________________________________PEZSGÖ________

Pezsgő is een in Hongarije geproduceerde
mousserende wijn. Vooral langs de oevergebieden van
het Balatonmeer wordt deze wijn geproduceerd, van
droog tot zoet, wit en zelden ook rosé.

Balatonmeer
Ze mogen alleen in de verkoop worden gebracht als de
naam van het bepaalde gebied waarop ze recht
hebben, op de kurk is vermeld en als de flessen bij het
vertrek van de plaats van bereiding al van een etiket
waren voorzien
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Deze maken ze volgens de volgens de Méthode
Transvasée. Hoewel deze methode vrij bewerkelijk is, is
het zeer succesvol, aangezien de procedure
gewaarborgd is dat de mousserende wijn in elke fles
van dezelfde kwaliteit is.

Ook produceren ze mousserende wijnen via de
méthode traditionelle (2e gisting op fles) en via de
methode Charmat waarbij de 2e gisting (in grote
vaten).
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Méthode transversage of transfermethode.
De wijn rijpt eerst 9-18 maanden op magnumflessen,
dus in de fles, zoals bij de méthode traditionelle.
Daarna worden de flessen in een druktank geleegd. De
gistresten worden door filtering verwijderd. De dosage
(suiker) wordt in de tank toegevoegd en de wijn wordt
in flessen afgevuld. Je hebt dus wel een klassieke
tweede gisting op fles, maar je slaat de ‘omslachtige’
remuage en het proces van dégorgement over. Wijnen
die zo zijn gemaakt, hebben vaak een wat minder
sterke mousse (bubbeltjes).

De mousserende , heeft een Frisse smaak, een fijn
aroma en een licht boeket, en is altijd van identieke
kwaliteit en samenstelling. De basiswijn of cuvée
genoemd. De basis wijnen van Hongarije’ s
mousserende wijnen zijn van de wijngaarden van de
Etyek en Pázmánd gebied.
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Liqueur de tirage en gist worden toegevoegd aan de
basis wijn voordat het in de 1,5 liter magnumflessen
wordt geschonken. De basis wijn is 2-3 maanden
gefermenteerd en in de magnum flessen voor een veel
langere tijd, 1 tot zelfs 1,5 jaar.
Daarna wordt de gegiste mousserende wijn uit de
magnumflessen overgeheveld in een gekoelde druktank
en wordt de dosage-likeur toegevoegd.
Het sediment (droezem/bezinksel)wordt verwijderd
door de wijn te filteren. Na de rijping in de tanks wordt
het in flessen gedaan en verder net zo behandeld als bij
de Champagne. De flessen worden na het
rijpingsproces , gelabeld en verzonden naar de winkels
Deze mousserende wijn, oftewel Pezsgő, is gemaakt
van 87% Furmint en 13% Hárslevelű.

Furmint druif
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Hárslevelü druif
Het Hárslevelü-ras een kruising is van de Hongaarse
druif Furmint en de oude Zwitserse variëteit Plantscher,
die op zijn beurt van Hongaarse afkomst is en waarmee
dus is aangetoond dat de Hárslevelű echt uit dit land
afkomstig is.
De gisting van de basiswijn heeft plaatsgevonden in
houten vaten van 500 liter.

Voorbeeld van 500 liter vaten
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Bijzonder is dat de dosage bestond uit een 6puttonyos*

Tokaji Aszú uit 2002.
Tokaji Aszú
(Dosage is de suiker die toegevoegd wordt aan een
champagne nadat het bezinksel uit de flessenhals
verwijderd is.)
De mousserende wijn heeft 12 maanden flesrijping
gehad.
*Puttonyos is de eenheid die de hoeveelheid suiker
aangeeft en daarmee de zoetheid van Hongaarse wijn

Pezsgőwijnen:

Grande Cuvée Rouge Demi Sec

Extra Dry Rosé
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Hungaria Grande Cuvée Brut

Irsai Olivér Doux
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Veel uitdrukkingen die met het woord Pezskö gebruikt worden:

Pezsgőt küld nekünk, átjön az asztalunkhoz, és te úgy kezeled, mint
egy leprást
Hij stuurt champagne, komt naar jouw tafel... en jij behandelt hem
als een stuk vuil
Igyon egy kis pezsgőt, lazítson
Neem wat champagne, relax!

Nem a pezsgő volt az oka
Dat heeft er niks mee te maken
Érdeklődéssel várom a pezsgő vitát és a nézeteik kifejtését.
Ik verheug me op een boeiend debat en ben benieuwd naar uw
opvattingen.
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