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Slovenské Liehovary & Likérky a.s.

Liehovar Leopoldov pred spustením nového závodu
Najväčší producent liehu na Slovensku, Liehovar Leopoldov, a. s., ukončil výstavbu nového
závodu na výrobu veľmi jemného liehu podľa noriem Európskej únie.

Zahraničná investícia 200 miliónov korún pomohla tradičnému slovenskému výrobcovi liehu
postaviť prevádzku s najmodernejšou technológiou špičkovej rakúskej firmy Vogelbusch. Spustením
nového závodu splní Liehovar Leopoldov, a. s. všetky požiadavky a prísne normy potravinového
kódexu EÚ, ktoré sa vzťahujú na výrobcov liehu a alkoholu. Ide najmä o dve limitné hodnoty, ktoré
môžu výrobcom spôsobovať problémy. Obsah vyšších alkoholov nesmie presahovať 5 mg / 1 l
a obsah esterov 13 mg/ 1 l liehu. Tieto hodnoty sa na starých zariadeniach dajú dosiahnuť len ťažko,
pričom opatrenia, ktoré sa musia za týmto účelom vykonať, prudko znižujú efektivitu výroby.
Kvalita liehu závisí od počtu stupňov destilácie a výšky jednotlivých kolón. Nový závod na výrobu
liehu v Leopoldove bude pracovať na báze šesťstupňovej destilácie (starý závod mal dvojstupňovú
destiláciu), nová kolóna meria 42, 5 m (stará dosahovala výšku 17 m). „Celú technológiu máme
pripravenú tak, že ju môžeme spustiť. Čakáme len na osvedčenie na prevádzkovanie liehovarníckeho
závodu, ktoré vydáva Miínisterstvo pôdohospodárstva SR,“ povedal pre HN riaditeľ Liehovaru
Leopoldov, a. s., Ing. Peter Smorádek. Liehovar Leopoldov, a. s. zamestnáva 150 ľudí, hlavný
výrobný program je výroba liehu, 8  percentného octu, sirupov a liehovín. Začatie výroby v
novopostavenom závode oživí pestovanie poľnohospodárskych plodín v regióne, pretože nové
zariadenie umožní využívať alternatívne domáce zdroje surovín, jačmeň, pšenicu, raž, no najmä
kukuricu. Prvoradým cieľom liehovaru je pokryť požiadavky domáceho trhu a postupne sa
presadzovať v zahraničí. „Postavením nového liehovaru sme si vytvorili všetky podmienky na to, aby
sme mohli konkurovať tradičným svetovým výrobcom. Skúsenosti s vývozom liehu vo forme
destilátov sú pozitívne, signalizujú zvyšujúci sa záujem zo strany zahraničných partnerov“,
informoval HN Ing. Smorádek. Plánovaný objem výroby liehu pri znížení energetickej náročnosti
o 70 % je 10 miliónov ton za rok
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