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A JuhÃ¡sz testvÃ©rek tradicionÃ¡lis pincÃ©szete a szÃ©p Ã©s komoly borok lÃ©trehozÃ¡sÃ¡t tÅ±zte ki cÃ©lul, melyeket az oda
Ã©s kÃ¼lÃ¶nleges gondossÃ¡g jellemez a telepÃ-tÃ©stÅ‘l a tÃ¶lgyfahordÃ³s Ã©rlelÃ©sen Ã¡t a palackba kerÃ¼lÃ©sig.

A kÃ©t testvÃ©r Ã¡ltal lÃ©trehÃ-vott JuhÃ¡szvin Kft. 1996-ban alakult csalÃ¡di vÃ¡llalkozÃ¡skÃ©nt az egri tÃ¶rtÃ©nelmi borvidÃ©
Jelenleg 40 hektÃ¡r sajÃ¡t, Ã©s 100 hektÃ¡r integrÃ¡lt szÅ‘lÅ‘terÃ¼leten dolgoznak, melyrÅ‘l Ã©ves szinten Ã¶sszessÃ©gÃ©ben
15.000 mÃ¡zsa szÅ‘lÅ‘t dolgoznak fel Ã©s 10.000 hl bor kÃ©szÃ¼l. Az orszÃ¡gos viszonylatban is nagynak mondhatÃ³ szÅ‘lÅ‘- Ã
borgazdasÃ¡gban a vilÃ¡gfajtÃ¡kon kÃ-vÃ¼l termÃ©szetesen nagy hangsÃºlyt fektetnek az egri borvidÃ©kre jellemzÅ‘, illetve
hungarikum fajtÃ¡k szigorÃº hozamkorlÃ¡tozÃ¡s mellett tÃ¶rtÃ©nÅ‘ termelÃ©sÃ©re is.

Â A JuhÃ¡sz testvÃ©rek megfogalmazott cÃ©lja, hogy egyedi karakterÅ±, alacsony termÃ©sÃ¡tlagÃº szÅ‘lÅ‘bÅ‘l kÃ©szÃ¼lt minÅ
borokat Ã¡llÃ-tsanak elÅ‘ elsÅ‘sorban az igÃ©nyes magyar borkedvelÅ‘ kÃ¶zÃ¶nsÃ©g szÃ¡mÃ¡ra. Az e filozÃ³fia mentÃ©n kÃ©s
borok, az esetenkÃ©nt tÃ¶bb Ã©ves tÃ¶lgyfahordÃ³s, illetve palackos Ã©rlelÃ©s ellenÃ©re is a legtÃ¶bb hazai borfogyasztÃ³
szÃ¡mÃ¡ra elÃ©rhetÅ‘ Ã¡ron kerÃ¼lnek a szakÃ¼zletek, vinotÃ©kÃ¡k polcaira, tehÃ¡t kÃ¶zkeletÅ± kifejezÃ©ssel Ã©lve Ã¡r-Ã©rt
arÃ¡nyuk kifejezetten jÃ³nak mondhatÃ³, amit mi magunk is nagyon dÃ-csÃ©retesnek tartunk.Â
A csalÃ¡di pincÃ©szet jelen pillanatban az egri borvidÃ©ken a legnagyobb, mintegy 15.000 hl-nyi magÃ¡kÃ©zben lÃ©vÅ‘
tÃ¡rolÃ³kapacitÃ¡ssal rendelkezik, amelybÅ‘l igen jelentÅ‘s rÃ©sz, 8.500 hl-nyi hagyomÃ¡nyos Ã¡szokhordÃ³. A modern, EU
minÅ‘sÃ-tÃ©sekkel is rendelkezÅ‘ feldolgozÃ³ berendezÃ©sek rÃ©vÃ©n e tÃ¡rolÃ³kapacitÃ¡s Ã©vrÅ‘l-Ã©vre 100%-0s kihasznÃ¡
mÅ±kÃ¶dik Ã©s folyamatosan biztosÃ-tja a vÃ©gÃ¼l palackokba kerÃ¼lÅ‘ borok jogosan elvÃ¡rhatÃ³ elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº minÅ‘sÃ©

Maga a riolittufÃ¡ba vÃ¡jt feldolgozÃ³ Ã©s Ã©rlelÅ‘pince az egri KÅ‘lyuk pincesoron talÃ¡lhatÃ³ 5 db, kb. 150-200 m hosszÃºsÃ¡g
pinceÃ¡gbÃ³l Ã¡ll, melyeket keresztfolyosÃ³k kÃ¶tnek Ã¶ssze. Itt talÃ¡lhatÃ³ak egyÃ©birÃ¡nt a kazamatÃ¡s elrendezÃ©sÅ±
palackos Ã©rlelÅ‘k is.

A JuhÃ¡sz PincÃ©szet elÅ‘zetes egyeztetÃ©s alapjÃ¡n lÃ¡togathatÃ³. A csoportok rÃ©szÃ©re igÃ©ny szerint szerveznek
borkÃ³stolÃ³val Ã©sÂ vacsorÃ¡val egybekÃ¶tÃ¶tt pincelÃ¡togatÃ¡st, melyhez termÃ©szetesen szakvezetÃ©st is biztosÃ-tanak.
tradicionÃ¡lis pincÃ©szetben a lÃ¡togatÃ³k Ã-gy megismerkedhetnek a borkÃ©szÃ-tÃ©s fortÃ©lyaival, a tÃ¶lgyfahordÃ³s Ã©rlelÃ
keresztÃ¼l a palackba kerÃ¼lÃ©sig, Ã©s megtekinthetik a borvidÃ©k egyik legnagyobb, mÅ±kÃ¶dÅ‘kÃ©pes Ã¡szokhordÃ³s tÃ©
rendelkezÅ‘ pincÃ©szetÃ©t. A lÃ¡togatÃ¡s utÃ¡n a tÃ¡volabbrÃ³l Ã©rkezÅ‘ vendÃ©gek rÃ©szÃ©re a pincÃ©szet egerszalÃ³ki An
PanziÃ³jÃ¡ban kÃ-nÃ¡lnak lehetÅ‘sÃ©get rendkÃ-vÃ¼l kedvezÅ‘ Ã¡rakon az Ã©jszakai pihenÃ©sre.
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