OKLADKA DO PIW.indd 27

2020-10-26 13:05:21

Drodzy Czytelnicy,
Zapraszam do lektury jedenastej już edycji „Piw Regionalnych”, dodatku specjalnego do czasopisma
„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” - najstarszego tytułu fachowego dla branży piwowarskiej (od 1957 r. na rynku). Wydajemy tę publikację w trudnych warunkach zewnętrznych – drugiej fali
pandemii koronawirusa, znacznie groźniejszej niż ta pierwsza, wiosenna. I, jak należało się spodziewać,
temat pandemii i jej wpływu na działalność browarów, jest leitmotivem tego wydania. Najbardziej
– w wyniku czasowego zamknięcia lokali gastronomicznych na wiosnę – ucierpiały browary rzemieślnicze, które gros swej produkcji sprzedawały w tym kanale, ale także mocno się to odbiło na browarach
regionalnych, które ok. 20% swego piwa kierowały do gastronomii. Do tego doszły ograniczenia w handlu
detalicznym i zmiany zachowań konsumentów. Na szczęście dały o sobie znać nasze pozytywne cechy
narodowe – przedsiębiorczość i elastyczność w działaniu oraz zdolności przystosowawcze do radzenia
sobie w trudnych warunkach, dzięki czemu branża browarnicza, choć poobijana, poradziła sobie lepiej
niż inne. A jak? przeczytacie Państwo dalej.
Życzę Wam wszystkim zdrowia 			
Maria Joanna Przegalińska
redaktor naczelna
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O roku ów! czyli co słychać
w browarach regionalnych
Niestety…

Paweł Błażewicz

P

oczątek roku 2020 zapowiadał się bardzo
dobrze dla polskiej branży piwowarskiej. Piwo
utrzymywało pozycję ulubionego napoju Polaków i mimo tego, że w roku 2019 jego spożycie
delikatnie spadło, sytuacja wydawała się stabilna, a prognozy optymistyczne.
Powodów do umiarkowanego optymizmu było co najmniej kilka. Pierwszym z nich była wciąż duża dynamika
rozwoju segmentu browarów najmniejszych, które odpowiadały za różnorodność rynku i urozmaiconą – zarówno
pod względem stylów, jak i geograficznie – ofertę. Drugim
- był wyraźny ruch dużych graczy w kierunku rozszerzenia
oferty, a co za tym idzie, przyznanie racji browarom średnim
i małym, że dzisiejszy konsument oczekuje oferty znacznie
szerszej niż jasny lager podany w kilku wariantach.
Trzecim powodem, który na początku roku dawał powody do zadowolenia był fakt, że mimo znacznych zmian
w organizacji handlu (jego zdecydowane usieciowienie) na
sklepowych półkach jest stałe miejsce dla piwa. Co więcej
jest to półka, na której klient oczekuje zarówno produktów mainstreamowych, jak też piwnych specjalności – piw
z browarów koncernowych na równi z piwami regionalnymi.
Bardzo pozytywnym trendem w piwowarstwie był także
wyraźny ruch w kierunku oferowania coraz większej ilości
produktów o niższej zawartości alkoholu, czy wręcz go
pozbawionych. Taki kierunek rozwoju branży dawał piwu
zdecydowaną przewagę wśród wszystkich napojów alkoholowych. Pozwalał bowiem przebić szklany sufit rozwoju,
a nawet jeżeli nie przebić to budować nową, silną i atrakcyjną gałąź produktów związanych z piwowarstwem.
Jeżeli do tych wszystkich widocznych w branży trendów
doliczyć Igrzyska Olimpijskie w Tokio oraz Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej, które – obok sprzyjającej pogody –
zawsze pozytywnie wpływają na konsumpcję piwa rok 2020
zapowiadał się wspaniale…
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Niestety, dobrze rozpoczęty 2020 rok i wszystkie
związane z nim plany runęły w chwilę lub musiały zostać
natychmiast zmienione już w połowie marca, gdy sytuacja
epidemiologiczna zakończyła się lockdownem, wprowadzeniem stanu epidemicznego oraz licznymi ograniczeniami
w naszym codziennym życiu…
Epidemia Covid-19 w ekspresowym tempie wpłynęła na
organizację pracy w browarach regionalnych, ich produkcję,
plany, czy sprzedaż piwa. Jednak równolegle do „oswajania
wirusa z Wuhan” browary regionalne pokazały, że są firmami
elastycznymi, które są w stanie dostosować się do każdych
warunków oraz odpowiadać na zapotrzebowanie rynku. Oto
kilka kluczowych elementów walki o byt, klienta i polskie
piwo w browarach regionalnych Anno Domini 2020.

Hamulec ręczny i nowa rzeczywistość

Wprowadzony w połowie marca całkowity lockdown
w naszym kraju był jak awaryjne zaciągnięcie ręcznego hamulca dla całej gospodarki – bez względu na branżę i miejsce
wykonywania zadań. Oznaczało to, że praktycznie w ciągu
kilku godzin każdy przedsiębiorca w Polsce musiał wprowadzić taką organizację pracy, która pozwoliła na utrzymanie
funkcjonowania firmy, a jednocześnie wprowadziła zasady
współpracy oraz kontaktowania się choćby z partnerami
biznesowymi, które wykluczą możliwości rozprzestrzeniania
się choroby.
To zadanie browary regionalne zrealizowały bardzo szybko. Było to możliwe dzięki temu, że są to wciąż niewielkie
przedsiębiorstwa, w których pracują niezbyt liczne i zgrane
zespoły. Z drugiej strony są to firmy na tyle okrzepłe i zorganizowane, że wprowadzenie nowych procedur nie stanowi
problemu.
Zdecydowanie większym problemem były dla „regionalnych” czasowe problemy z realizacją dostaw i zaopatrzenia
w surowce. Pracująca w trybie „just in time” gospodarka
– od niepamiętnych już czasów – zderzyła się z brakami
surowców w magazynie, czy chętnych do realizacji dostaw.
Na całe szczęście w ciągu kilku- góra kilkunastu dni sytuacja
wróciła do normy. Spedycja odzyskała równowagę i wznowiła dostawy, a producenci surowców zaczęli realizować
dostawy bez przeszkód. Nie zmienia to jednak faktu, że
pierwsze tygodnie lockdownu zostawiły swój ślad w procesach produkcyjnych, a w konsekwencji wpłynęły np. na
politykę związaną z zapasami gromadzonymi przez poszczególne browary…
Na szczęście wprowadzone procedury pozwoliły przeorganizować pracę browarów regionalnych na tyle, że produkcja została podtrzymana, a bezpieczeństwo zapewnione.
Największym problemem tych pierwszych tygodni funkcjo-
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nowania browarów w rzeczywistości związanej z epidemią
Covid-19 była niepewność. Nikt nie wiedział, jak długo
wprowadzone ograniczenia zostaną utrzymane i jakie
efekty przyniosą. Dlatego też warto wspomnieć, że pomocą
dla browarów regionalnych okazało się wsparcie państwa
zmierzające do utrzymania miejsc pracy.

Podcięta gałąź

Zamknięcie kraju, które nastąpiło w połowie marca,
odbiło się negatywnie nie tylko na pracy browarów, ale
przede wszystkim na najważniejszych kanałach sprzedażowych, które odpowiadały za dostarczanie piwa z browaru
do szklanek i kufli konsumentów.
Całkowite zamknięcie wszelkich punktów gastronomicznych (od pubów do restauracji) z dnia na dzień odcięło bardzo ważną – około dwudziestoprocentową – część
rynku browarów regionalnych. Stanowiło to problem tym
poważniejszy, że zamknięcie sektora HoReCa nastąpiło
tuż przed rozpoczęciem wysokiego sezonu sprzedaży i bez
jakiejkolwiek perspektywy powrotu do normalności.
Podobnie negatywnie odbiły się ograniczenia w handlu
detalicznym. Limity osób przebywających w sklepach, czy
godziny dla seniorów negatywnie wpłynęły nie tylko na
sprzedaż, ale także na nastroje konsumenckie. Przełożyło
się to na zmniejszone zapotrzebowanie na piwo, a przede
wszystkim na presję na bezpieczeństwo produktu rozumiane jako długi termin przydatności do spożycia.
Browary regionalne znów zareagowały szybko i możliwie elastycznie. Jeżeli chodzi o terminy przydatności nie
miały wielkiego wyboru, aby oferowane przez nie produkty
tradycyjne mogły mieć jeszcze dłuższe daty… Tu przykładem jest oferowane przez olsztyńskiego Kormorana „Świeże”, które zaczęło być pasteryzowane, aby móc utrzymać
się na rynku. Na całe szczęście oczekiwania długich terminów nie są tym, czego oczekują konsumenci piw regionalnych i rzemieślniczych. Ze względu na fakt, że cenią oni sobie jakość, a nade wszystko smak zdecydowali, że produkty
małych browarów są mile widziane na sklepowych półkach
nawet w momencie trudnej sytuacji rynkowej.
Tąpniecie sprzedaży piwa w sektorze gastronomicznym,
jak i nieprzewidywalna sytuacja w detalu miały jeszcze
jeden poważny efekt. Browary to zakłady produkcyjne pracujące w trybie ciągłym. Jeżeli założymy, że czas
produkcji podstawowego piwa w browarze regionalnym to
okres 8–10 tygodni oznacza to, że piwo niewypite w czasie
wiosny i Wielkanocy zablokowało zbiorniki na piwo, które
miało zostać uwarzone na wakacje i szczyt sezonu. Jest to
problem o tyle palący, że zachowanie standardów, jakości
i rzetelności producentów powoduje, że browar nie jest
w stanie „nadrobić’ straconego czasu…

Odmrożenie, polskie wakacje i czkawka z wiosny

Na przełomie maja i czerwca sytuacja zaczęła wracać
do względnej normalności. Sytuacja epidemiczna była
pod kontrolą (albo tak się wydawało), a ludzie nauczyli
się funkcjonować w nowej rzeczywistości. W początkach
czerwca rząd zaczął znosić obostrzenia. Otwarto restauracje, puby i tapy, co pozwoliło na powrót piwa do stolików

6
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osób, które chciały się spotkać na mieście. Działania te,
mimo że początkowo nieśmiałe, pozwoliły ruszyć sprzedaż
piwa w beczkach i dać światełko w tunelu dla tej części
rynku.
Sytuacja pandemiczna pokazała też, że Covid-19 wpłynął nie tylko na sytuację w kraju, ale także na całą gamę
innych zachowań Polaków. Jednym z takich efektów były
tzw. „polskie wakacje”. Utrudnione przemieszczanie się po
Europie i świecie oraz związane z tym niebezpieczeństwo
zachorowania przyczyniło się do tego, że znacznie więcej
naszych rodaków, niż miało to miejsce do tej pory, postanowiło spędzić wakacje w kraju. Polskie regiony wypoczynkowe przeżywały prawdziwe oblężenie. W kurortach
były tłumy. Praktycznie każde miejsce wypoczynkowe było
zajęte… Oznaczało to, że rodacy, wypoczywający w kraju
w jeszcze większej liczbie niż miało to miejsce do tej pory,
zjedzą i wypiją jeszcze więcej lokalnych specjałów i piwa
niż miało to miejsce do tej pory.
Faktycznie sezon wakacyjny – mimo że pogoda była
co najwyżej dobra – był wyjątkowy. Ludzie skoncentrowali
się na Polsce i lokalnych specjałach. Gdyby sytuacja była
normalna z pewnością browary regionalne, czy rzemieślnicze osiągnęłyby maksimum swoich możliwości, pobiły
rekordy sprzedaży, a i tak nie zaspokoiłyby zapotrzebowania na piwo… Niestety, na tym idyllicznym wręcz obrazie
pojawia się wyraźna rysa spowodowana długością ograniczeń pandemicznych w naszym kraju. Ponieważ lockdown
wprowadzono w marcu, czyli w momencie, gdy w browarach warzy się piwa letnie, powstał wówczas deficyt piwa,
który przekładał się na niedobory, czy brak komfortu pracy
browarników w okresie letnim.
Niestety dziś, gdy zbliżamy się do warzenia piwa na
mały szczyt zapotrzebowania na piwo w okresie Bożego
Narodzenia i Nowego Roku znów wpadamy na rządowe
obostrzenia… Niestety, grozi to rozchwianiem rynku piwa
na tyle, że do normy wrócimy najwcześniej za rok.

Równowaga to podstawa

Cała sytuacja, z którą borykamy się od marca 2020 r.
niesie ze sobą konsekwencje zarówno ekonomiczne, jak
i konsumenckie. Te drugie są równie ważne, jak te policzalne za pomocą procentów, wskaźników i złotówek.
Konsumenci są w całej browarniczej pracy najważniejsi.
To oni kupują piwo dzieląc naszą nim fascynację. To oni
dokonując konkretnych wyborów konsumenckich dzielą
nasze postrzeganie świata, jeżeli chodzi o smak, czy podejście do żywności wysokiej jakości. To w końcu ich nastrój
i decyzje zakupowe decydują o tym, czy browary regionalne znajdują klientów na swoje produkty.
To, co jest pozytywne to fakt, że w niepewnych czasach, gdy ludzie bali się o przyszłość, czy miejsca pracy
małe, polskie browary nie zostały same. Warzone w tych
browarach piwo znalazło wiernych konsumentów, którzy
wybierali je decydując się na wybór piw może droższych,
ale z pewnością wyższej jakości, warzonych przez rzemieślników, którzy całym sercem i codzienną pracą rąk tak jak
oni walczyli o byt.
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Także browary myślą o ludziach zatrzymanych w kwarantannie. Starają się znajdować miejsca, w których
konsumenci będą mogli znaleźć je w sposób najprostszy. Co
więcej, wiedząc, że sytuacja jest nadzwyczajna, starają się
oferować produkty piwne tworzące nową jakość. Przykładem takiego segmentu rynku są piwa bezalkoholowe, które
dają radość piwa, a pozwalają i pracować zdalnie, i nie szukać ucieczki od problemów dnia codziennego w alkoholu,
a przy tym dostarczają niewielu i to dobrych kalorii.
Z satysfakcją mogę stwierdzić, że w chwili obecnej
prawie wszystkie browary regionalne mają w swojej ofercie
piwo bezalkoholowe. Co więcej mogę powiedzieć, że w ciągu kilku ostatnich lat wykształciły swoją własną metodę na
oferowanie takich piw. Nie są to bowiem dealkoholizowane
piwa z podstawowej oferty, ale nowe piwa, które bezalkoholowość lub niski poziom alkoholu zawdzięczają specjalnym
działaniom związanym z niskim ekstraktem i specjalnym
procesem fermentacji. Cieszę się, że jest to kolejna cegiełka w polskim piwowarstwie, która jest zasługą browarów
regionalnych.

Co będzie i co nas czeka?

Gdy zaczynałem pisać te słowa byłem pełen optymizmu. Wydawało się, że najgorsze za nami i każdy kolejny
dzień będzie zbliżał nas do normalności.
Niestety ostatnie dni to mocny wzrost zachorowań na
Covid-19 i ponowne ograniczenia w przemieszczaniu się,
czy zakupach…
Jednak dziś i nasz nastrój jest zupełnie inny niż ten
w marcu. Nasze doświadczenie jest zdecydowanie większe.
Wiemy, jak radzić sobie z przeciwnościami losu. Nasza praca
jest już zorganizowana tak, żeby zagrożenie było minimalne.
Zgromadzone zapasy są większe, a więc jesteśmy gotowi, by
kolejny raz zetrzeć się z pandemią koronawirusa…
Kiedy wrócimy do normalności? Szczerze odpowiem,
że nie mam pojęcia. Jakiś czas temu byłem przekonany, że
kolejna wiosna będzie początkiem nowej drogi. Dziś okres
ten odkładam w bliżej nieokreśloną przyszłość. Jestem
jednak przekonany, że browary regionalne przejdą ten okres
obronną ręką, a nawet wieńcząc go kolejnymi pomysłami,
które pozwolą im przetrwać i budować przewagi rynkowe.

Our microbreweries
are characterized
by high quality and
professional workmanship

www.pacovske.cz
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Browar Zamkowy w Raciborzu bogaty w nowości koniec roku
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Piwo bezalkoholowe napojem uniwersalnym

Tym samym piwo bezalkoholowe przerodziło się z produktu w całą kategorię, w której znaleźć możemy olbrzymią
różnorodność marek, gatunków i odmian smakowych. Jest
to niewątpliwie sygnał, że polska kultura piwa osiągnęła
niespotykany dotąd poziom, na którym piwo przestaje być
napojem alkoholowym, a zaczyna być uniwersalnym napojem na każdą okazję.
Co jeszcze ma nam do zaoferowania piwo bezalkoholowe? Przede wszystkim możliwość raczenia się naszym
ulubionym „trunkiem” niezależnie od okoliczności. Podczas
lunchu w pracy, w trakcie podróży samochodem, w miejscach, gdzie spożywanie alkoholu jest zakazane. Wszędzie
tam piwo bezalkoholowe będzie godnie reprezentować
piwny świat. Jest jeszcze jeden ważny atut piwa pozbawionego alkoholu. To wartość kaloryczna, która jest tu prawie
o połowę mniejsza niż w piwach regularnych i dwukrotnie
mniejsza niż w przypadku niektórych piw ciemnych.
Sportowcy już dawno docenili piwa bez zawartości
alkoholu, spożywając je bezpośrednio po treningu. Jak się
okazuje ma ono dokładnie takie samo ciśnienie osmotyczne
jak nasza krew. W związku z tym doskonale i bez przeszkód
uzupełnia ubytki witamin i mikroelementów związane z wysiłkiem fizycznych.
Kolejnym aspektem, który wskazuje na niewątpliwe
zalety tego trunku jest zastosowanie piwa pozbawionego
alkoholu w sztuce foodpairingu, czyli łączenia piwa z jedzeniem. Większość piw tego typu posiada solidną goryczkę,
która predestynuje je do akompaniowania wszelkim, treściwym daniom mięsnym oraz serom. Pojawienie się ciemnych
wersji piwa 0,0% pozwala je wykorzystywać do deserów, ale
także do ciemnych sosów, dziczyzny oraz serów dojrzewają-

cych. Póki co, wydaje się, że potencjał kulinarny segmentu
piw bezalkoholowych nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany. Biorąc jednak pod uwagę, że kulinarne przygody
bardzo często przeżywamy w restauracjach, barach i pubach,
do których dojeżdżamy samochodem, prędzej czy później
browary warzące piwo bez alkoholu z pewnością zabiorą się
za tę obszerną niszę.
Równie nieodkrytym obszarem piwnej kultury w przypadku tego piwa jest sensoryka, czyli sztuka degustacji.
Jeszcze kilka lat temu lwią część piw bez lub niskoalkoholowych łatwo było rozpoznać po surowym zapachu brzeczki
lub obecności zapałczanych związków siarki. Na szczęście,
wraz z rozwojem technologii i warzeniem nowych stylów
piwa bezalkoholowego, jego jakość sensoryczna znacząco
poprawiła się. Nie bez znaczenia jest tu także rozwój branży
aromatów, co do których można mieć często ambiwalentne
uczucia. Jednak w przypadku wielu lagerów 0,0%, dobrze
dobrane aromaty maskują skutecznie zbożowy posmak
i uzupełniają profil sensoryczny o nuty chmielowe i estrowe.
Niewątpliwym hitem rynkowym okazały się piwa typu
India Pale Ale w wersji niskoalkoholowej warzone z dodatkiem amerykańskich odmian chmielu, mango i innych
owoców egzotycznych. Browary rzemieślnicze bezsprzecznie
wykonały tu kawał dobrej roboty i przybliżyły tę kategorię
wielbicielom popularnego piwnego „kraftu”.
Jak widać, piwo bezalkoholowe ma nam wiele do zaoferowania i powinniśmy o tym pamiętać, wybierając napój nie
tylko na upalne dni, podczas postoju w trasie. Piwo zdecydowanie wygrywa z każdym słodkim napojem gazowanym,
a nawet sokiem owocowym, zarówno w kwestii właściwości
orzeźwiających, jak i zawartości cennych składników odżywczych oraz sensorycznego potencjału.

PINTA będzie warzyć więcej piw ciemnych i kwaśnych
Rzemieślniczy Browar PINTA wprowadza do swojej stałej oferty owsianego stouta Dobry Wieczór
i rozpoczyna we własnym zakładzie w Wieprzu warzenie piw kwaśnych.
Na decyzje PINTY wpływa fakt, że na malejącym od zeszłego roku rynku piwnym w Polsce stale utrzymuje się lub rośnie
zainteresowanie niebanalnymi piwami. – Wiele na to wskazuje,
że kategorie piw z najwyższej półki i piwnych specjalności będą
w tym roku jedynymi odpornymi na koronawirusa – mówi
Ziemowit Fałat, współzałożyciel Browaru PINTA.
Udział piwnych specjalności w polskim rynku piwa wynosi
ok. 3%, dlatego nisza, jaką w piwnych specjalnościach tworzą
stouty i piwa kwaśne wydaje się być mało atrakcyjna komercyjnie, ale nie dla browaru rzemieślniczego. Dostępne dane
pokazują, że Polacy, którzy smaki tego rodzaju piw poznali na
szerszą skalę dopiero kilka lat temu – głównie dzięki browarom
rzemieślniczym – coraz bardziej je lubią.
Zdaniem właścicieli PINTY, większy i stały popyt stworzył
warunki do częstszego niż dotychczas warzenia piw w stylu
stout i kwaśnych. Browar PINTA kreował zainteresowanie
takimi piwami niemal od momentu powstania w 2011 r., kiedy
uwarzył pierwszego w Polsce rzemieślniczego stouta owsianego
Wesołych Świąt. W 2015 r. na rynek trafił Kwas Alfa – pierwsze kwaśne piwo pionierów piwnej rewolucji w Polsce. Stout
owsiany był od 2012 r. warzony przez PINTĘ raz w roku pod
nazwą Dobry Wieczór, a różne piwa kwaśne – nawet po
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2–3 razy w roku. Teraz obydwa style mają być
warzone przez cały rok.
Piwa kwaśne – najczęściej owocowe i orzeźwiające, zakwaszane bakteriami kwasu mlekowego – są w Polsce nieco bardziej popularne niż słodowo-kawowo-czekoladowe stouty owsiane. Seria
piw kwaśnych liczy już 17 piw, to m.in. Kwas
Gamma, Kwas Xy i tegoroczny Kwas Rho, który
zostanie jako pierwszy uwarzony w Wieprzu
i rozlany do puszek – najszybciej zyskującego na
popularności opakowania na polskim rynku piwa. Wcześniejsze
kwasy PINTY były warzone w wynajmowanym Browarze na
Jurze w Zawierciu i rozlewane wyłącznie do butelek lub beczek.
W 2019 r. – według raportu portalu Piwna Zwrotnica –
na polskim rynku pojawiło się 297 premierowych stoutów
i 268 nowych piw kwaśnych. Każdy z tych stylów miał ponad
10-procentowy udział w ogólnej liczbie piwnych premier w Polsce. Pod tym względem trzy razy popularniejsze były piwa
w stylu IPA, a równie popularne – tylko Pale Ale.
W 2019 r. browar uwarzył 518 warek 98 różnych piw, co
w sumie dało ponad 18 tys. hl rzemieślniczego piwa.

Andrzej Godewski
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Browar Połczyn-Zdrój,
czyli jak niemożliwe
stało się możliwe
Z prezesem połczyńskiego browaru Jaromirem Kaczanowskim
rozmawia Maria Przegalińska
– Na początek proszę przyjąć szczere gratulacje.
– Rozumiem, że w związku z postawieniem ze zgliszcz
browaru w Połczynie-Zdroju, browaru, który praktycznie
wszyscy skreślili już z piwnej mapy Polski.
Rok 2016, zasadniczo jego ostatni kwartał, przyniósł
rozdanie, na które absolutnie nie byliśmy przygotowani.
W tamtym czasie głównym udziałowcem browaru był brytyjski fundusz inwestycyjny, który jednak miał działać tu do
określonego czasu, czyli do roku 2015. Docelowo połczyński
browar miał być włączony do czeskiej grupy, zrzeszającej lokalne browary. Proces ten najpierw był przekładany,
a w konsekwencji, po zmianie głównego udziałowca czeskich
browarów, zablokowany. Poskutkowało to najpierw wycofaniem gwarancji bankowej na kredyt obrotowy dla Fuhrmann,
co za tym dalej idzie, koniecznością całkowitej spłaty tegoż
kredytu; w niedługim czasie ten sam bank konsekwentnie
z zimną krwią wypowiedział umowę faktoringową, prak-

Jaromir Kaczanowski

tycznie klinczując dalszą działalność operacyjną browaru.
W takich momentach banki są brutalne.
– Brzmi to dość traumatycznie.
– To był dopiero początek problemów. My do końca nie
składaliśmy broni i zgodnie z zapewnieniami funduszu inwestycyjnego wierzyliśmy, że jest wersja alternatywna, na co
mieliśmy dziesiątki maili i pism wspierających. Siłą rozpędu
udało nam się przeżyć jeszcze pierwszy kwartał 2017 r., później musieliśmy jednak wstrzymać produkcję, gdyż nie było
środków na surowce, a równocześnie rozpoczęła się eskalacja
ze strony wierzycieli. Mieliśmy wtedy zatrudnionych około
150 osób, łatwo więc sobie wyobrazić jakie to comiesięczne
koszty pensji i pochodnych. Rozsądek podpowiadał, żeby
ogłosić upadłość i zwolnić wszystkich pracowników, z drugiej strony fundusz cały czas zwodził, ale obiecywał dopięcie
transakcji.
Dokończenie na s. 19
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– Kiedy nastąpił przełom?
– Zanim on nastąpił dochodziło do dantejskich scen,
dosadniej mówiąc do próby rozgrabienia majątku browaru.
Rosnąca presja ze strony wierzycieli i pracowników przerodziła się w czyny, komornicy przy współudziale wierzycieli
zajmowali co możliwe, próbując wymontowywać, wycinać
co było możliwe, zbuntowana załoga bez pensji gotowa była
na wszystko. Garstka osób, które dzięki mym staraniom
przychodziła jeszcze do pracy pilnować majątku, prowadzić
kadry i księgowość, już też przestała wierzyć. Odcięto nam
prąd, gaz, zablokowano odpływ ścieków. Jeżdżąc do pracy,
po drodze, z własnych środków kupowałem butle gazowe,
żeby ogrzać choć dwa biura oraz paliwo do pożyczonego
agregatu, żeby zasilić serwer i komputery. Po otwarciu biura
najpierw robiliśmy kawę i to była jedyna kawa, gdyż po
włączeniu serwera nie było opcji, aby równocześnie włączać
czajnik, bowiem agregat nie był w stanie udźwignąć takiego
poboru mocy. Jedyna korespondencja jaka przychodziła do
browaru to wezwania, zajęcia komornicze, wyroki…
– Nadal nie mówi Pan o przełomie…
– Do tego było jeszcze wtedy bardzo daleko. Po zorientowaniu się, że fundusz ma potężny problem ze sfinalizowaniem transakcji sprzedaży browaru, postanowiłem wziąć
sprawy w swoje ręce i ruszyłem na poszukiwanie inwestorów.
Prawda okazała się jednak brutalna. Spotkałem się z kilkunastoma potencjalnie zainteresowanymi, w tym z właścicielami innych browarów, czy ludźmi z pierwszych stron gazet,
nikt jednak nie chciał pomóc – najpierw ogłoście upadłość,

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  9–10/2020 s. 45

Baranowski .indd 19

a wtedy owszem odkupimy majątek na licytacji… Nie
takie były jednak nasze intencje. Postanowiliśmy poszukać
innych rozwiązań i najpierw zbudowaliśmy tarczę ochronną
w postaci sanacji, która powstrzymała eskalację sądowo-komorniczą i pozwoliła na ochronę majątku. Dzięki czeskim
kontaktom udało nam się wypłacić część zaległych pensji
jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2017 r. i finalizować rozmowy ze słowackim inwestorem, dzięki któremu mogliśmy
prowadzić postępowanie sanacyjne, którego podstawowym
warunkiem było wskazanie źródeł finansowania.
– To jakby wyciągnięcie browaru z głębokiej otchłani…
– To był początek długiej drogi, uporządkowania strony własnościowej, prawnej, zobowiązań, a z drugiej strony
inwestycji w restart techniczny browaru i czasochłonnego
powrotu na rynek.
Pierwsze piwo po ponad rocznej przerwie uwarzone
zostało w kwietniu 2018, a na półkach pojawiło się w maju.
Klienci jednak na nie nie? czekali, rynek nie znosi próżni
i wypełnił się doskonale podczas naszej nieobecności.
Dziś, po ponad dwuletnim okresie nowej ery, śmiało możemy powiedzieć, że udało się niemożliwe. Browar utrzymał
najbardziej wartościowych pracowników, piwo jest doskonałej jakości, co docenili klienci i do niego wrócili. Udało
się także odzyskać kluczowe kontrakty, dając całoroczne
równomierne obłożenie produkcyjne.
Nasz sekret to oczywiście woda oligoceńska, której
używamy do warzenia piwa, ale przede wszystkim to oddani
pracownicy.
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Piwowarstwo
rzemieślnicze AD 2020
Michał Kopik

J

est już świecką tradycją, że pod koniec roku
przedstawiam na niniejszych łamach swoje przemyślenia odnośnie do rozwoju segmentu piwowarstwa
rzemieślniczego w Polsce. Co było w danym roku
modne, jakie pomysły jednak się nie sprawdziły rynkowo,
a które wprost przeciwnie i zostaną z nami już na stałe.
Zatem zapraszam na tegoroczne podsumowanie, ciekawe
jaka sytuacja zastanie nas za rok.
A rok mamy iście specyficzny i nie da się ukryć, że
przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Gastronomia była
de facto wyłączona z działań przez nie spotykany w czasach
pokoju okres, z kolei już po zdjęciu lockdownu lokale
działały często na pół gwizdka z bardzo prozaicznej przyczyny – braku gości. Dobitnie było widać, że w centrach
większych miast znaczny udział klienteli
stanowią zarówno turyści, jak i pracownicy
korporacji. I browary rzemieślnicze musiały
dostosować się do sytuacji, w której jeden
kanał sprzedaży został czasowo wyeliminowany, później zaś ograniczony, a same
multitapy zaczęły dbać o to, aby nie mieć
zbyt dużo beczek w magazynie.
Po części z tego właśnie powodu hitem
wśród browarów rzemieślniczych stała się
puszka, jako wyjątkowo modne opakowanie jednostkowe. Już w zeszłym roku
byliśmy świadkami ofensywy informacyjnej
na temat tego typu opakowania, jego
„odczarowywania” i podkreślania (niewątpliwych) zalet. W końcu do tej pory była
wśród konsumentów piw regionalnych i rzemieślniczych
kojarzona z produktem pośredniejszym, opakowaniem dla
piw z dużych koncernów piwowarskich, ale na pewno nie
„kraftu”. Zaczęło się to zmieniać wraz z dostępnością
importowanych piw rzemieślniczych, dostępnych właśnie
w puszkach. Drogich, często z bardzo fantazyjnymi etykietami, czemu zdecydowanie służy powierzchnia cylindra. Nic
dziwnego zatem, że przy okazji lockdownu rodzime browary
zapragnęły wykorzystać ten trop i odróżnić się od konkurencji. Pomóc w tym mogła dostępna w Polsce mobilna linia
puszkująca dostępna w ramach komercyjnej usługi.
Mamy zatem już pierwszy tegoroczny trend. Coraz więcej
browarów wykorzystuje puszki zamiast butelki, przynajmniej do części swojej produkcji, a browary stacjonarne
inwestują we własne linie do puszkowania. Widać to
zwłaszcza na zdjęciach dostaw towaru, które wrzucają na
swoje profile w social mediach sklepy specjalistyczne. Ale

(zawsze jakieś jest) – jak to już w filmach z amerykańskimi
superbohaterami stwierdzono – wraz z wielką siłą idzie
wielka odpowiedzialność. W naszym wypadku – odpowiedzialność za dostarczenie klientowi pełnowartościowego
produktu, który nie będzie groził potrzebą malowania ścian
i sufitu w kuchni, czy mycia szafki/lodówki. I tu niestety jest
jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Puszka, poza swoimi
zaletami, ma jednak szereg cech, które sprawiają, że może
być trudniejsza do poprawnego napełnienia.
Wrogiem numer jeden dla piwa, a zwłaszcza różnego
rodzaju IPA, jest utlenienie. I niestety zdarza się, że do
konsumenta końcowego trafia piwo solidnie utlenione.
Dodatkowo, jako że puszka w przeciwieństwie do butelki jest
nieprzezroczysta, trafiają się zarówno piwa niedolane (a czasami wręcz mocno niedolane), jak i takie,
w których połowę zawartości stanowi
wybitnie nieapetyczny osad chmielowo-owocowy. A skoro już jesteśmy przy piwach
z owocami (o których za chwilę) to problemem jest ich pasteryzacja. W przypadku
wadliwej pasteryzacji takie piwa potrafią
ruszyć z refermentacją, co skutkuje widowiskowym bombażem puszki w początkowej
fazie, która potrafi bardzo szybko przejść do
równie widowiskowego puszczenia zagięcia
wieczka puszki i eksplozji zawartości. Trend,
który niewątpliwie przyszedł do nas z Zachodu, jako że grupy piwnych pasjonatów pełne
są dokumentacji fotograficznej i wideo.
Niejedno piwo na polskim rynku zostało
wycofane ze względu na wtórną fermentację już w opakowaniu jednostkowym. To nigdy nie powinno mieć miejsca.
Jedynym pocieszeniem pozostaje fakt, że wybuch puszki co
najwyżej udekoruje jej zawartością najbliższe otoczenie,
w przeciwieństwie do wybuchu butelki, który to poza
zawartością otoczenie udekoruje jeszcze szklanymi szrapnelami.
Przy puszkach muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy,
która na pewno będzie poruszana w przyszłości. Małe
browary nie są w stanie zamówić puszek lakierowanych, tak
jak to robią browary koncernowe. Mówimy tutaj o zupełnie
innej skali produkcji. Dlatego na puszki naklejane są
etykiety, często z dodatkami polimerów, co zdecydowanie
utrudnia odzysk aluminium.
Przejdźmy do samego piwa. Opisywane już poprzednio
New England IPA – absolutnie soczyste, wręcz soczkowe,
mętne piwo górnej fermentacji o zniewalającym aromacie
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Jak sobie radzi Browar Stu
Mostów w okresie pandemii?
Rozmowa z Arlettą Ziemian,
współzałożycielem i współwłaścicielem
Browaru Stu Mostów we Wrocławiu

Fot. Własność: Browar Stu Mostów

– Jaki wpływ miała pandemia na działalność Waszego Browaru?
– Jak w wielu innych branżach, tak
i w browarnictwie pandemia wywołała
zatrzymanie, strach i niepewność.
Ludzie nam podobni, którzy wkładali Fot. Własność Lara Perentin
całe serce w rozwój swoich firm, nagle znaleźli się w zupełnie
innym świecie. Jedni zaczęli działać, aby odnaleźć się w nowych okolicznościach, drudzy z kolei wyczekiwali, co się wydarzy w kolejnych miesiącach. Wszyscy na swój sposób walczyli
o przetrwanie.
Aktualna sytuacja browarów rzemieślniczych jest nieco inna
niż była w marcu czy kwietniu br. W Browarze Stu Mostów
wytrwale odbudowujemy to, co straciliśmy w wyniku lockdownu. Naszym priorytetem było przede wszystkim utrzymanie
pracowników. Sprzyjało temu wiele wyzwań, które przed sobą
postawiliśmy, m. in. zainstalowaliśmy puszkarkę, dzięki której
wprowadzaliśmy na rynek nowy produkt, czyli piwo w puszce.
Przy tej okazji rozpoczęliśmy kampanię Puszka 2.0, mającą na
celu wskazanie ekologicznych (i nie tylko) zalet tego opakowania. Uruchomiliśmy także laboratorium, które może świadczyć
usługi dla innych podmiotów. To są działania i inwestycje pomagające nam obecnie działać sprawniej i wierzymy, że kiedy
pandemia ustanie, pozwolą zrealizować strategiczne założenia
i szybko odzyskać tempo wzrostu sprzed wiosny tego roku.
Co istotne i wyróżniające nasz browar w branży to kuchnia
i szeroka oferta gastronomiczna, dlatego zważając na ograniczenia z początku wiosny, mocno zaangażowaliśmy się w dostawy
zewnętrzne. Mamy proste, smaczne menu i dalej je udoskonalamy, aby zadowolić oczekiwania naszych gości. Chcemy jak
najlepiej dostosować marże i koszty sprzedaży tak, aby dzieląc
się przychodem z firmą dostawczą, wciąż zarabiać.
Staramy się elastycznie dostosowywać do sytuacji, która
być może okaże się punktem zwrotnym dla naszej firmy. Ciągle
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cytrusowych i tropikalnych odmian chmielu, dość wstrzemięźliwej goryczce i ekstremalnej pijalności – nadal kontynuuje swój
tryumfalny pochód. I nic nie wskazuje na
to, żeby zamierzało przestać. Nie ma tutaj
zdziwienia, jest to piwo niebywale atrakcyjne dla konsumenta – pełne smaku i aromatu, a jednocześnie łatwe w odbiorze.
Zdecydowanie odebrało rynek oldschoolowemu West Coast IPA. Aczkolwiek pojawiają się jeszcze tego typu piwa na rynku.
Natomiast trzeba uczciwie przyznać, że
browary, które wyspecjalizowały się w warzeniu tego typu piw mają je na naprawdę
wysokim poziomie i jest czystą przyjemnością napić się świeżego „new englanda”. Zdecydowanie
polecam spróbować przy najbliższej okazji.
Ciekawa rzecz stała się z Milkshake IPA, które było
popularne tak ze 3 lata temu. Znowu, dla przypomnienia,
jest to w zasadzie NE IPA z dodatkiem laktozy i często
(zazwyczaj tak naprawdę) owoców. Najnowszą mutacją tego
stylu jest Pastry Sour, styl, który można podsumować
słowem „więcej!”. Więcej laktozy, więcej ekstraktu, więcej
przecierów owocowych i dodatkowo zakwaszone w celu
zbalansowania słodyczy. Oczywiście na nowofalowych
odmianach chmielu. Żeby było jeszcze ciekawej, producentom zależy, aby jak najmniej ekstraktu odfermentowało,
więc stosowana jest maltodekstryna. Dostajemy w efekcie
kaloryczną bombę sensorycznie jak najdalej oddaloną od
tego, co uznajemy za piwo, nawet biorąc pod uwagę wszelkie
ostatnie dokonania piwowarstwa rzemieślniczego. Niemniej
ma ono swoich zwolenników.
Pastry Sour to nie jedyny nowy gatunek „wypiekowy”.
Obecne są na rynku również Pastry Stouty, czyli imperialne
wersje stoutów z ekstremalna ilością laktozy, maltodekstryny oraz typowo piekarniczymi dodatkami. Co więcej, obie
wersje pastry potrafią czerpać z katalogu aromatów
i zaprawek aromatycznych wykorzystywanych w innych
gałęziach przemysłu spożywczego. Zostawię ten proceder
już każdemu do własnej oceny. Ja osobiście nie mam z tym

problemu, o ile jest uczciwie podane na
etykiecie.
Patriotycznie nie mogę nie wspomnieć
o coraz większej ilości piw podkreślających
dodatek polskich odmian chmielu, zwłaszcza nowofalowych. Miałem okazję sędziować ostatnio na Warszawskim Konkursie
Piw Domowych kategorię Polish Wheat, do
której w założeniu należą piwa pszenne, ale
na polskich chmielach. I powiem Wam, że
jeszcze niejedno zaskoczenie nas z tej
strony czeka. Paweł Piłat z Polish Hops ma
w swoim rękawie kilka asów.
Na sam koniec wspomnę jeszcze o kiełkującej nowej kategorii piw premium. Nie mogę
napisać super premium, bo ten segment już istnieje, ale
mówimy tutaj o piwach kilka klas wyżej, mających w swoim
założeniu konkurować ze szlachetnymi destylatami oraz
winami w gwiazdkowych restauracjach, hotelach i cocktailbarach. Piw po kilkadziesiąt złotych i więcej za butelkę, z zawartością licującą z wysmakowanym opakowaniem. Tworzonych
przez minimum rok, leżakowanych w różnych beczkach
i mających w swoim założeniu udowadniać, że piwo może
stawać w szranki z innymi kategoriami alkoholu, do tej pory
uważanymi za „poważniejsze”. Tutaj mam swoje pewne zasługi
z browarem Infinitum, mogąc oferować swoje piwa za trzycyfrową kwotę chociażby w lokalach Wojciecha Modesta Amaro.
Niewątpliwie jest to przygoda.
Zazwyczaj z podsumowaniem roku jest pewien problem
– tak wiele się dzieje, że ciężko wybrać kilka najważniejszych
trendów. W tym roku jednak wszyscy starają się myśleć na
kilka kroków do przodu, zarówno producenci, jak i gastronomia. Nie wiadomo, czy nagle w ciągu tygodnia sytuacja nie
odmieni się o 180 stopni i znowu będzie trzeba wrócić do
lockdownu. Sprawia to, że wybierane są bezpieczniejsze
rozwiązania, ale jednocześnie takie, które przełożą się na
sprzedaż. Może taka reorganizacja i przemyślenie działań
wyjdzie rynkowi na dobre. Życzę Wam i sobie, abyśmy
w zdrowiu mogli spotkać się przy moim felietonie za rok
i sprawdzić, czy miałem rację.

Jak sobie radzi Browar Stu Mostów w okresie pandemii?
poszukujemy nowych kanałów dystrybucji i dotarcia do klientów. Jesteśmy przekonani, że pomimo recesji piwa kraftowe
zawsze znajdą swoich odbiorców.
– Jaką rolę w trudnych czasach odgrywają stowarzyszenia
branżowe?
– Jako Browar Stu Mostów działamy zarówno w Ogólnopolskim, jak i w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych. Celem tego ostatniego jest głównie promocja
Dolnego Śląska jako regionu bogatego w tradycje browarnicze
oraz miejsca, w którym nie brakuje odważnych i kreatywnych
ludzi warzących piwo.
Dzięki Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych i Stowarzyszeniu Winnic Dolnośląskich powstał
Dolnośląski Szlak Wina i Piwa, który ułatwia ludziom z całej
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Polski oraz z innych krajów poznawanie niepowtarzalnych atutów Dolnego Śląska. W regionie mamy zlokalizowanych wiele
browarów i winnic, dzięki którym możliwe jest poznawanie
unikatowej kultury piwowarskiej i winiarskiej, degustowanie
najsmaczniejszych regionalnych wyrobów i poznawanie ludzi,
którzy tworzą te niezwykle ciekawe miejsca.
A nie od dziś wiadomo, że Wrocław to Piwna Stolica Polski,
ponieważ ludzie bardzo doceniają tu piwo kraftowe. To tutaj
jest najwięcej browarów rzemieślniczych i to tutaj odbywają
się najważniejsze imprezy piwne w tej części Europy, takie jak
Beer Geek Madness, Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa czy
– zainaugurowany w tym roku – WRCLW FEST. Wszystkich
spragnionych nowych odkryć w dziedzinie smaku i nie tylko
– zapraszamy do Wrocławia!
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Nowe trendy w stabilizacji koloidalnej piwa
Reiner Gaub
PALL Business Development Leader, Beer

Dzisiejsi konsumenci piwa oczekują produktu o długim okresie
przydatności do spożycia, w którym nie zachodzą zmiany klarowności i wyglądu. Głównymi kryteriami jakościowymi wpływającymi na
akceptowalny okres trwałości piwa są: stabilność mikrobiologiczna,
ale również stabilność koloidalna.
Występujące w piwie polipeptydy i polifenole, oddziałując na
siebie wzajemnie, wpływają na stabilność koloidalną układu, wytwarzając widoczne zmętnienie produktu i skracając jego okres przydatności do spożycia. Polifenole w piwie odgrywają najistotniejszą rolę
w tworzeniu zmętnień. Aby kontrolować poziom polifenoli, browary
używają materiału PVPP (poliwinylopolipirolidon), zarówno tzw.
traconego (jednorazowego), jak i regenerowanego (używanego wielokrotnie) jako adsorbentu do stabilizacji piwa. PVPP tracone ma
postać małych ziaren o rozmiarach 10–25 µm i jego zastosowanie jest
opłacalne przy dozowaniu do piwa w ilości do 5 g/hl. W przypadku
konieczności stosowania większych dawek, obniżenie kosztów operacyjnych zapewnia regeneracja PVPP.
Stabilizacja PVPP z klasycznym procesem regeneracji oparta jest
na większych cząstkach PVPP (50–150 µm) i umożliwia jego wielokrotne użycie, w połączeniu z filtrami świecowymi lub poziomymi
płytowymi. W tym przypadku PVPP jest dozowany do strumienia
piwa i oddzielany na powierzchni filtra. Po zakończeniu procesu produkcji, jest on regenerowany na powierzchni płyty lub świecy, a następnie zawracany do zbiornika dozującego, gdzie jest gotowy do
następnego użycia. Główną wadą tego rozwiązania jest ciągły ruch
cząstek PVPP podczas dozowania, mieszania i pompowania. Powoduje to rozdrobnienie stosunkowo delikatnych cząstek PVPP, które
następnie mogą przedostać się wraz z piwem przez świece lub płyty

filtracyjne. Typowy wskaźnik strat w systemie regenerowanego PVPP
wynosi od 0,5 do 2%. W praktyce oznacza to, że całkowita wymiana
PVPP następuje po 50 do 200 procesach filtracji.
Kolejnymi wadami klasycznych technologii stabilizacji PVPP są
duże objętości systemów, skutkujące powstawaniem dużych ilości
przed- i popiwków, wysokim zużyciem wody i środków czyszczących
oraz dużym zapotrzebowaniem na wodę odtlenioną, aby zapewnić
niskie natlenienie piwa. Fakt, że klasyczne systemy mogą działać
tylko w trybie szarżowym, utrudnia ich połączenie z nowoczesnymi urządzeniami, działającymi na zasadzie przepływu krzyżowego
(cross-flow) i przeznaczonymi do pracy ciągłej.
Poniżej podano przykłady kilku nowych rozwiązań opracowanych w ostatnich latach, ograniczających wady klasycznej stabilizacji
z użyciem PVPP.
– System z wieloma małymi zbiornikami regenerowanego PVPP,
działającymi w trybie naprzemiennym jako zbiorniki „przygotowania warstwy placka filtracyjnego – precoat”. Umożliwia to pracę w trybie ciągłym, jednak problem utraty PVPP spowodowany
rozdrabnianiem się jego cząstek pozostaje taki sam lub staje się
jeszcze większy, gdyż ruch cząstek znacznie wzrasta wraz z podawaniem mniejszych partii piwa na pojedynczą obudowę filtra.
– Wykorzystanie enzymów do stabilizacji piwa przez blokowanie
reakcji między polifenolami a białkami. Wyzwaniem w tym przypadku jest dezaktywacja dodanych enzymów w piwach, które nie
są pasteryzowane. Piwa mocniejsze lub piwa o bardzo długim
okresie przydatności do spożycia mogą wymagać dodatkowej stabilizacji za pomocą PVPP.
– Stosowane są również stabilizatory oparte na arabinozie (przyp.
tłum.: arabinoza – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy monosacharyd – cukier prosty) połączonej z cząsteczką PVP (poliwinylopirolidon) jako grupą reaktywną. Wyzwaniem jest tutaj stabilność
wiązania chemicznego między arabinozą a cząsteczką PVP. Również koszt materiałów stabilizujących jest, w porównaniu z PVPP,
wyższy i trudny do kontrolowania, ponieważ na całym świecie
produkowany jest on tylko przez jednego producenta.
– System ciągłej stabilizacji piwa CBS (Continiuous Beer Stabilization), który wykorzystuje sprawdzony, regenerowany
PVPP w nowo opracowanym procesie, połączonym z zaprojektowanym na nowo urządzeniem. Technologia CBS jest opisana bardziej szczegółowo poniżej.

Technologia CBS do ciągłej stabilizacji piwa
Głównym celem w projektowaniu nowego systemu i procesu
było zachowanie zalet i charakterystyki standardowego procesu regeneracji PVPP przy jednoczesnym wyeliminowaniu wad, takich jak:
wysokie straty PVPP, duże zużycie wody oraz środków do mycia i regeneracji. Równie ważna była możliwość pracy w trybie szarżowym
i ciągłym przy takich samych lub niższych kosztach w porównaniu
z technologiami klasycznymi.

Koncepcja CBS

Widok na kolumny systemu CBS o wydajności do 600 hl/h
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Jako materiał stabilizujący wybrano dobrze znany, standardowy
PVPP pochodzący od dwóch głównych dostawców. W celu lepszej
kontroli efektu stabilizacji i zminimalizowania strat materiału zawężono zakres rozmiaru cząstek PVPP. Powoduje to większe koszty
zakupu, ale są one kompensowane przez znaczne zmniejszenie strat
materiału w procesie.
PVPP o zdefiniowanym rozmiarze cząstek umieszcza się w kasetach ze stali nierdzewnej, gdzie pozostaje unieruchomiony przez cały
czas użytkowania, który wynosi kilka lat bez konieczności otwieraPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  9–10/2020 s. 50
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kolumn.

Od PVPP do systemu CBS. Uproszczony schemat działania CBS

Kaseta z PVPP

Proces CBS

nia kaset. Napełnianie stalowych
kaset materiałem PVPP i opróżnianie ich odbywa się w browarze,
przy wykorzystaniu tych samych
kaset.
W pojedynczej obudowie,
odpowiadającej jednej kolumnie
stabilizacyjnej jest zainstalowanych od 20 do 30 kaset. Jednostka
procesowa, która jest podłączona
do węzła zaworowego i jednostki
CIP składa się z trzech do sześciu
kolumn.

Podczas procesu stabilizacji piwa kolumny pracują naprzemiennie:
podczas gdy część kolumn znajduje się w różnej fazie procesu stabilizacji, pozostałe w tym czasie są regenerowane lub pozostają w fazie
oczekiwania na włączenie do procesu. To połączenie naprzemiennych
sekwencji z kontrolowanymi zmianami strumienia piwa podawanego
na kolumnę daje w wyniku ciągły proces, o bardzo precyzyjnej skuteczności stabilizacji.
Zwykle jedna kolumna jest w fazie gotowości lub w fazie regeneracji, podczas gdy pozostałe dwie pracują, zapewniając stałą wydajność.
Wewnątrz systemu przepływ piwa przez każdą kolumnę jest kontrolowany za pomocą przepływomierza i zaworu regulacyjnego i zmienia się
wraz ze zmianą właściwości stabilizacyjnych PVPP w celu maksymalnego wykorzystania wydajności adsorbera.
System jest łatwy w obsłudze dzięki w pełni zautomatyzowanemu
procesowi i pamięci 20 standardowych receptur stabilizacji różnych rodzajów piwa. Aby zapewnić maksymalną elastyczność produkcji, browar może dodatkowo regulować parametry stabilizacji każdej zapisanej
receptury.

W systemie CBS podczas regeneracji mają miejsce te same etapy
procesu, jak w przypadku klasycznych systemów PVPP i wykorzystuje
się standardowe środki chemiczne, takie jak ług i kwas. Kompaktowa
konstrukcja pozwala zmniejszyć ilości zużywanych środków chemicznych, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji.
System zajmuje niewiele miejsca w zakładzie w porównaniu z innymi technologiami, co pozwala na elastyczność przy jego lokalizowaniu.

Jakość piwa
Kompaktowa konstrukcja i możliwość płynnego przełączania strumieni odpowietrzonej wody i piwa na początku i na końcu procesu oraz
przy zmianie gatunku piwa, pozwala utrzymać natlenienie piwa na minimalnym możliwym do wykrycia poziomie przez cały czas trwania
procesu.
System CBS nie wpływa na pianę, barwę, zamglenie, goryczkę
i smak piwa. Stopień stabilizacji kontrolowany jest poprzez wybranie
zaprogramowanej receptury stabilizacji i czasu trwania cyklu stabilizacji pomiędzy regeneracjami. Co ważne, efekt stabilizacji jest stały podczas całego procesu.

Ekonomia
Główną ekonomiczną korzyścią są pomijalnie małe straty PVPP,
które wynoszą mniej niż 0,3% na 1000 cykli regeneracji. Odpowiada
to czasowi pracy wynoszącemu od 2 do 3 lat do momentu, gdy PVPP
w kasecie będzie wymagał wymiany. Wymiana PVPP następuje, gdy
zauważalny staje się niewielki spadek redukcji polifenoli. Dzieje się to
powoli i trwa kilka tygodni, zatem jest wystarczająco dużo czasu, aby
zaplanować wymianę PVPP. Ponowne wypełnienie kaset materiałem
PVPP odbywa się w browarze, a kasety wykonane ze stali nierdzewnej
mogą być używane wielokrotnie.
Zużycie wody i środków myjących jest niskie z uwagi na małe objętości całego układu CBS w porównaniu z innymi technologiami.

Projekt systemu CBS
Ścisłe dopasowanie rozmiaru obudów systemu CBS do rozmiaru
kaset ze stali nierdzewnej pozwoliło zminimalizować objętości martwe
układu. Stosunek przepustowości do objętości wynoszący 15:1 umożliwia szybkie zmiany marki piwa oraz zmniejszenie strat piwa i ekstraktu.

Zdjęcie systemu CBS o wydajności 600 hl/h

Doświadczenie
Technologia CBS pracuje już w wielu browarach, stabilizując
wszystkie gatunki piwa. Gwarancja osiągnięcia 1000 cykli regeneracji
została dotrzymana w każdym przypadku, a niejednokrotnie liczba
ta została przekroczona. Możliwość ciągłej pracy CBS czyni go idealnym uzupełnieniem systemów do ciągłej filtracji w technologii przepływu krzyżowego (cross-flow).
Widok higienicznej konstrukcji kasety PVPP po stronie
napływowej piwa
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Znak „Piwo Kraftowe” wyróżnia
piwa z browarów rzemieślniczych
Rozmowa z Markiem Kamińskim, prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych
Marek Kamiński – piwowar, absolwent Krakowskiej Szkoły Browarniczej przy Wydziale
Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, współzałożyciel i piwowar
kontraktowego browaru rzemieślniczego Kingpin, współzałożyciel i prezes zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, sensoryk i ekspert piwny, certyfikowany
międzynarodowy sędzia piwny, egzaminator certyfikacji sędziego piwnego BJCP, BJCP EMEA
(Europe, the Middle East and Africa) Regional Assistant Director, miłośnik dobrego piwa

– Na etykietach piw z browarów rzemieślniczych od
paru miesięcy można zauważyć nowy znak „Piwo
Kraftowe”. Proszę powiedzieć coś więcej o tym znaku.
– Znak „Piwo Kraftowe” to opracowany i promowany
przez Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, jego członków oraz fanów piw kraftowych
wyróżnik, który jednoznacznie identyfikuje piwa
kraftowe pochodzące z małych, niezależnych browarów. Znak stworzyliśmy po to, by dodać konsumentom dodatkowej porcji informacji przy podejmowaniu
decyzji zakupowych. Rolą znaku jest ułatwienie
wyboru konsumentom i wskazanie im, że mają do czynienia
z produktami pochodzącymi z małych browarów stawiających jakość przed produkcją na dużą skalę. Wybierając
butelkę lub puszkę ze znakiem „Piwo Kraftowe” mamy 100%
pewności, że wspieramy zakupowo mały, niezależny, innowacyjny, polski browar rzemieślniczy. Znak „Piwo Kraftowe” jest
znakiem prawnie chronionym, a podmiotem uprawnionym,
któremu przysługuje prawo ochronne, jest Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych.

O PSBR
Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych zostało powołane do życia w styczniu 2018 r. Organizacja zrzesza obecnie 33
browary, które wolumenowo mają około 50-procentowy udział
w produkcji piwa rzemieślniczego w Polsce. Głównymi celami Stowarzyszenia są: reprezentowanie interesów najmniejszych browarów w Polsce, prowadzenie działalności edukacyjnej (jednocześnie
promując odpowiedzialne spożywanie alkoholu), popularyzacja
piwa rzemieślniczego oraz działanie na rzecz rozwiązań prawnych
ułatwiających funkcjonowanie istniejącym browarom rzemieślniczym oraz powstawanie nowych browarów.
Więcej na: www.psbr.eu

– Czym są piwa kraftowe?
– Piwa kraftowe to inaczej piwa rzemieślnicze, czyli
uwarzone w małym, niezależnym od wielkiego kapitału
browarze, który jakość stawia na pierwszym miejscu
i jest znany z ludzi tworzących browar i piwa. Na takim
podejściu skupiają się członkowie PSBR. W produkcji
piw kraftowych najważniejszą rolę odgrywają ludzie,
ich historie, wartości, którymi się kierują i wyjątkowe
podejście do piwa. To ich zaangażowanie, poszukiwanie
nowych smaków i kompozycji, dbałość o każdy szczegół i dążenie do najwyższej jakości, dają piwu to “coś”,
co sprawia, że nie da się go porównać z produktami powstającymi na masową skalę.
Nie każde piwo kraftowe opatrzone będzie Znakiem
„Piwo Kraftowe”, ponieważ nie każdy browar kraftowy należy do Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych,
a prawo do używania znaku mają jedynie browary – członkowie PSBR.
– Kto w takim razie może stosować znak i jakie musi spełnić
warunki?
– Prawo do używania znaku mają wszystkie browary – członkowie Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.
By móc używać znaku należy przystąpić do PSBR, przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, terminowo opłacać składki
członkowskie i zaakceptować regulamin używania znaku
wraz z zasadami jego stosowania. Z tytułu stosowania znaku
nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Prawa do używania znaku nie można też w żaden sposób kupić, prawo do
jego używania nabywa nieodpłatnie każdy browar – członek
Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.
Zdecydowaliśmy się na takie określenie grona użytkowników uprawnionych do używania znaku, ponieważ dążymy
do zbudowania wieloletniej, solidnej reputacji znaku „Piwo
Dokończenia na s. 29
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Promass Q

– tam, gdzie jakość procesu produkcji jest kluczowa
W przemyśle spożywczym absolutna czystość i higiena to cele nadrzędne. Kluczowe znaczenie ma też jakość
produktu końcowego, na przykład – odpowiednia konsystencja produktów płynnych lub właściwe stężenie dodatków.
Doskonała dokładność pomiaru gęstości znajduje odzwierciedlenie w precyzyjnym oznaczeniu stężenia, np. Brix, Plato
lub % stężenia alkoholu. Promass Q gwarantuje, że tego
typu charakterystyka jakościowa może być monitorowana
i utrzymywana bez przerwy, 24 godziny na dobę. Dodatkowo, dzięki wyjątkowej konstrukcji czujnika Promass Q oraz
technice wzbudzania drgań MFT (Multi-Frequency Technology), błędy pomiarowe wynikające z zagazowania medium,
często spotykane w przemyśle spożywczym, są redukowane
do minimum. Tutaj gazy są często celowo wtryskiwane do
produktów spożywczych, aby osiągnąć żądaną jakość. Z drugiej strony istnieją też aplikacje, w których napowietrzenie
medium pojawia się w sposób niechciany w czasie transportu i rozładunku. Błędy pomiarowe, bez względu na to, czy
wynikają z pożądanego, czy też niechcianego zagazowania
medium, należą już do przeszłości.

Najwyższa dokładność pomiaru gęstości
i stężenia w warunkach rzeczywistych
Tworząc przepływomierz Promass Q, przyświecał nam jeden cel – uzyskanie najwyższej dokładności pomiaru gęstości
w rzeczywistych warunkach. Tysiące symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEA) oraz obliczeń
dynamiki płynów (CFD), popartych szczegółowymi i rygorystycznymi testami, pozwoliło opracować i optymalnie
rozmieścić czujniki o niespotykanej odporności na zmiany
temperatury czy ciśnienia procesu. Opracowany kształt
układu pomiarowego w Promass Q jest gwarancją rzetelnego

Przepływomierze Promass Q 500 w wykonaniu
higienicznym
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i dokładnego pomiaru gęstości z niepewnością pomiarową na
poziomie ± 0,2 kg/m3 – niezależnie od właściwości fizycznych cieczy i warunków pracy. Bazując na pomiarze gęstości
oraz temperatury, przepływomierz realizuje również pomiar
stężenia cieczy, m.in. zawartości drożdży w brzeczce piwnej,
koncentratu w sokach owocowych czy stężenia cukru w Brix.
Pomiary stężeń realizowane są na podstawie dokładnych
modeli matematycznych zaimplementowanych bezpośrednio
w przepływomierzu Promass Q.

Opatentowana technika wzbudzania układu
pomiarowego MFT – bąble gazu już nie są
przeszkodą
Przepływomierze masowe Coriolisa coraz częściej wykorzystuje się do pomiaru przepływu w wielu aplikacjach
przemysłowych. Wynika to z faktu, że metoda pomiaru
przepływu bazująca na sile Coriolisa niesie za sobą wiele korzyści: po pierwsze zapewnia najwyższą dokładność pomiaru
dostępną obecnie na rynku, po drugie umożliwia pomiar jednocześnie wielu parametrów, tj. strumienia masy/objętości,
gęstości i temperatury medium
oraz nie wymaga zachowywania odcinków prostych przed
i za przepływomierzem. Mimo
tych zalet, obecnie stosowane
przepływomierze masowe Coriolisa w przypadku pomiarów
cieczy zagazowanych, z racji
niekorzystnych zjawisk zachodzących w trakcie pomiaru tak
trudnego medium, mają spore
trudności w uzyskaniu stabilnych, wiarygodnych wskazań.
Promass Q w wersji
kompaktowej
Endress+ Hauser postanowił
zmierzyć się z tym problemem,
czego rezultatem jest opracowany nowy przepływomierz
masowy Coriolisa Promass Q. Przepływomierz ten został
wyposażony w innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, które pozwala na dokładny pomiar cieczy zagazowanych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyskano poprzez
zastosowanie opatentowanej techniki wprawiania w drgania
układu pomiarowego jednocześnie z dwiema częstotliwościami rezonansowymi, nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology). W czujniku Promass Q z techniką MFT podwójne
rury pomiarowe są ciągle pobudzane do drgań z dwiema
różnymi częstotliwościami (trybami) rezonansowymi. Ten
sam poziom zagazowania medium powoduje inne zachowanie czujnika dla każdego z trybów pracy układu pomiarowego. Poprzez analizę unikalnych właściwości rezonansowych
występujących w dwóch trybach oscylacji, możliwe jest
skuteczne i aktywne kompensowanie błędów pomiarowych
wynikających z zagazowania cieczy.
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Wyjątkowa konstrukcja czujnika Promass Q
– dokładność w każdym calu

Promass Q w wersji rozdzielnej

Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną dokładność
w pomiarze przepływu masy, przepływu objętości oraz
pomiarze gęstości. Doskonała precyzja pomiaru gęstości
odzwierciedla się w szczegółowym oznaczeniu stężenia, np.
°Brix, °Plato lub % stężenia alkoholu. Dodatkowo, dzięki
wyjątkowej technice wprawiania w drgania MFT (Multi
-Frequency Technology), błędy pomiarowe wynikające z zagazowania medium są redukowane do minimum. Promass
Q 300/500 to niezrównany lider w pomiarach przepływu
dzięki:
• dokładnym pomiarom przepływu cieczy z zawartością
fazy gazowej – innowacyjna technika wzbudzania układu
pomiarowego MFT,
• najwyższej dokładności pomiaru gęstości w warunkach
rzeczywistych (ciecze: ± 0,2 kg/m3),
• najszerszym zakresom pomiarowym na rynku – 30–40%
lepszym niż w przypadku przyrządów konkurencyjnych,
• najmniejszym na rynku wpływom zmian ciśnienia i temperatury na dokładność pomiaru,
• wyjątkowej dokładności i powtarzalności w pomiarach
legalizowanych,
• maksymalnemu poziomowi bezpieczeństwa – atest SIL
2/3 (PN-EN 61508) TÜV,
• Heartbeat Technology – zintegrowanej weryfikacji przepływomierza bez przerywania pomiaru.

ENDRESS+HAUSER POLSKA SP. Z O.O.
www.pl.endress.com
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Znak „Piwo Kraftowe” wyróżnia piwa z browarów rzemieślniczych
Kraftowe”, a żeby to zrealizować, musimy opierać się na
jasnych zasadach i mieć pewność, że wszystkie podmioty
uprawnione do stosowania znaku kierują się takimi samymi wartościami. Mamy też świadomość odpowiedzialności
przed konsumentami. Zależy nam na tym, by znak „Piwo
Kraftowe” wskazywał jednoznacznie na pochodzenie piwa
z małego, rzemieślniczego browaru, a także kojarzył się
z transparentnością i spójnością wartości jakie są przez nie
wyznawane. Chciałbym też podkreślić, że znak powstał
dzięki wysiłkom członków PSBR, a prace nad opracowaniem
i wdrożeniem znaku zostały sfinansowane z ich składek. Ze
składek członków PSBR będą też finansowane wszystkie
działania promocyjne znaku.

i serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.
Formalności są zredukowane do minimum, należy wypełnić
dokumenty akcesyjne, które można uzyskać na stronie www
Stowarzyszenia lub od razu skontaktować się z dyrektorem
operacyjnym PSBR Waldemarem Mudrykiem, który pomoże
w całym procesie. Jedynym swego rodzaju mechanizmem
bezpiecznościowym, gwarantującym też bezstronność decyzji, jest wymóg uzyskania trzech rekomendacji od członków
PSBR. Biorąc pod uwagę, że w segmencie browarów rzemieślniczych w większości lepiej lub gorzej się znamy, nie powinno
to stanowić dla nikogo problemu. Po przyjęciu w poczet
członków należy opłacić składkę członkowską i zaakceptować regulamin stosowania znaku. I to wszystko.
– Dziękuję za rozmowę.

– Kto zatem może zostać członkiem Stowarzyszenia i jakie
musi spełnić warunki, by zostać przyjętym w poczet członków?

Rozmawiała Maria J. Przegalińska

– Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy browar rzemieślniczy, jesteśmy otwarci na każdy taki browar
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Więcej o znaku "Piwo Kraftowe": https://www.psbr.eu/kraftowe.php
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Sprawdź to!
www.sigma-not.pl

WARIANTY PRENUMERATY

• PAPIEROWA – czasopismo tylko w wersji papierowej (z opłatą za dostarczenie przesyłki),
• CYFROWA – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej
www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytułu,

• PLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz cyfrowej, a także

dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl
wraz z indywidualnym kodem dostępu.
więcej informacji: 22 840 30 86, prenumerata@sigma-not.pl
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Browary z całego świata

wybierają Gpi Tanks

Pracownicy browarów zgodnie twierdzą, że Gpi to nie tylko producent zbiorników ze stali szlachetnej,
ale przede wszystkim żywa i otwarta na komunikację organizacja. Inżynierowie rozumieją procesy
zachodzące w innych firmach, stawiają na optymalizację i jakość produktów. To jeden z powodów, dla
którego zbiorniki dostarczane są do browarów rzemieślniczych oraz ogólnie znanych marek, należących
między innymi do Asahi Group Holdings.

Cały zespół Gpi działa w przekonaniu, że zbiorniki, które
dostarcza to ważny element w rozwoju ich kientów. Zbiorniki
piwowarskie są zamawiane przez międzynarodowe korporacje, których brand widzimy na sklepowych półkach oraz mniejsze browary produkujące piwa kraftowe.

Jeden z projektów (w 2020 roku) trafił do walijskiego browa-

ru, którego filozofia biznesowa od wielu lat oparta jest na
produkcji piw klasy PREMIUM. Gpi Poland wykonało 6 zbiorników o pojemności 300hl, pracujących pod ciśnieniem –0,03
do 2 barów. W związku z tym zbiorniki podlegają dyrektywie
PED i zostały zaprojektowane z normą EN 13445. Wysokość
zbiorników osiąga 8 m, przy średnicy 2,8 m. Wyposażone są
w funkcję grzania i chłodzenia produktu (drożdży) od –10 do
140 stopni Celsjusza. Chropowatość wewnętrzna zbiorników
nie przekracza Ra 0,6 µm.

Tam, gdzie do niedawna używane były tradycyjne dębowe
beczki, większość browarów wybiera zbiorniki ze stali nierdzewnej.

Projekty 3D i własne narzędzia kalkulacyjne
to standard w grupie Gpi Tanks.
Zbiorniki ze stali szlachetnej budowane są
w fabrykach Gpi Tanks lub u klienta.
GPI.indd 3

www.gpi-tanks.pl
Gpi Poland, Inwestycyjna 3,
Skarbimierz-Osiedle
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Uzdatnianie wody
w przemyśle spożywczym
i napojowym

1936-2020
ponad 80 lat uzdatniania wody

Instalacja usuwania gazów z wody procesowej
do produkcji w przemyśle napojowym

Eurowater Sp. z o.o.

Eurowater oferuje niezawodne stacje uzdatniania wody
oparte na najnowocześniejszych technologiach oraz
modułowym systemie budowy.
doradztwo przy projektowaniu i doborze urządzeń
montaż i rozruch
serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Centrala Izabelin
Tel.: +48 22 722 80 25
Oddział Wrocław
Tel.: +48 71 345 01 15
Oddział Gdańsk
Tel.: +48 58 333 13 80

szkolenia
Ponad osiemdziesięcioletnie doświadczenie, profesjonalizm
i globalny zasięg ﬁrmy gwarantują wykonanie instalacji
w najwyższej jakości.
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info.pl@eurowater.com
www.eurowater.pl
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