
Az Ongai Kulturális Egyesület 2019 januárjában rendezi meg a Quintessence X. 
Pálinka- és Párlatversenyt, mely az elmúlt években egymás után döntötte meg a 

rekordokat a pálinka- és párlatversenyek területén, és nem csak Magyarország, de egész 
Közép-Európa legnagyobb pálinkaversenyévé nőtte ki magát!

A verseny meghirdetésének köre: a határon innen és a határon túli magánfőzők, bérfő-
zetők és kereskedelmi főzdék.

Nevezési minta: magán és bérfőzetőknek fajtánként minimum 2 x 0,35 liter, kereskedelmi 
főzdéknek 3 x 0,35 vagy 2 x 0,5 liter.

Nevezési díj: 1‒2 nevezett mintaszámnál magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 6000 Ft/
minta, kereskedelmi főzdéknek 9000 Ft/minta, 3‒5 nevezett minta esetén magán és bérfőzetők-

nek mintaszámonként 4500 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 7500 Ft/minta, 6 feletti nevezett 
minta esetén magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 3000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 
6000 Ft/minta.

Nevezési határidő és a minták átvétele: személyesen leadva 2019. január 8. 17.00 óra, 3562 Onga, 
Gyöngyvirág u. 4. 1. em. Postán eljuttatható az előbbi vagy a szervező egyesület címére (Ongai Kultu-
rális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).
Nevezési feltételek: A versenyen a versenyszabályzat elfogadásával, a nevezési lap kitöltésével, a 
nevezési díj befizetésével lehet részt venni. A párlatok leadásával egy időben a nevezéshez csatolni 
kell a nevezett pálinka/párlat származási igazolását.
Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye: 2019. január 25‒26. Miskolc-Lillafüred 
(Hunguest Hotel Palota).

QUINTESSENCE
A PÁLINKAVERSENY

Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132 1318 1739

-ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 266 433 413

-ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 664 552 641

-ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 202 333 685

nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306 264 311

nevezett minták külön-
böző településről való 
nevezéseinek száma

1 29 69 99 126 116 142 151 162

nevezett minták különbö-
ző főzdéinek száma 18 35 42 65 112 94 118 89 89

A Quintessence (korábbi ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói

További információk: részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető 
díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, letölthető nevezési lap elérhető a http://

quintessence-palinka.hu/hu/ és a www.okeonga.hu.weboldalon.
További felvilágosítás kérhető a +36-70/313-3216-os és a 06-46/780-521-es 

telefonszámon, illetve e-mailben az oke.quintessence@gmail.com és a oke-
onga@upcmail.hu címen.



MEGJELENÉS ELŐTT A
QUINTESSENCE – 2018 A PÁLINKA VILÁGA

CÍMŰ KÖNYV

A verseny részeként 2018 őszén újfent megjelenik a „Quintessence Pálinkás Könyvek” harmadik kötete, mely ismételten 
országos terjesztésben kerül forgalomba, mely a korábban megjelent kötetekhez hasonlóan ‒ három fejezetre tagolódik. 

A Gyökerek ‒ múlt fejezetben a Quintessence Pálinkaverseny eddigi történetét dolgozzuk fel.
Az Értékek – jelen fejezetben a 2018. évi Quintessence Pálinkaverseny aranyérmes kereskedelmi tételét mutatjuk be ma-
gyar és angol nyelven, melyek a pálinkabarát fogyasztók számára hozzáférhetőek, illetve a jelen értékeit kiemelkedően 
megtestesítik és reprezentálják.
A Lehetőségek – jövő fejezet a szűkebb pálinkás szakmának, de a szélesebb közönségnek is konkrét szakmai ismere-
teket szeretne nyújtani, hogy a pálinkáik még jobbak legyenek, az olvasók, a pálinkát készítők szakmai ismeretei bővül-
jenek. 

Ez alkalommal a 2016-ban megjelent fahordós érlelésről szóló tanulmány második részében az érlelés konkrét kutatási 
eredményeiről tájékozódhatnak a tisztelt olvasók. A fejezet másik tanulmánya egy sorozat második fejezete, amely a 
csonthéjas gyümölcsökből készített pálinkák legalapvetőbb fajtasajátosságait veszi számba, kitérve a gyümölcsök és a 
versenyeken legtöbbször nevezett fajtatiszta pálinkák egyedi jellemzőire is. 

A kötet kedvezményesen megrendelhető: oke.quintessence@gmail.com és a okeonga@upcmail.hu címen.


