KORTY-ABROSZ
Grafikus Pálinka Bírálati Lap a SPIRITUS PRIMUS –tól
A KORTY-ABROSZ születése
A KORTY-ABROSZ 2010 őszén készült el a SPIRITUS PRIMUS tervező és fejlesztő munkája során. A
borászat terültén évtizedes múltra visszatekintő, fehér és vörös borok karakterét, jellemzőit leíró aromagyűrűk,

és a magas minőségű olívaolajok bírálata során alkalmazott grafikus bírálati gyűrű

már jó ideje segíti a bírálók, ítészek munkáját.
Az égetett szeszes italok bírálatára is kifejlesztettek különböző, komplex grafikus rendszereket. A whisky és
calvados területéről származnak a legismertebb példák. Ezek képezték a KORTY-ABROSZ tematikus,
grafikus és módszertani alapjait, amit a SPIRITUS PRIMUS a magyar pálinkák értékelésére dolgozott ki.
A KORTY-ABROSZ grafikai kialakítását az ART FORCE DESIGN kft végezte.
A KORTY-ABROSZ fejlesztése nem fejeződött be! Folyamatos értékeléssel, finomítással, tartalmi és grafikai
tökéletesítéssel igyekszünk még felhasználó-barátabbá, igényesebbé, értékesebbé tenni.

A KORTY-ABROSZ felépítése
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A KORTY-ABROSZ hat funkcionális egységből áll:
Aroma-pohár (AROMA GYŰRŰ és színbírálati egység)
A pálinka éves ciklusa
Magyarország védett eredetű pálinkái
Pohár-„pontok”
Írásos bírálati rész
Pontozásos bírálati rész (perforált)

A KORTY-ABROSZ AROMA-GYŰRŰJÉNEK felépítése
„Északi-félteke” – Az aroma világa – 5 cikkelyben
„Déli-félteke” – Az ízek világa – 5 cikkelyben

A KORTY-ABROSZ használata
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poharak elhelyezése
töltés
érzékszervi bírálat
írásos jegyzetek
pontozás
a pontszámok perforálása és átadása a bírálat vezetőjének

A KORTY-ABROSZ alkalmazási területei
1. Technikai, technológiai alkalmazások
a. különböző műszaki fejlesztések eredményeinek értékeléséhez
2. Termékfejlesztési alkalmazások
a. fejlesztések üzemi értékeléséhez
b. fejlesztések piaci értékeléséhez,
c. piackutatáshoz
3. Gasztronómiai alkalmazások
a. pálinka-étel párosítások teszteléséhez
b. pálinkával készült ételek kialakításához
c. kóstolók, pálinka-vacsorák lebonyolítása
4. Kereskedelmi alkalmazások
a. HORECA választék kialakításához
b. bírálat nagykereskedelmi beszerzéshez
5. Oktatási alkalmazások
a. Közép- és felsőszintű oktatási feladatokhoz
b. Továbbképzésekhez, felnőttoktatáshoz
6. Szórakoztatási alkalmazások
a. céges csapatépítés
b. privát programok
c. játékos vetélkedők
7. Pálinka/párlat versenyek lebonyolításához, minták értékeléséhez
8. Idegenforgalmi alkalmazások (később több nyelvre is le lehet fordítani)
a. beutazó csoportok, magán vendégek számára a pálinka kultúra bemutatása
b. a magyar pálinka nemzetközi szintű bemutatása, értékelése

