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096 kuchnia w r z e s i e ń  2 0 1 5

kupuj plus minus

Günter Ro ner z wło skie go Ter me no (Po -
łud nio wy Ty rol) i Hans Re i set ba u er z au -
striac kie go Kir chdor fer gut (oko li ce Lin -
zu) zda ją się mó wić jed nym gło sem – ich
fi lo zo fia two rze nia owo co wych de sty la tów
jest po dob na. 
Prze de wszyst kim pod kre śla ją ro lę ja ko ści
owo ców – de sty la cja dzia ła jak szkło po -
wię ksza ją ce, wy ol brzy mia jąc wszel kie wa -
dy: je że li jabł ko lub grusz ka bę dą nad psu -
te, de sty lat po ka że to znacz nie wy raź niej
niż np. wi no. Waż na jest rów nież doj rza -
łość. Pod sta wo wy błąd nie do świad czo -
nych go rzel ni ków to zbyt wczes ny zbiór,
kie dy owo ce są już fi zjo lo gicz nie doj rza łe
i ma ją od po wied ni po ziom cu kru, ale nie
wy two rzy ły jesz cze do sta tecz nej ilo ści aro -
ma tów; np. w przy pad ku ja błek okres po -
mię dzy doj rza ło ścią fi zjo lo gicz ną a aro -
ma tycz ną mo że wy no sić kil ka ty god ni lub
na wet mie się cy, je śli są to od mia ny póź -
no je sien ne al bo zi mo we, jak np. Bo i ken.
Re i set ba u er prze jmu je się kon cen tra cją
aro ma tów tak bar dzo, że sto su je na wet
me to dę prze ję tą z no wo czes ne go wi niar -

stwa: ogra ni cza wy daj ność drzew, ro biąc „zie lo ne zbio ry” – czy -
li usu wa część owo ców, kie dy są jesz cze nie doj rza łe, aby te, któ -
re zo sta ną, mia ły in ten syw niej szy za pach. 
Obaj mi strzo wie ma ją też swo je włas ne idee. Ro ner do jrze wa
de sty la ty co naj mniej przez rok w sta lo wych tan kach, uwa ża jąc,
że dzię ki te mu są bar dziej „po u kła da ne”, ła god ne i ele gan ckie.
A Re i set ba u er jest zda nia, że nie na le ży się ase ku ran cko ogra -
ni czać do owo ców, dla te go też zro bił de sty lat z mar chew ki. Pi -
łem go w do sko na łej re sta u ra cji Ca stel Rin gberg w Cal da ro
i był… hm… in te re su ją cy. 
Od wa gi (w kra ju, w któ rym ni ko mu nic się nie chce i nie op ła -
ca – zgad nij cie, ja kim) wy ma ga ło też zro bie nie oko wi ty nie z ja -
błek la da ja kich, tyl ko z kon kret nych od mian. Na szczę ście je -
den gość się nie prze stra szył, dzię ki cze mu po wsta ły go rzał ki 
z za pom nia nych XIX-wiecz nych pysz no ści: wy ho do wa nej
w Go rzo wie Wlkp. Landsber skiej i po cho dzą ce go z Nad re nii
Pół noc nej-West fa lii Ce sa rza Wil hel ma. Od waż ny fa cet – chy ba
nie mu szę do da wać – jak zwy kle na zy wa się Krzysz tof Ma u rer.

L
ub z krza ka. Przemiana pier wot nej
owo co wej for my w for mę wyż szą, nie -
rzad ko wręcz ar ty stycz ną – de sty lat.

Ap ple jack to za pom nia ny dziś na ro do wy tru -
nek ame ry kań ski, po wszech nie wy ra bia ny już
przez pierw szych osad ni ków od lat 20. XVII
wieku. Po wsta wał z ja błek, co – jak pi sze Ken
Al ba la w książ ce „Al co hol in Po pu lar Cul tu -
re” – mia ło dwie przy czy ny. Pier wsza: ko lo ni -
ści by li na do rob ku i zbo że prze zna cza li na
chleb, a nie na al ko ho lo we fa na be rie. Dru ga:
uwa ża li (i słusz nie, choć jesz cze nic nie wie -
dzie li o bak te riach), że je śli chce się prze żyć,
to le piej uni kać wo dy. Bez piecz niej szy (a przy
tym smacz ny) był sok z ja błek. Na zi mę ro bi -
ło się cydr, a z je go nad wyż ki – ap ple jac ka.
Po cząt ko wo te go ty pu trun ki nie by ły de sty lo -
wa ne, lecz wy mra ża ne. Cydr wle wa no do
mied ni cy i wy sta wia no na mróz. Po wsta łą
war stew kę lo du usu wa no, a ca ły pro ces po -
wta rza no, do pó ki star czy ło cier pli wo ści – naj -
bar dziej wy trwa li mo gli uzy skać tru nek o mo -
cy 30-40%. Me to da dzia ła dzię ki te mu, że
al ko hol ety lo wy za ma rza w du żo niż szej tem -
pe ra tu rze niż wo da. Wy mra ża nie na zy wa no
po an giel sku jac king – praw do po dob nie od Jac -
ka Fro sta, któ ry w an glo sa skim fol klo rze jest
per so ni fi ka cją mro zu, psot nym choch li kiem
ma lu ją cym krysz ta ło we wzor ki na szy bach,
szczy pią cym lu dzi w po li czki i no sy itd. Stąd
właś nie ap ple jack.
Dzi siej sze ap ple jac ki są prze waż nie de sty lo -
wa ne. Pier wsze, co zwra ca uwa gę pod czas de -
gu sta cji, to wy raź na sło dycz: uży wa się tu od -
mian ja błek o wy so kiej za war to ści cu kru (np.
Wi ne sap, De li cio us) – ina czej niż w przy pad -
ku cal va do su, któ ry po wsta je z mie szan ki
owo ców słod kich, gorz kich i kwaś nych. 
Pre zen to wa ny obok ap ple jack pro du ku je La ird & Com pa ny ze
Sco be y vil le w sta nie New Jer sey. La ird’s był pierw szym ap ple jac -
kiem na ryn ku – po ja wił się w 1780 roku. Od te go cza su za zna -
czył swo ją obec ność w hi sto rii USA (o re cep tu rę po pro sił sam
wiel ki wódz, pre zy dent i… go rzel nik – Je rzy Wa szyn gton), stał
się le kar stwem (pod czas pro hi bi cji wła dze wy da ły poz wo le nie
na je go pro duk cję „do ce lów me dycz nych”), a wresz cie hy bry -
dą: w bu tel ce jest 35% de sty la tu jabł ko we go, resz ta to ne u tral -
ne spi ry tu sy zbo żo we. Wszyst ko zaś le ża ko wa ne w dę bo wych
beczkach. La ird’s jest smacz ny so lo, ale gdy by ktoś chciał spró -
bo wać kla sycz ne go kok taj lu na je go ba zie, po da ję prze pis na
Jacka Ro se’a: 50 ml ap ple jac ka, 25 ml so ku z cy try ny oraz 
12,5 ml gre na dy ny i (op cjo nal nie, je śli chce my, by ca łość by ła
bar dziej ak sa mit na) 10 ml biał ka ja ja ku rze go wstrzą sa my w sha -
ke rze z lo dem i prze ce dza my do kok taj lo we go kie lisz ka. Po spo -
ży ciu jednej porcji opi sa ne czyn no ści moż na po wtó rzyć – rzecz
jas na, wy łącz nie „dla ce lów me dycz nych”.

Zejście
zdrzewa

zdjęcia SER WI SY PRO DU CEN TÓW 
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Płynne stany skupienia 
w skupieniu bada 
ŁUKASZ KLESYK 

Destylacja
wyolbrzymia
wady:jeżeliowoc
będzienadpsuty,
destylatpokaże
toznacznie
wyraźniej,
niżnp.wino.



w r z e s i e ń  2 0 1 5 kuchnia

Manufaktura
Maurera
Landsberska
2012

(110 zł/0,5 l)
Przykuwający uwagę
rustykalny bukiet: ciepłe
aromaty suszonych
jabłek, masła
i kwitnących drzew
owocowych,
„chropowata” nuta
gruszkowych gniazd
nasiennych; dość mocno
wyczuwalny alkohol.
Usta słodkawe, 
gładko-pikantne, 
z gruszkowym finiszem.
Trochę za mało
równowagi (alkohol)
i świeżego owocu.

* * * *

Manufaktura
Maurera
Cesarz
Wilhelm 2012

(110 zł/0,5 l)
Dobra ekspresja
owocu:
charakterystyczne 
dla tej odmiany jabłek
połączenie świeżych
aromatów winnych
i słodko-korzennych.
Usta dość słodkie,
uboższe od nosa;
winno-trawiasta
świeżość w finiszu.
Uwaga techniczna:
trunek należy
degustować tuż
po wyjęciu z lodówki 
– inaczej, niestety,
alkohol przykryje
bukiet.

* * * *

Re i set ba u er
Ma ril le

(Miel żyń ski Wi ne 
& Spi rits, 220 zł/0,35 l)
Nie zwy kle na tu ral ny,
czy sty, kon tu ro wy 
i de li kat ny, a za ra zem
do bit ny aro mat pig wy,
po tem nu ty man go
i świer ko wych ga łę zi 
– wszyst ko po da ne jak
na ta cy. 
Usta są ide al nym
powtó rze niem no sa;
lek ko pi kan tny, 
pieprz no-ży wicz ny fi nisz.
De sty lat rów nie wiel ki
jak je go ce na, ale owa
do sko na łość jest zbyt
zim na, bez u czu cio wa.
Dla te go „tyl ko”… 

* * * * *

Roner
Waldhimbeer-
geist 

(M&p alkohole i Wina
Świata, 130 zł/0,7 l)
Nos bez alkoholu,
aromat intensywnie
malinowy, naturalny;
skoczna zielona nuta
malinowych pestek
i liści. Obecny (choć
w niewielkim stopniu)
duszący, natarczywy
i mało elegancki zapach
„kompotu z prądem” 
– wada 99%
malinowych destylatów
i nalewek. W ustach za
mało owocu, a za dużo
cukru; płaski pudrowy
finisz. Destylat
z charakterem: sporo
wad, ale i sporo zalet.

* * * * 

SKA LA OCEN: * tru ciz na! antidotum jest nieznane nauce ** oczko wyżej niż  „Łza Komsomołki”  ***można się napić, gdy napić się trzeba 

**** zrobili to zdolni i dobrzy ludzie  ***** zdobycz cywilizacji na miarę koła  ****** spożycie prowadzi do osiągnięcia sato ri

Laird’s
Applejack

(sklep-domwhisky.pl,
145 zł/0,7 l)
Ciepły i dość słodki,
„jesienny” nos: sok
jabłkowy z sokownika,
nuty leśne, drewniane,
dym, suche liście; dobra
równowaga. 
Usta powtarzają nos,
acz za mało tu owocu
i intensywności, a za
dużo alkoholu i drewna.
Ten destylat, mimo
niewygórowanej ceny,
ma jednak świetny
klimat, idealnie pasujący
do mglistych
wrześniowych
wieczorów (lub
poranków).

* * * * 

Informacji o tym, gdzie kupić prezentowane alkohole, szukajcie u ich producentów/dystrybutorów. Dane kontaktowe na: magazyn-kuchnia.pl


