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Teplé sobotňajšie predpoludnie 21. ja-
nuára 2012 zastihlo 32 účastníkov dru-
hej časti kurzu varenia a prípravy medo-
viny v Kováčovciach.

Tí účastníci, ktorí tam pricestovali zo
zasnežených severných regiónov Sloven-
ska, z Oravy a Spiša mohli naplno precí-
tiť priamo na svojej koži rozdielne kli-
matické a podnebné podmienky, v akých
včelária naši slovenskí včelári na Sloven-
sko-maďarskom pomedzí.

Úvod druhej časti kurzu patril odbor-
nému popisu kvasných podmienok me-
doviny, ktoré vysvetlil odborný garant
kurzu pr. Mikuláš Kajtor.

Ako sa zmienil vo svojom výklade –
najdôležitejším činiteľom, ktorý vytvára
základné rozhodujúce podmienky pre
zdárny kvasný proces medoviny je stála,
nekolísavá teplota v jednotlivých kvas-
ných fázach...

Teoretickú úvodnú časť kurzu vystrie-
dala následne jeho praktická časť. Pripra-
vené sklenené demižóny sa pomocou gu-
movej hadičky postupne napĺňali stáča-
nou medovinou, spenený a prevzdušne-
ný obsah ktorej veľa napovedal účastní-
kom kurzu o samotnej účelnosti prakti-
zovaného technologického postupu prvé-
ho stáčania kvasenej medoviny...

...aby bola nielen chutná, ale aj kvalitná

O tom, či odborný garant kurzu bol
naozaj dôsledný a nekompromisný pri za-
bezpečovaní správnych podmienok kva-
senia medovinového základu sa jednot-
livo, alebo v skupinkách mohli presved-
čiť jej degustovaním tí účastníci kurzu,
ktorí svojich cestných tátošov ponechali
doma v garážach.

Zhodná spokojnosť degustátorov pri
koštovke bola dostatočne presvedčivá
a jasnou odpoveďou na túto otázku.

Aj preto sa odvážil každý z účastní-
kov prítomných na druhej časti kurzu
naplniť zo stáčanej medoviny aspon jed-
nu sklenú fľašu na svoju domácu koštov-
ku...

Zbytok stočenej medoviny bol v pl-
nom demižóne po voľnom nasadení kor-
kového špunta preložený do teplotne stá-
lej miestnosti, v ktorej bude v nastávajú-
com období 5 – 6 mesiacov doznievať jej
kvasenie a zrenie...

 „V tejto fáze prípravy medoviny je to

druhá – nemenej dôležitá podmienka ne-

vyhnutná preto, aby medovina bola nie-

len chutná, ale aj kvalitná...“, dodal na
záver M. Kajtor odborný garant kurzu.

 Záverečná časť druhej časti kurzu va-
renia a prípravy medoviny sa niesla v du-
chu jeho vyhodnotenia predsedom SVS
– Ing. P. Kameníkom v priestoroch spo-
ločenskej miestnosti hotela Fontána v Že-
lovciach slávnostným odovzdávaním
Osvedčení o úspešnom absolvovaní kur-
zu jeho úspešným absolventom a spoloč-
ným obedom, ktorým prvý spolkový kurz
varenia a prípravy medoviny naštartoval

do večerných hodín trvajúce spoločné
posedenie jeho účastníkov spolu s jeho
organizátormi a odborným garantom.

 Nielen úprimné slová vďaky predse-
du SVS – Ing. Pavla Kameníka adreso-
vané práve predsedovi R SVS Želovce
a zároveň odbornému garantovi kurzu –
Mikulášovi Kajtorovi ako aj všetkým

jeho absolventom, ale aj príjemná pria-
teľská a družná atmosféra v priebehu
oboch častí kurzu sú prejavom spokoj-
nosti s teoretickou i praktickou úrovňou
a priebehom podujatia, ktoré pripravilo
naše Ústredie SVS pre dobrý štart a úži-
tok našich členov na prelome rokov
201 –2012.
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