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A pálinka Magyarország nemzeti itala, a vendéglátóegységekben a
legtöbben ezt a szeszes italt fogyasztják, s csak ezt követi a
gyomorkeserű, a vodka, a brandy vagy éppen a rum. A pálinka
népszerűsége töretlen, amit igazol az is, hogy immár negyedik
alkalommal rendezték meg Jánoshidán, Bathó Károly tanyáján a
hagyományos pálinkaversenyt.
Ne marjon
Nagy József zsűritag, a pálinka Lovagrend tiszteletbeli lovagja a jó pálinka titkába is
beavatott. „A 2008. évi LXXIII. törvény és a 110/2008/EK rendelet meghatározza, mi
a magyar pálinka – kezdte a szakember –, ennek a lényege, hogy csakis
eredetvédett, magyar gyümölcsből szabad a cefrét készíteni, valamint a késztermék
semmilyen adalékanyagot nem tartalmazhat. A jó cefre ne a lehullott, fa alól
összegereblyézett, földes, piszkos anyagból álljon össze, hanem a fán megérett,
egészséges gyümölcsből. Az összegyűjtött termést alaposan takarítsuk meg, a
férges, penészes, hibás részeket távolítsuk el. Ha elvisszük a főzőműhelybe, az
ottani pálinkafőző mester magas színvonalon elő fogja állítani számunkra a
legfinomabb italt. Régebben nagyapáink az „50 pluszos” pálinkát betették a
hűtőszekrénybe, majd hidegen itták. Napjainkban viszont már azt javasolják a
szakértők, hogy szobahőmérsékleten tároljuk, és úgy igyuk, mert akkor élvezetes, s
nem szabad egyszerre „leküldeni” az italt, hanem apránként kortyolgatni, ízlelgetni
kell! ma a primőr minőségű pálinkák 38–42 fok közöttiek, s a jó pálinka lényege,
hogy ne „marjon”, hanem finom gyümölcsillata és zamata legyen.”
Bolyhos László, a zsűri elnöke, a pálinka Lovagrend Kancellárja, az Újszilvási
Bolyhos és Fia Bt. tulajdonosa úgy fogalmazott: a pálinkafőzés nem rohammunka,
az üst alá nem szabad máglyát rakni. „Kicsit kell tüzelni, hogy éppen csak csepegjen
a párlat, és akkor érjük el a kiváló minőséget. Van, aki fával, mások gőzzel fűtik az
üstöt, de szerintem gázzal a legjobb a cefrét melegíteni, mert így lehet egyenletes
minőséget előállítani, óránként kb. 13-14 litert. Pálinkafőzdénkben hagyományos,
kétszeres lepárlással főzött és aszaltgyümölcs-ágyon érlelt pálinkát állítunk elő,
amely minden cseppjében gyümölcs. Amelyik gyümölcs lekvárnak jó, az pálinkaként
is megállja a helyét.”
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Veszteségmentes betakarítás?

Időjárás

A legjobbak
A pálinkaversenyen a végső eredmény a szabványos 20 pontos rendszeren alapul:
az illatra és az ízre 8-8, a harmóniára pedig 4 pontot lehet adni. A versenyző
pálinkák 50 százaléka kapott elismerést, s olyan párlat nem volt, amit ki kellett volna
zárni. Amelyik minta nem kapott érmet, ott nem a főzési technológia hibája, hanem a
nem megfelelő cefrekezelés problémája merült fel. A 81 mintából 12 arany-, 14
ezüst- és 15 bronzérmet kapott.

Facebook

A nyertesek: Budai József – körtepálinka; Szelei János – barackpálinka (ez a 2 ital
az aranyérmen túl Champion-díjat is kapott); Hetes Gábor – vegyes pálinka; Tóth
Roland – szőlő-, meggy- és barackpálinka; Endes Család – meggy- és szőlőpálinka;
Lantos István – meggypálinka; Földiné – meggypálinka; Szarvát Miklós –
őszibarack-pálinka; Nagypál István – szilvapálinka. A pálinkafőzők december 6-án
tartották védőszentjük, Szent Miklós ünnepét.
A pálinka szláv eredetű szó, már az 1240-es években ismerték, s gyógyszerként is
alkalmazták. Mint Mezey László zsűritag, a rendezvény „szószólója” emlékeztetett rá,
az első párlatok még borból készültek, de az 1400-as évektől Magyarországon már
gyümölcsből (körte, szilva, barack) állítják elő a pálinkát. Napjainkban e nedű
reneszánszát éli, rendkívül jó a marketingje, fiatalok és idősebbek egyaránt
fogyasztják. Nagyon sokan maguk főzik a pálinkát, mégpedig legfeljebb 100 liter
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nagyságú üstben, ami után nem kell adót fizetni: ez a szabályozás egyedülálló az
Európai Unióban. Magyarországon kívül 3 burgenlandi tartományban és 4 erdélyi
területen használhatják a pálinka elnevezést.
A rangos megmérettetésre rekordszámú, 81 minta érkezett. A pálinka értékelése
illat, íz és harmónia meghatározásán alapul. Figyelni kell, hogy mennyire tiszta,
karakteres, testes és milyen erős illatú a mintapálinka, kell benne érezni az
intenzitást, a fajtajelleget, a végén pedig az összhatást.
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Kapcsolódó cikkek
Valódi csodaszer – Belsőleg és külsőleg is segíthet: a
gyümölcspálinka
Készítése igen nagy múltra tekint vissza. Ma már egyre inkább a
házilag, valódi gyümölcsből készített változatai kedveltek, melyek
nem csupán a felhasznált gyümölcsök illatát, zamatát őrzik meg,
hanem gyakran az adott gyümölcsök jótékony hatásait is
tartalmazzák. Napjainkban igazi hungarikumnak számít, elnevezését csak Magyarország
és néhány osztrák tartomány használhatja. A pálinka olykor csodát tehet. 2015-03-12 10:35:29

Partnereink

Kárpát medencei pálinka-, párlatverseny és
gasztrofesztivál
Kecel 2014. október 18-19. 2014-10-17 12:31:44

2014-es Országos Pálinkaverseny végeredmény
A Pálinka Nemzeti Tanács idén új alapokra helyezve rendezte meg
az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt. 50 főzde 335
mintát indított a versenyen, a kereskedelmi főzdék részvétele
rekordszámú volt. 2014-06-24 08:22:48
Amióta csatlakoztunk II.-Az első uniós évtized ágazati
tapasztalatai
Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta eltelt 10 év jelentős
változásokat hozott a hazai mezőgazdaságban. Az AgrárUnió – az
előző számban indított cikksorozattal – annak jár utána, hogyan
értékelik az egyes ágazati vagy épp közéleti szereplők az eltelt
évtizedet. 2014-06-02 08:44:41

Kapcsolat
E-mail: info@agrarunio.hu
Tel.: +36 70 414-9004

+36 52 751-682
Fax: +36 52 751-692

2014. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny
Nekünk, magyaroknak olyan értékes kincs a pálinka, mint a görögöknek az Ouzo, az
oroszoknak a vodka, a franciáknak a konyak vagy a skótoknak a
whisky. 2014-05-28 10:25:12
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