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HitvallÃ¡suk egyszerÅ±: egyszerÅ±, mint a termÃ©szet, egyszerÅ±, mint a napsÃ¼tÃ©s. â€žA fÃ¶ldbÅ‘l, vÃ-zbÅ‘l, fÃ©nybÅ‘l, le
termett Ã©rett, zamatos szÅ‘lÅ‘bÅ‘l olyan borokat kÃ©szÃ-teni, amelyek tisztÃ¡n, Ã©s Å‘szintÃ©n adjÃ¡k vissza a bennÃ¼k lÃ©v
sokszÃ-nÅ±sÃ©get. Kibontani Å‘ket, mint ahogyan a szobrÃ¡sz kibontja a kÅ‘bÅ‘l a szobrot. A megszÃ¼letett borokat felnevelni,
kiteljesÃ-teni, majd Ã©letÃ¼k teljÃ©ben Ãºtjukra bocsÃ¡tani Å‘ket. Ãštjukra bocsÃ¡tani, hogy az Ã¡tvÃ¡ltozÃ¡s, a csoda mindnyÃ¡
lehessen. Hogy megÃ©rthessÃ¼nk, megÃ©rezhessÃ¼nk valamit a teljessÃ©g, az Ã©let, a vilÃ¡gmindensÃ©g nagyszerÅ±sÃ©g
Hogy a bor bennÃ¼nk is csodÃ¡t tegyen.â€•
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A VillÃ¡ny kÃ¶zÃ©pkori latin nevÃ©re keresztelt borÃ¡szat megÃ¡lmodÃ³i Debreczeni PÃ¡l Ã©s felesÃ©ge MÃ³nika 1992-ben
telepÃ-tettÃ©k az elsÅ‘ Ã¼ltetvÃ©nyeket Ã©s 1997-ben lÃ©ptek elÅ‘szÃ¶r boraikkal a hazai piacra. A Vylyan azÃ³ta 125 hektÃ¡
gazdÃ¡lkodik Ã©s Ã©vente mintegy fÃ©lmilliÃ³ palack minÅ‘sÃ©gi bort ad el immÃ¡r nem csak belfÃ¶ldÃ¶n. A kezdettÅ‘l fogva
tudatosan alakÃ-tott birtok- Ã©s Ã¼ltetvÃ©nyszerkezet, a szigorÃº hozamkorlÃ¡tozÃ¡s, a kÃ-mÃ©letes Ã©s kÃ¶rÃ¼ltekintÅ‘
szÅ‘lÅ‘feldolgozÃ¡s, valamint nem utolsÃ³ sorban a kivÃ¡lÃ³ marketing Ã©s brandÃ©pÃ-tÃ©s a birtokot rÃ¶vid idÅ‘n belÃ¼l nem
VillÃ¡ny, de az orszÃ¡g borÃ¡szati Ã©lmezÅ‘nyÃ©be repÃ-tette, ahol jelenleg is szÃ¡mottevÅ‘ hÃºzÃ³erÅ‘t kÃ©pvisel. Â Az ere
kÃ¶zgazdÃ¡sz-kÃ¼lkereskedÅ‘ Debreceni MÃ³nika, fÃ©rje 2004-ben bekÃ¶vetkezett hÃ-rtelen Ã©s tragikus halÃ¡lÃ¡t kÃ¶vetÅ‘e
maradt a kÃ¶zÃ¶s Ã¡lom megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡hoz Ã©s hogy mennyire jÃ³l helytÃ¡ll az Ã³riÃ¡si birtok irÃ¡nyÃ-tÃ¡sÃ¡ban, mi sem
bizonyÃ-tja jobban, mint hogy a Vylyan tavaly elnyerte az igen megtisztelÅ‘ â€žÃ‰v pincÃ©szeteâ€• cÃ-met itthon, mÃ-g a Vinb
dÃ¡n szakfolyÃ³irat â€žA 2008-as Ã©v borÃ¡szatÃ¡nakâ€• vÃ¡lasztotta igencsak magasztalÃ³ szavak mellett. Â A Vylyan nem tÃ
az uniformizÃ¡lÃ¡s vilÃ¡gtrendjÃ©vel, mindig is az egyedi, az Ã©vjÃ¡ratok, fajtÃ¡k Ã©s termÅ‘helyek sajÃ¡tos karakterÃ©t
kidomborÃ-tÃ³ igÃ©nyes borok elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t tartotta szem elÅ‘tt. Jelenleg, a villÃ¡nyi eredetvÃ©delmi rendszernek Ã©s
szabÃ¡lyoknak megfelelÅ‘en kÃ©t nagy csoportba soroljÃ¡k boraikat: GyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s, kÃ¶nnyedebb Classicus boraik
rÃ¶videbb Ã©rlelÃ©ssel kÃ©szÃ¼lnek, az elsÅ‘dleges szÅ‘lÅ‘ aromÃ¡k a meghatÃ¡rozÃ³ak, tiszta, egyenes, jÃ³l Ã©rthetÅ‘ borok
kategÃ³riÃ¡val a piacon Ã¡ltalÃ¡ban a legfrissebb Ã©vjÃ¡rattal vannak jelen.
PrÃ©mium boraikhoz a legszebb dÅ±lÅ‘ik legjobb termÃ©sÃ©t vÃ¡lasztjÃ¡k, vÃ¡logatjÃ¡k ki. A PrÃ©mium boroknÃ¡l kiemelkedÅ
alacsony a termÃ©s (koncentrÃ¡ltak a borok), hosszÃº az Ã©rlelÃ©s. Quasi munkÃ¡juk eszenciÃ¡jÃ¡t mutatjÃ¡k. Ã‰rdemes
ellÃ¡togatni a borÃ¡szat kisharsÃ¡nyi kÃ¶zpontjÃ¡ba ahol a bemutatÃ³pince Ã©s Ã©tterem munkatÃ¡rsai egÃ©sz Ã©vben vÃ¡rjÃ¡
villÃ¡nyi borok Ã©s a mediterrÃ¡n Ã-zek szerelmeseit. ElÃ©rhetÅ‘sÃ©g: Vylyan SzÅ‘lÅ‘birtok Ã©s PincÃ©szet
7800 KisharsÃ¡ny, Fekete-hegy
Telefon: 72/579-701
Fax: 72/579-702
E-mail: info@vylyan.hu
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