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A Quintessence Pálinkás Könyvek harmadik kötete ‒ a korábban megjelent kötetekhez hasonlóan ‒ három fejezetre tagolódik: 
I. Gyökerek ‒ múlt, II. Értékek – jelen, III. Lehetőségek – jövő. 

A Gyökerek ‒ múlt fejezetben olyan forrásokat válogattunk össze, amelyek szorosan kapcsolódnak a XIX‒XX. század for-
dulójának pálinkafőző berendezéseihez, szokásaihoz. Mai szemmel érdekes lehet a korabeli tervezési és kivitelezési elképzelések 
összehasonlítása a napjainkban elterjedt modern lepárló berendezésekkel és a gyakorlatban alkalmazott desztillálási elméletekkel. 

Az Értékek – jelen fejezetben a 2018. évi Quintessence Pálinkaverseny azon aranyérmes kereskedelmi tételét mutatjuk be ‒ 
magyar és angol nyelven ‒, melyek a pálinkabarát fogyasztók számára hozzáférhetőek, illetve a jelen értékeit kiemelkedően meg-
testesítik és reprezentálják.

A Lehetőségek – jövő fejezetben a 2016-ban megjelent fahordós érlelésről szóló tanulmány második részében az érlelés konk-
rét kutatási eredményeiről tájékozódhatnak a tisztelt olvasók. A fejezet másik tanulmánya a csonthéjas gyümölcsökből készített 
pálinkák legalapvetőbb fajtasajátosságait veszi számba, kitérve a versenyeken legtöbbször nevezett fajtatiszta pálinkák egyedi jel-
lemzőire is. Bátor és egyedülálló vállalkozás ez, hiszen a pálinkaversenyeken az utóbbi években megsokszorozódott, ugrásszerűen 
megnőtt a fajtatiszta gyümölcspálinkák és az egzotikus gyümölcsökből készült párlatok száma. Ezek fajtajellegéről, jellemző ka-
rakteréről pedig alig vagy egyáltalán nem ejtenek szót a közkézen forgó szakmai kiadványok és könyvek.

E hármas egységben a gasztrovilág megszállott ínyenceitől kezdve, a pálinka előállításával foglalkozó szakembereken át, egé-
szen e nevezetes hungarikumunk kultúrtörténete iránt érdeklődő olvasóig és az egyszerű pálinka fogyasztóig mindenki talál a 
maga számára érdekes, eddig nem ismert epizódokat, útmutatókat vagy épp tanácsokat. Olyan szakmai ismereteket, ami tovább-
gondolásra érdemes, ami pozitívan befolyásolja a pálinkáról alkotott összképet határon innen és túl, ami elősegíti a minőségi 
pálinkakészítés és fogyasztás felnőttkorba lépését, magasabb szintre emeli, pozitívan befolyásolja a pálinkák kulturált és értő 
fogyasztói attitűdjét.

A Függelékben a Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatverseny – 2018 adatait és eredményét tesszük közre. A fotók a verseny-
re nevezett tételekhez kötődő ongai értékelő/bíráló zsűrizésen, illetve Miskolc – Lillafüred Palotaszállójában, az idén januárban 
megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán készültek.

Takács László
szerkesztő, 

a Quintessence Pálinka- és Párlatverseny versenyigazgatója
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nálni a törköly higitására szolgáló viz, vagy borkőol-
dat felmelegitésére.

e)  Előmelegitő, melyben a külső üst táplálására szolgá-
ló viz a fölösleges gőzzel felmelegittetik azon czélból, 
hogy az utánpotlás alkalmával a főzőkészülék semmi 
lehülést se szenvedjen.

f)  Gőzvezető cső, az előmelegitőbe vezetendő gőz számára.

g)  Vizvezető cső, mely az előmelegitőből a külső üstbe 
vezeti a vizet, mindkettő tudniillik f) és g) megfelelő 
x‒x csapokkal, melyekkel a vizet esetleg a gőzt akkor 
és oda bocsáthatjuk, a mikor és a hová akarjuk.

h)  Vizmagasságmutató, hogy a külső üstbe a viz mennyi-
ségét szabályozhassuk.

i) Biztositó szelep, netaláni tulságos gőzfejlődés esetére.

1. ábra
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Agárdi Pálinkafozde Kft.
Agárdi Pálinka Distillery

Miraculum Kajszibarack Pálinka
Miraculum Apricot Pálinka

VOL 40%; 2017

Az érett barack élénksége, virágossága, fűszeressége nyitja azt a felejthe-
tetlen élményt, amelyet ez a pálinka nyújt fogyasztójának. Megjelenik 
benne az édes lekvárosság, a könnyed citrus, a lenge barackvirág illat és 
a zöldes barack fűszeressége. Az üde, friss, fiatalos kajszi jegyeket ízé-
ben is rendkívül intenzíven hozza. A kajszi gyönyörű aromái felfedik 
a gyümölcs minden klasszikus értékét. A lekváros jegyei mellett enyhe 
marcipánossága, érett, zamatos gyümölcsöt megidéző, kellemes, édes-
kés aromái teszik kiemelkedővé. Hosszú lecsengésével, kellemesen be-
hízelgő és hívogató karakterével az egyik legfogyasztóbarátabb pálinka.

The unforgettable experience starts with the vividity, floridity and spiciness 
of the ripen apricot. Sweet jammy style, slight lemon like taste, tender apricot 
flower smells and greenish apricot spiciness appear in the mouth. The fresh, 
youthful apricot flavours can be found in its taste in a really intensive way. 
The beautiful aromas of apricots show all the classical values of the fruit. 
Beside its jammy features some slight marzipan, ripen luscious, pleasant, 
sweet aromas make the product excellent. It is one of the best pálinkas for the 
consumer with its long finish, pleasantly charming, fascinating characters.

Cím: 2484 Agárd, Sreiner Tanya 
Telefon: +36 22 579 164; E-mail: agardi@agardi.hu 
Internet: www.agardi.hu

´́
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A meggy gyümölcs pálinkájának  
általános jellege

Összességében megállapítható, hogy a meggyből készült pá-
linkáknál is dominál a magkarakterből származó marcipá-
nosság. Másik stílust képviselnek azok a fajták, melyek üdék, 
frissek, virágosak, gyümölcsösek és légiesebb karakterűek. 
Ezek általában a virágillatokat idéző fajták, amelyek kis-
sé citrusosak, olykor édes, olykor meg fanyar karakterűek.  
A mély tónussal rendelkező fajták bonbonosak, kompótos 
lecsengésűek, gyógynövényesek, fűszeres, testesebb karakte-
rűek. Olykor „savas” jellegűek. Vannak befőttes, kompótos 
aromákat erőteljesebben felvonultató fajták is. A meggy-
pálinka utóíze kifejezetten hosszan megmarad. A kiürült 
pohár szárazpróbája is kellemes emlékképeket idéz fel.  
A meggypálinkának általában a lepárlást követően hosszabb 
idő kell, hogy az aromái kiteljesedjenek, megérjenek.

CIGÁNYMEGGY
Származása: Ismeretlen, feltehetően magyar eredetű. 
Nem egységes fajta, hanem fajtakör. Általában szóhasz-
nálat szerint minden fekete, apró szemű, kis gyümölcsű, 
bőtermő meggyet Cigánymeggynek neveznek. Fő áru-
fajták a Cigánymeggy 7, a Cigánymeggy 59 és a Cigány-
meggy C 404-es klónok.
Érési ideje: Június közepétől július végéig érnek (június 
16–25 között) a különböző klónjai.
Gyümölcs jellemzői: A gyümölcs kicsi vagy nagyon kicsi, 
átlagban 18 mm átmérő alatti, általában szabályos gömb 
alakú, sötét bordópiros. Kocsányuk hosszú, gyakran pálha-

leveles. A gyümölcshús lilás piros, félkemény, éretten bő- 
és jellegzetesen erősen festőlevű, legtöbbször magvaváló. 
Íze erősen savas.
Egyéb jellemző: Igénytelen fajtakör. Magas savtartalma és 
erősen festő leve miatt elsősorban légyártásra használatos, 
ipari gyümölcs. Külön előnye a jó termékenyítő képessége, 
így a Pándy meggyültetvények fő pollenadó fajtája. Hát-
ránya az apró gyümölcsmérete, viszont párlatkészítésre 
kiváló nyersanyag. Jellegzetes meggyzamatú, nagy száraz-
anyag-tartalommal. Szedését túlérett állapotban célszerű 
elvégezni.
Pálinkájának jellege: A meggyfajták közül a legkomple-
xebb pálinka főzhető belőle. Párlata igen karakteres, elegáns 
meggy- vagy akácvirág illattal. Jellemzője a nagyon virá-
gos illat és az enyhe citrusosság. Ízében nagyon komplex, 
gyógynövényes, fűszeres, túlérett gyümölcs esetén olykor 
bonbonos, csokis és mézes jegyeket is megmutat. Nagyon 
telt, egyes esetekben savanykásan fanyar, kesernyés utóízzel 
és hosszú lecsengéssel.
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Az almafahordó tulajdonságai: felülete sima, a szálerek 
nem párhuzamosak, rajzolatosak, porózusságát tekintve 
tömörnek tekinthető, színe vöröses barna világosabb teljes 
kávé árnyalatokkal, közepesen faragható, díszíthető, rossz 
színfestő képességű, égetési hőfokokra közepesen reagál, 
dongarepedésre hasadásra hajlamos. 
Az érlelt párlat illata: kellemes friss almalé, reszelt alma 
leve, dzsemes jellegű.
Az érlelt párlat íz jegyei: enyhén fanyarkás, almahéj je-
gyekkel jellemezhető.
A natúr almafával érlelt párlat színvilága a 7. b. fotón lát-
ható.
Az almafahordós érlelés: az almafa hordóban történő pá-
linkaérlelés markánsan jellemző színt nem eredményez. 
Ízében, illatában almavirágos, friss jegyekkel gazdagodik az 
érlelt párlat. Eddigi tesztjeink alapján a középérésű almafaj-
tákból készült pálinkák kiváló érlelési módja, főleg a kisüsti 
almapálinkák illatát, ízét és zamatát teljesíti ki igazán.

Barackfa - „kajszibarack”  
(Prunus armeniaca)

A barack a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó, Kö-
zép-Ázsiából vagy Kínából származó gyümölcsfa. A szilvá-
nak közeli, az őszibaracknak és a mandulának távolabbi ro-
kona. A sárgabaracknak többféle elnevezése ismert: kajszi, 
kajszibarack, rózsabarack. A magyar sárgabarack messze 
földön ismert. Páratlan íze, aromája minden tekintetben 
egyedi. Felhasználása rendkívül sokféle lehet, a nagyobb, 
keményebb húsú barackok, nyersen friss fogyasztásra,  
a kisebb, puhább gyümölcsök lekvárnak, befőttnek és aszalt 
gyümölcsnek valók. Ezen kívül ivólé, pálinka, dzsem, fa-
gyasztott gyümölcs is készíthető belőlük, sőt némely fajtá-
nak a szárított magja is kiváló csemege.

7. b. fotó 8. a. fotó


