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 Goral Vodka Master története már a 2008-as 

évben elkezdődött. Hosszú és kemény munka után megszü-
letett a tökéletes végeredmény, mely a Goral Vodka Master 
nevet kapta. Ahogyan arra a neve is utal, egy vodkakülönle-
gességről van szó, melynek páratlanságát a különleges előál-
lítási folyamat garantálja: hétszeres lepárlás, hétszeres szűrés. 

A Goral Vodka Master neve a goral szóból szárma-
zik. Goral ember az, aki zord körülmények 
között él a Kárpátok hegyei között Szlo-
vákiában, Csehországban, Lengyelor-
szágban és Romániában. Goral, a 
hegyi ember, már emlékezet óta 
a Magas-Tátra fenséges csú-
csai között él, része a termé-
szetnek, kiemelkedik magas 
fizikai képességével valamint 
szívósságával. Jellemzőjük a 
lelki tisztaság és fizikai erő. A 
kellemetlen időjárási viszon-
tagságok közepette nagyon jó 
hatással volt a goral emberre a 
hihetetlenül finom szeszes ital, 
amely kellemesebbé tette az erdőben 
való életet a nehéz munka után.

A Goral Vodka Mastert Stara Lubovnán, 
a Magas-Tátrához közel eső szeszipari gyárban gyárt-
ja a GAS Familia cég. A vodka Jan Krak lepárló mester 
kezemunkáját dicséri, aki élete művének tekinti a Goral Vod-
ka Mastert, ami idén elnyerte a nemzetközi vodka verseny 
7. díját. A vodka egyébként ultra prémium kategóriában 

több alkalommal is aranyérmet 
nyert, New Yorkban, Chicagó-
ban, Cannes-ban és legutoljára 
Hong Kong-ban! 

Jan Krak hosszú, kitartó mun-
kájának köszönhetően fejlesztette 
ki termékét, ami a legjobb minő-
ségű búzából és a Magas-Tát-
ra legtisztább forrásaiból készül. 
A tökéletesség eléréséért a vodka 
még egy többszörös szűrési folya-
maton megy keresztül. A Goral 
Vodka Master finom selymes íze, 
pörkölt dió, faszén és fekete bors 
illata 3–4 °C-on mutatkozik meg 
a legteljesebben. 

A minőség azért biztosított, 
mert az alapanyagok is (búza) a 

legszigorúbb kiválasztáson esnek 
keresztül. A gyár évente 13 mil-

lió liter tiszta szeszt gyárt, mely-
nek nyolcvan százalékát más 
cégeknek értékesíti. 

Magyarországon is 
népszerű
Magyarországon a nyáron 

mutatták be, egy jótékonysá-
gi árverés keretében, ezt a világ 

legtisztább vodkájaként emlegetett, 
minőségi italt. A Goral Vodka az erőt 

és a tisztaságot szimbolizálja. A gyártó azt 
mondja, nem véletlen, hogy ez lett a neve a 

gyémántszűrön megszűrt nedűjüknek. 
A Goral vodka titkáról Jan Krak, lepárló mester nyilat-

kozott.
– Egész életemet a tökéletes íz keresésének szenteltem. Az 

alkohol előállításának ihletét a festői szlovák városka Stará 
Lubovnya 640 éves desztillációs hagyományából merítet-
tem. Az álmom az volt, hogy ennek a tökéletes folyamat-
nak az eredménye egy finom és tiszta ízű vodka legyen. Ez 
az életművem, amit most Önök a kezükben tartanak. A 
Goral Vodka alapját kizárólag a legkiválóbb minőségű búza 
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Gyémántszûrôn is keresztül meGy
A GorAl vodkA

itt a világ 
legtisztább 
vodkája!

Van egy vodka, ami más, mint a többi. 
Tisztább, finomabb. a goral vodka már 
most népszerű nálunk, pedig még nem is olyan 
régen jutott el hazánk- ba a minőségi ital, 
amely számtalan díjjal büszkélkedhet. Most 
egy kicsit közelebbről is megismerhetik, mie-
lőtt megkóstolnák.

A vodkát mindenki 
az oroszok italának ismeri, 

de valójában nem lehet pontosan tudni, 
hogy lengyel, orosz vagy német eredetű-e. 

Annyi bizonyos, hogy a XIII. századtól 
ismerjük, gyógyszerként, gyógyfüvekkel ízesített 

formában. A XIV. században jelenik meg 
Oroszországban, 1454-ben 

Gdanskban (Lengyelország), ahol rozsból, 
búzából, sőt szilvából is készítették. 

1498-ban már eljutott 
Svédországba is.
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alkotja. Az ebből nyert szeszt tovább nemesíti a 
hétszeres lepárlási folyamat. A felhasznált 
kristálytiszta víz a tátrai hegyi források 
kincse, s hogy a tökéletes harmónia 
érezhető legyen, a vodka még egy 
hétszeres szűrési folyamaton, aktív 
szénen, gyémánton és zeoliton 

megy keresztül – magyarázta a szakember, 
aki sajnos négy hónappal ezelőtt elbú-

csúzott a földi világtól, hagyatékul hagy-
ván a világ legtisztább vodkáját.

a legjobb Minőségű 
összeTeVők
A gyár naponta több száz liter 

vodkát állít elő, és bizton állíthatjuk, 
hogy Európa legmodernebb szesz-

ipari gyára. A közös Goral védjeggyel 
ellátott készítmények a legjobb választé-

kot nyújtják, amit csak a gazdag tátrai ter-
mészet, valamint a mesteri goral ügyessége, 

a hagyományos szeszesital receptje adhat. A Gas 
termékcsalád kínálatában a Goral termékek sorozata az 

egyik legkiválóbbra minősített alkoholformák kínálatát képe-
zi, melyek egyéni módon képviselik nem csupán a társadalmat, 
de a környezetet is, amelyből származnak.

–  A Goral Vodka Master egy tökéletes és szigorúan őrzött 
gyártási folyamat kiváló terméke – mondta Kardos Tibor, a 
hazai forgalmazó cég, a Gurlex képviselője.

– A legjobb minőségű összetevők, a mesterek szorgal-
mas munkája, érzékenységük a részletekre és a folyamatos 
minőség-ellenőrzés, mindez létrehozott egy kiváló termé-
ket. Ezért vagyunk őszintén büszkék, amikor látjuk a növek-
vő népszerűségét. A Goral Vodka Master szinonimájává vált 
a kiválóságnak – fogalmazott a szakember és hozzátette: a 
Goral Vodka Master fejlesztési folyamata nem volt egyszerű.  
2008-tól egészen a termék bevezetéséig, 2010 decemberéig 
tartott.

Sokan azt mondják, óvatosan az alkohollal, és minden 
esetben valóban fontos a mértékletesség, de a Goralt talán 
érdemes megkóstolni, hiszen még az ára is megfizethető 
amellett a sok jó tulajdonság mellett, melyet cikkünkben is 
kiemeltünk.  

radics Márk

a rippel TesTVérek is elláTogaTTak 
európa legModernebb szeszipari 
gyárába 
– Gyerekkorunk óta mindig is nagy álmunk 
volt, hogy eljussunk egy szeszgyárba, hihetet-
len izgalmas dolog, hogy milyen technológiai 
folyamatokon mennek keresztül a gabonafélék, 
mire tiszta szesz lesz belőlük – árulta el Rippel 
Feri, aki testvérével együtt két napon keresz-
tül élvezte a Gurlex társaság vendégszeretetét. 
Világbajnok artistáink annyira jól érezték magu-
kat, hogy még egy kis rögtönzött bemutatót is 
tartottak a szesztartályok között, ahol hivatalo-
san még fotózni sem szabad. – Nagyon jól érez-
tük magunkat, olyan helyeken járhattunk, ahova 
csak a szeszgyár mérnökei mehetnek be, sőt 
több helyen még titkos fotókat is sikerült készí-
tenünk, így már mi tudjuk mi a titka a világ leg-
tisztább vodkájának – mesélték mosolyogva a 
Rippel fivérek.
– Nagyon örültünk, hogy a Rippel testvérek elfo-
gadták a meghívásunkat, hiszen ők a saját szak-
májukban hasonlóképpen az erőt és a tisztaságot 
képviselik, akár csak mi – tette hozzá Kardos 
Tibor, a Gurlex magyarországi vezetője, aki meg-
invitálta a szlovákiai gyárba a fivéreket.

Külföldön igen 
divatos, de már 

Magyarországon is kaphatóak 
a nagy vodkamárkák ízesített 

változatai. A leggyakoribb íz a citrusfélék, 
az erdei bogyósgyümölcsök, a vanília 
és a körte vagy alma. Ezek a vodkák 

valódi gyümölcsből, vagy ezek 
kivonatából készülnek.

Fókuszában a villamos 
biztonságtechnika, érintésvédelem, 

a mobil távközlés műszaki 
ellenőrzési feladatainak ellátása áll.

Szolgáltatásaink:

  Építési műszaki ellenőrzés.

  Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelet és a 14/2004. (IV.19.) FMM 
rendelet értelmében.

  Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata
a „9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az OTSZ kiadásáról” alapján.

  Erősáramú villamos berendezések időszakos 
felülvizsgálata a „9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet 
az OTSZ kiadásáról” alapján.

   Kéziszerszámok éves felülvizsgálata 
a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelet és a 
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében.

   Ipari alpinista tevékenység.
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