
„A jó pálinkának a jó gyümölcs a 
titka” – szögezik le indulásból be-
szélgetőpartnereim. Előd és Csongor 
gyermekkori jó barátok, komatár-
sak, közös hobbijuk a pálinkafőzés. 
De nem az a fajta, amikor ősszel az 
ember egy hordóba beledobálja az 
udvaron található gyümölcsöt, s 
majd valamikor húsvétra pálinkát 
főz belőle. Nem. Ők szakszerűen lát-
nak hozzá a gyümölcs begyűjtésé-
hez, előkészítéséhez, a cefrézéshez 
s majd a pálinkafőzéshez. „2015-ben 
költöztünk Delnére, és akkor kezd-
tünk hobbi szinten cefrézni, de az 
még nem mondható pálinkafőzés-
nek. Először főzetett a komám, fi nom 
volt. Főzettünk együtt is, arra is azt 
hittük, hogy fi nom, nagyon elégedet-
tek voltunk. Aztán három-négy évvel 
ezelőtt egy közös barátunk Magyar-
országról hozott pálinkát, és akkor 
jöttünk rá, hogy az a pálinka, amit 
mi készítettünk, nem rossz, de a jó 
nem ilyen. Éreztük, hogy hályogko-
vács módjára láttunk mi ehhez hoz-
zá, a házi pálinka világa ennél sok-
kal komolyabb dolog” – meséli Előd. 
Ugyanis eleinte még bérfőzdében 
főzették ki a cefrét, de idővel tudato-
sult bennük, hogy hiába szerzik be a 
jó minőségű gyümölcsöt, készítenek 
jó cefrét, a bérfőzdénél nem mindig 
sikerül a nagyon jó elő- és utópár-
lat-választás. Ez ugyanis a másik 
titka a minőségi pálinkának. Aztán 
a két székely fi atalember tanulmá-
nyozni kezdte a pálinkakészítés csín-
ját-bínját, szakirodalmat olvasott, ta-
nult, idővel még tanfolyamon is részt 
vett, korszerű eszközöket, magozó-, 
bogyózó- és darálógépet, valamint 
egy egylépcsős, aromatornyos be-
rendezést is vásárolt. Először Elődnél 
üzemelték be, de mára már Csongor-
nál is működik egy.

Kóstolgatni, szagolni, ízlelgetni

„Hiába van jó minőségű gyümöl-
csünk, mert ha nem adjuk meg neki 
a kellő tiszteletet, nem foglalkozunk 
vele megfelelőképpen, nincs ahogy jó 
pálinka kialakuljon belőle” – vallják. 
Megértették – mondják –, amit már 
elméletben is tudtak, hogy mennyire 
fontos része a jó pálinkafőzésnek az 
optimális elő- és utópárlatvágás. Ez 
gyakorlat kérdése, szagolni, ízlelget-
ni kell, hogy csak a lényeget, az érté-
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Cefrekoncert a delnei
pálinkafőzőben

Hogy egyre jobb minőségű 
pálinkát főznek, azt ma-
guk is tudták, de hogy az 
általuk főzött málnapálin-
ka a Székelyföld legjobb 
pálinkája címet fogja el-
nyerni, az talán még őket 
is meglepte. János András 
Elődöt és Vass Csongort 
a Csíkpálfalvához tartozó 
Csíkdelnén látogattuk 
meg, pálinkát illatoztunk 
és kóstoltunk, „cefre-
koncertet” hallgattunk, 
miközben arról beszél-
gettünk, hogyan készül a 
minőségi pálinka.
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A jó pálinkát 
tulipánformá-
jú, azaz alul 
öblös, felül 
összeszűkült 
pohárból taná-
csos fogyasz-
tani, mert az 
kiadja a pálin-
ka lelkét.

#A pálinka lelke...

kes középpárlatot kapják meg. Az elő-
párlat nem fogyasztható, az utópárlat 
igen, de nem fi nom. Mivel úgy érez-
ték, egyre jobb a saját főzésű pálinká-
juk, idén tavasszal megmérettettek a 
Gyulai Országos Pálinka- és Nemzet-
közi Gyümölcspárlatversenyen. „Az 
a lényege a jó pálinkaversenynek, 
hogy az ember kap egy bírói lapot a 
pálinkájáról, amely rávilágít a legap-
róbb hibákra is, így ebből sokat lehet 
tanulni. Gyulán öt bronzérmet kap-
tunk, és motivációt arra, hogy csak 
a legjobb minőségű gyümölcsöt dol-
gozzuk fel. Teljesen irányított folya-
matot alakítottunk ki, PH-beállítás, 
pektinbontás, fajélesztő és tápsók 
adagolásával. Optimalizáltuk a hő-
mérsékletet, légkondicionált helyi-
ségben tároljuk a cefrét, légmentesen 
zárt edényekben, amelyek kotyogó-
val vannak ellátva a szén-dioxid tá-
vozására. Ennek is köszönhető, hogy 
már a Székelyföldi Pálinkamustrán 
tizenhárom arany-, hat ezüst- és két 
bronzérmet kaptunk. Amit a jó nevű 
főzdék nagy mennyiségben csinál-
nak, mi ugyanazt csináljuk kicsi-
ben” – magyarázza Előd. Úgy vélik, a 
sepsiszentgyörgyi verseny egy első és 
igen fontos lépés az erdélyi minőségi 
pálinkafőzés színvonalának növelé-
sére.

Közben Csongor a korszerű pálin-
kafőző szerkezetet is bemutatja. Ebbe 
nyolcvan liter cefre kerül, ebből a 
mennyiségből körülbelül három óra 
alatt készül el a 86–89 fokos pálinka, 
amit aztán desztillált vízzel hígít 42 
fokosra, hogy az aroma is érvényesül-
jön. Az pedig érvényesül – mondják 
–, mert van is, aki azt feltételezi, aro-

mafokozót használnak. De ha opti-
mális időpontban főzik a cefrét, akkor 
az aromaanyagok nem illannak el. És 
ez egy következő szabály. „Sokan azt 
mondják, tudnak pálinkát főzni, de 
mint minden területen, a pálinka vi-
lágában sem áll meg a fejlődés, ezért 
a hagyományos pálinkafőzés mellett 
érdemes lépést tartani az új techno-
lógiával és alkalmazni” – jegyzi meg 
Előd.

Pálinkának pálinkáspohár
dukál

Egyébként a frissen megszületett 
pálinka egy nyers, éretlen pálinka, 
amelynek érési időre van szüksége – 
tudom meg. Ez minimum három hó-
nap, de vannak gyümölcsök, amelyek 
hat hónap, egy év után kerekednek 
ki. A jó pálinkát pedig tulipánformá-
jú, azaz alul öblös, felül összeszűkült 
pohárból tanácsos fogyasztani, mert 
az kiadja a pálinka lelkét. A pálinkát 
ízlelgetni kell, élvezni az illatát, ízét, 
mert aki egyből megissza a pohár 
pálinkát, annak igazából mindegy a 
minőség. 

A pálinkafőzés egyébként koránt-
sem csak a szórakozásról, kóstolga-
tásról szól. Sőt. Mesélik, volt már pél-
da rá, hogy egyenként mostak meg 
négyszáz-ötszáz kiló birsalmát. „Ez 
nem csak hobbi, már megszállottság. 
Képesek vagyunk éjszakába nyúlóan 
is dolgozni. De ha szereted azt, amit 
csinálsz, akkor már van eredmény 
is. Van, amikor szükség van a család 
segítségére, de beszáll a munkába 
barát s koma, mert ugye ha mindany-
nyian szeretjük a fi nom pálinkát, jó, 

ha kivesszük a részünket a munkából 
is” – jegyzi meg Előd. Az ő kedvence 
a birsalma- vagy vilmoskörte-pálin-
ka, de a málnapálinkát is élvezettel 
fogyasztja. Csongornál viszont min-
dent visz a vilmoskörte. Főztek azon-
ban már málnából, eperből, almából, 
vackorból, szőlőből, körtéből, ribizli-
ből, barackból, de még sütőtökből is 
pálinkát. Elismerik, bizony mellé is 
fogtak egyszer-kétszer, például akkor 
is, amikor banánt cefréztek be.

Amúgy Előd és Csongor mindket-
ten magánvállalkozók, közös hobbi-
val, mely számukra sikerélményt ad. 
„Most került nyilvánosságra, hogy 
mivel foglalkozunk hobbi szinten, de 
mi eddig is, kicsit elvonulva a világ-
tól fi nom pálinkát főztünk, s fösvény 
módra meg is tartottuk magunknak. 
Ha valahol gyenge pálinkával kínál-
tak, inkább azt mondtam, nem sze-
retem a pálinkát, nem iszom meg” – 
jegyzi meg nevetve Csongor.  Közben 
elmegyünk a néhány utcányira lakó 
Elődhöz is, megnézzük a felcímkézett 
cefrés hordókat a légkondicionált he-
lyiségben, ahol éppen csipkebogyó 
van becefrézve. Itt javában folyik az 
erjedés, zajosan távozik a szén-dioxid 
a kotyogón keresztül. Igazi koncert ez 
a pálinkafőzéshez értőknek.

Januárban egy újabb versenyre 
készülnek, ezúttal az ongai Quintes-
sence, HunDeszt Nemzeti Pálinka- 
és Nemzetközi Párlatversenyre. Azt 
mondják, a mérce magasra van téve, 
ők pedig azon vannak, hogy ott is 
helytálljanak.
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