Referát pro Véšovské košt 2009.
Tak jako je italským národním destilátem grappa, kubánským rum,
francouzským koňak a u některých alkoholově nekulturních národů whisky,
podařilo se moravským destilatérům vejít do světového povědomí destilátem ze
švestek – SLIVOVICÍ.
Důvody proč se tak stalo jsou dva a jsou zcela prozaické:
- vhodné půdní a klimatické podmínky pro pěstování základní suroviny
tzv. modrého ovoce (tj. švestek všeho druhu) a
- hluboká tradice ve výrobě tohoto aromatického moku.
Tradice pěstitelského pálení má původ již ve starém dobrém mocnářství, kdy
mohl každý obyvatel Rakousko – Uherska vypálit bez zdanění až 56 litrů 50%
pálenky, povětšinou právě slivovice. Po roce 1918 bylo množství snižováno a
v roce 1930 převzal monopol na výrobu lihu plně stát. První republika se
v tomto případě nezachovala dobře.
Tradice bohudík pokračuje v pěstitelských pálenicích, když pálení se považuje
za určitý typ folklóru. Každé setkání takových destilátérů vede samozřejmě ke
koštování, kdy se chválí i haní koštované produkty a nezbytnou součástí jsou
„vysoce odborné destilatérské“ diskuze.
Slivovice je takřka rituálním nápojem a využívá se jako hodnotný dar, zejména
u destilatérsky nevzdělané veřejnosti.. Natolik se z ní stala součást života, že je
považována za něco, co je přítomno odnepaměti. Pije se při tradičních
slavnostech, od zabíjačky přes hody až po významné oslavy.
Slivovice se považuje za důležitou součást místní kultury: "Chlapi chodí kolem
humen od jara do podzimu, ořezávají stromky, sbírají švestky, připravují kvas a
nakonec vypálí. Je to práce jako každá jiná, ale chlapy těší."
Mezi milovníky slivovice se často říká, že tento destilát ze švestek vlastně není
alkoholem. Nad průzračným kalíškem většinou zazní, že je to lék.
A že je to nápoj povětšině vysoce kvalitní dokládá stará moravská zkušenost,
která říká, že není problém odmítnout první skleničku, ale horší je to už s
druhou, třetí, dvacátou...
A malá poznámky na závěr:
Proč tedy tak vynikající nápoj jako je slivovice údajně nebyl mezi dary Ježíškovi
v Betlémě? "Je to tím, že kantoři a faráři to kvůli děckám zamlčeli,"
A pak si jednu nedé.
Přeji Vám jménem Společenství přátel kvalitní páleny příjemné chuťové
zážitky a příjemnou zábavu.

