QUINTESSENCE
PÁLINKAVERSENY
és PÁLINKAMÚZEUM
Az Ongai Kulturális Egyesület által ‒ először 2010-ben ‒ megrendezett Quintessence Pálinka- és Párlatverseny (kezdetekben Ongai Pálinkaverseny) az elmúlt években nem csak Magyarország, de egész Közép-Európa legnagyobb (2006-os nevezési számmal) pálinkaversenyévé nőtte ki magát.

Magyarország és Közép-Európa
legnagyobb pálinkaversenye
A verseny díjazottjának lenni rangot és szakmai elismerést jelent, ahogy óriási megtiszteltetés az is, ha valaki bekerül a bíráló-értékelő csapat tagjai közé. Egyedi, többnyelvű számítógépes szoftver segíti a bírálatokat, mely nem csak a nevezett termékeket, hanem az értékelésben résztvevőket is méri, értékeli. Ez évtől
egy teljesen új, innovatív, 100 pontos bírálói rendszer debütál – ami hosszabb távon − megreformálja a
pálinkák és párlatok minősítését.

2006 nevezett pálinka
A rendezvény mára az ország meghatározó közéleti eseményévé is vált, ahol országos politikusok, közéleti
szereplők, polgármesterek, nagy cégek prominens személyei személyesen találkoznak, válnak részesévé
a pálinkakultúra terjesztésének. A pálinkaverseny fővédnöke az elmúlt években többször is Dr. Kövér
László, Magyarország Országgyűlésének elnöke volt.

Rendszeresen, egyre nagyobb számban érkeznek a megmérettetésre külhoni nevezések is. Korábbi években Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ausztria, Kína, Ukrajna, Németországból, Törökország volt az,
ahonnan érkeztek minták, 2020-ban ez kiegészült Ciprussal.

Quintessence pálinkáskönyvek

A versenyhez kötődik a Quintessence Pálinkáskönyvek sorozat, melynek
eddig öt kötete jelentett meg 2016 és 2020 között. Tudományos igényű,
mégis olvasmányos könyvsorozat, melynek egyes kötetei I. Gyökerek-múlt,
II. Értékek - jelen, III. Lehetőségek - jövő mentén tagolódnak, egyes fejezetei a magyar mellett angolul és a legutolsónál románul is olvashatók.

Pálinkamúzeum
A pálinka kultúra emlékeit a 2020-ban Ongán átadott Pálinkamúzeum tárja a nagyközönség elé.

A XII. pálinka- és párlatverseny
A pálinkák és párlatok XII. megmérettetésére 2022 januárjában kerül sor. A háromnapos ongai zsűrizést
követően a nagyaranyérmes, champion pálinkák közül a társadalmi zsűri tagjai 2022. január 28−29-én,
Debrecenben, a Hotel Lyciumban tartandó díjátadó gálán választják ki a közönségdíjas pálinkát. Ekkor
tartják a kereskedelemben kapható pálinkák és a magán és bérfőzetett párlatok ünnepélyes eredményhirdetését. A rendezvényt mindkét nap nagyszabású gála és pálinkabál zárja színvonalas szakmai és közönségcsalogató műsorokkal.
Mindez egy abaúji civil szervezet, az Ongai Kulturális Egyesület megszállottsága és elhivatottsága révén
valósult/valósul meg.
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