
PALINKAVILAG PALINKATESZT

I PdlinkavilSg tesztje nem hivata-

f\ tos versenybirSlat, hanem fo-
I \yaszt6i tesz, dm a pdrlatok
vilSg6t j6l ismer6k k6stoljdk 6s mond-
jdk el v6lem6nytiket az adott p61ink5-

16l. Tesztunk, 6s ezt fontos hang'
srilyozni, nem verseny. Pl5ne nem hi'
vatalos verseny. Nem rangsort Sllitunk
fel, nem 6rmeket osztunk. Ellenben a

benyomdsainkat osztjuk meg az olva'
s6va1.

A Pdlinkavil5g tesztje minden alka-
lommal arra f6kusz1l, hogy a pdlinka
nydjtja-e azt az 6lm6,nyt, ami a gyt-
molcsben megtalSlhat6 izek, illatok
ig6rnek. Ha a poharat az orrunkhoz
emeljuk felismerhet6-e az adott gyu-
molcs aromavilSga, a tipikus gyumol-
csoss6g, a fajtaazono ssAg. Ezul|n az

izhozza-e azl av|rt hatdst, amil az il-
lat ig6rt, 6s a fogyaszt6 megkapla-e azt
az 6lm6nyt, ar4it a gyumolcst6l, a p5-
linka illatdt6l elv6rt. Es ezt az 6lm6nyt
mennyire rontjSk a p6linkahibSk, mdr
persze ha vannak. Hozz6tesszik: a hi-
vatalos versenyeken 14 pontt6l 6rme'
sek a pdlink6k -olyan verseny azonban
m6g nem volt, ahol az osszes beneve-
zett t6tel 6rmet kapott volna, vagyis
sok-sok nem 6rmes pdlinka is az :ozle-

tek polcdra kerul - , tehdt a megsze,
rezhet6 osszpontszdm 70"/o. Az,6rt

fontos ezt hangsrilyozni, mert a mi
tesztr-ink nem arra hivatott, hogy meg'
mondja melyik a rossz p5linka, hiszen
ebben a korben csak elv6tve akad
ilyen, hanem azl: a j6 pdlinkdknak mik
az 6rt6keik, 6s ha van hibSjuk, mik
azok.Ha pedig a mi pontjainkat 6tsz6-
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Kellernes illatok, kellernes [zek

Kedvelt gyur-nolcs Magyarorszegon a korte Ez lehet
azoka, hogy a belole keszUlt palinka is roppant nepszeru
Kivalo kortepalinkat kesziteni azonb a? rnar ner-n is olyan
egyszeru KUlonosen igy va? eza vilmossal \legis,
szi nte nr inden kereskedelm i fozde sorti mentleben
megtalalh aIo a kortepalinka Nernelyrk egeszen rernek

mitiuk a verseny ardnyaira, akkor 21 mekben gondolkodnak, hanem k6s-
pont az 6rmes kateg6ria. Egy6bk6nt tolnak 6s a benyomdsaikat, v6lem6-
pedig, a PdlinkavilSg tesztel6i nem 6r- nytiket tesszuk kozz6.

AGreen DoorClub 6tteremben a kortep6link6k k6stol6sakozben gyakran esettsz6 an6l, hogyezagyumolcs
kellemes illat6val, karakteres iz6velkivAlo alapanyaga a p6link6nak. J6n6s J6zsef, MArton Barbara, Maros
R6bert, Prilfy Tam6s 6s Borb6th Gabriella egyet6rtett abban: most is akadt n6h6ny remek t6tel.



Mott6nft: A pd.linkdnak illatdban, ds izdben

azt a hatdst kell keltenie, mintha az ember a

friss ggilrudlcsbe harapna belel

A teszt cdlja: megdllapitani, hogq a t'ogqasz-

t6 mennqire kapja meg ezt az dlrndnqt.

SZEMPONT]AINI(:

m,

- Tipikus viragillatok jelenl6te,

felfedezhet6s6ge,

- Karakteres gyumolcsjegyek
megjelen6se, fajtajelleg.

- F(szerek felbukkan6sa a virAgillatok

6s a gyumolcsaromAk mellett.

- lllatok intenzit6sa: domin6ns,

de nem agressziv.

- P6linkahib6k jelenl6te.

- 3z6raz p16ba, lekv6rjelleg-dominancla.

ffi

- Gyumolcs6rzet a nyelven.

- Gyumolcs6rzet a sz6jpadl6son,

magzamat jelenl6te.

- Garat6rzet: kellemes, b6rsonyos,

konnyed.

- Ul6lz (szaknyelven lecseng6s)

hossza - p6linkahib6k jelenl6te.

ffi

- Az iz hozza-e azI a v ixlhat6st, amit

azillatig6r.

-Az illat- 6sizaromAk egyuttes hat6sa

6s intenzitAsa - gyumolcsos,

konnyed, b6rsonyos, kellemes,

vagy zavar6, agressziv illat vagy fz.

- Mi intenzivebb: az illat vagy azlz.

linka mindig 20 Celsius-fokosan kerult
a bir516k aszlallra, a mennyis6g 1 ku-
pica volt, 6s le kellett nyelni a p51ink5t.

A pdlinkSk sorrendj6t rigy 5llapitottuk
meg, hogy a kortepdlinkSkat csak a v6-

g6n kovett6k az Sgyasok. A vakk6sto-
15s sorSn a bir6l6k csak azl ismerhett6k
meg, amit az uvegen bdrki megtalSl:
milyen kortep6linkdr6l van sz5, hdny
fokos, mikor palackoztdk, de azt nem,

hogy melyik f5zde term6ke. A sor-
szSmokhoz a k6stol5s utdn pdrositot'
tdk a pSlinkdkat. Es mit vdrtunk el a
kortepdlinkdt6l? Azt, amil neves szak-

emberek egy p5linkdr6l sz6I6 konyv-
ben leirtak. ime:

Illatdban:

- Visszafogott, decens, nem tril

hars6ny .

''na^/tnr/, qeLilpMn.
a GOA Cafe uzletvezet6je

(2,'/onae,
a Mestetp6lihk6k keresked6s tulajdonosa,, a P:6linkavil6g f6szerkes'zl6j€
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p6linkabirdl6,, M 6rton rSs Ldnyai PSlink6k;, tulajdo:n os

Wn re&'71nlozl,,
ai Rezangyal Kft .'lulaidonosa, a Budapesti P6linkafesztiv6l 6s a Budavdri
Kolb6sz- 6s Pdlinkafesztiv6l otlelgazd6ja

FOTOK: PASZTOF CSABA

9dl,/r/%o ri*,
a Phonix2000 Kft: 0gwezet6ie; Lizletvezet6; Champs SpoliPub

- Az[zek komplexit6sa.

- A gyumolcs jellegzetess69e, vagy az

alkohol ereje a domin6ns.

- Pdlinkahib6k hat6sa az 6lm6nyre.

- Hogyan hat a fogyaszt6 hangulat6ra

azillal6s aziz.

Mindehhez lerm6szetesen olyan ko-
rulm6nyeket teremtetlunk, amelyek
felt6tlenul szuks6gesek egy korrekt bi-
rliathoz,5m nem sterilek. A helyszin
eziittal Budapest lX. kerulet6ben tal51-

hat6 Green Door Club 6tlerem volt,
ahol kortep5linkSkat k6stoltunk. Ap6-

- Kiegyensrilyozott, kort6re jellemz6

gyumolcsos 6dess6g.

- Sz6p, l6gy citrus jelleg, pikAns ffisze-

rezetts6g.

izdben,

- Konnyed, l6gy{anyar fajtajelleg.

- Pik6ns f(szeres hat6sok.
* Diszkr6t, de kell5en barsonyos,

karakteres gyumolcsoss6g.

- Lekv6rjegyek.

MLMoS: bonyolultabb illatalkot6k, inr
lenziv illat 6s iz, l6giesen konnyed 6s

selymes iz- 6s illarhatS,.

fis*s. MA,R#sus | /J
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Agyas vilmos kortepdlinka i+0"2.;
Palackoz6s: 2008
Uzlet: R6zangyal P6linkapince

Ert6kel6s:24,8 pont
Sz6p illatok, megfelelS iz, j6 pAlinka. Az
6gy kell6en 6rezheI5, s6t, az aszalt
gyumolcs ize is felvillan, kiss6 mandu-
lds jelleggel. Szdraz.proba: suteme-
nyes, kr6mes ffling. Elm6ny: nagyon
kellemes.
Mdrton Barbara: Kellemes pdlinka.
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Kortep6linka (40%)
Palackozds: 2008
Uzlet: M esterp iiinkak keresked6s

Ert6kel6s; 24,4ponl
Kellemes, gyum6lcsos, visszafogott az
illata. Tiszta korte iz, minden zavar6
elem n6lkiil, de az6rt kicsit mandul6s,
6s ez itt j6. Az fze kort6s, de a garatban
maradhatna tov6bb is. SzAraz pr6ba:
tiszta korte. Elm6ny: azt adta, amit ig6rt.
Borbdth Gabriella: Rendben van.
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Bestillo pirosvilmos koriep6linka 2006
(4O/o)

Palackoz6s: 2008.
Uzlet: Mesterpiilinkiik keresked6s

Ert6kel6s: 24,6 ponl
Konnyed vilmos illat, iz6ben tipikus gy0-
molcsoss6g, kicsit friszeres, 6s mintha
tobb lenne az alkohol, mint 40 fok, de ez
nem zavar6. Az ul6lz egy kicsit lehetne
hosszabban tarlo. SzAraz pr6ba: illatfelh6.
!.
Elmeny: m6g egy is kdrte 2 6s tok6letes
J6n6s J6zsef: Engem meggy6zott.
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Agyas vilmos kortep6linka (50%)
Palackoz6s: 2008
Uzlet: Mesterpdlinkdk keresked6s

Ert6kel6s: 24,4ponl
J6 p6linka. Az illata vilmos , azizekdve-
ti az illat intenzitAsAt, de nem tobb an-
n6l, tal6n azAgy lAgyilolt rajta kiss6. Az
6gy az alkoholt is kord6ban tartja, igy
az nem gy6zi le a vilmost. SzAraz pr6-
ba: aszalt k6rte. 6lm6ny: megkaptuk.
J6n6s J6zsef: Egy adag vargab6les
utdn, sze ri ntem megfel e I 6 d i gestif
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