Propozice degustace pálenek a domácích likérů

„Véšovské košt“
1. Cíl:
• Cílem degustace je propagace pěstitelského pálení, ocenění nejjakostnějších vzorků, podpora
výroby kvalitních pálenek a likérů a podpora společenského života v obci.

2. Účastníci:
• Degustace se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky soutěže a je ochoten přijmout pravidla
soutěže v plném rozsahu.
• Účast je dobrovolná.

3. Řídící a hodnotící orgány:
• Pořadatelé hlavního degustátora.
• Pořadatelé po konzultaci s hlavním degustátorem jmenují členy degustačních komisí.

4. Kategorie:
• Slivovice (a příbuzné – durancie, ryngle aj.)
• Peckovice (mirabelka, višňovice, třešňovice aj.)
• Jádrovice (hruškovice, jablkovice aj.)
• Ostatní (vínovice, jeřabinka, jahody, maliny, lesní ovoce, různé směsky aj.)
• Domácí likéry
Při dostatečném množství vzorků jednoho druhu může ředitel koštu vytvořit další kategorie.

5. Podmínky zařazení do soutěže:
• Pálenka je bez sladidel a příměsí ochucovadel a barviv.
• Likér je vyroben přírodní cestou bez použití umělých ochucovadel.
• Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže vzorky, které by mohly ohrozit zdraví
hodnotitelů.
• Pěstitel může předat k degustaci libovolné množství vzorků.

6. Průběh příjmu vzorků:
• Objem každého vzorku je nejméně 0,5 litru.
• Vzorek je předáván v čiré skleněné lahvi zbavené etiket, vyčištěné a opatřené šroubovacím
uzávěrem.
• Při předání musí být pro každý vzorek vyplněn popis, který bude obsahovat:
- u pálenky: jméno a příjmení a adresa pěstitele, telefonní spojení, druh hodnocené pálenky,
obsah lihu a rok sklizně ovoce,
- u likéru: jméno a příjmení a adresa pěstitele, telefonní spojení a název likéru.
• Vzorky budou přijímány v termínu a místech uvedených na plakátech, pozvánkách nebo v
inzerci.
• Při předání vzorku obdrží pěstitel vstupenku na vyhodnocení, která ho opravňuje k ochutnávce
5 libovolných vzorků 0,02 litru.

7. Způsob a místo hodnocení:
• Vzorky budou hodnotit proškolení degustátoři s použitím koštovních lístků.
• Podle počtu vzorků určí ředitel koštu počet soutěžních kategorií a počet degustáturů.
• Pořadí v každé kategorii se určí jako průměr hodnot uvedených na jednotlivých koštovních
lístcích.
• Celkový vítěz koštu se určí opětovnou degustací vzorků vítězů všech kategorií kromě
domácích likérů. Přesný postup určení celkového vítěze stanoví hlavní degustátor v průběhu
degustace.

• Systém hodnocení - 50 bodová stupnice – celkem max. 100 bodů
počet bodů
46 - 50
40 - 45
31 - 39
21 - 30
11 - 20
0 - 10

hodnocení vzorku
vynikající
velmi dobrý
dobrý
uspokojivý
méně uspokojivý
nedostačující

důvod hodnocení
malá chyba
znatelná chyba
výrazná chyba
silná chyba
nepitelné

• Koštovní lístek
Soutěžní číslo
vzorku
Vůně 0-50
Chuť 0-50
CELKEM
0 -100

8. Vyhodnocení a ocenění:
• Slavnostní vyhodnocení proběhne ve Společenském zařízení OÚ Výšovice v zámku v
termínech a místech uvedených na plakátech, pozvánkách nebo v inzerci.
• Celkové výsledky budou zveřejněny při vyhodnocení a na internetové adrese
www.vysovice.cz/vesovske-kost
• Nejlepší vzorky v každé kategorii a celkový vítěz koštu obdrží diplom.
• Výsledky budou zveřejněny v katalogu Véšovského koštu.

9. Závěrečná ustanovení:
• Posouzení a ohodnocení vzorku je bezplatné.
• Přestože jsou vzorky hodnoceny proškolenými degustátory, je hodnocení subjektivní činnost a
proto nelze na základě výsledků degustace uplatňovat žádné právní nároky.
• Pěstitel souhlasí s tím, že zůstatky vzorků po degustaci a vyhodnocení budou použity pro
potřeby pořadatelů a že případné získané finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů
spojených s pořádáním koštu.
• Předáním vzorku pěstitel souhlasí s propozicemi koštu.
Ve Výšovicích 25.3.2013
………………………….………..
Zdeněk Šťáva
Jiří Čermák

