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A BÃ©res SzÃµlÃµbirtok Ã©s PincÃ©szet 90 hektÃ¡ros birtoka a tokaji borvidÃ©k mÃ©rtani kÃ¶zÃ©ppontjÃ¡ban, ErdÃµbÃ©nyÃ
medencÃ©ben fekszik. A terÃ¼letet 2002-ben megvÃ¡sÃ¡rlÃ³ BÃ©res csalÃ¡d eltÃ¶kÃ©lt szÃ¡ndÃ©ka, hogy a borvidÃ©k ezen
patinÃ¡s rÃ©szÃ©n Ãºjra csÃºcsminÃµsÃ©gÃ» borok kÃ©szÃ¼ljenek, melyek tovÃ¡bb Ã¶regbÃ-tik a tokaji bor hÃ-rnevÃ©t hazÃ
szerte a vilÃ¡gon. A BÃ©res Cseppel hÃ-rnevet szerzett tulajdonosok a termÃ©szet szeretetÃ©t Ã©s tiszteletÃ©t, a megalkuvÃ¡
nÃ©lkÃ¼li minÃµsÃ©gre valÃ³ tÃ¶rekvÃ©st Ã©s az Ã¡llandÃ³ ÃºjÃ-tÃ³ kedvet hoztÃ¡k magukkal a borÃ¡szatba. A birtok ErdÃµ
hatÃ¡rÃ¡ban talÃ¡lhatÃ³. Ezen a tÃ¡jon a szÃµlÃµ Ãµshonos nÃµvÃ©ny, melynek bizonysÃ¡ga, hogy innen kerÃ¼lt elÃµ a miocÃ
ÃµsszÃµlÃµ, a Vitis Tokaiensis levelÃ©nek sok milliÃ³ Ã©ves megkÃ¶vÃ¼lt lenyomata. A kÃ¶zsÃ©g egyike Tokaj-Hegyalja legrÃ
telepÃ¼lÃ©seinek, melyet a honfoglalÃ¡s Ã³ta magyar falukÃ©nt tartanak szÃ¡mon Ã©s elsÃµ Ã-rÃ¡sos emlÃ-tÃ©se 1404-bÃµl
szÃ¡rmazik. A telepÃ¼lÃ©s egykor a tokaji bor elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak egyik kÃ¶zpontja volt.
A BÃ©nyei medence dÃ©l-dÃ©l-nyugati kitettsÃ©gÃ» negyedÃ©n elhelyezkedÃµ birtok olyan hagyomÃ¡nyosan ismert Ã©s elism
dÃ»lÃµket zÃ¡r hatÃ¡rai kÃ¶zÃ©, mint az OmlÃ¡s, avagy rÃ©gebben hasznÃ¡lt nevÃ©n ZsabÃ¡s dÃ»lÃµ, a DiÃ³kÃºt, a BarkÃ³czi
Pinceszerek Ã©s a LÃµcse dÃ»lÃµ. Ez utÃ³bbi nevÃ©t LÃµcse felvidÃ©ki szabad kirÃ¡lyi vÃ¡rosrÃ³l kapta, mivel hÃ¡romszÃ¡z Ã
ezelÃµtt e terÃ¼let LÃµcse vÃ¡ros tulajdonÃ¡t kÃ©pezte.Â 2003 Ã©s 2005 kÃ¶zÃ¶tt a birtok elsÃµsorban a LÃµcse dÃ»lÃµ als
hektÃ¡ros tÃ¡blÃ¡jÃ¡n lÃ©vÃµ hÃºszÃ©ves szÃµlÃµÃ¼ltetvÃ©nyre tÃ¡maszkodhatott, melynek 30%-a Furmint, 70%-a HÃ¡rsleve
Ã¡tlagos Ã¼ltetvÃ©nyterhelÃ©s 3,5-4 tonna/hektÃ¡r, ami tÃµkÃ©nkÃ©nt, fajtÃ¡tÃ³l fÃ¼ggÃµen 5-8 fÃ¼rtnyire korlÃ¡tozott
termÃ©smennyisÃ©get jelent. A BÃ©res SzÃµlÃµbirtok Ã©s PincÃ©szet 2004 Ã©s 2005 folyamÃ¡n tovÃ¡bbi 35 hektÃ¡r szÃµlÃµ
alacsonykordonon hektÃ¡ronkÃ©nt 5670 tÃµkÃ©t. A 2008-as szÃ¼rettÃµl fordul termÃµre az Ãºj telepÃ-tÃ©s, melynek kÃ¶szÃ¶
a birtok Ã¼ltetvÃ©nyeinek fajtaÃ¶sszetÃ©tele a tokaji hagyomÃ¡nyok szerinti arÃ¡nyokra mÃ³dosul: a 45 hektÃ¡ros
szÃµlÃµterÃ¼letbÃµl 21 hektÃ¡r furmint, 13 hektÃ¡r hÃ¡rslevelÃ», 5 hektÃ¡r sÃ¡rgamuskotÃ¡ly, 3 hektÃ¡r kÃ¶vÃ©rszÃµlÃµ Ã©s 3
lesz.Â A birtok vÃ¡rhatÃ³an, Ã©ves szinten Ã¡tlagosan 200 tonna szÃµlÃµ, 1200 hektoliter, azaz 200Â 000 palack kiemelkedÃµ
minÃµsÃ©gÃ» bor kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re ad lehetÃµsÃ©get. A BÃ¡rdos Sarolta fÃµborÃ¡sz szakmai irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alatt Ã¡llÃ³ vÃ¡lla
kapacitÃ¡ssal mÃ¡r mennyisÃ©gi mutatÃ³k szerint is a tokaji borvidÃ©k jelentÃµs prÃ©miumborÃ¡szatai kÃ¶zÃ© kerÃ¼l.Â A
birtokkÃ¶zpont Ã©s feldolgozÃ³ megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez a borÃ¡szat Ã©pÃ-tÃ©szeti pÃ¡lyÃ¡zat kiÃ-rÃ¡sÃ¡val fogott hozzÃ¡. Az el
termÃ©szetesen a tÃ¶kÃ©letes borÃ¡szati funkciÃ³k megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa volt, de fontos volt az Ã©pÃ-tÃ©szeti megjelenÃ-tÃ©s is,
hogy az Ã©pÃ¼let minÃ©l harmonikusabban illeszkedjen termÃ©szetes kÃ¶rnyezetÃ©be, Ã©s a lehetÃµ legkisebb sebet Ã¼ss
tÃ¡jon. TovÃ¡bbi szempont volt mÃ©g, hogy a birtokkÃ¶zpont Ã©pÃ-tÃ©szetileg illeszkedjen HegyaljÃ¡hoz, ZemplÃ©n megyÃ©h
Ã©s Ã©pÃ-tÃ©sekor elsÃµsorban helyi anyagokat hasznÃ¡ljanak Ã©pÃ-tÃµanyagul. Az Ã©pÃ¼let falait ezÃ©rt fehÃ©r bodogke
sÃ¡rgÃ¡s tÃ³nusÃº mÃ¡di mÃ©szkÃµ burkolja. A tÃ¡jhoz Ã©s a rÃ©gmÃºlthoz valÃ³ alkalmazkodÃ¡s tovÃ¡bbi jele, hogy az Ã©pÃ
kÃ¶rÃ¼lÃ¶leli a szimbÃ³lummÃ¡ vÃ¡lÃ³ nagy diÃ³fÃ¡t, Ã©s kÃ¶zvetlenÃ¼l az Ã©vszÃ¡zados rÃ©gi pince, a LÃµcse tanya elÃ© Ã
Az Ã©pÃ¼let Ã¶sszterÃ¼lete 3000 nÃ©gyzetmÃ©ter, mely magÃ¡ba foglalja a szÃµlÃ©szeti, borÃ¡szati, vendÃ©glÃ¡tÃ³i Ã©s ir
funkciÃ³kat is. Itt zajlik minden, a szÃµlÃµ beÃ©rkezÃ©sÃ©tÃµl a forgalomba kerÃ¼lÃµ lepalackozott kÃ©sztermÃ©k elÃµÃ¡llÃTechnolÃ³giai szempontbÃ³l minden bizonnyal az orszÃ¡g legmodernebb feldolgozÃ³i kÃ¶zÃ© tartozik, ahol a modern
technika jÃ³l megfÃ©r a hagyomÃ¡nyokon nyugvÃ³ tokaj-hegyaljai borÃ¡szati technolÃ³giÃ¡val. Â A BÃ©res SzÃµlÃµbirtok Ã©s
PincÃ©szet elsÃµ borai a 2003-as Ã©vjÃ¡ratbÃ³l szÃ¡rmaznak. Ez az Ã©v nagyon jÃ³ indulÃ¡st biztosÃ-tott a borÃ¡szatnak: a jÃ³
idÃµjÃ¡rÃ¡snak, a hozamkorlÃ¡tozÃ¡snak Ã©s a kÃ-mÃ©letes feldolgozÃ¡snak kÃ¶szÃ¶nhetÃµen nagyon szÃ©p borokkal
mutatkozhatott be a birtok. A 2003-as, LÃµcse dÃ»lÃµbÃµl szÃ¡rmazÃ³ BÃ©res Furmint a hazai Ã©s a nemzetkÃ¶zi borversenye
LondontÃ³l TokiÃ³ig nyolc dÃ-jat nyert. SzakÃ-rÃ³k az Ã©vjÃ¡rat egyik legszebb magyar fehÃ©rborakÃ©nt Ã©rtÃ©kelik. Az Ã-gÃ
kezdÃ©st tovÃ¡bbi szÃ©p eredmÃ©nyek erÃµsÃ-tik Ã©s rÃ¶videsen piacra kerÃ¼l a nagy Ã-gÃ©ret, a 2003-as Ã©vjÃ¡ratbÃ³l sz
aszÃº is.ProgramajÃ¡nlÃ³
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