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Egy viszonylag kezdõ vállalkozás is arathat szép sikereket, magára vonhatja
a figyelmet, ha következetesen ragaszkodik kitûzött céljaihoz, termékei
minõségében nem ismer megalkuvást és tevékenységét az üzleti tisztesség
jellemzi

Az Újszilváson mûködõ családi vállalkozás, a Bolyhos-féle pálinkafõzõ
mostanában mind gyakrabban fogad rangos látogatókat. Néhány nappal
ezelõtt a Gazdasági Minisztérium államtitkára, Szanyi Tibor tekintette meg az üzemet és nyilatkozott
elismeréssel a tapasztaltakról. Itt ugyanis nyoma sincs az ilyesfajta fõzdékben általában uralkodó
állapotoknak. Patikatisztaság, csillogó berendezések mindenütt - nem is lehet másként, mert a rendszer
az uniós szabványoknak mindenben eleget téve épült.o:p>
Gyümölcspálinkát sok helyen készítenek. A különleges "ágyas pálinka" is
ismert számos vidékén az országnak. Ám Bolyhos László szabadalommal
védett ötlete mindegyiken túltesz. Kiindulási alapként csakis hibátlan,
kiváló minõségû gyümölcsöt vásárol. Azt kimagozzák, ledarálják,
erjesztik, fajtánként külön-külön, lepárolják 50-52 fokosra! Közben a
gyümölcsbõl néhány száz kilót feldarabolva az aszalógépbe tesznek,
szépen, gondosan megszárítják. A lefõzött pálinkát elõbb pár hónapig
tartályokban érlelik, majd rátöltik az aszalt gyümölcsre és azon állva
érlelik tovább. Eredményül illatos, zamatos, sima, szinte lágy italt kapnak. Az íze - ahogy mondani
szokták - szétolvad az ember szájában, nem karcos, nem mar, csak a gyomorban melegít kellemesen.
A magyar gyümölcsök jellegzetes sajátossága a rendkívüli aromagazdagság. A kíméletes aszaláskor
csak a víztartalom csökken az aromaanyagok mennyisége nem. Áztatáskor, érleléskor mind átkerül a
pálinkába. A kísérletezést 1994-ben kezdték el és hét évi próbálkozással dolgozták ki leghatásosabb
eljárást. Ma kajszi, szilva, õszibarack, vilmoskörte, törköly (nagy szemû mazsolára töltve) és vegyes
ágyas pálinka készül az új pálinkafõzõben. Még a "vegyes" sem a hulladékból áll elõ. A többibõl
kimaradó, egészséges, de apróbb szemû gyümölcsöt dolgozzák fel. A különbség csak az, hogy az
érleléskor nem egy, hanem többféle gyümölcs darabjaira töltik a pálinkát. Kiváló ital lesz, szinte ebbõl
fogy a legtöbb.
A minõséget persze nem csak az eladott palackok száma jelzi. Az
országos versenyeken 2001 óta vesznek részt és azóta szinte
megszámlálhatatlan arany, ezüst és bronzérem gazdagította a
gyûjteményt. Besztercei szilvájukkal a Gyulai Pálinkafesztivál fõdíját is
elhozták. Ennek illata - mint a kölninél - úgy érezhetõ a legjobban, ha a
kézfejre cseppentve (!) szétdörzsöljük.
Mindezek ismeretében már az sem meglepõ, hogy a közelmúltban a Külügyminisztérium vezetõ
tisztségviselõi tettek látogatást az üzemben.
Ajándékot hoztak, egy szép, kézzel festett,
kerámia vázát. Azt az elégedettséget
fejezték ki ezzel, amit a Bolyhos-pálinkák a
magyar nagykövetségeken kivívtak. A
Külügyminisztérium által kiemelten kezelt
tíz külképviseletünkön - Londontól
Brüsszelig - ugyanis már megismerték és
megszerették ezt a különleges hungaricumot. Nem csak az íze nagyszerû. Elegáns palackozásával
hazánkat jelképezõ ajándékozásra is kiválóan alkalmas. Hiteles bizonyítékául szolgál annak, hogy
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helyes döntést hoztak az Unió szakemberei, amikor a "pálinka" szó használatát csak Magyarország
számára engedélyezték.
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