6.ročník Dražického koštu pálenek
Jídelna KD Dražice, sobota 2. března 2019 od 15.00
1. Podmínky účasti na koštu
1.1. Na košt lze přihlásit legálně vyrobenou pálenku vyrobenou z jakéhokoliv ovoce
(švestek, hrušek, jablek či jiného ovoce, popř. jejich směsi)
2. Doručení vzorků, jejich kvalita a objem
2.1. Vzorky doručte osobně koordinátorovi koštu Františku Kotšmídovi (tel. 733517075,
mail: kotsmid@sakutus.cz) na adresu Dražice čp.255 (za KD) po předchozí domluvě
nejpozději do neděle 24.února 2019. Později doručené vzorky nebudou přijaty.
2.2. Objem vzorku pro košt je 0,5 l pálenky v čisté čiré transparentní lahvi (bez
etikety) se šroubovým uzávěrem s obsahem alkoholu maximálně 55%.
2.3. Při předání vzorku podepíše každý účastník čestné prohlášení o legálnosti vzorku
(zaplacení spotřební daně a DPH a destilaci v legální pěstitelské pálenici). Jednotlivé
vzorky budou anonymizovány a očíslovány. Vzorky jsou nevratné.
2.4. Podle počtu a druhu přijatých vzorků pálenek bude košt rozdělen do 4 kategorií
podle druhu pálenky (slivovice, pálenky z jablek, ostatní pálenky, dámský košt).
Jednotlivé kategorie budou hodnoceny odděleně.
3. Organizace koštu a zásady hodnocení
3.1. Košt proběhne v sobotu 2.března 2019 od 15:00 v jídelně KD Dražice.
3.2. Vzorky budou hodnotit všichni účastníci, kterým byly přijaty vzorky pálenky ke
koštování a dále všichni volně příchozí, kteří se chtějí zúčastnit koštu(=koštovací komise)
3.3. Každý člen koštovací komise si donese vlastní štamprli.
3.4. Vlastního koštování vzorků se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let po zaplacení
koštovného a obdržení koštovacího lístku s tužkou.
3.5. Koštovné činí 100,- Kč pro majitele vzorku a jeho doprovod a 150,- Kč pro
ostatní volně příchozí. Z vybraného koštovného bude hrazeno občerstvení po dobu koštu
a při dokoštné.
4. Podmínky hodnocení
4.1. Každý člen koštovací komise si může zvolit, kterou kategorii bude koštovat (může
koštovat i více kategorií). Podmínkou však je, aby ohodnotil všechny vzorky kategorie.
4.2. U každého vzorku se hodnotí : vůně max. 5 bodů, chuť max. 5 bodů, lahodnost max.
5 bodů a celkový dojem max. 5 bodů. Celkem může vzorek obdržet maximálně 20 bodů.
Výsledky zapíše člen komise do koštovacího lístku k číslu koštovaného vzorku.
4.3. Vyhodnocení proběhne anonymně po kategoriích – vyhrává vzorek s nejvyšším
součtem bodů, případně nejvyšším podílem (podle zvoleného způsobu vyhodnocení).
5. Výměna zkušeností (dokoštná)
5.1. Po skončení koštu bude zbytek vzorků poskytnut k dochutnávce všem zúčastněným,
pro které bude připraveno občerstvení (hrazeno z koštovného) a kulturní program.

