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Wu-Tang Clan a
Parkban
PROGRAMAJÁNLÓ @ Tegnap
13:13
Egyértelmű, hogy a Wu-Tang Clan több mint
húszévnyi kemény munka után is üt, élőben
pedig garantáltan felperzselik majd a
színpadot újabb itthoni látogatásuk során.
Ezúttal július 7-én, a Budapest Parkban.

Vietnamba exportálják a Bolyhos pálinkát

Keresés...

JELENTÉSEK @ 2014.04.20.

#PÁLINKA #BOLYHOS #VIETNAM #CSALÁDI VÁLLALKOZÁS #ÚJSZILVÁS #EXPORT
Vietnamba exportálja pálinkáit a Bolyhos Pálinkafőzde, az első, ezer literes szállítmányt április
első hetében indította útjára az újszilvási családi vállalkozás - tájékoztatta Bolyhos Zoltán
üzletvezető az MTI-t.
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DEBRECEN - AKTUÁLIS @ Tegnap
08:49
A Radnóti Miklós Nem tudhatom című
verse alapján készült fura
szkeccsfilmben ma élő emberek
üzennek a vissza a költőnek.

debmedia.hu
Tetszik
12 242 ember kedveli debmedia.hu oldalát.

Tájékozt at ása szerint t ovábbi bővülést is t erveznek az export piacokon, a t ávol-kelet i országok irányába.

Facebook közösségi modul

A most ani szállít mányt a viet nami t ulajdonosokkal rendelkező nagykereskedő, a Vit exim K .
közreműködésével jut t at t ák el.
Korábban két kisebb megrendelést indít ot t ak Auszt ráliába. Az Egyesült Államokban elfogadásra vár
jelenleg a címket ervük, ahová a t erveik szerint 0,375 lit eres kiszerelésben szállít ják majd a követ kező
het ekben a Bolyhos Pálinkát - t et t e hozzá.
Ismert et ése szerint t ízféle gyümölcsből készít enek párlat okat , amelyek két féleképpen kerülnek
forgalomba: 50 alkohol fokos ágyaspálinka, és a 40 alkohol fokos alappálinka formájában. 2013-ban
összesen 2 millió kilogramm gyümölcsöt dolgozt ak fel a t eljes kapacit ás leköt ésével, amelyből nagyjából
140 ezer lit er öt venfokos pálinka készült . Az idén, a t avalyihoz hasonlóan, 70-80 ezer lit er pálinkát
t erveznek ért ékesít eni.
Közölt e: féllit eres kiszerelésben 100 ezer palackot ért ékesít enek évent e, s a 0,04 lit erest ől az öt lit eres

Hatalmasat esett a királyi
gárda tagja - videó
OTT VOLTUNK @ Csütörtök 09:10
Mintha tél lenne és jég borítaná a
Buckingham-palota környékét, akkorát
esett az őr.

C

palackokon át legalább öt venféle kiszerelésben kaphat óak a t ermékeik.
Az üzlet vezet ő elmondt a, hogy a t ölt ést és a címkézést géppel végzik, de a gyümölcs-aszalványt az
ágyaspálinkához kézzel rakják az üvegekbe. A szezon, a gyümölcsök érésével együt t , június közepét ől
indul, a feldolgozás december közepéig, a főzési szezon pedig április végéig t art . Július elejéig az üzem
karbant art ását végzik.
Szólt arról is, hogy a Bolyhos Pálinkafőzde ebben az évben május végén rendezi meg kilencedik alkalommal
az Újszilvási Ágyaspálinka Feszt ivált . Az idén először jó néhány hungarikumot kóst olhat nak meg a
feszt iválozók. Az Újszilvási Ágyaspálinka Feszt iválon önálló kiállít óként ismerhet ik meg majd a vendégek
egyebek mellet t a karcagi birkapörkölt et , a kalocsai paprikát , a szikvizet és a fröccsöt , illet ve az összes
eredet védet t pálinkát is.
A húsz dolgozót foglalkozt at ó újszilvási cég 2003-ban épít et t e fel az új, európai uniós követ elményeknek
megfelelő pálinkafőzdét , palackozót és gyümölcsaszalót , az összesen 400 négyzet mét eres üzemben
bérfőzés mellet t kereskedelmi főzést is végeznek.
Tájékozt at ása szerint a t avalyi évet 570 millió forint os net t ó árbevét ellel zárt ák, a cég st abilan
nyereséges.

Ha tetszett a cikk, oszd meg barátaiddal is!

Euro MBA
Laut The Economist:
Nr. 4 Weltweit. 3-fach
International
Akkreditierte.

DIVAT @ Tegnap 11:35
Vibráló, izgalmas, egyedülálló, ráadásul
ingyenes! – idén nyáron ismét a
sneaker-rajongóké a terep, hiszen
június 13-án egy minden eddiginél
nagyobb durranással nyitja meg kapuit
a Kicks R Good, a streeatwear és
sneaker kultúra egyetlen hazai
rendezvénye.
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Debmedia - Legyél központban!

⤤ Megosztás

Bejelentkezés

A legjobbak szerinti rendezés

Beszélgetés indítása...

TOVÁBBI BESZÉLGETÉSEK: DEBMEDIA - LEGYÉL KÖZPONTBAN!

ÉLET magazin - a pozitív emberek lapja

Baloldali pártsemleges tüntetés az
internetadó ellen

1 hozzászólás • egy éve

2 hozzászólás • 6 hónapja

Márkus Tibor — Ha egy terület szakértője

vagy csatlakozz te is a pozitív emberekhez.
Érdeklődni a pozitivemberek@gmail.com …

Heti horoszkóp

Zoltan Pap — Kiváló cikk, ott voltam. Olyan

pártsemlege$ volt mint a vörös csillag, olyan
civil mint az ökotárs!

D-vitamin-hiány, a tél végére jelentkező
komoly probléma

1 hozzászólás • 10 hónapja

Edda — felvillanyozott a rovat ,nagyon jónak

3 hozzászólás • 2 hónapja

,színvonalasnak találom.... :-) További sok
sikert !!!
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Ildikó Dóda — És még egy cikket szeretnék a

figyelmetekbe ajánlani. Ez a cikk a D-vitamin
pótlás TERMÉSZETES lehetőségeiről …

Személyes

Kapcsolódó cikkek:
Zsírégető paradicsomos
zöldségleves
GASZTRONÓMIA @ Tegnap 16:00
A kiadós étkezések, és a mozgáshiány
bizony megmutatkozik a mérleg
nyelvén is. A zsírégetés nemcsak egy
esetleges
fogyókúrához
lehet
segítségünkre, hanem egészségünk
megőrzésében is fontos szerepet tölt
be.

Galambos Lajcsi vadonatúj
showműsorral tér vissza
JELENTÉSEK @ Tegnap 11:43
Galambos
Lajcsi
nagyszabású
showműsorral
tér
vissza
a
tévéképernyőkre.
Minden
idők
legnépszerűbb magyar trombitásának
vadonatúj műsora április 19-én debütál
a Sláger TV-n és minden vasárnap este
két órás felhőtlen szórakozást garantál.

Wu-Tang Clan a Parkban
PROGRAMAJÁNLÓ @ Tegnap 13:13
Egyértelmű, hogy a Wu-Tang Clan több
mint húszévnyi kemény munka után is
üt,
élőben
pedig
garantáltan
felperzselik majd a színpadot újabb
itthoni látogatásuk során. Ezúttal július
7-én, a Budapest Parkban.

Aleska Diamond: Még sosem
volt egyéjszakás kalandom

Gubás Gabi biomese
koncertjével folytatódik a
Családi Akvárium
PROGRAMAJÁNLÓ @ Tegnap 11:55
A vasárnapi programsorozat az erős
nyitány után egy nem kevésbé neves
fellépőt lát vendégül. Gubás Gabi
színművésznő az ország legnevesebb
színpadain fordult már meg a Pécsi
Nemzeti Színháztól kezdve a Vidám
Színpadon át egészen a Nemzeti
Színházig, és jelenleg is számos
darabban játszik.

INTERVIEW @ Tegnap 11:50
Mi a jó szex titka? Jó, ha a fiatalok pornót
néznek? Többek között ezekre a
kérdésekre is választ kapunk Aleska
Diamondtól, akit Miskovits Marci a
www.vivatv.hu Meztelen igazság című
műsorában faggat szexuális életéről és
hódolóiról, illetve az is kiderül, hogy
Curtis teljesen mást gondol a
pornófilmekről, mint azok egykori
szupersztárja.

Sneakerre fel!
DIVAT @ Tegnap 11:35
Vibráló, izgalmas, egyedülálló, ráadásul
ingyenes! – idén nyáron ismét a
sneaker-rajongóké a terep, hiszen
június 13-án egy minden eddiginél
nagyobb durranással nyitja meg kapuit
a Kicks R Good, a streeatwear és
sneaker
kultúra
egyetlen
hazai
rendezvénye.

BÖNGÉSSZEN A TÉMÁINK KÖZÖTT:
107-es Szoba Celeb-les Debrecen - Aktuális Diáksorok Divat Egészség Ezoterika Furcsaságok Gasztronómia
Gyereksarok Interview Jelentések Könyv Kultúra Kuncsaft navigátor Lakberendező Mozi/Film Oknyomozó
Ott voltunk Partnereink Programajánló Sport Szépség Színház Szolgáltatás Tabu Technika Tini világ Vendéglátás
Zene
Felhasználási feltételek | Adatvédelem | Im presszum | Médiaajánlat | Karrier | Bannercsere program | Bannercsere partnereink
? 2010-2014. www.debm edia.hu

DIGEMANT KFT.
kiadó

Riczu Barna
fős z e rke s z tő

riczu.barna@debmedia.hu
30 / 596 8379

