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A csalÃ¡d 1975-tÅ‘l foglalkozik szÅ‘lÅ‘termesztÃ©ssel Ã©s borkÃ©szÃ-tÃ©ssel. Jelenleg 14 ha sajÃ¡t terÃ¼lettel rendelkeznekÂ
HegyaljÃ¡n, Bodrogkisfalud tÃ©rsÃ©gÃ©ben. ElsÅ‘osztÃ¡lyÃº terÃ¼leteiken, nagy szakÃ©rtelemmel alkalmazott szigorÃº
hozamkorlÃ¡tozÃ¡ssal Ã©s kÃ©sÅ‘i szÃ¼rettel nagy szÃ¡razborok Ã©s magas puttonyszÃ¡mÃº aszÃºkÂ mellett, kiemelkedÃµ
minÅ‘sÃ©gÃ»Â Ã©desborokat, Szamorodnit Ã©s Tokaj-Hegyalja tÃ¶rtÃ©nelmi tÃ¡vlatokra visszatekintÅ‘ ritka borkÃ¼lÃ¶nleges
a FordÃ-tÃ¡st Ã©s a MÃ¡slÃ¡st is kÃ©szÃ-tik.Â
Ha betÃ©rÃ¼nk a pincÃ©be - a hÃ¡ziak szÃ-vbÅ‘l fakadÃ³ kedvessÃ©gÃ©n kÃ-vÃ¼l - rend Ã©s tisztasÃ¡g fogad minket Ã©s cs
az az Ã©rzÃ©sÃ¼nk tÃ¡mad, hogy nem elÅ‘szÃ¶r jÃ¡runk a helyen. Az idÅ‘Â elÅ‘rehaladtÃ¡val azonban megbizonyosodunk rÃ³
hogy nem is utÃ³ljÃ¡ra. A hangulatos Ã©rlelÅ‘pincÃ©ben kialakÃ-tott kÃ³stolÃ³helyisÃ©gben az elsÅ‘ korty utÃ¡n azonnal megÃ¡l
lÃ¡tszik az idÅ‘ Ã©s igen gyorsan vallÃ¡sos Ã¡hitat lesz ÃºrrÃ¡ a vendÃ©gen, legyen az bÃ¡r vÃ©letlenÃ¼l odatÃ©vedt "vÃ¶rÃ¶s
"szÃ¡razpÃ¡rti" vagy egyszerÅ± "borbarbÃ¡r". Â A sort bÃ¡rhol Ã©rdemes elkezdeni, szÃ¡raznÃ¡l vagy Ã©desnÃ©l, HudÃ¡cskÃ³n
Magyar Katalin ugyanis igazi varÃ¡zslÃ³, hiszen mikor mi mÃ¡r kifogytunk a dÃ-csÃ©rÃµ szuperlatÃ-vuszokbÃ³l, Å• mÃ©g mindig
tud mutatni valami mÃ©gjobbat, mÃ©gkÃ¼lÃ¶nlegesebbet, mÃ©gÃ©desebbet. Boraikra az illatossÃ¡g, frissessÃ©g Ã©s a
gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s jegyek megÅ‘rzÃ©se a jellemzÅ‘: citrusok, kajszibarack, aszalt gyÃ¼mÃ¶lcs, mandula, diÃ³ s mÃ©g szÃ¡mos
ismerÃµs aromÃ¡jÃ¡t fedezhetÃ¼nk fel bennÃ¼k.Â MinÅ‘sÃ©gÃ¼ket nem csak mi Ã©rtÃ©keltÃ¼k kiemelkedÅ‘nek, de helyi Ã©
orszÃ¡gos szinten is bezsebeltek mÃ¡r szÃ¡mos aranyÃ©rmet Ã©s elismerÃ©st. 2003-ban pÃ©ldÃ¡ul a VinAgora Botrytis
NemzetkÃ¶zi Borversenyen 1999-es 6 puttonyos aszÃºjuk lopta be magÃ¡t a zsÃ»ri szÃ-vÃ©be, 2007-ben pedig 2000-es
aszÃºeszenciÃ¡juk MagyarorszÃ¡g csÃºcsborai kÃ¶zÃ¶tt kapott igen megtisztelÅ‘ helyet. De talÃ¡n az is magÃ¡Ã©rt beszÃ©l, ho
az idÃ©n forgalomba kerÃ¼lt 2003-as Ã©vjÃ¡ratÃº HudÃ¡cskÃ³ AszÃºesszenciaÂ 2009 legmagasabb pontszÃ¡mot elÃ©rt magy
bora lett..
Az elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº borok mellett e pincÃ©szet Ã©rdeme a vendÃ©g szeretetÃ©ben rejlik. HabÃ¡r Bodrogkisfalud isten hÃ¡ta
mÃ¶gÃ¶tti kis telepÃ¼lÃ©s, ha jÃ³t akarunk magunknak, tokaji tÃºrÃ¡nk sorÃ¡n egyszer mindenkÃ©pp lÃ¡togassunk el a
HudÃ¡cskÃ³ pincÃ©be. A mÃ¡sodik lÃ¡togatÃ¡srÃ³l mÃ¡r a hÃ¡ziak maguk gondoskodnak.A borkÃ³stolÃ¡son tÃºl elÃµzetes
megbeszÃ©lÃ©s alapjÃ¡n igÃ©ny szerinti borvacsorÃ¡t is elkÃ©szÃ-tenek a rÃ©szÃ¼nkre. Melegen ajÃ¡nljuk a mangalica sÃ¼l
sztrapacskÃ¡t, az aszÃºban pÃ¡rolt kacsamellet Ã©s a barackos-tÃºrÃ³s sÃ¼temÃ©nyt...

Â HudÃ¡cskÃ³ PincÃ©szet

3917 Bodrogkisfalud, Klapka Ãºt 35.

Tel.: 47/396-168, 20/542-4600, 20/447-6647

info@hudacsko-pince.hu
http://www.hudacsko-pince.hu
Â

https://www.boresvad.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 6 May, 2021, 07:24

