Véšovské košt 2018
Dobrý den, jménem pořadatelů Véšovského koštu Vás vítám na dnešním
vyhlášení výsledků degustace pálenek a domácích likérů Véšovské košt 2018.
Kdysi v pravěku, když jsme s Jiřím Čermákem hluboce přemýšleli o
kvalitách ovocných pálenek svých vlastních a svých přátel, nás napadlo pokusit
se alespoň trochu objektivně zhodnotit kdo má lepší pálenku.
Moudře jsme usoudili, že nejlepší je zapojit širší okruh lidí a potom už
nebylo daleko k prvnímu ročníku Véšovského koštu. Při porovnání „kdo má tu
nélepši“ je tu najednou jubilejní desátý ročník.
Bohužel byla v roce 2017 v našem kraji opět velká neúroda veškerého
ovoce, což se značně negativně projevilo na množství soutěžních vzorků. O to
větší dík patří všem, kteří si své pálenky a likéry odtrhli od huby a poskytli je
k degustaci do Véšovského koštu 2018.
Většina z dnešních hostů Véšovského koštu určitě nepochybuje o tom, že
ovocné pálenky a zejména slivovice jsou v mírných dávkách životabudičem a
skutečným lékem a kvalitní likér je pohlazením chuťových buněk.
Sklenka dobré ovocné pálenky, a nemusí to být nutně slivovice, je nejen
lahůdkou, ale i znamenitým prostředkem pro povzbuzení nervů, žaludeční
činnosti, ona vzbuzuje chuť k jídlu a podporuje trávení.
Važme si přírodních pálenek, vyrábějme je a konzumujme, protože
užívané po kapkách neškodí v jakémkoliv množství..
A teď již k vlastnímu vyhodnocení.
Do degustace bylo přihlášeno 87 soutěžních vzorků pálenek a likérů, z toho
21 slivovic, 16 peckovic, 16 jádrovic, 16 ostatních pálenek a 18 likérů. Velký
dík patří všem, kteří si i nouzi nejvyšší odtrhli od huby a poskytli soutěžní
vzorky do degustace.
První tři vzorky v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny.
Jedna třetina účastníků v každé kategorii obdrží diplomy.
Policie používá na svých vozidlech motto „Pomáhat a chránit“.
Doporučuji k širokému zavedení do praxe inovaci - „Vykvasit a pálit“.
A potom samozřejmě pravidelně užívat.
Přeji Vám příjemné chuťové zážitky a ……….ať slóži.

