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Je jako kousnutí při polibku 
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    ZDENĚK VYSLOUŽIL    Univerzita Pardubice     

Palírna U Zeleného stromu brzy uvede nový likér. Vymyslela ho studentka Aneta Abelová: 
Rozhovor Deníku 
 
Prostějov – Mladá studentka pardubické univerzity Aneta Abelová vyhrála soutěž vypsanou Palírnou U Zeleného 
stromu. Podle jejího receptu se tak bude vyrábět nový likér, jehož název však zatím společnost Starorežná tají. 
Redaktor Deníku položil studentce několik všetečných otázek. 
 
* Jak se zrodil nápad vymyslet skladbu likéru? 
 
 Nápad vznikl v rámci soutěže, kterou palírna nechala vypsat. Jednalo se v podstatě o průzkum preferencí 
široké veřejnosti a generování nápadů pod taktovkou inovační společnosti IdeaSense a jejího nástroje Ideapoly. 
Měla jsem více nápadů, od začátku jsem se snažila jít nějakou alternativnější cestou, protože klasických bylinných 
likérů je všude dost a mám pocit, že lidé čekají na něco jiného. Myslím, že tato specifická kombinace chutí si najde 
své místo v klasickém „panákování“ i v koktejlech. Představila jsem si pití, které by mě osobně zaujalo vzhledově, 
chuťově i názvem a podle toho jsem zasazovala jednotlivé ingredience tak, abych byla jakožto koncový zákazník 
spokojená. 
 
* Jaký máte vztah k alkoholu? 
 
 Můj vztah k alkoholu je čistě konzumní. S alkoholem nepracuji a upřímně jsem se nad ním až do této chvíle 
nikdy nezamýšlela. Ale samozřejmě, na jedno s kamarády nebo na dvojku s kamarádkami si zajdu ráda. 
 
* Jste nějak spjatá s Palírnou u Zeleného stromu, rodinně nebo zeměpisně? 
 
 Vůbec nijak. Palírnu U Zeleného stromu jsem do té doby znala pouze podle názvu. 
 
* Chuťově byste přirovnala váš likér k čemu? 
 
 Tohle je opravdu složitá otázka. Nikdy jsem se totiž s takovou chuťovou kombinací nesetkala. I když je to 
možná blbé přirovnání, řekla bych, že je to, jako když vás někdo uprostřed polibku kousne do rtu a najednou máte 
v hlavě kromě toho sladkého pocitu i štiplavou stopu. Chuť je opravdu velmi vzrušující s nádechem tajemna. 
Nebudu ale nic bližšího prozrazovat, na tenhle polibek si každý musí přijít sám. 
 
* Máte raději pivo, víno nebo tvrdší alkohol? 
 
 Určitě záleží na konkrétní situaci. S kamarádkami zajdeme na víno, na festivalu nebo v hospodě s partou 
pijeme jedině pivo. A když je co slavit, tak se připíjí sektem nebo panákem. Takže vlastně piju všechno a zároveň 
nic. Rozhodně to není tak, že bych preferovala jeden druh alkoholu. 
 
Foto popis| ^VÍTĚZKA SOUTĚŽE. Ač nemá Aneta Abelová z Rychnova nad Kněžnou s prostějovskou Palírnou U 
Zeleného stromu zdánlivě nic společného, opak je pravdou. Vyhrála v její soutěži a palírna tak uvede na trh likér 
podle jejího návrhu. 
Foto autor| Foto: archiv Anety Abelové 
Region| Střední Morava 
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