©s az Ã©let szimbÃ³luma. Minden Ã©lÅ‘lÃ©ny Ã©ltetÅ‘ eleme, ezÃ©rt a napos Ã³rÃ¡k szÃ¡ma mind
meghatÃ¡rozÃ³ szerepÅ± a termÃ©szetben. KecskemÃ©ten Ã©s kÃ¶rnyÃ©kÃ©n ez orszÃ¡gos viszonylatban is kimagaslÃ³. EzÃ
itt megtermett gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶k magukban hordozzÃ¡k a teremtÅ‘ napot is, ami nagymÃ©rtÃ©kben kihat azÂ ittÂ teremtettÂ bo
karakterÃ©re. A borÃ¡szat palackjainak cÃ-mkÃ©jÃ©n lÃ¡thatÃ³ â€žTÃ¡tosâ€• dob Å‘si jelkÃ©prendszere szimbolizÃ¡lja, az alsÃ
vilÃ¡gok kÃ¶zÃ¶tti Ã¡tjÃ¡rÃ³t, kapcsolatot egyÂ mÃ¡sik dimenziÃ³val, amit a bor elfogyasztÃ¡sa utÃ¡n lehet, hogy meg is
tapasztalunk. Hiszen a BOR, mindenkinek mÃ¡st jelent. Van akinek csak egy bÃ³dÃ-tÃ³ ital, hogyÂ elmenekÃ¼lhessenÂ az
Ã©let nehÃ©zsÃ©gei elÅ‘l. MÃ¡soknak egy spirituÃ¡lis varÃ¡zsszer, a rÃ-tus Ã©s az Ã¼nnep rÃ©sze. Kulcs a fizikai Ã©s a szelle
kÃ¶zÃ¶tti Ã¡tjÃ¡rÃ³hoz, megpihenÃ©shez Ã©s megnyugvÃ¡shoz. SzakrÃ¡lis varÃ¡zsszer, melynek elfogyasztÃ¡sa utÃ¡n mÃ¡s
tudatÃ¡llapotba kerÃ¼lÃ¼nk, Ã©s a magasabb dimenziÃ³k vilÃ¡gÃ¡t ismerhetjÃ¼k meg. SpirituÃ¡lis varÃ¡zslatossÃ¡ga mindig
csak az arra Ã©rdemes, vagy a kivÃ¡lasztott embernek mutatkozik meg. HasonlÃ-t a TÃ¡ltos paripÃ¡hoz, aki a hÃ©tkÃ¶znapi
embernek rÃ¡nÃ©zÃ©sre csak egy szÃ¡nalomra mÃ©ltÃ³ gebe, de a kis gazdÃ¡ja szÃ¡mÃ¡ra csodÃ¡latos fehÃ©r paripÃ¡vÃ¡ vÃ¡
elrepÃ-ti Å‘t a mitikus Ãºtra.Â
Â

A borÃ¡szat megÃ¡lmodÃ³inak hitvallÃ¡sa:
"Borainkat teljesen sajÃ¡tsÃ¡gos rendszerben teremtjÃ¼k meg, melynek alapjai a magyar nÃ©p Å‘si kozmikus
vilÃ¡gszemlÃ©letÃ©ben gyÃ¶kerezik. E hitvallÃ¡s mindent Ã©lÅ‘nek tekint, ezÃ©rt kellÅ‘ alÃ¡zatot, tiszteletet Ã©s bÃ¶lcsessÃ©g
meg minden Ã©lÅ‘lÃ©nnyel szemben. Mert minden Ã©lÅ‘ anyagnak lelke van. Boraink Ã¡polÃ¡sÃ¡nÃ¡l ezt a szemlÃ©letet a
hÃ©tkÃ¶znapok szintjÃ©n, a â€žTermÃ©kbarÃ¡t technolÃ³giÃ¡kâ€• bevezetÃ©sÃ©vel valÃ³sÃ-tottuk meg. Ez egy teljes Ã©s log
technolÃ³gia rendszer, ami a jÃ³zan Ã©sz Ã©s a termÃ©szet tÃ¶rvÃ©nyei alapjÃ¡n mÅ±kÃ¶dik, tiszteletben tartva az Ã©lÅ‘vilÃ¡g
szellemisÃ©gÃ©t. LÃ©nyege, hogy a lejÃ¡tszÃ³dÃ³ folyamatokban mindig a termÃ©szetes utat hagyjuk Ã©rvÃ©nyesÃ¼lni, Ã©s
ezt prÃ³bÃ¡ljuk meg pici, aprÃ³ lÃ©pÃ©sekben harmonizÃ¡lni a megÃ¡lmodott minÅ‘sÃ©gÅ± termÃ©k elÃ©rÃ©sÃ©hez. A lÃ¡gy,
folyamatokat csak a legmodernebb technolÃ³giÃ¡k alkalmazÃ¡sÃ¡val lehet bÃ¼ntetÃ©s nÃ©lkÃ¼l megvalÃ³sÃ-tani. EzÃ©rt ez e
nagyon szoros szimbiÃ³zist feltÃ©telez az ember, a termÃ©szet, a technolÃ³gia Ã©s a hagyomÃ¡ny kÃ¶zÃ¶tt. Ennek is
kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘ boraink egyedi sajÃ¡tsÃ¡gos Ã-z Ã©s aroma vilÃ¡ga."

A borÃ¡szat, fennÃ¡llÃ¡sa Ã³ta szÃ¡mos szÃ©p sikert kÃ¶nyvelhet el, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt BÅ±bÃ¡j nevÅ± KÃ©kfrankos rosÃ©ja 20
ben elnyerte kategÃ³riÃ¡jÃ¡nak legjobb fajtabora cÃ-mÃ©t. Ã‰rdemes hÃ¡t megtapaszalni ezt a "DimenziÃ³t" is, hogy az alfÃ¶ldi
borokhoz tapadÃ³ negatÃ-v sztereotÃ-piÃ¡kat egycsapÃ¡sra egy mÃ¡sik sÃ-kra terelhessÃ¼k.
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