„Do rady Exclusive sa dostane len to najlepšie z našej
pálenice z danej sezóny,“ hovorí Judit Šipekiová,
brand manažérka značky. „Všetky destiláty priebežne posudzuje degustačná komisia zložená z odborníkov v oblasti destilácie. Destiláty Exclusive Edition
sú vyrábané v menších množstvách, preto sú všetky
fľaše ručne číslované. Exkluzívna edícia ponúka veľmi pestrú škálu destilátov z 8 druhov ovocia, preto
veríme, že si každý nájde svoj obľúbený produkt.“ Pre
milovníkov tradičných destilátov odporúčajú znalci
slivovice z radu Grand Vintage, pre tých, ktorí radi
skúšajú novinky, odporúčame líniu Barrel Reserva,
ovocné destiláty dozrievané v drevených sudoch. Kto
rád experimentuje a preferuje netradičné chute, určite
si pochutí na bazovici, oskorušovici či dulovici z radu
Master Specialty.
Pestovatelia ovocia vravia, že nevypáliť aspoň časť
z každoročnej úrody by bola večná škoda. Po degustácii mimoriadne kvalitného nápoja z ponuky spoločnosti
ST.NICOLAUS musíme iba súhlasiť.
b
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Nielen gurmánsky zážitok
Exkluzivitu edície podčiarkuje aj trendový dizajn. Ovocné destiláty Exclusive Edition si našli domov v elegantne štíhlej tmavej fľaši s výnimkou destilátov, ktoré sú
odležané na ovocí. Tie totiž najlepšie vyniknú v priehľadnej fľaši. Na etikete prevláda čierna a zlatá farba ako
znak exkluzivity so symbolom ovocného stromu. Nechýba ani podpis majstra páleničiara, číslo fliaš, pri vybraných produktových radách ročník. Jedinečnú chuť
a vôňu chráni originálny korkový uzáver s medeným
prstencom a vygravírovaným názvom Exclusive Edition.
Odborníci radia vychutnávať destiláty nechladené,
ideálne v pohári tulipánového tvaru. Pohár nakláňame
do bokov a jemne privoniame, nekrúžime nápojom ako
pri víne, ani „nestrkáme“ nos do pohára. Ochutnať by
ste mali iba malý dúšok a nechať v ústach rozvinúť celé
spektrum chutí.

Príbeh ovocnej pálenky

Exkluzívnu edíciu odhalili (na snímke zľava) brand manažérka
Judit Šipekiová, Master Palinka Engineer Gyula Szanyó, generálny riaditeľ
ST.NICOLAUS Dušan Haruštiak a špecialista na výrobu koňaku Patrick Brisset.

Gyula Szanyó

Ovocné destiláty, takzvané biele pálenky, znovu prichádzajú do módy. Mali u nás tradíciu, takže
ide vlastne o návrat ku koreňom. Ovocie je koncetrované v každej kvapke a ľudia zasa objavujú,
v čom sú dobré. Základom dobrého destilátu je optimálne dozreté, kvalitné ovocie.
TEXT Eleonóra Bujačková PFOTO archív St.nicolaus

A

k máte radi markantnú a zároveň jemnú a lahodnú chuť,
vyskúšajte ovocné destiláty. Príjemne vás zahrejú, spríjemnia chvíle s rodinou či priateľmi. Výroba ovocných destilátov
je zložitý a dlhý proces, pravda, výsledný produkt je ohromujúci.
Vyskúšajte niektorý z ovocných destilátov, spokojnosť je zaručená.

Tajomstvo lahodnej chute
Spoločnosť ST.NICOLAUS je najväčším výrobcom liehovín na Slovensku. Portfólio spoločnosti tvoria desiatky produktových radov,
ktoré poskytujú nezabudnuteľný zážitok pre fajnšmekrov. Tentoraz
prichádza na trh s exkluzívnou edíciou pravých ovocných destilátov
výnimočnej kvality ST.NICOLAUS Exclusive Edition. Generálny riaditeľ ST.NICOLAUS, Dušan Haruštiak, nám hneď na úvod približuje
tajomstvo lahodnej chute: „Všetko sa začína starostlivým výberom
tých najlepších odrôd ovocia, ktoré dozrievajú v úrodnej oblasti

a ideálnych klimatických podmienkach blízko pálenice. Výroba je
od začiatku až do konca v rukách skúsených majstrov. Nadviazali
sme na dlhoročnú tradíciu a know-how našej maďarskej pálenice
vo Vásárosnamény a vytvorili sme exkluzívnu edíciu destilátov, ktoré uspokoja aj toho najnáročnejšieho spotrebiteľa“.
ST.NICOLAUS Exclusive Edition sa podpísali traja výnimoční
odborníci, ktorí si ctia tradície, no prinášajú aj nové trendy. Na výrobu
ovocných destilátov od začiatku až do konca dozerá skúsený majster
páleničiar Attila Csobolya. Pri destilácii exkluzívnej edície využili tiež
bohaté skúsenosti Patricka Brisseta, známeho francúzskeho producenta koňaku. Jeho rodina žije v oblasti Cognac už od roku 1780
a odvtedy sa zoberá výrobou koňakov. Je vynikajúcim odborníkom
na destiláciu a dozrievanie destilátov v sudoch. Tretím odborníkom
je Gyula Szanyó, ktorý vyštudoval odbor inžinierstvo výroby destilátov na prestížnej Univerzite Corvinus v Budapešti a zatiaľ ako jediný

Spoločnosť ST.NICOLAUS, a.s., je lídrom na slovenskom trhu. Už od roku
1867 prináša tradičné a obľúbené liehoviny vyrobené z prvotriednych surovín. Portfólio
spoločnosti tvoria desiatky značiek, medzi najvýznamnejšie patria Nicolaus Vodka,
bylinný likér Demänovka, ovocné liehoviny radu Jubilejná, kvalitné vína Slovenské
Vinice, konzumná rada KLASIK a pravé ovocné destiláty ST.NICOLAUS Exclusive Edition.
Spoločnosť je tiež výhradným distribútorom značiek Soberano, Lepanto, prémiového ginu
The London no.1 a tiež vín zo Španielska, Talianska, Argentíny a Chile. Obchodné zastúpenie
má aj v Českej republike a Maďarsku a svoje produkty vyváža do mnohých krajín sveta.
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To najlepšie z pálenice

zo Slovenska získal titul Master Palinka Engineer. Jeho
vedomosti a nadšenie pomáhajú spoločnosti prinášať na
trh kvalitné destiláty z tých najlepších odrôd ovocia.

