Hanba plodu, které nekvasí.
Ačkoliv všeobecně nejoblíbenější kvašení je asi to alkoholové, dříve nebo
později (a velmi často druhého dne ráno) každý ocení kvalitní kyselou
okurčičku. Jak to funguje, že výsledek jednoho druhu kvašení zneutralizuje
účinky toho druhého, nemám tušení, ale patří to mezi jeden z mála pevných
bodů tohoto šíleného světa.
Zkvasit lze v podstatě vše, co obsahuje alespoň nějaké množství cukru.
Pálenka se dá vyrobit z různých plodin. Kromě nejoblíbenějších švestek,
meruněk, broskví, hrušek, jablek aj., někteří zvláště odolní jedinci zkoušejí i
pálenky z plodin, které by běžného pěstitele ani nenapadlo zkvašovat. Výsledné
produkty, např. z papriky, cukrovky, mrkve, dýně, melounu, jsou ale většinou
nevalné chuti a neodpovídají vynaložené námaze a finančním prostředkům. Na
druhou stranu pálenka z lesních plodin nebo exotického ovoce je někdy velmi
zajímavá a i v našem koštu se již jeden vzorek z pomerančů v roce 2011 úspěšně
prezentoval – ale ta práce s přípravou kvasu.
A to vůbec nemluvím o pálenkách z vína, je – li skutečně z některé kvalitní
aromatické odrůdy, potom je to lahoda. Bohužel se pálí i z matolin a to na chuti
zanechá značně negativní stopy.
Ale není jen alkoholové kvašení, velmi rozšířené je i zpracování plodin
mléčným kvašením. A které výsledky mléčného kvašení nejsou k zahození?
Tak jako má každý rád tu svoji pálenku, stejně tak má většinou každý i svou
oblíbenou nakládačku, nejlépe tu, co vznikla jeho přičiněním. Já se přimlouvám
za malé, správně sladkokyselé, jemně pálivé a dobře křupavé.
Klasické nakladačky a rychlokvašené okurky, na Hané zvané kvašáky, to je
pohlazení a zároveň někdy i lék. Mléčným kvašením se někde zpracovávají i
papriky, cibulky a houby a je to také velká laskomina.
Aby vše nebylo tak jednoduché, existuje bohužel i kvašení octové, a to někdy
bývá zejména pro kvasy z letního ovoce (meruňky, broskve aj.) skutečná
pohroma. Proto pozor na čistotu kvasů a na vyšších teplotách kvasů.
Tož ať všichni vedeme vždy jen ty dobré kvasné procesy, ať Vás jejich příprava
stále baví, ať i výsledná pálenka je podle vašich představ a přání, protože:
V životě je dobry se pro neco zapálet.
Ale v krematóriu je už pozdě!
Kdo špek jí a slivovicu pije, teho ani sekeró nezabije.
Nekde so takové zmatené a sám sebe se ptám:
Kdo kurnik sme?
Odkáď sme přešle?
Kde miřime?

Jáké smesl má lidská existenca?
Pak si jedno nalejo - a je mně dobře!

Přeji Vám jménem Společenství přátel kvalitní pálenky a Kulturní komise
Obecního úřadu Výšovice příjemnou zábavu a kvalitní chuťové zážitky při
ochutnávce soutěžních pálenek a likérů a také přichystaného občerstvení.

Pozor - pálenky se neprodávají.

Tož teda přátelé, kamarádi, Hanáci, Slované ….. ať slóži!!!!!!!

