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A hazai borkedvelÅ‘k Ã¡ltal elsÅ‘sorban a kivÃ¡lÃ³ Ã¡r-Ã©rtÃ©k arÃ¡nyÃº borairÃ³l ismert Pannon Tokaj PincÃ©szet sikertÃ¶rtÃ
2000-ben indult, amikor a hazai tÃ¡vkÃ¶zlÃ©si Ã©s elektronikai piacon nagy sikereket elÃ©rt NyÃ¡ri LÃ¡szlÃ³ kÃ¶zgazdÃ¡sz Ãºg
gondolta, hogy vÃ¡sÃ¡rol Tolcsva hatÃ¡rÃ¡ban egy kÃ¶zel mÃ¡sfÃ©l hektÃ¡ros fÃ¶ldterÃ¼letet, hozzÃ¡ pincÃ©t, Ã©s szÅ‘lÅ‘telep
borÃ¡szkodÃ¡sba kezd a sajÃ¡t maga, csalÃ¡dja Ã©s barÃ¡tai kedvÃ©re. Hogy ez az eleinte sokak Ã¡ltal holmi Ãºri hÃ³bortnak
tartott kezdeti fellÃ¡ngolÃ¡s azÃ³ta sem hagyott alÃ¡bb, csak megerÅ‘sÃ¶dÃ¶tt, sÅ‘t, az egyre nÃ¶vekvÅ‘ birtok mÃ¡ra Tokajhegyalja egyik igen jelentÅ‘s, egy kÃ©zben tartott magÃ¡nborÃ¡szatÃ¡vÃ¡ nÅ‘tte ki magÃ¡t, mi sem bizonyÃ-tja jobban, mint hogy
jelenlegi Ã©ves kapacitÃ¡sa â€“ az Ã©vjÃ¡ratok sajÃ¡tsÃ¡gainak fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben â€“ elÃ©ri az 1-2 ezer hektolitert Ã©s enne
mennyisÃ©gnek kÃ¶zel 60 %-a kÃ¼lfÃ¶ldi piacokon kerÃ¼l Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©sre. Az pedig mÃ¡r csak hab a tortÃ¡n, hogy mÃ©g
tokaji borokat Ã¡ltalÃ¡ban nem Ã©rtÅ‘ Ã©s nem a maguk helyÃ©n kezelÅ‘, vagy csupÃ¡n nemes egyszerÅ±sÃ©ggel figyelmen k
hagyÃ³ â€“ nyugat-eurÃ³pai Ã©s tengerentÃºli szaklapok is mÃ©ltatva szÃ³lnak az ott forgalmazott Pannon Tokaji borok egy-egy
tÃ©telÃ©rÅ‘l.Â A birtok - megkÃ¶zelÃ-tÅ‘leg 40-30-30% arÃ¡nyban megoszlÃ³ - Furmint, HÃ¡rslevelÅ±, SÃ¡rgamuskotÃ¡ly (nÃ©
ZÃ©tÃ¡val kiegÃ©szÃ-tett) Ã¼ltetvÃ©nyeirÅ‘l szÃ¡rmazÃ³, komoly hozamkorlÃ¡tozÃ¡s (1-2 kg/tÅ‘ke) mellett termelt szÅ‘lÅ‘k jelen
hÃ¡nyada elsÅ‘sorban irÃ¡nyÃ-tott erjesztÃ©s mellett, reduktÃ-v technolÃ³giÃ¡val kerÃ¼l feldolgozÃ¡sra, hogy a jelenlegi
vilÃ¡gtrendeknek megfelelÅ‘, gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s Ã©s friss Ã-zvilÃ¡got elÅ‘tÃ©rbe helyezÅ‘ borok kÃ©szÃ¼lhessenek belÅ‘lÃ¼k.
TermÃ©szetesen a tÅ‘sgyÃ¶keres hegyaljai Krimin Attila fÅ‘borÃ¡sz Ã©s birtokigazgatÃ³ szakmai vezetÃ©sÃ©vel mÅ±kÃ¶dÅ‘ cs
borÃ¡szat a kÃ¶nnyen Ã©rthetÅ‘, trendi borok kÃ©szÃ-tÃ©se mellett zÃ¡szlajÃ¡ra tÅ±zte, a hagyomÃ¡nyos, oxidatÃ-v technolÃ³g
kÃ©szÃ¼lÅ‘, hordÃ³s Ã©rlelÃ©sÅ± klasszikus tokaji borkÃ¼lÃ¶nlegessÃ©gek, aszÃºk, szamorodnik Ã©s egyÃ©b â€žtokajicum
kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t is, Dominium Borok Ã¶sszefoglalÃ³ nÃ©ven. Ez utÃ³bbi borok a prÃ©mium kategÃ³riÃ¡t kÃ©pviselik, Ã©s enn
megfelelÅ‘en bortÃ©kÃ¡kban, illetve Ã©lvonalbeli vendÃ©glÃ¡tÃ³helyeken kerÃ¼lnek Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©sre. A Pannon Tokaj Pin
eddigi hazai- Ã©s nemzetkÃ¶zi megmÃ©rettetÃ©seken elÃ©rt szÃ©p eredmÃ©nyei, kivÃ¡lÃ³ Ã©s nÃ©pszerÅ± borai, valamint n
sorban Ã¡tgondolt Ã¼zletpolitikÃ¡ja, kivÃ¡lÃ³ mintapÃ©ldÃ¡ja annak, hogy Tokajban a sokat emlegetett nehÃ©zsÃ©gek ellenÃ©r
lehet Ã©rtÃ©ket teremteni, fejlÅ‘dni Ã©s az Ã©vszÃ¡zados hagyomÃ¡nyok megÅ‘rzÃ©se mellett is versenykÃ©pesnek maradni.
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