
…. néhány visszajelzés  
 
Tisztelt Komoróczi Lajos Úr! 

 

Néhány napja csatlakoztam a "Pálinka és párlatkészítők fóruma" című csoporthoz (Facebook), 

olvasgattam érdeklődéssel a bejegyzéseket. Aztán figyelmes lettem egy úriember mindig 

körültekintő, megfontolt hozzászólásaira és nem utolsó sorban, hogy szinte minden egyes 

reagálás mellett egy hivatkozás is szerepel, amely mögött láthatóan egy igen igényes olvasni, 

tanulni való is akad. Így jutottam el az Ön által fémjelzett kukolla.hu oldalra és kezdtem meg a 

böngészgetést. 

Magam is tanár ember vagyok, egészen más területen, de bele olvasva az Ön által írt, szerkesztett 

anyagba, úgy látom, hogy egy rendkívüli anyagra, tananyagra leltem. 

Magam is főzök már néhány éve párlatokat természetesen magánfőzőként, kísérletezgetek, 

próbálom a tudásomat finomítani, de igyekszem a jó pap mintájára folyamatosan tanulni. Azt 

gondolom, hogy jó helyen vagyok. 

Ez úton engedje meg, hogy gratuláljak az Ön által működtetett informatikai felülethez. 

Munkájához - áldásos tevékenységéhez - további sok sikert és jó egészséget kívánok. 

Tisztelettel: Mihalik Béla 

 

Szerintem nagyon jó és összeszedett oldal, és ha megengeded, amikor kérdés merülne fel a 

fórumon és elég bátor lennék válaszolni, akkor linkelném az oda illőnek vélt Kukolla oldalt.  

Tamás Tom Barta 

 

Néztem az oldalt, nagyon szép, alapos munka! Gratulálok hozzá, meg az elmúlt évek 

missziójához is!  

Mikola Bence 

 

Kedves Lajos! Igen belenézni szándékoztam, de nem sikerült belenéznem mert intenzív olvasássá 

fajult a dolog!  Gratulálok, mert eddig mindenre ami érdekelt és tudni akartam megtalálható 

benne! Nem tudtam a végére jutni annyi infó van benne mégpedig ÉRTHETÖEN ! Tényleg 

érdemes ajánlani mindenkinek !! Köszönöm minden kezdő pálinkafőző nevében ! Innentől a 

bibliámmá vált! Kívánok ezúttal jó egészséget és csodálatos pálinkákat!  

Üdvözlettel: Faller István 

 

Amúgy jól néz ki.Gratulálok  Továbbra is állítom nagyon klassz az oldal   

Szöllősi Edit 

 

Szuper! Gratulálok! 

Borsos Botond 

 
Kedves Komoróczi Lajos! Igencsak örömömre szolgál, hogy olvashatom a fenti sorokat és láthatom az 

elkészült honlapot! Kevés (ha jól összeszámolom akkor csak magát) olyan elhivatott embert láttam aki 

ennyi mindent tesz a Magyar pálinkáért, és a saját illetve mások tapasztalatát megosztva szinte hirdeti 

ennek a szép kultúrának az igéjét! Örülök hogy az ismerőseim között tudhatom, habár személyesen még 

nem találkoztunk, de remélem mielőbb sor kerülhet rá! Annak külön örülök hogy lelkes ismerősöm 

Andrea Horváthné Tóth is segített ezt összehozni, tőle szintén sokat lehet tanulni! Nagyon remélem, hogy 

még sokáig fogunk tanulni magától és sok mindenki ezt az utat fogja követni! Tiszteletem! 

… Nagyon ajánlom ezt a weboldalt: https://kukolla.hu/  Olvass sokat az oldalon! 

Imre Norbert 

 

 

 

http://kukolla.hu/
https://www.facebook.com/komoroczi.lajos?__cft__%5b0%5d=AZWbU84Htaim05JiV123LzYoaP-L5AxoqdPS2aQBvtWhvha574xUN98hQqpQB4D03eHaNGeJAzjtngkd7zceepkWNg9ON0jcOmtfC1eziiXyK83-NnCiodl_-rpUSCosSzs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007985050730&__cft__%5b0%5d=AZWbU84Htaim05JiV123LzYoaP-L5AxoqdPS2aQBvtWhvha574xUN98hQqpQB4D03eHaNGeJAzjtngkd7zceepkWNg9ON0jcOmtfC1eziiXyK83-NnCiodl_-rpUSCosSzs&__tn__=R%5d-R
https://kukolla.hu/?fbclid=IwAR26ys_hp_FrFMubP7HWTxWXZmIx2wb9gfDgRZVjPvtvv7q7x1TwaSiBqfQ


Nagyon sokat lehet tanulni az oldalról. Köszönjük a sok hozzáadott munkát. 

Továbbra is sok erőt hozzá. 

Károly Ottmár  

 

Giga nagyszerű oldal tényleg önzetlenül minden segítséget meg kapni  

Gratulálok és köszönöm szépen 

Cseh János 

 

Ha valamire kíváncsi vagyok, vagy nem értem, inkább ott keresem a választ. Persze csak a 

pálinkásakat.  

Prandler Tibor 

 

Nagyon jó oldal. Mindenkinek ajánlom az olvasgatását. 

Sólya Nándor 

 

Én is elidőztem ott jó sokáig! Remek oldal! Köszönjük. 

Gyöngyi Szűcsné Tihanyi 

 

Komoróczi Lajos segített! Hiába mutattak a jelek arra, hogy készen áll azért nem mertem 

egyértelműen kijelenti. De megerősített a link ( https://kukolla.hu/wp-

content/uploads/2021/02/Elerjedt-e-a-cefre.pdf )! Köszönöm!  

Miskolczi Dániel 

 

Kedves Lajos! 

Gratulálok az oldalhoz! Egyszerű,rövid,de lényegre törő fogalmazás,(ami a legfontosabb) 

mindenki számára érthető,gyakorlatias . Kiváló,hozzáértő pálinkafőzők írják le tapasztalataikat. 

Hozzám valószínűleg azért áll közelebb, mivel néhányukat személyesen is ismerem. Élvezettel 

olvasom az írásokat, hiszen valamennyi főzési "tapasztalatom"azért a ˙Zoli jóvoltából van, (ezt 

csak szerényen írom). Tehát az itt elhangzottak és látottak nem hangzanak számomra idegenül. 

Attól függetlenül,hogy nem fogok pálinkát főzni,illetve nem inaskodom többet a Zolinak, 

figyelemmel kísérem a Kukollát, és jó szívvel ajánlom az oldal követését másoknak is!  

Üdv: Ifkovicsné Klári  [ ˙Zoli = Greencorner, pálinkás barátunk, aki már az égben főz ] 

 

 

Ez nagyon jó. Minden hobbi pálinkakőzőnek lehet ez a bibliája 

Kovács Ferenc 

 

Tisztelt Komoróczi Úr! Kedves Lajos!  

A Cefrekirályok Facebook csoportban találkoztam Önnel, illetve korábban az Index fórumról is 

ismerős az Ön neve. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy nagyon meggyőzött a tudása, 

munkássága, ezért bátorkodtam felvenni Önnel a kapcsolatot. Rendkívül hasznosnak tartom azt az 

információbázist, amit a kukolla.hu-val létrehoztak.  

Azt tapasztalom a környezetemben, hogy habár sokan főznek/főzetnek pálinkát ezen a vidéken is, 

sajnos nincsenek tisztában alapvető dolgokkal… Láttam a YouTube-on, hogy előadásokat is 

szokott tartani. Érdeklődnék, hogy van-e arra lehetőség, hogy esetleg itt, az ország másik felében 

is csináljon egy előadást?  

Arnóth Sándor 

 
A Kukollával kapcsolatban csak az elismerésemet tudom kifejezni. Le a kalappal előttetek és a 

munkátok előtt. 

Lunczner Zoltán 

 

https://www.facebook.com/groups/1971916453071409/user/1735155717/?__cft__%5b0%5d=AZXz8IwkL7HpEUvry46wBj2UCmocNlfgRSNI1b4D7-DsPwOjno7e4maVJbdyW3HzGfwWiom2iP4ShCYHUPySER1WkiBKTtSlDC7DKsYhJbEMPcVQTiK14lbzip2HCB2AekydtnG_5MSImDxFgAw6t2JdMD05BPr-Mr43axMIA85EsU07egX2U9RT_YzwtdYigew&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/1971916453071409/user/1735155717/?__cft__%5b0%5d=AZXz8IwkL7HpEUvry46wBj2UCmocNlfgRSNI1b4D7-DsPwOjno7e4maVJbdyW3HzGfwWiom2iP4ShCYHUPySER1WkiBKTtSlDC7DKsYhJbEMPcVQTiK14lbzip2HCB2AekydtnG_5MSImDxFgAw6t2JdMD05BPr-Mr43axMIA85EsU07egX2U9RT_YzwtdYigew&__tn__=R%5d-R
https://kukolla.hu/wp-content/uploads/2021/02/Elerjedt-e-a-cefre.pdf
https://kukolla.hu/wp-content/uploads/2021/02/Elerjedt-e-a-cefre.pdf


Egy kis időt szántam a tanoda kínálatából. Azt hiszem egy darabig elleszek. Nagyon jó az 

összeállítás. Ajánlom mindenkinek. Talán lecsökkennének az idegesítően napról-napra visszatérő 

alapkérdések ha "tanulótársaim" is olvasgatnak. Jó pap is holtáig tanul. A könyvtár mindenki előtt 

nyitva. 

Zoltán Nagy 

 

Kedves Lajos! Még egyszer gratulálok a munkádhoz!Minden elismerésem! 

Germán Jakab 

Azt hiszem, aki veszi a fáradságot és végig olvassa: minden kérdésre választ kap! 

Járvás Ferenc 

 

Köszönöm szépen, hogy ismeretlenül is ilyen kedves volt! Nyomon követem a “munkásságát”, 

amelyhez tiszta szívből gratulálok. Sok idő és energia a közösségért!  

dr. Kiss Eliza 
 

Lajos! Ez nagyon hasznos. Ügyesek vagytok és alaposak 

Gyenesei István 

 

Köszi! Nagyon jó oldal! 

Tibor Kassay 

 

Nekem is hasznos volt ez az oldal. Bár a tanultakat még csak eztán fogom kamatoztatni, de 

nagyon hasznos volt, én is köszönöm!  

Szabó Ádám Krisztián 

 

Tisztelt Komoróczi Lajos! 

Olvasva és nézegetve az oldalán található dolgokat, elmondhatom, hogy ilyen egyedülálló 

csokorba gyűjtéssel még nem találkoztam. Rendkívül hasznos információk vannak az oldalon, 

több közülük olyan , melyet máshol még nem is találtam meg ilyen formában. Aki csak 

elméletben foglalkozik pálinkafőzéssel annak is érdemes elolvasni néhány "segédletet", 

én személy szerint köszönöm ezt az oldalt: www.kukolla.hu 

Üdvözlettel: Szalóki Szabolcs  

 

Üdvözlöm  Komoróczi Úr,  

Nagyon hasznos és jó az oldal, követem a kukolla.hu-t és a facebookon is a kukolla eseményeket. 

Nagyon hálásan köszönöm a válasz emailjét és a becsatolt linkeket. 

Én most ismerkedem a pálinkafőzés tudományával. Jó egészséget kívánok és minél szebb, jobb 

párlatot minden magán és nem magán főzőnek.  

Üdvözlettel: Király Róbert Liverpoolból 

 

Tisztelt Komoróczi Lajos! 

Kezdő vagyok a pálinkafőzés terén. Nagyon sok hasznos dolgot tanultam Öntől ezen az oldalon 

keresztül! 

Szeretném megköszönni,hogy idejét energiáját nem kímélve összeállította ezt a szuper anyagot! 

Üdvözlettel: Római Sándor Szeged 

 

Kezdő főző vagyok,2020-tól használom az irányított erjesztést. Nagyon köszönöm a riportot, 

amit az E-pálinkán adott, nagyon hasznos anyag. … és vigyázunk, „hogy az a kis kutyaszar,ne 

kerüljön bele.”  Minden tisztázáskor valaki mondja.  Imádom azt a videót, sokszor végig 

néztük. Köszönjük.  Nekem nagyon sokat segített. 

Halmosi Zoltán 

 

http://www.kukolla.hu/?fbclid=IwAR2_FM8O6PEQ3TDxJyyXoDCWRnFy6l-wpnkDgyisPEFfKday943QEJE8YZQ


 
Kedves Lajos!  

 

Ez a levél már régóta várat magára, noha többször jeleztem már, hogy töretlen lelkesedéssel vagyok 

rajongója a Kukolla szellemiségének. Ugyan csak néhány hónapja ismerjük egymást, de számomra ez egy 

fontos állomása a szakmai fejlődésemnek.  

 

Korábban borral foglalkoztam, amely jelent egyfajta elhivatottságot a szakma irányába. Ráadásul nagyon 

rövid ideig irányítottam is kormányzati szinten a pálinka ágazatot. Egészen pontosan tudom, hogy valamit 

csak akkor lehet megérteni, ha saját magunk szerzünk benne tapasztalatot.  

 

Ebben a pálinka kapcsán volt némi elmaradásom, emiatt évek óta szerettem volna elsajátítani a készítés 

technológiáját. Év elején iratkoztam be egy OKJ képzésre, amely a COVID miatt sajnos online zajlott. A 

tananyagokat tanulmányozva éreztem mindig, hogy szükség lenne valamire, ami nem papírszagú, ami 

inkább közel áll a pálinkafőzés tudományához, mint a leírt mondatok mantrázásához. 

  

Azonban már korábbi tanulmányai során is megszoktam (jogász vagyok), hogy az ember leül és magol, 

jobb híján. Miután annyit tanultam már, hogy meg is untam, próbáltam vadászni egy közelebbi 

vizsgaidőpontot, hogy „túl legyek” rajta. Ekkor az egyik pálinkás fórumban feltéve kérdésem, Te nagyon 

készségesen segítettél vizsgaszervezői kontaktot találni.  

 

Noha végül a bürokrácia megakasztotta az átjelentkezésemet, de gazdagabb lettem valamivel. Azzal a 

tudással, amelyet te összegyűjtöttél és közkinccsé tettél az interneten. Először csak a videókat néztem és 

hallgattam és közben folyamatosan rácsodálkoztam: lehet ezt ilyen egyszerűen is közvetíteni. Rengeteg 

addig megtanult mozaik állt helyre hirtelen, ahogy előadásodat hallgattam. Nem beszélve arról, hogy az 

általam sokáig keresett életszagú gyakorlat is benne volt: „ a trükszik”, ahogy mondani szoktad.  

 

Aztán elkezdtem a Segédleteket is tanulmányozni, s egyre mélyebbre ástam magam ebben a világban. 

Élveztem, ahogy álltak össze az ismeretek és kivilágosodtak az összefüggések. Az egész egy 

megnyugtatóan szép halmazt alkotott. A végül szinte minden elolvastam, megnéztem és meghallgattam, 

amit az évek során felhalmoztál a netes térben. Összeállt egy olyan tudás, amely nem tankönyvszagú volt, 

meglehet nem is olyan precíz, de mindenképp magabiztos.  

 

A vizsgára tartva az autóban még ezeket a hanganyagokat hallgattam, hogy ne legyen üres idő. Aztán 

cefrézést, finomítást és jogi tételeket húztam. Öröm volt látni a meglepetést a vizsgáztató arcán, amikor 

magabiztosan beszéltem a sejtfeltárásról, kénsavas PH beállításról, meg is kérdezték, főztem-e már pálinkát

 és persze a legvégén jogászként éppen a hatályos jogi kérdések mentek a legkevésbé, annyira 

belelovaltam magam a technológiába. 

 A végén pedig nagy ötössel zártam, ami persze semmit nem jelent, mert soha nem főztem és talán nem is 

fogok főzni pálinkát. Amiért nekem fontos volt, hogy megértsem a folyamatot, mert jogászként a miért és 

a hogyan működik kérdésekre szeretek inkább választ kapni. Talán úgy tudok a legtöbbet adni a pálinkás 

társadalomnak, ha megértem a napi problémáikat. 

Nagyon szépen köszönök Mindent! A segítőkészséget, az elhivatottságot és a tudásmegosztást! Nagyon 

sok erőt és kitartást a következő időszakra is, hiszen itt a nyár, itt a szezon! Remélem, hogy egyszer 

személyesen is találkozunk!  

dr. Kiss Eliza 
 

Lala, kitűnő ötlet, kiváló megvalósítás! Gratulálok! 

Cséry Katalin 

 
 

Nagyon hasznos. Köszönöm a fáradozást. 

Bóta Imre 

 

Gratulálok! 

Nink Károly 



 

Nagyon jó! 

Kuprivecz József 

 

Szakmailag is tökéletes oktatóanyag. Gratulálok! 

Kocsis Lajos 

 

Elismerésem 

Gyöngyösi Zsuzsa 

 

Ez igen, gratulálok Lajos! 

Bazsika Ildikó 

 
Beleolvastam pár általam érdekesnek vélt segédletbe. Nagyon jó, lényegre törő, és elmondhatom, hogy az 

elmúlt negyedórában megint tanultam valami újat. végig fogom olvasni az egész honlapot. Köszönöm 

elhivatottságodat minden téren. 

Szabó Gábor 

 

Gratulálok !  

Szabó Siklódi Lia Gabriella 

 
Köszönöm a segítséget, nagyon jó az oldal amit belinkeltetek, olvasgatok majd még sok mindent itt. 

Stvn Bos 

 

De jó, hogy ezt elolvastam! Ez egy kiváló oldal. Végre minden, amire kíváncsi vagyok, egy helyen. 

Hálásan köszönöm! 🙂 

Gábor Viktor Madarász 

 

https://kukolla.hu/segedletek/ itt minden kérdésedre választ kapsz 

Káplár Norbert 

 

https://kukolla.hu/segedletek/  Itt tényleg van minden. Köszönöm! 

Ákos Rajhard 

 

Nem kell nekünk kukolla, nekünk élő/tapasztalt ember kell aki, itt elmagyarázza mit hogy kell! Nem 

olvasgatni akarunk könyvekből..stb hanem hallani/olvasni ITT A CSOPORTBAN AZ EMBEREKTŐL 

AKIK MÁR CSINÁLTAK ILYET, és tapasztalatokat is szerezhetünk ezáltal !!!  

Ferenc Pataki 

 

Köszönöm szépen a segítséget. Az oldalról tanultam szinte mindent. Illetve a kérdésekre való válaszokból 

🙂 Sokat segített. Itt az eredmény 🙂 ( 2 db Arany oklevél a Szegedi Párlatversenyrő l 2021) 

Holnap lesz még egy nagy nap :-)  Kismányokon is volt egy verseny, amin részt vettem. Ott elértem az 

"év pálinkája" díjat is! 

Buzás Péter 

 

Ezt csak megerősíteni tudom  ( Brillante Párlatversenyen több érmes pálinka) 

Nagy Zoltán 

 

Szervusz Lajos! Volt egy kis időm és jelentősen átnyálaztam a Kukollát. Gratulálni szeretnék, kiváló 

honlap!  

Bíró István 

 

Egyebként jó a Kukkola" Nekem nagyon tetszik! 

Dukai Tibor 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkukolla.hu%2Fsegedletek%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OU49sq7_SKnFcNnRq8y_LFbiL4jmee00v8SUV1AOejL08_vB-LlJ6VYw&h=AT1YWwLOWD8xAnLO2apVdDzHTmbKSas6QE4LDSGV57EESiv_sLBuFFgBLfb0r1SxymYdyJ4diAfpKQ8C3Bt0R_VIGEcqIjLvxIS5MZ4keqcq19RJ2RASUBHPYoygvYusV9IeUw


Tisztelt Komoróczi Lajos Úr! 

 

Honlapját böngészve, a gyakorlati oldalról megközelítve nagyon sok  hasznos információt  kaptam a házi 

pálinka főzésről. 

Köszönettel: Dr. Prozlik László 

 

Tisztelt Lajos! Jómagam szenvedélyes kezdő vagyok. Az interneten lévő jegyzetei kiválóan összegezik a 

párlatfőzés tudományát. Nagyban hozzájárult a cefrézési és a lepárlási technikám javításához. Köszönöm 

a válaszát és az iránymutatást. Itt az ideje hogy kilépjek a 48 fokos opálosodás-mentes komfortzónából. 

Tisztelettel,  

Tóth Richárd 

 

A honlapjához gratulálok! 

Csete Árpád 

 

Több ideje böngészem az önök honlapját, facebook csoportját amelyek számomra nagyon fontos 

információkat tartalmaznak. Egy romániai látogatást nem terveznek, egy-egy kurzussal összekötve? 

Szívesen segítenék a megszervezésben, adnám a helyet, szállást, tudnánk próba főzést is csinálni, vagy 

cefrézést vagy bármit ami hasznos lenne az itteni embereknek. 

Bán Péter 

 

Igen! Nagyon hasznos tanácsokkal, útbaigazításokkal láttak el!! Köszönet nektek! Szerintem nagyban 

hozzájárultatok ahhoz, hogy gyakorlatilag az egy éves kísérletezésem,működésem alatt nem volt 

kidobandó termékem!! Minden páleszom nagyon jó minőségű lett (ezt mondják, mert én anti vagyok). 

Sok jó tanáccsal láttatok el, vagy direktben,vagy csak úgy, hogy kukkoltam és tanultam!! Még egyszer 

köszönöm és kell ez a fórum!!!! 

Attila Molnár 

 

Egy példamutató kezdeményezés sikerét láthatjuk! Ami azért jó, mert jó! Ahogy Cingár mondta 

Ehhez csak gratulálni lehet! Gratulálok, és egyben köszönöm hogy itt lehetek. 

Imre Norbert 

Nekem is nagyon sokat segített - a legtöbbet Andrea Horváthné Tóth és Kása Tibor mellett. Idén 

Mohácsra viszek is pár tételt megmérettetni, amik a kukollás elveket követték, majd beszámolok 

az eredményekről  

Málovics György 

 

Tisztelt Komoróczki Lajos!  

 

Örömmel néztem és hallgattam a kukolla.hu internetes portálon az Ön előadásában a 

cefrézésről és a lepárlásról készült videófelvételeket. Nekem is van egy 100 literes 

"destillátori" kisüsti főző a tulajdonomban.  

Egy katolikus paptól  tanultam a pálinkafőzés tudományát. Az lenne a kérésem, hogy 

szíveskedjen részemre  utánvéttel elküldeni a I. rész a cefrézés---II. rész a lepárlásról készített 

jegyzeteket.   

Tisztelettel: Kovács Adorján 

 

Igen, tudom, de arra gondoltam, hogy újra kéritek a válaszokat. Ezért újra megválaszoltam a 

belépéskor feltett kérdéseket. Biztos, ami biztos alapon. Ugyanis nem szerettem volna kikerülni a 

csoportból. Rengeteget tanultam már eddig is tőletek, és ezt hálásan köszönöm neked, és a többi 

nagy gyakorlattal, és tapasztalattal rendelkező fórumozó társaknak. 

Id. Tardi Béla véleménye 

 

https://www.facebook.com/groups/310042900903962/user/100007985050730/?__cft__%5b0%5d=AZUw6A8KhVry5KJhRh7c_pcUDt58Sjgdm_LyMWRL5E_9f0uaVv36OgVbtJoSvGkN1pYbEhb9OoNoTE3GotrYBPtSOsdMAOneMxhw9ZbRKdiSdMOsxpMM18G0sHeJsV0-VtDhQLjXpBSahIKH6mDBpYgvJNJSRkqxTeChcxcG3z3SQe0JzvCc0yKzUwBDCiDUQNo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/310042900903962/user/100001282459965/?__cft__%5b0%5d=AZUw6A8KhVry5KJhRh7c_pcUDt58Sjgdm_LyMWRL5E_9f0uaVv36OgVbtJoSvGkN1pYbEhb9OoNoTE3GotrYBPtSOsdMAOneMxhw9ZbRKdiSdMOsxpMM18G0sHeJsV0-VtDhQLjXpBSahIKH6mDBpYgvJNJSRkqxTeChcxcG3z3SQe0JzvCc0yKzUwBDCiDUQNo&__tn__=R%5d-R
http://kukolla.hu/


Ezt a kukkolás csoportot böngészem - Jó az oldal, vannak hasznos infók rajta 

Lehet tanulni 

Ákos Rajhard 

 

Mihály Kucsar 

Nagyon vágod a cefrezest szerintem jól 

 

Van értelme olvasni az oldalt. Rengeteg hasznos tanács és tapasztalat vitt előre. Köszönöm a 

segítséget! 

Buzás Péter 

 

Ezt csak megerősíteni tudom 

Nagy Zoltán 

 

egyetértek. Ez a csoport ebben (is) különb, mint a többi pálinkás csoport: nincs fikázás, 

veszekedés, hanem támogató, konstruktív hangnem. Emiatt (számomra) egyszerűen jó itt lenni - 

ellentétben sok más pálinkás csoporttal. 

Málovics György 

 

Köszönöm szépen a befogadást! Kezdő pálinkafőző vagyok, érdeklődve olvasom a 

hozzászólásokat. Sokat lehet tanulni belőle. Sok, finom zamatos pálinkát kívánok minden 

készítőnek! 

Klucsó Sándor 

  

1 hét? Ez nem semmi. Az oldal pozitív voltát bizonyítja no meg azt, hogy igény van a mind 

magasabb tudásra. Csak így tovább!  

Gratulálok 

Zoltán Nagy 

 

Jó napot kívánok. Bocsánat a zavarásért de láttam a kommentekbe, hogy nagyon vágja a pálinka 

főzést. Olyan kérdésem lenne, hogy ki forrt a birs cefrém … 

Richárd Pércsi 

 

Egy igazi úriember! Köszönöm! 

Koselák Zoltán 

 

    

Egyébként aki ennyi szakmai jó tanácsot hasznos leírásokat ad a csoportban igazán csak 

elismerést érdemel!  

Ferenc Járvás 

 

Kedves Lajos! Nagyon köszönöm a filmet!De mindenek előtt azt a lelket,amivel megáldott Téged 

az Úr A lányok nevei pontosan szerepelnek. Áldás,békesség 

 Zichy Emőke református lelkész 

 

Most olvasom ...... Pálinkafőzésről és cefrézésről tartasz majd előadást Uram!?!? Ne értsd félre, 

nem leszólni szeretnélek, DE (!!!) ilyen tudással, szakmai háttérrel nem gondoltam volna, hogy 

szóba állsz ismeretlenül egy magamfajta laikus emberrel!!!  Respect!!!  

Csaba Gazdóf 

 

 

https://www.facebook.com/mihaly.kucsar?comment_id=Y29tbWVudDoxNDY3MTI0ODA5NzA3OTlfMTQ5Nzc3NDYwNjY0MzAx&__cft__%5b0%5d=AZVnPpSBmgVe3yximEAAVOjyDxgxKL6zpE9U1Y8kvstaog0iI7O_Pp8EIGPpy4BMG2mcxdRLRO_r59un6lRk_56MrHksAAbV2FGRMTQHduShRViFtHDZNwBvT09kg-5HjkynNJ_nkHsn7JofDgWu-yROFbejOzmxfE6o1v3W9VL0_dYQsBPp4r15w2BrTRhvUJI&__tn__=R%5d-R


Igen! Nagyon hasznos tanácsokkal, útbaigazításokkal láttak el!! Köszönet nektek! Szerintem 

nagyban hozzájárultatok ahhoz, hogy gyakorlatilag az egy éves kísérletezésem,működésem alatt 

nem volt kidobandó termékem!! Minden páleszom nagyon jó minőségű lett (ezt mondják, mert én 

anti vagyok). Sok jó tanáccsal láttatok el, vagy direktben,vagy csak úgy, hogy kukkoltam és 

tanultam!! Még egyszer köszönöm és kell ez a fórum!!!! 

Attila Molnár 

 

Kukolla Háztáji Pálinkász már az is figyelemreméltó teljesítmény, hogy ezeket összegyűjtötted és 

itt egybe kitetted.  Tényleg le a kalappal előtted.  

Lunczner Zoltán 

 

Köszönöm szépen! És váljék egészségére mindenkinek a tudás amit itt birtokba vett!  

Törőcsik Zoltán 

 

Külön köszönet Komoróczi Lajosnak ,a birs cefrézésében adott/megosztott tanácsaiért ! 

Péter Gyula 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/kukolla1?__cft__%5b0%5d=AZVmye32rMa_Nnshk0_GZQlJG2JeIi4hOnnqwIiiS0SMCKqLHxq8YFXoC1L8dAR3CnUiUkhCXR9NWXWuiED3QcwCbJ1b4zwVomtqpAtn67wWLA-q7oHKBCgsJySBqTCOn-0&__tn__=R%5d-R

