
Oživení starých odrůd ovocných dřevin
���.�����������.��

Příprava plodů
• omy�
• poškozené čás� plodů vykrájet
• dr�t včetně slupky a jader 
• nasypat do kvasné nádoby

Postup
• čistá kvasná nádoba ze skla nebo

potravinářského plastu
• vodu nedolévat
• nedodávat další látky 

(cukr, melasu, mouku)
• nádoby nedávat plné – 

20% rezerva
• vydržovat stálou teplotu cca 15°C
• vrstvu na hladině nerozrušovat (jemně 

odstraňovat případnou plíseň)
• délka kvašení
 – letní odrůdy 2–6 týdnů
 – podzimní a zimní 8–12 týdnů
• kvašení je ukončeno 
 – při teplotě min. 10°C neuniká CO2 
 – koláč se propadá
 – kvas není zřetelně sladký
• des�laci nechat na 

profesionální pálenici

jablkovice (běžná pálenka z jablek)
• z moštu (méně problémů ale méně 

aroma�ckých látek)
• z drtě (více aroma�ckých látek, 
 ale riziko octovatění kvasu)

Calvados (zvláštní jablečná pálenka)
• vyrobená z přesně 
 vyjmenovaných odrůd, 
• vyrobená přesným způsobem 

odvětrávaní a staření
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Výběr plodů
• nejlepší jsou plody z let 
 s dlouhým teplým létem 
 a podzimem
• zralé až přezrálé plody
• vhodné jsou čerstvě 
 namrzlé plody
• bez nežádoucích nečistot
 z pastvin
• bez plísní
• měření cukru

Fantazie
experimenty
a varianty
• kvašení moštu
• plody s vyšší cukernatostí
• míchat či nemíchat kvas
• teplota pro kvašení
• zbytkový cukr ve kvasu
• větrání pálenky 
• staření pálenky
• doba a způsob ředění 

pálenky
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CO DĚLAT S ÚRODOU JABLEK?
KVASIT, PÁLIT!

Nejdůležitější vlastnos� plodů pro přípravu kvasu
Výrazně aroma�cké plody (obohacuje to chuť) s dostatkem kyselin (kyselý kvas je chráněn před nežádoucími mikroorganismy),

s dostatkem cukru (z cukru vzniká alkohol), malým obsahem pek�nu (z pek�nu vznikají nežádoucí látky), 
výtěžnost cca 18 kg plodů na 1 l pálenky

Příklady vhodných odrůd pro kvašení a pálení
Boskoopské, Boskoopské červené, Bláhovo, Coxova reneta, Gdánský hranáč, Grávštýnské, Jadernička moravská, James Grieve, 

Kardinál žíhaný, Matčino, Panenské české, Parména zlatá, Spartan, Strýmka

Příklady nevhodných odrůd pro kvašení a pálení
Ontario, Zvonkové a všechny odrůdy s malým obsahem cukru.

KDO MI VYPIL TEN LUXUSNÍ CALVADOS DAREBÁCI!MĚLO TO TU VYDRŽET JEŠTĚ ASPOŇ DVA ROKY30 % sladkých

30 % hořkých

40 % kyselých
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Generální partner Českého 
svazu ochránců přírody

Generální partner Národního 
programu Ochrana biodiverzity Vydal Český svaz ochránců přírody, 

Michelská 5, 140 00 Praha 4, 
info@csop.cz, tel. 222516115, 

www.csop.cz
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