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Az Egri BikavÃ©r Ãœnnep egy Ã©letÃ©rzÃ©s, melyet csak a helyszÃ-nen lehet Ã¡tÃ©lni Ã©s megtapasztalni. Ã–sszegyÅ±lÃ¼n
mellett kÃ³stolgatjuk kivÃ¡lÃ³ borainkat, egyszerÅ±en csak jÃ³l Ã©rezzÃ¼k magunkat, idÃ©n immÃ¡r tizenhetedik alkalommal.
Ã‰vrÅ‘l Ã©vre fontos alkalom ez, hiszen amellett, hogy Eger vÃ¡ros legnagyobb rendezvÃ©nye, az Egri BikavÃ©r Ã©s most mÃ
Egri Csillag is az Egri borvidÃ©k legismertebb bormÃ¡rkÃ¡ja.

A feljegyzÃ©sek szerint 100 Ã©ve, 1912-ben jelent meg elÅ‘szÃ¶r a bikavÃ©rt adÃ³ szÅ‘lÅ‘fajtÃ¡k leÃ-rÃ¡sa.GrÅ‘ber JenÅ‘ egri
szÅ‘lÅ‘sgazda a mÃºlt szÃ¡zad elejÃ©n alkotta meg az Egri bikavÃ©rt, hogy megmutassa Eger sokszÃ-nÅ± borvidÃ©kÃ©n term
vÃ¶rÃ¶s borok szÃ©psÃ©gÃ©t, erejÃ©t, s velejÃ©t. A jÃ³l csengÅ‘ nÃ©v Ã©s a vÃ¡logatott fajtÃ¡k szabÃ¡lyozott hÃ¡zasÃ-tÃ¡sÃ
bor meghozta a vÃ¡rt eredmÃ©nyt: a bikavÃ©r a borvidÃ©k legismertebb mÃ¡rkaneve lett. Az elmÃºlt szÃ¡z Ã©vben azonban a
bikavÃ©rnek, mint ahogy a magyar bornak Ã¡ltalÃ¡ban, voltak rossz Ã©vtizedei. A rendszervÃ¡ltÃ¡s utÃ¡n ÃºjjÃ¡Ã©ledt egri
borÃ¡szatok az elmÃºlt kÃ©t Ã©vtizedben azonban sokat tettek a mÃ¡rkanÃ©v rÃ©gi rangjÃ¡nak visszaÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡Ã©rt. Sok min
tÃ¶rtÃ©nt, hogy a mai kor fogyasztÃ³i ismÃ©t elismerjÃ©k: a gondosan Ã¶sszeÃ¡llÃ-tott egri bikavÃ©r nagy minÅ‘sÃ©gÅ±, reme
mely Ã©lve a hÃ¡zasÃ-tÃ¡s vÃ©gtelen lehetÅ‘sÃ©gÃ©vel ezerarcÃº, mÃ©gis jellegzetesen egri.

Egri csillag. Az egri fehÃ©r borok a vÃ¶rÃ¶sÃ¶khÃ¶z hasonlÃ³an, lendÃ¼letes savakkal Ã©s gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s zamatokkal adjÃ¡
vissza az itt honos fajtÃ¡k Ã©s a termÅ‘hely harmÃ³niÃ¡jÃ¡t. Az Ãºjra szÃ©p teljesÃ-tmÃ©nyt nyÃºjtÃ³ bikavÃ©rek Ã©s egyÃ©b
vÃ¶rÃ¶sborok mellett a fehÃ©r borok talÃ¡n mÃ©gsem kaptak kellÅ‘ figyelmet. Az egri borÃ¡sztÃ¡rsadalom szÃ¡z Ã©v elteltÃ©ve
ezÃ©rt elÃ©rkezettnek az idÅ‘t, hogy megkeresse a bikavÃ©r fehÃ©r pÃ¡rjÃ¡t. MegtalÃ¡lta, Ã©s megszÃ¼letett az Egri Csillag,
melynek nÃ©vadÃ³ja Ã©ppen a tavalyi BikavÃ©r Ãœnnepen volt. A fehÃ©r hÃ¡zasÃ-tÃ¡s a kÃ¡rpÃ¡t-medencei fajtÃ¡kra: a furmin
hÃ¡rslevelÅ±re, a leÃ¡nykÃ¡ra, a kirÃ¡lyleÃ¡nykÃ¡ra, a zengÅ‘re Ã©s a zenitre Ã©pÃ¼l a bikavÃ©rhez hasonlÃ³, nagy remÃ©nye

RÃ©gi Ã©s kÃ¶zkedvelt hagyomÃ¡nya a BikavÃ©r Ãœnnepnek, hogy a borokhoz Eger Ã©s a kÃ¶rnyÃ©k legjobb konyhÃ¡i kÃ©s
egyedi alkalomra komponÃ¡lt Ã©teleket. Egy bikavÃ©r, egy egri Ã©tel, igazi borgasztronÃ³miai gÃ¡la. IdÃ©n is az Ãºj, kitÃ¡gÃ-to
helyszÃ-nen, az Ã‰rsekkert Ã¡rnyas, zÃ¶ld miliÅ‘jÃ©ben kerÃ¼l megrendezÃ©sre a borÃ¼nnep, amely az elÅ‘zÅ‘ Ã©vekben m
elnyerte vendÃ©geink tetszÃ©sÃ©t. A tavalyi Ã©v generÃ¡ciÃ³s Ã¡ttÃ¶rÃ©st hozott, Ã-gy szinte minden korosztÃ¡ly Ã©s a csalÃ
kÃ©pviseltettÃ©k magukat. VendÃ©geink lÃ©tszÃ¡ma Ã©s igÃ©nyei alapjÃ¡n az Ã‰rsekkerti tÃ³ mÃ¶gÃ¶tti terÃ¼leten az Egri
terasz rÃ©gi-Ãºj szÃ-nfoltja lesz az esemÃ©nynek.Â Â Â Â

A rendezvÃ©nyen kÃ¶szÃ¶ntjÃ¼k Eger kiemelkedÅ‘ szÅ‘lÅ‘- Ã©s bortermelÅ‘it, gasztronÃ³musait, emellett lesz â€•bikavÃ©radÃ
kicsiknek kisÃ¡llat simogatÃ³, a nagyoknak hideg csillag- Ã©s rozÃ© frÃ¶ccs teszi emlÃ©kezetessÃ© a hÃ©tvÃ©gÃ©t. KÃ©t szÃ
nÃ©gy napig sokszÃ-nÅ± zenei kÃ-nÃ¡lat, pÃ¡ratlan hangulat, kÃ©zmÅ±ves termÃ©kek, Ã¶nfeledt szÃ³rakozÃ¡s vÃ¡rja vendÃ©
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