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GAS Familia 

STARÁ ĽUBOVŇA HISTÓRIA 

Stará Ľubovňa, ležiaca na úpätí Vysokých Tatier v srdci Európy, a na území odpradávna 

obývanom goralmi, patrí medzi slovenské kráľovské mestá. Prvá nepriama zmienka o tomto 

mestečku sa zachovala z roku 1235 a odvtedy sa začala písať jeho jedinečná, 640 rokov stará, 

liehovarnícka tradícia. Stará Ľubovňa leží na hranici medzi Poľskom a Slovenskom a celé 

stáročia na ňu vplývali obe krajiny. Dlhých 360 rokov bolo mesto súčasťou zálohy krakovského 

kráľovstva a vďaka tomu si zachovalo kultúru a tradície oboch krajín, medzi ktoré patrila aj 

výroba alkoholu. Stará Ľubovňa sa tak stala popredným centrom križovatiek vtedajších 

obchodných ciest. 

Spoločnosť GAS Familia, s.r.o., vznikla v roku 1994. Jej sídlo sa nachádza pod štítmi 

majestátnych veľhôr v srdci Európy, Vysokými Tatrami. Práve v tejto oblasti leží aj mestečko z 

13. storočia, Stará Ľubovňa, ktoré je už po stáročia známe tradíciou výroby rôznych kvalitných 

a rokmi overených alkoholických nápojov. Spoločnosť GAS Familia, s.r.o., na túto bohatú 

tradíciu nadviazala, a tak tu už desaťročia produkuje nápoje, ktoré ulahodia všetkým zmyslom 

a uspokoja aj toho najnáročnejšieho konzumenta. Počas svojho pôsobenia sa z nej stala 

moderná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou kvalitných 

alkoholických nápojov. 

Svojou činnosťou nadväzuje na bohatú tunajšiu tradíciu liehovarníctva, v ktorej sa 

využíva nevšedné bohatstvo podtatranskej prírody, predovšetkým krištáľovo čistá voda z 

horských prameňov, ako aj obilie, liečivé byliny a plody z podtatranských lúk, záhrad a lesov. 

Zachované tradičné receptúry sa stali základom pre jedinečné variácie produktov tvoriacich 

portfólio spoločnosti GAS Familia, s.r.o.. 

Dnešný moderný závod spoločnosti GAS Familia, s.r.o., vyrába kompletný sortiment 

niekoľkých desiatok druhov alkoholických nápojov a zahŕňa takmer všetky známe a žiadané 

druhy alkoholu. Medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie patrí kolekcia nápojov GORAL a SPIŠ 

ORIGINAL. Kvalita týchto značiek je každoročne oceňovaná a korunovaná oceneniami a zlatými 

medailami z celého sveta. Okrem alkoholu sa v spoločnosti vyrábajú aj obľúbené 100% šťavy 

známe pod značkou FRUXI Fresh a horčice a octy, ktoré zahŕňa portfólio značky GUR.MEN. 
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Súčasťou holdingu je Gurman , BGV – Nestville Distillery a GAS Família. 

  Výhradný distribútor : Gurlex 

  Sieť obchodných predajní :  

    1 DAY – veľkoobchod, maloobchod 
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V portfóliu GAS Familia sa nachádzajú nasledovné značky: 

GORAL VODODKA MASTER 

Logo: 

 

Dizajn: 

 

 

 

 

 

Príbeh značky:  

MASTER DISTILLER 

JÁN KRAK 

Celý svoj život som zasvätil hľadaniu dokonalej chuti. Inšpiráciou mi bola 640 rokov 

stará liehovarnícka tradícia výroby alkoholu v malebnom slovenskom mestečku Stará Ľubovňa. 

Mojím snom bolo priviesť tento proces k dokonalosti a získať tak jemnú, čistú a nadčasovú 

chuť vodky. 

Moje celoživotné dielo je teraz vo vašich rukách. 

 

KTO JE GORAL 

Oblasť v srdci Európy, v drsných podmienkach veľhôr Vysokých Tatier, si dodnes 

zachovala tradičné kultúrne hodnoty. Územie dvoch národných parkov, najcennejších 

prírodných pokladov Slovenska, dodnes strážia gorali, ktorí tu žijú od nepamäti. Ich 

pomenovanie vzišlo z poľského slova „gury“, čiže „hory“, a stali sa večným symbolom tohto 

kraja. Vynikajú fyzickou silou, duchovnou čistotou a odvekou spätosťou s prírodou. 
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NAJČISTEJŠIA VODA 

Voda je nevyhnutnou súčasťou Goral Vodky Master. Voda, ako vieme je jedinečným 

fenoménom – je médiom, ktoré je nositeľom informácií o kvalite prostredia, ktorým 

prechádza. V našej vode sa odráža sila, čistota, sviežosť a pramenitosť tatranských prameňov. 

Geologické výskumy prezrádzajú, že preteká kvartérnymi sedimentami zubereckého a 

bielopotockého súvrstvia. Voda prechádza dlhou cestou od Belianskych Tatier až do 

Ľubovnianskej kotliny, počas ktorej je obohacovaná o minerálne zloženie a je filtrovaná cez 

horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru. 

NAJKVALITNEJŠIA PŠENICA 

Tajomstvo Goral Vodky Master spočíva v použití vysoko kvalitnej tvrdej pšenice a v 

úzkostlivom dodržiavaní predpísaného výrobného procesu. Špičkoví odborníci sa zhodujú v 

tom, že kvalitná vodka sa vyrába kontinuálnou destiláciou čistého pšeničného zákvasu, pričom 

teplota destilácie je taká nízka, aby výsledný produkt obsahoval podľa možnosti len etylalkohol 

a čo najmenej iných (tzv. vôňonosných) prímesí. Len vodka vyrábaná z kvalitnej pšenice má 

lahodnú jemnú chuť a v ústach zanecháva krásny korenisto – zamatový dojem. 

7 – KOLÓNOVÁ DESTILÁCIA 

Dokonalý výrobný proces začína výberom najkvalitnejšej pšenice, z ktorej sa použitím 

7- kolónovej destilácie vyrobí kvalitný lieh. Zušľachťuje sa špeciálnymi karborafinačnými 

procesmi zaručujúcimi hladkosť a jemnosť vo vzťahu k citlivým zmyslom. 

7 – NÁSOBNÁ FILTRÁCIA 

Sedemnásobný systém mikrofiltrácie Goral Vodky Master využíva technologicky 

najvyspelejšie metódy priaznivo ovplyvňujúce jej kvalitatívne vlastnosti. Vodka sa filtruje cez 

špeciálnu zmes prírodných materiálov, ktorá jej zaručuje hladkosť a jemnosť. Tieto 

technologické operácie využívajú systém oxidácie etanolu kyslíkom z aktívneho uhlia, ktorého 

pohlcovacia schopnosť, rozvinutý povrch, doba a rýchlosť prietoku cez zložky prírodného 

kameňa zaručujú originalitu produktu. 
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GORAL VODKA MASTER 

Výnimočná vodka s jemnou, čistou a nadčasovou chuťou, ocenená mnohými expertmi 

a medailami. Goral Vodka Master v sebe spája vybranú odrodu tvrdej pšenice, ktorá prešla 7- 

kolónovou destiláciou. Zjemňuje ju voda z tatranských prameňov a nezameniteľný charakter 

jej dodáva aj 7-násobná filtrácia cez špeciálnu zmes prírodných materiálov, ktorá jej zaručuje 

hladkosť a jemnosť. 

OCENENIA 

CENA DANUBIUS GASTRO 

BRATISLAVA, SLOVENSKO - Ocenená odborníkmi na najväčšej a najvýznamnejšej výstave v 

oblasti gastronómie na Slovensku 2011 

PRODEXPO 

MOSKVA, RUSKO - Zlatá medaila v prestížnej súťaži vodiek v Rusku 2011 

UNITED VODKA 

BRUSEL, BELGICKO - Strieborná medaila udelená medzinárodnou organizáciou UNITED VODKA 

so sídlom v Bruseli v konkurencií vyše 600 vodiek 2011 

UNITED VODKA 

BRUSEL, BELGICKO - V konkurencii viac než 700 vodiek z celého sveta dve zlaté medaily, za 

kvalitu a dizajn 2011 

BEVERAGE TASTING INSTITUTE 

CHICAGO, USA - Strieborná medaila udelená medzinárodnou organizáciou united vodka so 

sídlom v Bruseli v konkurencii vyše 600 vodiek 2011 

BEST DRINK 

KYJEV, UKRAJINA - Zlatá medaila v prestížnej súťaži vodiek na Ukrajine 2012 

CHINA WINE & SPIRITS AWARDS 

HONG KONG, CHINA - Zlatá medaila za kvalitu v najväčšej medzinárodnej súťaží vodiek, 

destilátov a vín v Číne 2012 
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BEVERLY HILLS AWARDS 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - Zlatá medaila v elitnej súťaži liehovín udelená porotou 

vybraných odborníkov 2014 

 

Príchuť a objem: 

Goral Vodka MASRER 40% - 1,75l; 1,0l; 0,7l; 0,5l; 0,05l 

Goral MASTER CRANBERRY – 0,7l 

Goral MASTER GRAPEFRUIT – 0,7l 

Goral MASTER LIME – 0,7l 

Goral MASTER ORANGE – 0,7l 
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ZAMOYSKI BRANDY 

LOGO: 

 

 

DIZAJN:  

 

 

 

 

História Gróf Zámoyski 

Od roku 1882 sa stal  hrad Stará Ľubovňa majetkom posledného súkromného majiteľa 

-  poľského šľachtica grófa Andreja  Zamoyského, ktorý dal hrad hneď po odkúpení opraviť. 

Tento rod hrad  vlastnil do roku 1945. Rod grófov Zámoyských patril po stáročia medzi 

najpoprednejšie aristokratické rody poľského kráľovstva. Jeho nositelia už od čias stredoveku 

zastávali významné štátnické i vojenské hodnosti. Andrej Zamoyovský sa rád zdržiavali v 

prímorských letoviskách v Cannes a Rimini. Tam sa gróf Andrej Zamoyski zoznámil s Karolínou 

de Bourbon, princeznou oboch Sicílií, s ktorou sa neskôr oženil a priviedol do týchto končín. 

Zámoyskí bývali v kaštieli pod hradom, ale na hrade si udržiavali reprezentačné miestnosti. 

Gróf Andrej Zamoyski  kúpil aj minerálne kúpele Vyšné Ružbachy a rozsiahle lesné pozemky v 

okolí Vyšných Ružbách. Po prvej svetovej vojne, keď kúpele zdedil jeho syn Ján Kanty 

Zamoyski, ktorý sa v roku 1929 oženil so španielskou princeznou Isabellou de Bourbon, 

neterou španielskeho kráľa Alfonza. 

PRÍBEH ZNAČKY 

Aristokratická rodina Zamoyskych bola posledným majiteľom Ľubovnianskeho hradu. 

Andrzejovi Przemyslavovi Zamoyskemu učarovala príroda severného Spiša a výnimočnosť 

vodného bohatstva, ktoré tu vyviera priamo zo srdca Vysokých Tatier. V roku 1882 sa rozhodol 

odkúpiť hradné panstvo spolu s neďalekými kúpeľmi Vyšné Ružbachy.  O dva roky neskôr sa 
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Andrzej v Paríži oženil. Jeho manželkou sa stala Carolina de Bourbon, ktorej prislúchal titul 

Princezná dvoch Sicílií. Carolina z lásky k svojmu manželovi prijala život v spišských končinách. 

Spolu s bohatým venom priniesla na Ľubovniansky hrad aj nové trendy vo výrobe a pálení 

alkoholu a to v podobe nového, doposiaľ nepoznaného nápoja - Brandy. Traduje sa, že víno 

dovážané na hradné panstvo z domoviny princeznej podnietilo miestnych k výrobe vínneho 

destilátu do podoby šľachteného brandy kráľovskej chuti s nezameniteľnou arómou. Svojou 

výnimočnou chuťou si získalo čestné miesto na hradnom stole a to pri všetkých významných 

rokovaniach a slávnostiach. Nadväzujúc na bohatú liehovarnícku minulosť tohto regiónu je 

nám cťou pokračovať v tradíciách našich predkov a neustále ich posúvať z pokolenia na 

pokolenie. Brandy Zamoyski je jednou z nich. 

RACIONÁLNE BENEFITY 

- Destilované z mladého vína (základnou zložkou sú odrody Müller Thurgau a Sauvignon) 

- 7 stupňová destilácia 

- Destilujeme max. pri teplote 85°C 

- Maximálny obsah alkoholu v destiláte je 65% 

- Dozrievanie prebieha od 6 mesiacov až 1 rok v 300 l drevených dubových sudoch 

- Blendovanie a egalizácia prebieha v drevených dubových kadiach 

- Dubové kade a dubové sudy sú vyrábané z európskeho dubu, ktorý rastie v nadm. 

výške 800 m nad morom. 

- Unikátny priebeh dozrievania pri teplote od -25°C do +25°C 

Jeho cesta začína výberom toho najkvalitnejšieho mladého vína, kde základnou zložkou sú 

odrody Veltlínske zelené a Rizling, ktoré destilujeme 7 stupňovou  technológiou pri teplote 

maximálne do 85°C.  Takto získavame ten najčistejší destilát s obsahom alkoholu maximálne 

65 %. Jeho dozrievanie prebieha po dobu 6 až 12 mesiacov v  300 litrových sudoch 

z európskeho dubu, ktorý rastie v nadmorskej výške 800 m nad morom. Následne prebieha 

blendovanie a egalizácia v drevených dubových kadiach. Na jeho špecifický proces starenia 

v dubových sudoch má vplyv otvorený skladovací priestor, v ktorom sa teplota pohybuje počas 

roka od -25°C do +25°C. Tieto rôznorodé klimatické podmienky výrazne ovplyvňujú kvalitu 

brandy po senzorickej stránke, pretože sudy pri rôznych teplotách odovzdávajú brandy 

rozličnú intenzitu chutí a vôni. To výrazne vylepšuje chuť samotného brandy. Pri degustácii je 

prvou vnímanou arómou vanilka, následne môžeme cítiť vôňu dubu. V chuti sa nám odráža 
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okrem samotného dubu i chuť pomarančovej kôry a na konci doznieva intenzívna korenistá 

chuť. 

PRODUKT: 

Názov produktu - Zamoyski Brandy 

Kategorizácia produktovej rady - Brandy 

Objem - 0,7l 

Obsah alkoholu - 40% 

Zloženie - Pravý vínny destilát zrejúci minimálne 1 rok v sudoch stredoeurópskeho dubu. 

Vzniklo destiláciou vybraných odrôd vína. 
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JAN II. GIN London dry 

LOGO:  

 

DIZAJN: 

 

 

 

 

O Gine  

Podľa nariadenia 110/ 2008- kategorizácia liehovín 

Gin sa vyrába ochucovaním liehu s arómou s príchuťou borievok, môžu sa pridávať aj iné 

arómy, ale musí prevládať chuť borievok. 

Destilovaný gin: 

Výroba destilátu z macerátu- liehu a borievok, ale iba odrody borievky (Juniperus communis). 

Destilovaný gin sa môže dochucovať aromatickými látkami, alebo aromatickými prípravkami. 

London Gin, alebo London Dry Gin: 

Výroba destilátu z macerátu- liehu a borievok, ale iba odrody borievky (Juniperus communis). 

Nesmie sa sladiť ani prifarbovať. A nesmie obsahovať žiadne pridané zložky. 

História Ginu 

Gin pochádza z Holandska, kde bol objavený v roku 1650. Vynašiel ho Franz de le Boë 

známy skôr pod menom Franciscus Sylvius, profesor medicíny na univerzite v Leidene. Dr. 

Sylvius chcel pôvodne nájsť lacné diuretikum, ktoré by použil ako liek na obličkové problémy. 

Zmiešal teda dve močopudné suroviny – olej z borievkových bobúľ a obilný destilát. Takto 

vzniknutú zmes nazval genever (fr. genévrier = borievka). Anglickí vojaci nazvali tento nápoj 

„holandská guráž“ a priviezli ho do Anglicka, kde natoľko zachutil, že sa považoval za národný 
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nápoj. Druhý typ ginu, ktorý vyvinuli v Londýne sa nazýva dry gin, niekedy tiež London dry gin, 

čo naznačuje mesto, kde bol prvýkrát vyrobený. Tento typ, ktorý sa od holandského odlišuje 

nielen výrobou ale i chuťou, vznikol v roku 1831. Vyrába sa destiláciou obilia a pridaním 

všemožných bylín a ďalších prísad, ktoré sú vlastným tajným receptom každej pálenice. Gin sa 

pridáva do rôznych koktejlov napr. Martini. Tento nápoj má i svoje múzeum a to v Hasselte v 

severovýchodnom Belgicku.  

História- Jan II   

Jan Kazimír II. Vasa (SK), Jan II Kazimierz Waza (PL), John II Casimir Vasa (EN) 

Poľský kráľ- 1648- 1668 

Švédsky kráľ- 1648- 1660 

Meno dynastie bolo odvedené od rodového znaku- snopu s obilím (švédsky – vasa). V rokoch 

1655- 1660 – poľsko- švédska vojna. V rokoch 1655 – 1661  boli na Ľubovnianskom hrade 

uchovávané poľské korunovačné klenoty. Poľský kráľ Ján Kazimír navštívil hrad Stará Ľubovňa 

v roku 1656. Tieto udalosti literárne spracoval poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz v románe 

Potopa. 

Príbeh značky 

V rokoch vpádu Švédskeho kráľovstva do Poľska vládol významný panovník Jan II Kazimierz 

Waza (1648 – 1668). V anglickom prostredí bol známy tiež pod menom John II Casimir Vasa. 

Nepriateľské švédske vojská postupovali v roku 1655 k hlavnému mestu Krakov veľmi rýchlo a 

v nebezpečenstve sa ocitol aj samotný kráľ. Pod hrozbou obsadenia hradu Wawel sa Jan II 

rozhodol otvoriť kráľovskú pokladnicu a previezť korunovačné klenoty do dočasného úkrytu 

za pevné múry Ľubovnianskeho hradu. Tento zámer zabezpečil spišský starosta Jerzy 

Sebastian Lubomirski. Jan II Kazimierz sa ešte pred obliehaním Krakova utiahol do exilu do 

Sliezska. V obavách o poddaných a svoje územie sa Jan II rozhodol vrátiť späť z vyhnanstva, 

aby oslobodil poľské kráľovské mesto. Počas návratu v roku 1656 sa Jan II zastavil na 

Ľubovnianskom hrade, kde boli uchovávané najcennejšie poklady Poľského kráľovstva – 

pokladnica a korunovačné klenoty. Vzácnu návštevu v Starej Ľubovni priblížil v románe 

Potopa- spisovateľ Henryk Sienkiewicz. Život Jana II bol poznačený vojnami nielen so 

Švédskom, ale aj s ďalšími krajinami ako sú Rusko, Turecko a inými významnými veľmocami. 
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Po veľmi vyčerpávajúcich bojoch čakali aj jeho armádu ďalšie boje, z ktorých mali obavy. Preto 

sa Jan II rozhodol podávať svojim vojakom gin, ktorý v tom čase v Európe vďaka svojim 

liečivým účinkom naberal na popularite. Po požití tento nápoj zbavoval vojakov úzkosti, 

strachu a dodal im silu a odhodlanie do ďalších bojov. Možno aj vďaka “guráži – odvahe“  jeho 

armády dosiahli  významné víťazstva. 

Racinálne benefity 

Jan II Gin London dry je vyrábaný z plodov borievok odrody Juniperus communis. 

Samotné borievky sú macerované v obilnom liehu spolu s ďalšími 7 bylinami: Koreň puškvorca 

obyčajného, Listy mäty korenistej, Rebríček obyčajný, Kvet lipy srdcovolistej, Plody kôpru 

voňavého, Medovka lekárska, Repík lekársky. Byliny sú z regiónu Spiš, ručne zbierané 

a starostlivo triedené. Vysoká kvalita je zaručená vďaka  procesu spojitej, niekoľko násobnej 

destilácie ktorá prebieha v moderných medených kotloch priamo v Spišskej pálenici. Spojenie 

London Dry znamená, že nápoj je bez pridania cukru, bez sladidiel a ochucujúcich zložiek, 

aróm. Vďaka kvalitnému liehu, Juniperis communis a 7 bylinám dosahuje svoju ľahkú horkosť 

a vyváženú osviežujúcu chuť, bez stôp tvrdosti. Je dokonalým základom pre koktaily 

a v kombinácii s citrusovými plodmi tvorí unikátne nápoje. 
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JOGAILA RUM Black 

LOGO:  

 

 

DIZAJN: 

 

 

 

O Rume  

Podľa nariadenia 110/ 2008- kategorizácia liehovín 

Rum 

Liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou melasy alebo 

sirupu, ktoré vznikajú pri výrobe cukru z cukrovej trstiny alebo zo zápary z cukrovej trstiny, 

musí mať menej ako 96 obj. % etanolu, takže destilát má rozoznateľné špecifické 

organoleptické vlastnosti rumu. Minimálny obsah alkoholu rumu je 37,5 obj. %. Nepridáva sa 

alkohol. Rum sa nearomatizuje. Rum môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na 

prispôsobenie zafarbenia. Môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. 

História Rumu 

Najväčší „rumový rozmach“ nastal po objavení Ameriky slávnym moreplavcom 

Krištofom Kolumbom. Vďaka nemu sa cukrová trstina začala koncom 15. storočia dovážať aj 

do oblasti Karibiku, kde sa rum vyrába až doposiaľ. Výroba rumu sa však začala už oveľa skôr, 

aj keď presný dátum vzniku tohto nápoja svetu doposiaľ nie je známy. Archeológia sa ale 

domnievajú, že prototyp tohto destilátu bol známy už v starej Číne a Indii. Známy je však fakt, 

že celá výroba trstinového rumu, teda toho pravého rumu, sa spája s otrokárstvom. Rum bol 

kedysi obľúbeným nápojom otrokov, ktorí pracovali na plantážach s trstinovým cukrom. Rum 

v takej podobe, ako ho poznáme dnes, teda vznikol až v 17. storočí. Vtedy čierni otroci na 

karibských trstinových plantážach zistili, že z melasy, vedľajšieho produktu pri výrobe cukru z 
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cukrovej trstiny, môžu premeniť na alkohol. Za kolísku rumu dnes teda označujeme Karibik, 

kde sa dodnes nachádza väčšina producentov rumu. 

História- Jogaila     

Vladislav II. Jagelo (SK), Władysław II Jagiełło (PL), Władysław II Jagiełło(EN), Pôvodné meno- 

Jogaila (Poľsky- Jagiełło) považovaný za zakladateľa dynastie Jagelovcov 

1377- 1401-  Veľké litovské knieža 

1386- 1434- Poľský kráľ 

V roku 1386  prijal veľkoknieža Jogaila v Krakove kresťanskú vieru, oženil sa s Hedvigou 

z Anjou (Jadwiga z Anjou), dcérou uhorského a poľského kráľa Ľudovíta Veľkého. 1412 Na 

hrade Stará Ľubovňa Žigmund Luxemburský a poľský kráľ  Vladislav II. Jagelovský, podpísali 

mierovú zmluvu medzi Uhorskom a Poľskom. 

Príbeh značky    

  Vladislav II. Jagelo (poľsky Władysław II Jagiełło), pôvodným menom Jogaila, bol 

litovské veľkoknieža a poľský kráľ (1386 – 1434). Je považovaný za zakladateľa dynastie 

Jagelovských. V roku 1386 prijal veľkoknieža Jogaila v Krakove kresťanskú vieru sobášom s 

Hedvigou z Anjou (Jadwiga z Anjou), dcérou uhorského a poľského kráľa Ľudovíta Veľkého, 

ktorý v roku 1343 udelil mestu Stará Ľubovňa mnohé výsady a jednou z nich bolo aj  právo na 

slobodný výčap. Svadby sa zúčastnili šľachtici a zámožní ľudia z blízkych i ďalekých krajov. 

Medzi darmi, ktoré novomanželia dostali bola aj šťava z cukrovej trstiny. Jogaila šťavu ochutnal 

a jej sladkosť ho ohromila. Trstina sa však v podmienkach strednej Európy pestovať nedala, 

a tak tento dar uchovával na špeciálne príležitosti. Píše sa rok 1412 a v poľsko-uhorskom 

pohraničí sa vypaľujú mestá. V strednej Európe zúri vojna. Na Ľubovnianskom hrade však svitá 

nádej na mier. Stretli sa v ňom uhorský kráľ Žigmund Luxemburský a poľský kráľ Vladislav II. 

Jagelo, aby podpísali mierovú zmluvu medzi Uhorskom a Poľskom. Počas pobytu na hrade si 

Vladislav spomenul na dar, ktorý dostal na svadbe s Ľudovítovou dcérou. Poslal sluhov po sud. 

Po 26 rokoch dar v sudoch prekvasil a vznikol tak nový nepoznaný nápoj – predchodca 

dnešného rumu. Po ochutnaní obomi kráľmi bola zmluva podpísaná oveľa ľahšie a upevnila 

mier medzi Uhorskom a Poľskom. Zmluva taktiež zabezpečila vzájomnú podporu a pomoc v 
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prípade ohrozenia krajín. Jogaila Rum je poctou tejto nevšednej udalosti a oživením príbehu 

tohto regiónu. 

Racionálne benefity    

Jogaila black rum vzniká niekoľkonásobným destilovaním 100 % pravej cukrovej trstiny 

v medenom kotli. Následne prebieha špecifický proces stárenia v  dubových sudoch po 

lahodnej 8 ročnej Nestville Whisky Master Blender, ktorá bola vyhlásená Jimom Murrayom 

(Whisky Bible) za najlepšiu európsku whisky pre rok 2019. Egalizácia  a blendovanie  prebieha 

výlučne v drevených dubových kadiach, ktoré sú vyrobené z európskeho dubu.  Skladovací 

priestor, v ktorom sa teplota pohybuje počas roka od -25°C do +25°C, výrazne ovplyvňuje 

kvalitu samotného rumu. Jogaila black rum je typický svojou drevitou vôňou a sladkastou 

chuťou s jemným nádychom po whisky. 
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ORIGINÁL SPIŠSKÁ 

LOGO: 

 

 

DIZAJN:  

 

 

 

 

DEJINY LIEHOVARNÍCTVA NA SPIŠI Spišská Borovička 

Územie Spiša patrí k najhodnotnejším regiónom strednej Európy. Kotliny sú chránené 

hradbou hôr zo všetkých strán. Panovali tu najlepšie klimatické podmienky. Pôdy s najvyššou 

bonitou v okolí najmenších veľhôr sveta – Vysoké Tatry. Po tisícročia vyhľadávaným regiónom 

pre trvalejšie osídlenie. Tradícia výroby borovičky sa v regióne Spiš ráta na stáročia. Okrem 

územia Spiš sa v minulosti  Borovička vyrábala už iba v dvoch regiónoch. V Štajersku (dnes 

Rakúsko) a vo Flandersku (dnes Belgicko). Borovička zo Spiša bola svojou kvalitou 

porovnateľná s inými producentmi pálenky z horca a borievky v danej dobe. 

Originál Spišská KOSHER sú destiláty, pri ktorých vo výrobe neboli použité suroviny, výrobné 

zariadenia a postupy, ktoré by odporovali predpisom židovskej viery. Výroba KOSHER 

destilátov prebieha pod ortodoxným rabínskym dohľadom výboru Vaad Hakashrut Slovakia a 

potvrdzuje najvyššiu kvalitu tohoto destilátu. 

Spišská Borovička Original 40% 700ml / 50ml KOSHER 

Na trhu od roku 2007. Od hrdla až po dno fľaše – jednoznačne a neodmysliteľne spätá 

so Spišom. Vyrába sa exkluzívne vo vymedzenom regióne Spiša. Základ tohto výnimočného 

produktu tvorí borovičkový destilát, vyrobený z plodov borievky obyčajnej (Juniperus 

communis), vysokokvalitný obilný lieh a voda pochádzajúce z tejto rázovitej slovenskej oblasti. 
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Špecifický spôsob výroby dodáva tomuto nápoju nezameniteľnú chuť, arómu a vôňu – atribúty 

pozitívne hodnotené v minulosti i dnes aj za hranicami Slovenska. Jeden z najkvalitnejších a 

najvýznamnejších produktov spoločnosti GAS Familia 

Originál Spišskej Borovičke udelila Európska komisia právo používať Chránené zemepisné 

označenie ako jedinej na Slovensku. 

 

PRÍCHUTE: 
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SPIŠ ORIGINÁL 1343 

LOGO:  

 

 

DIZAJN: 

 

 

 

Región Spiš  

Región Spiš odpradávna známy svojimi prírodnými krásami a historickými  pamiatkami 

bol osídlený už od paleolitu a dnes patrí k najhodnotnejším regiónom strednej Európy. 

Klimatické podmienky, kvalita poľnohospodárskej pôdy a bohaté ložiská drahých kovov lákali 

stále nových osadníkov, ktorí tu našli svoj domov. Historické mesto Stará Ľubovňa bolo 

vybudované v údolí rieky Poprad. V 12. storočí tade viedla významná obchodná cesta, čo bolo 

hlavným dôvodom osídľovania zo strany slovanských, maďarských, nemeckých a poľských 

osadníkov. Tieto národy pozdvihli cechy a výrobu, priniesli so sebou zárodok multietnickej 

kultúry, ktorá  sa stala neoddeliteľnou súčasťou bohatstva a jedinečnosti Spiša. 

Rok 1343 

Píše sa rok 1343. Uhorský kráľ Ľudovít Veľký povýšil Ľubovňu  na slobodné kráľovské 

mesto a udelil mu mnohé výsady. Najvýznamnejšou výsadou bolo právo na slobodný výčap, 

to umožnilo obyvateľom   dorábať víno, pivo a páliť alkohol. Výnos z výčapného práva mohli 

Ľubovňania využiť „pre svoj úžitok“. Z historických dokumentov však vieme, že história 

liehovarníctva  na území Spiša siaha až do 12. storočia. Pri výrobe pálenky sa používali plodiny 

dopestované na majeroch panstva ale predovšetkým ovocné a lesné plody, dochucované 

rôznymi bylinami. 
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Charakteristika  Značky  SPIŠ  ORIGINAL 1343 

Značka Spiš ORIGINAL je na slovenskom trhu etablovaná od roku 2003. Kategória 

ovocných liehovín v tom období na slovenskom alkoholovom trhu absentovala. Vyvrcholením 

„ovocnej mánie“ boli roky 2008 – 2010, ročný predaj bol viac ako 2 milióny fliaš. V rokoch 2003 

– 2013 bola Spiš Original jednoznačným lídrom v kategórii ovocných liehovín. Napriek zmenám 

na trhu a zmenám v chuti zákazníkov má kategória ovocných liehovín svojich verných 

priaznivcov. Najpredávanejšia a najobľúbenejšia príchuť je dlhodobo Spiš ORIGINAL Hruška. 

Vznik rôznych subkategórii ovocných liehovín a túžba zákazníkov po novej  „čistejšej“ chuti nás 

inšpirovali k tvorbe. Vážime si liehovarnícku históriu regiónu Spiš a dedičstvo našich predkov, 

ktoré chceme uchovávať a ďalej rozvíjať, to je našim poslaním. S tvorbou dizajnu produktov 

Spiš ORIGINAL 1343 sme oslovili tvorcu Goral Vodky MASTER. Pri spoločnom úsilí sme dbali na 

kvalitu, tradície, inovatívnu chuť a dizajn. 

Výnimočnosť regiónu, bohatá liehovarnícka tradícia a rokmi osvedčené postupy sa nám 

s láskou podarilo pretaviť do značky SPIŠ ORIGINAL 1343. Rok v názve produktu sme zvolili 

preto, že je to významný míľnik v dejinách liehovarníctva na Spiši -  Mestu Stará  Ľubovňa boli 

udelené mestské výsady. Najvýznamnejšou výsadou bolo právo na slobodný výčap, to 

umožnilo obyvateľom   dorábať víno, pivo a páliť alkohol. Rok v názve je univerzálny, 

nadčasový  a ľahko odčítateľný v akejkoľvek krajine a jazyku. Dizajn produktov SPIŠ ORIGINAL 

1343 je síce moderný ale uchováva a ctí si tradície regiónu. 

• nová chuť v podobe „rezaného destilátu“ 

• najjemnejší ovocný destilát z ručne triedeného ovocia, ktorý si sami vyrábame 

• vybrané druhy ovocia typické pre región Spiš 

• nami vyrábaný kvalitný macerát 

• obilný destilát 

• jedinečný a odborníkmi kontrolovaný výrobný proces   

• výrobný  proces v súlade s certifikátom IFS (International Food Standard = 

Medzinárodná potravinová norma).  

• moderný a nezameniteľný dizajn, ktorý však uchováva a ctí si tradície regiónu 

• Spiš ORIGINAL 1343 je „rezaný destilát“. Podstatnú zložku tvorí pravý ovocný destilát 

z ručne triedeného ovocia. 
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• Macerát zreje 6 až 8 týždňov v dubových sudoch a kadiach.  

• Dubové sudy a kade, ktoré pre zrenie využívame, sú vyrábané z európskeho dubu, 

ktoré macerátu dodávajú špecifickú farbu a chuť. 

• Poctivý a strážený výrobný proces. 

• Moderný a nezameniteľný dizajn. 

PRÍCHUŤ OBJEM 

• 1343 Hruška - 700 ml, 500 ml 

• 1343 Č. ríbezľa – Baza - 700 ml, 500 ml 

• 1343 Slivka - 700 ml, 500 ml 

• 1343 Višňa - 700 ml, 500 ml 
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SPIŠ ORIGINAL 

LOGO:  

 

 

DIZAJN:  

 

 

 

 

Je na trhu od roku 2003, keď vytvoril na trhu úplne nový segment – ochutené liehoviny. 

Dostupný a chutný segment si našiel svojho spotrebiteľa a nakopol konkurenčných hráčov k 

vytvoreniu rovnakého produktu. Má rôznorodú komunikačnú minulosť, vystriedal viac tvárí. V 

súčasnosti je značka Spiš Original nespochybniteľným lídrom v danom segmente. 

Kategorizácia: Liehovina / Spirit drink (40%, 52%). Základnou zložkou produktov Spiš 

Original je najjemnejší ovocný destilát, kvalitný extrakt, ktorý vzniká extrakciou vybraných 

odrôd ovocia v 40% veľajemnom liehu a ovocný koncentrát podľa danej príchuti. Ďalším 

plusom je obohatenie o čerstvé, sušené resp. kandizované ovocie v každej fľaši, z ktorého sa 

do nápoja extrahujú ovocné cukry a prirodzené aromatické látky. 
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GORAL VODKA TRADITIONAL 

LOGO:  

 

 

DIZAJN:  

 

 

 

Goralská oblasť, veľmi výrazná z hľadiska zachovania tradičných kultúrnych hodnôt, sa 

tiahne pozdĺž strednej Európy, po oboch stranách majestátnych veľhôr -  Vysokých Tatier. 

Goral – horský človek, od nepamäti žije pod majestátnymi štítmi Vysokých Tatier a je bytostne 

spätý s prírodou. Vyniká fyzickou silou, odolnosťou a duchovnou čistotou. 

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU  

Dokonalý a prísne strážený výrobný proces Goral Vodky sa začína cieleným výberom 

najkvalitnejšej pšenice, z ktorej sa za použitia 7-kolónového systému destilácie vyrobí kvalitný 

lieh. Používa sa výlučne voda mimoriadnej kvality pochádzajúca z tatranských prameňov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenia 4x★zlato, 2x★striebro, 2x★ostatné ocenenia 
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CHARAKTERISTIKA PRODUKTU  

Hrdý Goral sediaci v kotline legendárnych tatranských vrchov, pýšiaci sa bytiu svojho aj 

goralského kraja, strážiaci naše tradície a  sľub kvality, ktorý nám dal. 

Písmeno G ako začiatočné písmeno spoločnosti GAS Familia, ktorá Goral Vodke vdýchla dušu, 

život a podstatu. 

Rastlinný ornament Plesnivca Alpínskeho – unikátnej rastliny v Tatranských vrchoch 

vyskytujúca sa vo veľkých nadmorských výškach odolávajúca aj tým najnepriaznivejším 

podmienkam. 

Ornament životodarnej sily symbolizujúci lúče slnka, tak dôležitých pre život v končinách 

goralského kraja dávajúci ľuďom silu žiť�, milovať� a vážiť� si svoju zem. 

Symbol rozvetvenej byliny točiacej sa v špirále vystihuje súdržnos�ť rodiny, ktorá i napriek 

rôznym osudom vždy nájde cestu k sebe a k svojím koreňom, z ktorých pochádza a ku ktorým 

sa hrdo hlási. 

Rastlinný ornament Šafránu Spišského, ktorý kvitne v najkrajšom ročnom období - v jari, vo 

vysokých horských oblastiach, kedy sa zobúdza príroda, rozkvitne spod snehovej pokrývky a 

pokryje zem nádherným svetlomodrým kobercom šafránu. 

Goralský kroj, výnimočný zvláštnymi a zároveň typickými znakmi, charakterizuje najmä 

goralský klobúk zdobený mušličkami a orlím perom. V minulosti pltníci splavovali drevo z 

Tatier a Pienin až k Baltskému moru, kde ho predávali a za každý úspešný splav si zdobili klobúk 

mušľou. 

Orlie pero značí symboliku najväčšieho a najsilnejšieho dravca Tatier, Orla Skalného 

hniezdiaceho na �ťažko prístupných miestach v skalách. Je symbolom slobody, zostáva svojím 

správaním nedostižný pre človeka, je si vedomý toho, že žije vo výšinách, slobodne dýcha a je 

vládcom tatranského neba. 

Rastlinný ornament Sedmokrásky obyčajnej, vytrvalej byliny, rozšírenej hlavne v strednej a 

západnej Európe, známa svojimi liečivými účinkami, nádhernými bielymi kvetmi, ktoré za 

miernejšej zimy kvitnú aj pod snehom. 

 



24 
 

Poniklec ,ktorý svojou nádherou lemuje horské polohy Tatier, Kaukazu cez Balkán až po Alpy. 

Tento vzácny a skutočne prekrásny kvet rastie na skalnatých svahoch od pohoria až do hôr a 

vďaka svojej výnimočnosti je zákonom chránený. 

OBJEM A PRÍCHUŤ 

GORAL VODKA TRADITIONAL alc 40 % - 0,7l; 0,5l; 0,05l 

GORAL BOROVIČKA TRADITIONAL alc 40 % - 0,7l; 0,5l; 0,05l (DESRILÁT) 

GORAL HRUŠKA TRADITIONAL alc 40 % - 0,7l; 0,5l; 0,05l 

GORAL SLIVKA TRADITIONAL alc 40 % - 0,7l; 0,5l; 0,05l 

 

GORAL MALINOVICA alc 42% - 0,7l; 0,05l 

GORAL SLOVOVICA alc 52% - 0,7l; 0,05l 

GORAL HRUŠKOVICA alc 42% - 0,7l; 0,05l 

GORAL BOROVIČKA S HORCOM alc 40% - 0,7l; 0,05l 

GORAL BOROVIČKA alc 40% - 0,7l; 0,05l 

GORAL DRIENKOVICA alc 45% - 0,7l; 0,05l 
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FAMILIA PREMIUM 

LOGO:  
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PRÍBEH 

Mesto Stará Ľubovňa, bývalé slobodné kráľovské mesto, počiatky ktorého siahajú až 

do 12. storočia, je dnes síce už len mestečko, avšak jeho historický ráz sa mu podarilo aj v 21. 

storočí uchovať pre budúce generácie.  Svojou polohou na úpätí Vysokých Tatier, najmenších 

veľhôr sveta, je ideálnym miestom pre návštevníkov túžiacich po úteku z džungle uponáhľanej 

civilizácie a oddychu v lone čarokrásnej prírody Spiša a popri tom sa čo-to dozvedieť o dávnej 

histórii Európy a stáročnej tradícii pálenia alkoholu v regióne Spiša na slovensko-poľskom 

pomedzí. So stredovekými mestami sú spojené mnohé výsady a privilégiá udeľované 

panovníkmi, okrem iných aj výčapné právo – t.j. právo dorábať víno, variť pivo a páliť alkohol. 

Listinou z roku 1343, ktorou bola Stará Ľubovňa povýšená na kráľovské mesto, získalo mesto 

aj výčapné právo a od tohto času sa začala oficiálne písať jeho jedinečná viac než 650 rokov 

stará liehovarnícka tradícia. 

Charakteristika značky 

Najčistejšia vodka spod Tatier 

Značka má prinášať spoločnosti radosť, pochopenie, potešenie a spríjemňovať chvíle s 

FAMILIOU. Či už pokrvnou alebo tou kamarátskou. „V živote nie je nič dôležitejšie, ako byť 

obklopený ľuďmi, s ktorými máme priateľské a úprimné vzťahy. Sú to všetci tí, na ktorých sa 

môžeme spoľahnúť, ktorých si vážime, a ktorých prítomnosť nás inšpiruje. Obklopení týmito 

ľuďmi tvoríme skutočnú „FAMILIU“. 
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Produkty a príchute 


