A 2011. évi XV. Kácsi Borverseny
Az elmúlt évekhez hasonlóan a XII. Vadfőző versennyel párhuzamosan idén is megrendeztük
a kácsi borversenyt amely már a XV. volt és a helyi illetve a környékbeli bükkaljai boros
gazdák mutatták be büszkeségeiket, a legkiválóbbnak ítélt nedűiket.
A helyi termelőkhöz a felhívást postaládáikba tett meghívókon keresztül juttattuk el , a
környékbeli termelőket pedig plakátokon tájékoztattuk.
A versenydíjakat Dr. Antal Ferenc kácsi üdülőtulajdonos ajánlotta fel.
A verseny napjára 14 db. borminta érkezett az alábbi termelőktől
-Dusza pincészet
-Dusza pincészet
-Garai pincészet és szőlőbirtok
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-Gácsi Jánosné
-Járó Péter
-Krokos Dezső
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-Molnár Gyula
-Nagy Zsuzsa
-Nagy Zsuzsa
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Zweigelt rosé
Vörös cüvé
Leányka
Zweigelt rosé
Medina
Semmilon
Kékfrankos-zweigelt cüvé
Semmilon
Cabernet sauvignon rosé -Cabernet sauvignon
Chardonnay
Zenit
„Gyöngy” fehér cüvé -----„Rózsa” vörös cüvé

A borok bírálata a Petőfi Sándor Kultúrházban szombaton 9 órakor kezdődött, a zsűri tagjai
Kupai Tamás zsűri elnöke Tibolddaróc-Kácsi hegyközség hegybírója
Csikai Ferenc
Garai István a Garai pincészet és szőlőbirtok borásza
Garai Roland a Szent Márton Borlovagrend borlovagja
Malinkó Viktor a Mezei pincészet főborásza
Ketzel Istvánné
A Bükkaljai borvidékre jellemző szőlőfajtákból készült italok friss fogyasztásra ajánlottak,
jellemzőjük, könnyűek, illatosak, zamatosak. Az elmúlt év szőlőtermését a bemutatott minták
darabszáma is jól tükrözte, míg az előző években 30-39 minta érkezett bírálatra az idei
14-el szemben. Ami viszont a boros gazdákat dicséri, hogy a „ nagy pincészetek” mellett ők
is tudtak jó minőségű szőlőtermést elérni és ebből jó minőségű borokat készíteni, mid a jó
gondoskodásukról, szakértelmükről és szívvel lélekkel végzett jó munkájukról ad
tanúbizonyságot. Figyelemre méltó az is hogy a termelők között a hölgyek is vannak.
Az eredmények a zsűri megítélése alapján így alakultak.
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