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a l k o h o l e

Płynne stany skupienia
w skupieniu bada 
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Wiś niowica

Łącka* 

Wiś nio we drew no

i kwia ty to po li; 

tro chę owo cu i pe stek.

W ustach wiś niowy

budyń z przedszkola,

guma balonowa i pestki.

Ciekawe połączenie

dziecięcej zabawy

i infantylnego wygłupu

(budyń, guma)

z „dorosłą” elegancją

(drewno, pestki).

Pikantny finisz.

Dodatkowe punkty 

za emo cje.
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Wil liams 

Kla sycz ny owoc de sty la -

cyj ny i ty po we dla nie go,

nad er in ten syw ne aro ma -

ty grusz ko we – bar dziej

per fu mo wa ne, kwia to we

i drzew ne niż w in nych

od mia nach. Usta są

powtó rze niem no sa,

z tym, że tu po ziom 

kwia to wo ści za kra wa 

już na prze sa dę; spo ro

sło dy czy. Bar dzo

porządnie zrobiony,

wręcz kanoniczny

Williams – amatorzy tej

perfumeryjnej grusz ki 

bę dą za chwy ce ni.
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zego? Pierwszej po wojnie

legalnej śliwowicy łąckiej.

Która – żeby było śmieszniej

– nie ma prawa nazywać się

śliwowicą łącką. Ale o tym za

chwilę. Na razie przedstawmy

jej autora.

Krzysztof Maurer z pewnością jest znany wielu

czytelnikom jako producent doskonałych

ekologicznych soków owocowych. Od 1996 r. ma sad

we wsi Zarzecze koło Łącka, soki tłoczy od 2002 r.

W roku ubiegłym postanowił, że będzie też robił

i sprzedawał destylaty owocowe – w tym słynną

śliwowicę. Efektem jest 13 trunków – dokładna lista

na www.manufakturamaurera.pl. 

A co z tą na zwą? Od 11 stycz nia br. znak „Łącka 

Śli wo wi ca” jest chro nio ny przez urząd pa ten to wy.

Nikt bez zgo dy ka pi tu ły – skła da ją cej się z czte rech

przed sta wi cie li Sto wa rzy sze nia Łąc ka Dro ga Owo-

 co wa, czte rech re pre zen tan tów Ra dy Gmi ny Łąc ko

i trzech eks per tów wy bie ra nych wspól nie przez za -

rząd sto wa rzy sze nia i wój ta gmi ny – nie ma pra wa

po słu gi wać się tym zna kiem. Ma u rer: – Ka pi tu ła 

nie dzia ła, bo nie zo sta ła po wo ła na. Ma re gu la min

funkcjo no wa nia i przy zna wa nia zna ku, okre ślo ne 

są zasa dy i re cep tu ry po wsta wa nia trun ku, ja kość

owoców, te ry to rium wy ko na nia, me to da. Je śli ka pi tu -

ła po wsta nie, to wy stą pię o przy zna nie zna ku. Czy li:

śliwo wi ca łąc ka Ma u re ra nie na zy wa się „śli wo wi ca

Ma li nowica

Łącka 

Z tych owo ców trud no 

zro bić do bry al ko hol. 

Aro mat moc ny, lecz – jak 

w wię kszo ści ma li no wych

trunków – przy bru dzo ny

i idący w stro nę ma li ny

prze two rzo nej (sok, kom -

pot, fer men tu ją ce wi no);

zbyt kwaś ny. Czy sty owo c

po ja wia się – na chwi lę

– w ustach. De sty lat robi

wra że nie cha o tycz ne go,

ale o du żym po ten cja le.

Cie kawe, jak rocz nik 2012

bę dzie sma ko wał po ro ku

czy dwóch le ża ko wa nia.
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łąc ka”, tyl ko „śli wo wi ca – oko wi ta z łąc kich śli wek”, gdyż nie ma na to zgo dy Ka pi tu ły;

Ka pi tu ła nie mo że zaś jej wy dać, gdyż nie ist nie je. Pro ste. Przy naj mniej dla tych, któ rzy

czy ta li „Pa ra graf 22”. 

Ale żar ty i zło śli wo ści na bok, zaj mij my się clou. Skąd śli wo wi ca w Łąc ku i w ogó le dla -

cze go łąc kie śliw ki są ta kie wy bit ne? Nie wiel ka (6 x 1,5 km) Kot li na Łąc ka to miej sce

ide al ne, speł nio ny sen sa dow ni ka. – Panuje tu bar dzo ko rzyst ny mi kro kli mat 

– tłu ma czy Ma u rer. – Z trzech stron je steś my otu le ni gó ra mi: na po łud niu są Pie ni ny, 

na wscho dzie Be skid Są dec ki, na za cho dzie Gor ce. Jest więc za cisz nie i ciep ło. 

Po za tym ma my do brze na sło necz nio ne sto ki i gli nia ste gle by, któ re za trzy mu ją 

wil goć – drze wa są świet nie od ży wio ne i mo gą ro dzić do rod ne owo ce. 

Śli wo wi ca po ja wi ła się w Łąc ku na prze ło mie XIX i XX w. za spra wą ży dow skiej ro dzi ny

Gros sbar dów. Ży dzi wy dzier ża wi li fol wark od miej sco wej pa ra fii i urzą dzi li tam go rzel nię,

w któ rej pę dzi li tra dy cyj ną śli wo wi cę pasc hal ną. Ta ki stan rze czy utrzy my wał się do

II woj ny świa to wej, przy czym oprócz nur tu „ofi cjal ne go” ist nia ło go rzel ni cze pod zie mie,

któ re prze ję ło ży dow ską tech no lo gię. Po woj nie zo sta ło tyl ko pod zie mie – za spo ka ja ło

ono i za spo ka ja po trze by nie tyl ko lo kal ne go ryn ku. A że nikt go nie kon tro lu je, to ja ko

„ory gi nal ną łąc ką śli wo wi cę” (20 zł flasz ka) moż na czę sto ku pić zwy kły zbo żo wy spi ry -

tus, roz cień czo ny i za pra wio ny śliw ko wym aro ma tem. – Je że li wszy scy sprze da ją cy

chcieliby zachować ory gi nal ną re cep tu rę, to gmi na Łąc ko mu sia ła by być ob sa dzo na

w ca ło ści śli wa mi, drze wo przy drze wie, a i tego by ło by za ma ło – ko men tu je Ma u rer.

Kon spi ra cyj ny cha rak ter łąc kiej spra wił, że mia ła ona jed ną fir mo wą ce chę, a mia no wi cie

moc 70%. Wzię ła się ona stąd, że głów nym sprzę tem bim brow ni ków był par nik do ziem -

nia ków i ta ki właś nie „wol taż” uzy ski wa no w nim po dwu krot nej de sty la cji; a że tru nek

był do bry, nikt nie roz cień czał. O łąc kiej krą ży ły też roz ma i te le gen dy. Na przy kład, że

gó ra le za ko py wa li ją w be czkach pod zie mią na wie le lat, aby uzy skać wy jąt ko wy smak

i aro mat. – To ra czej mit – mó wi Ma u rer. – Wód kę za ko py wa ło się „na czar ną go dzi nę”

albo że by ją ukryć przed MO. I nie w be czkach, tylko w bu tel kach lub w szkla nych

gąsiorkach. A „wie ko we” trun ki zda rza ły się, jak wła ści ciel za pom niał, gdzie za ko pał

gąsio rek, a po tem go od krył. Że by za ko py wa li w be czkach, to nie sły sza łem. Be czki,

owszem, by ły kie dyś wy ko rzy sty wa ne przy pro duk cji śli wo wi cy, ale tylko do fer men ta cji

za cie ru. Sam Ma u rer i fer men ta cję, i do jrze wa nie pro wa dzi w zbior ni kach ze sta li szla -

chet nej. Desty la ty, któ re moż na obec nie ku pić, ma ją oko ło sze ściu mie się cy; na stęp ne

rocz ni ki pro du cent za mie rza le ża ko wać co naj mniej rok, a spe cjal ne edy cje jesz cze

dłużej. Nie chce jed nak uży wać dę bo wych be czek – uwa ża, że drew no za bi ja owoc. 

Co da lej z łąc ką? Ilu wy twór ców pój dzie za przy kła dem Ma u re ra? Li cho wie. 

Jest pomysł, że by rol ni cy – le ga li zu jąc się – pła ci li tyl ko 50% ak cy zy, co z pew no ścią 

za chę ci ło by wie le osób do po rzu ce nia kon spi ra cji. Jed nak, po pier wsze, 

po mysł jak to zwy kle u nas utknął w try bach biu ro kra tycz nej ma chi ny. A po dru gie 

– nie oszu kuj my się – czy ko muś na praw dę na tej ca łej le ga li za cji za le ży?  

Zdjęcia: Michał Mutor (portret), 
Agata Jakubowska

SKA LA OCEN: 
V tru ciz na! an ti do tum jest nie zna ne na u ce 

VV oczko wy żej niż „Łza Kom so moł ki”

VVV moż na się na pić, gdy na pić się trze ba 

VVVV zro bi li to zdol ni i do brzy lu dzie

VVVVV zdo bycz cy wi li za cji na mia rę ko ła

VVVVVV spo ży cie pro wa dzi do osią gnię cia sa to ri

*Wszyst kie de sty la ty są pro duk cji fir my Ma nu fak tu ra Ma u re ra, pochodzą z rocznika 2012

i ma ją na stę pu ją ce ce ny: 70 zł/0,5 l; 30 zł/0,2 l; 16 zł/100 ml

Grusz kowica

Łącka 

De li kat ne nu ty grusz ko we

(głów nie skór ka), tak że

grusz ko we ziar nka i ma sło.

Usta ma śla ne, ła god ne,

lecz z pun kto wy mi ak cen -

ta mi pi kan tno ści. Do bra

rów no wa ga. Dość dłu gi,

lek ko per fu mo wa ny fi nisz

z po sma kiem grusz ko wych

ziar nek i – odro bi nę draż -

nią ce go – cu kru pu dru.

Spo koj ny, świet nie zro bio -

ny desty lat do le ni we go

sącze nia po do brym, 

ob fi tym obie dzie. Spro wa -

dza bło gość i uko je nie.
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Śli wo wi ca 

Lek ki aro mat świe żych

owo ców jest szyb ko wy -

pie ra ny przez cięż szy, tłu -

sty, „przy dy mio ny” – jak -

by wę dzo nych śli wek;

po ja wia ją się rów nież pest -

ki. Usta są po wtó rze niem

no sa. Do bra rów no wa ga,

przy jem ny, lek ko kwa sko -

wa ty i kwia to wy, roz grze -

wa ją cy fi nisz. Wo lał bym

mniej ma sy i kon cen tra cji,

a wię cej zło żo no ści i fi ne zji

(któ re, być mo że, po ja wią

się w trak cie le ża ko wa nia),

ale i tak jest to bar dzo

dobra śli wo wi ca.
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