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Dubai Éva
Meggy pálinkák érzékszervi profilanalízise

Elmondhatjuk, hogy jelenleg a pálinka az egyik fénykorát éli és itt elsősorban a minőségi
pálinkát emelném ki. A népszerűséghez hozzájárultak az országos szintű gasztronómiai
fesztiválok és a magas színvonalú pálinka versenyek. Az elmúlt időszakban sok változáson
mentek át a jövedéki jogszabályi változások. Kereskedelmi főzdét, kisebb biztosíték nyújtással
kedvezőbben lehetett indítani, adókedvezményt kapott a bérfőzés és a magánfőzés nagyon kis
adóteherrel maximalizált mennyiséggel előállítható.
A téma, amit feldolgoztam a meggypálinkák, párlatok profilanalízisét dolgozza fel. A munkám
során bízom benne, hogy tovább tudom népszerűsíteni ezt a különleges magyar terméket.
Pálinka előadások, tréningek és kóstolók szervezéséhez jó alapot adhat a kutatásom során
kapott profilanalitikus eredmények.
A profilanalízis elkészítéséhez 3 meggy párlatot és 1 meggypálinkát használtam fel. A lepárlási
technológiájuk azonos volt, cefrézésben eltértek egymástól.
A bírálatot profilanalitikus módszerrel végeztük el, 2 bíráló bevonásával egy külső helyszínen.
A tervezett laboratóriumi körülményeket és az elvárt 10-14 fő bevonását a jelenlegi járványügyi
korlátozások miatt nem tudtuk megvalósítani. így a szakmai tapasztalatomra és megszerzett
tudásomra támaszkodva, további egy laikus bírálóval végeztük el a bírálatot.
A mintákat 3 jegyű véletlenszerű kóddal láttam el és egységes palackokba töltöttem, amit
elfedtünk egy ruhával. Így a minták teljesen ismeretlenek voltak számunkra és nem befolyásolt
senkit a típus vagy a fajta.

Az eredmények sikeres feldolgozásában a ProfiSens-szoftver volt a segítségemre. A termékek
objektív érzékszervi dimenzióit a következő statisztikai módszerekkel értékeltem:
-

egytényezős varianciaanalízis

-

páronkénti összehasonlítás

-

illat és ízprofil alapján

A minták közötti különbségeket egy laikus fogyasztó számára talán az illat és ízprofilok
szemléltetik a legjobban, hogy milyen tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ez nagyban elősegíti
az fogyasztók számára egy termék melletti döntésükben. A cél, hogy minél több ilyen jellegű
adatbázis készüljön a pálinkákról és a Magyarországon előállítható párlatokról. Tapasztalatom
alapján már részt vettem több olyan pálinkaversenyen, ahol a pontozásos minősítés mellé már
beiktatják a profilanalitikus érzékszervi bírálatot is.
Az elkezdett munkát a jövőben mindenképp érdemes folytatni és a következő javaslatokat
tenném:
-

meggypálinkák és párlatok laboratóriumi analitikai vizsgálatok elvégzésével még szélesebb
képet kaphatunk a termékekről. Célszerű lenne a laboratóriumi analitikai módszerek
elvégzésével (gázkromatográfia - tömegspektrometria, GC-MS) párhuzamosan érzékszervi
minősítést is végezni, esetleg olfaktometriai modullal (GC-O) kiegészíteni

-

egyéb gyümölcs vagy szőlő fajták esetében termőhely szerinti csoportosítása alapján
szintén elvégezhető a profilanalízis

-

technológiai csoportosítás alapján (egykörös vagy kétkörös lepárlási módszer) is érdemes
lenne hasonló vizsgálatokat végezni. Ez a technológiai kérdéskör jelenleg is nagy vitákat
tud eredményezni, hogy ki melyik lepárlási módszerben hisz

Szeretnék hozzájárulni, hogy a pálinkákról, párlatokról minél több hozzáférhető adatbázis
legyen elérhető. Szándékom az, hogy a terület iránt érdeklődő kollégák szakmai fejlődésében
és tanulásában segítséget nyújtson a dolgozatom.

