Stoly se prohýbaly pod tíhou klobás
Devětapadesát vzorků klobás nabídli k ochutnání návštěvníkům žarošického koštu výrobci domácí i zahraniční

Uzenářské speciality chutnaly návštěvníkům všech věkových kategorií. Paprikových klobás mohli sníst, co hrdlo ráčí. Foto: Denlk/Petra Čechová
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Žarošice - Vůně tradičních
masových výrobků se v sobo
tu linula okolo hospody U Julků v Žarošicích. Na dvanác
tém ročníku Koštu klobásků
se sešlo na devětapadesát
vzorků různých stylů. Pétičlenná porota se snažila vy
brat toho nejlepšího autora
masové dobroty. Po nich
ochutnávali
návštěvníci.
„Klobásky soutěžily ve dvou
kategoriích, domácí výrobci a
živnostníci. Máme jenom ty
tepelně opracované. Čabajku
tady lidé nenajdou," uvedl je
den z organizátorů tradičního
koštu Valdemar Sedláček.
Jak také upozornil, vybrat
tu nejlepší bylo velmi těžké,

zvlášť když se už po pár kous
cích chutě mísí dohromady.
„Porotci hodnotí vzhled, vů
ni, mozaiku a soudržnost. Ta
ké je důležité, jestli kloháska
krásně voní udímou, jestli
třeba nemá kyselou pachuť
dřeva," vysvětlil Sedláček.
Porota nakonec zvolila. Na
prvním místě se za živnost
níky umístilo ZD Rostěnice s
klobáskou číslo devětaťřicet.
Druhé bylo
hodonínské
MASPRO a bronzové Pepíč
kovo Řeznictví z Holasic. Z
domácích výrobců se na prv
ních dvou příčkách umístili
Žarošičtí Josef Konečný a Ra
dim Sedláček. Třetí příčku
obsadil Stanislav Zedník z Ří
čan. Výherci získali nože, su
dy na maso a další pomůcky

potřebné k výrobě masných jevily i nepoživatelné vzorky.
produktů. „Vzorky věnovali Letos ale ne. Jsou opravdu
výrobci od Jihlavy až po Lip výborné," prohlásil moderá
tovský Mikuláš," pozname tor.
„Koštovat" uzenářské vý
nal organizátor.
Na ochutnávku přivezl své robky přijela do zhruba tisí
výtvory i Libor Průcha z Bí- cové vesnice na Slováčku ro
tovčic na Jihlavsku, který dina Evy Krejčí z Brna. Zcela
skončil na devátém místě. „K poprvé. „Kamarádka tady má
žarošické výstavě mě přivedl příbuzné, kteří na ochutnáv
švagr, který odsud pochází. ku pozvali také nás," svěřila
Přijel jsem podruhé a nejvíc se Krejčí.
mi chutnají samozřejmě moje
Na plastovém tácku si spo
lu s krajícem chleba odnášel
klobásy," zasmál se muž.
Všechny vzorky byly podle ke stolu dvanáct vzorků To
moderátora koštu a zároveň máš Pavlus z Bohatých Málcimbalisty Petra Večeři na kovic na Vyškovsku. „Boduje
velmi vysoké úrovni. Doda u mě vzorek číslo tři, jelikož
vatelé se chtěli vytáhnout má sladkopálivou chuť na po
„Hodnocení bylo opravdu vrchu a uvnitř je velice pi
hodně těžké. V minulých le kantní. Oceňuju í na hrubo
tech se nám stávalo, že se ob nařezané maso. Je prostě vý

borný,"
pochvaloval
si
Pavlus.
A jak na dobrou klobásu?
Podle vítěze Josefa Konečné
ho není potřeba žádný speci
ální recept ani koření. „Svoji
recepturu používám už dva
náct let. Dělám to, jak se říká,
postaru. Pro výrobu použí
vám hovězí maso, kousek
bůčku, trochu vepřového a
koření," vyjmenoval ingredi
ence Konečný.
K ochutnávce masových
specialit návštěvníkům vy
hrával harmonikář Ivan Jedovnický z Dubňan,_____
který vystupoval, v |2C |
doprovodu cimbalisty MEjflj
*
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