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Különböző lepárlással készült bodzapálinkák, -párlatok vizsgálata, elemzése

A bodzabogyóból készült pálinka régóta a szívem csücske a maga egyediségével, karakterességével. Szakdolgozatom témaválasztásakor fel sem merült a kérdés esetleges más téma
kidolgozásáról. Szerettem volna élni a lehetőséggel és tovább kutatni, keresni, mit lehetne
még hozzátenni, fejleszteni, különlegesíteni a bodzapárlaton.
A kutatómunka alapját képezte 400 liter egységesen elkészített bodzacefre, termesztett
Haschberg bodzából. Elhatároztuk, hogy kísérletezünk a bodzavirág, mint „illat és ízfokozó”
hozzáadásával is, hiszen az emberek többsége, ha azt hallja: „bodza”, azonnal a forró nyarak
üde frissítője, a bodzavirágszörp jut eszébe.
A virágot leszedve, lefagyasztva tároltam a kísérletig.
Ennek megfelelően a következő lepárlási struktúrát irányoztuk elő:
Kiadagoltunk négyszer 100 liter cefrét a lepárlásokhoz:
A. 100 liter cefre lepárlása kisüsti berendezésen
B. 100 liter cefre lepárlása kisüsti berendezésen úgy, hogy a kapott alszeszhez fagyasztott
bodzavirágot teszünk a finomításkor
C. 100 liter cefre lepárlása zamárdiban a Zimek Pálinka Manufaktúra erősítőfeltétes Müller gépén
D. 100 liter cefre lepárlása zamárdiban a Zimek Pálinka Manufaktúra erősítőfeltétes Müller gépén úgy, hogy a cefréhez fagyasztott bodzavirágot teszünk
Így négy különböző alappárlatot kaptunk. Ezután következett a fás érlelés, ahol is két különböző fával kezdtük a kísérletet. Meggyfa és körte stifteket használtunk az érleléshez.
Az érlelés során több alkalommal ( 4. napon, 12. napon és a 23. napon ) végeztem illat vizsgálatot, valamint fotókon rögzítettem az érlelt párlat színének változását is. Az érlelést a 41.
napon szakítottam meg, ekkor kerültek az érlelő stiftek eltávolításra.
Komplex érzékszervi bírálatra is sor került, ahol neves bírák társaságában történt a vakon kóstolás.

A bírálat egyértelműen bizonyította, hogy igenis van létjogosultsága a bodzacefre lepárlásakor
a kisüsti berendezésnek, hiszen egy jól bevált technológiával, ahol a főzőmester tökéletesen
ismeri a berendezést, csodát lehet tenni.
Ha magát a fás érlelést nézzük, az megállapítható, hogy mind a meggy-, mind a körtefás érlelés fokozza a párlat értékeit, plusz aromákat, ízeket előhozva. Eloszlatva azt a tézist, hogy a
bodzapálinkát nem szabad fás érlelés alá vetni, mert az elveszi a bodza karakteres jellegét.
Különösen igaz ez azért is, mert az érzékszervi bírálaton elhangzott, valamint a dolgozatomban lévő ábrákból is szembetűnik, hogy a kisüsti módszerrel desztillált, valamint a lepárlás
során bodzavirág hozzáadásával készült párlat, amit aztán körtefahordóban érlelünk, kimagasló eredményt ért el és megállná a helyét bármely rangos versenyen.

