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a vôní nás čaká. Pre úplnosť dodajme, že slivovice
/ s výnimkou odležanej na ovocí/ majú v súlade
s našou tradíciou 52 percent, všetky ďalšie
destiláty 42 percent.
Extra Delicious sú vybrané ovocné destiláty,
odležané na sušenom ovocí, určené najmä pre
milovníkov sladších a jemnejších chutí. Patrí sem
Slivovica a Marhuľovica odležaná na ovocí –
a môžem potvrdiť, že už výrazná vôňa marhúľ
priam navádzala na ochutnanie.

PREDSTAVUJE SA
ST. NICOLAUS
EXCLUSIVE EDITION

Grant Vintage predstavuje najlepšie satmárske
slivovice z jednotlivých ročníkov, vybrané
degustačnou komisiou odborníkov. Zastúpené
sú ročníky 2013, 2014 a 2015. Gyula Szanyó
vyzdvihuje najmä najstarší ročník – ale hneď
dodáva, že o pár mesiacov bude pravdepodobne
ešte lepšia tá najmladšia, tento ročník má veľký
potenciál.

VÝNIMOČNÉ
DESTILÁTY

Master Speciality sú ovocné destiláty
z netradičných druhov ovocia: Bazovica,
Dulovica, Oskorušovica, Višňovica z cigánskej
višne, Hroznovica z muškátového hrozna.
Medzi znalcami sa vždy mimoriadne cenila
Oskorušovica, ale aj všetky ďalšie prinášajú
nevšednú chuť a arómu.
Barrel Reserva korunuje päticu produktových línií.

Marhuľovica odležaná na ovocí, Oskorušovica, Višňovica z cigánskej višne,
Hroznovica z muškátového hrozna, Slivovica z morušového a dubového
sudu... Tieto a ďalšie názvy znejú nielen milovníkovi ušľachtilých ovocných
destilátov ako hudba či poézia. A čo ešte vychutnať ich...

chuť destilátov, ale najmä vznikajú jedinečné arómy.

Ide o destiláty, dozrievané v starostlivo vybraných

Spomína, že so spoločnosťou ST.NICOLAUS

drevených sudoch, ktoré dodávajú nápoju

sa dostal do kontaktu už pred šiestimi rokmi –

výnimočnú chuť i farbu. Zastúpené sú Slivovica

a intenzívna práca na Exclusive Edition trvala

z morušového a dubového sudu, 5-ročná

takmer dva roky. Výsledok stojí za to…

Slivovica, Marhuľovica z dubového a morušového
sudu a Čerešňovica z čerešňového sudu.
Dlhoročnú tradíciu majú súdky zo zemplínskeho

Teraz je to už možné. Spoločnosť ST. NICOLAUS,

Jeden z týchto majstrov bol aj mimoriadne

ktorej patrí na Slovensku vedúca pozícia

zasväteným sprievodcom pri zoznamovaní sa

vo výrobe a predaji alkoholických nápojov,

s pozoruhodnými produktmi. Gyula Szanyó,

predstavila kolekciu pravých ovocných destilátov

rodák z východného Slovenska, ktorý vyštudoval

výnimočnej kvality pod názvom ST. NICOLAUS
Exclusive Edition. Patrí do nej viac než dvadsiatka
skvelých destilátov v piatich produktových líniách.

v súdku z morušového dreva – a kombinácia
čerešne v dreve i ovocí je ďalším príkladom

oceneniami. Takmer desaťtisícové mestečko

spolupracovníkov, vysoká úroveň destilácie,

výnimočnosti týchto destilátov.

odbor inžinierstvo výroby destilátov na prestížnej

Vásárosnamény na severovýchode Maďarska,

ešte pred tým starostlivý zber prvotriedneho

Univerzite Corvinus v Budapešti a zatiaľ ako

známe aj ako brána do Beregu, našinci poznali

a optimálne dozretého ovocia z najlepších

Ako uvádza produktová manažérka Judit

jediný zo Slovenska získal titul Master Palinka

skôr cez tamojší vodný park, teraz sa stáva

odrôd a riadené kvasenie tradičnou technikou

Šipekiová, jedným z významných dôvodov ich

Engineer. Každé jeho slovo dokazovalo, že

pojmom aj pre milovníkov destilátov. Tento kraj je

pri optimálnej teplote – to sú piliere špičkových

uvedenia je skutočnosť, že segment prémiového

je nielen vysoko kvaliﬁkovaný technológ, ale

známy ako ovocný sad Maďarska, je príznačné,

výsledkov. Výnimočné destiláty prichádzajú

alkoholu rastie najdynamickejšie – a pravé

skutočný znalec i nadšenec špičkových destilátov.

že tamojšie termálne kúpele majú meno Szilva,

aj vo výnimočnom dizajne. Elegantné vysoké

ovocné destiláty zaznamenali medziročne takmer

Jeho prístup dokumentoval, že táto kolekcia

teda slivka – a od majstra Attilu v ST. NICOLAUS

a úzke fľaše, na etikete motív ovocného stromu

tretinový nárast. V našom regióne majú pravé

„Nadviazali sme na dlhoročnú tradíciu

je nevšedným krokom a vyjadruje ambíciu

Exclusive Edition prichádza aj slávna satmárska

s prevládajúcou zlatou farbou, na každej fľaši

ovocné destiláty najsilnejšiu tradíciu a obstoja

a know-how našej maďarskej pálenice vo

spoločnosti ST.NICOLAUS skvalitniť kultúru

slivovica. Ale o nej neskôr.

podpis majstra páleničiara a číslo fľaše, prípadne

aj v náročnom medzinárodnom porovnaní. Je

Vásárosnamény a vytvorili sme exkluzívnu

podávania a vychutnávania ovocných destilátov

aj ročník. Takto sa predstavuje päť produktových

potešiteľné, že aj tu sa medzi spotrebiteľmi začal

edíciu destilátov, ktoré uspokoja aj toho

na Slovensku.

línii ST. NICOLAUS Exclusive Edition.

výraznejšie presadzovať dôraz na kvalitu.

Tretím do partie je Patrick Brisset zo Saint Preuil
z preslávenej francúzskej oblasti Cognac. Jeho

najnáročnejšieho spotrebiteľa. Tajomstvo
Autor: Miloš Nemeček | Foto: ST. NICOLAUS

dubu, starou tradíciou je však aj dozrievanie

Umenie týchto majstrov a mnohých ďalších

SPOJENIE TRADÍCIÍ
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PÄŤ PRODUKTOVÝCH LÍNIÍ

lahodnej chuti sa začína starostlivým

Ďalším významným predstaviteľom maďarsko-

rodina sa už od roku 1780 zaoberá výrobou

Special Varietal sú ovocné destiláty, pripravené

Na záver pár slov celkom osobne. Pochádzam

výberom tých najlepších odrôd ovocia, ktoré

-slovenskej tradície destilátov je Attila Csobolya,

koňakov a destilátov, 57-ročný Patrick je

výlučne z jednej odrody ovocia - Slivovica

od Trenčína, naša rodina chodievala s vlastným

dozrievajú v úrodnej oblasti a ideálnych

rodák z Vásárosnamény a tamojší majster

uznávaným odborníkom nielen na destiláciu, ale

Bystrická, Slivovica Stanley, Hruškovica

ovocím do známych páleníc v Bošáci či Kálnici.

klimatických podmienkach blízko pálenice.

páleničiar. V Bratislave na prezentácii sme sa

najmä na dozrievanie destilátov v sudoch. Nie

Conference, Hruškovica Bosc Kobak a Višňovica

Starostlivo opatrujem aj tridsaťročnú slivovicu.

Výroba je od začiatku až do konca v rukách

s ním nestretli, ale jeho meno hovorí za všetko.

náhodou sa v tomto projekte uplatnili jeho cenné

z krajovej odrody. Hneď po príchode nás spolu

Pred ST. NICOLAUS Exclusive Edition však

skúsených majstrov,“ uviedol na prezentácii

Veď je zakladajúcim členom rytierskeho radu

rady hlavne pri produktovej línii Barrel Reserva.

s hostiteľmi zo spoločnosti ST.NICOLAUS vítala

klobúk dolu. Ale načo ďalšie reči, treba vyskúšať...

Dušan Haruštiak, generálny riaditeľ spoločnosti

pálenky v regióne Bereg – Szatmár a spod jeho

Priam s nadšením rozpráva o tom, ako v sudoch

Hruškovica Conference a zhodli sme sa, že je

ST.NICOLAUS.

rúk vyšlo nemálo destilátov s medzinárodnými

z vyberaného dreva sa zrením zušľachťuje nielen

výborná. To sme ešte netušili, aký koncert chutí
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