Warszawski Festiwal Piwa
Daj się ponieść piwnej nowej fali

Najpierw chwila oddechu, potem ogrom pracy. Wszystko po to, aby kolejna
edycja Festiwalu była jeszcze bardziej intensywna, soczysta i zbalansowana.
Przez chwilę wydawało się, że niebo spadnie nam na głowę, ale – w dużej
mierze dzięki Waszemu wsparciu i pomocy – dajemy radę.
Organizatorami Festiwalu są dwie osoby: Paweł Leszczyński i Jacek Materski.
Obaj jesteśmy piwowarami domowymi i fascynatami nowofalowego piwa. Lubimy ciekawe smaki i potrafimy za wysokiej jakości produktami zobaczyć mistrzostwo tworzącego je rzemieślnika. Efekt pracy nie zawsze musi być perfekcyjny, ale nie ma eksperymentu bez porażki. Dzieło powinno być oryginalne,
aby mogło mieć charakter. Taki towar zawsze będzie nam bliższy niż bezimienny twór z fabryki. Na przekór bylejakości i produktom pozbawionym smaku
przedstawiamy Wam Warszawski Festiwal Piwa.
Podczas naszego Festiwalu na pierwszym miejscu jest piwo i warzący je piwowar. Nowatorskie szkło festiwalowe posiada cechę 0,3, a kształt szklanki
umożliwia odmierzenie objętości 0,1, 0,2 i 0,4 l. Przy trybunach ustawiliśmy
dystrybutory z wodą, którą można przepłukać szkło. Tylko w ten sposób będziecie mogli w pełni odkrywać kolejne degustowane piwo. Szkło można kupić
razem ze specjalną torbą „kangurkiem”, dzięki której nawet w ferworze walki
nie zgubicie cennej szklanki i nie rozlejecie jeszcze cenniejszego piwa.
Na Festiwalu, oprócz wyśmienitych trunków, zadbaliśmy też o dobre jedzenie.
Przygotowane również przez fascynatów, powinno zaspokoić nawet najwybredniejsze gusta. Zachęcamy, abyście eksperymentowali i sprawdzali połączenia pomiędzy ciekawymi stylami a np. potrawami przygotowanymi na bazie
piwa. Znajdziecie u nas także bardzo dobrą kawę, która broni się sama, a jako
dodatek do piwa potrafi dawać niesamowite efekty.
Jeśli – poza samym smakiem piwa – interesują Was stojący za nim ludzie, nie
wahajcie się pytać i rozmawiajcie z piwowarami, członkami PSPD, piwnymi
freakami, którzy – jeśli tylko czas i obowiązki im na to pozwolą – na festiwalu
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są do Waszej dyspozycji. Zapraszamy też pod scenę, gdzie Mazowiecki Oddział
Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych przygotował serię wykładów i prezentacji.
Większość piw podłączana jest rotacyjnie, mogą więc zniknąć, kiedy skończy
się beczka. W ich miejsce pojawi się kolejne piwo warte degustacji. Podłączonych naraz piw powinno być około 200, lecz jeśli macie ochotę spróbować
jakiegoś konkretnego, zapytajcie o nie wystawców. Pamiętajcie jednak, że mają
oni ograniczoną kontrolę nad podłączaniem kolejnych beczek.
To dość oczywiste, ale apelujemy, abyście postarali się usprawnić pracę barmanom: o ile to możliwe, przygotujcie dokładną kwotę; jeśli tworzy się kolejka,
postarajcie się nie blokować sprzedawców pytaniami o konkretne piwa. Często
otaczające Was osoby z chęcią pomogą w wyborze. Starajcie się podjąć decyzję, zanim podejdziecie do nalewaków. Jeśli nie wiecie, co wybrać, od wielu wystawców nierzadko dostaniecie do spróbowania niewielką ilość piwa. Nie proście ich jednak o to, jeśli widzicie, że są zajęci. Nie zapomnijcie też o tipach ;-)!
Praca na Festiwalu jest bardzo ciężka i łatwo możecie dodać energii obsłudze!
W Strefie Piwowara Domowego odbywać się będą płatne i darmowe warsztaty, prelekcje i spotkania, które opisane są w programie Festiwalu. Piwowarzy
domowi bardzo często są również specjalistami w zakresie piwa i jego miłośnikami, dlatego na pewno chętnie odpowiedzą na Wasze pytania, szczególnie
na te związane z piwowarstwem domowym. Wstęp do sali Skybox, gdzie odbywają się płatne wykłady, jest na prawo od wejścia do stadionu.
Toalety dostępne są na 1. i 3. piętrze. Prosimy, dbajcie o czystość – przypadkowa awaria może uprzykrzyć nam wszystkim ten wspaniały czas. Napoje bezalkoholowe dostępne są na niektórych stoiskach oraz przy gastronomii. Woda
dostępna jest z rozstawionych na Festiwalu dystrybutorów. Jeśli dzieje się coś
złego, trzeba posprzątać lub zabraknie wody w dystrybutorach, powiadomcie
o tym naszych wolontariuszy lub ochronę.
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Na terenie Miejskiego Stadionu Legii Warszawa znajduje się 700 darmowych
miejsc parkingowych. Można się do nich dostać, wjeżdżając z biletem przez
bramę nr 2, od strony ul. Łazienkowskiej. Godziny otwarcia festiwalu to: piątek
16:00–02:00, sobota 11:00–24:00 i niedziela 11:00–16:00. Jeśli chcecie ominąć największy tłok, mieć większą możliwość porozmawiania ze sprzedawcami,
zachęcamy do odwiedzenia nas w piątek, w sobotę rano i w niedzielę.

WiFi: Legia VIP, hasło to capeverde.
Wejście na teren imprezy oznacza wyrażenie zgody na regulamin Festiwalu.
Regulamin jest do wglądu przy wejściu lub na stronie warszawskifestiwalpiwa.pl.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwa wyszkolona ochrona.

Na zdrowie!
Paweł Leszczyński
Jacek Materski

współpraca:

Warszawski Festiwal Piwa

Jednorazowa wejściówka na festiwal kosztuje 10 zł. Za wyjątkiem niektórych
stoisk na Festiwalu nie będzie można płacić kartą, zadbajcie więc proszę o odpowiednią ilość gotówki, ponieważ na terenie stadionu nie ma bankomatów.
Najbliższy bankomat (Euronet) znajduje się tuż obok, po drugiej stronie ul. Łazienkowskiej, w budynku Lodowiska Torwar II.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Poprosiliśmy naszych wystawców, aby w sobotę w godzinach 11–16 polewali
Wam swoje piwa w małych objętościach, co umożliwi spróbowanie dużej ilości
piw w krótkim czasie. W niedzielę natomiast ceny wszystkich piw – lanych
i butelkowych – będą niższe o 10%!

patronat medialny:
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program

Warszawski Festiwal Piwa
Wykłady będą odbywać się równolegle w dwóch strefach.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Mazowiecki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
zaprasza na wykłady i szkolenia początkujących i zaawansowanych
piwowarów, a także miłośników piwa.

Wykłady otwarte, zwykle dedykowane mniej doświadczonym gościom festiwalu, prowadzone będą na scenie w strefie VIP (szczegóły na mapce terenu
festiwalu). Dzięki nim każdy będzie mógł zaczerpnąć dużo podstawowej wiedzy
ogólnej z zakresu piwa i kultury piwnej.
Wykłady płatne, o zaawansowanej tematyce oraz degustacje odbędą się w wydzielonej sali Skybox, wejście do której jest z prawej strony trybuny VIP. Niestety, zapisy na wykłady płatne zakończyły się przed Festiwalem.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.
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PIĄTEK 24 KWIETNIA 2015
18:15–19:00 – Newsy, prognozy świata piwnego. Nowe polskie browary na craftowej scenie

– Michał „docent” Maranda (POLSKIE MINIBROWARY)

Od ostatniego Warszawskiego Festiwalu Piwa nie było miesiąca, by nie wystartował nowy browar czy inicjatywa sytuująca się w nurcie piwnego rzemiosła.
19:15–20:00 – Najbardziej pokręcone piwa świata – Kuba Niemiec (THE BEERVAULT)
Piwa z dodatkami, o jakich nie śnili młodzi piwowarzy. Od złota i mleka po mózg
i sterydy. Wszystkie twory ludzkiej wyobraźni.
20:00 – Powitanie Gości Warszawskiego Festiwalu Piwa
miejsce: murawa Miejskiego Stadionu Legii Warszawa

SOBOTA 25 KWIETNIA 2015
13:00–14:00 – Piwne Podróże – Kuba Niemiec (THE BEERVAULT)
Piwne podróże. Odpowiednik podróży kulinarnych w wersji dla miłośników piwa.
Dokąd warto się wybrać, na co należy zwracać uwagę i jak podróż najlepiej zaplanować pod kątem piwnym.
17:15–18:15 – Podstawy projektowania piwa – Marcin „bimbelt” Stefaniak (PIWOLOG)
Omówienie surowców, procesu produkcji i ich wpływu na gotowe piwo.
18:30–19:30 – Jak to się robi w US – Darek Piecuch (PIWNE PODZIEMIE)
Darek Piecuch jest piwowarem w browarze Piwne Podziemie. W ramach wykładu przybliży, jak wygląda codzienność piwowara domowego za oceanem,
sklepy, sprzęt, organizacja, techniki warzenia, scena craft i sklepy z piwem. Wykład to wspomnienia osoby, która widziała to wszystko na własne oczy i która
tam właśnie uczyła się rzemiosła piwowarskiego.

Warszawski Festiwal Piwa

miejsce: scena główna

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

WYKŁADY BEZPŁATNE

20:00 – Rozdanie nagród Warszawskiego Konkursu Piw Domowych
miejsce: murawa Miejskiego Stadionu Legii Warszawa
21:00–22:00 – „Kraft vs. Krafti” – Panel dyskusyjny – Michał Kopik (PIWNY GARAŻ, KINGPIN)
Michał Kopik, autor bloga PiwnyGaraz.pl, piwowar i technolog browaru Kingpin,
razem z zaproszonymi gośćmi: m.in. Tomasz Kopyra (blog.kopyra.com), Bartek
Napieraj (AleBrowar), Jacek „Hasintus” Materski (Browar Artezan) przedyskutują szanse, zagrożenia oraz możliwości dalszego rozwoju rynku piw rzemieślniczych w Polsce. Czy wszystkie zmiany, które zaszły przez ostatnie kilka lat, były
pozytywne?
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NIEDZIELA 26 KWIETNIA 2015
11:15–12:00 – Czy piwoszom grozi kac?

– Michał „Szop Piwosz” Zaperty (NORA SZOPA PIWOSZA)

Czym jest przysłowiowy kac? Skąd się bierze i jak go uniknąć. Michał Zaperty
jest lekarzem i autorem bloga Nora Szopa Piwosza.
13:00–14:00 – O sędziowaniu piwa – Jacek „Hasintus” Materski (ARTEZAN)
Jacek Materski, współwłaściciel Browaru Artezan, jeden z najbardziej doświadczonych sędziów w Polsce i oczywiście współorganizator Warszawskiego Festiwalu Piwa opowie, jak wyglądają arkana pracy sędziego piwnego oraz konkursy
piw domowych od kuchni.
15:00 – Pożegnanie Gości Warszawskiego Festiwalu Piwa
miejsce: murawa Miejskiego Stadionu Legii Warszawa

DEGUSTACJE PŁATNE
miejsce: strefa konferencyjna

PIĄTEK 24 KWIETNIA 2015
17:15–18:45 – Jak rozpoznać dobre piwo? O sensoryce i sztuce degustacji

– Agnieszka „Marusia” Wołczaska-Prasolik (FESTIWAL DOBREGO PIWA)

19:15–20:45 – degustacja „Dobry cydr” – Przemek Iwanek i Kuba Piesio (PIWO I CYDR)
Jakie są rodzaje cydru? Jak smakuje dobry cydr? Jak powstaje? Degustacja
wybranych, doskonałych jabłeczników z Wielkiej Brytanii. Cydry zaprezentują Przemek i Kuba, autorzy bloga piwoicydr.wordpress.com, którzy prowadzą
szkolenia z piwa i cydru.

SOBOTA 25 KWIETNIA 2015
11:15–13:15 – A co będzie jak wrzucę... cz. II – Czesław „dagome” Dziełak
Kontynuacja i rozwinięcie jesiennych rozważań o kreowaniu smaku piwa. Tym
razem skoncentrujemy się na tworzeniu przykładowych receptur dla kilku stylów piwa. Będziemy brać pod uwagę różne warianty zasypu, chmielenia i fermentacji oraz rozważać, jaki wpływ na końcowy efekt w postaci smaku i aromatu gotowego piwa będą miały nasze wybory.
13:30–14:45 – Browar domowy na poważnie – Wiktor Saczuk (BROWAR JAN OLBRACHT)
W jaki sposób piwowar domowy może wejść na wyższy poziom warzenia? Zajmiemy się m.in. automatyzacją procesu i zwiększaniem wydajności. Jak zacząć?
Gdzie szukać? Jak w prosty sposób przerobić swój sprzęt, aby pracował za nas?
15:00–16:00 – Wszystko, co powinieneś wiedzieć o chmielu – Paweł Piłat
16:30–18:30 – 100 pytań do... podwójnego Grand Championa – Czesław „dagome” Dziełak
Warzenie wysokiej jakości piw w domu nie jest trudne, o ile przestrzegamy kilku
ważnych zasad. Od rozmowy o nich rozpoczniemy. A potem to już Wy decydujecie o dalszej treści spotkania, zadając konkretne pytania.
18:45–20:00 – Modyfikacja wody

– Marcin „Mason” Chmielarz (JABEERWOCKY, PIWOTEKA, MASON)

Woda – podstawowy wagowo i ilościowo składnik piwa. Często wpływ jej składu na piwo jest pomijany, czy słusznie? Wykład poruszy tematykę wody, jej
wpływu na gotowe piwo, możliwości modyfikowania i dzięki temu uzyskania
jeszcze lepszego piwa.

NIEDZIELA 26 KWIETNIA 2015

Warszawski Festiwal Piwa

miejsce: strefa konferencyjna

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

WYKŁADY PŁATNE

11:15–12:30 – Higiena w browarze domowym – Piotr „coder” Wypych (BROWAR ARTEZAN)
Wykład o podstawowym znaczeniu higieny w piwowarstwie domowym. Metody czyszczenia i dezynfekcji, dyskusja o bezpiecznych i mniej bezpiecznych
metodach postępowania przy fermentacji i rozlewie.
12:45–14:00 – Dodatki w piwowarstwie. Co, z czym i dlaczego?

– Dorota „Dori” Chrapek (HOMEBREWING.PL)

Laureatka nagrody Grand Champion Birofilia 2010 opowie, jakie dodatki można
stosować w piwowarstwie, jak je dodawać i co wnoszą do piwa.
14:15–15:15 – Kawa jako dodatek w piwowarstwie domowym

– Arkadiusz Domurad (COLOURS OF COFFEE)

Sensoryka kawy, sposoby przygotowywania i preparacji na potrzeby domowego
warzenia. Wszystko co chciałbyś wiedzieć o kawie i jej cechach, ale nie miałeś
kogo zapytać.
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przychodzi nawet po kilkaset piw. Rekord frekwencyjny padł w zeszłym roku na konkursie
żywieckim, gdzie zgłoszonych zostało do oceny blisko 800 różnych piw w 10 kategoriach.
Każdy może wysłać swoje piwo na konkurs, tak jak każdy może uwarzyć je w domu.
Opłata za wpisowe jest utrzymywana na symbolicznym poziomie, a nagrody są często
atrakcyjne. Niektórzy startują w konkursie, licząc na zwycięstwo, inni chcą po prostu
otrzymać fachową ocenę swojego piwa dokonaną przez wykwalifikowanych sędziów,
z których większość może pochwalić się certyfikatem wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych.
Warszawski Konkurs Piw Domowych po raz pierwszy odbył się w 2013 roku. Nagrodę
Grand Prix zdobył wówczas Czesław Dziełak, a uwarzone w Browarze Ciechan piwo
na podstawie jego receptury zostało ogłoszone Piwem Roku 2013. Zadecydowała
o tym społeczność największego branżowego serwisu piwnego – browar.biz. Wcześniej konkurs odbywał się co roku, jednak w związku ze współpracą z Warszawskim
Festiwalem Piwa i olbrzymim zainteresowaniem, zdecydowaliśmy się organizować go
dwa razy do roku – wiosną oraz jesienią. W ocenie piw weźmie udział ponad trzydziestu sędziów z Polski i zza granicy. Będą próbować piw w sześciu kategoriach, które
reprezentują tradycje piwowarskie Czech (pils czeski), Niemiec (Maibock, Roggenbier),
USA (American pale ale), Wielkiej Brytanii (brown porter) oraz Belgii (Belgian blond).

Warszawski Festiwal Piwa

coraz większą popularnością. Na te największe

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Konkursy piw domowych cieszą się w Polsce

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w trakcie Warszawskiego Festiwalu Piwa.
Twórcy najlepszych piw odbiorą nagrody na rozświetlonej murawie stadionu Legii
Warszawa. To jednak nie koniec atrakcji i emocji związanych z tą edycją. Zdobywca nagrody dla najlepszego piwa konkursu będzie miał możliwość uwarzenia piwa w jednym
z browarów, w których na co dzień warzy Browar PINTA. W dostosowaniu receptury
do warunków komercyjnych pomoże jeden z założycieli PINTY i zarazem jej główny piwowar – Ziemowit Fałat. Prawdopodobnie będziemy mogli cieszyć się nowym Grand
Prix już w trakcie jesiennej edycji festiwalu, czego sobie i Państwu życzę!

Artur Napiórkowski
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej
Warszawskiego Konkursu Piw Domowych
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piwa na festiwalu

● GORYCZKA

STOISKO: ALEBROWAR
ALEBROWAR/BIRBANT: Belgian Ultra
ULTRA IPA ● 19,1° ● 8% ● 200 IBU

IPA

Piwo uwarzone we współpracy z Browarem
Birbant. Zasyp: pale ale, monachijski, melanoidowy, pszeniczny, karmelowy; chmiele:
Mosaic, Palisade, Simcoe Amarillo, Chinook,
Columbus; drożdże WLP545 Belgian Strong
Ale Yeast. Premiera tydzień przed festiwalem.

ALEBROWAR: Black Hope
CASCADIAN DARK ALE ● 16°

● 6,2% ● 65 IBU

Słody: pale ale, wiedeński, pszeniczny, carapils,
caramunich, carafa; chmiele: Simcoe, Chinook,
Citra, Cascade, Palisade; drożdże US-05.

ALEBROWAR: Crazy Mike
IMPERIAL IPA ● 20° ● 9% ●

100 IBU

Słody: pale ale, pszeniczny, carapils, wiedeński, zakwaszający, cukier biały; chmiele: Citra,
Columbus, Chinook, Centennial, Cascade;
drożdże US-05.

ALEBROWAR: Hard Bride
AMERICAN BARLEY WINE ● 24°

● 9,8%

Zasyp: pale ale, pszeniczny, carapils, caramunich II, zakwaszający, ekstrakt słodowy; chmiele: Simcoe, Mosaic, Chinook; drożdże: US-05.

ALEBROWAR: Ortodox Mild
MILD ALE ● 10° ● 4,2%

Słody: pale ale, pszeniczny, chocolate, crystal,
zakwaszający; chmiele: Challenger, Fuglles;
drożdże S-04.

ALEBROWAR: Rowing Jack
AMERICAN IPA ● 16° ● 6,2%

● 70 IBU

Słody: pale ale, pszeniczny, carapils, wiedeński, zakwaszający; chmiele: Citra, Simcoe,
Chinook, Palisade, Cascade; drożdże US-05.

ALEBROWAR/ARTEZAN: So Far So
ROBUST PORTER ● 16° ● 6,2%

Dark

Robust porter z lukrecją i kawą. Słody: pale
ale, wiedeński, pszeniczny, carapils, caramunich, carafa; chmiele: Simcoe, Chinook, Citra,
Cascade, Palisade; drożdże US-05.

ALEBROWAR: Sweet Cow
MILK STOUT ● 12° ● 5% ●

28 IBU

Słody: pale ale, pszeniczny, wiedeński, carapils, carafa, palony jęczmień, płatki owsiane;
chmiele: Challenger, Fuggles; laktoza; drożdże US-04.

STOISKO: ARTEZAN
ARTEZAN: AAA Usługi Miksokretem
AMERICAN AMBER ALE ● 14° ● 5,7%

Ciemnobursztynowe piwo z wyraźnymi nutami chmielowymi w smaku i aromacie. Delikatne nuty słodowe i opiekane nadają charakteru,
pozostawiając wyraźnie wytrawny finisz.

ARTEZAN: Biała IPA
WHITE IPA ● 14° ● 5,6%

● 50 IBU

Połączenie mocno chmielonego piwa (Galaxy, Citra, Magnum) z pszenicą i przyprawami znanymi z belgijskiego Witbiera – skórką
pomarańczy i kolendrą.

ARTEZAN: Cymbopogon
WHEAT ALE ● 11° ● 4,3% ●

35 IBU

Lekkie, o łagodnym smaku oraz cytrusowym
i ziołowym aromacie. Warzone z dodat-

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

NAZWA BROWARU: nazwa piwa
STYL ● EKSTRAKT ● ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

Warszawski Festiwal Piwa

✪ premiera!

kiem trawy cytrynowej, chmiele: Motueka,
Rakau (NZ) i Perle.
ARTEZAN: Czarna Wołga
OATMEAL STOUT ● 14° ● 5,5%

● 40 IBU

Stout z m.in. płatkami owsianymi, trzema
rodzajami słodów palonych w zasypie. Mocno kawowy, czekoladowy, jednocześnie delikatny i aksamitny w smaku.

ARTEZAN: Idzie Sesja
SESSION IPA ● 11,5° ● 4,8%

Jasne, lekkie piwo zawierające kompozycję
amerykańskich i australijskich chmieli. Mimo
swej lekkości i chmielowego charakteru goryczka nie jest przesadzona, a piwo jest doskonale zrównoważone i wysoce pijalne.
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aktualna lista piw + wyszukiwanie:

warszawskifestiwalpiwa.pl

ARTEZAN: Pacific Pale Ale
AMERICAN PALE ALE ● 12,5°

● 5% ● 45 IBU

Łączy w sobie wysoką pijalność i mnóstwo
chmielowych aromatów z odmian amerykańskich i australijskich. Jeśli zaczynasz
przygodę z piwami nowofalowymi, to wybór
dla Ciebie.

ARTEZAN: Red Brett
BRETT ALE ● 13,5° ● 5,5%

● 50 IBU

Bursztynowe piwo z rubinowymi refleksami. Dzikie i owocowe aromaty, pochodzące
od użytych do fermentacji drożdży Brettanomyces. W smaku przyjemny balans owocowo słodowy, lekko podnoszący treściwość
tego wytrawnego i bardzo pijalnego piwa.

INNE BECZKI: Pardon My French
BIÈRE DE GARDE ● 6,3%

Bursztynowe piwo z owocami dzikiej róży.
Aromat wyraźnie belgijski, przyprawowo-owocowy, w smaku jednak bardziej słodo-

we, uzupełnione łagodną, owocową kwasowością i cierpkością.
INNE BECZKI:
MILK PORTER

Sleeping Car Porter
● 5,4%

Porter dolnej fermentacji, wyprodukowany
z płatków owsianych oraz laktozy. W smaku dominuje kawowa nuta, pochodząca
od ciemnych słodów, uzupełniona akcentami suszonych owoców, a wyraźna mleczna
słodycz zakończona jest balansującą całość
goryczką.

INNE BECZKI: Topaz
AMERICAN WHEAT ●

4,8%

Lekkie piwo pszeniczne, szczodrze chmielone amerykańskimi odmianami chmielu.
W aromacie wyraźne nuty drożdżowe,
banany i goździki, połączone z owocową
chmielowością. W smaku chmielowe, rześkie i wytrawne.

STOISKO: BIERHALLE
BIERHALLE: Doppel Bock
DOPPELBOCK ● 18,5° ● 7,2%

● 23 IBU

Bierhalle Doppel Bock jest mocnym, ciemnym piwem. Długi okres leżakowania nadaje
mu gładką, dobrze zaokrągloną treść i bogaty,
złożony słodowy smak, który podkreśla ciemna, mahoniowoczerwonobrązowa barwa.

BIERHALLE: Marcowe
MARCOWE ● 13,7° ● 5,8%

● 21 IBU

Bierhalle Marcowe jest piwem dolnej fermentacji. Trunek posiada miodową barwę. Delikatna goryczka chmielowa jest wynikiem zastosowania najwyższej jakości chmielu oraz
specjalnego sposobu chmielenia.

BIERHALLE: Pils
PILS ● 11° ● 4,9%

● 29 IBU

Bierhalle Pils jest piwem jasnym dolnej fermentacji o intensywnej goryczce chmielowej, wyprodukowanym przy użyciu wyłącznie naturalnych surowców.

BIERHALLE: Weizen
HEFE-WEIZEN ● 12,6°

● 4,8% ● 19 IBU

Bierhalle Weizen to piwo górnej fermentacji
o wyczuwalnym zapachu bananów, goździków, cynamonu oraz aromatycznego chmielu, orzeźwiające, musujące, lekko kwaskowe,
doskonale gasi pragnienie.

STOISKO: BROWAMATOR
PINTA: Imperium Atakuje 19,1°
IMPERIAL IPA ● 19,1° ● 7,8% ● 81 IBU

Przepełnione chmielem mocne piwo w stylu Imperial India Pale Ale. Pierwsze polska
podwójna IPA – premiera luty 2012. Piwo
bezkompromisowe i potężne. Warzone w całości z surowców dostarczonych
przez Browamatora: słodów Weyermann,
chmielu Yakima Chief: Columbus, Chinook,
Centennial, Citra, Cascade i Palisade. Fermentowane z użyciem drożdży Fermentis
Safale US-05.
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STARY BROWAR RZESZOWSKI:

American India Pale Ale
AMERICAN IPA ● 16,5° ● 6,5%

Klasyczna amerykańska IPA, niefiltrowana
i niepasteryzowana, warzona z użyciem słodów Weyermann i obficie chmielona na goryczkę, smak i aromat. W koszyku z chmielem: Waimea, Chinook, Amarillo, Citra,
Galaxy i Simcoe. Fermentowane z użyciem
drożdży Fermentis Safale US-05.

piwa na festiwalu

✪ Belgian Rye IPA
BELGIAN RYE IPA

● 14° ● 5,7%

Piwo uwarzone z inicjatywy Browamatora
w Starym Browarze Rzeszowskim specjalnie na Warszawski Festiwal Piwa. Belgian
Rye IPA to dużo słodu żytniego Weyermann
(40%), jedna odmiana chmielu – Mosaic oraz
nowy szczep drożdży Fermentis Abbaye.
W trakcie festiwalu zapraszamy na stoisko
Browamatora na pogawędkę z Jackiem
Michną, piwowarem SBR i autorem receptury
premierowego Belgian Rye IPA.
ANDERSON VALLEY BREWING CO.:

Fall Hornin’ Pumpkin Ale
PUMPKIN ALE ● 6% ● 20 IBU

Rzemieślnicze piwo z Kalifornii w bardzo
amerykańskim stylu Pumpkin Ale – dyniowe ale. Piwo sezonowe, warzone z użyciem
purée z dyni i z przyprawami – cynamonem,

gałką muszkatołową oraz umiarkowaną
ilością chmielu. Fall Hornin’ Pumpkin Ale
zwykle dostępny jest jesienią – od września
do listopada. Wersja beczkowa przygotowana na eksport dostępna wiosną specjalnie
na Warszawskim Festiwalu Piwa na stoisku
Browamatora – zapraszamy!
BRAUEREI HELLER:

Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen
RAUCHBIER ● 13,5° ● 5,1%

Ikona stylu, jeden z symboli bamberskiego
piwowarstwa – wędzony (dymiony) lager
z Browaru Heller. Piwo z gatunku „pokochaj albo rzuć”. Intensywny aromat dymu,
czysty lagerowy charakter, a przy tym niezwykła pełnia i pożywność czyni z tego
Märzena jedno z najciekawszych piw świata
i jest nieustającą inspiracją dla piwowarów
ze wszystkich kontynentów. Na Warszawskim Festiwalu Piwa – prosto z beczki.

STOISKO: BROWARIAT
CAMBA BAVARIA/BROWARIAT:

FOURPURE:

✪ Premiera!

Piwo premierowe – szczegóły na Festiwalu!
CAMBA BAVARIA/BROWARIAT:

Bawarska Kometa
AMERICAN PALE ALE ● 13,5° ● 5,2%

Single Hopped German Comet Pale Ale.

CAMBA BAVARIA: Citra Paranoid
AMERICAN IPA ● 15° ● 6%

IPA

Piwo uwarzone we współpracy z browarem
Hill Farmstead Brewery USA.

CAMBA BAVARIA/BROWARIAT: Fire
AMERICAN STRONG ALE ● 17° ● 8%

Beer

CAMBA BAVARIA: Imperial Black IPA
IMPERIAL CASCADIAN DARK ALE ● 20° ● 8,5%
CAMBA BAVARIA: Imperial
IMPERIAL IPA ● 19° ● 8,6%

IPA

CAMBA BAVARIA: Nelson Weisse
AMERICAN WHEAT ● 11° ● 5,2%
CAMBA BAVARIA: Pale Ale
PALE ALE ● 12° ● 5,2%
FOURPURE: Amber Ale
AMBER ALE ● 12° ● 5,1%
FOURPURE: Pale Ale Cascade
AMERICAN PALE ALE ● 12° ● 5%
FOURPURE: Session IPA
SESSION IPA ● 10,5° ● 4,2%

Transatlantic Overdrive IPA Batch #100
AMERICAN IPA ● 15,9° ● 7,1%

Piwo uwarzone we współpracy z Bear Republic (USA).

ORBIT BEERS: Neu
ALT ● 11,2° ● 4,8%
ORBIT BEERS: Niko
KÖLSCH ● 11,7° ● 4,7%
PARTIZAN BREWING:
PALE ALE ● 11° ● 4,7%

Pale Ale

PARTIZAN BREWING: Raspberry Saison
RASPBERRY SAISON ● 10° ● 4%
SCHÖNRAMER: Dunkel
DUNKEL ● 12° ● 5%

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015
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Warszawski Festiwal Piwa

✪ premiera!

Zwickl

SCHÖNRAMER: Imperial Stout
IMPERIAL STOUT ● 21° ● 9,5%
SCHÖNRAMER:
PILS ● 11° ● 5%

Pils

SCHÖNRAMER: Saphir Bock
BOCK ● 17° ● 8%
SCHÖNRAMER: Weizen
HEFE-WEIZEN ● 12° ● 5,6%
THE KERNEL: Export
EXPORT INDIA PORTER ●
THE KERNEL: IPA
IMPERIAL PALE ALE ●

India Porter
14,98° ● 6,9%

15,9° ● 6,9%
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BEDNARY: Bonifacy
BELGIAN STOUT ● 16,5°

Piwo na drożdzach FM 26 polskiej firmy
Fermentum Mobile, pierwszy raz te płynne
drożdże zostały wykorzystane przez browar
komercyjny. Piwo to można łączyć z piwem
Filemon (w chłodny dzień: 1/3 Bonifacego
i 2/3 Filemona lub w ciepły dzień: 2/3 Bonifacego i 1/3 Filemona).

BEDNARY: Filemon
WITBIER ● 11°

Piwo z dodatkiem skórki pomarańczy i kolendry. Piwo to można łączyć z piwem Filemon (w chłodny dzień: 1 / 3 Bonifacego
i 2/3 Filemona lub w ciepły dzień: 2/3 Bonifacego i 1/3 Filemona).

ILKLEY BREWERY:
IPA ● 6%

Mary Jane IPA

India pale ale chmielone mieszanką amerykańskich i angielskich chmieli. Bardzo pijalne,
o jagodowo-cytrusowym aromacie, z ciasteczkowo-miodową podbudową słodową.

ILKLEY BREWERY: Ilkley Pale
AMERICAN GOLDEN ALE ● 4,2%

Lekkie, bardzo rześkie i pijalne golden ale.
Czysty profil smakowy uzupełniony cytrusowo-winogronowym aromatem i solidną
goryczką od nowozelandzkiego chmielu Nelson Sauvin.

ILKLEY BREWERY: Rombald
AMERICAN AMBER ALE ● 5%

Doskonale zrównoważone angielskie amber
ale, nachmielone jednak zgodnie z amerykańską myślą. Sporo karmelowo-ciasteczkowej słodowości przyjemnie łączy się z cytrusową, intensywną goryczką.

ILKLEY BREWERY:
ROGGENBIER ● 5%

Rye 'n Dry

Piwo inspirowane klasycznym niemieckim
Roggenbierem. Jest tu żytnia pikantność,
gęstość i słodycz, jest też sporo aromatów
imbiru i skórki pomarańczy.

ILKLEY BREWERY:
SAISON ● 5,9%

Siberia

Rhubarb saison – saison warzony z dodatkiem
zapewniającego wyraźną kwasowość rabarbaru. Znajdziemy tu nuty ziemiste, waniliowe,
rabarbarowe czy chociażby pieprzowe.

ILKLEY BREWERY: The Mayan
CHILI CHOCOLATE STOUT ● 6,5%

Stout na słodko i pikantnie. Ciemne, aksamitne piwo warzone z dodatkiem gorzkiej
czekolady i wędzonego chili. W aromacie

kawa, czekolada i wanilia, w smaku słodycz
czekolady, a na finiszu rozgrzewające chili.
MIKKELLER: Big Worster Bourbon
BARREL AGED BARLEY WINE ● 18,3%

BA

Rzadko spotykana odsłona flagowego barley wine od Mikkellera. Słodowo-chmielowe monstrum wyleżakowane w beczkach
po burbonie. To piwo przypomina owocowy
likier na burbonie. Pomimo braku dodatków
jest w nim wszystko, co powinno – suszone
owoce, wanilia, skórka gorzkiej pomarańczy,
toffi, nuty „beczkowe”, a do tego chmielowy
aromat i goryczka.

MIKKELLER: 黑 Black
IMPERIAL STOUT ● 17,5%

Ciemne słody. Cukier. Drożdże szampańskie.
Moc, złożoność, legenda, która kryje się za tym
symbolem, zaczęła się w Warszawie kojarzyć
z Chmielarnią. Blacka nie mogło zabraknąć
na naszym stoisku. Przekonaj się, dlaczego.

MIKKELLER: Schwarzbier
SCHWARZBIER ● 5,5%

Schwarzbier w wydaniu Mikkellera to piwo
o wybitnie słodowym profilu, w którym
pierwsze skrzypce grają palone słody, cynamon, świeżo mielony pieprz, akcenty chlebowe. Całość wieńczy wyraźna chmielowa
i kawowa goryczka.

MIKKELLER: SpontanRosehip
LAMBIK ● 7,7%

Mocny i wytrawny (to mało powiedziane
– kwaśny i cierpki na potęgę) lambik, czyli
piwo na dzikich drożdżach, uwarzony z dodatkiem owoców dzikiej róży. Na pierwszym
WFP lambiki od Mikkellera okazały się hitem
na naszym stoisku, dlatego tym razem rozejrzeliśmy się za lambikiem nietypowym. Dzika
róża daje przyjemny aromat, a jej smak świetnie współgra z rześką kwaskowością piwa.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

STOISKO: CHMIELARNIA

Warszawski Festiwal Piwa

✪ premiera!

NAPARBIER: Aotearoa Hoppy Pils
NEW ZEALAND PILS ● 5,4%

Rześki pils na nowozelandzkich chmielach,
podejrzanie podobny do dobrego APA lub IPA.
Goryczkowy i wytrawny, w aromacie kiwi, cytrusy, igły sosnowe i agrest, goryczka długa,
nieco chininowa (co tylko podnosi rześkość napoju), słodowa podbudowa kontruje ją na tyle,
że ma się ochotę na kolejne, ale chmielowy
charakter tego piwa się nie zatraca.

NAPARBIER: Napar Pale Ale
AMERICAN PALE ALE ● 4,4%

Znakomite pale ale, w którym słodowa baza
udatnie równoważy chmielową goryczkę

17

aktualna lista piw + wyszukiwanie:

warszawskifestiwalpiwa.pl

i smak. W aromacie na pierwszy plan wybijają się cytryny, a jakiś czas po nich pojawiają
się marakuja, liczi i grejpfrut.
TO ØL: Goliat Bourbon BA
COFFEE IMPERIAL STOUT ● 10,1%

Imperialny stout z kawą w wersji wyleżakowanej w beczkach po burbonie. Moc,

kawowe aromaty i smaki, gorzka i słodka
czekolada, taninowe i waniliowe nuty „beczkowe”, kawowa i chmielowa goryczka, słodycz przypalonego karmelu, smak i aromat
burbona. Z takim Goliatem Dawid miałby
trudniej. Trzymetrowy chłop nawalony
burbonem, ale hiperaktywny od siódmego
espresso. Warto się z nim jednak zmierzyć.

STOISKO: DOCTOR BREW
✪

DOCTOR BREW: Premiera!
AMERICAN IPA ● 16° ● 6,2% ●

71 IBU

Nowy single hop od Doctor Brew.

DOCTOR BREW: American IPA
AMERICAN IPA ● 16° ● 6,2% ● 90 IBU

Intensywnie chmielone odmianami z USA,
Australii i Nowej Zelandii, o zapachu cytrusowo-żywicznym, delikatnie karmelowe
India pale ale w stylu amerykańskim.

DOCTOR BREW: Cascade IPA
AMERICAN IPA ● 14,5° ● 5,6%

● 56 IBU

Klasyczny, ciemnobursztynowy, delikatnie
karmelowy single hop Cascade India pale
ale. Piwo z chmielem, od którego zaczęła się
piwna rewolucja.

DOCTOR BREW: Double IPA
IMPERIAL IPA ● 18° ● 8% ● 99 IBU

Mocniejsze, bardziej gorzkie, posiadające
jeszcze więcej smaku. Piwo na wielu płaszczyznach podwójne – double India pale ale.

DOCTOR BREW: Molly IPA
AMERICAN IPA ● 16° ● 7,1%

● 95 IBU

Jasne, bardzo intensywnie chmielowe, cytrusowo-owocowe, wytrawne z delikatnie
zaznaczoną słodyczą, West Coast India
pale ale. Jedno z najlepszych nowych piw
2014 roku według użytkowników Ratebeer
(The World’s Top New Beer Releases 2014).

DOCTOR BREW: Mosaic IPA
AMERICAN IPA ● 16° ● 6,2%

● 71 IBU

Piwo z serii single hopów, z jedną z ciekawszych nowofalowych odmian chmielu
– Mosaic, w stylu American India pale ale.

DOCTOR BREW: Summer ALE
AMERICAN PALE ALE ● 11° ● 4,2%

● 46 IBU

Jedno z naszych najdelikatniejszych piw,
o umiarkowanej goryczce, wyjątkowo pijalne i orzeźwiające, cytrusowo owocowe
w smaku i zapachu.

DOCTOR BREW: Sunny ALE
AMERICAN PALE ALE ● 13° ●

5,2% ● 60 IBU

Intensywnie chmielone, cytrusowe, świeże lekkie pale ale w stylu amerykańskim.
Craft Prix na I Krakowskim Festiwalu Piwa,
2. miejsce na Festiwalu Birofilia 2014 w kategorii IPA.

DOCTOR BREW: Hoppy Birthday No 1
DOUBLE OATMEAL STOUT ● 18° ● 7,6% ● 48 IBU

Piwo uwarzone na pierwsze urodziny Doctor
Brew. Podwójny stout owsiany, leżakowany
z dodatkiem lasek wanilii i płatków dębowych. Poezja!

DOCTOR BREW: Kinky ALE
AMERICAN IPA ● 16° ● 6,2%

● 71 IBU

Pierwsze piwo z serii single hopów. Jego
znakiem rozpoznawczym jest Equinox, zwany US-366, do niedawna jeszcze eksperymentalna odmiana chmielu.

DOCTOR BREW: Saxy Berry
??? ● 24° ● 10% ● 40 IBU

Mocne piwo z dodatkiem czarnej porzeczki, leżakowane z płatkami z beczki po whiskey, uwarzone z okazji 2. edycji Beer Geek
Madness.

STOISKO: BROWAR DUKLA
DUKLA: Cream Stout
SWEET STOUT ● 14° ● 4,3%

● 28 IBU

W Cream Stoucie dominuje mocna czekolada, karmel oraz subtelna kawa. Bardzo
kremowe, gładkie i delikatne piwo. Goryczka schodzi na dalszy plan, dzięki czemu
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można delektować się kwintesencją ciemnych słodów!
DUKLA: Dziki Samotnik
AMERICAN AMBER ALE ● 14,5° ● 5,7% ● 42 IBU

Piwo o pięknej czerwonej barwie. Przyjemnie karmelowe, chmielowe i treściwe. Ame-

piwa na festiwalu

DUKLA: Imperial IPA
IMPERIAL IPA ● 18° ● 7,5%

● 75 IBU

Mocne uderzenie chmielu to znak rozpoznawczy tego piwa. Z pozoru słodkie, bardzo szybko ujawnia swoje prawdziwe oblicze! Mocna goryczka powoduje, że piwo jest
zbalansowane i (mimo wysokiej zawartości
alkoholu) przyjemne w odbiorze.

DUKLA: Nieproszony Gość
PILS ● 12,5° ● 4,8% ● 30 IBU

Rewolucja piwna to nie tylko amerykański
chmiel! Przedstawiamy naszego klasycznego pilsa. Czysty profil zapachowy i smakowy
to kwintesencja tego piwa. Średnio wytraw-

ne, słodowe i delikatnie zbożowe. Umiarkowana, chmielowa goryczka uzupełnia obraz
tego klasyka!
DUKLA: Ostatni Sprawiedliwy
HEFE-WEIZEN ● 12,5° ● 5,2% ● 20 IBU

Cechą szczególną tego piwa są banany
i goździk – zarówno w smaku, jak i aromacie.
Piwo wręcz idealne na upalne dni!

DUKLA: Piękna Nieznajoma
AMERICAN PALE ALE ● 12,5° ● 5,2%

● 36 IBU

Jasne piwo o dominującym aromacie owoców cytrusowych i tropikalnych. Zapach
dopełnia delikatna żywica. Piwo lekko wytrawne z orzeźwiającym, grejpfrutowym
posmakiem. Bardzo sesyjne i pijalne. Nasza
APA to single hop Amarillo!

STOISKO: FILIP MERYNOS
✪

FAKTORIA:
RED RYE IPA ●

Geronimo
16,1° ● 70 IBU

Pierwszy czerwonoskóry w stajni Faktorii,
którego premiera odbędzie się podczas WFP.
Geronimo to piwo w stylu red rye IPA, będące frapującym połączeniem amerykańskich
chmieli, lekkiej przyprawowości pochodzącej od słodu żytniego oraz nut palonych.
Ze względu na duży udział żyta w zasypie,
piwo charakteryzuje się wysoką pełnią oraz
wspaniałą pianą.

FAKTORIA: Bass Reeves
CASCADIAN DARK ALE ● 15,1°

● 65 IBU

Piwo w stylu black India pale ale (zwanym
również Cascadian dark ale). Bass Reeves
to ciemne piwo o wyjątkowym aromacie,
w kórym mieszają się wyraźne nuty pochodzące od chmieli amerykańskich (cytrusowe,
żywiczne, owoców tropikalnych) z lekkimi
nutami palonymi, czekoladowymi oraz karmelowymi. W smaku duża porcja chmielowej żywiczności przeplatająca się z nutami
cytrusowymi oraz czekoladowo-kawowymi.
Goryczka, pomimo swej intensywności, jest
szlachetna i bardzo dobrze skomponowana
z pozostałymi smakami.

FAKTORIA: Winchester IIPA
IMPERIAL IPA ● 18,1° ● 100+ IBU

Piwo, które zdobyło szturmem I edycję Warszawskiego Festiwalu Piwa, doskonały reprezentant East Coast Double IPA. Dużo, dużo
chmieli, zarówno w smaku, jak i aromacie.
Wytrawny finisz i prawie niewyczuwalny
alkohol powodują, że piwo jest niezwykle pijalne. Wersja przygotowana na II edycję WFP

będzie chmielona na zimno dodatkową odmianą chmielu.

✪

HAUST: Ara
AMBER RYE ALE ●

14° ● 5,6% ● 40 IBU

Amber rye ale uwarzone z udziałem płatków żytnich. Do chmielenia użyto 2 odmian:
Simcoe oraz Centennial. Na festiwalu pojawi się przedpremierowo w bardzo ograniczonej ilości!

HAUST: Ciemny Bock
DUNKELBOCK ● 16° ● 6,5%

● 30 IBU

Mocne piwo w stylu koźlak. Charakterystyczny aromat i smak pochodzi od słodu
monachijskiego oraz zacierania metodą dekokcyjną. Delikatne nuty czekoladowe i zbożowe oraz niska goryczka.

HAUST: Dr Citra
AMERICAN IPA ● 16°

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

rykańskie chmiele wnoszą delikatny cytrusowy zapach, a całość dopełnia zdecydowana,
ale niemęcząca goryczka.

Warszawski Festiwal Piwa
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● 6,2% ● 75 IBU

Piwo w stylu India pale ale. Swoją nazwę
wzięło od amerykańskiej odmiany chmielu
– Citra. Cudowny zapach przywołujący tropikalne owoce łączy się z wyraźną, ale niezalegającą goryczką. Dr Citra zostało uznane
za najlepsze IPA w Polsce podczas Konkursu
Piw Rzemieślniczych w Żywcu w 2014 roku.

HAUST: Nessie
WEE HEAVY ● 20°

● 8,4% ● 33 IBU

Mocne piwo w szkockim stylu wee heavy.
Do warzenia użyto słodu wędzonego torfem, który wnosi charakterystyczne aromaty przez jednych uwielbiane, a przez innych
znienawidzone. Niewielka ilość tego piwa
dojrzewała przez cztery miesiące od premiery. Dostępne tylko w „bączkach”.
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HAUST: Pils Zielonogórski
PILS ● 12° ● 5% ● 35 IBU

Jasne piwo charakteryzujące się przyjemnym
słodowo-chmielowym smakiem i aromatem.
Doskonale nadaje się do picia przez cały rok.
Zostało wielokrotnie docenione na największych konkursach piwnych w Polsce.

HAUST: Red AIPA
AMERICAN RED ALE

● 16° ● 6,5% ● 65 IBU

Już od dwóch lat Red AIPA kusi piwoszy
swoim aromatem i smakiem. Wyraźna goryczka, pochodząca od amerykańskiej odmiany chmielu Zeus, wspaniale współgra

z podbudową słodową. Swoją nazwę piwo
zawdzięcza barwie osiągniętej dzięki zastosowaniu kombinacji słodów karmelowych.
Pozycja obowiązkowa dla Hopheada!
KRAFTWERK: Bebok
COFFEE MILK STOUT ●

13,5° ● 4,5%

Bebok to coffee milk stout. Dodatki: świeżo
zmielona kawa, laktoza.

KRAFTWERK: M16
NEW ZEALAND IPA ●

15° ● 6,5%

New Zealand IPA z dodatkiem trawy cytrynowej.

STOISKO: JAN OLBRACHT BROWAR RZEMIEŚLNICZY
JAN OLBRACHT: Córa
WEIZENBOCK ● 16,5°

Koryntu
● 7%

Ciemne piwo pszeniczne. Zapach opiekanych słodów uzupełnia woń goździków i bananów oraz ciemnych owoców (śliwek, rodzynek i winogron). Lekka goryczka ustępuje
zdecydowanemu, słodowo-chlebowemu
charakterowi z nutą pszenicy. Skład: słód
pilzneński, pszeniczny, monachijski, karmelowy jasny, karmelowy ciemny, chmiel Spalt,
drożdże WB-06.

JAN OLBRACHT: Korona Olbrachta
PALE ALE ● 12,5° ● 5,6%

Piwo jasne górnej fermentacji, wyprodukowane z najlepszych surowców pochodzących z różnych rejonów Europy. Skład: słód
pilzneński, słód monachijski, słód karmelowy jasny, chmiel Hersbrucker, chmiel Spalt,
drożdże US-05.

JAN OLBRACHT: Królewskie Tajemnice
STOUT ● 12,5° ● 5,6%

Piwo górnej fermentacji wywodzące się
z Wielkiej Brytanii. Wyrazisty smak z nutą
gorzkiej czekolady oraz ciemna barwa powstała dzięki użyciu prażonego słodu. Skład:
słód pilzneński, pszeniczny, monachijski,
carafa, karmelowy ciemny, chmiel Admiral,
Goldings, drożdże S-04.

JAN OLBRACHT: Opactwo
BELGIAN IPA ● 16,5° ● 7%

Olbrachta

Ciemne belgijskie piwo górnej fermentacji
z wyraźną goryczką. Zastosowanie amerykańskich chmieli nadaje korzenno-goździkowy oraz cytrusowy charakter. Skład:
słód pilzneński, karmelowy jasny, karmelowy
ciemny, chmiel Citra, Centennial, Cascade,
drożdże T-58.

20

JAN OLBRACHT: Piernikowe
PIERNIKOWE ● 5,6%

Piwo Piernikowe to autorska receptura
browaru wpisująca się w korzenne tradycje
Torunia. Jest piwem ciemnym o aromacie
przypraw korzennych z nutą kardamonu,
goździków i cynamonu. Gęsta, lekko brązowawa piana harmonizuje z czekoladową
barwą.

JAN OLBRACHT: Pomarańczarnie
WITBIER ● 12,5° ● 5,6%

Króla

Belgijskie piwo pszeniczne górnej fermentacji, naturalnie mętne, zwane również biére
blanche (piwem białym). Wyraźny zbożowy
smak z wyczuwalną kolendrą oraz cytrusowym aromatem pochodzącym od skórek
pomarańczy i cytryny. Skład: słód pilzneński, pszeniczny, karmelowy jasny, chmiel
Hersbrucker, drożdże S-33, kolendra, skórka
pomarańczy.

JAN OLBRACHT: Powrót Króla
AMERICAN PALE ALE ● 12,5° ● 5,6%

Piwo jasne górnej fermentacji, z lekko wyczuwalnym słodowym charakterem. Wytrawne,
mocno goryczkowe. Skład: słód pilzneński,
karmelowy jasny, chmiel Mosaic, Centennial,
Cascade, Spalt, drożdże US-05.

JAN OLBRACHT: Śmietanka
HEFE-WEIZEN ● 12,5° ● 5,6%

Jasne piwo pszeniczne o charakterystycznym aromacie bananów i goździków. Naturalnie mętne, mocno wysycone dwutlenkiem węgla. Skład: słód pilzneński,
pszeniczny, karmelowy jasny, chmiel Spalt,
drożdże WB-06.

aktualna lista piw + wyszukiwanie:
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STOISKO: KRAINA PIWA
✪

BIRBANT: Belgian Blond
BELGIAN BLOND ● 15,5°

matów i smaków. Złożona kompozycja
dziewięciu słodów, doskonałej kawy single
origin Yellow Bourbon, wanilii burbońskiej,
płatków dębowych whisky i odrobiny laktozy
dla podbicia pełni.

Drożdże White Lab 545 i amerykańska odmiana chmielu Equinox.

✪

BIRBANT: Old Ale
OLD ALE ● 19,1°

Klasyczne angielskie, mocne piwo. Słodowość
lekko złamana sporą goryczką, ponadto leżakowanie z płatkami dębowymi, dodało ciekawych aromatów. Część trafiła do beczek dębowych i będzie dostępna za kilka miesięcy :)

BIRBANT: Imperial Citra IPA
IMPERIAL CITRA IPA ● 19,1° ● 7,9%

Piwo uwarzone wspólnie z Andrzejem Milerem
– zdobywcą Grand Championa Birofilia 2012.

WRĘŻEL: AAA – American Amber Ale
AMERICAN AMBER ALE ● 14° ● 5,4% ● 35 IBU

Bursztynowo-czerwone piwo górnej fermentacji, o wyraźnych aromatach amerykańskiego chmielu, dobrze zbalansowane pomiędzy
słodowością a chmielową goryczką. Od APA
różni się większą treściwością, mniejszą goryczką oraz karmelowym bogactwem, którego na próżno szukać w piwach typu pale ale.

● 111 IBU

Urzekający i wyjątkowy aromat chmielu
Citra zainspirował nas do stworzenia IPA
chmielonego jedynie tą odmianą. Dziś, będąc ciągle pod wrażeniem aromatu owoców
tropikalnych i cytrusów, proponujemy potężnie nachmielone Imperial Citra IPA.

BIRBANT: Red AIPA
AMERICAN IPA ● 16,5°

SOLIPIWKO: 1978 by Andrzej Miler
RAUCHBOCK ● 16,5° ● 7,6% ● 32 IBU

● 6,7% ● 65 IBU

WRĘŻEL: AIPA – American India Pale Ale
AMERICAN IPA ● 16,5° ● 6,8% ● 70 IBU

Amerykański charakter z mocnym uderzeniem goryczki. Woń żywicznych lasów
Ameryki spotyka się z soczystymi owocami
Florydy. A wszystko to w jednej butelce tego
wyjątkowego AIPA.

Mocna goryczka na podbudowie słodowej z intensywnym aromatem amerykańskich chmieli.

KINGPIN: Lunatic
WITBIER ● 12° ● 5,2%

Lunatic to lekki, orzeźwiający Witbier, którego zbożowy charakter i cytrusowy posmak
wzmocniliśmy słodyczą cierpliwie grillowanych, delikatnie karmelizowanych cytryn
i rześkością owoców granatu. Piwo przygotowane na Beer Geek Madness 2.

KINGPIN: Rocknrolla
AMERICAN PALE ALE ●

12° ● 5,3%

Rocknrolla to klasyczny styl American pale
ale z mocnym aromatycznym i goryczkowym kopem. Kompozycję pięciu amerykańskich chmieli wzbogaciliśmy skórką gorzkiej
pomarańczy curaçao i werbeną cytrynową.

KINGPIN: Turbo Geezer
FOREIGN EXTRA STOUT ● 19,1°

WRĘŻEL: CDA – Cascadian Dark Ale
IMPERIAL IPA ● 16,5° ● 6,9% ● 68 IBU

Nowy styl piwa powstały w północno-zachodnich stanach USA. Ciemny jak noc CDA
czaruje piękną pianą, wspaniałym aromatem
i porządną goryczką. Żywiczny, sosnowy, cytrusowy aromat przeniesie Cię w świat piwa,
jakiego dotychczas nie znałeś.

WRĘŻEL: DIPA – New Zealand Double IPA
IMPERIAL IPA ● 19,1° ● 8% ● 70 IBU

Jeżeli IPA to dla Ciebie za mało goryczki
i wspaniałych aromatów, tutaj znajdziesz
ich dużo więcej! Solidna podbudowa słodowa oraz aromat chmielu z Nowej Zelandii.
Pełniejszy smak, więcej goryczki, większa
moc – przedstawiamy Double IPA!

● 8,3%

Turbo Geezer, czyli double Irish espresso
stout, to bogactwo zbalansowanych aro-

STOISKO: BIRRIFICIO LAMBRATE
LAMBRATE: American Magut
WEST COAST PILS ● 11° ● 8,5%
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Bardzo udany eksperyment: kopia niemieckiego pilsa z użyciem amerykańskich chmieli
podczas warzenia i na zimno. W smaku pojawiają się delitatne nuty ziołowe i kwiatowe, a towarzyszy im lekki i elegancki smak
słodu.

LAMBRATE: Gaina
IPA ● 15° ● 6%

Piwo o kolorze bursztynowym. W aromacie
wariacja nut tropikalnych, brzoskwinie i cytrusy wzbogacone eleganckim przyprawowym finiszem. Średnia pełnia z lekkim uczuciem karmelu zrównoważonym porządną
goryczką typową dla stylu IPA.

piwa na festiwalu

Piwo o głębokiej ciemnej barwie. W aromacie wyraźne nuty opiekane i wędzone. Dopełnione nutą kawy i gorzkiego kakao oraz
toffi w towarzystwie czerwonych owoców
w likierze. W ustach odczucie pełni, tekstura wyraźnie oleista, w której odnajdujemy
gorący smak lukrecji, czekolady i karmelu.
Nuty ziołowe i ziemiste od chmielu tworzą
elegancki balans i podtrzymują przyjemną
pijalność.

LAMBRATE: Ligera
AMERICAN PALE ALE ●

12,5° ● 5%

Piwo o barwie bursztynowej. W aromacie
obecna nuta mandarynek i gorzkiej pomarańczy, dopełniona nutami amerykańskich
chmieli. Na końcu lekko trawiaste. W smaku ewidentne nuty cytrusowe w towarzystwie delikatnego posmaku słodowego.
Średnia pełnia, daje jednak na końcu poczucie wytrawności, co zachęca do kolejnych łyków.

LAMBRATE: Ortiga
GOLDEN ALE ● 12° ● 5%

Piwo o barwie jasnego złota. Aromat to mieszanka nut ziołowch i przyprawowych chmielu. Lekkie, z delikatnym smakiem owoców,
wykończone przyjemną goryczką. Bez wątpienia „dangerously drinkable”.

LAMBRATE: Porpora
HOPPED BOCK ● 18° ● 8%

Klarowne czerwone piwo z rubinowymi
refleksami. Aromat wyraźnie karmelowy,
za nim podążają ziołowe nuty chmielowe,
aby zostawić miejsce na odczucia winne
i suchych owoców. Całość utrzymana w obszarach słodkawych, karmelowych i owocowych. Syropowate, ale nie wyklejające, perfekcyjnie zbalansowane chmielem. Alkohol
pozostaje ukryty.

LAMBRATE: Quarantott
IMPERIAL IPA ● 19° ● 8%

Podwójne IPA, amerykańska chmielowa ofensywa w kotle i na zimno. W aromacie wyraźne zapachy owoców i cytrusów dopełnione
lekkimi nutami ziołowymi. W ustach smak
słodowy jest bazą dla posmaków chmielowych i dla zdecydowanej końcowej goryczki.

LAMBRATE: Robb de Matt
AMERICAN IPA ● 13,5° ● 5,5%

Własna interpretacja stylu IPA w wykonaniu
piwowarów z Lambrate. Piwo o jasnym kolorze ze złotymi refleksami, charakteryzujące
się wyraźnym odczuciem owocowym i cytrusowym. W smaku świetna równowaga
między słodem pale a hojnym chmieleniem
„made in USA”.

LAMBRATE: Salta-foss
TRIPEL ● 19° ● 9%

Piwo o intensywnym złotym kolorze z gęstą
pianą o konsystencji bitej śmietany. W aromacie najpierw akacjowy miód, następnie intensywna owocowość i zapach drożdży, typowy
dla stylu. W smaku znajdziemy jeszcze przyprawowość i delikatną kwiatowość. Goryczka
jest lekka, na końcu przyjemna wytrawność.

LAMBRATE: Sant'Ambroeus
STRONG GOLDEN ALE ● 16° ● 7%

Piwo o intensywnej żółtej barwie. W aromacie intrygujące cytrusy, brzoskwinie i kwiaty.
W ustach elegancka owocowość zrównoważona słodowością i delikatną goryczką
pochodzącą od chmielu.

LAMBRATE: Schiscia
PACIFIC IPA ● 16° ● 7%

i Ball

Piwo o jasnej barwie. W aromacie obecne zapachy brzoskwiń, melonów i marakui. Chmiele
australijskie i amerykańskie budują bogactwo
odczuć kwiatowych i ziołowych. Na końcu
przyjemna goryczka z lekką alkoholową nutą.

Warszawski Festiwal Piwa

● 8,5%

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

LAMBRATE: Imperial Ghisa
WĘDZONY PORTER BAŁTYCKI ● 20°

✪ premiera!

STOISKO: BROWAR LUBROW
LUBROW: Piwniczne
KELLERBIER ● 12,5° ●

5,3% ● 15 IBU

Łagodne w smaku, wyraźnie słodowe, z lekką nutą palonego dębu. Nawiązuje do tradycyjnych frankońskich Kellerów.

LUBROW: SKM – Szybka Kolejka
PILS ● 11,8° ● 5,1% ● 32 IBU

Miejska

Szybka Kolejka Miejska prosto z Trójmiasta.
Piwo typu pils. Tradycyjny lager o złocistej
barwie oraz czystej, orzeźwiającej goryczce.

LUBROW: Zachmielacz
AMERICAN IPA ● 17,5° ●

7,5% ● 70 IBU

Jeśli szukasz mocno chmielonego, goryczkowego oraz niezwykle treściwego piwa, to dobrze trafiłeś. Oto Zachmielacz z Browaru Lubrow. Jak sama nazwa wskazuje, stawiamy
w nim na chmiel, a jak chmiel, to i mocna
gorycz i niezwykłe aromaty odmian amerykańskich, ale to nie wszystko… sprawdź,
jak gorycz i aromat komponują się z mocną
słodowością w naszej interpretacji AIPA.
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NEPOMUCEN: Amber Ale
AMBER ALE ● 12°

NEPOMUCEN: Stout
STOUT ● 13,5°

NEPOMUCEN: Grodziskie
GRODZISKIE ● 10°

NEPOMUCEN: Żytnie Wędzone
RYE SMOKED IPA ● 15°

IPA

NEPOMUCEN: Pale Ale
PALE ALE ● 12°

STOISKO: BROWAR OLIMP
OLIMP: Apollo
AMERICAN IPA ●

15° ● 6% ● 60 IBU

Single hop w oparciu o chmiel Amarillo
o bardzo mocnym aromacie owoców tropikalnych.

OLIMP: Eurydyka
HERBAL BITTER ● 10°

● 4,4% ● 40 IBU

Ziołowe piwo o zaskakująco mocnym aromacie z dużą zawartością werbeny cytrynowej, skórki pomarańczowej oraz trawy
cytrynowej. Smak i aromat dopełnia użyty
chmiel Cascade.

OLIMP: Hades
RUSSIAN IMPERIAL STOUT ● 25° ● 11% ● 66,6 IBU

Najmocniejsze piwo z Browaru Olimp (i jedno z najmocniejszych polskich piw w historii). Wyjątkowy RIS z ostrymi papryczkami
(Mulato, Chipotle, Habanero) oraz szczyptą
mleka w proszku służącemu poprawie warunków pracy drożdży.

OLIMP: Panakeja
EARL GREY IPA ● 15°

● 6% ● 65 IBU

Aromatyczne piwo z dodatkiem herbaty earl
grey intensywnie pachnącej bergamotką.
Solidna goryczka to również efekt dodanej
herbaty. Dodatkowy aromat cytrusów to efekt
solidnej dawki chmielu Citra.

OLIMP: Sophia
GRODZISKIE ● 7,8°

● 3% ● 25 IBU

Piwo uwarzone we współpracy z Łukaszem
Szynkiewiczem z Browaru Absztyfikant na bazie receptury, która zwyciężyła w swojej kategorii w Konkursie Piw Domowych Festiwalu
Birofilia 2014. Chmielone wyłącznie rodzimą
Iungą. Polski szampan w znakomitej formie.

WĄSOSZ: Polka
PILS ● 9° ● 4,1%

● 25 IBU

Lekkie piwo w czeskim stylu pilzner, które swoją wyraźną i przyjemną goryczkę
zawdzięcza polskim chmielom Marynka
i Sybilla.

WĄSOSZ: Prince
AMERICAN PALE ALE

● 11° ● 4,2% ● 30 IBU

Jasne ciemnozłote piwo o owocowym aromacie i delikatnej goryczce. Prince to bliski
kuzyn utytułowanego Steve’a, wyróżnia go
górna fermentacja.

WĄSOSZ: Steve
AMERICAN LAGER

● 11° ● 4,2% ● 30 IBU

Delikatne piwo dolnej fermentacji, które zaskakuje treściwością mimo niskiego ekstraktu,
całość dopełnia wyraźna cytrusowa goryczka.
Piwo zajmuje pierwsze miejsce na świecie
w kategorii pale lager w rankingu według
użytkowników portalu Ratebeer. Nowa warka
uwarzona została w wersji z chmielami Simcoe i Amarillo.

WĄSOSZ: Terrence
AMERICAN IPA ● 15°

● 6% ● 55 IBU

Jasnobursztynowe piwo z dużą ilością chmieli
amerykańskich. Aromaty cytrusowe przeplatają się z aromatami tropikalnymi, goryczka
wyraźna, grejpfrutowa.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

STOISKO: BROWAR NEPOMUCEN

Warszawski Festiwal Piwa

✪ premiera!

WĄSOSZ: Wąsosz Pszeniczne
HEFE-WEIZEN ● 12,8° ● 4,9%

Orzeźwiające pszeniczne piwo w typowo
niemieckiej wersji z dodatkiem jednego
chmielu polskiego: Iunga. To dzięki niemu
piwo posiada lekką goryczkę oraz delikatny
owocowy aromat.

STOISKO: BROWAR PERUN
✪

PERUN: Premiera!
POLISH AMBER IPA ● 13°

● 5,5% ● 35 IBU

Wyrazisty aromat sosnowo-korzenny, pochodzący od użycia polskich chmieli na zimno.

Smak chmielowo-słodowy, nuty biszkoptu,
karmelu i zboża. Goryczka umiarkowanie
niska, w finiszu ustępująca słodkawym posmakom.
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PERUN: Jasny Grom
AMERICAN PALE ALE ●

13,1° ● 5,6% ● 45 IBU

Urzeka intensywnym aromatem chmieli
z USA: grejpfrut, cytryna, mango. W smaku
lekkie, orzeźwiające, z delikatną, karmelową
nutą i przyjemnym, goryczkowym finiszem.

PERUN: Licho Nie Śpi
OATMEAL STOUT ● 13° ●

5,4% ● 35 IBU

Piwo w klasycznym, angielskim stylu oatmeal stout. Wyraźnie palony charakter,
z nutką kawy i aksamitnymi akcentami
owsianymi. Sesyjne, z umiarkowaną goryczką i nienachalnym, ale wyrazistym i wytrawnym smakiem.

PERUN: Noc Kupały
POLISH EXTRA FOREIGN STOUT

15° ● 6,4% ● 45 IBU

Piwo chmielone na zimno polskimi chmielami. Mocno palony i delikatnie czekoladowy
aromat, wymieszany z żywiczno-korzenną
nutą chmieli. Złożony, krzepki smak z wyważoną goryczką.

PERUN: Oblewanie Perperuny
BELGIAN PALE ALE ● 13° ● 5,2% ●

30 IBU

Jasne piwo w stylu belgijskim. Słodowy,
delikatnie ciasteczkowy aromat miesza się
ze słodkimi owocami. W smaku złożone sło-

dowo-estrowe odczucia łączą się z delikatną,
pieprzową pikanterią. Goryczka zbalansowana, z łagodnym chmielowym posmakiem.
Piwo sesyjne z umiarkowaną słodyczą.
PERUN: Orzechowy Gaj
BROWN PORTER ● 13° ● 5,6%

● 35 IBU

PERUN: Sabat Czarownic
DUNKELWEIZEN ● 13° ● 5,8%

● 18 IBU

Karmelowe, czekoladowe i palone nuty łączą się z typowym dla angielskich piw kwiatowo-korzennym aromatem oraz ziołową
goryczką. Piwo o przyjemnym, złożonym
aromacie, w smaku umiarkowana słodycz
z delikatną goryczką i wytrawnym finiszem.
Piwo ciemne pszeniczne w niemieckim stylu
Dunkelweizen. W zapachu bananowo-goździkowe, w smaku ponadto subtelna czekolada i herbatniki. Słodkie, ale z wytrawnym
finiszem i minimalną goryczką.

PERUN: Złoty Strzał
IMPERIAL IPA ● 19° ● 8,4%

● 100 IBU

Intensywny aromat i smak amerykańskich
chmieli: grejpfrut, cytrusy, żywica. Delikatne
i subtelne nuty słodowe potęgują chmielowe
wrażenia. Mocna i długa goryczka gwarantuje niezapomniane doznania. Piwo dla koneserów szukających wyrazistych smaków.

STOISKO: BROWAR PINTA
PINTA/

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND:

✪ Księżniczka Wiosny

– Princesse de Printemps
SPRING SAISON ● 13,5° ● 6%

Kooperacja polsko-francuska. Saison, klasyczny styl północnej Francji, warzony
wspólnie przez Brasserie du Pays Flamand
i PINTĘ w małym rzemieślniczym browarze
w Blaringhem na zachód od Lille. Piwo
chmielone polskimi odmianami Marynka
i Lubelski. Czystym, orzeźwiającym smakiem
świętujemy powrót wiosny!

✪

PINTA/ TO ØL: Kwas Alfa
SOUR RYE PALE ALE ● 11,5° ● 4%

Prawdziwe piwo kwaśne (ale nie dzikie!),
uwarzone 26 marca 2015 r. w Zawierciu
wspólnie z Tobiasem Emilem Jensenem
z duńskiego browaru To Øl. Brzeczka zakwaszona bakteriami Lactobacillus Helveticus
i fermentowana drożdżami US-05. Umiarkowanie chmielone nowozelandzką odmianą
Green Bullet. Lekkie, intensywnie kwaśne,
orzeźwiające.
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PINTA: Atak Chmielu
AMERICAN IPA ● 15,1° ●

6,1% ● 58 IBU

Fantazyjnie nachmielone piwo o czerwono-miedzianej barwie. Treściwe, z aromatem
cytrusowym, kwiatowym, żywicznym, sosnowym oraz owocowym, pochodzącym
od amerykańskiego chmielu.

PINTA: Grodziskie 4.0
GRODZISKIE ● 7,8° ● 2,6%

● 20 IBU

Grodziskie – oryginalnie polskie, lekkie i jasne piwo górnej fermentacji, przygotowywane ze słodów dymionych i polskiego chmielu
Lubelskiego. Jako PINTA warzymy regularnie
piwo w tym stylu od 2011 roku, ale – poszukując ideału – eksperymentujemy. Przedstawimy Grodziskie 4.0, zacierane według oryginalnej receptury z lat 70. XX w. z użyciem
100% słodu pszenicznego w stylu grodziskim,
wędzonego dymem z dębu.

PINTA: Hopus Pokus
CASCADIAN DARK ALE ● 16,5° ● 6,3% ● 66 IBU

Czary mary, Hopus Pokus! Najpierw wyczarowujemy iglasty i cytrusowy aromat
chmielu zbieranego przez Amerykanów.

piwa na festiwalu

● 56 IBU

Rok 2013, marzec. Gdy w Japonii zakwitły
wiśnie, my w Polsce fermentowaliśmy pierwszą porcję Oto Mata IPA . Używając ryżu,
bardzo jasnego słodu i chmielu z Antypodów,
stworzyliśmy piwo subtelne w wyglądzie,
lecz silne w charakterze. Tak sobie wyobrażamy Japonię.

● 13,1° ● 5% ● 34 IBU

Wyluzuj. Pomyśl o słońcu i wolności. Pomyśl
o Kalifornii, gdzie wiedzą, jak korzystać z życia. My korzystamy z doświadczeń piwowarów z San Francisco i dajemy Wam Sanrajzę
– aromatyczne piwo dla szczęśliwców, którzy nie tracą czasu na poważne tematy.
BRASSERIE DU PAYS FLAMAND:

Anosteké Blond

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND:

Anosteké IPA

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND:

Anosteké Prestige

STOISKO: PRACOWNIA PIWA
PRACOWNIA PIWA: Big Chmielowski
AMERICAN PALE ALE ● 12° ● 4,5% ● 29 IBU

Piwo uwarzone w ramach projektu H.O.P.S.
Kraków we współpracy z pubem House
of Beer. To prawdziwie amerykański pale
ale – aromatem urzekają mango, grejpfrut,
pomarańcze, brzoskwinie oraz owoce cytrusowe. Złoty kolor, lekko zamglony z białą
pianą, kryje w sobie słodowość przełamaną
chmielowym, cytrusowym smakiem. Średnie wysycenie, wytrawny finisz i bardzo dobry balans słodowo-chmielowy sprawiają,
że Big Chmielowski jest ekstremalnie pijalny.

PRACOWNIA PIWA: Crack
AMERICAN STOUT ● 12° ●

4,7% ● 45 IBU

Amerykański stout wyróżniający się aromatem kawy oraz czekolady z nutami sosnowo-cytrusowymi pochodzącymi z chmielu
Simcoe. W smaku wyczuwalna paloność,
gorzka czekolada i solidna goryczka. Zrównoważony, bardzo pijalny stout. Słody: jęczmienny, palony, czekoladowy, monachijski.
Chmiele: Amarillo, Columbus, Simcoe.

PRACOWNIA PIWA: Crack
AMERICAN PALE ALE ● 12°

Off
● 4,7% ● 33 IBU

Piwo uwarzone w ramach projektu H.O.P.S.
Kraków. To niepozbawione podbudowy
słodowej pale ale wypełnione amerykańskimi chmielami. Wyraźny cytrusowy
aromat oraz smak pochodzą od chmieli
Amarillo oraz Simcoe, które również użyte
zostały w Cracku. Średnia goryczka oraz
orzeźwiający smak czynią Crack Off piwem o dużej pijalności. Słody: jęczmienny,
monachijski. Chmiele: Amarillo, Columbus,
Simcoe.

PRACOWNIA PIWA: Dragon Fire
IMPERIAL IPA ● 18° ● 7,6% ● 120 IBU

Piwo, które zdobyło tytuł Beer Geek Choice
na wrocławskiej imprezie Beer Geek Madness. To imperialna IPA ze słodem żytnim
oraz trzema odmianami pieprzu: białym,
czerwonym, zielonym. Chmielowo-owocowy aromat pochodzi od Citry, Centenniala
oraz Simcoe. Piwo jest gęste, z wyraźną
goryczką oraz owocowością w smaku,
które są zasługą potężnej dawki amerykańskich chmieli. Po chwili pojawia się
rozgrzewanie pochodzące od mieszanki
pieprzu. Nie dominuje jednak smaku piwa,
dzięki czemu dalej cechuje się ono wysoką
pijalnością.

PRACOWNIA PIWA: Dwa Smoki
AMERICAN WIT ● 14° ● 5,8% ● 55 IBU

Dwa Smoki to piwo łączące Witbiera z amerykańskimi chmielami. Solidna goryczka została połączona ze słodową kontrą, co czyni
to piwo treściwym i bardzo pijalnym. Typowe aromaty amerykańskich chmieli zostały
wzbogacone przez kolendrę oraz rumianek.
Słody: jęczmienny, pszeniczny. Chmiele: Centennial, Chinook, Citra, Columbus. Dodatki:
rumianek, kolendra, skórka pomarańczy.

PRACOWNIA PIWA: Hadra
AMERICAN IPA ● 14° ● 5,9%

Warszawski Festiwal Piwa

PINTA: Oto Mata IPA
RICE IPA ● 14° ● 5,2%

PINTA: Sanrajza
AMERICAN WHEAT

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Potem łączymy treściwość słodów jasnych
z kawowymi i czekoladowymi nutami słodów palonych – to od Niemców. Finiszujemy poważną goryczką, mocniejszą niż
w większości klasycznych piw ciemnych –
dzięki chmielarzom z Lublina. I powtarzamy
wszystko jeszcze raz.

✪ premiera!

● 75 IBU

Hadra to siostra Huncwota. Bardziej zadziorna niż starszy brat. Za perfumy wybrała amerykańskie chmiele. Postanowiła
również nie jeść zbyt dużo (ach, ta waga!),
dlatego podbudowa słodowa jest skąpa,
co uwydatnia jej chmielową zadziorność.
To piwo dla tych, którzy lubią goryczkę i się
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jej nie boją. Słody: jęczmienny, pszeniczny,
monachijski. Chmiele: Cascade, Chinook,
Citra, Simcoe, Tomahawk.
PRACOWNIA PIWA: Hey Now
AMERICAN WHEAT ● 11° ● 3,8%

● 28 IBU

Amerykańska pszenica to pierwsze piwo
uwarzone przez Pracownię Piwa. W składzie
znajduje się słód pszeniczny i jęczmienny
oraz spora dawka amerykańskich chmieli.
Jasnozłote, zamglone piwo z uderzającym
aromatem owoców tropikalnych, nienachalną goryczką i rześkim finiszem to właśnie
Hey Now. Słody: jęczmienny, pszeniczny.
Chmiele: Amarillo, Citra, Styrian Goldings.

PRACOWNIA PIWA: Hey Now Saison
AMERICAN SAISON ● 11° ● 4,8% ● 28 IBU

Pamiętacie nasze cztery wariacje na temat
Hey Now? Nadeszła wiosna, a więc pora,
by szaleć dalej. Przedstawiamy Wam kolejną interpretację z tej serii: saison Hey Now.
Te same słody, te same chmiele – za to
drożdże wyczarowały coś bardzo, bardzo
pijalnego.

PRACOWNIA PIWA: Huncwot
AMERICAN IPA ● 14° ● 5,9% ●

75 IBU

Huncwot to piwo pełne aromatów owoców
tropikalnych, mango, grejpfrutów oraz liczi,
a w tle pojawia się żywiczność amerykańskich chmieli. Miedziana barwa, średnie
wysycenie oraz biała, drobnopęcherzykowa
piana oblepiająca szkło. W smaku pojawia
się słodowa podbudowa oraz karmelowość.
Przy kolejnym łyku wyczuwasz smak owoców
tropikalnych, który przechodzi w delikatną
żywiczność. Goryczka jest solidna, lecz balans między słodami a chmielem sprawia,
że nie jest ona męcząca. To świetny przykład
dobrze uwarzonej AIPY. Słody: jęczmienny,
pszeniczny, karmelowe. Chmiele: Amarillo,
Cascade, Citra, Tomahawk, Willamette.

PRACOWNIA PIWA: Magic Dragon
HERBAL DARK SAISON ● 13° ● 5,9%

● 35 IBU

Piwo uwarzone na drugą edycję Beer Geek
Madness, herbal dark saison z dodatkiem
mięty pieprzowej, kolendry, kardamonu
i różowego pieprzu. Słody: jęczmienny, monachijski, pszeniczny, karmelowy, palony
jęczmień. Chmiele: Bramling Cross, Citra,
Amarillo, Centennial.

PRACOWNIA PIWA: Mr. Hard
BARLEY WINE ● 25° ● 9,5% ●
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25 IBU

Mr. Hard to pierwszy barley wine uwarzony
przez polski browar rzemieślniczy. Ciemny,
wiśniowy kolor z białą, drobnopęcherzykową pianą. Dominuje aromat słodowy,
karmelowy oraz suszonych owoców. Smak

powtarza aromaty, przez co na pierwszym
planie dominuje słodowość oraz karmel.
Przy kolejnym łyku pojawia się goryczka,
która jest delikatna, nie dominuje słodów.
Piwo jest gęste, nisko wysycone, co sprawia
że jest piwem degustacyjnym. Słody: jęczmienny, monachijski, karmelowy. Chmiele:
Columbus, Admiral.
PRACOWNIA PIWA: Mr. Hard's Rocks
RUSSIAN IMPERIAL STOUT ● 25° ● 9,5% ● 55 IBU

Pełen aromatów palonego słodu, gorzkiej
czekolady oraz świeżo palonej kawy. Piwo
jest kremowe, średnio wysycone. W smaku czuć słodowość, czekoladę połączoną
z kawą. Pojawia się również delikatna kwasowość pochodząca od palonego jęczmienia. Odczucie w ustach jest gładkie i pełne,
lekko wylepiające. Smak dopełniony zostaje
przez chmielową goryczkę, która balansuje
słodowość. Świetnie ułożony stout, idealny
do powolnej degustacji. Słody: jęczmienny,
pszeniczny, karmelowy, palony jęczmień,
czekoladowy. Chmiele: Columbus, Amarillo,
Challenger. Najpotężniejszy stout w ofercie
browaru. Głęboko czarny, nieprzejrzysty,
z beżową pianą.

SZAŁPIW: Buba
QUADRUPEL ● 19°

● 8,2%

Zimowa wariacja na temat quadruple’a;
ciemne, owocowo-czekoladowe w aromacie; przyprawione kolendrą, leżakowane
z płatkami whisky.

SZAŁPIW: Funky Cherry
CHERRY SOUR ALE ● 15° ●

6,5%

„Dziki Belg” leżakowany z całymi wiśniami. Intensywnie owocowy, przyjemnie kwaskowy.

SZAŁPIW: Niuda
BELGIAN GOLDEN ALE

● 14° ● 6,4%

SZAŁPIW: Śrup
AMERICAN BLACK ALE

● 15° ● 6%

Delikatne, złote ale z dodatkiem chmieli nowozelandzkich: Waimea, Mouteka i Kohatu,
skórki słodkiej pomarańczy i kolendry.
Koń jaki jest, każdy widzi. Śrup to wariacja
pomiędzy Cascadian dark ale a American
stout. Umiarkowanie goryczkowy z przyjemnym żywicznym aromatem oraz podbudowaną pełnią smaku poprzez użycie płatków
owsianych.

SZAŁPIW: Szczun
BELGIAN IPA ● 19°

● 8,1%

Połączenie belgijskiego triple’a – ziołowego,
przyprawowego – z owocowo-tropikalnymi
amerykańskimi chmielami.
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STOISKO: REDEN
REDEN: Milkołak
SWEET STOUT ● 16°

● 5% ● 32 IBU

Ciemne jak gorzka czekolada, aksamitne
piwo z nutą mlecznej słodkości, zakończone
szlachetną goryczką. Jest jak pełnia księżyca, białe w swej czerni. Ci, którzy nie mogą
bez niego żyć, stali się Milkołakami.

REDEN: The Kindest of Ales
AMERICAN IPA ● 15° ● 6% ● 70 IBU

Piwo górnej fermentacji, charakteryzujące
się mocną goryczką i wyraźnym chmielowym
aromatem. Zarówno w smaku, jak i zapachu
możemy doszukać się akcentów cytrusowych, żywicznych oraz posmaku owoców
tropikalnych, które pochodzą od amerykańskich odmian chmielu.

REDEN: Wielka Szycha
BOHEMIAN PILS ● 12° ● 5%

● 40 IBU

Piwo dolnej fermentacji, jasne, o złocistej
barwie i gęstej, białej pianie. Zaskakuje nas
bogatym aromatem żateckiego chmielu,
dopełnieniem jest smakowite połączenie
słodowości z wyraźną goryczką pochodzącą
z polskiej odmiany chmielu Marynka.

REDEN: Zabobon
IMPERIAL SMOKED INDIA BROWN ALE

18° ● 6,8% ● 70 IBU

Piwo górnej fermentacji o słodowym, bogatym aromacie i smaku, uzupełnionym
aromatem słodu wędzonego, do tego wyraźna, mocna goryczka pochodząca z amerykańskich odmian chmieli. Piwo leżakowane z płatkami dębowymi z beczki po sherry.
Musicie tego spróbować! Chmiele: Simcoe,
Chinook, Amarillo.

STOISKO: SAME KRAFTY
CHMIELOGRÓD: Kulawy Ork
CASCADIAN DARK ALE ● 14,1° ●

6% ● 70 IBU

W smaku intensywna goryczka i lekka paloność; aromat żywiczny, cytrusowy, ziołowy,
lekko palony. Chmiele: Columbus, Cascade,
Simcoe i Centennial. Słody: pilzneński, monachijski i barwiący.

CHMIELOGRÓD: Rudobrody Mag
AMERICAN PALE ALE ● 12° ● 5% ● 35 IBU

W smaku żywiczna goryczka; aromat trawiasty, żywiczny, ziołowy. Single hop Simcoe. Słody: pilzneński, monachijski, zakwaszający.

PIWNE PODZIEMIE: Brown IPA
BROWN IPA ● 15,5° ● 6,2% ● 70 IBU

Hybryda brown ale oraz American India
pale ale. Piwo ma w smaku czekoladowość
ze słodów, połączoną z cytrusowością oraz
żywicznością z chmieli. Użyte chmiele:
Columbus, Cascade, Centennial, Ahtanum,
Citra.

PIWNE PODZIEMIE:
SMASH IPA ● 15,5°

Smash IPA
● 6,5% ● 70 IBU

SMASH IPA to skrót od Single Malt Single
Hop IPA. Uwarzone na zasypie 100% Golden
Promise pale ale. Jeden chmiel: Columbus.

PIWNE PODZIEMIE: Tropicalia
SESSION IPA ● 11,3° ● 4,7% ●

30

~60 IBU

Nazwa piwa pochodzi od kontrkulturowego
ruchu, który rozpoczął się pod koniec lat 60.
w Brazylii. Tropicalia odnosi się również

do chmieli, które dają efekt tropikalnych
cytrusów w smaku i aromacie, a specjalna
kompozycja słodów (płatki pszeniczne i słód
melanoidynowy) tworzy efekt pełni i nadaje
piwu ciała. Użyte chmiele: Ahtanum, Citra,
Galaxy, Nelson Sauvin, Amarillo, Warrior,
Chinook, Columbus.
PROFESJA: Bard
AMERICAN PALE ALE

● 13° ● 5,9% ● 52 IBU

Bard to nisko nasycony, lekko mglisty (w wyniku chmielenia na zimno) trunek z nutką
aromatu owoców, podbudowany słodowością i karmelem. Wyczuwalny jest również
intensywny aromat chmieli amerykańskich,
głównie kwiatowy oraz tropikalny. W smaku
orzeźwiający z umiarkowaną goryczą zbalansowaną słodowością.

PROFESJA: Bursztynnik
AMERICAN AMBER ALE ● 12,5° ● 5,5% ● 31 IBU

Bursztynnik to piwo o ciemnobursztynowej barwie z trwałą drobnopęcherzykową
pianką. Średniowysokie nasycenie daje odczucie orzeźwienia, a amerykańskie chmiele
wnoszą aromaty kwiatowo-owocowe. Smak
z przeważającymi nutami kwiatowymi oraz
początkową słodową słodkością przełamany jest nienachalną goryczką.

PROFESJA: Inżynier
DORTMUNDER EXPORT ● 13,2° ● 5,1% ● 25 IBU

Inżynier to idealnie skonstruowany balans
pomiędzy słodowością i smakami szlachet-

piwa na festiwalu

✪

TRZECH KUMPLI: Califia
WEST COAST IPA ● 16° ● 6,9%

● 70 IBU

Klasyczna amerykańska IPA z Zachodniego
Wybrzeża – jasna, mocno wytrawna, bez
śladów karmelu, solidnie chmielona, obfita
w alkoholową moc. Pierwsze skrzypce mają
tutaj zagrać tradycyjne „C” – chmiele piwnej
rewolucji: Columbus, Cascade oraz Centennial, wzmocnione nowofalową, kultową Citrą.
Chcemy w tym piwie wyrazić ducha Kalifornii, mini-ojczyzny stylu West Coast IPA, stąd
nazwa – Califia. To imię legendarnej królowej
utopijnego raju zamieszkiwanego tylko przez
kobiety. Od jej imienia hiszpańscy kolonizatorzy utworzyli nazwę „Kalifornia”… Chmiele:
Columbus, Centennial, Cascade, Citra.

TRZECH KUMPLI: Native American
AMERICAN IPA ● 15,5° ● 6,2% ● 60 IBU

Piwo o bogatym aromacie pochodzącym
od rdzennie amerykańskiego chmielu. Dominują czerwone tropikalne owoce, przeplatane nutami żywiczno-sosnowymi i nutami
karmelowymi. W smaku cytrusowe, o wyraźnej, grejpfrutowej goryczce. Złoto-miedziane, krzepkie, jednocześnie bardzo pijalne. Chmiele: Magnum, Amarillo, Simcoe,
Cascade, Tomahawk.

TRZECH KUMPLI: Pan IPAni
WHEAT IPA ● 15,5° ● 5,9% ●

45 IBU

Eklektyczne piwo łączące w sobie lekkość
i treściwość piwa pszenicznego z mocą i bogactwem chmielenia India pale ale. W aromacie dominują akcenty cytrusów i mango
z lekkimi nutami kwiatowymi. Jasnozłote,
lekko zamglone. W smaku cytrusowe, treściwe i umiarkowanie goryczkowe. Zbalansowane. Chmiele: Perle, Citra, Mosaic,
Amarillo.

STOISKO: SPISKOWCY ROZKOSZY
BRODACZ: Bez Sensu
ELDERBERRY SAISON ● 12,6°

● 5,5% ● 16 IBU

Pierwotnie warzony jako piwo letnie we francuskojęzycznym rejonie Belgii, saison jest
odświeżający, przyprawowy, z akcentami
cytrusów. Nasz uwarzony został z owocami
czarnego bzu, co nie jest charakterystyczne
dla tego stylu. Dlatego to jest Bez Sensu.

BRODACZ: Mózg
EXTRA SPECIAL BITTER ● 13,1° ● 5,7% ● 32 IBU

Piwo extra special bitter to brodacz z Anglii.
Tradycyjnie warzony jako dużo mocniejsza
wersja piwa pale ale (bitter). Mocny, słodowy
i z lekko owocowo-karmelowym wykończeniem. Zalecamy przelanie do szklanki i wypicie, ale uwaga… Jest niebezpiecznie pijalny!

GENIUS LOCI: PoŻytek
ŻYTNI PORTER ● 14° ● 5,6%

● 30 IBU

Porter górnej fermentacji w angielskim stylu.
Dzięki dużemu udziałowi słodów żytniego
i żytniego karmelowego ma intensywny,
zbożowy charakter. Trzy rodzaje angielskich
słodów palonych – chocolate, pale chocolate, amber – tworzą pełne piwo o długo
utrzymującym się smaku kawy, czekolady
i prażonych zbóż.

✪ RADUGA/WASZCZUKOWE: WIT-Amina CH
WITBIER IPA

● 16,2° ● 6,7% ● 70 IBU

Wytworzona w tajnym laboratorium, w kooperacji Browaru Raduga z Browarem Wasz-

czukowe, najbardziej chmielowa ze wszystkich witamin na świecie. Chmiele: Zeus,
Cascade, Citra, Magnum.
RADUGA: Key Largo
OATMEAL STOUT ● 15°

● 6% ● 37 IBU

Piwo w stylu oatmeal stout to frapująca
mieszanka kawowych i czekoladowych smaków, wzbogacona w tym wypadku szczyptą
cynamonu. Dodatek płatków owsianych
nadaje piwu kremowego ciała i gładkiej
konsystencji. Chmiele: Magnum, East Kent
Goldings.

RADUGA: Lost Weekend
RYE INDIA DARK ALE ● 16° ●
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nych chmieli. Lekko słodkawy finisz pochodzący od kaszy kukurydzianej kontrowany
jest chmielową goryczką. Ciemnosłomkowy
kolor oraz dorodna biała piana tworzą harmonijną kompozycję stanowiącą orzeźwiającą pokusę po wyczerpującym dniu pracy.

Warszawski Festiwal Piwa

✪ premiera!

6,5% ● 70 IBU

Piwo w stylu rye India black ale o bogatym
smaku pochodzącym ze słodów karmelowych i czekoladowych. Gładkie i pełne dzięki dodatkowi słodu żytniego, do tego solidna
dawka żywicznej goryczki. Intensywny aro
mat owoców cytrusowych dopełniony nutami kawowymi i leśnymi. Chmiele: Warrior,
Amarillo, Mosaic, Cascade, Simcoe.

RADUGA: Naked City
BELGIAN IPA ● 15,5° ● 6%

● 65 IBU

Piwo w stylu Belgian IPA – idealne połącze
nie chmielowego charakteru IPA ze złożonymi owocowymi i przyprawowymi nutami
belgijskimi. Chmiele: Cascade, Citra, Warrior, Magnum, ZTC, Simcoe.
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RADUGA: Sunset BLVD
RYE INDIA RED ALE ● 15°

● 6% ● 37 IBU

Piwo w stylu rye India red ale o bogatym
smaku pochodząc ym ze słodu żytn iego
i karmelowego. Intensywny zapach owoców
cytrus owych, dopełniony nutami leśnymi
i żywicznymi. Chmiele: Amarillo, Mosaic,
Citra, Simcoe.

SŁODOWY DWÓR: Białowieskie
MILK STOUT ● 14° ● 5,2% ● 23 IBU

Aromat palonego zboża wraz z kawowymi
nutami. W smaku – podobnie jak w aromacie
– dominuje kawa, przełamana jednak pochodzącą z laktozy delikatną słodkością. Słody:
pale ale, monachijski, karmelowy jasny, karmelowy ciemny, palony, jęczmień prażony; chmiele: Sybilla, Fuggles; drożdże US-04, laktoza.

SŁODOWY DWÓR: Biebrzańskie
BELGIAN PALE ALE ● 12,5° ● 5% ●

25 IBU

Aromat słodowy wraz z cechami owocowymi i umiarkowanym aromatem chmielowym.
Słody: pale ale, monachijski, karmelowy
jasny, abbey malt; chmiel Styrian Goldings;
drożdże T-58.

SŁODOWY DWÓR: Dolina Jakubowa
ENGLISH IPA ● 16,5° ● 7% ● 52 IBU

Średnio wysoki smak chmielowy z nutami
owoców cytrusowych. Goryczka stanowcza,
jednak niższa niż w wersjach amerykańskich. Słody: pale ale, monachijski, karmelowy jasny; chmiele: Fuggles, Styrian Goldings,
Challenger; drożdże US-05.

SŁODOWY DWÓR: Mgły Pszeniczne
HEFE-WEIZEN ● 12,5° ● 5% ● 13 IBU

Aromat i smak bananów. Bardzo przyjemne, lekkie piwo. Słody: pilzneński, pszeniczny, karmelowy jasny; chmiel: Sybilla;
drożdże WB-06.

WASZCZUKOWE: Postrach Szoszonów
AMERICAN IPA ● 13,8° ● 5,5% ● 55 IBU

Postrach Szoszonów (American India pale
ale), czyli piwo prosto z tropików. Dajcie
się zaskoczyć niesamowitemu połączeniu
trzech amerykańskich chmieli oraz suszonych skórek słodkiej pomarańczy curaçao.
Tak dobrego piwa nie pamiętają nawet
najstarsi Indianie. Chmiele: Citra, Cascade,
Sorachi Ace.

STOISKO: STREFA PIWA
PODGÓRZ: Luzy Rajtuzy
AMERICAN AMBER ALE ● 12,5°

● 5%

Warzone z dodatkiem słodu karmelowego
ale, dość jasna interpretacja stylu, chmielone amerykańskimi odmianami chmielu
i w kotle, i na zimno.

PODGÓRZ: Owczy Pęd
OATMEAL STOUT ● 13° ●

5%

W zasypie użyto płatków owsianych, do kotła zaś trafiły umiarkowane porcje przyprawy: słodka skórka pomarańczowa i kakao.

PODGÓRZ: Sheldonada
SUMMER ALE ● 10° ● 3,5%

Jasne, lekkie ale, przeznaczone na letnie
upały, na aromat chmielone Citrą.

PODGÓRZ: Siostra Bożenka
AMERICAN IPA ● 15° ● 6%

Jasna interpretacja stylu z płatkami ryżowymi w zasypie, obficie chmielona na goryczkę
i aromat na różnych etapach produkcji.

PODGÓRZ: Space Sheep
AMERICAN PALE ALE ● 11,5°

● 4,5%

Jasne ale, obficie nachmielone na zimno
amerykańskimi i australijskimi odmianami
chmielu.
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PODGÓRZ: Space Sheep
AMERICAN PALE ALE

Light

Space Sheep Light – wersja znanego APA
z płatkami ryżowymi w zasypie.

PODGÓRZ: Strzała Południa
AMERICAN IPA ● 16° ● 6,5%

Kolejna interpretacja AIPY, tym razem z udziałem słodu karmelowego, obficie chmielona
na każdym etapie produkcji.

PODGÓRZ: Uśmiech Anieli
AMERICAN STOUT ● 12,5° ● 5%

Mocno palony stout, z bogatym aromatem
od słodów palonych, chmielony na zimno.

BEVOG: Baja
OATMEAL STOUT

● 5,8% ● 29 IBU

BEVOG: Kramah
AMERICAN IPA ● 7%
BEVOG: Ond
SMOKED PORTER

● 70 IBU

● 6,3% ● 43 IBU

BEVOG: Tak
AMERICAN PALE ALE

● 5,5% ● 35 IBU

PIVOVAR DOBRUŠKA: Dobrušská
SVĚTLÝ LEŽÁK ● 11° ● 4,5%
PIVOVAR DOBRUŠKA: F.L. Věk
SVETLÝ SPECIÁL ● 15° ● 6%

piwa na festiwalu

MORDÝŘ: Rye Dark IPA
CASCADIAN DARK ALE ● 14°

PIVOVAR DOBRUŠKA: Rampušák
SVĚTLÝ LEŽÁK ● 12° ● 5%

SKŘEČOŇSKÝ ŽABÁK: 11° Světlý
SVĚTLÝ LEŽÁK ● 11° ● 4,6%

MORDÝŘ: Amber IPA
IPA ● 14°

SKŘEČOŇSKÝ ŽABÁK: 13° Polotmavý
POLOTMAVÝ SPECIÁL ● 13° ● 5,2%

15°

14°

STOISKO: BROWAR STU MOSTÓW
STU MOSTÓW: Salamander AIPA
AMERICAN IPA ● 16° ● 6,8% ● 63 IBU

Nasza interpretacja stylu American IPA, hołd
dla chmielu zza wielkiej wody. Piwo treściwe,
o solidnej podbudowie słodowej z dużą porcją
goryczki. Uwarzone w Browarze Stu Mostów
z imponującą ilością nowofalowych amerykańskich chmieli. Pełni aromatów cytrusowych, owoców tropikalnych, kwiatowych i ziołowo-żywicznych towarzyszą nuty karmelu.
Piwo dla lubiących wyraźną goryczkę.

STU MOSTÓW: Salamander Pale Ale
AMERICAN PALE ALE ● 12,5° ● 4,8% ● 37 IBU

Jasne piwo górnej fermentacji, lekko złamane
karmelowymi słodami. Pijalne, dostarczające
wielu przyjemnych wrażeń degustacyjnych.
Amerykańskie chmiele dodane w dużych ilościach podczas gotowania brzeczki, oddzielania osadów gorących i w tanku leżakowym
tworzą nietuzinkowy, żywiczno-owocowy
aromat.

STU MOSTÓW: Salamander Strong Witbier
IMPERIAL WITBIER ● 16° ● 6% ● 30 IBU

Klasyczne belgijskie piwo górnej fermentacji.
Warzone z użyciem wielu aromatycznych
przypraw (takich jak skórka gorzkiej i słodkiej
pomarańczy, kolendra indyjska), a także polskiego rumianku. Lecz do tego piwa dodaliśmy wszystkiego więcej! Uzyskaliśmy mocniejsze i niesamowicie aromatyczne piwo,
świetnie rozgrzewające w zimowe wieczory.

STU MOSTÓW: Salamander Wheat Porter
WHEAT PORTER ● 13° ● 4,8% ● 20 IBU

Nietypowy przedstawiciel piwa górnej fermentacji z brytyjskim rodowodem. Zamiast
klasycznego dla tego stylu zasypu, użyliśmy

słodu pszenicznego, co przy akompaniamencie ciemnych słodów pozwoliło uzyskać
aromat świeżo palonej kawy z gorzką czekoladą. Najbardziej intrygującym składnikiem
są jednak prażone płatki owsiane, które
nadają aksamitną gładkość i niespodziewany zapach świeżo pieczonych ciasteczek
zbożowych.
STU MOSTÓW: WRCLW Pils
PILS ● 12,5° ● 5% ● 35 IBU

Klasyczny przedstawiciel niemieckiego pilsa,
piwa dolnej fermentacji. Jasna barwa i lekko
zbożowy aromat wynikają z zastosowania
w zasypie niemal samego słodu pilzneńskiego. Pozwala to w pełni cieszyć się duszą tego
piwa, którą stanowią szlachetne niemieckie
odmiany chmieli, przede wszystkim tych
aromatycznych, charakteryzujących się bardzo przyjemnym, ziołowo-korzennym zapachem. Piwo na każdą okazję, z wyraźną, acz
niemęczącą goryczką.

STU MOSTÓW: WRCLW Żytnie/Roggen
ROGGENBIER ● 13,5° ● 5,5% ● 25 IBU

Nieco ciemniejszy i mocniejszy przedstawiciel klasycznego piwa górnej fermentacji,
gdzie ponad połowę zasypu stanowi słód
żytni. Utrudnia on co prawda proces filtracji, ale nadaje przyjemne uczucie zwiększonej lepkości, wzmagające doznania
smakowe, a jest tu ich całkiem sporo. Słody
karmelowe i monachijskie nadają wyraźną
pełnię, wzmaganą przez nuty bananowe
i goździkowe produkowane w czasie fermentacji przez specjalne dobrane szczepy
drożdży.
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PIVOVAR DOBRUŠKA: Muderland
POLOTMAVÝ SPECIÁL ● 13° ● 5,5%
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wystawcy

strona:

2012
alebrowar.pl

Jesteśmy producentem działającym w strukturach kontraktowych, warzymy w małym,
rodzinnym browarze w województwie pomorskim (Browar Gościszewo). Nasza inicjatywa
zadebiutowała na rynku w maju 2012 roku podczas III Festiwalu Dobrego Piwa.
Od początku stawialiśmy na najwyższą jakość i innowacyjność naszych piw, dlatego warzymy wyłącznie piwa górnej fermentacji, do tej pory będące nowością na naszym rynku. Używamy tylko naturalnych surowców i bazujemy na własnych, dopracowanych recepturach.
W głowie chmiel, w sercu piwo! Michał, Arek i Bartek.

Browar Artezan
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

czerwiec 2011
Błonie
artezan.pl
browar@artezan.pl

Pierwszy browar rzemieślniczy, zbudowany według własnego pomysłu przez trzech piwowarów domowych. Warzymy od 2012 roku na stopniowo modernizowanym sprzęcie. Dosyć
szybko osiągnęliśmy maksimum naszych możliwości. Nie było się nad czym zastanawiać,
podjęliśmy więc decyzję o budowie nowszego, większego browaru, mając już doświadczenie
i świadomość, co chcemy osiągnąć. W marcu 2015 roku zaczęliśmy warzyć w Błoniu niedaleko Warszawy. Oto druga fala piwnej rewolucji! Ciągle doskonalimy kunszt piwowarski,
wprowadzając nowe pomysły i produkując zaskakujące, niesztampowe piwa.
Nie znosimy piw wadliwych, marnych i źle uwarzonych, dlatego wkładamy dużo energii,
aby warzyć piwo: ciekawe, dopracowane i technicznie nienaganne.

Warszawski Festiwal Piwa
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Browar Bednary
istnieje od:
strona:

2013
browarbednary.pl

Browar Bednary to jedyny browar w regionie łowickim i pierwszy browar rzemieślniczy
w Polsce, stworzony samodzielnie przez piwowara domowego. Naszym celem jest warzenie
dobrego piwa, a także szerzenie szeroko rozumianej kultury piwnej.
Dzięki połączeniu tradycyjnych metod z nowoczesną technologią browar może zachwycić najbardziej wymagających piwoszy. Jego serce to warzelnia o wybiciu 5 hl, w całości
wykonana ze stali szlachetnej. Marką Browaru Bednary jest Piwo Łowickie. Pod tą nazwą
w dotychczasowej ofercie pojawiły się piwa w kilku stylach.
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Bierhalle
istnieje od:
strona:

2005
bierhalle.pl

Pierwsza restauracja Bierhalle z własnym minibrowarem powstała w 2005 roku w Centrum
Handlowym Arkadia w Warszawie. Obecnie sieć posiada siedem restauracji i cztery browary. Efektem pasji, umiejętnego wykorzystania nowoczesnych technologii oraz pozostania
wiernym tradycyjnym recepturom jest wyśmienite piwo, które od 2005 roku zachwyca nie
tylko gości restauracji, lecz również zdobyło szerokie uznanie i liczne nagrody (ponad 70)
na prestiżowych konkursach piwowarskich w Polsce.
Najpopularniejsze z piw znajdujących się w ofercie Bierhalle to: Piwo Marcowe (Oktoberfestbier), Altbier, pachnący karmelem Koźlak, jasny Pils i rozpieszczone nagrodami Pszeniczne o bananowo-goździkowym aromacie. Sezonowo gusta piwnych smakoszy zaspokajają
także Witbier (II miejsce Birofilia, Żywiec 2014), Dunkel, Podwójny Koźlak oraz Maibock.

Browar Birbant
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

2013
Zawadzkiego 21/10, 65-530 Zielona Góra
browarbirbant.pl
kontakt@browarbirbant.pl, 664 397 405

W roku 2013 stworzyliśmy browar kontraktowy Birbant. Nazywamy się Jarek i Krzysiek
(zwany Kuli), jesteśmy piwowarami i pasjonatami piwa. Jarek jest profesjonalnym piwowarem, a rzemiosła uczył się w kilku browarach. Kuli w 2003 roku zaczynał jako piwowar
domowy i przez 10 lat ugotował dziesiątki warek. Jego piwa były wielokrotnie nagradzane
w konkursach piwowarskich.
Od kilku lat wspólnie opracowujemy autorskie receptury. Naszym celem jest tworzenie piw
o nietuzinkowym aromacie i wyrazistym smaku, które sami będziemy spożywali z przyjemnością.

Browar Brodacz
istnieje od:
strona:

2015
browarbrodacz.pl

W naszym browarze rodzą się piwa nietuzinkowe. Lubimy eksperymenty i różnorodność.
Wykorzystujemy naszą szczyptę szaleństwa, aby stworzyć piwo, którego smak zachwyci
nawet najbardziej wymagających smakoszy. Nie idziemy na kompromisy w kwestii jakości
surowców. Mają być albo najlepsze, albo wcale. Nie poganiamy piwa, nie przyspieszamy,
nie wymuszamy. U nas wszystko toczy się naturalnym rytmem. I nie trzymamy się sztywno
receptur. Chcemy, by nasze piwo było niepowtarzalne i wyjątkowe.
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Browamator
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

czerwiec 2001
Przekopna 39 A, 38-100 Strzyżów nad Wisłokiem
browamator.pl
biuro@browamator.pl, 17 276 14 11

Głównym celem Browamatora jest dostarczanie polskim piwowarom – zarówno amatorom, jak i profesjonalistom – najlepszego wyboru wysokiej jakości surowców bezpośrednio
od producentów.
Jako jedyna firma w Polsce jesteśmy w stanie dostarczyć surowce na dowolne piwo
w ramach jednej, kompleksowej dostawy – słody, drożdże, chmiele, przyprawy i dodatki –
wszystko i bezzwłocznie z naszego magazynu w Polsce.
Podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa na stoisku Browamatora spróbujecie kilku specjalnie wybranych piw – Schlenkerla Rauchbier Märzen czyli klasyczne, wędzone piwo
z Bambergu, amerykański rzemieślniczy pumpkin ale z Anderson Valley, premierowe belgijskie IPA od naszych sąsiadów ze Starego Browaru Rzeszowskiego oraz mocne Imperium
Atakuje od pionierów piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce – browaru PINTA.

Browariat
istnieje od:
adres:

strona:

listopad 2013
Francuska 11, Katowice
browariat.com

Specjalizujemy się w imporcie i dystrybucji niszowych piw z wybranych europejskich mikrobrowarów. Od 2013 roku prowadzimy pub w Katowicach, którego głównym celem jest
prezentacja rozwijającej się sceny rzemieślniczej i mało znanych piw. Jesteśmy hurtownią i importerem browarów: Camba Bavaria, Schönramer, The Kernel, Partizan Brewing,
Fourpure, a także Orbit Beers i Hofstetten.
Od marca nasze portfolio rozszerzyło się o piwa warzone kontraktowo wyłącznie dla nas
w renomowanym browarze Camba Bavaria pod marką Browariat Special Brew! W tym roku
planujemy wprowadzić na rynek kilka ciekawych europejskich browarów, a także rozszerzyć
naszą działalność o import piw z USA.

Chmielarnia
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

czerwiec 2013 ● marzec 2015
Twarda 42 ● Marszałkowska 10/16
facebook.com/ChmielarniaMultitap
facebook.com/ChmielarniaMarszalkowska
Twarda: 725 010 271 ● Marszałkowska: 782 288 889

Chmielarnia Multitap na Twardej widnieje na piwnej mapie Warszawy od czerwca 2013
roku. Oprócz szesnastu kranów, z których lejemy polskie i zagraniczne piwo rzemieślnicze,
i trzech lodówek z piwem oferujemy Gościom dania kuchni nepalskiej przyrządzane przez
kucharzy z Katmandu i okolic.
Od połowy marca 2015 roku przy ulicy Marszałkowskiej 10/16 funkcjonuje nasz drugi lokal,
a w nim dwanaście kranów i, rzecz jasna, nepalska kuchnia. Połączenie egzotycznej kuchni
i dobrego piwa okazało się dla nas strzałem w dziesiątkę. Zapraszamy – przekonajcie się
sami – to działa!

Chmielogród
strona:

		

chmielogrod.pl
facebook.com/chmielogrod

Chmielogród to wspólny projekt Browaru Piwna (gdański browar restauracyjny) i gdańskiej
Degustatorni (najstarszego wielokranu w Gdańsku). W ramach projektu „Chmielogród”
co miesiąc wypuszczamy nowe, wspólne piwo, które opisujemy w stylistyce fantasy. Ciągłość opowieści, intrygujące postaci, możliwość głosowania na kolejne piwa, filmy z premier i zabawa angażująca wszystkich uczestników to tylko niektóre aspekty wyróżniające
projekt.
Browar Piwna to również klasyczne style serwowane w lokalu, które zdobyły dwukrotnie I nagrodę w Konkursie Piw Rzemieślniczych w Żywcu (piwo pszeniczne w 2013 i pils w 2014 roku).
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istnieje od:
adres:

strona:

2011
wieżyca A-22 Mostu Poniatowskiego, Warszawa
czeskabaszta.pl

Od trzech lat istnieje w Warszawie miejsce, gdzie można na chwilę przenieść się do czeskiej hospody i spróbować jednego spośród 70 rodzajów piw. Inspiracją dla stworzenia
takiego miejsca w Warszawie były klasyczne czeskie piwiarnie, które istnieją u naszych
południowych sąsiadów. Właścicielom zależy nie tylko na promowaniu czeskiego trunku,
ale także na przybliżaniu jego historii oraz kultury picia piwa. Sprowadzają piwo z Czech
na własną rękę.
W ofercie lokalu mamy zawsze cztery niepowtarzalne, stale rotujące czeskie piwa beczkowe, kilkadziesiąt rodzajów czeskiego piwa butelkowego, a od marca tego roku także trzy
nalewaki z najlepszymi piwami z innych stron świata w ramach uruchomionego projektu
„ALE! Baszta w Czeskiej Baszcie”.

Doctor Brew
istnieje od:
strona:

2014
doctorbrew.pl

Browar kontraktowy Doctor Brew został założony przez dwóch piwowarów domowych
– Łukasza Lisa i Marcina Olszewskiego. Wszystkie piwa z browaru są intensywnie chmielone nowofalowymi odmianami chmielu. Wyróżniają się intensywnym aromatem i wysoką
goryczką. Na I Krakowskim Festiwalu Piwa browar zdobył 1. i 2. miejsce w kategorii AIPA
za American IPA i Cascade IPA oraz Craft Prix za Sunny ALE. Na festiwalu Birofilia 2014
browar zdobył 2. miejsce za Sunny ALE w kategorii IPA. Pierwszy rok działalności zakończyliśmy z dorobkiem 17 piw oraz 2. miejscem wśród najlepszych nowych browarów z całego
świata i jednym z 50 najlepszych nowych piw (Molly IPA) z całego świata wg użytkowników
portalu Ratebeer.
DOCTOR BREW – THIS IS REVOLUTION.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Czeska Baszta

Warszawski Festiwal Piwa
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Browar Dukla
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

styczeń 2015
Cergowa 301, Dukla
browardukla.pl
piwowar@browardukla.pl

Jesteśmy jednym z nielicznych browarów rzemieślniczych na Podkarpaciu! Pierwsza warka
została uwarzona w styczniu 2015 roku. Główny cel, jaki nam przyświeca, to warzenie doskonałego piwa oraz szerzenie „piwnej edukacji” (organizujemy pokazy warzenia piwa itp.).
Browar Dukla to połączenie tradycji oraz nowoczesności. Praktykujemy zarówno klasyczny,
jak i nowofalowy proces warzenia piwa oraz stosujemy tylko sprawdzone surowce piwowarskie. Nasz piwowar (który jest także piwowarem domowym) cały czas doskonali swoje
umiejętności i stara się, by każde nowe piwo było wyjątkowe.
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Browar Faktoria
istnieje od:
strona:

2014
facebook.com/BrowarFaktoria

Faktoria to rzemieślniczo-kontraktowy browar założony na początku 2014 roku przez Tomka
Tauszyńskiego, Łukasza Kojro, Michała Dybowskiego i Marcina Domaradzkiego. Wszystkie
piwa tworzone są w oparciu o własne, sprawdzone receptury domowe.
Browar Faktoria sięga nie tylko do popularnych stylów amerykańskich (Peacemaker AIPA,
Pony Express Wheat Ale, Winchester IIPA), lecz także do bardziej klasycznych piw, choć
lekko zmienionych poprzez użycie niestandardowych dodatków (Uncle Helmut, Madame
Blond, Miss Ginger). Podczas festiwalu zaprezentujemy nasze nowe piwo – Geronimo RRIPA.

Filip Merynos
strona:

www.filipmerynos.pl

Jesteśmy dystrybutorem wysokiej jakości napojów bezalkoholowych i alkoholowych. W ofercie posiadamy piwa z polskich browarów regionalnych, rzemieślniczych i kontraktowych. Okazjonalnie warzymy piwo w browarze Zodiak; w zeszłym roku powstało tam Piwo Pszeniczne.
Naszymi klientami są puby, restauracje, hotele, sklepy oraz klienci indywidualni.
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istnieje od:
strona:

kontakt:

14 grudnia 2014
facebook.com/browargeniusloci
browargeniusloci@wp.pl, 604 085 522

Genius Loci – czyli duch opiekuńczy miejsca – browar kontraktowy warzący w browarze
Słociak pod Opolem.

Minibrowar Haust
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

2004
Plac Pocztowy 9, Zielona Góra
haust.pl
haust@haust.pl, 68 325 66 70

Browar restauracyjny Haust został założony w 2004 roku w Zielonej Górze. Mimo niewielkiej skali produkcji zaprezentował już piwa w kilkunastu stylach i na tym nie poprzestaje.
Takie marki jak Red AIPA, Ox Bile, Pils Zielonogórski czy Dr Citra zdobyły uznanie nie tylko
w oczach jurorów konkursów, ale także wśród piwoszy w całej Polsce.

Inne Beczki
istnieje od:
strona:

2014
innebeczki.pl

Inne Beczki to powstały niespełna pół roku temu warszawski browar kontraktowy. Na festiwalu dostępne będą piwa z podstawowej oferty, a także Pardon My French – bière de garde
z dodatkiem owoców dzikiej róży – oraz premierowe IPA. Z okazji festiwalu pozwolimy sobie
też na odrobinę szaleństwa z piwem Sleeping Car Porter w roli głównej, w którym spróbujemy połączyć w różnych kombinacjach kawę, kokos, bekon, kakao i wiśnię.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Browar Genius Loci

Warszawski Festiwal Piwa
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Jan Olbracht Browar Rzemieślniczy
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

2014
Twardosławicka 43, Piotrków Trybunalski
browarolbracht.pl
biuro@browarolbracht.pl

Browar Jan Olbracht Rzemieślniczy to naturalna kontynuacja projektu zapoczątkowanego
w 2012 roku w Toruniu. To tam rozpoczął działalność Jan Olbracht Browar Staromiejski –
lokal restauracyjny. Poza standardową ofertą, we współpracy z piwowarami domowymi,
na domowych recepturach warzone były limitowane i niepowtarzalne partie piwa.
Z myślą o rozwinięciu tej koncepcji, w Piotrkowie Trybunalskim powstał od podstaw browar
z warzelnią o wybiciu 20 hl oraz leżakownią o łącznej pojemności 400 hl. Dzięki nowoczesnej linii rozlewniczej warzone piwa są łatwo dostępne również w butelkach.
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Browar Kingpin
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

marzec 2014
Zarzecze
browarkingpin.pl
facebook.com/browarkingpin
kontakt@browarkingpin.pl

Piwo to dla nas rock’n’roll, połączenie solidnego rzemiosła i zdrowej dawki szaleństwa. Wychodzimy poza sztywne ramy stylów, eksperymentujemy z ciekawymi składnikami i procesem warzenia. Nie kierujemy się schematami i utartymi regułami. Kochamy niezależność
i stawiamy na szukanie własnej drogi we wszystkim, co robimy. Nasze piwa tworzymy
dla tych, którzy – tak jak my – są ciekawi nowych smaków i wykraczania poza wyrysowane
linie.
Bo Kingpin nie znosi poprawności.

Browar Kraftwerk
istnieje od:
strona:

4 września 2014
facebook.com/BrowarKraftwerk

Powstaliśmy 4 września 2014 i jesteśmy pierwszym browarem kontraktowym na Górnym
Śląsku. Warzymy w trzech browarach i mówią na nas Gypsy Brewery. Za cel postawiliśmy sobie odegrać ważną rolę na polskiej scenie craft poprzez warzenie wyjątkowego piwa
dla osób, które szukają nowych wyzwań i nie boją się eksperymentów. Pokażemy, że piwo
nie jest tylko jasne i słodkie.

Kraina Piwa
Główny dystrybutor piw Browaru PINTA, importer piw rzemieślniczych z następujących
krajów: USA, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Włochy, Dania, Irlandia, Niemcy. Aktywny uczestnik następujących imprez: Festiwal Dobrego Piwa, Chmielaki Krasnostawskie,
Poznańskie Targi Piwne. Organizator wyjazdów w ramach tzw. turystyki piwnej.

Birrificio Lambrate
istnieje od:
adres:

strona:

1996
Via Adelchi 5, Mediolan
birrificiolambrate.com

Naszym pierwszym pomysłem było otwarcie pubu, który oferowałby alternatywę dla piwa
koncernowego. Zainspirował nas jeden z browarów w Amsterdamie, którego styl i piwo
było naprawdę wyjątkowe. Kiedy już znaleźliśmy miejsce do rozpoczęcia działalności, wpadł
nam w ręce prospekt firmy oferującej małe instalacje warzelnicze.

42

Dzisiaj Birrificio Lambrate to pięcioro wspólników plus personel. Mamy dwa puby, dużo piw
w produkcji, browar o wybiciu 20 hl. Alessandra, Fabio, Paolo, Davide i Giampaolo: każdy
ma swoją rolę, zajmujemy się wszystkim – od administracji, przez kuchnię, prowadzenie
pubu, po – przede wszystkim – produkcję piwa.

Browar Lubrow
istnieje od:
strona:

		

kontakt:

2013
lubrow.pl
facebook.com/browar.lubrow
browar@lubrow.pl

Rodzinny Browar Lubrow powstał w 2013 roku w centrum Gdańska. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy warzyć coś więcej niż sztampowa propozycja browarów restauracyjnych.
W stałej ofercie mamy wciąż udoskonalane AIPA (Zachmielacz), porządnego pilsa i Kellera,
a oprócz tego dużo piw rotacyjnych. Często wprowadzamy nowości, oscylując wokół piw nowofalowych i tradycyjnych, przy czym nie boimy się eksperymentować. Jako pierwsi w Polsce
przecieramy szlaki z dodatkiem yerba mate do piwa, wierząc, że to temat warty zgłębienia.

Browar Nepomucen
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

2015
Szkaradowo 115, 63-930 Jutrosin
browar-nepomucen.pl
biuro@browar-nepomucen.pl, 601 305 335

Browar Nepomucen – założony przez piwowarów domowych na granicy Wielkopolski i Dolnego Śląska przy największych w Europie stawach hodowlanych i największym w Polsce
parku krajobrazowym Dolina Baryczy. Browar powstał w ponad stuletnim budynku byłej
piekarni i został wyposażony w sprzęt własnego pomysłu. Chcemy warzyć piwa zarówno dolnej, jak i górnej fermentacji. Kochamy piwa wędzone, mocno chmielone oraz takie,
przy których można dłużej posiedzieć w pubie.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

To było olśnienie. Szybko przystąpiliśmy do dzieła i kupiliśmy maluteńki sprzęt umożliwiający
uwarzenie jednorazowo 150 litrów piwa. Tak powstał nasz własny brewpub w miniaturce:
zajmował raptem 70 m2, a otwieraliśmy go tylko w niektóre dni.

Warszawski Festiwal Piwa
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Browar Olimp
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

czerwiec 2013
Rynek Nowomiejski 3, 87-100 Toruń
browarolimp.pl
facebook.com/browar.olimp
kontakt@browarolimp.pl, 608 035 570

Inicjatywa kontraktowa Michała Olszewskiego i Marcina Ostajewskiego z Torunia, od niedawna wsparta siłami Karola Kowalskiego. Realizujemy swoje pomysły, korzystając z mocy
produkcyjnych Browarów Regionalnych Wąsosz. Mamy na koncie szeroki wachlarz piw,
od IPA na polskich chmielach (Prometeusz) po dziki imperialny stout, leżakowany w beczce po czerwonym winie (Hades Gone Wild). W czasie WFP w leżaku zaczyna dojrzewanie
barley wine o gęstości początkowej 32° Plato.
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Browar Perun
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

luty 2014
Wiśniowa 19, Piaseczno
browarperun.pl
biuro@browarperun.pl

Nasz zespół połączyło zamiłowanie do dobrego piwa. Zależy nam na wytwarzaniu smacznych i bezpretensjonalnych piw, które będą odpowiadać oczekiwaniom świadomych piwoszy.
Chcemy prezentować bogactwo świata piw: różnorodność stylów, smaków, wrażeń zmysłowych. Chcemy także szerzyć i kultywować rewolucję piwną i szeroko pojętą kulturę picia.
Browar Perun warzy na zasadach kontraktowych w Browarze Wąsosz. W bliżej nieokreślonej przyszłości wybudujemy oraz uruchomimy własny browar w okolicy Góry Kalwarii
(obecnie staramy się o pozwolenie na budowę). Do tej pory wydaliśmy dziesięć różnych
piw, a na Warszawski Festiwal Piwa zaplanowaliśmy jedenastą premierę.

Browar PINTA
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

28 marca 2011
Na Oklu 22, 34-300 Żywiec
browarpinta.pl
pinta@browarpinta.pl, 515 216 040

Warzymy od pierwszego dnia rewolucji piwnej w Polsce. Opracowujemy receptury, sprowadzamy surowce, eksperymentujemy. Korzystamy z doświadczeń, które przez lata zdobywaliśmy
jako piwowarzy domowi, organizatorzy festiwali i konkursów piwa, autorzy artykułów i książek na temat piwowarstwa. Trochę się tego przez kilkanaście lat nazbierało. Bądźcie pewni,
że wkładamy w naszą pracę wszystkie swoje doświadczenia i prawdziwą pasję. Mozolnie szlifujemy umiejętności. Nie boimy się eksperymentów, choć zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze
wszystko udaje się perfekt. Uwielbiamy podróże – nawet w te najdalsze zawsze zabieramy
PINTĘ. I zawsze przywozimy ogromną ilość inspiracji, którymi właśnie teraz dzielimy się z Wami.
Jako PINTA pierwsi w Polsce zaproponowaliśmy amerykańską wersję IPA – Atak Chmielu
(2011). Jako pierwszy polski browar pojechaliśmy warzyć za granicę (z browarem O’Hara’s
uwarzyliśmy Lublin to Dublin). W lutym i marcu 2015 roku warzyliśmy z Francuzami
z Brasserie du Pays Flamand oraz z kultowym duńskim browarem To Øl. Piwa powstałe
w ramach tych kooperacji będą po raz pierwszy prezentowane podczas Warszawskiego
Festiwalu Piwa.
PINTA: Grzesiek, Marek, Ziemek. The original Polish Craft Beer Revolutionaries.

Piwne Podziemie
istnieje od:
adres:

strona:

kontakt:

grudzień 2014
Rożdżałów 244, Chełm
facebook.com/PiwnePodziemie
piwnepodziemie@gmail.com

Jesteśmy małym browarem rzemieślniczym, założonym przez miłośników piwa. Właściciel,
Dariusz Piecuch, jest doświadczonym piwowarem domowym, który pierwsze kroki stawiał
przy warzeniu komercyjnym w USA. Po powrocie do Polski postanowił urzeczywistnić swoje
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marzenie i założyć własny browar. Piwne Podziemie funkcjonuje od grudnia 2014 roku. Ideą
browaru jest warzenie dużej ilości małych, unikatowych, wysokiej jakości warek. Browar,
zgodnie z praktyką Darka zdobytą w USA, warzy amerykańskie style piw, ich hybrydy oraz
eksperymentuje z różnego rodzaju dodatkami.

Browar Podgórz
istnieje od:
adres:

2014
Garncarska, Bielanka k. Rabki-Zdrój

Browar Podgórz to niewielki browar rzemieślniczy znajdujący się w Bielance koło Rabki
Zdrój. Właścicielem i zarazem piwowarem jest Łukasz Jajecznica – doświadczony
i utytułowany piwowar domowy, sędzia PSPD. Browar debiutował na Festiwalu Dobrego
Piwa w 2014, na KPR w Żywcu piwo Uśmiech Anieli zdobyło tytuł „Rzemieślnicze Piwo
Roku 2014".

Pracownia Piwa
istnieje od:
adres:

strona:

wrzesień 2012
Św. Jana 30, 31-018 Kraków
facebook.com/taphousepl

Pracownia Piwa to mały, dynamicznie rozwijający się browar z podkrakowskiej Modlniczki.
Od września 2012 roku, kiedy postanowiliśmy zamienić naszą największą pasję w pracę,
uwarzyliśmy już ponad 50 piw, które znalazły uznanie na krajowych i zagranicznych festiwalach i konkursach. Naszym celem było zawsze tworzenie ciekawych piw i utrzymywanie
stałej, wysokiej jakości, dzięki czemu ciągle powiększamy grono zadowolonych odbiorców.
W sierpniu 2014 otwarliśmy przy ul. Św. Jana w Krakowie nasz pierwszy pub firmowy,
gdzie na 20 kranach zawsze można znaleźć piwa z Pracowni i zaprzyjaźnionych browarów.
To nasza „świątynia” dobrego piwa. Miejsce, w którym każdy miłośnik tego napoju zawsze
znajdzie coś dla siebie, będzie mógł podzielić się swoją opinią z rzetelną obsługą i długimi
godzinami rozmawiać z innymi fanami nowofalowego piwa.

Browar Profesja
adres:

strona:

		

kontakt:

Kwidzyńska 6e, 51-416 Wrocław
browarprofesja.pl
facebook.com/BrowarProfesja
marketing@browarprofesja.pl, 601 388 831

Pomysł otworzenia własnego browaru pojawił się w 2012 roku. Tomek Szydłowski został
jednogłośnie okrzyknięty mózgiem technologicznym, Karol Sadłowski zajął się operacyjno-finansową stroną przedsięwzięcia. Merytorycznie wsparli ich dwaj młodzi piwowarzy
domowi, członkowie Wrocławskiej Inicjatywy Piwowarskiej: Michał Gref oraz Przemek Leszczyński. Razem połączyli doświadczenie, wiedzę i pasję, aby zaskoczyć Was doskonałym,
rzemieślniczym smakiem prawdziwego piwa.
Browar Profesja to wiedza, rzetelność i zawodowstwo. Chcąc podkreślić rzemieślniczy
charakter Browaru, zaplanowaliśmy, aby każde uwarzone piwo swoją nazwą odnosiło się
bezpośrednio do wybranych przez zespół zawodów/profesji. Warzymy takie piwa, po które
sami chętnie sięgamy!

Browar Raduga
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

maj 2014
Warszawa
browarraduga.pl
facebook.com/BrowarRaduga
browar.raduga@gmail.com

Browar Raduga powstał jako inicjatywa entuzjastów picia dobrego piwa. Zmęczeni przemysłową produkcją, zaczęliśmy od warzenia w domu, piwnicy, łazience, wannie oraz Saabie 9-3!
Obecnie produkujemy piwo w Witnicy oraz Zodiaku. Chmielimy z rozmachem i używamy
najlepszych składników. Skupiamy się na jakości, a nie ilości. Właśnie rozpoczęliśmy nowy,
ekscytujący etap w rozwoju naszego browaru – warzymy piwo na płynnych drożdżach.
Zamierzamy je zaprezentować premierowo na WFP.
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Robimy piwo takie, jakie zawsze chcieliśmy pić – i jesteśmy z tego dumni!

istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

sierpień 2014
Sztygarska 27, 41-608 Świętochłowice
browar-reden.pl
facebook.com/browarreden
info@browar-reden.pl, 32 770 13 90

Jesteśmy browarem rzemieślniczym usytuowanym w samym sercu Górnego Śląska. Podążamy za nowofalowym podejściem do warzenia piwa – nie boimy się eksperymentować,
choć warzymy również tradycyjne piwne style. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się
trendom i biorąc pod uwagę opinię naszych stałych klientów, wciąż warzymy nowe, ciekawe gatunki piw trafiające w gust najbardziej wymagających piwoszy.
Nasza wydajność sięga w tym momencie 2000 hl rocznie, a mimo iż przedkładamy jakość
nad ilością, rozbudowujemy browar, aby podwoić nasze moce produkcyjne.

Same Krafty
istnieje od:
adres:

strona:

grudzień 2015
Nowomiejska 10, Warszawa
samekrafty.pl

Same Krafty to multitap ukierunkowany na promowanie polskich piw rzemieślniczych. Naszymi
głównymi dostawcami są małe (często rodzinne) browary, produkujące piwa w limitowanych
ilościach. Samo słowo „kraft” jest spolszczeniem angielskiego „craft”, oznaczającego rzemiosło.
Od strony kulinarnej specjalizujemy się w domowo przygotowywanych pizzach na cienkim
cieście oraz ręcznie wyrabianych burgerach (wołowych – ze świeżej, dobrej gatunkowo wołowiny mielonej i doprawianej na miejscu – oraz wegetariańskich – bazujących na czerwonej soczewicy i suszonych pomidorach).
Na naszym stoisku podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa będziemy gościć: Piwne Podziemie, Trzech Kumpli – Browar Lotny, Chmielogród, Wrocławski Browar Rzemieślniczy Profesja oraz pub Czeska Baszta i ich nowy projekt ALE! Baszta.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Browar Reden

Warszawski Festiwal Piwa
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Słodowy Dwór
istnieje od:
strona:

kontakt:

styczeń 2015
facebook.com/SlodowyDwor
biuro@slodowydwor.pl

Browar Słodowy Dwór to browar regionalny w Harasimowiczach koło Białegostoku. Został
założony w styczniu 2015 roku przez małżeństwo Emilię i Adama Falkowskich, którzy swoją przygodę z produkcją piwa rozpoczynali od piwowarstwa domowego. Pierwszymi piwami browaru były cztery piwa w stylach: Belgian pale ale, Weizen, English India pale ale,
milk stout.
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Browar Solipiwko
istnieje od:
strona:

		

kontakt:

10 września 2014
browarsolipiwko.pl
facebook.com/browarsolipiwko
biuro@browarsolipiwko.pl

Browar kontraktowy z Wrocławia stworzony przez piwowara domowego Wojtka Solipiwko.

Spiskowcy Rozkoszy
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

grudzień 2011
Żurawia 47, 00-680 Warszawa
spiskowcy.pl
facebook.com/spiskowcy
cichosza@spiskowcy.pl

Misja zakończona sukcesem. Cel osiągnięty. Drogi Spiskowcu, spocznij i dołącz do nas. Skosztuj prawdziwie dobrego piwa, którego smak przeniesie Cię na pola amerykańskiej pszenicy,
bądź na dostojne ulice Antwerpii – i dalej – w małe, wyspiarskie porty Korony. Weź sobie głęboki oddech, Agencie, posil się. Połóż wysoko nogi. Dziś jest dziś, a jutro będzie dopiero jutro.
9 nalewaków, w tym jedna pompa; ok. 100 różnych piw butelkowych. Nie mów nikomu!

Strefa Piwa
istnieje od:
adres:

strona:

		

maj 2010
Krowoderska 37, Kraków
strefa-piwa.pl
facebook.com/StrefaPiwaPub

Strefa Piwa powstała w maju 2010. Przy ulicy Krowoderskiej 37 w Krakowie otworzyliśmy
nasz pierwszy piwny sklep. Oferujemy piwa z polskich browarów rzemieślniczych, inne
bezpośrednio importujemy. W ten sposób nasze półki zapełniły się smakołykami z takich
krajów, jak Czechy, Belgia czy Niemcy. Z biegiem czasu poszerzyliśmy ofertę o piwa z USA,
Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Austrii i wielu innych. Rok później na krakowskim Kazimierzu powstał Strefa Piwa Pub. Pośród osiemnastu piw lanych i setek butelkowych każdy
znajdzie coś dla siebie. Naszą specjalnością są piwa z małych rzemieślniczych, polskich
i czeskich, browarów, ofertę uzupełniamy piwami z najlepszych browarów z całego świata.

Browar Stu Mostów
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:
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11 grudnia 2014
Jana Długosza 2, 51-162 Wrocław
100mostow.pl
facebook.com/BrowarStuMostow
browar@100mostow.pl

Browar Stu Mostów to (po latach) pierwszy klasyczny browar rzemieślniczy we Wrocławiu,
otwarty dla mieszkańców już na etapie budowy, z pubem, z którego obserwować można proces produkcji. Został zbudowany, aby produkować rzemieślnicze piwo i pokazywać,
czym różni się taka produkcja od przemysłowej. Jest członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i pierwszym polskim członkiem The Brewers Association.

Browar Szałpiw
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

2013
Górecka 104/214, 61-483 Poznań
szalpiw.pl
facebook.com/szalpiw
produkcja@szalpiw.pl

Browar Szałpiw to rodzinna pasja do piwa, która przerodziła się w browar kontraktowy.
Rozpoczynaliśmy w 2013 roku, debiutując piwami Bździągwa, Rojber i Szczun. Nazwy większości naszych piw wywodzą się z gwary poznańskiej, którą staramy się uchronić od zapomnienia. Piwo warzymy z oddaniem i radością popartymi wiedzą i doświadczeniem. Chcielibyśmy, aby każdy miłośnik piwa czerpał przyjemność z ich degustacji. Naszą inspiracją
jest zarówno prostota, jak i złożoność piw belgijskich, które uważamy za najwyższy kunszt
sztuki piwowarskiej.

Browar Lotny Trzech Kumpli
istnieje od:
strona:

2014
trzechkumpli.pl

Browar kontraktowy założony przez piwowara domowego z Tarnowa. Nasze piwa warzyć
zamierzamy w dwóch liniach. Pierwsza to piwa pijalne, sesyjne, popularne, szeroko dostępne; druga zaś to piwa mocniejsze – wymagające dłuższego leżakowania, jak i skupienia
przy degustacji. Do tej pory pod marką Trzech Kumpli ukazało się sześć piw. Najnowsze będzie miało swoją premierę na Warszawskim Festiwalu Piwa. W najbliższych planach mamy
warzenie piw mocniejszych – English barley wine oraz Belgian strong ale. Jednocześnie
dołożymy kolejne piwa do linii piw sesyjnych.

Browar Waszczukowe
Wszystko zaczęło się od dwóch braci, którzy postanowili uwarzyć piwo w piwnicy u babci.
Po pewnym czasie wkręciliśmy się niesamowicie, zaczęliśmy wprowadzać bardzo dużo eksperymentalnych rozwiązań, zajęliśmy kilka dobrych miejsc w konkursach piwnych w Polsce
i zebraliśmy się na odwagę, by pokazać efekty swojej pracy w większej skali. Pierwsze swoje
piwa uwarzyliśmy w Płocku w Browarze Tumskim. Nie boimy się wyzwań, dlatego nasze
twory są często tak bardzo nietypowe. Odważycie się?

Browar Wąsosz
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:
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czerwiec 2014
Wąsosz 95, 42-274 Konopiska
browarwasosz.pl
facebook.com/browarwasosz
kontakt@browarwasosz.pl

Browar o wysokich mocach produkcyjnych (obecnie pełną parą pracuje m.in. 13 leżaków
o pojemności 70 hl każdy), wskrzeszony przez Macieja Grzywacza oraz Michała Olszewskiego z Torunia. Za stronę technologiczną odpowiada Marcin Ostajewski. Browar prowadzi

Browar Widawa
istnieje od:
adres:

strona:

2012
Wiśniowa 19, Piaseczno
browarwidawa.pl

Pod koniec 2010 roku narodziła się w mojej głowie szalona myśl – otwórzmy w naszej gospodzie własny browar! Zastawiłem z żoną cały majątek i zaciągnąłem kredyt, aż w końcu
7 marca 2012 Browar Widawa uwarzył pierwszą warkę! Po dwóch miesiącach nauki sam
zacząłem warzyć, na początek klasykę. Właśnie wtedy spotkałem Tomka Kopyrę, po pięciu
minutach rozmowy zaproponowałem mu wspólne warzenie i dałem wolną rękę co do receptury – tak narodził się Kruk, pierwszy polski American dry stout. Można śmiało powiedzieć, że jako pierwszy browar restauracyjny w Polsce zaczęliśmy warzyć nowofalowe piwa.
Na stałe wprowadziliśmy do swojej oferty piwa typu American stout, IPA czy APA, chętnie
też eksperymentujemy, sięgając po australijskie czy nowozelandzkie chmiele.

Browar Wrężel
istnieje od:
adres:

strona:

		

kontakt:

czerwiec 2014
Łęgowa 1, Zarzecze, 34-326 Pietrzykowice, skr. poczt. 54
browarwrezel.pl
facebook.com/BrowarWrezel
browarwrezel@gmail.com, 783 475 872

Browar Wrężel to rzemieślnicza inicjatywa kontraktowa. Chcemy współtworzyć piwną rewolucję, która zmienia świadomość Polaków w kwestii dobrego piwa. Pragniemy,
by w każdym sklepie obok piwa koncernowego stało dobre piwo rzemieślnicze. Naszym
celem jest uzmysłowienie konsumentom, że piwo to nie tylko słomkowa gazowana woda,
lecz także bogaty w smaku napój, który umila wspaniałe chwile ze znajomymi. Otwieramy
przed Wami nowy świat piwnych napojów dobranych w taki sposób, aby zaspokoić i rozszerzyć Wasze gusta. Stawiamy na nieoczywiste smaki.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

dwie równoległe linie produktów: klasyczną (w skład której wchodzi między innymi ciepło
przyjęta przez rynek Polka Pils) oraz linię oznaczoną tagiem #piwozwasem. Seria piw z wąsem to obecnie już 5 trunków w stylach od American IPA po klasyczny brytyjski stout.

Warszawski Festiwal Piwa

wystawcy

Pieczę nad jakością produktów Browaru Wrężel sprawuje browarnik Adrian Kukuła, z wykształcenia inżynier leśnictwa, z zamiłowania piwowar, od lat komponujący nowe smaki.
Pasja zawiodła go z beskidzkich lasów do browaru w Zarzeczu.
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Często można spotkać się z hasłem reklamowym w rodzaju: „Mamy ponad
100 gatunków piwa”. W rzeczywistości reklamującemu nie chodzi jednak
o gatunek, a o konkretne marki piwa, z których większość to najczęściej jasny
lager. Żeby uniknąć tego rodzaju błędnych skojarzeń, warto posługiwać się
bardziej jednoznacznym określeniem – styl piwa.

NARODZINY STYLU
Można przyjąć, że pierwszą osobą, która spopularyzowała ideę stylu piwa, był Michael
Jackson. Jeśli jednak zagrało Wam właśnie w głowie „Billie Jean”, to wiedzcie, że nie
chodzi o piosenkarza, ale o, także już nieżyjącego, brytyjskiego pisarza, który zaczął
posługiwać się tym pojęciem w latach 70. ubiegłego wieku. Obecnie największa
na świecie organizacja zajmująca się klasyfikacją piw, czyli amerykańskie Beer Judge
Certification Program, wyróżnia ok. 80 różnych stylów piwa. Lista ta jest jednak mocno niekompletna. Wkrótce ma się ukazać nowa, która uwzględni między innymi jedyny
prawdziwie polski styl piwa, jakim jest grodziskie.
Zawsze było tak, że niektóre style odchodziły w zapomnienie, zaś inne zyskiwały
na popularności. Wynikało to z ograniczeń prawnych, możliwości technologicznych, chęci oszczędności czy po prostu zmieniających się preferencji konsumentów. Dzisiaj żyjemy w czasach niezwykłych, bo nie tylko zapomniane, historyczne
style wracają do łask, lecz także powstają style nowe, a nawet ich hybrydy. Możemy więc założyć, że stylów piwa jest kilkaset, a lista ta nigdy nie będzie listą

Warszawski Festiwal Piwa

Artur Napiórkowski

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Co znaczy określenie „styl piwa”?

zamkniętą.

CZYM ZATEM JEST STYL PIWA?
Styl piwa to zbiór konkretnych wytycznych, zarówno mierzalnych, jak i całkowicie
opisowych. Zwykle składają się nań parametry, takie jak: dopuszczalny przedział ekstraktu początkowego i końcowego, zawartość alkoholu, IBU mówiący w uproszczeniu
o stopniu nachmielenia piwa na goryczkę, a nawet barwa piwa podana w skali EBC
lub SRM. To jednak nie wszystko, w części opisowej znajdziemy bowiem rozwinięcie
tych parametrów, szczegółowe opisy dotyczące wyglądu, aromatu, smaku, odczucia
w ustach, ogólnego wrażenia czy typowych składników piwa. Najczęściej będą tam też
przykłady danego stylu dostępne komercyjnie.
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PO CO TO WSZYSTKO?
Niewątpliwie najczęściej po opisy stylów sięgają sędziowie – tylko oceniając piwo
w konkretnym stylu, można pokusić się o maksymalny obiektywizm. Nieprzypadkowo
wymienione powyżej parametry opisowe pokrywają się najczęściej z tymi, które oceniający piwo na konkursie musi zawrzeć na arkuszu oceny piwa. Z kolei piwowar może
się nimi posłużyć, by lepiej zrozumieć, jak powinno smakować jego piwo i czego będą
oczekiwać sędziowie. Być może niektórym nasuwa się w tym momencie przemyślenie,
że prowadzi to do ograniczenia kreatywności i niepotrzebnej formalizacji. Nic bardziej
mylnego! Klasyczne style wywodzące się z tradycji piwowarskich Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Czech czy USA to kanon, który miłośnicy piwa powinni znać, a piwowarzy powinni umieć uwarzyć. Warto nauczyć się, jak tworzyć klasykę, by mieć solidne
podstawy improwizacji i warzenia hybryd stylów, piw nietuzinkowych, nowatorskich
czy wykorzystujących zaskakujące składniki.
Z kolei dla konsumenta podstawowa znajomość stylów piwa może być nieoceniona,
gdy dokonuje on wyboru piwa w sklepie czy pubie. A już na pewno wtedy, gdy chce
odpowiednio dobrać piwo do posiłku. Oczywiste wydaje się, że nie zawsze mamy
ochotę na mocno goryczkowe amerykańskie IPA, tak jak nie zawsze mamy ochotę
na owocowo-przyprawowego saisona czy zawierającego nawet kilkanaście procent
alkoholu czekoladowo-kawowego rosyjskiego imperialnego stouta, który jest raczej piwem deserowym niż sesyjnym i nie nadaje się na dłuższe posiedzenie w pubie. Różne style pasują więc do różnych okazji. W przypadku parowania z jedzeniem warto
mieć świadomość, jakich smaków i aromatów spodziewać się po danym stylu – po to,
aby świadomie uzupełniać te smaki, których spodziewamy się w spożywanej potrawie
i tonować je lub – wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej podkręcać.
Style piwa są bez wątpienia przydatne, a i ich opisy to bardzo pożyteczne i niekiedy
niezbędne narzędzie. Najlepiej jednak potraktować je niczym kodeks piracki, który
zawiera raczej luźne wytyczne niż żelazne reguły. Przede wszystkim nie wolno zapomnieć o tym, że przeczytanie opisu stylu nigdy nie zastąpi degustacji, może być
jedynie jej uzupełnieniem.
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Bardzo się cieszę, że organizatorzy Warszawskiego Festiwalu Piwa udostępnili nieco miejsca na przybliżenie Państwu jedynego w Polsce drukowanego czasopisma
dotyczącego piwa i piwowarstwa. Na początek nieco historii. Wydawcą kwartalnika
od samego początku jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, jednak jeszcze zanim PSPD zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
w czerwcu 2010 r. ukazał się numer zerowy „Piwowara”. Nie posiadał on jeszcze numeru ISSN i nie był oficjalnie sprzedawany aż do połowy grudnia 2010 r., kiedy to
ukazał się pierwszy oficjalny numer czasopisma. Dziś mamy już dwutysięczny nakład,
i stale powiększające się grono czytelników.
Dlaczego warto czytać „Piwowara”? Przede wszystkim jest to kopalnia profesjonalnej
wiedzy na temat piwowarstwa domowego oraz rzemieślniczego. Znajdziecie tu teksty
znanych w środowisku specjalistów, jak Andrzej Sadownik, Ziemowit Fałat, Tomasz
Kopyra, Piotr Wypych, Dorota Chrapek i wielu innych. W „Piwowarze” nie unikamy
szerzej rozumianych zagadnień związanych z piwem, jego produkcją, kulturą, degustacją i historią. W magazynie co kwartał przedstawiamy relacje i wiadomości z bieżących
wydarzeń piwowarskich w Polsce i na świecie. Myślę, że zamieszczone w niniejszym
wydawnictwie przykładowe artykuły z trzech ostatnich numerów „Piwowara” doskonale zilustrują tematykę naszego kwartalnika i – mam nadzieję – wielu z Was zachęcą
do zakupu prenumeraty. Życzę miłej lektury i wspaniałej zabawy podczas festiwalu.

Maciej Piaszczyński
Redaktor naczelny kwartalnika „Piwowar”
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Sensoryka jak szwajcarski scyzoryk, Przemek Iwanek

63

Amerykańska rewolucja piwna – część I, Artur Napiórkowski

67

Piwna piana marzeń, Dorota Chrapek

Ekspert piwny krzywi się i tłumaczy: To jest wysoce niepijalne, bo tu jest DMS oraz
merkaptan. A w tym drugim taki diacetyl, masło takie, że chyba przez tydzień chleba
nie posmaruję. I fenol, fenol na fenolu i kanaliza, najlepiej wylać do kanału. Zasłuchana
gromadka kiwa głową. Z ekspertem się nie dyskutuje, bo on wie, co to sensoryka.
Być może na jakiejś piwnej imprezie czy w pubie zdarzyło Wam się oglądać podobny obrazek. Dla mnie ocena piwa to jednak coś więcej. Sensoryka to niezwykle ciekawa dziedzina,
warta głębszego poznania. W tym artykule postaram się wyjaśnić, czym ona właściwie jest,
jak działa, do czego służy i jak jej używać. Oraz dlaczego nie warto słuchać „ekspertów”.

SENSORYKA TO DYSCYPLINA NAUKOWA
Słowo sensoryka to skrót myślowy – pełna nazwa to analiza sensoryczna. Jest to jedna
z analitycznych metod oceny żywności. Kilka spośród nich jest doskonale znanych
piwowarom domowym. Na przykład pomiar gęstości cieczy metodą zanurzeniową
za pomocą areometru (ballingometru), czy metodą refraktometryczną na podstawie
załamania światła. W przemyśle spożywczym takich pomiarów wykonuje się wiele,
czasem z użyciem skomplikowanych narzędzi laboratoryjnych, jak chromatografy czy
spektrofotometry. Analiza sensoryczna także używa narzędzi. Aparatem pomiarowym
w tym wypadku jest specjalistyczny, wyszkolony zespół osób oceniających, traktowanych całkowicie instrumentalnie. Ich zmysły wykorzystuje się do zbadania produktu.
Analizę sensoryczną stosuje się powszechnie w przemyśle spożywczym. Większość

Warszawski Festiwal Piwa

Przemek Iwanek, piwoicydr.wordpress.com

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Sensoryka jak szwajcarski scyzoryk

przetworzonych produktów, które możemy znaleźć na półce sklepowej, było badanych w ten sposób. Ocena dokonywana za pomocą zmysłów, w tym wypadku głównie
węchu, jest niezwykle istotna w przemyśle perfumeryjnym. Z sensoryki powszechnie
korzystają także producenci kosmetyków czy chemii gospodarczej, a nawet producenci drogich tapicerek samochodowych czy opakowań z tworzyw sztucznych.

SZWAJCARSKI SCYZORYK
Do czego stosuje się analizę sensoryczną? W największym skrócie: do badania produktu. Receptura i zastosowana technologia tworzą produkt – sensoryka sprawdza,
co z tego wyszło. A do czego się to przydaje? Do wielu rzeczy. Analiza sensoryczna
jest rozległą dziedziną, a umiejętnie użyta może być bardzo pomocna. To taki multitool,
szwajcarski scyzoryk o licznych ostrzach, który można wykorzystać do wielu zadań.
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tworzy się profile produktu, które opisują jego najważniejsze cechy. Wiedza o własnym
produkcie umożliwia kontrolę nad produkcją, np. w celu zapewnienia powtarzalności.
Wszak każdy z nas, jako konsument, chciałby żeby jego ulubione piwo smakowało zawsze tak samo. Badania sensoryczne umożliwiają także wykrycie i usunięcie wad. Można oceniać wpływ zmiany stosowanych surowców lub technologii na produkt. Dobrze
też jest wiedzieć, co robi konkurencja – w tym celu wykonuje się badania porównawcze.
Sensoryka przydaje się przy tworzeniu nowych produktów. Przeprowadza się próby,
żeby określić, czy założony cel został osiągnięty, np. czy piwo smakuje tak, jak chcemy.
Bada się także preferencje konsumentów, by do nich dopasować produkt. Albo – nieco
w tajemnicy – analizuje się sprzedażowy hit konkurencji, by zrobić możliwie podobny.
Możliwości zastosowania oceny sensorycznej jest o wiele więcej, np. przy określaniu
trwałości czy analizie zagranicznych rynków. Jednak żeby otrzymać wiarygodne wyniki,
badania trzeba przeprowadzać według ściśle określonych zasad.

JAK TO DZIAŁA?
Skutecznie. Prawidłowo przeprowadzona ocena sensoryczna powinna być powtarzalna. Czyli gdybyśmy przeprowadzili ją ponownie na tych samych próbach, powinna dać
ten sam wynik. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad dotyczących warunków badania, osób oceniających, przygotowania próbek i analizy wyników.
Warunki badania. Cisza i spokój. Dobrze oświetlone, ciepłe, suche i przewietrzone
wnętrze, bez obcych zapachów. Urządzone ascetycznie – wszystkie ozdoby przeszkadzają w skupieniu się. Laboratoria do oceny sensorycznej najczęściej podzielone są
na boksy w jednolitym, neutralnym kolorze. Oceny przeprowadzane są anonimowo,
w ciszy, bez konsultacji.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

Producenci przeprowadzają badania, żeby poznać swój produkt. Często w tym celu

Warszawski Festiwal Piwa

do poczytania

Osoby oceniające – sensorycy. Sprawdzona grupa kilku lub kilkunastu osób, dobranych pod względem czułości na bodźce: wzroku, węchu, smaku, czucia, słuchu i inne,
jak zmiany temperatury czy ból (np. szczypanie CO2 w język). Sensorycy przechodzą szkolenia, na których poznają zasady przeprowadzania badań. Kładzie się m.in. nacisk na precyzyjne i jednoznaczne formułowanie opisów – „zapach wiosennej łąki o poranku” jest
dobry w reklamie proszku, sensoryk ma napisać: „aromat trawy”. Szkolenia mają również
część praktyczną: wyczuwania smaków i zapachów w dużej mierze można się nauczyć.
Grupę oceniającą, podobnie jak inne aparaty pomiarowe, należy regularnie kalibrować
– wszyscy muszą jednakowo opisywać te same bodźce i prawidłowo wskazywać ich
natężenie. Dobry sensoryk to osoba uważna, zaangażowana i przygotowana – również
fizycznie. Powinien prowadzić higieniczny tryb życia – poranna ocena po przebalowanej
nocy, dwóch mocnych kawach i papierosie na pobudkę, będzie raczej mało udana…
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PRZYGOTOWANIE PRÓBEK I ANALIZA WYNIKÓW
To zadania lidera analizy, który sam nie bierze udziału w ocenie. Musi on przygotować
próbki tak, by uniemożliwić ich identyfikację. Oceniane są wyłącznie cechy fizyczne,
a nie opakowanie czy marka. Ważna jest odpowiednia, jednakowa wielkość i temperatura próbek. W zależności od celu badania, stosuje się różne metody badawcze. Można opisywać wszystkie możliwe cechy produktu, porównywać jedną z nich w różnych
próbach, badać preferencje, intensywność – możliwości jest naprawdę wiele. Po przeprowadzeniu badania lider opracowuje wyniki, ściśle według wytycznych przewidzianych do danego rodzaju metody. Na przykład odrzuca najbardziej skrajne oceny, które
znacząco różnią się od uśrednionego wyniku.
Wymagań co do prawidłowego przeprowadzania analizy sensorycznej jest niemało,
a wymieniłem tylko najbardziej podstawowe. Nie ma jednak drogi na skróty – dla dużych firm laboratoryjna precyzja jest niezwykle istotna. Przy partiach towaru o wartości liczonej w grubych tysiącach, nie ma miejsca na błędy.

OCENA SENSORYCZNA A SĘDZIOWANIE
Sędziowie piwni także korzystają z tego multinarzędzia. Pierwszym etapem sędziowskiej kariery są szkolenia. Na teoretycznych poznaje się zasady przeprowadzania konkursów – w dużej mierze zgodne z wytycznymi ocen sensorycznych, które wymieniłem powyżej. W części praktycznej, na specjalnych preparatach przyszli sędziowie
uczą się rozpoznawać i opisywać najbardziej charakterystyczne cechy piwa, w tym też
wady. Ten element szkolenia wzbudza największe zainteresowanie żądnych wiedzy
fanów piwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oddziały PSPD od zeszłego roku
organizują otwarte szkolenia na preparatach FlavorActiV, dzięki którym można poznać
20 aromatów występujących w piwie. Kurs sędziowski kończy się egzaminem, weryfikującym umiejętności sensoryczne. Sędziowie są zobowiązani do ustawicznego utrzymywania swych zmysłów w formie – ich kalibracji, przez dalsze szkolenia i konkursową
praktykę. Żeby nie było za lekko, aktywność jest rejestrowana.
Konkursy co prawda nie odbywają się w warunkach laboratoryjnych, lecz organizator
musi zapewnić jak najbardziej sprzyjające ocenie warunki. Na jego barkach spoczywa też
zachowanie anonimowości próbek, ich odpowiedniej ilości, temperatury i sposobu serwowania. Sama ocena piw jest specyficzną wariancją na temat analizy porównawczej.
Sędziowie bowiem nie porównują piw ze sobą, lecz oceniając próbkę, odnoszą się do piwa
wzorcowego w danym stylu utrwalonego w pamięci i scharakteryzowanego w opisie
stylu. Dobrą przedkonkursową praktyką sędziowską jest „dostrajanie” swoich zmysłów,
(np. dzień wcześniej) na piwach, które są najlepszymi reprezentantami ocenianego stylu.
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Czy cokolwiek z tego, co napisałem powyżej, może przydać się piwowarowi domowemu lub miłośnikowi piwa? Oczywiście, że tak. Bo czyż nie warto poświęcić chwili
na analizę piwa, które tworzymy z zaangażowaniem, a często także poświęceniem
(innych obowiązków domowych)? Można opracować profil dzieła naszych rąk, wypisując wszystkie cechy, które jesteśmy w stanie odnotować, wraz z ich intensywnością.
Pomocne będą koła smaków/aromatów, gdzie na wykresie wypisane są najczęściej
spotykane cechy piwa. Warząc piwa z przeznaczeniem na konkurs, możemy stosować metody porównawcze. Można porównać ze sobą kilka własnych warek w jednym
stylu, bądź skonfrontować swój produkt z piwem komercyjnym. Jeśli chcemy oceniać
sami, przyda się druga osoba do zakodowania prób – sugerowanie się własnymi, często nieuświadomionymi przekonaniami, jest silniejsze od nas. Można również zorganizować mini-panel sensoryczny, w którym nasz wyrób ocenią znajomi. Zapewne poczują się docenieni (który Polak nie ma własnego zdania?), a my możemy dowiedzieć
się rzeczy, na które sami byśmy nie wpadli.
Popularne wśród miłośników piwa ocenianie piw dostępnych na rynku także czerpie
z sensoryki. W tym przypadku nie można jednak mówić o anonimowości próbki. Znając
markę piwa, zupełnie niezamierzenie sugerujemy się naszą wiedzą na temat browaru,
zasłyszanymi opiniami, czy choćby wyglądem etykiety. Wpływa to na naszą ocenę. Jest to
jednak świetne ćwiczenie naszych zmysłów, a notowanie swych recenzji np. na portalach
uczy opisywania wrażeń słowami. Dla wielu osób okazuje się to zaskakująco trudne.
W praktyce, ocena wymaga czasu, spokoju i skupienia. Jeśli nie masz minimum pół godziny
– przełóż to na inny termin. W pośpiechu niewiele poczujesz. Wyłącz wszystkie radia, telewizory, komputery, smartfony – nic nie może Cię rozpraszać. Przygotuj kartkę i długopis.
Możesz skorzystać z arkusza sędziowskiego PSPD – jest dostępny na stronie stowarzysze-
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nia. Nalej piwo do szkła – ocenianie w opakowaniu nie ma sensu. Zanotuj uwagi dotyczące
barwy, klarowności i piany. Nie spiesz się. Postaraj się wyłapać wszelkie możliwe aromaty
z piwa. Stosuj techniki degustacyjne – wąchaj z bliska, daleka, po zamieszaniu, przykryciu
dłonią, retronosowo. Notuj spostrzeżenia. Gdy uznasz, że Twój nos nic więcej nie wychwyci – przejdź do sprawdzenia smaku, poziomu goryczki, tekstury, nagazowania. Notuj.

ZMYSŁY NIE KŁAMIĄ
To tylko kilka pomysłów na wykorzystanie sensoryki. Polecam poznać ją bliżej – jako
kolejny poziom piwnego wtajemniczenia. Warto też rozwijać własną percepcję, ćwicząc osobiste receptory bodźców. A przede wszystkim: należy zaufać swoim zmysłom
i temu, co podpowiadają. A ekspertów pozostawić samym sobie.
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Artur Napiórkowski

Jeden chmiel, jeden browar i 530 skrzynek piwa, czyli skromne początki amerykańskiej rewolucji piwnej.
W 1965 roku 28-letni Fritz Maytag miał za sobą studia na prestiżowym Uniwersytecie
Stanforda w dziedzinie literatury amerykańskiej i podyplomowe studia japonistyczne, które zawiodły go nawet na rok na Daleki Wschód. Nie miał jednak pomysłu,
co dalej zrobić ze swoim życiem. Odpowiedź miał znaleźć pijąc swoje ulubione Anchor
Steam Beer w przerobionej na pub starej fabryce makaronów w San Francisco. Właściciel Old Spaghetti Factory zachęcił Fritza do odwiedzenia browaru, który z powodu
złej sytuacji finansowej miał zostać zamknięty. Pomimo że Maytag w tym czasie nie
wiedział o robieniu piwa kompletnie nic, to ta krótka wizyta zakończyła się kupnem
51% udziałów w upadającym interesie. Jak wspominał po latach, ich cena nie przekraczała ceny używanego samochodu – samo to świadczy o tym, w jakiej kondycji
znajdował się wówczas ten biznes.

WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU
Choć samo kupno browaru było dziełem przypadku, to utrzymanie go i jego późniejsze sukcesy związane były niewątpliwie z tym, że Maytag okazał się właściwym
człowiekiem na właściwym miejscu. Warto wspomnieć, że jego pradziadek był założycielem znanej w USA firmy Maytag Washing Machine produkującej sprzęt gospodarstwa domowego. Jego ojciec zaś założył manufakturę serowarską, w której produkował niebieski ser pleśniowy. Fritz odziedziczył Maytag Dairy Farms w 1962 roku
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i m.in. dzięki temu był w stanie utrzymywać przez tyle lat fanaberię, jaką było w owym
czasie posiadanie małego browaru w USA.
Pomimo że statystyki mówiły co innego – spożycie piwa na głowę w Stanach rosło nieustannie od lat 60. – to jednak amerykańskie piwowarstwo w 1975 roku było
w opłakanym stanie. Liczyły się tylko wielkie koncerny, niezależne browary upadały
bądź były przejmowane przez wielkich producentów piwa. W kraju liczącym ok. 215 mln
mieszkańców działało ledwie ok. 110 browarów (wg danych Brewers Association, Beer
Institute podaje liczbę 53), a ich ilość wciąż malała. Obrazu rozpaczy dopełniało to,
że nawet te, które jeszcze działały, produkowały piwo nieróżniące się zbytnio od tego
wypuszczanego przez największe koncerny. Nagminnie stosowano w nich surowce niesłodowane, takie jak kukurydza czy ryż. Do tego wszystkiego to właśnie wtedy Miller
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wprowadził na rynek pierwsze, kompletnie wyprane ze smaku piwo typu „light”, które
odniosło ogromny sukces. Wkrótce w jego ślady poszły więc i pozostałe koncerny
jak Schlitz (dzisiaj Pabst) oraz Anheuser-Busch. Wszystko wskazywało na to, że piwo
w USA już na zawsze pozostanie synonimem pozbawionej smaku masówki. Tymczasem
Anchor, po 10 latach od przejęcia przez Fritza Maytaga, wciąż nie generował zysków.
Przez pierwsze lata browar walczył o podniesienie jakości swojego piwa. Do tej pory
bywało z tym niestety różnie, zdarzało się nawet, że na rynek trafiało piwo skwaśniałe.
Kiedy zdołano uporać się z problemami podstawowymi, zainstalowano linię do rozlewu
butelkowego, a do Anchor Steam Beer zaczęły dołączać kolejne piwa. W 1972 na rynek
trafił słynny Anchor Porter. Prawdziwie rewolucyjnym posunięciem było jednak uwarzenie piwa Anchor Liberty Ale w 1975 roku. W czerwcu, do sklepów trafiło 530 skrzynek tego piwa. Geneza jego nazwy związana była z dwusetną rocznicą ogłoszenia przez
USA niepodległości, która przypadała na rok 1976. Wiele firm już rok wcześniej wy-

puszczało na rynek specjalne edycje swoich produktów. Maytag, nieco zirytowany tym
pośpiechem, postanowił więc zrobić to po swojemu i uczcić nowym piwem nie tyle
rocznicę deklaracji niepodległości, co rocznicę słynnego rajdu Paula Revere. 18 kwietnia
1775 wyruszył on z Bostonu, by ostrzec czołowych opozycjonistów przed zbliżającym
się brytyjskim wojskiem i tym samym uchronić ich od aresztowania, a składy broni przed
przechwyceniem. Tak, jak owo wydarzenie było preludium do amerykańskiej wojny
o niepodległość, tak Liberty Ale stało się preludium do amerykańskiej rewolucji piwnej.

MAGIA AMERYKAŃSKIEGO CHMIELU
Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale amerykański chmiel nie cieszył się w owym czasie
dobrą opinią. Stosowano go przede wszystkim na goryczkę, w przypadku aromatu
polegano na tradycyjnych, europejskich odmianach. Nic więc dziwnego, że początkowo nikt nie był zainteresowany wyhodowaną na uniwersytecie w Oregonie odmianą USDA 56013. Program badawczy utworzony przez amerykański Departament
Rolnictwa w momencie zniesienia prohibicji nie wprowadził do tej chwili ani jednej
nowej odmiany na rynek. Badacze wierzyli jednak, że Cascade to strzał w dziesiątkę i doskonały substytut dla aromatycznych odmian z Niemiec i Czech. Odmiana,
nazwana prawdopodobnie na cześć Gór Kaskadowych, powstała ze skrzyżowania
angielskiego Fuggles z rosyjską Serebrianką. Plony z upraw testowych zaczęto zbierać już w 1969 roku, a następnie pakować je do magazynu, gdzie porastały kurzem.
Ta sytuacja zmieniła się bynajmniej nie za sprawą małego, nic nie znaczącego na rynku
browaru Anchor, a za sprawą wielkiego koncernu Coors. Ponieważ choroba roślin –
wertycylioza – zdziesiątkowała m.in. uprawy Hallertau Mittelfruh, ceny europejskich
chmieli poszybowały w górę. Skłoniło to wspominany koncern do poszukiwania, dotychczas niepotrzebnej, tańszej alternatywy. Dzięki temu na rynek trafiła pierwsza
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amerykańska odmiana chmielu aromatycznego od czasów prohibicji.

pytanie jest oczywiście chmiel, ale nie tylko ze względu na jego nowatorski cytrusowo-kwiatowy aromat, ale przede wszystkim ilość surowca użytego do uwarzenia
piwa. Liberty Ale, ze swoim 40 IBU, mogło być najbardziej goryczkowym piwem w USA
i prawdopodobnie też najbardziej aromatycznym ze względu na zastosowanie chmielenia na zimno, tradycyjnej ale nieco już wtedy zapomnianej technologii. Co ciekawe,
jego twórca uważał, że piwo początkowo nie było zbyt dobre, częściowo ze względu
na to, że zasyp nie składał się w 100% ze słodów (sic!). Niewiele brakowało, a piwo
zostałoby po prostu spuszczone do kanalizacji – tak się nie stało, ale receptura była
potem modyfikowana. Także nazwę na kilka lat zmieniono na „Our Special Ale”. Poźniej
Maytag przyznawał nawet, że ostateczna receptura to piwo wypuszczone pierwotnie
jako Christmas Ale i to dopiero w 1983 roku. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo
Liberty Ale z 1975 roku różniło się od dostępnego dzisiaj, nie ulega wątpliwości, że było
to piwo, dzięki któremu powstał tak popularny dzisiaj gatunek American India pale
ale. Znamienne, że od wariacji na jego temat zaczynają prawie wszystkie debiutujące
na polskim rynku browary rzemieślnicze, zaś chmiel Cascade stał się najpopularniejszą
odmianą wśród browarów rzemieślniczych, i to nie tylko w USA.

MODA NA PIWO W STYLU „LIGHT”
Jednakże zanim tak się stało, amerykańskie piwowarstwo czekała jeszcze długa i wyboista droga do przebycia. Cascade co prawda osiągnął 13% areału upraw chmielu
w USA w 1976 roku, ale zaraz potem zaczął się szybki spadek ich wielkości. Nie spełnił
on pokładanej w nim nadziei na tani substytut dla chmielu importowanego z Europy.
Pomimo podobnych parametrów, zbyt wyraźnie się różnił. W latach 1981–1988 produkcja Cascade zmniejszyła się o 80%. Liczba browarów w Stanach od 1975 do 1978
spadła o kolejne 21, osiągając żałosną liczbę 89 (wg danych Brewers Association,
wg Beer Institute dół osiągnięto w 1979 r. liczbą 44). Tymczasem marki takie jak
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Miller Lite święciły triumfy, stale zwiększając sprzedaż. W połowie lat 80. piwa typu
„light” osiągnęły 20% udziału w rynku piwa w Stanach Zjednoczonych, a miał on ciągle wzrastać. Co ciekawe, dopiero ostatnie lata przynoszą lekki spadek zainteresowania Amerykanów tego rodzaju „dietetycznymi” piwami. Nie zmienia to jednak faktu,
że najpopularniejszym piwem w Stanach pozostaje Bud Light, a w pierwszej dziesiątce
jest siedem marek z przymiotnikiem „Light”. Warto o tym pamiętać, popijając owoce
amerykańskiej piwnej rewolucji.

65

Dorota Chrapek

Piana jest jednym z najważniejszych atrybutów piwa. Pełni ona nie tylko
funkcję estetyczną, nadając piwu atrakcyjny wygląd, ale także chroni aromat
piwa przed zbyt szybkim ulatnianiem. Jak osiągnąć pianę idealną?
Piana może mieć różną strukturę – może być zwarta, drobnopęcherzykowata lub też
luźna o dużych pęcherzykach. Może mieć barwę od prawie białej, przez ecru, kremową aż po jasne odcienie brązu. Może być ulotna, nietrwała lub też mieć strukturę
bitej śmietany i pozostawać na dnie kufla nawet kiedy piwo zostało już wypite. Może
po każdym łyku osadzać się na szkle w postaci prostych obrączek lub też malowniczych szlaczków przypominających najpiękniejsze brabanckie koronki. Piana to jest to,
co wyróżnia piwo na tle innych alkoholi.
Na powstawanie piwnej piany wpływ mają przede wszystkim dwa czynniki – obecność dwutlenku węgla i obecności związków powierzchniowo czynnych, czyli związków chemicznych, które zmniejszają napięcie powierzchniowe.
Tylko kombinacja tych dwóch czynników zagwarantuje nam bujną, trwałą pianę. Żaden z tych czynników w pojedynkę nie da nam pożądanego efektu. Mocno nagazowana woda mineralna „bąbluje” intensywnie, ale piana się w zasadzie nie tworzy, pęcherzyki bardzo szybko pękają w zetknięciu z powietrzem. Natomiast brzeczka piwna
zawiera dużo związków powierzchniowo czynnych, ale jest pozbawiona „gazu”, więc
piana się na niej nie tworzy.
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Piana utworzy się dopiero wówczas, gdy otworzymy butelkę z piwem. Ciśnienie wewnątrz butelki spada, przez co pęcherzyki dwutlenku węgla zostają uwolnione, otaczają się one związkami powierzchniowo czynnymi, unoszą na powierzchnię piwa,
gdzie tworzą warstwę piany. Ilość piany nie zawsze jest równoznaczna z jej trwałością.
Oczywiście, im więcej dwutlenku węgla w piwie, tym więcej piany będzie się tworzyć.
Często zdarza się jednak, że piwo przegazowane o dużej ilości CO2, ma pianę, która
bardzo szybko znika.

CO DECYDUJE O ILOŚCI DWUTLENKU WĘGLA w butelce, wszyscy wiemy
– ilość surowca dodanego do refermentacji. Im więcej damy cukru/glukozy/ekstraktu
słodowego, tym piwo będzie bardziej nagazowane i będzie miało więcej piany. Trzeba
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jednak zwrócić uwagę na to, czy piwo dofermentowało. Jeśli nie, i nadal w młodym
piwie znajdują się cukry fermentowalne, wówczas mamy pewność, że piwo w butelce z czasem dofermentuje i ilość gazu wzrośnie do niebezpiecznego poziomu. Jeśli notorycznie mamy zbyt niskie nagazowanie piwa, to należy sprawdzić czy nasza
kapslownica na pewno szczelnie kapsluje i czy dwutlenek węgla nie ulatnia się przez
nieszczelne zamknięcie.
W kontekście pienistości ważniejsza i trudniejsza do opanowania od ilości piany jest
jej trwałość. Na trwałość piany wpływają dwa czynniki:
»» obecność związków powierzchniowo czynnych,
»» lepkość roztworu.
Generalnie na pienistość korzystnie wpływają białka o średniej masie cząsteczkowej
oraz beta-glukany zwiększające lepkość piwa.

WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW WARZENIA PIWA NA PIENISTOŚĆ
DOBÓR SUROWCÓW

Na plus:
»» użycie surowców o dużej zawartości białka np. słodu pszenicznego lub niesłodowanej pszenicy. Dodatek około 5–10% słodu pszenicznego do standardowego
zasypu wyraźnie potrafi poprawić trwałość piany, stąd obfita piana niemieckich
Hefe-Weizen;
»» użycie surowców bogatych w glukany, czyli niesłodowanych zbóż (beta-glukany są w większości rozkładane podczas słodowania) – owies, jęczmień, pszenica,
żyto sprawi, że wzrasta lepkość piwa, a przez to piana dłużej utrzymuje się na jego
powierzchni;
»» użycie słodów karmelowych szczególnie jasnych może pozytywnie wpłynąć
na pienistość.
Na minus:
»» użycie słodów o dużej zawartości tłuszczu np. nieobłuszczonej kukurydzy, czy też
stosowanych czasa mi w piwowarstwie domowym dodatków, takich jak: kawa,
czekolada, kakao. Na forach internetowych często kontrowersje budzi dodatek
owsa, gdyż z jednej strony ma on dość wysoką zawartość tłuszczu, a z drugiej
bogaty jest w beta-glukany i białko. U mnie zwykle dodatek owsa wpływa pozytywnie na pianę, jednak radzę zachować ostrożność z jego stosowaniem jako
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antidotum na brak piany;

wo-fruktozowe), pośrednio wpływają one negatywnie na stabilność piany, gdyż
zmniejszają procentową zawartość składników, które mogą zwiększać trwałość
piany.
ZACIERANIE

Na plus:
»» pominięcie przerwy białkowej i rozpoczęcie zacierania od temperatury 62–65ºC,
co ochroni białka przed rozpadem na niskocząsteczkowe frakcje niszczące pianę;
»» zrobienie długiej przerwy w temperaturze 70–72ºC, gdyż to w tej temperaturze
powstaje najwięcej frakcji białek o średniej masie cząsteczkowej, korzystnie wpływających na stabilność piany.
Na minus:
»» zastosowanie długiej przerwy w temperaturze 45–60ºC. W tym momencie bowiem, następuje głęboki rozkład białek do aminokwasów i peptydów, rozkładane
są także beta-glukany, przez co obniża się lepkość piwa. Rozkład białek do aminokwasów ma niekorzystny wpływ na pienistość, gdyż, po pierwsze – rozkładane są
frakcje średniocząsteczkowe przyczyniające się do stabilizacji piany, a po drugie
– powstają aminokwasy, które obniżają jej trwałość.
WARZENIE

Na plus:
»» solidne nachmielenie piwa, gdyż substancje goryczkowe chmielu są związkami
powierzchniowo czynnymi, a więc sprzyjają stabilizacji piany.

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

»» dodatek dużej ilości wszelkiej maści cukrów (sacharoza, glukoza, syropy glukozo-

Warszawski Festiwal Piwa

do poczytania

FERMENTACJA

Na minus:
»» źle prowadzona fermentacja i dojrzewanie piwa. Chodzi głównie o to, aby uniknąć autolizy drożdży, czyli ich samostrawienia. Podczas tego procesu z komórek
drożdżowych uwalniają się aminokwasy i inne substancje, które niekorzystnie
wpływają na pienistość. Autolizę mogą powodować złe warunki przechowywania drożdży, nieprawidłowe namnażanie, wysoka temperatura dojrzewania piwa
w butelkach, długie przechowywanie piwa oraz wszelkie czynniki wpływające
„stresująco” na drożdże, czyli np. nagłe zmiany temperatury;
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pianę, jednak praktyka temu trochę przeczy, gdyż większość wysokoodfermentowanych, mocnych piw belgijskich ma imponującą pianę.
SERWOWANIE

Na plus:
»» stosowanie pokali z grawerem na dnie, dzięki któremu z dna unoszą się pęcherzyki gazu tworzące na powierzchni piwa pianę przez cały czas konsumpcji.
Na minus:
»» brudne szkło, nawet śladowe ilości tłuszczu na ściankach naczynia, w którym serwujemy piwo, potrafi zniszczyć pianę. Dlatego też kufle, szklanki, pokale należy
myć dokładnie, najlepiej gąbką przeznaczoną tylko do tego celu, następnie obficie
spłukać zimną wodą;
»» środki nabłyszczające stosowane z zmywarkach potrafią zniszczyć doszczętnie
pianę w piwie nalanym do szkła umytego wcześniej w zmywarce.

Na każdym etapie procesu warzenia piwa, musimy zwrócić uwagę, aby wszystkie naczynia i sprzęt który wykorzystujemy do produkcji i konsumpcji, były idealnie czyste,
pozbawione tłuszczu oraz dobrze wypłukane, gdyż detergenty, podobnie jak tłuszcz,
bardzo niekorzystnie wpływają na trwałość piany.
Temat piany jest tematem trudnym, zdarza się tak, że w piwach, w których teoretycznie piana powinna być wysoka i super trwała (bo dodaliśmy dużo słodu pszenicznego, bo porządnie nachmieliliśmy brzeczkę), bardzo szybko opada ona do cienkiego

Warszawa, 24–26 kwietnia 2015

»» mocne odfermentowanie piwa, wysoka zawartość alkoholu teoretycznie niszczy

Warszawski Festiwal Piwa

do poczytania

dywanika, a w piwach gdzie piana odgrywa rolę drugorzędną i właściwie specjalnie
nie zabiegamy o jej trwałość, otrzymujemy piwo z solidną czapą piany, która nie chce
zniknąć.
Jeśli temat piany jest dla Was ważny, powinniście oceniać pianę na własnym piwie
i analizować przyczyny takiej a nie innej pienistości. Z czasem takie analizy pomogą
Wam w znalezieniu złotego środka, który pozwoli uwarzyć piwo z pianą marzeń.
Czego oczywiście Wam życzę!
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BROWARIAT
CAMBA BAVARIA
FOURPURE
HOFSTETTEN
THE KERNEL
ORBIT BEERS
PARTIZAN BREWING
SCHÖNRAMER

BROWAMATOR
PINTA
STARY BROWAR RZESZOWSKI
ANDERSON VALLEY
HELLER

BIERHALLE

BEER CONCEPT
BESKYDSKÝ PIVOVÁREK
BUNTAVAR
LEGENDA SÖRFŐZDE

ARTEZAN
INNE BECZKI

ALEBROWAR

KRAINA PIWA
BIRBANT
KINGPIN
SOLIPIWKO
WRĘŻEL
BREWDOG
O’HARA’S IRISH CRAFT BEERS

JAN OLBRACHT

FILIP MERYNOS
FAKTORIA
HAUST
KRAFTWERK

DUKLA

DOCTOR BREW

CHMIELARNIA
BEDNARY
ILKLEY
MIKKELLER
NAPARBIER
TO ØL

WIDAWA

REDEN
SAME KRAFTY
CHMIELOGRÓD
CZESKA BASZTA
PIWNE PODZIEMIE
PROFESJA
TRZECH KUMPLI

STU MOSTÓW

STREFA PIWA
PODGÓRZ
BEVOG
DOBRUŠKA
JIHLAVA
MORDÝŘ
SKŘEČOŇSKÝ ŽABÁK

SPISKOWCY ROZKOSZY
BRODACZ
GENIUS LOCI
RADUGA
SŁODOWY DWÓR
WASZCZUKOWE

PRACOWNIA PIWA
- SZAŁPIW

PINTA
BRASSERIE DU
PAYS FLAMAND

PERUN

OLIMP
WĄSOSZ

NEPOMUCEN

LUBROW

LAMBRATE

