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95 LAT BROWARÓW SALM
UNIKATOWA TECHNOLOGIA W SKALI GLOBU

TRADYCJA I PERFEKCJA WYKONANIA
Kiedy TRADYCJA spotyka się z PERFEKCJĄ

Od 1924 roku w służbie tradycji i perfekcyjnego wykonania. Klasyczne i nowo-
czesne technologie warzelnicze w połączeniu z najnowocześniejszą techniką 
i minimalnym zużyciem energii – oto podstawa doskonałego piwa.

• 5-letnia gwarancja przy corocznym przeglądzie
• projektowana żywotność browaru: do 50 lat warzenia dobrego piwa
• możliwość doposażenia technicznego w dowolnym momencie
• minimalne zużycie energii
• wszystkie technologie zacierania (infuzja, dekokcja)
• wszystkie technologie fermentacji
• bezzapachowa eksploatacja (bez oparów i wyziewów)
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Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa O. Salm & Co GmbH w Polsce

E-mail: andrzej.dusza@salm-austria.com
Tel: + 48 606 127 953

O. Salm & Co GmbH
Apollogasse 6

1070 Wiedeń, Austria 
Tel: +43  1 523 12 36
Fax: +43 1 526 73 43
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Partnerzy branżowi PFiOW:

SPIS TREŚCI CONTENTS

KSPOiW – jak lepiej wykorzystać potencjał 
producentów mrożonych owoców i warzyw

Maria Przegalińska: KSPOiW działa 

już 8 lat i w maju rozpoczęła się trze-

cia kadencja Stowarzyszenia, a obec-

nie Pan Prezes stoi na czele Zarządu 

tej organizacji. Jakie najważniejsze 

zadania ma do zrealizowania Stowarzyszenie, zarówno perspektywiczne, jak i aktu-

alne, na ten sezon?

Stanisław Adamiak: W grupie inicjatywnej tworzącej Stowarzyszenie na początku było 

około 30 firm. Od tego czasu rozwinęliśmy się i umocniliśmy się organizacyjnie, a dzia-

łalność nasza stała się potrzebna i pożyteczna dla całej branży, zwłaszcza produkującej 

mrożone owoce i warzywa. Ta branża potrzebowała dynamicznej, oddolnie tworzonej 

reprezentacji. Rozwijamy współpracę z instytutami i uczelniami oraz firmami współ-

pracującymi z nami w zakresie technologii i zaopatrzenia technicznego oraz organiza-

cjami producenckimi. Cenimy sobie szczególnie współpracę z firmą Bayer CropScience, 

której celem jest bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, z usług której korzy-

stają także dostawcy owoców i warzyw do naszych zakładów. Kierujemy nasze opinie 

i wnioski do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także innych resortów w sprawach 

istotnych, związanych z funkcjonowaniem branży owocowo-warzywnej.

Dużym powodzeniem cieszą się też nasze coroczne konferencje branżowe, na któ-

rych omawiamy sytuację w branży oraz tendencje i uwarunkowania na rynkach zagra-

nicznych. Stanowią one też dobrą okazję do prezentacji przez zaproszone firmy nowych 

rozwiązań z zakresu techniki i technologii, produkcji i przetwórstwa. Te spotkania mają 

charakter otwarty, uczestniczą w nich nie tylko członkowie Stowarzyszenia.

Ostatnie lata pokazują, że branża przetwórstwa owoców i warzyw bardzo mocno się 

rozwinęła, co oczywiście jest procesem pozytywnym, dzięki temu Polska stała się zna-

czącym producentem i eksporterem owoców i warzyw na rynki międzynarodowe. Powstało 

i ciągle powstaje wiele nowych zakładów, często przy dużym wsparciu środkami z fundu-

szy europejskich. Rodzi to też różne negatywne zjawiska. Nadmierna rozbudowa mocy 

przetwórczych i wzrost produkcji powodują dotkliwy spadek cen w skupie i sprzedaży 

wyrobów gotowych. Klasycznym przykładem może tu być czarna porzeczka. Tracą na tym 

rolnicy, ale i zakłady przetwórcze. Odwrotnym przykładem może być malina. Tu duża 

konkurencja w skupie prowadzi często do nadmiernego wzrostu cen i powoduje trudności 

w sprzedaży gotowych wyrobów i w efekcie spadek konsumpcji, bo drogi produkt jest 

zastępowany różnymi substytutami. Na rozwijającej się konkurencji polsko-polskiej tracą 

w ostatecznym rozrachunku zarówno producenci, jak i przetwórcy owoców i warzyw. 

Konieczne jest więc poszukiwanie nowych rynków zbytu i skuteczniejsza promocja kon-

sumpcji. Coraz ostrzej widać też, że rynek ten wymaga uporządkowania i stabilizacji, 

zwłaszcza w odniesieniu do owoców miękkich; być może pierwszym krokiem w tym 

kierunku będą obowiązkowe umowy kontraktacyjne, które mają być wprowadzone mocą 

ustawy sejmowej. Wiemy, że umowy te niełatwo będzie wprowadzić. Czeka nas tutaj 

wiele pracy i wspólnych uzgodnień z producentami i dostawcami owoców i warzyw.

Innym ważnym zadaniem jest większa integracja i współpraca zrzeszonych 

w Stowarzyszeniu firm w zakresie np. wspólnych zakupów środków do produkcji, 

np. energii elektrycznej, opakowań poprzez wykorzystanie tzw. skali i uzyskiwanie przez 

to wspólnych korzyści. Można to także odnieść do sprzedaży gotowych produktów 

poprzez wspólną platformę sprzedaży, czy też do wspólnych negocjacji z dużymi sie-

ciami handlowymi itp. Tego niestety jeszcze nie wykorzystujemy, wolimy działać samo-

dzielnie. Duże zakłady sobie poradzą, ale dla mniejszych mogłoby to być korzystne.

Wydaje się, że wcześniej czy później będziemy musieli pochylić się nad nieunik-

nionym procesem konsolidacji branży i kapitału. Bardzo duże rozdrobnienie produkcji, 

mające zapewne i swoje dobre strony, w konfrontacji z ogromnymi koncernami świa-

towymi stawia nasze zakłady w trudnym położeniu konkurencyjnym, a nasz wpływ 

na rynek i ceny jest coraz mniejszy. Reasumując, o dalszych kierunkach rozwoju 

Stowarzyszenia będą decydować członkowie i ich gotowość do pogłębiania współpra-

cy, a z tym jest różnie.

– Czy w naszym kraju jest jeszcze wolny rynek, skoro grupy producentów owoców 

i warzyw mogą uzyskać duże dofinansowanie z funduszy unijnych, które przez 

część z tych grup jest wykorzystywane również na budowę chłodni i zamrażalni, 

a przetwórcy działający od lat na rynku mają znacznie mniejsze możliwości roz-

woju, realizacji nowych inwestycji w obecnej perspektywie finansowej? Czy jest 

to zgodne z prawem unijnym?

– Jest oczywiście wolny rynek, czasem mam wrażenie, że nazbyt wolny. Pozwoliliśmy 

np. na niekontrolowany rozwój wielkich sieci sklepowych, które dzisiaj dyktują warun-

ki współpracy często nie do przyjęcia dla producentów i przetwórców rolnych. Wejście 

na półki sklepowe do tych sieci trzeba okupić sprzedażą po zaniżonych cenach, do-

datkowymi opłatami i zgodą na rezygnację z własnej marki, bo sieci wielkopowierzch-

niowe celowo promują swój produkt, tzw. własną markę. Ten zabieg marketingowy 

służy głównie do wzmocnienia swojego dyktatu nad producentami i dostawcami pro-

duktów oraz maksymalizowania swojej marży. Dlatego popieramy ustawową próbę 

uregulowania zasad współpracy sieci wielkopowierzchniowych z producentami i do-

stawcami przetworów rolno-spożywczych. Choć działania te są mocno spóźnione, 

w wielu kategoriach produktów udział marki własnej przekracza poziom 30%.

Nasze zakłady skorzystały z możliwości dofinansowania w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego 2004–2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007–2013, przy czym wielkość dofinansowania wyniosła ogółem ok. 530 mln zł, 

a średni poziom dofinansowania kształtował się na poziomie 20–30% kosztów moder-

nizacji przy górnej granicy dofinansowania dla zakładu wynoszącej 20 mln zł. W ostat-

nich latach takiej możliwości już niestety nie mieliśmy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za to konsekwentnie wspiera grupy produ-

cenckie znacznymi środkami. Warto przypomnieć, że niewiele ponad 300 takich grup 

otrzymało ponad 7 mld zł pomocy, która niestety w wielu przypadkach została źle 

wykorzystana.

Nie została ustalona górna granica dofinansowania, dzięki czemu niektóre grupy 

otrzymały ogromne dofinansowanie przekraczające 100, a nawet 200 mln zł, a poziom 

dofinansowania przekroczył rzeczywistą wartość realizowanych zadań inwestycyjnych.

ceny wynoszą 0,8–0,85 euro/kg. Niższy był ich poziom jedynie w sezonie 2009/10 

(0,72 euro/kg). Czynnikiem hamującym większy spadek cen w sezonie obecnym było 

zdynamizowanie eksportu tego produktu do krajów Ameryki Płn., głównie do USA, oraz 

do Rosji. W okresie sierpień 2014 r. – styczeń 2015 r. łączny eksport do tych krajów 

wyniósł 32 tys. t (19% całego wolumenu eksportu w tym okresie), wobec 0,5 tys. t 

w analogicznym okresie poprzednim. Tak silny wzrost eksportu do USA, Kanady i Rosji 

spowodowany był w bardzo dużym stopniu relatywnie niskimi cenami w polskiej 

ofercie eksportowej. W poprzednich sezonach ok. 98–99% eksportu polskiego kie-

rowane było do krajów UE. W ostatnich dziesięciu sezonach zmienność cen ekspor-

towych wyniosła 32%, co oznacza silne wahania ekonomicznych warunków funkcjo-

nowania podmiotów przetwórczych, a przede wszystkim dostawców jabłek do zakła-

dów produkujących zagęszczony sok z tych owoców. Zmienność cen skupu jabłek 

kierowanych do przetwórstwa w latach 2005/06–2014/15 wyniosła  

aż 76%.

Perspektywy rynku zagęszczonego 
soku jabłkowego

Spodziewany brak odnowienia tendencji wzrostowej podaży eksportowej 

z Chin przy równoczesnej stabilizacji (lub spadku) produkcji w większości innych 

krajach, uczestnikach światowego rynku stanowią korzystne uwarunkowania 

zewnętrzne dla rozwoju produkcji i eksportu zagęszczonego soku jabłkowego 

w Polsce. Ponadto spodziewać się można odnowienia wzrostu zapotrzebowania 

na rynkach zagranicznych, po umocnieniu tendencji wzrostowych w gospodarce 

większości krajów europejskich. Zagrożeniem dla zwiększania produkcji zagęsz-

czonego soku jabłkowego w krajach eksporterach, w tym w Polsce, jest natomiast 

rosnąca produkcja soków NFC. W Polsce podaż jabłek do przetwórstwa zależała 

będzie przede wszystkim od poziomu eksportu tych owoców, który kształtowany 

będzie okresem obowiązywania rosyjskiego embarga oraz rezultatami poszukiwa-

nia nowych rynków zbytu jabłek deserowych przez ich producentów i eksporterów. 

Ceny skupu i eksportowe jabłek są w oczywisty sposób wyższe od kierowanych 

do przetwórstwa.

Nawet w przypadku braku istotnego sukcesu w zwiększeniu eksportu jabłek na 

nowe rynki zbytu i w warunkach utrzymania rosyjskiego embarga i restrykcyjnego 

jego przestrzegania trudno spodziewać się istotnego wzrostu podaży jabłek do prze-

twórstwa w perspektywie średniookresowej. Skutkiem trudności ze zbytem jabłek 

deserowych może być zmniejszenie krajowej ich produkcji i odnowienie tendencji 

wzrostu udziału w podaży rynkowej dostaw na rynek produktów świeżych. Polska 

zbliżać się będzie do modelu funkcjonującego w krajach UE-15, tj. z dominacją w struk-

turze rozdysponowania zbiorów jabłek owoców przeznaczonych do konsumpcji bez-

pośredniej. Na rynku światowym kontynuowany być może proces „przenoszenia mocy 

produkcyjnych” do krajów dysponujących dużą bazą surowcową i charakteryzujących 

się względnie niskimi cenami czynników produkcji – głównie siły roboczej.

Źródło: Centrum Informatyki Handlu Zagranicznej i Ministerstwo Finansów

Rys. 3. Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski (tys. t) i ceny w eksporcie (euro/kg)

dowo wysoki będzie w sezonie obecnym. Ceny eksportowe koncentratu soku jabłko-

wego wahają się zgodnie ze zmiennością produkcji krajowej, choć ich poziom kory-

gowany jest podażą w innych krajach eksporterach i zapotrzebowaniem rynku zbytu. 

W ostatnich dziesięciu sezonach najwyższe, na poziomie 1,78 euro/kg, były ceny 

eksportowe w sezonie 2007/08. Ceny na tym poziomie nie pozwalały jednak na pokry-

cie kosztów produkcji koncentratu, a uzyskaniu wyższego ich poziomu przeciwdzia-

łała bardzo wysoka produkcja i spadek cen w ofercie chińskiej. W sezonie 2014/15 

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Rys 4. Geograficzna struktura wolumenu eksportu zagęszczonego soku jabłkowego 
z Polski (%)
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          Zarząd KSPOiW serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji,
  która odbędzie się dnia 15 maja 2015 r. 

w Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance

Patronat medialny: 

W programie:
  Sytuacja rynkowa branży owocowo-warzywnej ze szczególnym uwzględnieniem mrożonych owoców i warzyw
 dr Bożena Nosecka – IERiGŻ – PIB
  Projekty Vademecum jako nowe narzędzie wsparcia dla przetwórców i eksporterów owoców i warzyw
	 Mirosław Korzeniowski – Bayer CropScience
  Wsparcie finansowe przedsiębiorstw w ramach programów i funduszy unijnych
 dr Edyta Krzysztofik – Katedra Prawa Unii Europejskiej – KUL w Lublinie 
  Wystąpienia firm prezentujących swoją ofertę dla branży owocowo-warzywnej
  Dyskusja

Zgłoszenia prosimy kierować: biuro@kspoiw.com.pl, tel. 81 445 25 30, faks 81 445 25 31

Nosecka.indd   4 2015-04-22   19:47:14
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Rozmowa ze Stanisławem Adamiakiem, 
nowym Prezesem Krajowego Stowarzyszenia 
Przetwórców Owoców i Warzyw

Wywiad Adamiak.indd   20 2015-08-18   10:25:26

Ta publikacja jest kierowana do profesjonalistów z branży piwowarskiej, nie do powszechnego użytku, 
i zawiera informacje handlowe dotyczące oferty browarów regionalnych. 

Do wszystkich tych ofert odnoszą się poniższe ostrzeżenia:

½ LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
NAWET TAKA ILOŚĆ SZKODZI ZDROWIU KOBIET W CIĄŻY

 I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

(na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
z dn. 26 października 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami)
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Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk już dziesiątą edycję „Piw Regionalnych” jako specjalnego wydania mie-
sięcznika branżowego „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” (od 63 lat na rynku). Byliśmy 
przez te lata świadkiem piwnej rewolucji na polskim rynku piwa, niesamowitego rozwoju różnorodno-
ści oferty piw, powstawania licznych browarów rzemieślniczych, zakładanych przez pasjonatów piwa, 
którzy najczęściej pierwsze szlify piwowara zdobywali warząc piwo w warunkach domowych. Browary 
regionalne zaskakiwały nowymi stylami piw, zdobywały nagrody na międzynarodowych konkursach 
(w Monachium w konkursie European Beer Star w bardzo silnej konkurencji), umacniały swą pozycję 
na rynku, prezentując nowe serie piw, warzone z wielką starannością i o wysokiej, powtarzalnej jakości. 
Rynek piwa jest nadal bardzo zmienny i dynamiczny, pobito kolejny rekord premier piwnych w 2018 
roku – 2013 piw!

Polecam gorąco artykuły znanych ekspertów piwa i znawców branży: Pawła Błażewicza, Michała Ko-
pika, Macieja Chołdrycha, dr. Krzysztofa Baranowskiego, a także wywiad z prezesem Stowarzyszenia 
Regionalnych Browarów Polskich Andrzejem Olkowskim. Technologów na pewno zainteresują wyniki 
oceny przydatności zastosowania słodów specjalnych – z roślin strączkowych w piwowarstwie, na pod-
stawie badań naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Życzę przyjemnej lektury przy kufelku ulubionego piwa
               Maria Joanna Przegalińska

                                                                                                           redaktor naczelna
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z tytułu podatku VAT i akcyzy, a to poważny zastrzyk 
finansowy naszej narodowej kasy.

Równie ważne jest też to, że dzięki piwowarstwu 
tworzone są nowe i utrzymywane istniejące, wartościowe 
miejsca pracy. Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
wskazują, że piwo zapewnia pracę blisko 160 tysiącom 
naszych rodaków, którzy zaangażowani są w cały proces 
produkcji i obrotu piwem. Warto też zauważyć, że poło-
wa z tych miejsc pracy to etaty związane bezpośrednio 
z procesem produkcji i konfekcjonowania piwa. Trzeba 
podkreślić, że wzrost liczby miejsc pracy to zasługa wy-
rastających jak grzyby po deszczu małych browarów oraz 
miejsc, które oferują coraz szerszą ofertę najmniejszych 
producentów.

Jest jeszcze jeden ważny pod względem gospodarczym 
aspekt związany z polskim piwem. To wciąż rosnący do-
datni bilans eksportowy. W roku 2018 eksport polskiego 
piwa wyniósł 3,71 mln hl (na kwotę 600 mln zł). W tym 
samym czasie import wyniósł jedynie 0,75 mln hl. Ozna-
cza to, że eksport polskiego piwa jest pięć razy większy od 
jego importu. Oczywiście do takich ikon eksportowych jak 
piwa belgijskie, szkocka whisky, francuskie koniaki jeszcze 
nam brak. Jednak przyglądając się wszystkim alkoholom, 
wydaje się, że piwo ma największy potencjał, by zostać 
polskim hitem eksportowym…

 
– Wygląda to imponująco! Co stoi za taką dynamiką wzro-
stu polskiego piwa?

– Polska stała się piwnym krajem. Jesteśmy rynkiem 
stabilnym i cechującym się dużą dojrzałością. Produkcja 
piwa w Polsce w 2018 roku to 40,93 miliona hektolitrów. 
Oznacza to, że jeżeli chodzi o produkcję piwa nasza 
branża od kilku lat zajmuje widoczne, znaczące miejsce 
na europejskim podium. Polacy lubią piwo, a statystyczny 
Kowalski pije go blisko 100 litrów rocznie. Jest to dużo, 
jednak, jeżeli wgłębić się w dane, obraz ten zyskuje do-
datkowy, nowy wymiar. Produkcja i konsumpcja od kilku 
lat jest stabilna, a branża rozwija się dynamicznie. Tylko 
w ubiegłym roku pojawiło się 68 nowych browarów (ich 
liczba przekroczyła już 250), a liczba piwnych premier 
przekroczyła 2000! Zatem browarnictwo rozwija się 

Redakcja: Rok 2016 zosta-
nie zapewne uznany za  
kolejny rekordowy rok dla 
branży piwowarskiej w Pol-

sce. Jak Pan Prezes go ocenia, zwłaszcza z punktu widzenia browarów sekto-
ra MSP, które należą do Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich?

Andrzej Olkowski: Mijający rok był dla całego polskiego browarnictwa bardzo 

intensywny. Rosnące wciąż zainteresowanie dobrym piwem i szczyt sezonu pobu-

dzany wydarzeniami sportowymi (piłkarskim EURO i Igrzyskami Olimpijskimi), 

spowodowały zauważalny wzrost produkcji. Dane pokazują, że w skali całego roku 

wzrost produkcji nieznacznie przekroczył 1%. O wiele szybciej przyrasta natomiast 

liczba podmiotów chcących zajmować się warzeniem piwa. Nie możemy tu mówić 

o browarach, bo znaczna część z nich to tzw. inicjatywy kontraktowe, ale to one 

ilościowo są najszybciej rosnącą częścią branży. Dynamicznie wzrasta też liczba 

małych browarów, których moce produkcyjne nie przekraczają 5 tys. hl piwa rocz-

nie. W ciągu ostatnich kilku lat liczba producentów piwa podwoiła się i ciągle rośnie.

Jeżeli chodzi o browary regionalne, to podobnie jak na całym rynku, sytuacja 

rozwija się dwukierunkowo. Te, które dostrzegły, że najważniejsze są oczekiwania 

coraz bardziej wymagającego klienta i dostosowały się do nich, utrzymały zainte-

resowanie swoją ofertą. Co więcej, przez jej powiększenie zdołały nawet poprawić 

wyniki. Jednak dotyczy to tylko tych browarów, w których zmiany były realne 

i dotknęły filozofii działania, a nie ograniczyły się jedynie do nowych haseł na ety-

kietach. Natomiast te browary, które mimo dynamicznych zmian na rynku pozosta-

ły wierne starym schematom biznesowym, wpadły w koncernową pułapkę, czyli 

działanie w nieustannej presji cenowej, przez co są bardziej narażone na praktyki 

dumpingowe.

– Znaczy to, że pierwsza strategia okazała się trwałym sukcesem, mimo że bro-
wary koncernowe coraz bardziej „wchodzą na Wasze podwórko”, produkując 
piwa niszowe, specjalne. Czy mocno obawiacie się konkurencji w tych katego-
riach?
– Zdecydowana polaryzacja rynku i tu zaznacza swoją obecność. Jednak cały czas 

można mówić, że browary koncernowe produkują „piwne specjalności”, w którym 

to worku umieszczają wszystko poza jasnym lagerem. Browary małe warzą stouty, 

portery, APY, AIPY, czy inne ciekawe piwne style. To podejście cały czas różnicuje 

postrzeganie obu części rynku w odniesieniu do różnorodności, smakowitości 

i sprostania oczekiwaniom klientów.

Z drugiej jednak strony nie można nie zauważać znacznej aktywizacji dużych 

producentów w tym segmencie. Nie ma już na rynku gracza, który jest w stanie 

oprzeć swoją pozycję wyłącznie na eurolagerze. Duże browary włączają do oferty 

nowe piwa, jednak mam wrażenie, że są to produkty rodzące się w pokojach księ-

gowych i marketingowców, a nie u piwowarów. Dlatego sądzę, że różnorodność 

piw koncernowych w mniejszym stopniu przekłada się na podnoszenie kultury piwa, 

pokazanie jej bogactwa i różnorodności – i ma na celu tylko omamienie konsumen-

ta interesującymi go hasłami (walorami piwa), przy zachowaniu dotychczasowych 

standardów i procesów. Takie tworzenie nowej, alternatywnej rzeczywistości sta-

nowi niebezpieczeństwo zawłaszczenia, ale przede wszystkim wypaczenia pojęć 

dotyczących historii piwa, tradycji, a nawet smaku. Dlatego tak ważnym polem 

działań małych browarów jest oferowanie piw rzetelnych, smakowitych, uwarzonych 

Różnorodność może być atutem lub zagrożeniem, 
a zależy to od miejsca, w którym występuje...

według jasnych, uczciwych zasad przy użyciu najlepszych, tradycyjnych i natural-

nych surowców.

– Jaki oręż jest obecnie najczęściej używany w walce konkurencyjnej na polskim 
rynku piwa – czy walczycie na ceny, na marże, na jakość, na oryginalność 
zaskoczenia konsumenta, a może stosowany jest jeszcze inny oręż?
– W obecnej sytuacji każda część rynku rywalizuje o względy konsumenta mając 

takie argumenty, które aktualnie uznaje za najmocniejsze. Największe browary cały 

czas konkurują masową dostępnością, bardzo agresywnymi kampaniami reklamo-

wymi, a przede wszystkim ceną. Niestety to ślepa uliczka. Przy tak dynamicznym 

rozwoju handlu dostępność nie stanowi już tak wielkiej przewagi – zwłaszcza 

w momencie, gdy handel już zauważył zmianę preferencji konsumenckich. Zmasowana 

akcja marketingowa też nie gwarantuje sukcesu, a pociąga za sobą znaczne koszty. 

Największym jednak zagrożeniem jest walka na ceny. Niesie to bowiem dwa zagro-

żenia. Po pierwsze ogranicza rentowość browarów, a po drugie – co jeszcze gorsze 

– przez „ekonomizację” produkcji prowadzi do spadku smakowitości piwa.

Browary najmniejsze – craftowe cały czas stawiają na zaskoczenie konsumen-

tów, a jedyną drogę do osiągnięcia zamierzonego celu upatrują w coraz to nowych 

piwach. To właśnie przez tego typu działania kolejny rok z rzędu odnotowujemy 

rekordową liczbę piwnych premier. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie 

fakt, że część piw nie ma budzić zachwytu, a tylko zaciekawienie i ma być jedno-

razowym strzałem gwarantującym zbyt. Nierzadko trafiają się także piwa, które 

są zupełnie nieprzemyślane i obce naszym podniebieniom. Z narastającym smutkiem 

daje się też zauważyć, że ginie też różnorodność. Browary zamiast szukać własnej 

oryginalnej drogi, po raz kolejny wydeptują tę samą ścieżkę, tracąc szanse na zain-

teresowanie i zapamiętanie przez klienta. Dlatego tylko nieliczne piwa warzone w tym 

segmencie rynku trafiają do stałej oferty placówek handlowych.

Browary regionalne starają się znaleźć złoty środek. Z jednej strony urozma-

icają ofertę włączając do niej nowe, interesujące piwa w różnych stylach i coraz 

atrakcyjniejszej szacie graficznej. Jednak piwa te mają na celu przede wszystkim 

dostosowanie oferty do oczekiwań konsumentów oraz trwałe rozbudowanie port-

fela piw warzonych w browarze. Bowiem prawdziwym sukcesem nie jest sprzedaż 

jednej warki piwa, ale włączenie do oferty produktu powtarzalnego i prezentującego 

takie walory, dzięki którym ludzie będą chcieli do tego piwa wracać.

– Ciągnąc jeszcze wątek obfitości premier piwnych – w Polsce w 2016 r. poja-
wiło się na rynku, wg niektórych ekspertów, około 1500 marek piwa. Nie spo-
sób nawet spróbować tego wszystkiego… Ale może w tym zalewie nowości, 
często o charakterze eksperymentów piwnych, jest szansa na pojawienie się 
kilkunastu czy kilkudziesięciu piwnych perełek?
– Faktycznie liczba piwnych premier w naszym kraju jest obłędna. A przecież Polska 

nie jest na piwnej mapie wyjątkiem. Równie dynamiczna sytuacja jest w innych 

krajach – choćby we Włoszech. Nie można też zapominać o krajach, w których 

piwna kultura stoi wysoko, ale klienci są zdecydowanymi tradycjonalistami. Szacuje 

się, że na świecie rocznie pojawia się blisko 50 tysięcy piw.

Oczywiście nowe piwa są ważne, bo pokazują kreatywność piwowarów i ciąg- 

łe poszukiwanie idealnego smaku. To działanie o tyle interesujące, co z góry ska-

zane na niepowodzenie, bo tyle ile podniebień oceniających poszczególne piwa, tyle 

smaków. Można tu użyć porównania piwowarów do średniowiecznych alchemików, 

którzy poszukiwali kamienia filozoficznego mogącego zamieniać metal w złoto. 

Andrzej Olkowski
prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich 

Podsumowanie 2016 r. i wyzwania na 2017 r. 
w ocenie organizacji branżowych 

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  2/2017

PiWOWaRstWO

20

         

II EDYCJA
TARGÓW TECHNIKI
PAKOWANIA
I OPAKOWAŃ
WARSAW PACK 2017

CENTRALNE 
TARGI SPOŻYWCZE

www.targiopakowan.pl
www.centralnetargispozywcze.plDedykowana strefa dla przetwórców owocowo-warzywnych

 8 MARCA 2017
Processed Fruits & Vegs 2017 

Spotkania B2B producentów i dostawców 
przetworów owocowo-warzywnych z kupcami sieci 

handlowych.

STREFA 
BREWTECH 

 
Strefa Piwa i Cydru

Prelekcje specjalistów z branży piwowarskiej 
i cydrowniczej. Prelekcje połączone będą z licznymi 

degustacjami, więc amatorzy piwa z pewnością 
znajdą coś dla siebie.

Al. Katowicka 62,
Wolica 114D

05-830 Nadarzyn, Polska
+48 518 739 124

info@warsawexpo.eu
www.warsawexpo.eu

2017
7-9 MARCA

Podsumowanie.indd   20 2017-02-16   11:35:05

Polskie piwo to nasze wspólne dobro

Rozmowa z Andrzejem Olkowskim, 
Prezesem Stowarzyszenia Regionalnych 
Browarów Polskich

– W naszej wstępnej rozmowie zdecydowanie zauważal-
ne jest, że mówiąc o naszym krajowym browarnictwie 
każdorazowo i konsekwentnie używa Pan dwuelementowe-
go określenia „polskie piwo”. Bliżej to analizując – co to 
znaczy i czym jest dyktowane?

– W polskiej branży piwowarskiej funkcjonują trzy 
podmioty, które reprezentują ją na zewnątrz. Są to: 
Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, Polskie 
Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych oraz Zwią-
zek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary 
Polskie”. I mimo tego, że podmioty te różnią się wielko-
ścią zrzeszonych browarów, ich potencjałem czy możli-
wościami na rynku, a przede wszystkim podejściem do 
rzemiosła, to zawsze jesteśmy zgodni co do jednego – że 
POLSKIE PIWO to nasze wspólne dobro.

„Polskie piwo” czyli takie, które warzone jest w pol-
skich browarach, z polskich surowców (o ile to możli-
we) i rozlewane do opakowań powstających w polskich 
hutach i wytwórniach puszek. Jednak przede wszystkim 
„polskie piwo” to produkt, który zaczyna być marką – nie 
tylko rozpoznawalną – ale przede wszystkim kojarzoną 
z jakością. Już kilka lat temu branża w formie autoregula-
cji wprowadziła definicję piwa. Dziś z dumą mogę stwier-
dzić, że ponad 80% piw dostępnych na rynku spełnia tę 
jakościową normę. Nie można tego powiedzieć o pozo-
stałych alkoholach. Polskie wina, mimo że ten segment 
rozwija się dynamicznie, wciąż pozostają marginesem. 
Natomiast wśród wyrobów spirytusowych ilość produk-
tów wysokiej jakości, które mogą posługiwać się mianem 
„polska wódka”, nie przekracza 20% oferty.

– Zatem polskie piwo to marka o dużym potencjale ryn-
kowym. Jak duże jest więc gospodarcze znaczenie branży 
piwowarskiej?

– Polskie piwa to nie tylko powód do dumy i ambasada 
polskiego smaku, ale także ważna część narodowej gospo-
darki. Wartość dodana przez browarnictwo do budżetu 
państwa sięga prawie 20 mld złotych rocznie. Branża 
piwna oraz jej podwykonawcy dostarczają do budżetu 
ponad 11 mld złotych w formie podatków – głównie 
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dynamicznie, jak żadna inna branża, tworzy nowe miejsca 
pracy i zwiększa swoją konkurencyjność. Jednak rozwój 
ten nie jest realizowany przez zwiększenie produkcji, ale 
przez podnoszenie jakości i zwiększanie różnorodności 
oferty. Tu kolejny raz wypada podkreślić, że główna w tym 
zasługa browarów małych, których zasługą są i nowe miej-
sca pracy, i różnorodność oferty.

Jeżeli dodamy do tego, że wciąż obserwujemy obni-
żanie się średniej zawartości alkoholu w piwach najchęt-
niej wybieranych przez Polaków oraz lawinowo rosnące 
zainteresowanie piwami bezalkoholowymi wydaje się, że 
piwowarstwo dobrze znosi społeczną rolę, jaką wzięło na 
siebie jakiś czas temu.

– Ostatnie stwierdzenie jest bardzo interesujące. Co ono 
oznacza?

– Jeszcze w latach osiemdzie-
siątych Polska borykała się 
z problemem pijaństwa. Mimo 
tego, że per capita alkoholu 
spożywano mniej, wymiar 
jego konsumpcji był niebez-
pieczny. Pito alkohole mocne, 
głównie wódkę. Spożywano 
ją w dużych ilościach, czym 
osoby pijące narażały nie tylko 
własne zdrowie, ale także 
stabilność rodzin. Właśnie 
wówczas zapadła decyzja 
o tym, że rozwiązania prawne 
będą zmierzały do ogranicze-
nia tej konsumpcji, ale także 
zmiany przyzwyczajeń kon-
sumpcyjnych na rzecz alkoholi 
słabszych.

Dziś z perspektywy czasu 
śmiało mogę powiedzieć, że 
misja ta powiodła się. Spoży-
cie alkoholu przez Polaków 
oscyluje gdzieś w okolicach 
średniej europejskiej. Przy 
czym zmiana preferencji 
konsumpcyjnych na rzecz piwa 
i alkoholi o zdecydowanie 
mniejszej zawartości alkoholu 
spowodowała też ukrócenie 
negatywnych opinii o polskich 
ulicach czy polskim pijaństwie.

Myślę, że piwo, przyjmując 
na barki odpowiedzialność 
za tę zmianę, wyszło z niej 
obronną ręką. Od samego 
początku branża realizowa-
ła działania uświadamiające 
i edukacyjne kampanie spo-
łeczne. Z własnej inicjatywy 
– mając na uwadze powierzoną 
rolę – wprowadzała na etykiety 
produktów hasła o szkodliwo-

ści konsumpcji alkoholu dla kobiet w ciąży i realizowała 
kampanie odpowiedzialnego spożycia i zachowania trzeź-
wości za kierownicami pojazdów.

Co więcej, piwowarzy nie spoczywają na laurach. Ko-
rzystając z mody na piwa różnorodne, w różnych stylach, 
oferują coraz więcej piw o niższej zawartości alkoholu, 
czego przykładem są chociażby tak chętnie i powszechnie 
zaakceptowane przez rynek radlery. Promują także piwa 
całkowicie bezalkoholowe, które przebojem zdobywają 
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Rozmawiał Paweł Błażewicz

Oryginalne Bawarskie SLODY 
podstawowe i specjalne od 1856 r.

Twoi eksperci od wszystkich rodzajów słodów: 

karmelowego, palonego, zakwaszającego oraz innych 

słodów specjalnych!

To po prostu solidny słód!

Państwa osoba kontaktowa
w słodowni IREKS w Polsce:
Krzysztof Ozdarski
Tel.: +48 883 555 059
ozdarskikrzysztof@poczta.onet.pl

Państwa osoba kontaktowa
w słodowni IREKS w Niemczech:
Kay-Tassilo Pauli
Tel.: +49 9221 706-261 | Fax: -187
Mobil: +49 176 64303600
kay-tassilo.pauli@ireks.com
www.ireks-malz.de
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Wirówka Alfa Laval Brew 20  
dla browarów małych i restauracyjnych
Jakość piw rzemieślniczych w dużym stopniu jest uwarunkowana 
techniką produkcji i stosowanymi urządzeniami. A w procesie 
klaryfikacji piwa nie ma lepszego rozwiązania niż najnowsza wirówka 
Alfa Laval Brew 20. 

Brew 20 to kompaktowe rozwiązanie, które efektywnie usuwa 
cząstki stałe, przy jednoczesnym zachowaniu olejków i aromatów 
chmielowych. Hermetyczne uszczelnienie osiowe, zastosowane 
w wirówce, redukuje pobór tlenu do minimum, bez konieczności 
wprowadzenia dwutlenku węgla i wody odtlenionej. Koncepcja modułu 
na ramie typu “włącz i pracuj” zapewnia łatwą instalację i obsługę. 

Dodaj do swojej pasji najwyższej jakości rozwiązania, na które 
zasługujesz. 

Więcej informacji na www.alfalaval.pl/brew20

Twoja pasja zasługuje 
na najlepsze rozwiązania

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60

Brew20_AD_210x297_PL.indd   1 2019.10.08   15:12:07

W 2015 roku wprowadziliśmy  
na rynek serię piw pod wspólną marką 

 
WARZENIE TWÓRCZE

To cykl piw rzemieślniczych powstałych specjalnie 
dla piwoszy, którzy lubią nowości i poszukują  
ciekawych, oryginalnych smaków.  Interpretujemy 
na nowo wybrane style piwne. Każdy z nich  
warzymy w limitowanej ilości. 

Do tej pory w serii Po Godzinach uwarzyliśmy 
osiemnaście różnych stylów piwa. 

Po Godzinach to efekt kreatywnej pracy  
piwowarów, którzy poza dobrze znanymi stylami  
i naszą standardową ofertą, chcą przybliżyć  
bogactwo piwnego świata. 

drożdże
z własnej stacji  

propagacji 

woda  
z własnych 

ujęć

słód
z własnych 

upraw

chmiele  
z polskich 

upraw
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O d kilku dobrych lat praktycznie każdy tekst 
dotyczący branży piwowarskiej zaczynał się od 
zestawienia pewnej grupy faktów, które pokazy-
wać miały ugruntowaną pozycję browarnictwa 

w naszym kraju.
Zainteresowanych informowano zgodnie, że Polska pod 

względem piwnym jest krajem stabilnym i dojrzałym, a wszel-
kie wahnięcia w zakresie produkcji i konsumpcji to wynik 
złożenia czynników meteorologicznych oraz dodatkowych 
elementów (społecznych), które pozytywnie lub negatywnie 
wpływały na wyniki branży.

Kolejnym odmienianym przez wszystkie przypadki stwier-
dzeniem było to, że co prawda konsumpcja osiągnęła punkt 
szczytowy, ale w ramach wypijanych przez statystycznego 
„Kowalskiego” prawie stu litrach piwa coraz więcej jest piwa 
wysokiej jakości, rzemieślniczego, różnorodnego pod wzglę-
dem stylu i smaku, zawierającego mniej alkoholu, a nawet 
bezalkoholowego.

Wszystko zatem układało się w obraz wręcz idylliczny, na 
którym nie pojawiają się żadne rysy, a dalszy rozwój to nie 
perspektywa rozwoju, a pewnik.

Czy zatem przyszłość polskiego piwowarstwa ma tylko 
jeden wymiar? Moim zdaniem nie! Obok zjawisk bardzo 
pozytywnych są też takie, które mogą stanowić drobiny piasku 
wrzucone w tryby dobrze naoliwionej maszyny. Istnieją także 
pewne zagrożenia, które mogą mieć znaczenie dla branży, 
a nawet całkowicie ją zdestabilizować.

Browarowa klęska urodzaju
Przez ostatnich kilka lat obserwowaliśmy nieustanny 

rynkowy boom. Liczba browarów lawinowo wzrastała. Na ko-
niec pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku liczba 
browarów oscylowała w okolicach sześćdziesięciu, w trzecie 
dziesięciolecie stulecia wejdziemy z liczbą browarów bliską 
300. W tym samym czasie pojawiła się grubo ponad setka 
podmiotów określanych jako „browary kontraktowe”. Jednym 
słowem bogactwo! Co zatem może być tu kłopotliwego?

Otóż olbrzymia liczba podmiotów rynkowych stanowi o jego 
sile, ale jednocześnie stanowi trudną do rozpoznania branżową 
gęstwinę, w której równie dobrze schować mogą się inicjatywy 
udające kogoś kim nie są. Co więcej są to podmioty, które budu-
ją swój biznes wyłącznie opierając się na niewiedzy klientów.

Na rynku funkcjonują podmioty, które te same piwa – 
oczywiście pod różnymi etykietami i sygnowane przez różne 
podmioty – wypuszczają na rynek. Istnieją także firmy, które 
swój udział w procesie produkcji chcą ukryć. Jak się można do-
myślić brak inwestycji w budowanie własnej, silnej marki idzie 
w parze z brakiem dbałości o jakość i smak oferowanych piw. 

Blaski i cienie 
branży piwowarskiej…
czyli gdzie jesteśmy?

To co je łączy, to obowiązkowo krzykliwa (a często kontrower-
syjna) nazwa, która ma budzić zainteresowanie większe niż to, 
co jest oferowane w butelce.

Liczę na to, że zarówno branża, jak też służby kontrolne 
(skarbowe oraz sanitarne) doprowadzą do uregulowania tej 
sytuacji. Obecnie jest to bowiem działanie, które nie tylko nie 
przystoi rzemieślnikowi, ale także takie, które zamiast budo-
wania potencjału branży świadomie utrzymuje konsumenta 
w niewiedzy, by z tej niewiedzy czerpać nieuzasadnione zyski.

To co jest też niepokojące to także powielanie tych samych 
modeli biznesowych. Każdy browar, który debiutuje na rynku 
wydaje się powielać tę samą strategię. Oczywiście każdy ma 
prawo do realizowania własnych marzeń o piwnym biznesie, ale 
jeżeli marzenia te nie korelują z otoczeniem firmy i jej możliwo-
ściami może skończyć się to niepowodzeniem – tym większym, 
że browarnictwo nie jest branżą, gdzie rozpoczęcie działania 
jest tanie.

Bezkresny wybór piw
Piwny boom obejmuje nie tylko browary, ale także samo 

piwo. Liczba nowych piw pojawiających się w ciągu roku szła 
wpierw w setki, aby w ostatnich latach iść w tysiące. I to również 
jest zjawisko, które wydaje się mieć jedynie pozytywne strony.

Jednak i dwa tysiące nowych piw debiutujących w ciągu 
roku może nakłaniać do chwili refleksji. Bo tak duża dynamika 
nie oznacza przecież, że na rynku dostępna jest pełna paleta 
piw oferowanych przez polskie browary w ostatnich latach. 
Nowości wypychają z rynku piwa, które dopiero przed chwilą 
się pojawiły. Oczywiście te, które są wynikiem sezonowego 
trendu, czy stanowią mniej udane propozycje, znikają z rynku 
w sposób naturalny. Jednak mamy przecież szereg piw bardzo 
udanych, dobrze przyjętych, które bez własnej winy zyskują 
status gwiazd jednego sezonu.

Tak pojmowana różnorodność rynku jest kłopotliwa. Po 
pierwsze powoduje, że na rynku nie są w stanie przetrwać 
piwa dobre, do których konsument chce wrócić, a nie znikają 
z niego te, których konsument nie akceptuje. Po drugie spłasz-
cza to rynek. Spłaszcza, czyli w danym sezonie skupia uwagę 
wszystkich podmiotów na jednym trendzie piwnej sceny. (Mie-
liśmy zatem lata fascynacji chmielem, mętnymi IPA-mi, czy 
bardzo modnymi obecnie dodatkami w postaci owocowych 
pulp). Przez takie działania rynek staje się monotonny w swej 
różnorodności. Zawęża się przez zniechęcenie osób lubiących 
klasyki, czy mających jasno określone preferencje. Co więcej 
budowanie rynku wyłącznie na ciągłej zmienności i różno-
rodności powoduje utratę pewnego rodzaju konkurencyjności 
– konkurencyjności przy stanowiącej najciekawszą część tortu 
sprzedaży sieciowej.

Paweł Błażewicz

Nowoczesne zbiorniki do nowego 
Browaru PINTA

Niedawno Browar PINTA zakupił od Gpi 10 zbiorników fermentacyjno-leżakowych (CCT)
o pojemnościach od 50 hl do 200 hl. Zamówienie obejmowało również 2 zbiorniki 
pośredniczące (BBT) o objętości 195 hl.

Dwanaście zbiorników z niezależnymi sekcjami chłodzenia 
i dodatkowymi zaworami do chmielenia na zimno pozwala  
Browarowi PINTA produkować różnorodne piwa, od lagerów  
do cięższych podwójnie chmielonych typu IPA.

Według Michała Cebuli, kierownika ds. jakości w Browarze 
PINTA, “Specjaliści Gpi byli zaangażowani podczas każde-
go etapu i włożyli wiele wysiłku, aby spełnić wszystkie nasze  
wymagania. Podstawą tego były efektywne konsultacje, 
wymiana wiedzy i doświadczenia oraz dogłębna analiza pro-
cesów produkcyjnych. Teraz mamy zbiorniki, które umożliwia-
ją naszym piwowarom wdrażanie nowych ekscytujących po-
mysłów w praktykę.”

Zamówienie o dużej różnorodności

Do tej pory PINTA produkowała swoje piwa na wynajmowanych 
liniach produkcyjnych, ale w ubiegłym roku rozpoczęła budowę 
własnego browaru, który został już uruchomiony i spowodował 
zwiększenie mocy produkcyjnych, optymalizację zużycia  
energii oraz zmniejszenia strat produkcyjnych.

Przetarg publiczny został ogłoszony na dostawę 12 
zbiorników do produkcji piw „nowej fali”, tradycyjnych i  
eksperymentalnych. 

Własny browar

Ku zaskoczeniu Browaru PINTA, w Polsce znalazł się produ-
cent, który spełniał wszystkie wymagania. Gpi wygrało ten 
przetarg jako wiarygodny i niezawodny dostawca.

Michał Cebula, kierownik ds. jakości w Browarze PINTA

Gpi produkuje zbiorniki dla przemysłu piwowarskiego, 
począwszy od małej objętości 250 l przeznaczonych do 
użytku gastronomicznego, do zaawansowanych zbiorników 
fermentacyjnych o pojemnościach nawet 5000 hl.

Wytwarzamy zbiorniki o średnicy do 10 metrów w jednej z 
naszych fabryk. Jeżeli niemożliwa jest dostawa gotowego 
zbiornika o takich gabarytach to jesteśmy w stanie wypro-
dukować zbiorniki np. CCT o dowolnej wielkości na miejscu 
u klienta.

Zbiorniki Gpi o wszystkich kształtach i  
rozmiarach dla każdej aplikacji

Więcej informacji o Gpi znajdziesz na stronie: 
 gpi-tanks.com/pl

Nowy Browar PINTA
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Recentralizacja sprzedaży
Równie ważnym i nieco niepokojącym zjawiskiem jest 

ponowna koncentracja sprzedaży piwa. W chwili obecnej 
zdecydowana większość piwa sprzedawanego w naszym kraju 
to piwo, po które konsument sięga na półce – w większym, 
czy mniejszym – sklepie sieciowym. Co więcej, badania rynku 
i sprawozdania z działalności browarów pokazują, że z roku  
na rok odsetek ten wzrasta.

Niemożliwe wydaje się przeciwdziałanie temu trendo-
wi. Sklepy korzystające z siły zarządzania oraz dystrybucji 
sieciowej uzyskały dominującą rolę. Jednak to nie one, a małe 
sklepy – zwłaszcza specjalistyczne – ramię w ramię z browara-
mi budowały zainteresowanie piwami różnorodnymi. Pełniły 
one rolę edukatorów, czy dodatkowego ogniwa w łańcuchu 
łączącym browary z konsumentem. Oczywiście ilość sprze-
dawanego w nich piwa nie da się nawet porównać do masy 
piwa, jaką jest w stanie przemielić w tym samym czasie sieć. 
Jednak równie trudna do oszacowania jest potencjalna strata 
„ambasadorów dobrego piwa”, którzy rzec można „tłumaczyli 
z browarowego na kliencki”.

W chwili obecnej sklepy specjalistyczne radzą sobie co-
raz gorzej. Walczą ze sprawnymi i skutecznymi mackami sieci 
handlowych. Słabym pocieszeniem jest nawet takie podejście, 
gdzie browary decydują się na podział oferty na piwa powszech-
ne – dostępne i w sklepach „specjalistycznych”, i w sieciach oraz 
„sztosy” – dedykowane wyłącznie do hurtowni i sklepów specja-
listycznych. Jest to jakiś pomysł, ale nie do końca sprawdza się 
w naszej branży. Po pierwsze piwo to produkt FMCG (fast move 
consumers good), gdzie zyski czerpie się głównie z obrotu. Po dru-
gie oferowanie sztosów, czyli piw drogich, które dedykowane są 
do dość wąskich grup odbiorców, powoduje dodatkowe „zatykanie 
się finansowe” najmniejszych podmiotów sprzedających piwa.

Sam nie znajduję rozwiązania tej sytuacji. Jest ona bowiem 
tragicznym konfliktem pomiędzy siłą rynku i handlu a tym, 
co w sposób „niematerialny” buduje i nakręca ten rynek. 
Obawiam się, że w starciu tym zwycięży pierwsza opcja. 
Natomiast, czy branża znajdzie jakiś sposób na informowanie 
o tym, co ciekawego się dzieje… nie wiem. Mam nadzieję, 
że tak. Jeżeli nie znajdziemy takiego sposobu, to piwo znów 
stanie się anonimowe, a ciężar informowania o całej branży 
wpadnie w ręce największych graczy.

Kontrrewolucja i cichy zwycięzca
Pozytywne informacje z rynku usypiają naszą czujność, 

także w odniesieniu do największych browarów. Zajęci wła-
snymi sprawami, tworzący nowe piwa i stroszący piórka na 
własnej grzędzie, zapominamy często, że to browary najwięk-
sze wciąż trzęsą branżą, a wieści o tym, że nie wiedzą, co się 
na rynku dzieje są zdecydowanie przesadzone. Może i koncer-
nowy młyn miele wolno, ale za to metodycznie.

Kilka ostatnich lat – zwanych potocznie okresem „piwnej 
rewolucji” – to okres, w którym najmniejsze browary wzię-
ły na swoje barki kilka zagadnień. Pierwszym z nich było 
pokazanie całego bogactwa świata piw i nauczenie Polaków 
sięgania po nie. Kolejnym było wskazanie, że piwo powinno 
mieć smak i tym smakiem zachwycać. Po trzecie mali poka-
zali, że jakość ma związek z kosztami, a co za tym idzie piwa 
specjalne, wyjątkowe, różnorodne (czytaj: smaczne) muszą 
swoje kosztować. No i na koniec mali pokazali, że liczba osób 
zainteresowanych takimi produktami jest odpowiednio duża, 
że zasługuje na szeroką dostępność.

Działania te zrealizowane olbrzymią pracowitością małych 
browarów doprowadziły do tego, że piwa rzemieślnicze poja-
wiły się w meanstreamie, który w przypadku handlu oznacza 
sieci handlowe. Małym wydawało się, że stanęli u bram raju 
i od tego momentu będzie tylko z górki. Okazało się jednak, 
że po pierwsze oczekiwania sieci, jeżeli chodzi o ilości, są 
trudne do spełnienia, a sam system wpuszczania na półkę jest 
dość mocno skomplikowany. Cała ta sytuacja przypominała 
nieco wejście małego dziecka na wielką balową salę. Młodzian 
jest zakłopotany nie tylko tym, że jest tam po raz pierwszy, 
ale także faktem, że jest jedynym dzieckiem na sali pełnej do-
rosłych. I tak oto zaczęła się kontrrewolucja. W tym modelu 
dystrybucji piwa oferowane przez koncerny (i ich przystawki) 
znów zyskały przewagę logistyczną, reklamową, czy promocyj-
ną. A różnorodność półek wzmocniła ich konkurencyjną rolę 
– zarówno pod względem schowania koncernowych brandów, 
jak i łatwości w zarządzaniu dystrybucją w ramach sieci.

Jest też drugi element, który wynika z powyższej sytuacji. 
U początków rewolucji jedyną metodą walki pomiędzy piwami 
z największych browarów była presja cenowa i akcje promocyj-
ne. Dziś jest nieco inaczej. Konkurencja – także cenowa – na 
sklepowych półkach dotyczy małych, którzy chcą swoje piwa 
na nie wstawić. Natomiast okrzepłe w sklepowych bojach piwa 
z największych browarów w tym czasie mogły podrożeć. Ro-
zumiem przez to, że nie ma już piw koncernowych po mniej 
niż dwa złote (nawet w przypadku marek ekonomicznych). 
Jednak równie ważne jest to, że wielcy gracze szybko nauczyli 
się, że dodatek do piwa „owocków”, „aromatu tequila”, czy 
piwa w kategorii „specjalności” pozwala w dość prosty sposób 
zmultiplikować jego cenę.

Duże zagrożenie
O ile jednak wszystkie wcześniejsze moje dywagacje 

dotyczyły spraw wewnątrzbranżowych, to na koniec chciał-
bym poruszyć sprawę szerszą. Otóż największym wyzwaniem 
i zagrożeniem w najbliższym czasie może dla piwa okazać 
się… wódka.

Po pierwsze dlatego, że lobby związane z producentami 
wyrobów spirytusowych ciągle działa w kierunku wywrócenia 
systemu naliczania akcyzy w Polsce. Czyni to lobbując zarów-
no w kręgach ministerialnych (MRiRW), jak i w przestrzeni 
publicznej. Na szczęście rząd rozumiejąc nie tylko ekonomicz-
ną, ale przede wszystkim społeczną rolę akcyzy od używek nie 
zamierza zmieniać systemu akcyzowego. Natomiast argumen-
ty retoryczne przytaczane przez „wódkę” są niestety śmieszne.

Zatem o system akcyzy jestem spokojny. Nie wygląda na 
to, że nastąpią w nim jakieś zmiany. Mam tu na myśli spo-
sób naliczania podatków, gdyż korekta wysokości akcyzy już 
została zapowiedziana, podobnie jak okresowa waloryzacja 
obciążeń podatkowych producentów.

Kontynuując sprawę alkoholi wysokoprocentowych mam 
też nadzieję, że utrzymanie dotychczasowego modelu akcy-
zowego oraz spokojna praca u podstaw branży piwowarskiej 
pozwoli zachować obecny europejski model spożycia. Oznacza 
to, że liczba wypijanego przez Polaków alkoholu jest stabilna 
i na poziomie średniej europejskiej, jednak z przewagą alkoholi 
zawierających mniej alkoholu. Moim zdaniem jest to bowiem 
sprawa kluczowa, gdyż w innym przypadku możemy cofnąć 
się o kilkadziesiąt lat do modelu sowieckiego – picia mocnych 
alkoholi i na umór. Niestety liczba wypijanych „małpek” – 
zwłaszcza bladym świtem – pokazuje, że jest to problem realny.
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Z racji moich piwnych wyjazdów zarówno 
w kierunku wschodnim, jak i zachodnim oraz 
aktywnej działalności na polskim rynku piwa 
rzemieślniczego raz do roku roszczę sobie 

prawo do dywagacji na temat tego co nas czeka – zarówno 
od strony trendów konsumenckich, jak i propozycji rynko-
wych od samych producentów. Nie można nie zauważyć, jak 
bardzo dynamiczny i zmienny jest rynek piwa, jak bardzo 
podatny na chwilowe (bądź też trwałe – o czym za chwilę) 
trendy, jak również, że już od jakiegoś czasu w segmencie 
rzemieślniczym – ton nadają social media i internetowe 
systemy rankingowe. Czy jeszcze 5 lat temu ktoś mógłby 
podejrzewać, że w ciągu dwóch lat największą kategorią 
rzemieślniczą, poszukiwaną i cenioną przez konsumentów, 
będzie styl wypromowany de facto na Instagramie? I to 
dlatego, że absolutnie świetnie wygląda na zdjęciach? Myślę, 
że za samą sugestię takiej sytuacji wypowiadający te słowa 
dostałby szybką odpowiedź, że powinien się zastanowić nad 
sobą. A jednak.

Mniej więcej dwa tygodnie przed tym, jak zacząłem pisać 
artykuł, znajomy piwowar z Hong Kongu (pochodzenia 
amerykańskiego) zadał na FB następujące pytanie – „Który 
styl najszybciej umarł: Black IPA, White IPA czy Brut IPA?”. 
I w zasadzie nie mógł zadać trafniejszego pytania.

Black IPA była jedną z podwalin rewolucji rzemieślniczej 
w Europie. AleBrowar startując w 2012 roku jako jedno 
z pierwszych piw wypuścił Black Hope w tym właśnie stylu. 
W swoich założeniach miało to być piwo ciemne (czarne 
wręcz), mocno chmielone nowofa-
lowymi odmianami chmielu, a więc 
pięknie cytrusowe i żywiczne, z nu-
tami białych owoców. Jednocześnie 
z profilem słodowym mającym być 
bardziej podobnym do jasnych Ame-
rican IPA niż do American Stout. 
Teoria ciekawa, w praktyce jednak 
ciemne nuty od słodów były zawsze 
w mniejszym lub większym stopniu 
obecne. A każdy w branży przyzna, 
że od ciemnych piw gorzej sprzedają 
się tylko piwa wędzone. Nie mówiąc 
już o ciemnych wędzonych, niewąt-
pliwie są powody, dla których nie 
widuje się ciemnych grodziskich na 
sklepowych półkach czy w knajpia-
nych kranach.

White IPA po pierwotnym 
sukcesie rynkowym została bardzo 
szybko skanibalizowana przez New 
England IPA. „Biała” miało określać 

Wróżenie z chmielin 2019 
– najbliższa przyszłość 
polskiego piwowarstwa

duży udział słodów pszenicznych w zasypie, co wpływało 
na inny profil sensoryczny smaku i aromatu, w porównaniu 
z tradycyjnymi West Coast IPA, przy zachowaniu cytruso-
wo-żywicznego, nowofalowego profilu chmielowego. Dlacze-
go skanibalizowana? Cóż, New England można spokojnie 
nazwać White IPA na sterydach, z potężnym udziałem 
słodów pszenicznych, owsianych oraz płatków pszenicznych 
i owsianych. Chmielenie równie solidne, ale już głównie na 
aromat, z przewagą chmielu dodawanego na, tak zwaną, 
zimną stronę. W przeciwieństwie do chmielenia na warzelni. 
Piwa, które zaczynały na rynku jako White IPA, nawet jeżeli 
zachowały taką nazwę stylu, spokojnie już można sklasyfiko-
wać jako NE IPA.

Najszybszą kometą na horyzoncie była zaś Brut IPA. 
Pamiętam jak rok temu, kiedy ten styl został stworzony, 
rynek podzielił się na jego zwolenników i przeciwników. 
Brut IPA jest w zasadzie bardzo jasnym West Coast IPA, 
do uwarzenia którego użyto enzymu (alfa-glukozydazy) 
pozwalającego drożdżom na odfermentowanie piwa aż do 
„białej kości”. I nagle okazuje się, że mamy piwa, które 
z 10 stopni Plato ekstraktu mają prawie 6% alkoholu. Jako 
eksperyment – niewątpliwie ciekawe, ale tak jak w przy-
padku bardzo jasnych lagerów – ciężki do prawidłowego 
wykonania. Każdy ewentualny błąd, na obojętnie którym 
etapie produkcji, będzie widoczny gołym okiem i może 
zdominować profil piwa. A już zwłaszcza utlenienie. Jednak 
jako produkt, który dla producenta ma mieć uzasadniający 
produkcję wolumen sprzedaży? Zweryfikowany negatywnie 

przez rynek.
Najszybciej rosnącą rok do roku 

kategorią piwa w Polsce (i zresztą nie 
tylko) są piwa bezalkoholowe. I na 
razie nic nie wskazuje, aby ten trend 
miał znacząco zwolnić. Konsument 
zaczyna poszukiwać bezalkoholowych 
alternatyw, które jednocześnie będą 
posiadały pełnię cech sensorycznych 
piwa. Same przyczyny takiego stanu 
rzeczy są dobrym pomysłem na inny 
artykuł, ale pokazuje to, że w takiej 
sytuacji piwo, które jest absolutnym 
przeciwieństwem piw bezalkoholo-
wych i wręcz maksymalizuje ilość 
alkoholu z użytego surowca nie ma 
większej racji bytu. Ile takich piw jest 
w stanie wypić przeciętny gość lokalu? 
O ile w ogóle optymistycznie zało-
żymy, że zamówi całe piwo (choćby 
i małe), a nie próbnik.

Michał Kopik
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Wspomniałem wcześniej o New 
England IPA. Mimo że wielu pi-
wowarów życzyłoby sobie szyb-
kiej i brutalnej śmierci tego stylu, 
w moim osobistym przekonaniu już 
zostanie z nami na zawsze – chyba, 
że przyjdzie nagły i niespodzie-
wany kryzys w produkcji chmielu 
i zwyczajnie nie będzie z czego 
tych piw produkować. Jest to styl, 
który tak naprawdę wybił się dzięki 
social mediom. Nalane do pełna 
(często z meniskiem wypukłym) 
szkło, podświetlone jeszcze od 
tyłu, rzeczywiście wygląda zjawi-
skowo – jak gdyby ktoś nalał tam 
zamiast piwa soku pomarańczowe-
go. Do tego stopnia, że systemy AI 
w aktualnych smartfonach klasyfi-
kują szklanki z New Englandami jako sok pomarańczowy 
i podają właśnie dla niego kaloryczność w 100 ml.

Czy jednak piwo osiągnęłoby taki sukces, gdyby sam 
produkt powodów do sukcesu „nie dostarczał”? Absolut-
nie nie. Porządnie zrobione New England IPA jest piwem 
zwyczajnie arcysmacznym. Piękne, bogate, ale jednocześnie 
smukłe ciało dzięki zastosowaniu pszenicy i owsa. Mnóstwo 
nut nowofalowych odmian chmielu, zarówno z USA, jak 
i Australii czy Nowej Zelandii – cytrusy, owoce tropikal-
ne, lekkie żywice czy wręcz określenia, jak diesel i nafta. 
Fermentacja angielskimi szczepami drożdży pozwalająca na 
wytworzenie wzbogacających i komplementujących profil 
słodowo-chmielowy owocowych estrów. I na sam koniec, ale 
równie ważne – mocna modyfikacja jonowa wody, podkreśla-
jąca słodkie aspekty piwa. Co jednak nie oznacza, że nie ma 
ono goryczki. Najlepsze NE IPA powinny posiadać goryczkę 
na poziomie pozwalającym na elegancką kontrę jego słod-
kich aspektów. Często do gotowania nie dodaje się w ogóle 
chmielu, cała goryczka pochodzi z dodatku na kadzi osado-
wej. Wykorzystuje się też coraz bardziej zbadane zjawisko 
biotransformacji związków chmielu podczas burzliwej fazy 
fermentacji. I oczywiście – duży ładunek na zimno. Przy tym 
jednocześnie trzeba uważać, żeby nie 
wystąpiło zjawisko „hop burn”, czyli 
palenia w przełyku nieopadniętych 
drobinek chmielu z granulatu.

Nie jest to piwo łatwe do uwarze-
nia, zwłaszcza w przypadku browarów 
z gorszymi instalacjami, bez wirówek 
i kontroli poziomów tlenu. Jest na-
tomiast niezwykle satysfakcjonujące 
i wybitnie pijalne. Nic dziwnego, że 
rynek zwariował na ich punkcie – do 
tego stopnia, że na odbywającym się 
w zeszłym tygodniu Great American 
Beer Festival po raz drugi z rzędu 
New England IPA była kategorią 
mocniej obsadzoną niż American IPA, 
które w zeszłym roku zostało zdetro-
nizowane pod kątem ilości zgłoszeń 
piw do konkursu. W tym roku nowe 

rządy zostały potwierdzone. Umarł król, 
niech żyje król.

Czy jednak cały świat został zdomi-
nowany? W trakcie GABF jednocześnie 
odbywał się japoński konkurs Interna-
tional Beer Cup 2019, w którym miałem 
przyjemność i zaszczyt sędziować. I tutaj 
z New England IPA był już problem – nie 
było kategorii, w której można byłoby je 
ze spokojnym sercem zgłosić. Piwowarzy 
zgłaszali się zatem zarówno do kategorii 
Experimental Beer, jak i American IPA, 
w których to kategoriach były od razu 
odrzucane, nawet będąc świetnymi piwa-
mi. Za mało eksperymentalne na bycie 
eksperymentalnymi, za bardzo „hazy” 
na American IPA. Najprawdopodobniej 
zostanie to zmienione w przyszłej edycji, 
właśnie ze względu na uwagi od piwowa-

rów, którzy chcą zgłaszać piwa do konkursu, ale zwyczajnie 
nie mają dla siebie kategorii. Dodatkowo w samej Japonii 
również są one warzone, bardzo solidne zresztą.

Wariacją na temat NE IPA, która początkowo szturmem 
zdobyła rynek, a po pierwotnym sukcesie znalazła się na 
marginesie jest Milkshake IPA. W skrócie – NE IPA z owo-
cami i laktozą. O ile pierwsze warki jeszcze sprzedawały się 
całkiem dobrze, tak już po pewnym czasie „efekt WOW” 
nowości zdecydowanie wyhamował. Niewątpliwie jednak 
zostaną na rynku, choćby jako jednorazowe „strzały” w celu 
uatrakcyjnienia oferty.

Czy segment rzemieślniczy będzie atrakcyjny dla 
większych browarów? Jeszcze rok temu mój serdeczny 
kolega określił wartość rynku rzemieślniczego dla browarów 
koncernowych tymi słowami: „na razie to bocian widzi, że 
ta żaba jest za mała, by mu się chciało schylać”. Wnioskując 
po ostatnich piwach Browaru Zamkowego Cieszyn w ramach 
kooperacji z browarami rzemieślniczymi wspomniana żaba 
już wystarczająco podrosła i się podtuczyła. Można zatem 
spodziewać się częstszego schylania po gatunki piw wcze-
śniej dostępne jedynie w segmencie rzemieślniczym i regio-
nalnym.

Co do samych browarów i ich 
liczby – wzrost raczej nie będzie już 
tak dynamiczny, ale spodziewam się, że 
przy popularności Festiwalu Piwowarów 
Domowych oraz poziomie piw tam pre-
zentowanych coraz więcej osób będzie 
zainteresowanych otworzeniem własnego 
browaru. Choćby i kontraktowego. Cał-
kiem dobrym biznesem może okazać się 
otworzenie browaru tylko pod kontrakty.

Myślę, że za rok będę mógł zwery-
fikować prawdziwość swoich dywagacji 
przy szklance świetnego New England 
IPA z dopiero co otworzonego browaru, 
które może nawet dostało medal na 
International Beer Cup 2020 w swojej 
kategorii. Czego również i Wam życzę.



Kopik art.indd   14 2019-10-22   16:11:07



www.biochem-art.pl      biuro@biochem-art.pl

preparaty 
enzymatyczne

ekstrakty 
browarnicze

poprawa procesu produkcji piwa
zastosowanie surowców nies³odowanych

stabilizacja piwa
piwo bezglutenowe

warzenie piw specjalnych

zmiana profilu organoleptycznego piwa
korekta barwy piwa

uzupe³nienie ekstraktu  
tworzenie nowych typów piw
piwa bezalkoholowe 0,00 %

dodatki 
funkcjonalne

klarowanie brzeczki
klarowanie piwa

od¿ywki dla dro¿d¿y
stabilizacja piany

preparaty antypienne 
do piwa fermentuj¹cego
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Tradycyjne polskie odmiany oraz zagraniczne zapachowe
Nasze produkty:  
     Granulat T-90    Granulat T-45     Ekstrakt CO2
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Środki myjące w browarach i zagrożenia związane z ich stosowaniem
Środki myjące w browarach są przechowywane w plastikowych beczkach/

kanistrach, które po opróżnieniu są przemywane wodą. Pracownik jednego z bro-

warów w Niemczech przemywał wodą beczki z resztkami po środkach myjących 

kwaśnych (zawierających kwas azotowy) i beczki z resztkami po środkach zasado-

wych (zawierających podchloryn sodu). Po ich przemyciu popłuczyny spuszczał 

do studzienki. W wyniku zetknięcia się w studzience kwasu azotowego z podchlo-

rynem sodu zaczął uwalniać się trujący chlor, a pracownik z poważnymi uszkodze-

niami dróg oddechowych został odwieziony do szpitala.

Wypadek w drugim niemieckim browarze (gdzie poszkodowanych zostało 

4 pracowników, w tym jeden bardzo poważnie) został spowodowany pomyleniem 

beczki ze środkiem kwaśnym z beczką ze środkiem zasadowym, pomimo tego, że 

beczki ze środkiem kwaśnym były fabrycznie oznaczone kolorem czerwonym, 

a beczki ze środkiem zasadowym – kolorem niebieskim. W konsekwencji doprowa-

dziło to (podobnie, jak w poprzednim przypadku) do zmieszania dwóch różnych 

środków myjących i uwolnienia trującego chloru. Te groźne wypadki zostały zba-

dane i opisane przez Niemiecki Inspektorat Ochrony Pracy i pozwoliły na sformuło-

wanie następujących wniosków i zaleceń:

1. Mieszanie środków myjących stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 

pracowników.

2. Konieczne jest ustalenie i lepsze opisanie/oznakowanie środków myjących,

które mogą być ze sobą mieszane.

3. Konieczne jest opracowanie przejrzystej procedury postępowania z resztka-

mi po środkach myjących w zbiornikach/beczkach/kanistrach.

4. Pracownicy (obcokrajowcy) muszą być dokładnie informowani w zrozumia-

łym dla nich języku o wszystkich zagrożeniach związanych z myciem środkami 

kwaśnymi i zasadowymi.

5. Regularnie raz na miesiąc wszystkim pracownikom należy przypominać 

o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych oraz szkolić i ćwiczyć w zakresie posłu-

giwania się osobistym sprzętem/wyposażeniem ochronnym.

Źródło: Brauindustrie, 2018, 11, s. 42

Krzysztof Baranowski
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Tabela 1. Produkcja przetworów warzywnych w tys. t (jednostki zatrudniające ponad 9 osób)

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181

Produkcja przetworów 
warzywnych ogółem

1107,8 1143,3 1196,1 1187,5 1311,7 1377,4 1240,0

Produkcja suszy 
warzywnych 

26,8 18,4 30,0 20,0 34,1 33,0 26,0

Udział suszy w produkcji 
przetworów warzywnych 
(w %)

2,4 1,6 2,5 1,7 2,6 2,4 2,1

1/ szacunek IERiGŻ – PIB Źródło: na podstawie danych GUS

Handel zagraniczny
Według danych Comtrade w 2017 r. liderem w światowym eksporcie warzyw 

suszonych (bez suszy grzybowych) były Chiny, których udział sięgał blisko 45% 

wartości globalnego eksportu suszy, przed USA (9%), Niemcami (7%) i Indiami 

(6%). Polska z udziałem 3% zajmowała 7 miejsce (w UE plasowała się na 3 miejscu 

po Niemczech i Holandii). Do największych importerów suszy warzywnych należa‑

ły: Japonia, USA, Niemcy i Holandia. Łączny udział tych krajów w 2017 r. przekra‑

czał 40% wartości światowego importu suszonych warzyw. Udział Polski wynosił 

2%, co dawało 14 miejsce w świecie oraz 7 w UE (po Niemczech, Holandii, Wlk. 

Brytanii, Francji, Belgii i Włoszech).

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów dodatnie saldo polskiego handlu 

zagranicznego suszami warzywnymi (bez suszonych grzybów i ziemniaków) w la‑

tach 2012–2018 było stale dodatnie. W 2018 r. wynosiło 26,1 mln EUR i było 

zdecydowanie większe niż w poprzednich okresach (średnio 18,0 mln EUR w 2015–

2017 i 13,4 mln EUR w 2012–2014).

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)

Rys. 1. Obroty polskiego handlu zagranicznego suszami warzywnymi (w mln EUR)

Eksport
Wartość polskiego eksportu suszy warzywnych (razem z reeksportem)  

 w 2018 r. wynosiła 61,3 mln EUR, co stanowiło 11% łącznego eksportu przetwo‑

rzonych warzyw, wobec 62,0 mln EUR w latach 2015–2017 i 44,1 mln EUR  

 w 2012–2014 (odpowiednio 12 i 10% wartości sprzedaży przetworów warzywnych).

Tabela 2. Polski eksport suszonych warzyw

Wyszczególnienie
Masa (tys. t) Wartość (mln EUR)

2012–2014 2015–2017 2018 2012–2014 2015–2017 2018

Suszone warzywa 
ogółem, w tym:

27,8 37,8 26,2 44,1 62,0 61,3

Marchew 8,0 9,4 11,3 14,7 18,3 22,7

Cebula 11,2 12,0 0,6 5,3 6,0 1,3

Pomidory 0,1 0,3 0,3 0,5 1,5 1,9

Kukurydza cukrowa 0,2 2,9 1,2 0,4 1,7 0,5

Pozostałe* 8,3 13,2 12,8 23,2 34,5 34,8

* pozostałe warzywa pojedyncze i mieszanki warzyw Źródło: na podstawie danych MF

W 2018 r. największe znaczenie w eksporcie suszy warzywnych miały mie‑

szanki suszonych warzyw i pozostałe suszone warzywa pojedyncze (ujęte łącznie 

w Taryfie Celnej jako kod CN 07129090). Ich udział był najwyższy i stanowił niemal 

57% wartości sprzedaży. W relacji do 2015–2017 zwiększył się udział suszu mar‑

chwiowego (z 30 do 37%). Wysokie ceny i mniejsza podaż cebuli zadecydowały 

natomiast o niskim udziale suszu cebulowego – zaledwie 2%, wobec odpowiednio 

10 i 12% w poprzednich okresach. Udział zarówno suszonych pomidorów, jak i su‑

szonej kukurydzy cukrowej wahał się w granicach 1–3%.

*pozostałe warzywa pojedyncze i mieszanki warzyw

 Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)

Rys. 2. Struktura eksportu suszonych warzyw (%, mln EUR)

 W 2018 r. na liście importerów suszy warzywnych z Polski znalazło się 55 

krajów (w 2012 r. – 49). Największym odbiorcą były kraje UE, których udział 

wynosił 83% wartości eksportu suszonych warzyw. Eksport na rynek niemiec‑

ki przekroczył 40%. Drugie miejsce zajmowała Chorwacja (12%), a trzecie USA 

(10%). Na rynki tych krajów kierowane były przede wszystkim suszone mie‑

szanki warzywne oraz susz marchwiowy. Spadek eksportu suszonej cebuli 

w 2018 r. zdecydował o mniejszym udziale Wlk. Brytanii – 2,5% łącznej warto‑

ści eksportu suszonych warzyw, wobec 11% w latach 2012–2014, kiedy su‑

szona cebula stanowiła ponad 80% dostaw suszy warzywnych z Polski na rynek 

brytyjski. Spośród liczących się importerów zmniejszyło się też znaczenie 

Słowacji, Węgier i Serbii, a wzrosło Rumunii i Francji. W latach 2012–2014 

trzecie miejsce wśród odbiorców zajmowała Rosja (po Niemczech i Chorwacji) 

z udziałem blisko 7% łącznej wartości polskiego eksportu suszy warzywnych. 

Na rynek rosyjski kierowane były przede wszystkim suszone mieszanki warzyw‑

ne. W rezultacie wprowadzonego w sierpniu 2014 r. embarga1 eksport suszonych 

warzyw do Rosji nie może być realizowany (poza suszami przeznaczonymi do 

1 Embargo obejmuje świeże warzywa, mrożonki i susze warzywne oraz warzywa tymczasowo 
zakonserwowane. Decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z 24 czerwca 2019 r. zostało przedłużone 
do końca 2020 r.
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W iedeńska firma SALM produkuje browary 
od 95 lat. Od 35 lat specjalizuje się w bro-
warach rzemieślniczych i restauracyjnych. 
Od ponad ćwierćwiecza SALM prowadzi 

w Wiedniu własną restaurację z browarem o wydajności 
2400 hl. Obecnie firma finalizuje budowę kolejnego lokalu, 
którego browar dostarczać będzie Wiedeńczykom 5000 hl 
wysokogatunkowego piwa rocznie.

Na całym świecie szybko przybywa browarów rzemieśl-
niczych i samozwańczych „producentów warzelni”. Więk-
szości producentów brakuje zazwyczaj doświadczenia, co 
często prowadzi do problemów z uzyskaniem dobrego piwa. 
Największym błędem inwestorów jest kierowanie się wy-
łącznie ceną, z pominięciem innych, znacznie istotniejszych 
czynników. Fakt, że możemy dzisiaj cieszyć się naprawdę 
znakomitym piwem, zawdzięczamy kilku tysiącom lat roz-
woju technologii warzenia. Od piwowarów nie bez powodu 
wymaga się ukończenia wieloletnich studiów bądź wykształ-
cenia rzemieślniczego i egzaminu mistrzowskiego. Reguła ta 
dotyczy również produkcji browarów. Doświadczenie wielu 
dziesięcioleci umożliwia producentowi wdrażanie wielu 
subtelnych rozwiązań, przekładających się na doskonały 
produkt. Umiejętność wykonywania prostych zbiorników 
dziś już nie wystarcza.

Nowoczesny browar powinien:
 umożliwiać wszystkie techniki zacierania,
 warzyć doskonałą brzeczkę,
 być prosty w obsłudze,
 posiadać system sterowania Brewmatic,
 zużywać niewiele energii i gwarantować niską emisję CO2,
 być bezpieczny w eksploatacji,
 gwarantować trwałość i żywotność urządzeń.

To zaledwie kilka punktów, na które warto zwrócić uwa-
gę. Poniżej rozwiniemy niektóre z nich.

Zacieranie
Każdy, kto rozważa nabycie niewielkiego browaru, powi-

nien mieć świadomość istnienia konkurentów posiadających 
wieloletnie doświadczenie i najlepsze technologie. Wejście 

Browary restauracyjne SALM
na rynek z piwem gorszej jakości nie daje większych wido-
ków na sukces. Piwa kraftowe powinny być innowacyjne, ale 
zarazem lepsze od innych, co oznacza, że browar powinien 
umożliwiać zarówno zacieranie dekokcyjne (jedno-, dwu- 
i trójwarową dekokcję), jak i zacieranie infuzyjne. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na ogrzewanie zacieru. W prostych 
browarach kadź zacierna posiada płaszcz grzewczy zasilany 
najczęściej parą wodną o temperaturze do 140°C. Niestety, 
wielkość powierzchni grzewczej jest ograniczona, zależy 
bowiem od średnicy kadzi i wysokości jej wypełnienia. Aby 
temu zaradzić, stosujemy złożone systemy grzewcze pra-
cujące poza obrębem warzelni. Pozwalają one zwiększyć 
powierzchnię grzewczą ok. 3 do 3,5-krotnie. Rozwiązanie 
takie zapobiega przegrzaniu zacieru i korzystnie wpływa 
na smak piwa. Owe dodatkowe urządzenia nie rzucają się 
w oczy, podnoszą jednak koszty produkcji i tym samym cenę 
browaru. Można jednak szybko zauważyć, że taka inwesty-
cja zwróci się w kilka miesięcy. Właściciel browaru restau-
racyjnego powinien przebijać konkurentów rozwiązaniami 
technicznymi i specjalistyczną wiedzą.

Filtracja zacieru w kadzi filtracyjnej
W kadzi filtracyjnej następuje odcedzenie brzeczki 

przez usunięcie z zacieru frakcji nierozpuszczalnych, czyli 
wymłotu. Aby proces ten przebiegł w odpowiednim czasie, 
należy zadbać o użycie właściwej śruty, tj. śruty o optymal-
nym stosunku plew, kaszy, kaszki, miału i mąki. To właśnie 
ten stosunek decyduje, ile brzeczki można będzie uzyskać 
w określonym czasie. Powstaje pytanie, czy dany browar 
używa prawdziwego młynka do śrutowania słodu, czy jedy-
nie taniej prasy do zgniatania paszy. 

Filtrowanie zacieru w kadzi filtracyjnej wymaga spełnienia 
szeregu wymogów technicznych. Należy do nich utrzyma-
nie stałej temperatury, która nie powinna spadać w trakcie 
filtrowania. Zwykła izolacja tego nie zagwarantuje, skutecz-
niejszym rozwiązaniem będzie kadź o podwójnych ściankach 
czyli umieszczenie „jednej kadzi w drugiej”. Równie ważne jest 
uniemożliwienie dostępu tlenu, podobnie jak umieszczenie na-
pędów rozdrabniaczy pod kadzią w celu wykluczenia sytuacji, 
w której uszkodzenie uszczelek mogłoby spowodować przedo-
stanie się oleju z przekładni do wnętrza kadzi, czyli zacieru.

Gotowanie brzeczki
Gotowanie brzeczki również wymaga spełnienia wielu 

warunków technicznych, uwzględnionych przez doświad-
czonego konstruktora. Należy do nich problem obciążenia 
termicznego. Możliwość gotowania brzeczki pod ciśnieniem 
pozwala wydatnie skrócić czas trwania procesu. W tym kon-
tekście doskonale sprawdza się opatentowany system SALM 
umożliwiający gotowanie brzeczki za pomocą tego samego 
warnika zewnętrznego, co w przypadku zacieru. Pompa 
wymusza cyrkulację brzeczki przez warnik zewnętrzny, urzą-
dzenie przeciwprężne i powrót brzeczki do kotła warzelnego. 
W toku tego procesu następuje podgrzewanie brzeczki pod 
ciśnieniem do temperatury 103°C. W kotle warzelnym po-
wstaje podciśnienie, które silnie rozpręża gorącą brzeczkę, co 
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prowadzi do usunięcia z niej DMS (dimetylosiarczku, który 
odczuwalnie pogarsza smak piwa).

Niewiarygodna technologia w połączeniu z 95-letnim 
doświadczeniem pomogły nam znaleźć rozwiązanie, które 
usuwa nieprzyjemne wyziewy i opary warzelnicze wraz 
z DMS poprzez odprowadzenie ich do palnika ogrzewają-
cego warnik zewnętrzny i podgrzanie do ponad 1000°C. 
System ten pozwala wyeliminować problem uciążliwości 
zapachów i wyziewów nieprzyjemnych dla osób i instytucji 
sąsiadujących z browarem (system ten został w międzyczasie 
ustawowo nakazany w całej Austrii).

Zużycie energii i emisja CO2
Choć trudno w to uwierzyć, zużycie energii cieplnej waha 

się (w zależności od produktu) pomiędzy 1 m³ do 3,5 m³ 
gazu ziemnego na hektolitr piwa! Jeszcze bardziej spektaku-
larny wynik zapewni przeliczenie zużycia na olej opałowy 
(1,0 kg do 3,5 kg oleju na hektolitr piwa). Browar restaura-
cyjny o wydajności 2500 hl zużywałby zatem od 2,5 do 
8,75 ton oleju, bezsensownie „oddając” do środowiska do  
12 625 kg CO2 rocznie. Jeżeli kogoś to nie przekonuje, niech 
pomyśli chociaż o swoim portfelu.

Trwałość i bezpieczna eksploatacja
Każdy produkt bywa dostępny w różnej klasie jakości 

i ceny. Reguła ta dotyczy też browarów. Tanie armatury ze 
stali nierdzewnej, błyszczące tanki importowane z Chin 

bądź wykonane z chińskiej, niskobudżetowej stali łudzą po-
dobnie jak fałszywy Rolex za 25,00 EUR, przywieziony z tu-
reckiego urlopu. My wiemy, że narzędzie mające posłużyć do 
zarabiania pieniędzy musi być najlepsze z najlepszych!

Nasze doświadczenie mówi samo za siebie: Wiedeń ma  
5 browarów SALM, które codziennie warzą piwo, bez 
przerwy od 25 do 32 lat. W tym samym czasie konkuren-
cja otworzyła w Wiedniu 11 browarów, po czym niedługo 
potem je zamknęła.

Inwestować w tanie browary, to nie sztuka. Już sama 
rezygnacja z kilku istotnych elementów pozwala spo-
ro uszczknąć z ceny. Ale jedynie ten, kto uwarzy dobre, 
naprawdę dobre piwo, już w kilka miesięcy odrobi nawet 
znaczną różnicę w cenie.

O. Salm & Co GmbH
Apollogasse 6, 1070 Wiedeń, Austria 

Andrzej Dusza 
Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa 

O. Salm & Co GmbH w Polsce
E-mail: andrzej.dusza@salm-austria.com

Tel: + 48 606 127 953
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J akość handlowa piwa to określenie niezwykle 
pojemne, i co tu dużo mówić, dość enigmatyczne. 
O ile do momentu opuszczenia piwa przez browar 
możemy zmierzyć wszelkie parametry i trzymać ja-

kość piwa w garści, o tyle na rynku, chcąc nie chcąc, częścio-
wo tracimy kontrolę nad tym, co dzieje się z naszym piwem, 
a grono osób, które biorą udział w nadzorowaniu jakości 
naszego piwa, niebezpiecznie się rozszerza.

Jeszcze kilka lat temu za wyznaczniki jakości handlo-
wej piwa uważano stabilność profilu sensorycznego, stan 
butelek oraz etykiet, a także wiek piwa na sklepowych 
półkach. Parametry te są rzecz jasna niezwykle istotne 
i nadal pozostają w czołówce czynników, które decydują 
o odbiorze piwa przez konsumentów. Jednak ostatnie lata 
przyniosły wiele zmian w postrzeganiu całej kategorii i, co 
za tym idzie, rozwój sposobów na przewagę konkurencyjną. 
W efekcie, pojęcie jakości handlowej poszerzyło się o cały 
obszar działań marketingowych, dotyczących zarówno 
pozycjonowania poszczególnych marek piwa, jak i budowa-
nia rytuałów konsumpcji, które stały się integralną częścią 
każdej szanującej się marki.

Co i kto zatem decyduje o postrzeganiu naszego piwa na 
prężenie rozwijającym się rynku? Odpowiedź jest oczywiście 
bardzo złożona. Tu, inaczej niż w przypadku pomiarów fizy-
kochemicznych, nie możemy być niczego pewni. Piwo opusz-
czając browar wpada w wir zależności, zachowań człowieka 
i często przypadkowych sytuacji. Im więcej jednak wysiłku 
włożymy w to, aby kontrolować ten proces, tym lepiej nasz 
złoty, bursztynowy, miedziany, brązowy lub czarny jak smoła 
trunek poradzi sobie w warunkach bojowych.

Twarde wskaźniki
Zacznijmy zatem od tego, co kontrolować najłatwiej. Ba-

danie tempa zmian w profilu sensorycznym, powodowanych 
warunkami zewnętrznymi, jak: czas, światło i temperatura to 

Wyróżnić się z tłumu 
– czyli o jakości handlowej piwa

podstawa zarządzania jakością handlową piwa. O ile w przy-
padku piw ciemnych i mocnych, jak choćby porter bałtycki 
czy russian imperial stout, z reguły nie mamy się o co mar-
twić, gdyż piwa te z wiekiem nabierają klasy, to w przypadku 
piw lżejszych należy trzymać przysłowiową rękę na etykiecie. 
Zapachy utlenione, przypalone, zjełczałe czy skunksowate 
to silne wady sensoryczne, które bardzo mocno psują radość 
konsumpcji. Należy pamiętać, że konsumenci także się 
edukują i coraz większa liczba regularnych piwoszy potrafi 
ocenić jakość piwa. Obecna oferta piwnego rynku powoduje 
zaś, że wierność miłośników piwa straciła na wartości i coraz 
łatwiej przenoszą oni swoje zainteresowanie na inne marki 
piwa. Z badań wynika, że obecnie największym jakościowym 
problemem piwa z małych browarów jest zapach utleniony, 
czyli słynny mokry karton, za który odpowiada związek 
z grupy aldehydów o nazwie trans-2-nonenal. Zapach ten 
zdecydowanie obniża pijalność piwa i pozostawia po sobie 
nieprzyjemne wrażenie, które może skutecznie zniechęcić do 
zamówienia kolejnego kufla.

Czynnik ludzki
To chyba najbardziej złożony z czynników, które mają 

wpływ na jakość piwa w handlu. Ludzie są nieodłączną czę-
ścią łańcucha dystrybucji i na różnych jej etapach decydują 
o tym, co dzieje się z piwem. Tak pozornie błahe decyzje, 
jak na przykład dotyczące wyboru miejsca magazynowania, 
czy sposobu i czasu transportu, mogą położyć się cieniem na 
wszelkich staraniach piwowarów, aby ich piwo było doskona-
łe. Wysokie i niskie temperatury oraz silne nasłonecznienie 
mogą w bardzo krótkim czasie z piwnego arcydzieła zrobić 
niewiele wart płyn o smaku mgliście przypominającym 
piwo. Należy zatem pamiętać o tym, że dystrybucja to jeden 
z czynników ryzyka, którego nie należy lekceważyć.

Maciej Chołdrych
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K ażdy miłośnik piwa wie, że nasz ulubiony 
trunek składa się z niezliczonych czynników 
dających odczucia i bodźce decydujące o tym, 
czy długi łyk kończymy westchnieniem zado-

wolenia czy mlaśnięciem rozczarowania. Browary prześcigają 
się w hasłach reklamujących ich wyroby: Piwo o głębokim 
smaku…, ma niepowtarzalny smak…, dobre piwo, które ma swój 
smak… i chociaż faktycznie o smaku piwa można długo 
i barwnie opowiadać, to każdy, kto choć chwilę poświęcił 
swojej sensorycznej edukacji wie, że to zapach piwa warun-
kuje jego jakość i buduje różnorodność piwnego świata. Gdy-
byśmy mogli sterować tylko poziomem goryczki, słodyczą 
i kwasowością piwa, z pewnością nie mielibyśmy pola do po-
pisu, a świat piwa nie byłby tak kolorowy jak to ma miejsce 
w dzisiejszych czasach.

Skąd zatem bierze się zapach piwa...???
Pierwszym czynnikiem warunkującym zapachową 

różnorodność piwa są rzecz jasna surowce użyte do jego 
produkcji. Pomimo że lwia część gatunków piwa powstaje 
ze słodu jęczmiennego, chmielu i wody z użyciem drożdży 
piwowarskich, to style te niekiedy bardzo się od siebie róż-
nią. Wynika to z różnych odmian surowców, do jakich mają 

Co kryje piwny bukiet?

dostęp piwowarzy. Już sam słód jęczmienny, który może 
być suszony, prażony, palony, wędzony itd., może dostar-
czyć minimum kilkunastu różnych aromatów. Osoby, które 
pierwszy raz spotykają się z niemieckim Rauchbier, warzo-
nym z zastosowaniem wędzonego słodu, nie chcą wierzyć, 
że nikt nie moczył w kadzi połcia wędzonej słoniny. Zapach 
biszkoptów, karmelu, miodu, toffi, kawy to tylko niektóre 
z możliwych nut aromatycznych.

Na nowej fali piwowarstwa do sztuki warzenia wchodzą 
rzadko lub nigdy nieużywane wcześniej odmiany. Ot, choćby 
słód, zapomniane przez dłuższą chwilę słody żytnie czy 
palona pszenica. Ostatnio coraz modniejsze stają się także 
wpadające w ucho kompozycje jak słody wędzone dymem 
z drewna jabłoni lub trudne do zapomnienia słody wędzone 
dymem z odchodów islandzkiej owcy. Jak widać, w temacie 
słodów nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa, czekamy 
zatem na kolejne pomysły piwowarów.

Wyznawcom hegemonii w piwnym świecie piw typu APA 
i IPA nie trzeba tłumaczyć, jak ważny dla piwa jest chmiel 
i ile do piwa może on wnieść. Ostatnie lata to prawdziwy 
rozkwit sztuki chmielenia. W zasadzie każdy polski bro-
war dotknął tego tematu, a niektóre uczyniły sobie z niego 
„sposób na życie”. Hasło „Jestem Hopheadem” czy słynny 
projekt „Pinta Hop Tour” pokazują, jaki potencjał drzemie 
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W sensorycznym nazewnictwie istnieje wiele słów, któ-
re ciężko przetłumaczyć na język polski. Wyróżniki 
sensoryczne mają rozmaite pochodzenie i konotacje, 
i czasami samo ich brzmienie wskazuje na odczucie, 

z jakim są powiązane. Ot, choćby angielskie słowo „crispy”, z którym 
jakbyśmy się nie starali, po polsku jakoś nie po drodze. Takich słów 
jest więcej i przyjęło się, że często używamy je w oryginalnej formie 
opisując właściwości sensoryczne produktów. 

Jednym z opisowych wyróżników jakości sensorycznej piwa jest 
tajemnicze „drinkability”. Przyjemnego brzmienia tej frazy nie oddaje 
nasz odpowiednik „smakowitość”, ani tym bardziej „pijalność”. 
Drinkability po prostu dobrze brzmi i pasuje do cech, jakie opisuje. 
Gdybyśmy mieli poszukać niedosłownego tłumaczenia tego słowa, to 
najbardziej trafna byłaby fraza: „radość z piwa”. O tym właśnie jest 
drinkability. Od czego zależy to wrażenie? No właśnie, tak naprawdę 
od wszystkiego.

Czas i miejsce
Chociaż parametry czasu i miejsca wymykają się naukowo 

pojętej sensoryce, to na drinkability mają olbrzymi wpływ. Otocze-
nie towarzyszące konsumpcji to jeden z najważniejszych czynników 
warunkujących pozytywny odbiór walorów sensorycznych. Dobranie 
odpowiedniego gatunku piwa do czasu i miejsca degustacji powoduje 
czasami co prawda zafałszowanie faktycznego profilu sensoryczne-
go. Jednak w przypadku drinkability – odbierane wrażenia są sumą 
mierzalnych cech sensorycznych i niemierzalnych wrażeń odbiera-
nych wszystkimi zmysłami. Dlatego właśnie ciężko traktować pojęcie 
drinkability jako zgodności z profilem smakowym przewidzianym dla 
danego gatunku. Powinny to być osobne oceny, niezależne od siebie. 
Umiejętny dobór piwa do czasu i miejsca to rzecz jasna kwestia wpra-
wy i znajomości piwnych gatunków. Jednak w tym przypadku nauka 
metodą prób i błędów nie wydaje się nadmiernym poświęceniem…

Temperatura
Kolejnym elementem o niebagatelnym wpływie na drinkability 

piwa jest temperatura serwowania. Tu także niełatwo w krótkich 
słowach opisać zasady serwowania. Zbyt niska temperatura spowoduje 
obniżenie lotności związków zapachowych w piwie. Estry, alkohole wyż-
sze, aldehydy, które tworzą tzw. bukiet piwa, staną się po prostu niewy-
czuwalne, czego efektem będzie obniżenie pełni i wrażenie wodnistości 
piwa. Temperatura zbyt wysoka owocuje zbyt silnym odczuwaniem 
goryczki, kwasowości i cierpkości, co również wpłynie na drinkability 
w sposób negatywny. Zasady dobierania temperatury serwowania do 
gatunku piwa można w uproszczony sposób skorelować z poziomem 
pełni smaku, czyli ekstraktywności piwa. Im bardziej trunek gęsty i eks-
traktywny, tym wyższa temperatura serwowania. Wychodząc od bardzo 
lekkich piw typu lager jasny o zawartości ekstraktu do 9% możemy za-
cząć od temperatury serwowania około 4 oC. Główną funkcją takiego 
piwa jest orzeźwianie i gaszenie pragnienia, a więc nie oczekujemy od 
niego bukietu, finiszu i całej reszty sensorycznych wrażeń. Na drugim 
końcu skali będą bardzo ekstraktywne i pełne w smaku style piwne jak 
Barley Wine czy Porter Bałtycki, które przy zawartości ekstraktu ponad 
20% swój profil sensoryczny najlepiej ukazują w temperaturze nawet 

Drinkability – radość z piwa

12 oC. Wtedy wyższa lotność składowych bukietu koreluje z pełnym, 
długim smakiem piwa.

Nagazowanie
Nagazowanie piwa ma kluczowy wpływ na jego poziom drink- 

ability. Nieprawdą jest jednak, że wysokie nagazowanie sprzyja 
podniesieniu pijalności. Przegazowanie piwa jest poważnym błędem 
technologicznym i może powodować uczucie przesycenia i nieprzy-
jemnego drapania. Dlatego bardzo ważnym elementem każdego piwa 
jest ilość dwutlenku węgla i coś, co nazywamy jego ziarnistością, czyli 
wielkością pęcherzyków gazu. Idealnie pijalne piwa to te, które mają 
dość wysoką zawartość CO2, jednak jest on drobny i musujący. Przy-
kładem takiego stylu jest np. belgijski witbier (białe piwo pszeniczne), 
które przyjemnie musując orzeźwia, jednak nie rani podniebienia 
agresywnym nagazowaniem. Istnieją oczywiście gatunki, które z za-
łożenia mają gazu bardzo niewiele. Tu przykładem będzie angielskie 
ALE, które słynie z płaskiego smaku. Podobnie ma się rzecz z irlandz-
kimi stoutami, których nagazowanie tworzy mieszanina dwutlenku 
węgla i azotu, zaokrąglająca smak piwa. Wtedy drinkability budowa-
ne jest w inny, adekwatny do stylu piwa sposób.

Bukiet zapachowy
To najbardziej złożona część piwa, która ma jednocześnie naj-

większy wpływ na poziom drinkability. Każda z cech zapachowych 
piwa buduje część jego pijalności. Korelacje między poszczególnymi 
nutami i akordami aromatów sprawiają, że znamy piwa kiepskie, 
średnie i doskonałe. 
 Podział składowych bukietu

Gdyby aromaty piwne podzielić na warstwy – otrzymalibyśmy  
4 poziomy  „zaawansowania, a w każdym z nich wiele zapachów 
mniej lub bardziej wyczuwalnych, zawsze jednak istotnych dla sen-
sorycznej jakości piwa. Nawet początkujący miłośnik piwa zauważy 
takie cechy, jak: wytrawny aromat chmielu, miodowy zapach słodu 
i owocowy – drożdżowy bukiet. Wraz z tymi odczuciami najczęś-
ciej da się wyczuć wyraźne nuty alkoholowe (zwłaszcza w piwach 
mocniejszych) oraz ciemne nuty (w piwach ciemnych) karmelu, 
toffi i kawy. Zapachy te to pierwsza informacja na temat piwa, które 
pijemy. Pozwalają nam odróżnić kawowego stouta od chmielowego 
ALE i bananowego Weissbier. Pokazują różnicę pomiędzy mocnym 
bockiem a jeszcze mocniejszym porterem bałtyckim. 
Przykłady wiodących nut zapachowych w różnych gatunkach 

piwa:
– Pilsner (słodowe) – biszkopty, mleko z miodem, toffi, karmel,
– ALE (chmielowe) – żywica, zioła prowansalskie, tytoń, olejek 
sosnowy, gałązka róży,
– Stout (palone) – kawa, czekolada, tosty, kakao,
– Weissbier (drożdżowe) – goździki, piernik, banany,
– Lambic (wytrawne) – kwasowy, octowy.
 Cechy drugorzędowe 

To poziom dla zaawansowanych, tu docierają tylko wytrwali po-
szukiwacze piwnych aromatów. Chociaż intensywność tych związków 
jest dużo mniejsza, to ich charakter i specyfika sprawiają, że na nowo 
odkrywamy świat piwa. Owe zapachy stanowią rodzaj tła dla cech 
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Jeżeli jednak transport naszego piwa zakończył się happy 
endem i po drodze nie wydarzyło się nic, co mogłoby zagro-
zić jego jakości, to w żadnym wypadku nie powinniśmy na 
tym etapie spoczywać na laurach. Nasz drogocenny trunek 
trafia bowiem w ręce osób, które zajmą się jego sprzedażą, 
a więc bezpośrednim kreowaniem wizerunku piwa. Brzmi 
to trochę przerażająco, ale jako piwowarzy, czy właściciele 
browaru, mamy bardzo niewielki wpływ na to, co o naszym 
piwie usłyszą nasi konsumenci, jak to piwo zostanie poda-
ne i wreszcie, jakie wrażenie wywrze na miłośnikach piwa 
odwiedzających puby, sklepy i multitapy. Trzeba sobie w tym 
momencie uzmysłowić, że dobrych piw w stylu chociażby 
American India Pale Ale są na rynku dziesiątki, jeżeli nie 
setki, i nie wszystkie sprzedadzą się na podobnym poziomie. 
I chociaż nie sposób przecenić znaczenia jakości senso-
rycznej piwa, to w tym wypadku rywalizacja rozgrywa się 
bardziej na scenie marketingowej. Te browary, które w porę 
zadbają o sprawny przepływ informacji pomiędzy browarem 
a szeroko pojętym rynkiem piwa i nawiążą nić porozumienia 
ze swoimi odbiorcami, już na starcie będą miały fory.

W przypadku małych browarów zadanie nie wydaje się 
arcytrudne. Przy ograniczonej dystrybucji nawiązanie kon-
taktu ze sprzedawcami, a co za tym idzie też z konsumenta-
mi, jest możliwe nawet przy niewielkim nakładzie środków. 
Mamy na rynku bardzo ciekawe przykłady akcji marketin-
gowych, które są tak umiejętnie przeprowadzane, że wręcz 
ciężko nazwać to marketingiem sensu stricte. Jest to bardziej 
umiejętne nawiązanie relacji z miłośnikami piwa przy użyciu 
ciekawych treści i wydarzeń, jak relacje z warzenia, sesje 
degustacyjne, akcje w mediach społecznościowych itp.

Dużo bardziej komplikuje się sprawa w przypadku 
browarów średnich i dużych. Tu, pomimo że możliwości 
przekazu marketingowego z wykorzystaniem mediów 
i przestrzeni reklamowej są dużo większe, to wbrew pozo-
rom trudniej jest trafić do grupy docelowej i jeszcze trud-
niej na stałe przywiązać ją do marki. Dlatego właśnie tak 
dużą uwagę należy zwrócić w kierunku szeroko pojętych 
sił sprzedaży, postrzegając je zarówno jako pracowników 
browarów, odpowiedzialnych za dystrybucję, jak i sprze-
dawców, barmanów i kelnerów, którzy mają z konsumenta-
mi piwa bezpośredni kontakt. Wiedza na temat poszczegól-
nych marek piwa, umiejętnie przekazana na pierwszą linię 
frontu sprzedaży to doskonała inwestycja, która wymaga 

relatywnie niskich nakładów. Aby jednak system zadziałał, 
musimy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim wiedza na temat naszych marek musi 
zostać przygotowana, można by rzec, że wręcz zredagowana 
na potrzeby rynku. Podkreślenie mocnych stron piwa, specy-
fiki sensorycznej, okazji konsumpcji i wielu innych ważnych 
kwestii wymaga umiejętnego opracowania w formie prostych 
komunikatów, które po pierwsze dadzą się łatwo zapamiętać 
przez osoby spoza branży piwowarskiej, po drugie zaś, będą 
tworzyły atrakcyjne treści, które będą samoistnie przyswaja-
ne przez konsumentów. Co ważne, nie ma jednego szablonu, 
który możemy zbudować na potrzeby wielu marek. Inaczej bę-
dziemy pozycjonować potężne Barley Wine, inaczej orzeźwia-
jącego Weizena, a jeszcze inaczej deserowe ciemne piwa. Ażeby 
sprawnie przeprowadzić cały ten proces, oprócz ludzi potrzeb-
ne nam będą narzędzia, o których można by napisać nie tylko 
oddzielny artykuł, ale całą, prawdopodobnie niejedną książkę.

Narzędzia
Narzędzia w kreowaniu jakości handlowej piwa to 

niekończący się zestaw pomysłów, akcji i inicjatyw. Można 
jednak nakreślić w tym nurcie kilka powtarzalnych zjawisk, 
które na stałe wpisały się w kulturę piwa.

Foodpairing, czyli łączenie piwa z potrawami to jeden 
z pomysłów na wyróżnienie się z tłumu. I chociaż w dzi-
siejszych czasach wiele browarów idzie tą drogą, to ciągle 
jest tam miejsce na działania niestandardowe. Stworzenie 
kolejnego piwa do burgerów wołowych nie będzie niczym 
odkrywczym, ale już na przykład piwo do sushi brzmi 
całkiem nowatorsko. Pamiętajmy, że zawsze lepiej przecenić 
naszych konsumentów i potraktować lekko „na wyrost” niż 
zaoferować im coś poniżej oczekiwań.

Okazje konsumpcji to kolejny obszar do zagospodaro-
wania. Piwa toastowe, zimowe, do przyrządzania piwnych 
grzańców, kulinarne, sesyjne. Ponoć nie ma takiej sytuacji, 
do której nie pasuje jakieś piwo. Mamy zatem niesamowite 
pole do popisu. Tworząc piwo na bardzo konkretne okazje 
możemy zająć niszę z potencjałem do rozwoju.

I wreszcie piwne rytuały. Najtrudniejszy rozdział w kre-
owaniu wizerunku piwa. Biesiadne zachowania, barmańskie 
sygnały, specjalne toasty, dedykowane kufle, podkładki, 
a nawet nalewaki. Krótko mówiąc, wszystko co wyróżni 
piwo z tłumu. Na tym polu często warto iść pod prąd. Jeżeli 
barmani większość piw nalewają do kufla w ciągu 15 sekund, 
sprawmy, żeby na nasze trzeba było poczekać 5 minut. 
Oczywiście, musimy także udowodnić, dlaczego warto 
poczekać. Innymi słowy, jakie benefity otrzymuje konsu-
ment za wybór właśnie tego piwa. Kreowanie rytuałów nie 
jest łatwe, znamy jednak masę przykładów piwnych marek, 
które po mistrzowsku wymyśliły swoją tożsamość i z rytuału 
serwowania uczyniły sztukę.

Chociaż powyższe wersy wyglądają trochę jak recepta na 
szybką i łatwą drogę do sukcesu, to niestety rzeczywistość 
jest dużo bardziej skomplikowana. Dużo można by pisać 
o kolejnych wymaganiach, parametrach jakościowych, meto-
dach szkoleniowych etc. Drogę tę jednak przejdziemy dużo 
łatwiej, szybciej i sprawniej, jeżeli zdamy sobie sprawę, że 
najważniejsze w całym procesie zarządzania jakością handlo-
wą piwa są wiedza, pasja i doświadczenie. I może odrobina 
intuicji...



Pompy marki CSF 
Cechują solidne korpusy 
wykonane z odlewu stali 
nierdzewnej. Dodatkowe 
łożysko podporowe 
wału wirnika pozwala na 
jeszcze bardziej precyzyjne 
spasowanie wirnika, co 
przekłada się na zwiększoną 
efektywność tłoczenia.

Zawory mixproof marki Bardiani
Pozwalają jednocześnie na 
w pełni niezależne i całkowicie 
bezpieczne prowadzenie procesu 
produkcji i mycia. Zastosowanie 
balansów w każdej z sekcji 
zabezpiecza przed negatywnymi 
skutkami uderzeń hydraulicznych.
Niezależne mycie górnego 
i dolnego grzybka świadczy 
o najwyższym standardzie 
higieniczności.

Turbiny myjące ScanJet 
Wyposażone w dysze myjące 
o różnych średnicach dają 
możliwość optymalnego 
doboru w stosunku do 
wielkości zbiornika jak  
i parametrów prowadzonego 
procesu. Dzięki temu 
uzyskujemy skuteczną pracę 
nawet przy niskich ciśnieniach 
zasilania. Konstrukcja 
ze zminimalizowaną liczbą 
części upraszcza konserwację 
oraz wydłuża okresy 
pomiędzy przeglądami.
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Pompy marki CSF 
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nawet przy niskich ciśnieniach 
zasilania. Konstrukcja 
ze zminimalizowaną liczbą 
części upraszcza konserwację 
oraz wydłuża okresy 
pomiędzy przeglądami.
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Słody specjalne z nasion 
roślin strączkowych
Speciality Malts from Legume Seeds

być uważany za alternatywne źródło białka sojowego w krajach, 
w których soja nie jest gatunkiem naturalnym lub gdy nasiona 
tego gatunku nie mogą być stosowane z powodu reakcji alergicz-
nych lub nietolerancji u konsumentów [3].

Cel pracy
Celem pracy była ocena cech technologicznych brzeczek 

kongresowych ze słodów typu pilzneńskiego pozyskanych z na-
sion roślin strączkowych: grochu gładkiego i pomarszczonego, so-
czewicy zielonej i wyki ozimej oraz określenie możliwości zwięk-
szenia wydajności warzelni przy ich przerobie.

Materiał i metody badań
Materiał doświadczalny stanowiły nasiona roślin strączko-

wych: grochu gładkiego i  pomarszczonego, soczewicy zielonej 
i wyki ozimej, wolne od zanieczyszczeń, chorób i  szkodników. 
Proces słodowania odbywał się w  szafie słodowniczej w  temp. 
15°C. Moczenie ziarna odbywało się w systemie wodno-powietrz-
nym. Ziarno moczono w wodzie przez 5 h, a następnie przetrzy-
mywano próby bez wody przez 19 h. Czynności te powtórzono 

DOI 10.15199/64.2019.11.1

dr hab. inż. Józef Błażewicz, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, mgr inż. Justyna Gąsior
Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Jozef.Blazewicz@upwr.edu.pl

Wstęp
W krajach Unii Europejskiej do roślin strączkowych upra-

wianych na suche nasiona należą: bobik, groch, łubin i wyka. 
Nasiona tych roślin wykorzystywane są w żywieniu ludzi i zwie-
rząt. Do proponowanych rozwiązań mających na celu zwięk-
szenie zasiewów roślin strączkowych należą dopłaty do hektara 
tych upraw, włączenie strączkowych do obszarów proekologicz-
nych, promowanie roślin strączkowych uprawianych na nasiona 
w całej Unii Europejskiej, a także jako zachęta do zwiększenia 
konsumpcji białka roślinnego zamiast zwierzęcego [5]. W nasio-
nach strączkowych można znaleźć związki o właściwościach pro-
żywieniowych i antyżywieniowych, takie jak: kwas fitowy i jego 
pochodne, a  także galaktocukry. W  porównaniu z  nasionami 
niesłodowanymi udział substancji antyżywieniowych w słodach 
jest zdecydowanie mniejszy z powodu procesów zachodzących 
w trakcie kiełkowania, które prowadzą do zmniejszenia zawarto-
ści tych substancji w nasionach [4, 6]. Warunki agroekologiczne 
w naszym kraju są odpowiednie dla uprawy wielu gatunków ro-
ślin strączkowych. Spośród tej grupy groch odznacza się wysoką 
plennością. Groch ze względu na dużą zawartość białka może 

The aim of the study was the evaluation of technological suitability 
of congress worts from speciality malts from legume seeds: peas and 
wrinkled peas, green lentils and winter vetch. The grain steeping was 
carried out in a water and air system lasting 48 hours, without limiting 
the water uptake by the seeds. The germination time of seeds at 15ºC 
was 6, 7 and 8 days. The malt kilning step was conducted similarly 
as for Pilsner type malts. Laboratory worts were prepared from 100% 
malt from legume seeds by the congress method. The basic quality featu-
res used in the technological assessment of malt and barley worts were 
analyzed. The content of protein in malt, brittleness and malt extracti-
vity, wort volume, extract content and simplified brewhouse performance 
in obtaining congress worts with 100% special malt were determined. 
It was found that defects of malts and worts from malt from legume 
seeds can be improved to a small extent by extending the germination 
time of seeds in the range of 6 to 8 days. It has been shown that a great 
improvement in the characteristics of legume worts can be achieved by 
pasting them (90ºC for 10 minutes) and after cooling down to 45ºC 
by mashing with a 20% share of Pilsner barley malt. The process of pa-
sting of malt from leguminous seeds allows for about two-fold increase: 
the content of wort extract up to 6–7°P, the malt mixture extraction up 
to 53–56% and the brewhouse’s efficiency up to 35–47%.

Celem pracy była ocena przydatności technologicznej brzeczek kongreso-
wych ze słodów specjalnych z nasion roślin strączkowych: grochu gładkiego 
i pomarszczonego, soczewicy zielonej i wyki ozimej. Proces moczenia nasion 
przeprowadzono w  systemie wodno-powietrznym trwającym 48 h, bez 
ograniczania pobierania wody przez nasiona. Czas kiełkowania nasion 
w temp. 15ºC wynosił 6, 7 i 8 dni, a suszenie słodów przeprowadzono 
analogicznie jak suszenie słodów typu pilzneńskiego. Ze słodów z nasion 
roślin strączkowych, przy 100% zasypie, wyprodukowano brzeczki labo-
ratoryjne metodą kongresową. Dokonano analizy podstawowych wyróżni-
ków jakościowych stosowanych przy ocenie technologicznej słodu i brzeczek 
jęczmiennych. Określono zawartość białka w słodzie, kruchość i ekstrak-
tywność słodów, objętość brzeczek, zawartość ekstraktu oraz uproszczoną 
wydajność warzelni przy pozyskiwaniu brzeczek kongresowych ze 100% 
zasypu słodów specjalnych. Stwierdzono, że wady słodów i brzeczek ze 
słodów z nasion roślin strączkowych w małym stopniu mogą być popra-
wione poprzez wydłużanie czasu kiełkowania nasion w zakresie od 6 do  
8 dni. Stwierdzono, że dużą poprawę cech brzeczek ze słodów strączkowych 
można osiągnąć poprzez ich kleikowanie (temp. 90ºC przez 10 min) oraz 
po schłodzeniu do 45ºC przeprowadzając zacieranie kongresowe z 20% 
udziałem jęczmiennego słodu pilzneńskiego. Zabieg kleikowania słodów 
z nasion roślin strączkowych pozwala na ok. dwukrotne zwiększenie: za-
wartości ekstraktu brzeczki do 6–7°P, ekstraktywności mieszaniny słodów 
do 53–56% oraz wydajności warzelni do 35–47%.
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dwukrotnie (48 h) doprowadzając próby nasion do wilgotności 
powyżej 42%. Kiełkowanie nasion trwało 6, 7 i 8 dni. Po zakoń-
czeniu kiełkowania słody zostały umieszczone w suszarce labora-
toryjnej z nawiewem i suszone w temp. 40°C (15 h), 50°C (3 h), 
65°C (3 h) i 82°C (2 h). Wysuszone słody ręcznie pozbawiono 
korzonków i kiełków. W 6-, 7- i 8-dniowych słodach oznaczono 
zawartość białka metodą spektrofotometrii w  bliskiej podczer-
wieni w analizatorze Infratec 1241 Grain Analyzer firmy Foss, 
kruchość metodą friabilimetryczną w aparacie firmy Pfuffer oraz 
ekstraktywność słodów na podstawie danych z oceny brzeczki la-
boratoryjnej metodą kongresową zgodnie z Analityką EBC 4.5.1 
przy użyciu zaciernicy automatycznej LB-12 Electronic firmy 
Lochner LaborTech. W  brzeczkach otrzymanych ze 100% za-
sypu słodów specjalnych oraz w brzeczkach pozyskanych z 80% 
skleikowanego słodu specjalnego z  nasion roślin strączkowych 
zacieranego z 20% udziałem słodu typu pilzneńskiego oznaczo-
no objętość brzeczek i  zawartość ekstraktu [1] oraz obliczono 
uproszczoną wydajność warzelni [7]. Uzyskane wyniki nie były 
poddawane analizie statystycznej.

Omówienie i dyskusja wyników
Piwowarzy poszukujący piw o niekonwencjonalnym wymia-

rze organoleptycznym chętnie sięgają po nietypowe surowce, 
w  tym słody specjalne. Wykorzystanie słodów z  nasion roślin 
strączkowych w piwowarstwie jest nowością technologiczną wy-
magającą opracowań wstępnych. Wstępne wyniki badań zostały 
opisane w tej pracy. Ze względu na brak opracowań na temat sło-
dów specjalnych z nasion roślin strączkowych porównano para-
metry słodów specjalnych z grochu, soczewicy i wyki z jęczmien-
nym słodem typu pilzneńskiego i wybranymi cechami brzeczek 
pozyskanych laboratoryjną metodą kongresową (tabele 1 i 2).

Zawartość białka w słodzie typu pilzneńskiego nie powinna 
przekraczać 11% [2]. Słody z nasion roślin strączkowych zawie-
rają z reguły więcej niż 14% białka, co z punktu widzenia tech-
nologii pozyskiwania brzeczek piwnych wskazuje na odmienność 
tych słodów i w dużym stopniu negatywnie wpływa na ekstrak-
tywność słodów (tabela 1). Ekstraktywność słodu pilzneńskiego 
powinna mieścić się w przedziale 79–82% [2]. Ekstraktywność 
słodów z  grochu, soczewicy i wyki osiąga wartości nieprzekra-
czające 34%. Tak mała ekstraktywność słodu typu pilzneńskie-
go wskazuje na małą efektywność działania enzymów amyloli-
tycznych w  trakcie pozyskiwania brzeczek, wywołaną brakiem 
odpowiedniej siły diastatycznej słodów lub odmiennymi cecha-
mi technologicznymi skrobi roślin strączkowych (temperatura 

kleikowania, udział skrobi opornej, interakcje skrobiowo-białko-
we). Kruchość słodu pilzneńskiego powinna mieścić się w prze-
dziale od 75 do 81%. Duża kruchość słodów najczęściej warun-
kuje ich dużą ekstraktywność. Niedostateczna kruchość słodów 
może utrudniać filtrację brzeczek [2]. Z danych tabeli 1 wynika, 
że duża kruchość słodów z soczewicy zielonej nie przekłada się 
na ich dobrą ekstraktywność. Stwierdzono, że wydłużanie czasu 
kiełkowania nasion roślin strączkowych w zakresie od 6 do 8 dni 
w niewielkim stopniu zmienia kruchość i ekstraktywność słodów 
specjalnych.

Tabela 2. Wybrane cechy brzeczek kongresowych ze słodów strączkowych

Brzeczki kongresowe ze słodu 
specjalnego

z nasion roślin strączkowych

Ekstrakt brzeczki 
kongresowej 

[°P ]

Objętość brzeczki 
kongresowej 

[ml]

Uproszczona 
wydajność 
warzelni 

[%]

Groch gładki słód 6-dniowy 3,31 190 15,7

Groch gładki słód 7-dniowy 3,81 180 17,1

Groch gładki słód 8-dniowy 3,66 205 18,8

Groch pomarszczony słód 6-dniowy 3,15 250 19,7

Groch pomarszczony słód 7-dniowy 3,97 220 21,8

Groch pomarszczony słód 8-dniowy 3,82 230 22,0

Soczewica zielona słód 6-dniowy 3,48 225 19,6

Soczewica zielona słód 7-dniowy 4,00 220 22,0

Soczewica zielona słód 8-dniowy 3,94 210 20,7

Wyka ozima słód  6-dniowy 2,22 220 12,2

Wyka ozima słód 7-dniowy 2,27 230 13,1

Wyka ozima słód 8-dniowy 2,45 235 14,4

 
Dane tabeli 2 wskazują, że słody typu pilzneńskiego pozy-

skane z nasion roślin strączkowych wykazują mierne wskaźniki 
technologiczne. Typowy ekstrakt brzeczki kongresowej ze słodu 
jęczmiennego typu pilzneńskiego wynosi ok. 8,6°P. Brzeczki 
kongresowe ze słodów specjalnych zawierały od 2,22 do 4,00°P. 
Mała zawartość ekstraktu w połączeniu z małą objętością brze-
czek laboratoryjnych wpływają na niedopuszczalnie małą wy-
dajność warzelni, nieprzekraczajacą w  najlepszych wariantach 
22,0%. Ekonomia wymaga, aby wydajność warzelni, nawet przy 
przerobie słodów nietypowych, kształtowała się na poziomie co 
najmniej 50–60%. Nienormatywność brzeczek ze słodów pozy-
skanych z nasion roślin strączkowych wynikała prawdopodobnie 
z niedostosowania metody zacierania kongresowego do przepro-
wadzenia procesu kleikowania skrobi zawartej w słodach specjal-
nych. Przeprowadzenie procesu kleikowania słodów specjalnych 
z nasion roślin strączkowych w zasadniczy sposób poprawiło ce-
chy technologiczne brzeczek (tabela 3).
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Tradycyjne polskie odmiany oraz zagraniczne zapachowe
Nasze produkty:  
     Granulat T-90    Granulat T-45     Ekstrakt CO2

POWIŚLE Sp.J.
Kępa Chotecka 18, 24-313 Wilków
e-mail: biuro@powisle.pl    tel/fax: +48 81 828 32 60
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Środki myjące w browarach i zagrożenia związane z ich stosowaniem
Środki myjące w browarach są przechowywane w plastikowych beczkach/

kanistrach, które po opróżnieniu są przemywane wodą. Pracownik jednego z bro-

warów w Niemczech przemywał wodą beczki z resztkami po środkach myjących 

kwaśnych (zawierających kwas azotowy) i beczki z resztkami po środkach zasado-

wych (zawierających podchloryn sodu). Po ich przemyciu popłuczyny spuszczał 

do studzienki. W wyniku zetknięcia się w studzience kwasu azotowego z podchlo-

rynem sodu zaczął uwalniać się trujący chlor, a pracownik z poważnymi uszkodze-

niami dróg oddechowych został odwieziony do szpitala.

Wypadek w drugim niemieckim browarze (gdzie poszkodowanych zostało 

4 pracowników, w tym jeden bardzo poważnie) został spowodowany pomyleniem 

beczki ze środkiem kwaśnym z beczką ze środkiem zasadowym, pomimo tego, że 

beczki ze środkiem kwaśnym były fabrycznie oznaczone kolorem czerwonym, 

a beczki ze środkiem zasadowym – kolorem niebieskim. W konsekwencji doprowa-

dziło to (podobnie, jak w poprzednim przypadku) do zmieszania dwóch różnych 

środków myjących i uwolnienia trującego chloru. Te groźne wypadki zostały zba-

dane i opisane przez Niemiecki Inspektorat Ochrony Pracy i pozwoliły na sformuło-

wanie następujących wniosków i zaleceń:

1. Mieszanie środków myjących stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 

pracowników.

2. Konieczne jest ustalenie i lepsze opisanie/oznakowanie środków myjących,

które mogą być ze sobą mieszane.

3. Konieczne jest opracowanie przejrzystej procedury postępowania z resztka-

mi po środkach myjących w zbiornikach/beczkach/kanistrach.

4. Pracownicy (obcokrajowcy) muszą być dokładnie informowani w zrozumia-

łym dla nich języku o wszystkich zagrożeniach związanych z myciem środkami 

kwaśnymi i zasadowymi.

5. Regularnie raz na miesiąc wszystkim pracownikom należy przypominać 

o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych oraz szkolić i ćwiczyć w zakresie posłu-

giwania się osobistym sprzętem/wyposażeniem ochronnym.

Źródło: Brauindustrie, 2018, 11, s. 42

Krzysztof Baranowski
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Tabela 1. Produkcja przetworów warzywnych w tys. t (jednostki zatrudniające ponad 9 osób)

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181

Produkcja przetworów 
warzywnych ogółem

1107,8 1143,3 1196,1 1187,5 1311,7 1377,4 1240,0

Produkcja suszy 
warzywnych 

26,8 18,4 30,0 20,0 34,1 33,0 26,0

Udział suszy w produkcji 
przetworów warzywnych 
(w %)

2,4 1,6 2,5 1,7 2,6 2,4 2,1

1/ szacunek IERiGŻ – PIB Źródło: na podstawie danych GUS

Handel zagraniczny
Według danych Comtrade w 2017 r. liderem w światowym eksporcie warzyw 

suszonych (bez suszy grzybowych) były Chiny, których udział sięgał blisko 45% 

wartości globalnego eksportu suszy, przed USA (9%), Niemcami (7%) i Indiami 

(6%). Polska z udziałem 3% zajmowała 7 miejsce (w UE plasowała się na 3 miejscu 

po Niemczech i Holandii). Do największych importerów suszy warzywnych należa‑

ły: Japonia, USA, Niemcy i Holandia. Łączny udział tych krajów w 2017 r. przekra‑

czał 40% wartości światowego importu suszonych warzyw. Udział Polski wynosił 

2%, co dawało 14 miejsce w świecie oraz 7 w UE (po Niemczech, Holandii, Wlk. 

Brytanii, Francji, Belgii i Włoszech).

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów dodatnie saldo polskiego handlu 

zagranicznego suszami warzywnymi (bez suszonych grzybów i ziemniaków) w la‑

tach 2012–2018 było stale dodatnie. W 2018 r. wynosiło 26,1 mln EUR i było 

zdecydowanie większe niż w poprzednich okresach (średnio 18,0 mln EUR w 2015–

2017 i 13,4 mln EUR w 2012–2014).

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)

Rys. 1. Obroty polskiego handlu zagranicznego suszami warzywnymi (w mln EUR)

Eksport
Wartość polskiego eksportu suszy warzywnych (razem z reeksportem)  

 w 2018 r. wynosiła 61,3 mln EUR, co stanowiło 11% łącznego eksportu przetwo‑

rzonych warzyw, wobec 62,0 mln EUR w latach 2015–2017 i 44,1 mln EUR  

 w 2012–2014 (odpowiednio 12 i 10% wartości sprzedaży przetworów warzywnych).

Tabela 2. Polski eksport suszonych warzyw

Wyszczególnienie
Masa (tys. t) Wartość (mln EUR)

2012–2014 2015–2017 2018 2012–2014 2015–2017 2018

Suszone warzywa 
ogółem, w tym:

27,8 37,8 26,2 44,1 62,0 61,3

Marchew 8,0 9,4 11,3 14,7 18,3 22,7

Cebula 11,2 12,0 0,6 5,3 6,0 1,3

Pomidory 0,1 0,3 0,3 0,5 1,5 1,9

Kukurydza cukrowa 0,2 2,9 1,2 0,4 1,7 0,5

Pozostałe* 8,3 13,2 12,8 23,2 34,5 34,8

* pozostałe warzywa pojedyncze i mieszanki warzyw Źródło: na podstawie danych MF

W 2018 r. największe znaczenie w eksporcie suszy warzywnych miały mie‑

szanki suszonych warzyw i pozostałe suszone warzywa pojedyncze (ujęte łącznie 

w Taryfie Celnej jako kod CN 07129090). Ich udział był najwyższy i stanowił niemal 

57% wartości sprzedaży. W relacji do 2015–2017 zwiększył się udział suszu mar‑

chwiowego (z 30 do 37%). Wysokie ceny i mniejsza podaż cebuli zadecydowały 

natomiast o niskim udziale suszu cebulowego – zaledwie 2%, wobec odpowiednio 

10 i 12% w poprzednich okresach. Udział zarówno suszonych pomidorów, jak i su‑

szonej kukurydzy cukrowej wahał się w granicach 1–3%.

*pozostałe warzywa pojedyncze i mieszanki warzyw

 Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)

Rys. 2. Struktura eksportu suszonych warzyw (%, mln EUR)

 W 2018 r. na liście importerów suszy warzywnych z Polski znalazło się 55 

krajów (w 2012 r. – 49). Największym odbiorcą były kraje UE, których udział 

wynosił 83% wartości eksportu suszonych warzyw. Eksport na rynek niemiec‑

ki przekroczył 40%. Drugie miejsce zajmowała Chorwacja (12%), a trzecie USA 

(10%). Na rynki tych krajów kierowane były przede wszystkim suszone mie‑

szanki warzywne oraz susz marchwiowy. Spadek eksportu suszonej cebuli 

w 2018 r. zdecydował o mniejszym udziale Wlk. Brytanii – 2,5% łącznej warto‑

ści eksportu suszonych warzyw, wobec 11% w latach 2012–2014, kiedy su‑

szona cebula stanowiła ponad 80% dostaw suszy warzywnych z Polski na rynek 

brytyjski. Spośród liczących się importerów zmniejszyło się też znaczenie 

Słowacji, Węgier i Serbii, a wzrosło Rumunii i Francji. W latach 2012–2014 

trzecie miejsce wśród odbiorców zajmowała Rosja (po Niemczech i Chorwacji) 

z udziałem blisko 7% łącznej wartości polskiego eksportu suszy warzywnych. 

Na rynek rosyjski kierowane były przede wszystkim suszone mieszanki warzyw‑

ne. W rezultacie wprowadzonego w sierpniu 2014 r. embarga1 eksport suszonych 

warzyw do Rosji nie może być realizowany (poza suszami przeznaczonymi do 

1 Embargo obejmuje świeże warzywa, mrożonki i susze warzywne oraz warzywa tymczasowo 
zakonserwowane. Decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z 24 czerwca 2019 r. zostało przedłużone 
do końca 2020 r.

Tabela 1. Wybrane cechy słodów specjalnych z nasion roślin strączkowych

Słody specjalne typu pilzneńskiego
z nasion roślin strączkowych

Białko 
[% s.m.]

Ekstraktywność 
[% s.m.]

Kruchość 
[%]

Groch gładki słód 6-dniowy 14,0 28,1 54,0

Groch gładki słód 7-dniowy 13,9 32,5 54,3

Groch gładki słód 8-dniowy 14,5 31,2 53,5

Groch pomarszczony słód 6-dniowy 14,1 26,7 63,2

Groch pomarszczony słód 7-dniowy 14,8 34,0 59,8

Groch pomarszczony słód 8-dniowy 13,8 33,3 65,4

Soczewica zielona słód 6-dniowy 14,3 29,5 93,4

Soczewica zielona słód 7-dniowy 14,3 34,1 93,6

Soczewica zielona słód 8-dniowy 14,3 33,6 93,5

Wyka ozima słód 6-dniowy 15,0 18,7 75,4

Wyka ozima słód 7-dniowy 14,9 19,3 74,7

Wyka ozima słód 8-dniowy 14,1 21,0 74,5
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KompleKsowe rozwiązania  
dla browarnictwa
denwel – firma założona  
w roKu 1997 w pradze, czechy

zakładając firmę denwel braliśmy pod uwagę 
budowę jedynie  najnowocześniejszego sprzętu 
procesowego dla browarnictwa. zdecydowaliśmy 
się dostarczać sprzęt i aparaturę procesową,  
która będzie nie tylko doskonała technicznie,  
ale także: wydajna, niezawodna, zapewniająca  
w 100% najwyższe standardy higieniczne.
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Tabela 3. Wybrane cechy brzeczek kongresowych pozyskanych ze słodów strączkowych, pod-
danych kleikowaniu i zacieraniu z 20% udziałem jęczmiennego słodu typu pilzneńskiego

Brzeczki kongresowe ze słodu spe-
cjalnego

z nasion roślin strączkowych plus 
20% słodu jęczmiennego

Ekstrakt brzeczki 
kongresowej 

[°P ] 

Ekstraktywność 
mieszaniny słodu

[% s.m.]

Uproszczona 
wydajność 
warzelni 

[%]

Groch gładki słód 8-dniowy 7,14 63,2 47,3

Groch pomarszczony słód 8-dniowy 5,95 53,0 35,7

Soczewica zielona słód 8-dniowy 7,02 61,9 43,0

Wyka ozima słód  8-dniowy 5,91 52,6 34,7

Dane tabeli 3 wskazują, że przeprowadzenie procesu kleiko-
wania słodów specjalnych z  nasion roślin strączkowych, bez 
użycia preparatów enzymatycznych, pozwala na zwiększenie 
ok. dwukrotne zawartości ekstraktu, ekstraktywności oraz wy-
dajności warzelni. Udowodniono, że możliwe jest pozyskiwanie 
brzeczek o cechach technologicznych zbliżonych do klasycznych 
brzeczek jęczmiennych z nasion roślin strączkowych dzięki po-
łączeniu technologii słodowniczej ze stosunkowo niewielkimi 
modyfikacjami procesu zacierania słodów specjalnych. Prawdo-
podobnie enzymy ze słodu jęczmiennego nie są w stanie w ca-
łości zhydrolizować skrobi zawartej w zacierze ze słodów typu 
pilzneńskiego z nasion roślin strączkowych. Wymaga to dalszych 
badań.

Podsumowanie
Stwierdzono, że wady słodów i brzeczek ze słodów z nasion 

roślin strączkowych nie mogą być poprawione poprzez wydłu-
żanie czasu kiełkowania nasion w zakresie od 6 do 8 dni. Po-

prawę cech technologicznych brzeczek ze słodów strączkowych, 
bez stosowania preparatów enzymatycznych, można osiągnąć 
poprzez dodatkowe kleikowanie zawartej w  nich skrobi  i  za-
cieranie skleikowanych słodów np. z  20-proc. udziałem słodu 
pilzneńskiego. Zabieg kleikowania słodów z nasion roślin strącz-
kowych pozwala na ok. dwukrotne zwiększenie: zawartości eks-
traktu brzeczki do 6–7°P, ekstraktywności mieszaniny słodów do 
53–56% oraz wydajności warzelni do 35–47%. Osiągnięcie więk-
szych wydajności wymaga zmiany proporcji słodu jęczmiennego 
do słodów specjalnych lub użycia preparatów enzymatycznych.
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Płytowy wymiennik ciepła SIGMA
Układy do dealkoholizacji piwa/wina/cydru
Pasteryzacja – ten termin u wielu miłośników piwa, sensoryków czy beer-geeków wywołuje 
nieraz dresz i ciarki. Powtarzając za pl.wikipedia.org „Pasteryzacja to technika konserwacji za 
pomocą odpowiednio dobranego podgrzewania produktów spożywczych, tak aby zniszczyć 
lub zahamować wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych lub enzymów przy jednoczesnym 
zachowaniu smaku produktów i uniknięciu obniżenia ich wartości odżywczych”.

Własnie w tym celu – udoskonalenia procesów termicznych, jakim może być poddawane piwo 
z dużym naciskiem na zachowanie jego walorów smakowych, stworzyliśmy serię wymienników 
SIGMAFIT. Zaprojektowaliśmy wymiennik do zadań specjalnych, dedykowany dla piwowarstwa 
i browarnictwa w każdej skali.
Wysokowydajne płytowe wymienniki ciepła SIGMA z firmy API Schmidt-Bretten, stanowiącej 
część grupy API HEAT Transfer, od dziesięcioleci są z powodzeniem stosowane na całym 
świecie w produkcji i pasteryzacji piwa.
Kolejnym krokiem na drodze rozwoju rodziny płytowych wymienników ciepła SIGMA jest 
zoptymalizowanie serii płytowych wymienników ciepła serii SIGMAFIT o wytrzymałej i prak-
tycznej konstrukcji, które są szczególnie łatwe w konserwacji i ograniczają koszty serwisowania.
Płytowe wymienniki ciepła SIGMA nadają się do obróbki cieplnej mediów pompowalnych 
o natężeniu przepływu od 0,5 m³/h do 200 m³/h, przy wielkości przyłącza do DN 500.
Dealkoholizacja – jak wiadomo powszechnie większość piw bezalkoholowych jest warzona 
w tradycyjny sposób – w ściśle określonym momencie fermentacja jest przerywana, przez co 
nie dopuszcza się do wytworzenia alkoholu. API Schmidt oferuje całkowicie odmienną tech-
nologię produkcji piwa niskoalkoholowego i bezalkoholowego.
Stacje do dealkoholizacji piwa/wina/cydru serii SigmaTec gwarantują doskonały smak piwa 
przy jednoczesnym poziomie zawartości alkoholu do 0,05%. Metoda odparowania alkoholu 
w kolumnie próżniowej stosowana przez API Schmidt wymaga wieloletniej praktyki, znajomości 
technologii oraz precyzyjnej kontroli procesu – wszystko to oferuje swoim klientom stacja 
SigmaTEC oraz zespół technologów i inżynierów API Schmidt.

Stacja dealkohilizacji SigmaTec posiada szereg zalet:
•  Selektywne oddzielanie alkoholu przy minimalnej utracie aromatu
•  Łagodna dealkoholizacja przy użyciu niskiej temperatury i technologii próżniowej
•  Całkowita delakoholizacja do mniej niż 0,05% zawartości alkoholu
•  Optymalne przystosowanie do różnych produktów
•  Mniej niż 10% strat objętości w odniesieniu do wprowadzonej objętości produktu począt-

kowego
•  Wydajność układów od 4–100 hl/h i więcej
•  Nieprzerwana praca, automatyczne sterowanie
•  Systemy SIGMATEC są przyjazne dla środowiska: brak problemów ze ściekami – nie ma 

konieczności usuwania ścieków!
•  Alkohol do celów przemysłowych jako końcowy produkt wtórny – gotowy do sprzedaży

Obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła SIGMA w procesie warzenia piwa:
Warzelnia: podgrzewacz brzeczki, kadziowy kondensator oparów, chłodnica kondensatu
Prowadzenie brzeczki: klasyczna chłodnica brzeczki – 2-stopniowa lub 1-stopniowa, wstępna 
chłodnica brzeczki, chłodnica wody warzelniczej
Fermentownia: chłodnica młodego piwa, chłodnica drożdży
Leżakownia: chłodnica piwa
Procesy ciśnieniowe: pasteryzator do piwa i do napojów bezalkoholowych, nagrzewnica/
chłodnica piwa
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Brytyjskie powiedzonko 
mówi, że „dżentelmeni o pieniądzach 
nie rozmawiają”… Gdyby iść tym 
tokiem rozumowania to wypada-
łoby stwierdzić, że polscy piwo-
warzy i browarnicy to prawdziwi 
dżentelmeni, i to starej daty… 
Czy tak jest? Nie wiem. Pewne 

jest natomiast to, że wśród piwowarów/dżentelmenów 
sprawy dotyczące finansów, zwłaszcza przeznaczonych na 
prowadzenie biznesu, poruszane są niezbyt często.

Moim zdaniem to wielka szkoda, że finansowanie bro-
warów nie stanowi tematu poruszanego częściej. Co prawda 
finanse wydają się mniej atrakcyjne niż nowości, czy rynko-
we trendy, stanowią jednak fundament, na którym budowa-
ne są wszystkie branżowe przedsięwzięcia. Ba! W zakresie 
finansowania branży możemy w ostatnim czasie obserwo-
wać bardzo ciekawe zjawiska, które pozwalają na wdrażanie 
rozwiązań innowacyjnych, czy realizację marzeń o swoim 
własnym zakładzie. Dzieje się tak, gdyż nowe sposoby 
gromadzenia środków i realizacji poszczególnych celów 
biznesowych otwierają nowe – do tej chwili niedostępne – 
możliwości, zwłaszcza przed browarami małymi.

Przegląd zagadnień finansowych zacznijmy od naj-
większych. Wszak wielkie koncerny nie tylko dostarczają 
zdecydowanej większości piwa dostępnego na rynku, ale 
także stanowią jego największą siłę finansową.

Polskie koncerny piwowarskie od strony finansowej 
korzystają z dobrodziejstwa bycia częścią międzynarodo-
wych korporacji. Co prawda realizują własne cele i strate-
gie, ale zawsze mogą liczyć na wsparcie firmy matki, która 
zadba czy to o finansowanie, czy optymalizację na każdym 
poziomie.

Najnudniej pod względem ekonomicznym wygląda 
Carlsberg, który stabilnie dzierży pozycję trzeciej siły 
polskiego piwa. Grupa nie dokonuje mocnych roszad czy 
śmiałych kroków, ale optymalizuje zarzadzanie przez wy-
korzystywanie międzynarodowych powiązań (zarządzania 
surowcami czy produkcją).

Na tym tle nieco ciekawiej prezentuje się Kompania 
Piwowarska. Jak wiadomo, jeszcze jakiś czas temu miała 
stanowić część zasobów światowego lidera. Niestety na sku-
tek zawirowań związanych z dokonywaniem największej od 
lat transakcji w branży browarniczej oraz dużego nasycenia 
Europy Środkowej browarami, została sprzedana (wraz 
z browarami w innych krajach) japońskiemu właścicielowi. 
Był to ciekawy ruch, gdyż Japończycy kupili piwny biznes 
w odległej Europie, który w momencie nabycia był większy 
niż ich własna firma.

Grupa Żywiec swoją stabilną sytuację zawdzięcza za-
równo pracy własnej, jak i wsparciu Heinekena, czyli wła-
ściciela Grupy. Jednak co jakiś czas prasa branżowa donosi, 
że GŻ – a to zaciąga od Heinekena pożyczkę na wzmoc-
nienie działań bieżących, a to pożycza pieniądze w celu 
odkupienia od niej samej Browaru Zamkowego Cieszyn. 
Ten ostatni w ramach tych zmian stał się piwnym „kotem 

Skąd wziąć kasę na piwo?
Schrödingera”, który zarazem jest i nie jest częścią rodziny 
Grupy Żywiec (Heinekena).

Równie ciekawie sytuacja ma się na kolejnym szcze-
blu naszej polskiej piwnej drabiny. Większość z browarów 
regionalnych ma stabilne i od dłuższego czasu ugruntowa-
ne zasady funkcjonowania. Browary regionalne pozostają 
firmami rodzinnymi lub prowadzonymi stabilnie przez 
okrzepłe zarządy. Z ciekawszych działań ostatniego okresu 
warto zauważyć symbiozę miłosławskiej Fortuny i Browaru 
Grodzisk.

Jednak na „średnim szczeblu” znajdują się także ele-
menty o znacznej dynamice. Pierwszym z nich jest Browar 
Gontyniec, który wpierw rósł i cechował się dużą dynami-
ką, by ostatecznie ratować się pożyczkami od właściciela, 
a obecnie zapowiadać potrzebę restrukturyzacji i zmiany 
modelu biznesowego.

Jeszcze ciekawszym przykładem jest casus Browarów 
Regionalnych Jakubiak. Grupa w swojej szczytowej fazie 
rozwoju składała się z browarów w: Ciechanowie, Lwów-
ku Śląskim, Bojanowie, Tenczynku oraz planowanych 
inwestycji w Darłowie i Biskupcu. Pierwszym ciekawym 
ekonomicznie ruchem była sprzedaż browaru w Tenczynku. 
Transakcja ta miała wymiar nie tylko ekonomiczny, ale tak-
że polityczny. Browar w Tenczynku został sprzedany przez 
wschodzącą gwiazdę polityki – Marka Jakubiaka gwieździe 
gasnącej, czyli Januszowi Palikotowi. Na tym jednak nie 
koniec. Po pewnym czasie w branży gruchnęła wieść, że 
także pozostałe browary BRJ są na sprzedaż (Ciechan – 
za 60 mln zł, Bojan – 28 mln zł, Lwówek – 20 mln zł). 
Jednak mimo zapowiedzi o bardzo dużym zainteresowaniu 
ze strony inwestorów, do finalizacji sprzedaży nie doszło. 
Ciechan pozostaje sercem BRJ. Browar w Bojanowie został 
wyłączony jako osobny podmiot i jest zarządzany przez 
Macieja Jakubiaka.

Najciekawiej zadziało się w Lwówku. Ten zakład BRJ 
wydzierżawił spółce Doctor Brew. W okresie dzierżawy 
Doctor Brew zarządzać ma produkcją piwa zarówno spod 
znaku Dr Brew, jak Browar Lwówek. Dodatkowo, do paź-

Paweł Błażewicz
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dziernika 2020 r., strony umowy zastrzegły prawo pierwo-
kupu na rzecz dzierżawcy.

Sprawa związana z dzierżawą, doinwestowaniem czy 
planowanym kupnem lwóweckiego browaru jest tym 
ciekawsza, że Doctor Brew w celu zapewnienia środków 
(jak zapowiadano – operacyjnych) rozpoczął w polskim 
browarnictwie erę „crowdfundingową”, czyli pozyskiwania 
środków w zbiórkach publicznych. W ramach akcji Doctor 
Brew planował zebrać 2 mln złotych, jednak efekt zbiórki 
przeszedł oczekiwania kończąc się na 3,2 mln zł zgroma-
dzonego kapitału.

Stwierdzenie, że zbiórka publiczna organizowana przez 
Doctor Brew na browar w Lwówku rozpoczęła erę publicz-
nego finansowania polskiego browarnictwa jest pewnym 
nadużyciem. Równolegle bowiem zaczął się boom cro-
wdfundingu w browarnictwie rzemieślniczym.

Jeżeli mnie pamięć nie myli, pierwszą tego typu ini-
cjatywą była zbiórka Browaru Inne Beczki. Jej celem było 
stworzenie przestrzeni, z której korzystać mogłyby przede 
wszystkim inicjatywy kontraktowe. Zaraz potem swoją 
aktywność rozpoczął Browar Jastrzębie, który zgromadził 
poważne środki na swoje przedsięwzięcie (które finalnie 
składać się ma z browarów w Jastrzębiu Zdroju i Lidzbarku 
Warmińskim). Publiczne zbiórki przeprowadzały także 
inne browary –  Brodacz, czy ostatnio Brokreacja. Z tego co 
pamiętam, to także w tych przypadkach udało się zgroma-
dzić budżety przekraczające milion złotych.

Nieco inny model zbiórki publicznej prowadziła Mazur-
ska Manufaktura Alkoholi. Firma ta, zajmująca się rozle-
wem destylatów, chciała pozyskać środki na dalszy rozwój, 
którego długofalowym celem jest przywrócenie świetności 
zabytkowego, szczycieńskiego Browaru Jurand. Ta zbiórka 
budziła duże zainteresowanie nie tylko z powodu celów, 
na jakie miały być przeznaczone środki, ale także przez 
zaangażowanie gwiazdy tv – Magdy Gessler.

Wydaje się, że wraz z rozwojem piwnej sceny tego typu 
zbiórki – mające w sobie elementy zarówno ekonomiczne, 
jak i społeczne – będą pojawiały się coraz częściej, choć nie 
wiem, czy z czasem ich skala nie stanie się bardziej lokalna.

Jednak cały ten tekst nie byłby pełny, gdyby nie przy-
toczono jeszcze jednego przykładu – Browaru Pinta. Otóż 
Pinta może uchodzić za wzór nowoczesnego pozyskiwania 
środków na działalność. Co prawda przez pierwsze lata 
Pinta działała jako browar kontraktowy, ale gdy podjęła 
decyzję o „materializacji” zakładu zrobiła to w sposób 
ciekawy, nowoczesny i skuteczny. Sama lokalizacja browaru 
wiązała się z korzystaniem z potencjału specjalnych stref 
sprzyjających rozwojowi biznesu (stref ekonomicznych czy 
parków naukowo-technologicznych). Kolejnym stymulato-
rem rozwoju Pinty było to, że skoro jest to browar nowo-
czesny i obserwujący światowe trendy, to wprowadzane roz-
wiązania zawierać będą elementy innowacyjne. W tym celu 
inwestorzy postarali się o sięgnięcie po środki projektowe, 
które pozwoliły na współudział środków publicznych w bu-
dowaniu pintowego browaru w podżywieckim Wieprzu.

Sukces łączenia własnej pomysłowości z wiedzą oraz 
innowacyjnością, który doprowadza do wzbogacania 
własnych finansów środkami publicznymi, w przypadku 
Browaru Pinta, sięgnął zenitu w przypadku projektu „Pinta 
Barrel Brewing”. Ten piwny poligon, w którym Pinta chce 

łączyć najnowsze trendy piwowarskie z leżakowaniem piw 
w beczkach, jest najlepszym przykładem innowacyjnych 
sposobów gromadzenia finansów w browarze.

W tym wypadku na sukces – na razie finansowy, choć 
jestem przekonany, że niedługo także piwny – złożyły się 
akcja crowdfundingowa, w ramach której zgromadzono 
4,15 mln złotych oraz dofinansowanie na poziomie 1,5 
mln złotych otrzymane z BGK (w ramach projektu „Wdro-
żenie innowacyjnej technologii fermentacji brzeczki piwnej 
z wykorzystaniem mikroorganizmów innych niż drożdże 
piwowarskie Saccharomyces cerevisiae” w ramach PO Inteli-
gentny Rozwój). Te dwa elementy składowe pozwoliły nie 
tylko zebrać środki na planowaną inwestycję, ale także ją 
przekroczyć…

Wszystkie przytoczone przykłady finansowania branży 
browarniczej pokazują, że nie mamy się czego wstydzić 
i polskie browary nie odbiegają od światowych trendów 
w zakresie zdobywania kapitału i jego inwestycji. Osobiście 
nie jestem fanem zbiórek publicznych, gdyż crowdfunding 
w naszym kraju nie jest ani „zrzutką” znajomych, ani emi-
sją publiczną. Z obu czerpie zarówno te dobre, jak  
i niezbyt jasne elementy. Z dumą natomiast obserwuję, jak 
polskie inicjatywy piwne czerpią ze środków publicznych 
(krajowych, czy unijnych). A dumę tę czuję, gdy środki te 
pozyskiwane są na działania w zakresie badawczo-rozwojo-
wym czy innowacyjnym.

www.spomasz.biz.pl
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L epiej pod każdym względem: browar Rothaus 
zdecydował się na wybór rozlewarki KHS Inno-
fill Glass DRS i czerpie teraz korzyści z jej wielu 
nowych, znaczących funkcji. Szereg usprawnień 

wprowadzonych przez KHS do swojej rozlewarki oznacza 
dla browaru niezawodne oraz niezwykle wydajne butel-
kowanie piwa.

Nazwa maszyny nie jest nowa. KHS już od wielu lat dostar-
cza klientom znaną i cenioną rozlewarkę do butelek szklanych 
Innofill Glass DRS, wielokrotnie w przeszłości wzbogacaną 
o nowe funkcje, w zależności od potrzeb klientów. Rozlewar-
ka, aktualnie pracująca w browarze Badische Staatsbrauerei 
Rothaus AG, jest jednak na swój sposób wyjątkowa. Ta ela-
styczna maszyna karuzelowa o 132 nalewakach, pozwalająca 
na napełnianie aż do 50 000 butelek na godzinę, zapewnia 
higieniczne rozlewanie przy niskim zużyciu CO2 i innych me-
diów. Czerpiąc ze 150 lat doświadczenia w produkcji maszyn 
browarniczych, KHS znacząco usprawnił co najmniej cztery 
aspekty swojej popularnej rozlewarki.

Szwarcwaldzki browar Rothaus rozlewa butelki o rozmia-
rach 0,5 oraz 0,33 l, a krótkie okresy zmiany części formato-
wych zapewniają wysoki poziom wydajności oraz elastyczności 
w planowaniu produkcji. W tym celu KHS oferuje jako nowy 
standard higieniczny system szybkiego mocowania QUIC-
KLOCK. Zmiana elementów prowadnic butelek odbywa się 
za pomocą zaledwie kilku ustawień manualnych, bez użycia 
narzędzi, a elementy te zostają zamocowane dzięki połączeniu 
kształtowemu pomiędzy częściami formatowymi a uchwytami. 
Czas przestawienia w przypadku rozlewarki z zamykarką zo-
staje skrócony nawet o 33%, do ok. 15–20 min. „Ergonomiczne 
uchwyty przełączające służące do zwolnienia i zamocowania, są stabilne 
i odporne na oddziaływanie stłuczki szklanej lub chemikaliów”, wyja-

Browar Rothaus wraz z KHS 
robi krok w przyszłość 
w rozlewnictwie w opakowania szklane

śnia Ludwig Clüsserath, kierownik działu projektów techniki 
rozlewu KHS.

Inteligentna technologia w kompaktowej formie
Aby zapobiegać uszkodzeniom butelek, rozlewarka Innofill 

Glass DRS wyposażona jest ponadto w zgłoszony do opa-
tentowania system łagodnego zatrzymywania SOFTSTOP. 
Ten sterowany przez czujniki stoper butelek o kompaktowej 
i higienicznej budowie aktywowany jest przy pełnej wydajno-
ści. Zapora świetlna mierzy tu odstępy pomiędzy butelkami 
podczas doprowadzania ich do rozlewarki. Następnie klin ha-
mujący zapewnia delikatne wyhamowanie strumienia butelek, 
dzięki czemu procesy rozlewu i spieniania realizowane są przy 
nieustannie wysokiej wydajności. System zapewnia stałą ja-
kość napełniania oraz brak konieczności zmiany formatów. 
Dodatkowo, nowa rama hamująca oznacza brak dodatkowego 
scuffingu1 oraz niższy poziom hałasu.

Unikalna konstrukcja zaworu nalewającego gwarantująca 
wyższą jakość

Unikalny system wsparcia diagnostycznego DIAS z wysoką 
dokładnością dokumentuje proces rozlewania. Czujniki ciśnie-
niowe w każdym z nalewaków zapewniają stałe monitorowanie 
ciśnienia, czasu i sekwencji kroków bez przerw w pracy. Na 
szczególną uwagę zasługuje również kontrola procesu ewa-
kuacji powietrza z butelki, która zapewnia niskie przyjęcie 
tlenu. Pęknięte butelki są wykrywane w każdym momencie 
pracy, w którym to przypadku uruchomiona zostaje procedura 
„Bottle Burst”2. Dane z czujników można wyświetlić na ekra-
nie w postaci wykresu ciśnienia. „Dzięki temu operatorzy zyskują 
możliwość szybkiego wykrywania błędów”, podkreśla L. Clüsserath. 
W praktyce prowadzi to nie tylko do sprawnie ukierunkowa-
nej i szybkiej naprawy oraz odciążenia operatorów, lecz służy 
również jako podstawa prewencji konserwacyjnej. Dane te 
umożliwiają statystyczną ocenę rezultatów, na podstawie któ-
rej można z wyprzedzeniem rozpoznać ewentualne przyszłe 

1 Scuffing jest angielskim pojęciem na określenie zużycia ściernego i adhezyjnego. 
W przemyśle produkcji napojów oznacza on widoczne ślady w najszerszych miej-
scach butelki. Powstają one np. na przenośnikach taśmowych lub w skrzynkach.
2 Bottle Burst – ang. pęknięcie butelki – w czasie procesu napełniania pęknięte 
butelki są wykrywane i usuwane z produkcji przez ustaloną procedurę, np. aby 
zapobiec skażeniu innych opakowań przez możliwe rozpryski produktu.50 000 butelek na godzinę

132 nalewaki
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źródła błędów i zlecić ich usunięcie. Zapewnia to utrzymanie 
niezmiennego poziomu jakości i zapobiega nieplanowanym 
przerwom w bieżącej pracy.

Kolejną niekwestionowaną zaletą jest kontrolowany kamerą 
układ wypieniania piwa OPTICAM HPI3. System ten generuje 
pianę, za pomocą której wypychany jest pozostający w butelce 
tlen, co ma ogromny wpływ na jakość końcową piwa. Ponie-
waż jednak spienianie zależne jest od różnych parametrów 

w procesie napełniania, przy użyciu nowe-
go systemu firma KHS umożliwia ciągłą 
kontrolę i regulację piany, niezależnie od 
operatora. Dzięki systemowi OPTICAM 
Rothaus może z  jednej strony zapobie-
gać zbyt wysokim stratom piwa na skutek 
nadmiernego spieniania, a  jednocześnie 
rozpoznawać również niewystarczająco 
spienione butelki i odrzucać je w procesie 
sortowania. W przypadku zbyt wysokiego 
współczynnika występowania nieprawi-
dłowości, produkcja zostaje automatycz-
nie zatrzymana, aby operatorzy mogli zna-
leźć źródło błędu na przejrzystej analizie.

Dzięki zastosowaniu mechanicznych 
oraz cyfrowych systemów SOFTSTOP, 
DIAS oraz OPTICAM maszyna KHS 
w browarze Rothaus gwarantuje wysoką 
jakość piwa w trakcie całego procesu roz-
lewania.

(Fot. Źródło: Grupa KHS)

3 W celu redukcji tlenu szczątkowego piwo przed zamknięciem doprowadzane 
jest przez delikatny strumień wody do nadmiernego spienienia: to tzw. wtrysk 
wysokociśnieniowy (HPI ang. High Pressure Injection).

Rozlewarka KHS do butelek szklanych Innofill Glass DRS 

Rothaus Tannenzäpfle

Zadowoleni partnerzy: Mike Herrmann, KHS; Daniel Schnitzer, 
zakładowy kontroler rozlewu w browarze Rothaus i Ludwig Clüsserath, KHS

Craft Master Grand
Najmłodsze dziecko z rodziny Craft Master

• Pojemność do krawędzi 47 cl

• Max. cecha 0,3 l

• Piętrowalny

Rastal - wiodący producent szkła w segmencie 
piw rzemieślniczych. Produkcja w Gliwicach.
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N a ogólną jakość piwa ma wpływ jego stabil-
ność fizykochemiczna, sensoryczna i mikro-
biologiczna. Od nich zależy trwałość piwa 
podawana przez producentów na etykietach 

butelek i puszek. Lecz dla wielu konsumentów jest równie 
ważne (a może nawet najważniejsze), aby ich ulubione 
piwo z następnych serii produkcyjnych smakowało tak 
samo. Jeśli bowiem po jakimś czasie zauważą istotne zmia-
ny w jego profilu smakowo-zapachowym to niewykluczone, 
że rozpoczną poszukiwanie innego piwa...

Utrzymanie powtarzalnych cech sensorycznych piwa 
w kolejnych seriach produkcyjnych nie jest dla producen-
tów zadaniem łatwym. Z podobnym problemem borykają 
się także niektórzy producenci win, którzy na etykietach 
butelek lub w reklamach zamieszczają poetyckie opisy 
o niepowtarzalnych zaletach swoich win i tym samym 
maskują nienajlepszą powtarzalność ich profili smakowo
-zapachowych (a także jakość). Warto przypomnieć o tym, 
że kiedyś wina najpierw się próbowało, a dopiero potem 
kupowało. Na szczęście ten dobry zwyczaj został jeszcze 
zachowany (także dla piw) na niektórych krajowych i za-
granicznych targach i jarmarkach oraz w wielu winiarniach 
i browarach.

Jest kilka istotnych wymagań niezbędnych do wyprodu-
kowania piwa o wysokiej jakości. Przede wszystkim odpo-
wiedni dobór specjalnych, wysokojakościowych surowców 
(słodu, chmielu), dobrych jakościowo szczepów drożdży 
właściwie zagospodarowanych w browarze, stosowanie bio-
logicznego zakwaszania oraz prowadzenie zimnej fermen-
tacji i odpowiednio długiego zimnego procesu dojrzewania. 
Spełnienie tych wymagań (wg wstępnych obliczeń) powo-
duje w małych browarach w UE wzrost kosztów produkcji 
o ok. 3 euro/hl piwa. Problem w tym, że niewiele to jed-
nak pomoże, jeśli technologom w małych browarach 
nie uda się zapewnić dobrej powtarzalności produkcji 
kolejnych warek piwa. Czasami wystarczy, że do produk-
cji piwa trafi słód lub chmiel/granulat chmielowy z nowej 
dostawy lub od innego producenta, lub nie zostaną w pełni 
zachowane te same warunki fermentacji lub dojrzewania 
piwa, a odchyłki w zakresie profilu smakowo-zapachowo-
goryczkowego piw z kolejnych warek pojawią się jak grzyby 
po deszczu. Potwierdzeniem dobrej powtarzalności 
produkcji piwa są nie tylko zbieżne wyniki analityczne 
piw z kolejnych warek dotyczące takich parametrów, 
jak: moc brzeczki podstawowej, zawartość alkoholu, 
pH, gęstość, poziom goryczy i lepkość, ale przede 
wszystkim zbieżne wyniki ocen sensorycznych, prze-
prowadzonych przez dobrze przeszkolony kilkuosobo-
wy panel degustacyjny.

Czy możliwe jest warzenie 
powtarzalnych piw 
w małych browarach?

Czy wszystkie małe browary (kraftowe, mikro- i re-
stauracyjne) dysponują takimi panelami do wychwycenia 
różnic w zapachu, smaku, goryczki i smakowitości/pijal-
ności w piwach z kolejnych warek? Jeśli tak, to w jakim 
stopniu wyniki ich ocen przekładają się na wyniki ocen 
konsumentów?

O ile w dużych zautomatyzowanych współczesnych 
browarach o dużych wybiciach zapewnienie powtarzalności 
piw jest łatwiejsze do zrealizowania, o tyle w niezautoma-
tyzowanych małych browarach o niewielkich wybiciach, 
w których wiele czynności wykonywanych jest ręcznie 
przez piwowarów, może to być sporym wyzwaniem, choć 
– jak wykazały wyniki badań doświadczalnych, przeprowa-
dzonych w Centrum Badawczym w Weihenstephan – jest 
to możliwe.

Wracając do wspomnianych już zagadnień sensorycz-
nych, a w szczególności do testów sensorycznych, warto 
wspomnieć o testach trójkątowych, które stosowane są 
m.in. do sprawdzenia stopnia przydatności potencjalnych 
degustatorów do oceny jakości produktów spożywczych 
(także piwa). W praktyce dla przeszkolonych degustato-
rów testy te są przydatne do sprawdzania, czy pomiędzy 
dwoma produktami spożywczymi (np. piwami) z kolejnych 
serii produkcyjnych występują niewielkie różnice w zakre-
sie cech sensorycznych. Testy polegają na tym, że w tzw. 
trójkątach (z których każdy obejmuje trzy odpowiednio 
oznakowane próbki piwa rozlane do 3 szklanek z ciemne-
go szkła) degustatorzy mają za zadanie wskazać próbkę 
odmienną od dwóch pozostałych identycznych prób. Na 
podstawie wyników takich testów nie tylko na świeżych 
piwach, ale także na piwach o określonym stopniu zesta-
rzenia, można wstępnie ocenić, czy piwa z dwóch różnych 
serii produkcyjnych wykazują nieco odmienny, czy po-
wtarzalny profil sensoryczny. Najlepiej jednak dokonać 
takiej oceny przy wykorzystaniu odpowiednich metod 
statystycznych. Przyjmuje się, że różnica pomiędzy dwiema 
ocenianymi próbkami jest istotna wtedy, kiedy liczba 
prawidłowych odpowiedzi w testach trójkątowych przy 
uwzględnieniu wszystkich odpowiedzi i przy założonych 
poziomach istotności a =0,05, a =0,01 i a =0,001 wynosi 
np. dla 10-osobowego panelu degustacyjnego odpowiednio 
co najmniej 7, 8 i 9, a dla 8-osobowego panelu co najmniej 
6, 7 i 8.

Taką metodę oceny wyników zastosowano we wspo-
mnianym już Centrum Badawczym w Weihenstephan, 
gdzie w ramach prowadzonych kursów dla piwowarów 
sprawdzono, czy możliwe jest wyprodukowanie powta-
rzalnych piw w małej skali. Uwarzono tam 3 piwa do-
świadczalne: Pilsnera, Hefeweizena i Kölscha w skali 1 hl 
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W   maju br. Związek Pracodawców Przemy-
słu Piwowarskiego w Polsce i Stowarzy-
szenie Regionalnych Browarów Polskich 
wspólnie uzgodniły i przyjęły definicję 

piwa, która w dużym stopniu przywróciła jej zapisy za-
mieszczone w nieobowiązującej od marca 2006 r. Normie 
na Piwo PN-A-79098:1995. Za bardzo ważne należy uznać 
przywrócenie zapisu dot. łącznej ilości dodawanych surow-
ców niesłodowanych, która nie może zastąpić więcej niż 
45% słodu we wsadzie surowcowym do produkcji piwa. Tym 
bardziej, że od marca 2006 r. na polskim rynku zadomowiło 
się wiele tanich napojów piwopodobnych, określanych przez 
ich producentów – piwami. Są one „wytwarzane” m.in. przy 
wykorzystaniu nadmiernego wkładu surowców niesłodo-
wanych, a ich cechy sensoryczne nie mają wiele wspólnego 
z cechami sensorycznymi piwa.

Surowce niesłodowane wg dawnej definicji – to ziarna 
zbóż niepoddawane procesowi kiełkowania, wg obecnej 
definicji – to inne niż słód źródła węglowodanów, stosowane 
do produkcji brzeczki (jęczmień, kukurydza, ryż, pszenica), 
a także cukier (sacharoza) oraz syropy cukrowe i glukozowe.

Jęczmień niesłodowany – to pod względem techno-
logicznym i organoleptycznym najlepszy zamiennik słodu 
z uwagi na podobne parametry fizykochemiczne. Jego 
udział w zasypie powyżej 20% powoduje jednak pogorszenie 
przebiegu filtracji, a także obniżenie ekstraktywności zacieru 
i wymaga użycia preparatów enzymatycznych. Problemem 
może być niekiedy odpowiednie jego zmielenie, ponieważ 
jest twardszy od słodu, jednak stosowanie go w postaci 
śruty jęczmiennej lub płatków ziarna z łuską lub bez łuski 
wskazuje na szereg zalet, jak nadawanie piwu typowego 
zapachu i smaku zbożowego i kształtowanie smakowitości 
podobnej do tej, jaką wykazują piwa produkowane ze słodu. 
Może być zacierany razem ze słodem, ponieważ temperatura 
kleikowania skrobi jęczmiennej i słodowej w obecności wody 
o temperaturze powodującej powstawanie kleików z gałeczek 
skrobi są zbliżone, co umożliwia jej hydrolizę przez enzymy 
słodu podczas jego zacierania. Zapewnia także odpowiednią 
ilość łuski jako materiał filtracyjny. Zawiera 10–12% białka 
i tak jak słód jest źródłem białka średniocząsteczkowego 
i beta-glukanów odpowiedzialnych za stabilność piany. 
Podobnie jak słód zawiera garbniki (0,3–0,4%) o działaniu 
antyutleniającym podczas zacierania i dalszych etapów 
produkcji piwa. Zawiera niewiele tłuszczu (ok. 1%) i tym 
samym nie pogarsza pienistości piwa.

Kukurydza jest jednym z najczęściej stosowanych 
zamienników słodu. Zawiera zbliżoną do jęczmienia ilość 
białka (9–12%), lecz znacznie większą ilość tłuszczu (ok. 

Dlaczego musi być ograniczona łączna ilość 
dodawanych surowców niesłodowanych 
we wsadzie surowcowym do produkcji piwa?

4%), zlokalizowanego głównie w zarodkach ziaren. Usunię-
cie zarodków przed przemiałem (tzw. odtłuszczenie kuku-
rydzy) obniża jego zawartość do ok. 1,2%, ale także białka 
do 7–9%, co zmniejsza zawartość związków białkowych 
w brzeczce i tym samym w piwie. W wyniku przemiału 
ziaren kukurydzy uzyskuje się grys i kaszkę kukurydzianą, 
które wymagają kleikowania. Temperatura kleikowania skro-
bi kukurydzianej jest wyższa niż skrobi jęczmiennej i wynosi 
65–75°C. Stosowanie kukurydzy do produkcji piwa powodu-
je zmniejszenie zawartości beta-glukanów w brzeczce i tym 
samym wpływa na usprawnienie filtracji z powodu rozcień-
czenia składników brzeczki utrudniających filtrację oraz 
zmniejszenie zawartości garbników, ciał gorzkich w brzeczce 
i związków Maillarda, a tym samym wpływa na rozjaśnie-
nie barwy piwa. Niestety stosowanie kukurydzy powoduje 
także bardzo niekorzystne zwiększenie zawartości tłuszczu 
w zacieranej brzeczce. Jeśli do produkcji piwa używa się 
niewłaściwie odtłuszczonej (i zazwyczaj taniej) kukurydzy 
o zawartości tłuszczu powyżej 1,2%, to wyraźnie pogarsza 
się pienistość piwa, podobnie jak wspomniane już obniżenie 
zawartości związków białkowych w brzeczce i piwie, które 
ponadto pogarsza jeszcze jego smakowitość. Stosowanie 
kukurydzy zubaża także piwo w związki aromatyczne ty-
powe dla słodu; prowadzi to do zmniejszenia intensywności 
typowego zapachu i smaku słodowego w piwie i tym samym 
osłabienia jego smakowitości. Ponadto w piwie z reguły 
występuje mniej lub bardziej wyczuwalny (i nietypowy dla 
piwa) zapach i smak kukurydzy!

Ryż zawiera dużo skrobi (85–90%), lecz mało białka 
(5–8%), które jest trudno rozpuszczalne, co wymaga mody-
fikacji procesu zacierania brzeczki (cały azot aminowy musi 
pochodzić ze słodu). Zawiera także mało tłuszczu (0,2–1%), 
co nie powoduje pogorszenia pienistości piwa. Małe i twarde 
ziarenka skrobi ryżu silniej pęcznieją niż ziarenka skrobi in-
nych zbóż, a to wymaga użycia większej ilości wody podczas 
kleikowania. W temperaturze kleikowania skrobi ryżowej 
(75–80°C) amylazy słodowe szybko tracą aktywność i prze-
stają ją upłynniać. Konieczne jest zatem stosowanie termo-
stabilnych amylaz pochodzenia bakteryjnego, które zacho-
wują pełną aktywność przez długi czas w tych wartościach 
temperatury. Ryż stosowany jest do produkcji piwa głównie 
w postaci grysiku, zmielonego w browarze lub dostarczonego 
w tej postaci do browaru, i po zmieszaniu z częścią zacieru 
słodowego jest dodawany do kotła zaciernego. Może także 
występować w postaci płatków ryżowych, które są dodawane 
do zacieru bez wstępnego gotowania.

Wprawdzie stosowanie ryżu skutecznie rozjaśnia barwę 
piwa, lecz zubaża piwo w związki aromatyczne charaktery-
styczne dla słodu (ryż jest praktycznie pozbawiony smaku), 
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O jakości piany w piwie decyduje jakość stosowanych 
surowców oraz przebieg całego procesu produkcji 
piwa. Ale czy tylko? Zwraca na to uwagę prof. Ludwig 
Narziss, guru światowego piwowarstwa, na łamach 
znanego na całym świecie autorskiego podręcznika 

do piwowarstwa „Abriss der Bierbraurei”: Wyszynk piwa jest ostatnim 
etapem, na którym popełnianych jest szereg błędów pogarszających jakość 
piwa, w tym także jego pienistość. Przekraczanie ciśnienia nasycenia 
dwutlenku węgla w przewodach urządzeń wyszynkowych lub używanie 
nieodpowiedniego osprzętu wyszynkowego, a także niedostateczny poziom 
czystości przewodów z piwem są w równym stopniu niekorzystne jak 
rozlewanie piwa do źle umytych szklanek lub kufli, zawierających pozosta-
łości tłuszczu lub/i wykazujących obce zapachy z powodu niewłaściwego 
przechowywania.
Już sto lat temu co sprytniejsi oberżyści nalewali piwo do 

dzbanów tak, aby było w nich dużo piany i w ten sposób oszczędzali 
na piwie. Lecz nie mniej sprytni bywalcy karczm i oberży stosowali 
zabieg polegający na przetarciu wnętrza dzbana przed jego napełnie-
niem plasterkiem bogatej w tłuszcz słoniny, co skutecznie gasiło pianę 
i zmuszało oberżystę do pełniejszego napełnienia dzbana. Warto 
nadmienić, że w tamtych czasach nie przywiązywano dużej wagi do 
piany w piwie konsumowanym z dzbanów.  
Wspomniany tłuszcz (niekoniecznie ze słoniny) jest wrogiem 

współcześnie produkowanych piw, a jego obecność w piwach 
nawet w śladowych ilościach, np. z niedomytych szklanek i kufli, 
ogranicza powstawanie piany w piwie wskutek niszczenia obecnych 
w nim pęcherzyków z dwutlenkiem węgla. Brak białej, gęstej piany 
w piwie w szklance lub kuflu osłabia także wrażenie estetyczne piwa, 
do którego współczesny konsument przywiązuje dużą wagę. Obec-
ność śladowych ilości tłuszczu w piwie pogarsza także jego walory 
sensoryczne. Piana spełnia bowiem także rolę „dekla ochronnego”, 
który ogranicza uwalnianie się pęcherzyków dwutlenku węgla z piwa, 
zawierających wiele cennych związków smakowo-zapachowych (np. 
lotnych olejków chmielowych, aldehydów i estrów) i tym samym 
dłużej utrzymuje zarówno odpowiednie nasycenie dwutlenkiem 
węgla, jak i charakterystyczny bukiet smakowo-zapachowy piwa. 
Nasycenie w piwie jest ważnym parametrem sensorycznym i w dużym 
stopniu decyduje o smakowitości piwa. Ponadto piana chroni piwo 
przed kontaktem z powietrzem (tlenem). Dzięki temu piwo dłużej 
zachowuje świeżość, co jest nie bez znaczenia wtedy, kiedy jest 
powoli konsumowane. 
Dużym zagrożeniem dla piany może być także obecność na 

szklankach i kuflach, a w konsekwencji w piwie, śladowych ilości 
szminki, która zawiera tłuszcze, a także woski. Ponadto widok nie 
do końca umytego szkła z pewnością nie zachęca do picia piwa. 
W celu skutecznego usunięcia pozostałości tłuszczu i szminki 
należy myć szklanki i kufle najpierw świeżą ciepłą wodą za pomocą 
specjalnej szczoteczki (używanej tylko do mycia szkła po piwie!), 
a następnie świeżą zimną wodą. Po zakończeniu mycia niezbędne 
jest dwu-, a nawet trzykrotne płukanie szkła świeżą wodą. Do mycia 
szkła można co prawda używać dostępnych środków myjących, 
lecz trzeba pamiętać, że ich pozostałość na szkle niszczy pęcherzyki 

piany w piwie równie skutecznie jak ślady tłuszczu, a ponadto mogą 
one wykazywać obce zapachy i smaki. Umyte szkło pozostawia 
się do wyschnięcia. Nie należy wycierać mokrych ani przecierać 
suchych szklanek i kufli ściereczkami. Mogą one zawierać ślady 
tłuszczu lub wosku, a także z reguły pozostawiają na szkle (podob-
nie jak środki myjące) obce zapachy. Ponadto do szklanek i kufli 
przeznaczonych do piwa nigdy nie wolno wlewać mleka lub innych 
napojów mlecznych, ponieważ nawet po umyciu mogą zawierać 
śladowe ilości tłuszczu. Umytych szklanek i kufli nie należy prze-
chowywać w pomieszczeniach kuchennych. Szkło wykazuje bowiem 
zdolność do absorbowania związków zapachowych obecnych 
w powietrzu takich pomieszczeń. Odkryte szklanki i kufle należy 
przechowywać w innych, suchych pomieszczeniach, w szafkach lub 
kredensach niewykazujących obcych zapachów. Poza tym zalecane 
jest okresowe mycie przechowywanych, lecz rzadko używanych 
szklanek i kufli.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest prawidłowy wyszynk piwa. 

Praktyka pokazuje, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do poprawie-
nia. Kardynalnym błędem popełnianym przez niektórych barma-
nów jest rozpoczęcie nalewania piwa zaraz po podłączeniu beczki 
lub kegu do urządzeń wyszynkowych, bez uprzedniego odrzucenia 
pierwszej porcji piwa z przewodów w ilości min. 0,5 l. Następnym 
błędem jest pozostawianie piwa w przewodach na noc i rozlewanie go 
następnego dnia. Piwo „z przewodów”, nie bez przyczyny nazywane 
w Niemczech „stróżem nocnym”, przeważnie już lekko kwaśne i za-
wierające liczne mikroorganizmy, „spędziło sen z oczu” niejednemu 
konsumentowi, który miał pecha i je wypił….
Innym błędem jest wachlowanie/poruszanie szklanką lub kuflem 

podczas nalewania piwa, co powoduje powstawanie nadmiernej 
ilości piany i straty dwutlenku węgla. Poważnym błędem jest także 
nalewanie piwa do nieschłodzonych szklanek i kufli (szczególnie 
latem). Zastrzeżenia budzi także sposób nalewania piwa typu Pils do 
szklanek i kufli. Wśród niektórych barmanów i konsumentów panuje 
przekonanie, że piwo to powinno być nalewane bardzo powoli (porcja 
po porcji) przez ok. 10 min. Problem w tym, że w tym czasie z takiej 
szklanki lub kufla ucieka znaczna część dwutlenku węgla, przez co 
piwo staje się zwietrzałe i mdłe. Piwo Pils powinno być rozlewane nie 
dłużej niż 3 min w następujący sposób: należy ostrożnie wlewać piwo 
do pionowo lub lekko pod kątem ustawionej szklanki lub kufla tak, 
aby powstała piana dochodziła do ich górnej krawędzi, a następnie 
zaczekać, aż piana opadnie. Następnie 2-3-krotnie należy dopełnić 
piwem szklankę lub kufel tak, aby końcowa wysokość gęstej i lekko 
uwypuklonej piany wynosiła ok. 3–4 cm. 
Oczywiście w przypadku nalewania innych gatunków piw obo-

wiązują inne zasady. I warto się z nimi zapoznać.
P.S. autora artykułu: Na rynku można spotkać piwa (rozlane do 

kegów, butelek lub puszek), które z różnych przyczyn jeszcze przed 
przekroczeniem bram browarów wykazują bardzo słabą pienistość, 
a nawet piwa, które nie wykazują pienistości. W takich przypadkach 
nie pomogą ani najlepsze urządzenia wyszynkowe, ani prawidłowe 
metody nalewania piwa do pozbawionych tłuszczu, szminki i obcych 
zapachów szklanek oraz kufli.

Co o wyszynku i pianie w piwie 
barmani i konsumenci wiedzieć powinni?
Krzysztof Baranowski

Co o wyszynku.indd   12 12/18/2013   11:55:43 AM
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Prawdziwe piwo
z regionalnego browaru

Browar PILSWEIZER S.A. | www.pilsweizer.com | ul. Siołkowa 264, 33-330 Grybów | tel. (0-18) 445 34 31 | fax (0-18) 445 34 33

Zapraszamy restauratorów do wypróbowania naszych lanych piw pasteryzowanych.
[ 10 x 30 l keg] + jeden gratis.  Z kazdym klientem warunki ustalamy indywidualnie.
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w dwukrotnym powtórzeniu (po 2 warki każdego piwa) 
przy zachowaniu jednakowych warunków produkcyjnych 
i najwyższej staranności. Piwa świeże i te poddane sztucz-
nemu zestarzeniu rozlano do butelek. Wyniki przeprowa-
dzonych testów trójkątowych i ich oceny statystyczne 
wykazały, że różnice pomiędzy ocenianymi próbkami 
piwa z 2 różnych  
serii produkcyjnych są nieistotne, co pozwoliło na 
stwierdzenie, że nawet w tak małej skali produkcyjnej 
możliwe jest wyprodukowanie powtarzalnych piw, 
w których potencjalni konsumenci nie odczują różnic 
w zakresie cech sensorycznych*.

Czy to potwierdzi się w polskich małych browarach 
(kraftowych, mikro- i restauracyjnych) – wykażą wyniki 
testów trójkątowych dla produkowanych w nich piw oraz 
opinie/oceny konsumentów. Nie będzie łatwo utrzymać 
dobrą powtarzalność produkcji piwa (także w nowocze-

snych średnich i dużych browarach) w dłuższej perspekty-
wie czasowej przy słabej stabilności jakościowej surowców 
piwowarskich (głównie słodu, ale także chmielu), powodo-
wanej w ostatnich latach przez coraz bardziej ekstremalne, 
niekorzystne warunki klimatyczne i pogodowe.

Na polskim rynku jeszcze w latach 90. i na początku 
obecnego stulecia spotykało się także piwa z dużych i śred-
nich browarów o nienajlepszej powtarzalności (małe browa-
ry dopiero powstawały), a największy wpływ na to miało 
przestarzałe wyposażenie i oprzyrządowanie techniczne. 
Lecz nawet pomimo tego, wielu piwowarom udawało się 
uwarzyć dobre piwa, które zdobywały liczne medale/nagro-
dy na krajowych i zagranicznych konkursach piwa.

__________________________   
* Aby się o tym w pełni przekonać, warto by przeprowadzić także testy kon-

sumenckie

Zapraszamy do prenumeraty, dostępnej w wariantach:
• wersja papierowa (dolicza się roczną opłatę za dostarczenie czasopism)   – 360 PLN
• wersja PLUS z dostępem do e-publikacji (bezpłatne dostarczenie czasopism) – 450 PLN
• wersja ciągła PLUS z dodatkowym rabatem 10%      – 405 PLN
(automatycznie odnawiająca się co roku, bezpłatne dostarczenie czasopism)
Zamówienia przez www.sigma-not.pl
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Azot coraz częściej zastępuje dwutlenek węgla w prze-
myśle spożywczym, także w piwowarskim, przede wszyst-
kim w celu zabezpieczenia piwa przed zepsuciem, a także 
zapewnienia mu długiej świeżości (trwałości sensorycz-
nej). Proces produkcji piwa powinien bowiem przebiegać 
przy jak najmniejszym kontakcie z powietrzem (tlenem), 
a po okresie dojrzewania powinien być całkowicie wyeli-
minowany z powodu możliwości pojawiania się zakażeń 
mikrobiologicznych lub przebiegu oksydacyjnych reakcji 
enzymatycznych i tym samym pogorszenia jakości piwa. 
Dlatego po zakończeniu procesu dojrzewania wszystkie 
kolejne etapy produkcyjne piwa są prowadzone w obec-
ności „ochronnego gazu” – dwutlenku węgla, powstałego 
podczas fermentacji piwa. Często jednak (a szczególnie 
w małych browarach) jego ilość może być niewystarczają-
ca; co wymaga dodatkowego zakupu tego drogiego gazu.

Alternatywą dla dwutlenku węgla może być azot, któ-
rego stosowanie przynosi browarom wiele korzyści. Może 
on być wytwarzany w browarach na bieżące potrzeby 
z powietrza przez odpowiednie generatory, co jest nie 
tylko finansowo korzystne (oszczędności do 60%), ale 
także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, nie 
mówiąc już o potencjalnym zmniejszeniu liczby wypad-
ków w browarach (szczególnie na etapie mycia tanków 
i zbiorników). Ponadto browary mogą być niezależne od 
dotychczasowych dostawców dwutlenku węgla.

Azot z powodzeniem można stosować w urządzeniach 
do obciągu piwa (np. do butelek). W niektórych browa-
rach proces karbonizacji piwa handlowym dwutlenkiem 
węgla został całkowicie zastąpiony wytwarzanym na 
miejscu azotem*.

Chmielenie na zimno – to kolejny etap w produkcji 
określonych piw (głównie mocniej chmielonych), który 
ostatnio przeprowadzany jest w niektórych browarach 
przy wykorzystaniu nowych, opatentowanych ekstrak-
torów. Przez takie ekstraktory, zawierające granulaty 
chmielowe określonych odmian chmielu, przepuszczane 
jest młode piwo z tanku leżakowego w celu nadania mu 
specyficznych akcentów smakowo-zapachowych. Azot 
w tym przypadku okazał się przydatny do usuwania 
z nich powietrza/tlenu.

*KB: – co pogarsza nieco trwałość piany w takich piwach
Źródło: Brauwelt 46–47/18 

 Krzysztof Baranowski

Azot – to dobra alternatywa 
dla dwutlenku węgla 
w przemyśle spożywczym
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95 LAT BROWARÓW SALM
UNIKATOWA TECHNOLOGIA W SKALI GLOBU

TRADYCJA I PERFEKCJA WYKONANIA
Kiedy TRADYCJA spotyka się z PERFEKCJĄ

Od 1924 roku w służbie tradycji i perfekcyjnego wykonania. Klasyczne i nowo-
czesne technologie warzelnicze w połączeniu z najnowocześniejszą techniką 
i minimalnym zużyciem energii – oto podstawa doskonałego piwa.

• 5-letnia gwarancja przy corocznym przeglądzie
• projektowana żywotność browaru: do 50 lat warzenia dobrego piwa
• możliwość doposażenia technicznego w dowolnym momencie
• minimalne zużycie energii
• wszystkie technologie zacierania (infuzja, dekokcja)
• wszystkie technologie fermentacji
• bezzapachowa eksploatacja (bez oparów i wyziewów)

Andrzej Dusza 
Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa O. Salm & Co GmbH w Polsce

E-mail: andrzej.dusza@salm-austria.com
Tel: + 48 606 127 953

O. Salm & Co GmbH
Apollogasse 6

1070 Wiedeń, Austria 
Tel: +43  1 523 12 36
Fax: +43 1 526 73 43

E-mail: office.vienna@salm-austria.com
www.salm-austria.com
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