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Genialna jakość
Wielokrotnie nagradzane destylaty
dzięki rozwiązaniom filtracyjnym firmy Eaton
Historia sukcesu: Destillerie
Georg Hiebl
Lokalizacja: Haag, Austria
Zadanie: Selektywna filtracja
destylatów
Rozwiązanie: Płyty filtracji
wgłębnej BECO SELECT®
A i płyty filtracji wgłębnej
BECO® standard
Wynik: Rozwiązania filtracyjne
dla wielokrotnie nagradzanej
destylarni, które umożliwiają
produkcję wysokiej jakości destylatów o bogatym aromacie,
specjalnych właściwościach
sensorycznych i wysokiej odporności na zmętnienie
Dzięki płytom filtracyjnym BECO
SELECT A i BECO standard firmy
Eaton możemy odfiltrować dokładnie to, co chcemy: wydobyć
to, co najlepsze z drobnych destylatów” – podkreśla Georg
Hiebl.
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Od pokoleń tradycją jest,
że w gospodarstwie
Vierkanthof rodziny Hiebl
w Mostviertel w Austrii
produkowane są
destylaty. Dzisiaj Georg
i Robert Hiebl
koncentrują się
szczególnie na jakości
swoich alkoholi.
Przywiązują dużą wagę
do dojrzałości i jakości
surowca oraz stosują
selektywną,
indywidualną filtrację.
Ich filozofia i strategia
dowodzą, że mają rację:
gorzelnia Georg Hiebl
niedaleko Haag w Dolnej
Austrii od 1997 r.
zdobyła kilkaset medali
dzięki swojej koncepcji
jakości – a trend rośnie!
Firma całkowicie polega
na produktach
i rozwiązaniach filtracyjnych firmy Eaton.

W 1993 r. Georg Hiebl przejął
po rodzicach gorzelnię i wraz ze
swoim bratem Robertem nadał jej

Wyzwanie
– produkty, procesy
i właściwy instynkt

nowy kierunek ekonomiczny: pro-

Surowiec do produkcji destyla-

dukcję wysokiej jakości destyla-

tów jest decydującym kryterium ja-

tów. W 1997 r. firma kupiła 150-li-

kościowym: bardzo ważne jest jego

trową destylarnię i zbudowała

pochodzenie–z regionu, dojrzałość

nowe pomieszczenia do zaciera-

i najwyższa jakość owoców ziarn-

nia. Aby sprawdzić poziom jako-

kowych, pestkowych i jagodowych,

ści produktów w tamtym czasie,

ponieważ tylko z wysokiej jakości

bracia przekazali cztery próbki

surowców: w pełni dojrzałych, zdro-

swoich produktów stowarzysze-

wych i czystych owoców można

niu zajmującemu się prezentacją

wyprodukować najlepsze destylaty.

i nagradzaniem najlepszych alko-

Po przesortowaniu owoce są roz-

holi. Wynik w postaci jednego

drabniane, poddawane enzymacji,

srebrnego i dwóch brązowych

zakwaszaniu i fermentacji alkoholo-

medali był najlepszym dowodem

wej z użyciem drożdży. Po fermen-

na to, że firma jest już na dobrej

tacji alkoholowej rozpoczyna się

drodze. Wkrótce pojawiły się ko-

proces destylacji, w którym alkohol

lejne sukcesy; swój pierwszy zło-

jest separowany z zacieru przez

ty medal otrzymali w 1999 r. Od

destylację. Frakcje alkoholu dzielo-

tamtej pory znajdują się w gronie

ne są na etapy: przedgony, serce

zdobywców nagród i kilkakrotnie

i pogony, przy czym rzeczywisty

byli zwycięzcami w klasyfikacji

destylat pochodzi jedynie z serca.

generalnej. W 2013 r. z przesła-

Czas jest kluczowym czynnikiem

nych 52 próbek otrzymali 51 me-

jakości procesu: najlepsze wyniki

dali, w tym 19 złotych, m.in. na-

można osiągnąć tylko dzięki cierpli-

grody „Brandy of the Year”, a nie-

wości i doświadczeniu. W związku

które nawet z największą liczbą

z tym zaleca się szczególnie powol-

punktów, ustanawiając nowe re-

ne podgrzewanie zacieru, by tylko

kordy. Po sukcesach w krajach

lotne i niepożądane substancje,

niemieckojęzycznych nastąpił

takie jak ester kwasu octowego i al-

pierwszy sukces w międzynaro-

dehyd octowy, zostały oddzielone

dowych

np.

we wstępnym etapie procesu i prze-

w „Międzynarodowym Konkur-

dostały się do przedgonu. Gdyby

sie Wina i Spirytusu (IWSC)”

na tym etapie Mistrz destylacji zbyt

w Londynie, gdzie Hiebl otrzymał

mocno podgrzał zacier, utraciłby

tytuł „Butikowego Destylatora

również cenne aromaty, które nale-

Roku 2014”. Sekret ich sukcesu

ży bezwzględnie zachować dla ser-

tkwi w doborze najlepszych su-

ca. Dlatego ważne jest, aby pod-

rowców, starannie prowadzonych

grzewanie w procesie było równo-

procesach w technologii fermen-

mierne. Serce powinno zawierać

tacji i destylacji oraz zastosowaniu

tylko cenne i pożądane składniki,

specjalnej kombinacji rozwiązań

takie jak substancje aromatyczne

filtracyjnych z Działu Filtracji

i alkohol spożywczy. Pogony zawie-

Eaton.

rają składniki o wyższej temperatu-

konkursach,
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