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A Debreczeni-Ferenczi csalÃ¡d kÃ©t birtoka kÃ¶zÃ¼l a nagyobbik (12 hektÃ¡ros) szÅ‘lÅ‘birtok az Etyek-Budai BorvidÃ©k-hez
tartozÃ³ Csabdi-VasztÃ©ly kÃ¶zsÃ©g hatÃ¡rÃ¡ban fekszik. A nagyrÃ©szt 7000 tÅ‘ke/hektÃ¡ros Ãºj Ã¼ltetvÃ©ny fele a jÃ¶vÅ‘ben
tradicionÃ¡lis pezsgÅ‘ kÃ©szÃ-tÃ©shez ad alapanyagot, a mÃ¡sik rÃ©sze klasszikus, csendes borok termelÃ©sÃ©t szolgÃ¡lja. A
szÅ‘lÅ‘fajtÃ¡k: Pinot Noir (4,5 ha), Chardonnay (4,2 ha), Sauvignon Blanc (2,3 ha), SÃ¡rga muskotÃ¡ly (1 ha).

Az Ã¼ltetvÃ©ny fÃ¶ldrajzi fekvÃ©sÃ©bÅ‘l eredÅ‘en, Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡gÃ¡ban jellemzÅ‘ az orszÃ¡gos Ã¡tlagnÃ¡l pÃ¡r fokkal alacson
Ã¡tlaghÅ‘mÃ©rsÃ©klet. Ezt ellensÃºlyozza a Szent LÃ¡szlÃ³ patak vÃ¶lgyÃ©nek sajÃ¡tos, kivÃ¡lÃ³ benapozottsÃ¡gÃº, gyorsan
melegedÅ‘, ugyanakkor enyhÃ©n szellÅ‘s mikroklÃ-mÃ¡ja. A csapadÃ©kellÃ¡tottsÃ¡g megkÃ¶zelÃ-ti az orszÃ¡gos Ã¡tlagot. Az
Ã¼ltetvÃ©nyek talaja mÃ©szkÃ¶vÃ¶n kialakult magas aktÃ-v mÃ©sztartalmÃº lÃ¶sz. A dÃ©l-dÃ©lnyugati kitettsÃ©gÅ± hegy-vÃ
irÃ¡nyban elhelyezkedÅ‘ szÅ‘lÅ‘sorokat 1,8 x 0,8 m tenyÃ©szterÃ¼letre Ã¼ltettÃ©k. Az egÃ©sz Ã¼ltetvÃ©nyt alacsony kordon
mÅ±velÃ©smÃ³dra alakÃ-tottÃ¡k ki, melyen rÃ¶vid csapos metszÃ©st alkalmaznak.

A tulajdonosok birtokfilozÃ³fiÃ¡jÃ¡nak lÃ©nyege, hogy kizÃ¡rÃ³lag sajÃ¡t szÅ‘lÅ‘bÅ‘l, a kivÃ¡lÃ³ adottsÃ¡gÃº Ã¼ltetvÃ©ny erÅ‘sen
korlÃ¡tozott termÃ©sÃ©t feldolgozva kÃ©szÃ-tsenek nagy minÅ‘sÃ©gÅ± borokat Ã©vi 80-100 ezer palackos nagysÃ¡grendben.Â
Mindennek a Ã©rdekÃ©ben fontos a szakszerÅ±en, idÅ‘ben Ã©s nagy pontossÃ¡ggal elvÃ©gzett fitotechnikai munka, valamint a
tÃ¶bb lÃ©pcsÅ‘s szÃ¼ret alkalmazÃ¡sa. UtÃ³bbi eljÃ¡rÃ¡s lehetÅ‘vÃ© teszi, hogy ugyanarrÃ³l a tÅ‘kÃ©rÅ‘l kÃ©t-hÃ¡rom menetb
elkÃ©szÃ-teni kÃ-vÃ¡nt bortÃ-pusnak legmegfelelÅ‘bb Ã©rettsÃ©gi Ã¡llapotban lÃ©vÅ‘ szÅ‘lÅ‘t szÃ¼reteljÃ©k le, a pezsgÅ‘ alap
kezdve, a rozÃ©n Ã¡t, a nagy minÅ‘sÃ©gÅ± csendes borokig.

A kÃ©zzel szÃ¼retelt szÅ‘lÅ‘ kis lÃ¡dÃ¡kban kerÃ¼l a pincÃ©be, ahol tovÃ¡bbi szelekciÃ³ utÃ¡n kerÃ¼l feldolgozÃ¡sra. A feltÃ¡r
folyamatÃ¡ban cÃ©l a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyekhez kÃ©pest a lehetÅ‘ legkÃ-mÃ©letesebb technikÃ¡k alkalmazÃ¡sa. A vinifikÃ¡ciÃ³ so
tÃ¶rekszÃ¼nk a minÃ©l tisztÃ¡bb, a terÃ¼letre jellemzÅ‘ Ã-zvilÃ¡g kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ra. Az erjesztÃ©s sorÃ¡n cÃ©lunk a minÃ©l
naturÃ¡lisabb fermentÃ¡ciÃ³.

A nÃ©hÃ¡ny Ã©v mÃºlva piacra kerÃ¼lÅ‘ pezsgÅ‘ mellett a hosszan Ã©rlelt burgundi tÃ-pusÃº Pinot Noir, a Sauvignon Blanc Ã
Chardonnay borok â€“ illetve ezek hÃ¡zasÃ-tÃ¡sa - a fÅ‘ termÃ©kek, amelyek mellett gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s, jÃ³ Ã©vjÃ¡ratokban kÃ©
szÃ¼retelÃ©sÅ± SÃ¡rga muskotÃ¡ly, valamint izgalmas Pinot Noir RosÃ© szÃ-nesÃ-ti a palettÃ¡t.ElÅ‘re egyeztetett idÅ‘pontban
vÃ¡llaljÃ¡k csalÃ¡di Ã¶sszejÃ¶vetelek, barÃ¡ti talÃ¡lkozÃ³k, cÃ©ges rendezvÃ©nyek lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡t. JÃ³ idÅ‘ esetÃ©n a pince
udvarÃ¡ban vÃ¡rjÃ¡k vendÃ©geiket, ahol kÃ©nyelmesen el tudnak helyezni akÃ¡r egy busznyi csoportot is. A prÃ©shÃ¡zban az
idÅ‘jÃ¡rÃ¡stÃ³l fÃ¼ggetlenÃ¼l 20-25 fÅ‘ kÃ©nyelmesen mÃºlathatja az idÅ‘t. A borkÃ³stolÃ³k mellet hidegkonyhai kÃ©szÃ-tmÃ©
tudnak felszolgÃ¡lni, de megÃ¡llapodÃ¡s szerint akÃ¡r malacot is lehet sÃ¼ttetni.

KapcsolattartÃ³: PolyÃ¡k IstvÃ¡n (Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©si vezetÅ‘)
Telefon:+36-30/737-1566 (hÃ©tfÅ‘tÅ‘l pÃ©ntekig)
E-mail: info@debreczenipinceszet.hu
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