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Â â€ž Egy domb lÃ¡tvÃ¡nya szebb a szÅ‘lÅ‘vel. Egy jÃ³ vacsora Ã©lmÃ©nye mindig maradandÃ³bb, ha jÃ³ borral tÃ¡rsul. Egy tÃ¡
kapcsolata elmÃ©lyÃ¼ltebb, ha az egyÃ¼ttlÃ©tet Ã©rtÅ‘ borozgatÃ¡ssal teszik tartalmasabbÃ¡. CÃ©lunk, hogy boraink
kÃ¼lÃ¶nlegesek legyenek, hogy a kÃ¶ztÃ¼k lÃ©vÅ‘ Ã¡rnyalatnyi kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket Ã©rzÃ©kelni, Ã©rtÃ©kelni tudÃ³ borbarÃ¡
Ã-nyencek is nÃ¡lunk talÃ¡ljÃ¡k meg kedvenceiket.â€•
Â Thummerer Vilmos
A csalÃ¡di vÃ¡llalkozÃ¡skÃ©nt mÅ±kÃ¶dÅ‘ Thummerer Pince, 1984 Ã³ta foglalkozik szÅ‘lÅ‘termesztÃ©ssel Ã©s borÃ¡szattal. Az
BorvidÃ©ken elhelyezkedÅ‘ 90 hektÃ¡r sajÃ¡t telepÃ-tÃ©sÅ± szÅ‘lÅ‘terÃ¼let termÃ©sÃ©bÅ‘l kÃ©szÃ-tik a boraikat.Â SzÃ©les s
vÃ¡lasztÃ©k jellemzi a gazdasÃ¡got, fÅ‘ fajtÃ¡ik: KirÃ¡lyleÃ¡nyka, Chardonnay, Ottonel muskotÃ¡ly, Tramini, Zenit, Sauvignon
blanc, KÃ©kfrankos, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Pinot noir, Syrah, Blauburger, Kadarka. A
szÅ‘lÅ‘Ã¼ltetvÃ©nyek 80%-a kÃ©k, 20%-a fehÃ©r szÅ‘lÅ‘.

A termÃ©s az egri Ã•frika, Vidra, MÃ©szhegy, a noszvaji TekenÅ‘hÃ¡t, KÅ‘kÃ¶tÅ‘, CsÃ³kÃ¡s a novaji Juszalagos, a szomolyai
NagyvÃ¶lgy, SzÃ©rÅ‘hely dÅ±lÅ‘kbÅ‘l kerÃ¼l ki. MegkezdtÃ©k tovÃ¡bbÃ¡ a rÃ©gi Ã¼ltetvÃ©nyek lecserÃ©lÃ©sÃ©t is, Ãºj kÃ-s
Cabernet DorsÃ¡t Ã©s CsÃ³ka szÅ‘lÅ‘t telepÃ-tettek. A legÃºjabb telepÃ-tÃ©s az egri Nagyeged dÅ±lÅ‘n kapott helyet, ahol a
Nagyegedi Egri BikavÃ©r Superior-hoz vagy Grand Superiorâ€“hoz szÃ¼ksÃ©ges fajtaÃ¶sszetÃ©tellel lett az Ã¼ltetvÃ©ny
eltelepÃ-tve.
Â
A borÃ¡szat kÃ¶zpontja EgertÅ‘l 12 km-re, Noszvajon talÃ¡lhatÃ³. A 2000 m2-es, egykori uradalmi pincÃ©t tÃ¶bb, mint 100
Ã©vvel ezelÅ‘tt kÃ©zzel vÃ¡jtÃ¡k a vulkanikus tufa kÅ‘zetbe, melyet 2004-ben egy Ãºj 2200 m2Â -es tufakÅ‘be vÃ¡jt pincerendsz
bÅ‘vÃ-ttettek ki. A kiegyenlÃ-tett klÃ-mÃ¡jÃº pince ideÃ¡lis kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket biztosÃ-t a borok Ã©rlelÃ©sÃ©hez. A csalÃ¡di
gazdasÃ¡gban alkalmazott technolÃ³gia a hagyomÃ¡nyos mÃ³dszerek mellett minden Ã©vben kiegÃ©szÃ¼l a legkorszerÅ±bb,
vilÃ¡gszÃ-nvonalÃº felszerelÃ©sekkel, gÃ©pekkel, ami nem csak a borÃ¡szatra, de a szÅ‘lÃ©szetre is vonatkozik.Â
Â
A pincÃ©szet fehÃ©r borainak nagyobb rÃ©sze reduktÃ-v technolÃ³giÃ¡val, irÃ¡nyÃ-tott erjesztÃ©ssel kÃ©szÃ¼l, de mÃ¡r fehÃ©
barrique kÃ¼lÃ¶nlegessÃ©gek is megjelentek a vÃ¡lasztÃ©kÃ¡ban (pl.: Chardonnay, Pinot gris). VÃ¶rÃ¶s boraik 2-4 hetes hÃ©j
erjesztÃ©ssel kÃ©szÃ¼lnek, 1,5-2 Ã©vig hagyomÃ¡nyosan tÃ¶lgyfahordÃ³ban Ã©rlelÅ‘dnek Ã©s legalÃ¡bb fÃ©lÃ©ves palackos
utÃ¡n kerÃ¼lnek forgalomba. A vÃ¶rÃ¶s borok egy rÃ©sze barrique hordÃ³kban fejlÅ‘dik (pl. Vili papa cuvÃ©e, EvoÃ© cuvÃ©e,
Pinot noir, VÃ¡logatÃ¡sokâ€¦).

A borÃ¡szat alapÃ-tÃ³ja, Thummerer Vilmos, munkÃ¡ssÃ¡ga elismerÃ©sekÃ©nt 1995-ben elnyerte az Ã‰v BortermelÅ‘je cÃ-me
mÃ-g az Ã¡ltala lÃ©trehozott csalÃ¡di vÃ¡llalkozÃ¡s 2011-ben megkapta az Ã‰v PincÃ©szete DÃ-jat.Â Â A Tummerer PincÃ©sz
elÅ‘zetes bejelentkezÃ©s alapjÃ¡n vÃ¡rja egyÃ©nek, illetve csoportok Ã©rdeklÅ‘dÃ©sÃ©t borkÃ³stolÃ¡sra, lovasprogramokra, v
az Ã©v minden napjÃ¡n sajÃ¡t, MagtÃ¡r nevÅ± fogadÃ³jukban kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ kemencÃ©s Ã©telkÃ¼lÃ¶nlegessÃ©gek megÃ-z
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