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A Dunai hajós mára odaért, ahol lennie kell, elérték azt a célt, amit három évvel ezelőtt kitűztek.
Kedvelt márka lett. Vannak pillanatok, amikor az embernek bele kell feledkeznie a pálinkába. Csak
úgy. A gyümölcsért, az élvezetekért, az illatok és ízek összhangjáért. Mi most ezt tettük. Leemeltünk a
polcról néhány üveg Dunai hajóst, megkóstoltuk, belefeledkeztünk, és most közreadjuk, mit is
tapasztaltunk.

Szóval a Dunai hajós. A tulajdonosok három évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy 2010-re ismert legyen a
Dunai Hajós. Az lett. Legyen ott a kiskereskedelmi üzletek polcain, éttermekben, kávézókban. Ott van. A
szakma pedig ne legyintsen, ha szóba kerül a Dunai hajós. Nem legyintenek. (Igaz a hazai
pálinkaversenyekről az ügyvezető igazgatónak, Banyári Istvánnak különbejáratú véleménye van, de erről már
írtunk.).
Mi most leültünk néhány üveg Dunai hajós mellé, töltögettük a poharakat, szigorúan egy kupicányit. Azt azért
gyorsan el kell mondani, hogy a pálinka hőfoka 18 fok volt, tulipános pohárból fogyasztottuk és azt is: kiadós
vacsorát követte a kóstolás. No és még annyit, többen ízlelgettük a Dunai hajóst és közös az ítélet. Csak egy
megjegyzés: nem tudjuk miért, illetve sejtjük, de szinte minden tételnél a nyitó illat virágos volt, és ami

különösen a Dunai hajós javára írható: azonnal érezhető volt, de közel sem zavaró, olykor más illatok
„felvezetéseként” visszafogott és nem agresszív. De mindenütt ott volt, kivétel nélkül.
Vilmos körtepálinka
Kellemes illattal nyit a pálinka, minden rögtön előbukkan, ami a Vilmosra jellemző. Íze kicsit fanyar, de csak
mintha az lenne. Összhang van, de még milyen, hisz’ a fanyarsága után kellemes, lágy, gyümölcsös ízek
jönnek. Igazi pálinka, sokáig tartó utóízzel. Száraz próba: kellően „vilmosos”.

Birspálinka:
Szép virágillat és citrusos jegyek, mindez kellően intenzív, de egyáltalán nem harsány. Az íze pedig?
Tökéletes birs, talán birssajt is, meg birslekvár is. És „bírja” az alkoholfokot. A garatban különösen
kiteljesedik a gyümölcs, és még hozzá kellően hosszú az utóíze. Száraz próba: birs a nagymama
tisztaszobájában.
Barackpálinka
Visszafogott, de érezhető virágillatok, aszalt barackra hajazó érzéssel vegyítve és kellően marcipános
háttérrel. Az alkohol nem győzi le a gyümölcsöt, a szájban tipikus barackízek jönnek elő, kellően lekváros.
Száraz próba: lédús barack.

Meggypálinka
Talán nem is meglepő, hogy enyhe szegfűszeg kíséri a visszafogott virágillatokat, ami aztán, mármint a
szegfűszeg, az ízében is előbukkan. Az illata meggyőzően meggyes. Kellően gyümölcsös a szájban,
megfelelően zamatos, csokoládés is, de nem túlzottan. Száraz próba: tökéletes meggy illat
Ágyas szilvapálinka
Szolid virágillatok kis gyöngyvirággal, nem tolakodó és mintha az aszalt szilva csak távolról szemlélné a
pálinkát. Ízében tiszta szilva, kicsit édeskés, vaníliás, ott a mandula, a csokikrém. Mintha valamilyen talán
Besztercei muskotály is lenne az alapanyagban, mert felvillan a muskotályos íz is. A garatban kiteljesedik,
lágy, selymes, kellemes. A száraz próba: szilvaszüret.
Ágyas meggypálinka:
Szép illatok: gyümölcsös, kicsit virágos. Az ágy miatt konyakmeggyes csokoládé illat szabadul ki a pohárból,
de azért visszafogottan. Ízében szinte likőrös jegyeket hordoz, de tipikusan meggyes és lekváros. Száraz
próba: puncsos-meggyes.
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