Dél-Pest Megye OnLine

Bolyhos és Fia Bt. Pálinkafõzde - 2004.10.30 .
Újszilvás Pest megyében, Cegléd mellett helyezkedik el. 2003-ban itt épült meg az Európai Uniós
követelményeknek megfelelõ kisüsti pálinkafõzde, palackozó és gyümölcsaszaló, ahol a hagyományos
magyar kisüsti pálinkafõzésnek megfelelõen rézüstökben, kétszeres lepárlással fõzik e nemes italt.

Vissza

Keress

A Bolyhos család 1994 óta foglalkozik pálinkafõzéssel. Több éves tapasztalat és régi családi receptek
alapján jött létre a Bolyhos ágyas pálinka, amely 100 % étkezési minõségû, érett, egészséges, magas
cukortartalmú és aromájú gyümölcsbõl az országban egyedülálló technológiai eljárással készül.

o Magyarország.hu
o Pro Régio
Ügynökség
o Pest Megye
Önkormányzata
o Pest Megyei
Területfejlesztési Kht.
o Magyar Vállalkozás
Fejlesztési Alapítvány
o VÁTI

Az általuk szabadalmaztatott aszalt gyümölccsel fõzött és aszalt gyümölcs ágyon érlelt, tiszta aromájú,
kellemes ízû hungaricumként is elfogadott pálinka, 6 hónapig tartályokban és fahordókban érlelõdik.
Az érlelést követõen, a palackozás során, a pálinka fajtájával megegyezõ, saját készítésû aszalt
gyümölcsöt tesznek az üvegekbe, majd erre töltik a pálinkát. Ezt követõen további 5-6 hónapig érlelik.
2001-ben vettek részt elõször pálinkáikkal nemzetközi pálinkafesztiválon, Gyulán, ahol már elsõ
alkalommal is a legmagasabb elismerésekben részesültek. Ágyas szilvapálinkájuk a Fesztivál fõdíja
mellett, Éfosz különdíjat és aranyérmet nyert. E mellett még további 2 arany érem, 1 ezüst és 1 bronz
éremmel díjazták az ágyas pálinkákat. 2002-ben és 2003-ban további érmekkel gazdagodtak: a
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Gyulai versenyen 2 arany, 2 ezüst, 7 bronz és 3 különdíj. Kecskeméten 1 arany, 1 ezüst és 1 bronz
díjban részesültek.

A 2004. április 16-18. között megrendezett Gyulai V. Nemzetközi Pálinkafesztiválon
a legnagyobb elismerést kapták az ágyas pálinkák, hiszen a Bolyhos Ágyas
Szilvapálinka elnyerte a \'Magyarország legjobb pálinkája 2004-ben\' címet, a
Pénzügyminiszter fõdíját. Emellett 1 arany, 1 ezüst és 5 bronzéremmel
gazdagodtak.
Hitvallásuk, hogy a jó minõségû pálinkák, még sok örömet fognak okozni a pálinkát
kulturáltan fogyasztó magyar embereknek, hisz õk tudják, hogy mi is az igazi
kisüsti.
Annak érdekében, hogy minél többen megismerhessék a pálinkafõzõt és
termékeiket, lehetõség nyílik az Újszilvásra látogatóknak, a fõzde megtekintésére, a
pálinkák kóstolására, és vásárlására.

H-2768 Újszilvás, Bicskei út 34. Tel./fax: 36-53-587-510 E-mail:
bolyhos@netquick.hu

DEPEM

A Dél-Pest Megye OnLine a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával készült.
2004.
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