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V sobotu se zámecká restaurace
ve Výšovicích naplnila milovníky ohnívé vody. Konal se tady
tretí rocník Véšovského koštudegustace ovocných pálenek a
domácích likéru. Ve ctyrech kategoriích se sešlo celkem šedesát
vzorkU, cožje méne než v minulých letech.
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takový nápoj sevsoutežíneobjevíL
V kategorii peckovíc se sešel vubec nejvyšší pocet vzorku. Výrobci švestkové slivovíce, vyšnovice,

broskvovíce, trešnovice a dalších
druhu ovoce prihlásili do souteže
celkem dvacet sedm vzorku. Vítezem v této kategorii se stal Petr

"V roce 2010 nebyly podmínky
pro pestování vetšiny druhu ovoce
príhodné a sklizen tomu také odpovídala. O to vetší dík patrí všem,
kterí i za techto podminek prispeli
svým vzorkem do souteže," uvedl
Zdenek Štáva, clen organizacního
výboru V éšovského koštu 2011.
.fIodnocení vzorku mela na starosti
devíticlenná porota degustátoru.
Degustace probíhala ve stobodovém systému, v nemž nejvyšší
pocet (100 bodU) získal špickový
výrobek, na druhém konci stupnice Vyhlášení kategorie pe<kovic -zleva starosta Výšovic ladislav 0kIeštek, organise nulou hodnotil nepitelný vzorek, zátorZdenekŠtáva
a PetrVozihnoj
z Moric.Jeho
slivovice byla porotou
vybrána
vhodný jen na mazání kolen. Ale ~ko~ejlepší a P.Vozi~~~jsestal ~~~~Yéšovského
koštu 201~. ..
-~oo

Vozíhnoj z Moric s destilátem ze kuchyne.
"Posuzovat
kvalitu
švestek a trnek. Kategorie jádro- pálenky mUžete i sami ve skrytu
víc byla bezmála stoprocentne na- domova, ale teprve koštováním s
plnena destiláty zjablek. Ze sedmi prijemnými spolecníky proložené
soutežících porota ohodnotila ja- odbornými rozhovory o její chuti,
ko nejlepší jablkovici Jirího Prik- vtini a dalších vlastnostech stanoryla z Prostejova Vrahovic. S liké- ví její skutecnou kvalitu," pronesl
ry se prihlásilo patnáct sout- k zaplnenému
sálu porotce
ežících, všechny- zástupkyne
Zdepek Štáva. Podle slov starosty
nežného pohlaví. Dámy se mezi Výšovíc Ladislava Okleštka,jenž
sebou utkaly s takovými laskorni- byl clenem organizacního výboru,
nami,jako byly orechovka, boruv- výhra patrí všem, kdo se do dekový likér, myslivec, ale i nápoje s gustacní souteže prihlásili. "Vykouzelnými názvy Zahradní sen, hráli jste všichni. Jen vy víte, jak
ci Jahudka. Podle poroty nej- jste pripravili kvas, jak kvalitní
chutnejší mok namíchala Anna ovoce jste použili a jakou pálenici
Kyllarová z Prostejova Vrahovíc. jste si vybrali k vlastnímu zako.,
ncení této.bohulibé cinnosti. A
V poslední kategorii,jinaknezarazených alkoholických vzorku, by- prište ješte vše vylepšíte, a myslíte
o 10jedenáct soutežících. Prvenství si, že to musí být urcite lepší. Ale
patrilo Janu Drbálkoví z domácích ouha, není to pokaždé pravda.
Výšovic se smeskou švestek a MUžete však své pokusy vytrvale
hrušek.
opakovat, protože príroda vám kaSobotní odpoledne ve výšo- ždý rok poskytne novou prileživickém zámku probehlo také ve tost," dodal k starostovým slovum
-veviznamení dobrého jídla z místní Zdenek Štáva.

