O hruškovici a slivovici aneb
„Není jama jako jama“.
Evropští poslanci a bruselští úředníci již vymysleli spoustu zbytečných
problémů, např. s pomazánkovým máslem, co se nazývá máslo, ačkoliv je jen
máslovou pomazánkou, s rumem z brambor a čehokoli jiného, co dokáže zkvasit
a se slivovicí, protože někdo zapomněl do příslušné evropské směrnice napsat,
že to kromě jiného může být i nápoj vyráběný ze švestek.
Na první pohled se zdá, že je správné, aby všichni v Evropě věděli, že
pomazánkové máslo není máslo a že skutečný rum je z cukrové třtiny a opravdu
nechutná jako tuzemák. Jenže americký Budweiser také nechutná jako skutečné
pivo, Heineken toho má s Prazdrojem také málo společného a mexická Corona
je pak úplně jiným nápojem, což kupodivu nikoho netíží, a v klidu se to prodává
jako pivo.
A stejně také nikoho nevzrušuje, že v Ostravě slovo „jama“ znamená
černouhelný důl, zatímco v Japonsku je to pravý opak, tedy hora vysoká.
Je to možná pro poslance těžko uchopitelná myšlenka, ale co kdyby takové
směrnice nevymýšleli a nevylepšovali, ale docela normálně je zrušili? A nám
nechali to, na co jsme léty přivyklí a co nám vyhovuje a chutná.
A to pro nás všechny, co jsme se tu sešli, jsou kvalitní ovocné destiláty a likéry.
Nejvýše se většinou hodnotí slivovice a vše z rodu prinus, tedy švestky, trnky,
ryngle, durancie a další. Ale i jiné pálenky, jestliže jsou kvalitní, mohou
slivovici zdatně konkurovat.
Někdy bývá, a řeknu rovnou, že neprávem, zatracována hruškovice a pálenky
z jablek – calvados.. Ale jsou – li dobře udělané, z kvalitního zralého ovoce
vhodné odrůdy, je to potom přímo lahůdka, která pohladí všechny chuťové a
čichové buňky.
Pro výrobu hruškovice jsou vhodné všechny druhy letních odrůd, tzv. máslovky,
např. Clappova máslovka, Hardyho máslovka, Boscova lahvice, Červencová a
Madame Verté. Celosvětově je však povážována za nejvhodnější odrůdu
s nejlepšími výsledky Williamsova čáslavka.
Jedna z nejlepších hruškovic, a určitě nejlepší co jsem okoštoval osobně, je
Williamsova čáslavka od firmy Psenner. Firma sídlí v Jižním Tyrolsku, ve městě
Termeno Sulla Strada Del Vino, německy Tramin an der Weinstrasse. Je to
pozoruhodná autonomní oblast s bouřlivými dějinami, která byla původně
součástí Rakouska, od roku 1919 však po dohodě evropských mocností připadla
Itálii a získala oficiální název Alto Adige. Mimochodem v tomto kraji pobýval v
Brixenu v luxusním vyhnanství Karel Havlíček Borovský a pochází odtud
vynikající odrůda vína Tramín.

Jak je vidět, ze starého c. a k. Rakousko – Uherska zůstalo ještě něco dobrého.
Ve většině států vzniklých o rozpadu Rakousko – Uherska se těší slivovice a i
další kvalitní ovocné destiláty velké oblibě. Slivovice patří bezesporu k
nejoblíbenějším alkoholickým nápojům v České republice a na Slovensku,
příznivce si však našla i v Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a
Maďarsku a Rakousku. A jistě by se našly i další země, až bychom byli
překvapeni, kde všude slivovice chutná.
A pokud chcete ochutnat slivovici z jiných krajů, můžete se poohlédnout - např.:
Chorvatská slivovica, nejlépe „Badel 1862“ nebo „Maraska“,
Maďarský „Zwack“,
Bulharská „Zlatava slivovica“ nebo „Slivova rakija“,
Z Bosny a Hercegoviny „Šljivovica“ nebo „Vočna rakija“.
A velký zájem o slivovici je kupodivu i ve Spojených státech amerických, kde je
řada firem zabývajících se výrobou slivovice.
Ale nám stejně chutná nejlépe ta naše ovocná pálenka, kdy vlastníma rukama
sbíráme ovoce, odborně zakládáme a vedeme kvas a celé snažení finalizujeme
každý v té nejlepší pálenici.
A nakonec stejně za všechno mohou Arabové ………, za pyramidy, za
vzdělanost, za atentátníky, za Al-Kaidu, za dvojčata v New Yorku a i za ten
alkohol. Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, kde znamená něco jako
jemná substance. Je jakýmsi předpisem na relaxaci, kterému rozumí všechny
kultury světa. A Arabové to nejprve vymyslí a teď to dokonce ani nepijí.
Na závěr pro účastníky očuchávání a popíjení švestkového moku a jiných
produktů jedna rada, stará moravská moudrost, kterou rodiče vyprovázeli syny,
když šli na zábavu: "Chovejte se slušně, a pijte jak dobytek, ten vždycky ví,
kdy má dost."

Tož teda ke strojům ….., přátelé ….., kamarádi …..,
Hanáci ….., Slované !!!!!
Přeji Vám jménem Společenství přátel kvalitní pálenky a Kulturní komise
Obecního úřadu Výšovice příjemnou zábavu a kvalitní chuťové zážitky při
ochutnávce soutěžních pálenek, likérů a přichystaného občerstvení.
Všichni máte možnost zakoupit poukázky k degustaci soutěžních pálenek a
likérů: jedna poukázka - 10 odlivek 0,02 litru za 100 Kč.
Aktivní účastníci koštu již tyto poukázky vlastní, mohou samozřejmě přikoupit
další.
Těším se na setkání 16. března 2013 při 5. ročníku Véšovského koštu.

