ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ
Složení destilátu a jeho kvalita závisí na celém výrobním procesu – sklizni ovoce, kvašení,
určení správné doby destilace a jejího správného vedení, tj. oddělení úkapu a dokapu, i na
skladování destilátu.
Hlavními obsahovými složkami destilátu jsou etanol, metanol, kyseliny, estery, vyšší
alkoholy, furfural, aldehydy, ketony, acetaly, které se podílejí na výsledné vůni a chuti
destilátu. Nezáleží však jen na absolutním obsahu chuťových a vonných látek ale i na jejich
poměrném zastoupení.
Kromě stanovení obsahu alkoholu v destilátu, které se v pálenicích běžně provádí, existuje
řada laboratorních metod pro stanovení hustoty, extraktu, obsahu kyselin veškerých a
těkavých, esterů, aldehydů, vyšších alkoholů (přiboudliny), furalu, metanolu, kyanovodíku,
benzaldehydu a u destilátů skladovaných v dřevěných sudech i tříslovin a barviv. Ve
výsledném vnímání chuti a vůně je důležitý vzájemný poměr těkavých látek. K jejich
stanovení se s výhodou využívá laboratorních analytických metod, jimiž lze stanovit
kvalitativní i kvantitativní zastoupení látek přítomných v destilátu, např. plynové
chromatografie, hmotové spektroskopie, HPLC (vysokotlaká kapalinová chromatografie).
Přestože tyto metody dávají dokonalý obraz o chemickém složení destilátu, o celkovém
dojmu a harmonii dává nejlepší přehled senzorické hodnocení. Senzorické hodnocení svých
výrobků provádějí všichni velcí výrobci destilátů, ať už se jedná o whisky, koňak, calvados,
rum či jiné destiláty. Významnou pozici zastávají lidé, kteří míchají destiláty tak, aby měl
produkt na trhu stále stejnou kvalitu.
Protože pěstitelské pálenice nemají k dispozici chemickou laboratoř, musejí se destilatéři
spolehnout právě na své schopnosti, zkušenosti a své smysly. Zkušený degustátor nebo
destilatér dokáže popsat chuť a vůni látek přítomných v destilátu řadou přívlastků. Dokáže
jmenovat pozitivní i negativní složky, na jejichž základě lze usuzovat, jak probíhalo kvašení a
destilace. Pro destilatéra je to obzvlášť důležité, protože se může napříště vyvarovat chyb.
Senzorické (organoleptické, smyslové) hodnocení
Destilát je z pohledu konzumenta hodnocen pouze na základě senzorických znaků. Proto se
při senzorickém hodnocení posuzuje vzhled, barva, vůně a chuť. Při všech degustačních
zkouškách je třeba zachovávat určitý postup.
Zkoušky se provádějí v místnosti bez cizích pachů. Pro destiláty se používají speciální
skleničky, které omezují těkání látek do ovzduší a zároveň umožňují co nejvíce aromatických
látek směrovat do nosní dutiny. Sklenky o obsahu 80 – 200 ml musí být dokonale čisté.
Degustátor by měl být najedený, nejvhodnější doba pro hodnocení je dopoledne, mezi 8. – 10.
hodinou. Před zkouškami ani při nich se nemá kouřit, nesmějí se jíst ostrá, kyselá a kořeněná
jídla, při hodnocení ovocných destilátů ani ovoce. Při větším počtu vzorků je třeba pojídat bílé
pečivo.
Destiláty se hodnotí při teplotě místnosti (někdy se dokonce ohřívají na 30°C). Vychlazené
a vysokoprocentní destiláty zakrývají žádané aroma, ale také vady. Vysokostupňové destiláty
se pro oficiální degustační zkoušky ředí na cca 40 % obj. alkoholu.
K dalším zásadám, při hodnocení většího počtu destilátů, patří, aby ve sklenkách byl stejný
objem destilátu. Vzhledem k tomu, že nestačí destilát hodnotit pouze na základě vůně, protože
některé chuťové složky se ve vonné složce neprojeví, musí destilát smočit celou ústní dutinu.
Objem vzorku v ústech by měl být také vždy přibližně stejný, obvyklé množství je 5 ml. To
proto, že výrobky stejné lihovitosti působí tím palčivějším dojmem, čím větší množství
vzorku je v ústech. Naopak, čím je v ústech menší množství vzorku, tím se destiláty zdají
jemnější a aromatičtější. Protože alkohol má anestetické účinky, neměl by destilát v ústech
zůstat delší dobu (již 15 sekund lze považovat za dlouhý interval). Zásadou při hodnocení

velkého množství vzorků je, aby degustátor vzorek nepolykal, ale pouze chutnal v ústní
dutině. Rovněž se osvědčuje ještě následný výplach ústní dutiny neperlivou vodou.
Co se u destilátů hodnotí?
Destilát by měl být vždy čirý. Přesto lze čirost destilátu ohodnotit různými stupni: jiskrný,
čirý, lehce zakalený, zakalený, čirý se sedimentem, zakalený se sedimentem.
Rovněž barva destilátu neskladovaného v dřevěném sudu by měla být čirá. Při skladování
v dřevěném sudu může jít odstín od světle žluté po hnědožlutou.
Svou vůní má ovocný destilát vždy evokovat ovoce, z kterého byl vyroben. Určit hranici
mezi žádoucími a nežádoucími aromatickými látkami, případně u destilátů jednodruhových
odlišení druhového charakteru od vad, je někdy složité, protože záleží na jejich poměrném
zastoupení. V malém množství může stejná látka kvalitu ovlivnit příznivě, ve větším množství
negativně. Ale vždy jsou nežádoucí cizí vůně a zápachy, vyrážející přiboudlina, estery,
alkohol, benzaldehyd (pecková vůně), pach kyseliny mléčné nebo octové, zatuchlina.
Při hodnocení chuti destilátu je to obdobné jako při hodnocení vůně. Dobrou pomůckou
pro zjištění přítomnosti negativních složek v destilátu je vyprázdnění degustační sklenky. Po
vytěkání alkoholu by neměly být cítit nežádoucí látky.
V poslední době se hodnotí i perzistence destilátu, tj. hodnotí se doba, po kterou ještě
přetrvává vjem destilátu v ústech a pocit, který je přitom vnímán. Lépe jsou samozřejmě
hodnoceny destiláty s dlouhou perzistencí.
Systémy smyslového hodnocení využívají různé testy, např.:
- řadový test – vzorky jednoho druhu se seřadí podle kvality sestupnou nebo vzestupnou
řadou
- párový test – porovnávají se dva vzorky odlišných smyslových znaků
- trojúhelníkový test – srovnávají se tři vzorky, z nichž dva jsou identické
- bodovací test – hodnotí se jednotlivé znaky podle bodovacího schématu a součtem
bodů v jednotlivých znacích se vzorek zařazuje. Vlastnosti výrobku v jednotlivých
znacích se slovně popisují a na základě slovního popisu se přidělují body. Rozdíl ve
výsledku jednotlivých posuzovatelů by měl být malý.
Při bodovacím testu (hodnocení) může u nezkušených hodnotitelů, tak jak tomu bývá při
různých neoficiálních soutěžích, nastat problém. Každý z hodnotitelů je přesvědčen, že
dlouholetá konzumace destilátů z něj automaticky dělá nejen jejich znalce ale i oprávněného
hodnotitele. Jenže velmi často se hodnocení omezuje na pouhé bodové hodnocení (zpravidla
vysoké) nebo na konstatování „dobrý, špatný, ...“. A to pomineme porušení základních
pravidel, tak jak jsou zmíněna výše (hodnotitelé vzorky polykají, množství vzorků je příliš
velké, místnosti nevětrané).
Co vlastně stojí za hodnocením jakéhokoliv potravinářského produktu?
Téměř všichni lidé na naší planetě vnímají při jídle a pití vjemy, které označujeme jako
chuť a vůni. Přesto se současně s čichem a chutí uplatňuje i hmat, protože jazykem jídlo také
zkoumáme, a zrak, který nám, ještě dříve než ochutnáme, sděluje, jaké pocity v nás
předložený produkt vyvolává. Každý z nás může mít smyslové vnímání nastavené jinak, takže
o jednom produktu mohou dva lidé vynést zcela odlišný verdikt.
Ale velmi často se také verdikt omezí na pouhé konstatování „dobrý, špatný, lahodný...“.
To plyne buď z ukvapeného hodnocení nebo nedostatku slovní zásoby pro vyjádření toho, co
vnímáme. Výzva pro hodnotitele je tedy v ohodnocení smyslových vjemů vhodným slovním
popisem bez toho, že by nejprve provedli bodové ohodnocení.
Chuť i vůni vnímáme vždy celostně, protože vonné a chuťové látky zasahují naše smysly
současně. Přesto bychom měli být schopni celkový vjem postupně popsat, uvědomit si, co
vlastně cítíme. Měli bychom být schopni říci proč nám něco chutná a něco ne.

I s tím vědomím, že smyslové orgány každého z nás fungují poněkud rozdílně, bychom se
v zásadním hodnocení měli shodnout. K tomu je ale nutné, abychom se nejprve shodli na tom,
co budeme u destilátů v jednotlivých hodnocených kategoriích považovat za pozitivní a co za
negativní.

Čistota
pozitivní
čistý

negativní
úkap, dokap, zatuchlý, kyselý, esterický,
Vůně

intenzivní, ovocná, marcipánová
čokoládová, těžká, šťavnatá

jednostranná, nasládlá, živočišná, chemická
neutrální, plochá, alkoholická, drsná
Chuť

kulatá, plná, silná, vydatná
harmonická, jemná

ostrá, pichlavá, alkoholická, tvrdá, slabá,
vodová, štíhlá, palčivá, dřevnatá
Perzistence

dlouhá, komplexní, výrazná,
výjimečná, nekonečná

krátká, nenápadná, omezená, jednostranná
ostrá, méně výrazná

Jaký vnímáme vůně a chutě?
Při vnímání vůní nebo pachů jde o proces, při kterém jsou rozpoznávány různé molekuly
chemických látek. K vnímání pachových podnětů slouží čichový epitel, tvořený podpůrnými a
smyslovými buňkami, umístěný u stropu nosní dutiny. U člověka zaujímá plochu asi 5 cm2,
jeho tloušťka je 1 tisícina mm. Smyslových buněk je asi milion. Jedná se o modifikované
nervové buňky, zakončené mnoha řasinkami.
Pachové látky se po vdechnutí rozpouštějí ve
vrstvě hlenu, pokrývajícím epitel. Při suchosti
sliznice nebo naopak při nadměrném
vyměšování hlenu (zánět sliznice) bývá čich
porušen. Čichový vjem je rozdílný při
vdechování (nasální vjem), kdy se vzduchový
proud dostává ke sliznici, a při vydechování
(retronasální vjem), kdy vnímáme vůně z hltanu.
Člověk je schopen rozlišit až 4000 různých pachů. O vnímání vůní a pachů vznikla celá
řada teorií, které se postupně vyvíjely. Některé vycházely z teorie, že existuje několik
primárních vůní, z nichž je složen celkový čichový vjem.

U chuti je princip přenosu signálu je obdobný čichovému vjemu. V případě chuti však
máme jen 4 základní chutě: kyselou, sladkou, slanou a hořkou. Všechny ostatní chuťové
vjemy jsou výsledkem sdružení s jinými pocity (např. chuť svíravá, palčivá, olejová).
Chemoreceptory chuti, reagující na látky rozpuštěné v ústní tekutině, najdeme v chuťových
pohárcích, které jsou umístěny především po stranách a na zadní části jazyka ale i v hltanu.
Vnímavé je však i měkké patro a jazykopatrové oblouky.
Chuťový pohárek je vejčitý útvar asi 0,05 mm vysoký. Obsahuje 5 – 18 receptorových
buněk, zakončených četnými vlásky, které vyčnívají do chuťového póru.
Každá chuť je rozpoznávána jinou částí jazyka, přestože stavba pohárků je všude stejná.
Chuťové vjemy jsou propojeny s čichovým vnímáním tak dalece, že při snížené čichové
vnímavosti se snižuje i schopnost vnímavosti chuťové.
Vlivem některých látek může dojít i k „přeladění“ čidla. Např. po aplikaci 0,5 % -ní
kyseliny sírové chutná voda sladce. Stejně tak přídavek 0,1% kuchyňské soli k 12%-nímu
roztoku cukru vyvolává pocit větší sladkosti než u čistého 12%-ního roztoku cukru.

Senzorické charakteristiky hlavních skupin ovocných destilátů
Švestky
Plody musí být zralé, ne však přezrálé. Kvas se vyrábí z odpeckovaného ovoce
s následným zpětným přídavkem cca 20 % pecek nebo z ovoce s peckami.
Destilát má mít čistou ovocnou vůni s marcipánovými tóny. Jsou-li při přípravě rmutu
odstraněny pecky, má destilát méně kořenitou chuť, je však jemnější.
Nežádoucí je u slivovice pouze velmi výrazná hořkomandlová ale jinak mdlá až
zatuchlá chuť.
Meruňky
Plody musí být dokonale zralé, ne však přezrálé, pecky nesmějí být rozdrcené. Vhodné
je odpeckování ovoce. Z přezrálých plodů vzniká méně svěží a poněkud fádní destilát. Při
kvašení je třeba v případě potřeby chladit. Kvas je třeba oddestilovat ihned po vykvašení,
raději ještě před úplným dokvašením.
Meruňkovice musí mít čistou a jemnou chuť, s vůní ovoce.
Nežádoucí jsou hořkomandlový, travnatý a oxidovaný tón, stejně jako velmi výrazná
esterová (bonbónová) vůně nebo naopak slabé charakteristické aroma.
Třešně
Při rmutování třešní je třeba dát pozor na plody sklizené za slunečného dne - jsou velmi
teplé a při bouřlivém kvašení může dojít ke ztrátě aromatických složek. Rmut je vhodné
vzhledem k teplotním podmínkám přikyselit a co nejrychleji rozkvasit. Po prokvašení je
třeba kvas ihned destilovat.
Třešňovice se mohou výrazně lišit jednak dík zpracovávanému ovoci, jednak podle
toho, zda kvašení proběhlo na peckách, bez pecek nebo jen s určitým podílem pecek.
Destilát má mít příjemné třešňové až kořenité aroma s decentním hořkomandlovým,
čokoládovým podtónem.

Nežádoucí je výrazný hořkomandlový tón a travnatá chuť. Při nečistém kvašení třešní
se mohou v destilátu objevit produkty mléčného kvašení.
Višně
Pro višně platí prakticky to samé co pro třešně, s kyselostí rmutu ale není problém.
Destilát má mít ovocnou višňovou vůni s decentním kořenitým aroma a
hořkomandlovým tónem.
Nežádoucí je hořkomandlový tón překrývající ovocné aroma.
Broskve
Pro výrobu jsou vhodné odrůdy s menšími plody a aromatickou slupkou, která se
promítne do destilátu.
Broskvové destiláty, zvlášť ze stolních odrůd, dávají destiláty poměrně nevýrazné.
Nežádoucí je hořkomandlová vůně i chuť a travnaté, oxidované tóny.
Jablka
Jablka pro výrobu jablečných destilátů musí být aromatická, sladká a musí mít i
dostatečný obsah kyselin. Jsou-li jablka zpracovávána odrůdově, každá odrůda má své
charakteristické rysy.
Přestože lze nechat kvasit nadrcená jablka, je vhodnější drť odlisovat a vyrobit nejdříve
jablečné víno. Do destilačního kotle by se neměly v žádném případě dostat usazené
kvasinky. Takto vyrobený destilát je jemnější a obsahuje méně metanolu.
U jablečných destilátů je vyžadována příjemná jablečná chuť, připomínající právě
nastrouhané jablko. V závislosti na odrůdě se může objevit kořenité nebo lehce travnaté,
nasládlé či svěží citrusové aroma.
Nežádoucí jsou marmeládové, silně travnaté a hořké tóny či dokonce chuť připáleného
kvasu.
Hrušky
Při výrobě destilátů z hrušek se uplatňují především krajové odrůdy s menšími plody.
Jemnější destilát poskytují tyto hrušky před dosažením konzumní zralosti. Rozhodující je
ale včasné oddělení dokapu. To ostatně platí i pro jiné destiláty ze stolních hrušek.
Destiláty z hrušek mohou mít hruškovou, lehce travnatou a kořenitou chuť.
Nežádoucí je travnatá, olejová, těstovitá, zatuchlá a hořká chuť nebo jen chuť
alkoholická, stejně jako „přeparfémování“ (přemíra esterů, připomínající v chuti gumové
medvídky nebo drops).
K vyhledávaným výrobkům hruškový destilát z odrůdy Christ Williams. Jednotlivé
produkty se však velmi liší v intenzitě svého aroma. Některé jsou elegantní až filigránské,
jiné na dálku šíří velmi aromatickou vůni. Velmi záleží na způsobu destilace.
Maliny
Kvasy nesmějí přezrát (je lepší, když zcela nedokvasí) a musí se destilovat velmi šetrně.
Nevhodným a dlouhým skladováním se aroma ztrácí.
Destilát má mít velmi jemné, charakteristické malinové aroma, kořenitou a harmonickou
chuť
Nežádoucí je u malinového destilátu travnatá, prázdná alkoholická, olejovitá či dokonce
zoxidovaná vůně a chuť.
Rybíz
Destilát z černého rybízu má intenzivní, kořenitou vůni ovoce. Přípustná je lehce
travnatá vůně. Také destilát z červeného či bílého rybízu dává aromatický, lehce kořenitým
dojmem působící destilát.
Nežádoucí jsou zoxidované, olejovité tóny a výrazná travnatá a čistě alkoholická chuť a
vůně.

