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Klaryfikacja piw rzemieślniczych 
z modułem Alfa Laval Brew 80

Idealny dla zastosowania w browarnictwie

• Wstępna klaryfikacja przed filtracją na ziemi  
okrzemkowej.

• Klaryfikacja końcowa dla piw niefiltrowanych.
• Klarowanie piwa zielonego skracające czas  

leżakowania i zmniejszające straty piwa.

Wyjątkowe cechy modułu Brew 80

• Starannie dopracowana geometria bąka pozwala 
łagodnie traktować produkt i jednocześnie efektywnie 
oddzielać osady.

• Hermetyczne osiowo uszczelnienie i dysk pompujący  
na wylocie pozwalają do minimum ograniczyć  
pochłanianie tlenu i utratę aromatów.

• Większa od konkurencyjnych rozwiązań objętość  
osadowa pozwala zmniejszyć liczbę odstrzałów i tym 
samym poprawić efektywność separacji.

• Kompaktowa i mobilna konstrukcja.

Korzyści potwierdzone przez piwowarów

• Do 30% zwiększona wydajność filtracji i zmniejszone 
zużycie ziemi okrzemkowej.

• Zmniejszone straty piwa nawet do kilku procent.
• Zwiększona wydajność browaru bez konieczności  

inwestycji w dodatkowe zbiorniki leżakowe.
• Od 6 do 12 razy szybsze klarowanie piwa niż  

w zbiornikach.

Dane techniczne

• Wydajność hydrauliczna: do 90 hl/h.
• Objętość osadowa cząstek stałych: 2,1 l.
• Prędkość obrotowa bąka: do 8400 rpm.
• Kąt ułożenia dysków separacyjnych: 40°. 
• Pobór prądu przy 80 hl/h: 10,1 kW.
• Poziom hałasu: 81 dB(A).
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1. Bąk o specjalnej geometrii
2. Dyski separacyjne
3. Uszczelnienie hermetyczne

Przekrój przez bęben wirówki
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Systemy sterowania maszyn w jednym środowisku – Codesys
• Komunikacja z serwonapędami w czasie rzeczywistym poprzez sieć EtherCAT
• Projektowanie elektronicznych krzywek CAM, edytor CNC
• Bezpłatny dostęp do aplikacji na smartfonach i tabletach
• Możliwość wypożyczenia sprzętu na testy
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Technologia na służbie
bezzałogowe platformy ratownicze, lądowe i powietrzne, wkraczają 
do akcji. od ich bezawaryjnego działania zależy życie ludzkie
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Spóźnienie  
i niezdecydowanie, 
czyli nadzór  
nad stacjami 
kontroli  
pojazdów  
po nowemu
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Radiografia  
cyfrowa w NDT  
(część 2)
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Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
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Palsgaard Polska Sp.z o.o.

Ul. Dwa Światy 3 D 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce

Tel. 71 311 08 60 
palsgaard@palsgaard.pl 
www.palsgaard.com

Piekarstwa  
i ciastkarstwa

LodówMargarynPrzemysłu  
czekoladowego

MleczarstwaMajonezów  
& dressingów

Emulgatory i  
stabilizatory do…

ZACHĘCAMY DO OPTYMALIZACJI 
RECEPTUR WRAZ Z NAMI
– zapraszamy na naszą stronę www.palsgaard.com po więcej informacji  w jaki sposób możemy uczestniczyć  
w rozwoju Państwa produktów.

POZYSKIWANE I PRODUKOWANE
W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY

                                      tom 72 
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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

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  7–8/2015

WyWiad

20

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)

2 Gospodarka naszych browarów zaczyna się od 

nas samych. Rozmowa z Andrzejem Olkowskim, 

Prezesem Stowarzyszenia Regionalnych 

Browarów Polskich (M. J. Przegalińska)
5 Browar Witnica – 170 lat tradycji
6 Raport chmielarski – aktualna sytuacja 

i perspektywy (J. Szałas)
12 Browar Amber i jego Pomorskie Święto Piwa 

z nowym rekordem!
14 O konsumentach – koneserach niektórych piw 

słów kilka… (K. Baranowski)
16 Naj… w branży piwowarskiej. Ekstremalne 

lokalizacje geograficzne  (M. Suliga)
20 Niekonwencjonalne drożdże w produkcji 

piwowarskiej (P. Satora)
24 Marketing browarów regionalnych (M. Chołdrych)
28 Równowaga i dojrzałość to silna podstawa 

funkcjonowania browaru. Rozmowa z Pawłem 

Błażewiczem z Browaru Kormoran (K. Oleksy)
31 Zimna, mikrobiologiczna filtracja stabilizująca 

– system CFS NEO (R. Gaub, M. Jastrzębski)
34 Piwa kwaśne i problemy z ich warzeniem 

(K. Modrzejewska)
37 Polskie Stowarzyszenie Browarów 

Rzemieślniczych chce być aktywnym uczestnikiem 

i animatorem rozwoju polskiego piwowarstwa 

rzemieślniczego. Rozmowa z Markiem Kamińskim, 

Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Browarów Rzemieślniczych (M. J. Przegalińska)

2 Economy of our Breweries begins with ourselves. 

Interview with Andrzej Olkowski – President of the 

Association of Regional Polish Breweries 

(M. J. Przegalińska)
5 Witnica Brewery – 170 Years of Tradition
6 hop Report – Current Situation and Prospects

(J. Szałas)
12 Amber Brewery and its Pomeranian Beer Festival 

with a New Record!
14 About Consumers – a few Words about Beer 

Connoisseurs… (K. Baranowski)
16 The Most… in the Brewing Industry. Extreme 

Geographical Locations  (M. Suliga)
20 Unconventional Yeasts in Beer Production 

(P. Satora)
24 Marketing of Regional Breweries (M. Chołdrych)
28 Balance and Maturity are a Strong Basis for the 

Functioning of the Brewery. Interview with Paweł 

Błażewicz from Browar Kormoran (K. Oleksy)
31 Cold, Microbiological Stabilizing Filtration – CFS 

NEO System (R. Gaub, M. Jastrzębski)
34 Sour Beers and Problems with its Brewing 

(K. Modrzejewska)
37 The Polish Association of Craft Breweries wants 

to be an Active Participant and Animator of the 

Development of Polish Craft Brewing. Interview 

with Marek Kamiński – the President of Board of 

the Polish Association of Craft Breweries 

(M. J. Przegalińska)

spistresci11.indd   1 2018-10-24   09:22:45
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Nie oznacza to jednak, że małe browary nie przykładają 
do racjonalnej gospodarki wodą należytej wagi. Nasze firmy są 
jak nasze dzieci i stanowią dla nas nie tylko miejsca pracy, ale 
przede wszystkim są miejscami realizacji naszych pasji, a często 
są wręcz wyrazem naszego sposobu patrzenia na świat. Dlatego 
często oszczędności czy racjonalne gospodarowanie rodzą się 
najpierw w naszych głowach. Jeżeli bowiem oferując nasze 
piwa chcemy przekazać nasz pomysł na życie i dawać konsu-
mentom to, po co sami chcemy sięgać, tak też winniśmy czynić 
– i chcemy – z gospodarowaniem wodą.

Dla małego browaru woda to nie tylko medium, ale także 
dobro, od którego zależy funkcjonowanie zakładu. Jednak 
postrzegamy ją nie jako wskaźnik do osiągnięcia, ale dobro 
i surowiec krytyczny, którego dostępność nie jest dana raz na 
zawsze. Ja sam staram się o wodzie myśleć jako o dobru, które 
nie należy do nas, a które pożyczyliśmy od naszych dzieci 
i wnuków. To pokazuje perspektywę, z jakiej warto się temu 
problemowi przyglądać.

Niezmiernie cieszę się, gdy widzę wszelkie działania zmie-
rzające do poprawy gospodarowania wodą w browarach będą-
cych członkami SRBP. W małych browarach są to najczęściej 
systemy mające na celu wprowadzenie do sieci ścieków wstęp-
nie oczyszczonych lub w takiej kondycji, która spowoduje, że 
ścieki z browarów oraz innych miejscowych zakładów mogą 
być sprawniej i lepiej oczyszczone w miejscowych oczyszczal-
niach oraz wspomagać oczyszczanie ścieków komunalnych.

– Zatem oszczędzanie wody rodzi się w głowie lub domu osób 
pracujących w browarze?
– Zdecydowanie tak! Myślę, że odpowiedzialna i racjo-
nalna gospodarka wodą w małych browarach, tak jak 
inne przestrzenie naszej działalności, rodzą się w naszych 
głowach i domach. Przecież to, że szukamy najlepszych 
surowców, stosujemy skomplikowane procedury i znamy 
drogę produkcji naszych piw od pola do butelki nie byłoby 
pełne, gdybyśmy nie chcieli szanować tak ważnego surowca 
jak woda. I ta potrzeba – jak wszystkie inne wymienione 
wcześniej – leży u podstaw naszych działań.

Cieszę się, że małe browary podeszły do gospodarowa-
nia wodą zdroworozsądkowo. Ważne też, że ustawodawca, 
a przede wszystkim Gospodarstwo Wody Polskie, które miało 
stać się katem polskiego przemysłu, stało się de facto regulato-
rem i w wielu przypadkach ograniczyło żerowanie na wodzie 

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 
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Gospodarka naszych browarów 
zaczyna się od nas samych

Rozmowa z Andrzejem Olkowskim, 
Prezesem Stowarzyszenia Regionalnych 
Browarów Polskich

– Dwudziestego lipca ubiegłego roku weszła w życie ustawa Prawo 
wodne. Jak Pan ocenia pierwszy rok działania nowych przepisów 
wodnych. Czy zmiany były bolesne?
– Faktycznie, branża ma za sobą pierwszy pełny rok 
obowiązywania nowego prawa wodnego. Wszyscy z niecier-
pliwością oczekiwaliśmy na wejście w życie nowych regu-
lacji prawnych. Przed ich wejściem zapowiadano znaczące 
zmiany w egzekwowaniu przepisów dotyczących gospodarki 
wodnej, a przede wszystkim dotyczących cen wody i ście-
ków. Gdyby zmiany poszły tak daleko, jak wskazywały za-
powiedzi, sytuacja mogłaby mieć trudne do przyjęcia skutki 
nie tylko dla browarnictwa, ale całej branży spożywczej.

Musimy pamiętać, że woda jest dla nas najważniejszym 
medium, jakie wykorzystujemy w naszych zakładach. Stosu-
jemy ją jako surowiec warzonych w naszych browarach piw. 
Woda jest dla nas podstawą w procesach mycia i utrzymania 
higieny zakładów. Stanowi także podstawowy nośnik energii 
w układach chłodzących oraz ciepła, np. wytwarzania pary. 
Dlatego racjonalne wykorzystywanie wody oraz gospodarowa-
nie nią stanowi dla nas najpoważniejsze zadanie.

Branża piwowarska jest niejako uzależniona od wody. 
Dlatego od dawna mieliśmy świadomość, że wodzie trzeba się 
bacznie przyglądać i wprowadzać rozwiązania związane z właś- 
ciwą jej gospodarką. W największych browarach sytuacja była 
wyjątkowo prosta. Powołano zespoły, wdrożono procedury, 
zakupiono sprzęt i zaczęto oszczędzać na wodzie. Liderzy 
oszczędności – czyli najnowocześniejsze i najbogatsze browary 
koncernowe – mogą pochwalić się już zużyciem wody w okoli-
cach 3 l w przeliczeniu na litr produkowanego piwa. Wielkość 
ta jest nieosiągalna dla browarów małych, warzących piwo 
w sposób tradycyjny – rzemieślniczy. Mam jednak wrażenie, 
że nie jest to do końca efekt przekonań osób zaangażowanych 
w produkcję, a jedynie wskaźnik osiągnięty dla statystyk. 
Z takim samym zaangażowaniem pracownicy wielkich firm są 
w stanie zaangażować się w oszczędność czasu czy surowców.

Małe browary nie są w stanie osiągnąć tak wyśrubowanych 
wyników dotyczących zużycia wody. Przyczyn takiego stanu 
jest wiele. Wśród nich wymienić możemy nie tylko tradycyjny, 
wieloetapowy proces produkcji (w odróżnieniu od skracanego 
procesu przemysłowego i korzystania z wciąż mniejszej ilości 
naczyń). Równie ważnym powodem jest jednak mniejszy 
potencjał środków możliwych do zaangażowania w projekty 
oszczędności wody. 
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stosowanej jako niezbędny surowiec. Myślę, że z czasem może 
przynieść to korzyści dla nas wszystkich.

– Woda to fundament funkcjonowania browarów, ale przecież rów-
nie ważne są inne media. Jak postrzega Pan sytuację dotyczą-
cą tych mediów – zwłaszcza nośników energii?
– Woda w ostatnim czasie była przedmiotem wielu dyskusji, 
jednak wydaje się, że sprawa gospodarowania nią powoli się 
normuje. Niestety, w ostatnim czasie jesteśmy świadkami 
bardzo negatywnych zjawisk dotyczących pozostałych me-
diów – zwłaszcza nośników energii, o które Pani pytała.

Browar to nie tylko surowce i woda, ale także bardzo po-
ważne wydatki energetyczne. Na etapie warzenia potrzebujemy 
generować wysokie parametry temperatury, aby zatrzeć słód, 
a następnie gotować brzeczkę z chmielem. Na etapie fermen-
tacji, a przede wszystkim leżakowania piwa, potrzebujemy 
dużo chłodu, który ma zapewnić odpowiednią fermentację, 
a następnie spokojne i często długotrwałe dojrzewanie piwa. 
Także rozlew piwa to duży wysiłek energetyczny dla browaru: 
obsługa maszyn, pasteryzacja piwa – to także procesy wymaga-
jące znacznej energii.

Dlatego z niepokojem obserwuję to, co dzieje się w ostat-
nim czasie z cenami nośników energii. Znaczna część już 
podrożała, a zapowiedzi podwyżek, jakie mają nastąpić w przy-
szłym roku, mogą wręcz stanowić problem dla utrzymania 
rentowności zakładów.

Oczywiście mam świadomość, że zasoby Ziemi nie są 
niewyczerpywalne i wcześniej lub później ceny surowców 
będą regulowane. Jednak wydaje mi się, że pewna część 
zapowiadanych drastycznych podwyżek cen – zwłaszcza prądu 
– może być wynikiem błędnych założeń dotyczących budowa-
nia drzewa podaży i popytu na energię. Gospodarka posa-
dowiona na zdrowych podwalinach, w myśl praw ekonomii, 
reguluje się sama. Jeżeli jednak w tryby ekonomii i postępu 
dosypie się piasku bezsensownych regulacji prawnych czy 
mrzonek grup wpływu, może to doprowadzić do destabilizacji 
sytuacji i rozregulowania całego systemu.

Wszyscy musimy mieć świadomość, że przed nami zadanie 
oszczędnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami 
naszej planety, słowem – wszyscy musimy zacząć oszczędzać. 
Trzeba jednak pamiętać, że podejmując wszystkie działania po-
winniśmy szukać takich rozwiązań, które mają najkorzystniej-
szy bilans. Pod pojęciem bilansu rozumiem świadome i pełne 
szacowanie wszelkich kosztów i zysków działań. Przekładając 
to na energię chciałbym, by gospodarkę opierać na takich 
jej źródłach, które są łatwe i tanie w uzyskaniu, cechują się 
wysoką efektywnością, a ich kumulacja i przesył nie stanowią 
poważnych problemów. To co w bliskiej perspektywie czasu 
może okazać się groźne dla nas wszystkich, to fakt, że ktoś 
zza urzędniczego biurka będzie promował uzyskiwanie energii, 
której koszty będą niewspółmiernie wysokie do potrzeb. Trzeba 
pamiętać, że koszty to nie tylko źródło tej energii, ale także ku-
mulowanie, gromadzenie czy efektywność. Trzeba też pamiętać, 
że efektywność to nie tylko koszt uzysku czy wyczerpywalność 
źródeł, ale także obrót energią w sieci oraz gospodarce. Te 
wszystkie elementy połączone w gospodarce stanowią dopiero 
elementy bilansu, który winien decydować, które działania z za-
kresu energetyki są pożądane i efektywne, a które nie. Odnoszę 
wrażenie, że tak silnie promowane w ostatnich latach odnawial-
ne źródła energii są jednym z powodów rozregulowania gospo-
darki. Co prawda słońce, woda czy wiatr dają energię darmową, 

ale sposoby jej przetworzenia w energię użyteczną w przemy-
śle oraz koszty jej uzyskania wciąż nie są nieporównywalnie 
większe od energii konwencjonalnej. Oczywiście, odnawialne 
źródła energii są ważne jako uzupełnienie zasobów energii 
i poligon doświadczalny. Zbyt wcześnie jednak, by uznać, że tak 
wykorzystywana energia odnawialna jest w stanie ponieść ciężar 
zaopatrzenia przemysłu.

– Dłuższy czas rozmawialiśmy na temat wody oraz energii. 
Chwilę więc może poświęćmy fundamentalnemu problemowi 
działania browarów, czyli surowcom. Jak wygląda ta sprawa 
w tym roku?
– Jeżeli chodzi o surowce w piwowarstwie to, tak jak każdego 
roku, sytuacja jest dynamiczna i całkowicie zależna od 
sytuacji w rolnictwie. Mimo to, że mamy XXI wiek i jeste-
śmy w stanie podbijać kosmos, a coraz większe ilości danych 
zamykać na dyskach mniejszych od pudełka zapałek, to 
jeżeli chodzi o plony surowców wykorzystywanych w piwo-
warstwie wciąż jesteśmy całkowicie uzależnieni od przyrody.

Niestety ten rok nie był dla piwowarstwa łaskawy. Co 
prawda surowce o mniejszym znaczeniu, jak miód czy owoce 
na soki, obrodziły wyjątkowo dobrze. Z całą pewnością ich 
ceny nie powinny wystrzelić w górę. Nie grozi nam też sytuacja 
jak przed dwoma laty, gdy firmy przerabiające owoce nie były 
w stanie windować cen, gdyż najzwyczajniej nie dysponowały 
odpowiednią ilością surowca.

Także dla chmielu był to w miarę dobry rok. Czekając na 
pierwsze podsumowanie chmielowych żniw już teraz możemy 
powiedzieć, że chmielu nie zabraknie. Wczesne żniwa związane 
z wyjątkowo ciepłym latem spowodowały, że jesienne burze 
i wiatry ominęły plantacje. Także pierwsze próby piw warzo-
nych z udziałem polskich chmieli napawają optymizmem, 
jeżeli chodzi o jakość surowca. Zatem to kolejny dobry rok dla 
polskiego chmielarstwa.

Najgorzej wygląda sytuacja w zakresie najważniejszego 
surowca piwowarskiego, czyli słodu. Musimy jasno postawić 
sytuację – ten rok, a może także następne, będą na rynku słodu 
kryzysowe. Niestety, tegoroczna aura była bardzo niekorzystna 
dla jęczmienia browarnego. Długotrwała susza w okresie kieł-
kowania i wzrostu, a następnie niepożądane deszcze w czasie 
kłoszenia oraz dojrzewania spowodowały, że tegoroczny plon 
był wyjątkowo slaby. Ziarna było zdecydowanie mniej, a jego ja-
kość także pozostawia wiele do życzenia. Dlatego już dziś widać 
mniejszą podaż zboża trafiającego do słodowni. To powoduje, 
że ceny słodu już dziś idą w górę. Mniej słodu, w konfrontacji 
z rosnącym popytem, oznacza nieuniknione podwyżki. Już te-
raz mówi się, że cena tony słodu pilzneńskiego przekroczy 2000 
PLN, a i to może nie stanowić kresu wzrostu cen…

– Czy to oznacza, że branżę czeka kryzys?
– Co przyniesie przyszłość, pokaże czas. Małe browary cechu-
ją się wysoką elastycznością. Od samego początku bazują na 
najlepszych surowcach, a co za tym idzie są bardziej odporne 
na wahania cen. Musimy pamiętać, że browarnictwo to bran-
ża łącząca w sobie surowce rolnicze, wysokie koszty produk-
cji, niewysoki poziom marż i wysoki stopień sezonowości. 
Dlatego z optymizmem patrzę w przyszłość. Problemy, jakie 
rysują się na horyzoncie, nie są bowiem w stanie zatrzymać 
naszego optymizmu i chęci dzielenia się tym, co głowy i ręce 
naszych piwowarów są w stanie przygotować z darów ziemi.

Rozmawiała Maria J. Przegalińska
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Z ałożony w 1848 r. Browar Witnica obchodzi 
w tym roku swoje 170-lecie. W związku z jubi-
leuszem przez cały rok odbywają się różnorodne 
akcje i wydarzenia, skierowane przede wszystkim 

do wielbicieli Lubuskiego Piwa, ale również do współpracu-
jących z witnickim browarem odbiorców i dostawców. Z po-
czątkiem roku rozpoczęła się Loteria Promocyjna, w której 
główną nagrodą był wysokiej klasy skuter Honda Forza 
125. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było zakupić 
Zestaw Jubileuszowy, na który składały się 4 historycz-
ne piwa oraz okolicznościowa szklanka. Spośród tysięcy 
kuponów konkursowych wylosowano nadesłany z Krako-
wa, przez Pana Remigiusza Lipca. Ponadto vouchery na 
wycieczki zagraniczne wygrali Panowie Andrzej Kijak 
z Gorzowa Wlkp. i Sławomir Mikołajczak z Piotrkowa 
Kujawskiego. Losowanie odbyło się podczas imprezy ple-
nerowej z okazji 170-lecia Browaru, na którą zaproszono 
wszystkich odbiorców (przedstawicieli sklepów detalicznych, 
hurtowni, lokali gastronomicznych oraz sieci handlowych) 
oraz współpracujących z browarem dostawców. W czasie 
dwudniowej imprezy (15–16 czerwca) wszyscy dobrze się 
bawili, a zadbały o to również zaproszone gwiazdy estrady. 
Na scenie wystąpili m.in.: Vox, Sławomir, Long&Junior 
czy Łukasz Łyczkowski.

Lubuskie ze Znakiem Jakości „Kodeks Dobrego 
Piwa” i „Poznaj Dobrą Żywność”

19 stycznia br. wpłynęła do Browaru Witnica bardzo 
miła informacja o przyznaniu trzem piwom (Witnicki Porter, 
Lubuskie Jasne i Lubuski Celtyk) prawa do posługiwania się 

Znakiem „Kodeks Dobre-
go Piwa”. Aby uzyskać 
takie prawo, piwa oraz sam 
browar (proces warzenia) 
muszą przejść szereg prób, 
testów i analiz, które pro-
wadzone są przez niezależ-
nych ekspertów z dziedziny 
piwowarstwa i browarnic-
twa. Znak „KDP” daje 

konsumentom gwarancję, iż oznaczone nim piwo powstaje 
zgodnie z zasadami tradycyjnej sztuki piwowarskiej, bez 
udziału technik lub związków chemicznych w celu sztuczne-
go przyspieszenia procesu. Wszystkie wytyczne, jakie trzeba 
spełnić, aby móc posługiwać się Znakiem KDP, znajdują się 
na stronie www.kodeksdobregopiwa.pl.

Ponadto Witnicki Porter uzyskał Znak „Poznaj Dobrą 
Żywność”, przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywcznych. Ocenie, oprócz szczegó-
łowej dokumentacji dotyczącej całego procesu warzenia piwa, 
zostały również poddane walory smakowe i aromatyczne 
trzech różnych warek. Znak „PDŻ” świadczy o wysokiej 
i stabilnej jakości produktów i jest przyznawany tylko wyro-
bom, które spełniają kryteria opracowane przez Kolegium 
Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.

Browar Witnica – 170 lat tradycji
Chmielaki – nagrody dla Pszenicznego i IPA

Corocznie witnickie piwa zdobywają przeróżne nagrody, 
wyróżnienia i znaki jakości. Są wśród nich te bardziej, jak 
i nieco mniej prestiżo-
we. Do tych pierwszych 
z pewnością należą 
medale przyznawane 
w najstarszym Konsu-
menckim Konkursie 
Piw podczas Chmiela-
ków Krasno- 
stawskich. W tym 
roku Browar Witnica 
zdobył dwa medale. 
W swoich kategoriach nagrodzone zostały Lubuskie Pszenicz-
ne (SREBRNY MEDAL) oraz Lubuskie IPA (BRĄZOWY 
MEDAL). Wyróżnienia cieszą tym bardziej, że są przyznawa-
ne przez konsumentów, dla których przede wszystkim piwa są 
warzone.

Nowości – Bezalkoholowe i Bezglutenowe
Browar Witnica stale wsłuchuje się w oczekiwania swoich 

klientów. Będąc niewielkim, regionalnym browarem może być 
elastyczny w swojej ofercie i szybko zaspokajać ich potrze-
by. Dlatego też 
w ofercie pojawiły 
się dwa nowe piwa 
Lubuskie z serii 
„FREE”. Lubuskie 
Bezalkoholowe 
to piwo dla tych, 
którzy chcą cieszyć 
się orzeźwiają-
cym, chmielowym 
smakiem i aromatem w każdej sytuacji. Natomiast Lubuskie 
Bezglutenowe powstało z myślą o osobach chorych na celiakię 
i będących na diecie bezglutenowej. Teraz i one mogą bez 
obaw czerpać przyjemności ze spożywania złocistego trunku. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa bezglutenowego produk-
tu witnicki browar podjął współpracę z Lubuskim Ośrod-
kiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Browar z przeszłością – patrzy w przyszłość
Bieżący rok jest bardzo udany dla Browaru Witnica. 

Klienci doceniają walory regionalnego piwa. Naturalne skład-
niki i tradycyjne metody warzenia sprawiają, że Witnickie 
Piwa cieszą się nieustannym powodzeniem wśród piwoszy, 
którzy coraz chętniej sięgają także po nowości. Aby wyjść na-
przeciw oczekiwaniom również takich klientów, w Browarze 
Witnica powstaje miniwarzelnia, dzięki której będzie możli-
we warzenie mniejszych partii różnych, ciekawych gatunków 
piw. Jej uruchomienie planowane jest na I kwartał 2019 r.

Każdego, kto chce być na bieżąco z wydarzeniami w Bro-
warze Witnica, zapraszamy do śledzenia strony na Facebooku 
(www.facebook.com/WitnicaBrowar) oraz strony interneto-
wej (www.browar-witnica.pl).
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U prawa specjalistyczna chmielu wymaga 
wysokich nakładów inwestycyjnych oraz 
odpowiedniej wiedzy. Samo założenie planta-
cji tej rośliny jest dużym wyzwaniem dla już 

doświadczonego plantatora, a jeszcze większym dla osoby 
stawiającej pierwsze kroki w chmielarstwie. Poza tym, wy-
magane jest spełnienie wielu innych warunków, takich jak 
posiadanie odpowiedniego sprzętu agrotechnicznego, w tym 
maszyny zrywającej, pozyskanie czystych odmianowo, odwi-
rusowanych sadzonek, czy budowa suszarni chmielowej.

Aby wiedzieć, jak wiele trzeba poświęcić pracy i wysiłku, 
żeby takie przedsięwzięcie dało pierwszy plon, z podziwem 
należy obserwować branżę chmielową i jej rozwój w ostat-
nich dziesięciu latach. Rozwój ten zapoczątkowała tak zwa-
na „rewolucja rzemieślnicza” zza Oceanu, która to sezon po 
sezonie zmieniała nie tylko rynek piw konwencjonalnych, 
ale również sposób postrzegania piwa już nie jako napoju 
gaszącego pragnienie, a trunku będącego przedmiotem dys-
kusji i degustacji.

Dane dotyczące produkcji chmielu
Poprzedni sezon w branży chmielarskiej można uznać 

za przełomowy. W roku 2017 zbiór chmielu nieprzetwo-
rzonego na świecie wyniósł ok. 118 000 t (6-procentowy 
wzrost w stosunku do 2016 r.), co stanowi rekord zbioru 
tego gatunku w ostatnich 22 latach. Tę ilość surowca można 
przeliczyć na ok. 12 000 t-kwasów, co również stanowi 

Raport chmielarski 
– aktualna sytuacja i perspektywy

swoisty rekord w branży chmielarskiej [1, 2]. Analizując 
powierzchnię uprawową, od 5 lat odnotowujemy systema-
tyczny jej wzrost. W bieżącym sezonie na świecie stanowiła 
ona ok. 60 500 ha, co oznacza 2% wzrostu w stosunku do 
zeszłorocznego areału [1, 3]. Takiego wyniku nie notowano 
od 1997 r. [3].  
       Wzrost powierzchni plantacji chmielu oraz produkcji 
-kwasów zobrazowano na rysunku 1 oraz rysunku 2 [1, 
2]. Należy pamiętać, że dane dla sezonu 2018 są jedynie 
danymi prognozowanymi.

Największymi producentami chmielu pozostają nie-
zmiennie USA i Niemcy, sumarycznie stanowiąc ponad 70% 
powierzchni uprawowych oraz ponad 83% produkcji -kwa-
sów na świecie. Szacowane dane produkcyjne największych 
producentów chmielu przedstawiono w tabeli [1, 6, 7].

Państwo Powierzchnia [ha] Udział [%] Produkcja [t] Udział [%]

USA 23 200 38% 46 200 41%

Niemcy 20 144 33% 40 120 36%

Czechy 5 026 8% 4 000 4%

Słowenia 1 667 3% 3 100 3%

Polska 1 611 3% 2 600 2%

Pozostałe 8 652 14% 16 000 14%

Świat 60 300 100% 112 020 100%

Jan Szałas

Rys. 2. Produkcja chmielu na świecie

Rys. 1. Obszar upraw chmielu na świecie

Tylko w ciągu ostatnich 5 lat, dzięki 
wspomnianej „rewolucji rzemieślni-
czej”, powierzchnia uprawy chmielu 
w USA wzrosła o ok. 51%, podczas gdy 
we wszystkich krajach Europy łącznie 
powierzchnia ta wzrosła zaledwie o 15% 
[4]. Nowe nasadzenia w USA w po-
przednich paru latach dotyczyły głównie 
„nowofalowych” odmian zapachowych 
lub nowo zinterpretowanych odmian 
goryczkowych, czyniąc takie odmiany 
chmielu, jak: Citra®, Cascade, Centen-
nial, Simcoe® czy grupę CTZ czołowymi 
reprezentantami tamtejszego rynku. Ich 
areał w sezonie 2018 szacuje się na ok. 
22 400 ha, co stanowi ok. 95% wszyst-
kich upraw. Wśród wymienionych po-
wyżej odmian największy areał uprawy 
zajmuje odmiana Citra® [5].

Przy tak licznych nasadzeniach 
odmian zapachowych i aromatycznych, 
rynek został nasycony tego typu surow-
cem prowadząc do nadprodukcji. 
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W efekcie zaczęto odczuwać niedobory odmian gorycz-
kowych. Z tego względu, pierwszy raz od 9 lat, praktycznie 
wstrzymano powiększanie areału odmian aromatycznych 
w USA w celu redukcji wspomnianej „luki” powstającej 
w produkcji odmian goryczkowych, a co za tym idzie, pro-
dukcji -kwasów [2].

Niedobory te były stale kompensowane nasadzeniami 
chmieli gorzkich w Europie, takich jak Hallertauer Magnum 
i Herkules w Niemczech oraz Hallertauer Magnum i Magnat 
w Polsce. W przypadku naszego rynku, obszar plantacji 
zwiększył się jedynie o 35 ha (co oznacza 3% wzrostu), 
głównie w odmianach goryczkowych.

Jeśli chodzi o klasyczne odmiany aromatyczne w Euro-
pie, to dotychczasowe zapotrzebowanie na tę grupę było 
z powodzeniem zaspokajane odmianami Lubelski z Polski 
oraz Żatecki z Czech. Produkcja niemieckich odmian aro-
matycznych, takich jak Perle czy Hallertauer Tradition od 
dwóch lat jest zachwiana ze względu na warunki pogodowe, 
skąd wynikają ich wyższe ceny.

Pogoda warunkiem dobrego plonowania
Początek bieżącego roku w Europie dla produkcji chmielu 

wydawał się być idealny. Nie za niskie parametry tempera-
tury oraz wystarczające opady deszczu w styczniu stwarzały 
idealne warunki do zimowania roślin. Niższa temperatura 
w lutym/marcu, spadająca do ok. –10°C pozwoliła utrzymać 
niższe partie ziemi w dobrej kondycji, nie narażając syste-
mów korzeniowych roślin na ewentualne zniszczenia. Jedynie 
w Czechach odnotowano temperaturę spadającą aż do –28°C. 
Marzec był generalnie miesiącem zimnym, a opady deszczu 

były dość częste, co nie pozwalało na rozpoczęcie wielu prac 
polowych. Kwiecień natomiast zaskoczył wszystkich plantato-
rów, zarówno w Niemczech, Polsce, jak i w Czechach, bardzo 
wysoką jak na ten miesiąc temperaturą i wyjątkowo dużym na-
słonecznieniem. Wstrzymana do tego czasu wegetacja chmielu 
nagle została pobudzona przez wyjątkowo dobre warunki 
atmosferyczne do wzrostu. Ponownie kolejne rekordy tempera-
tury padły w Czechach w kwietniu, gdzie pod koniec miesiąca 
osiągnęła ona 28°C. Spowodowało to spiętrzenie w krótkim 
okresie wszystkich zabiegów agrotechnicznych w chmielnikach, 
takich jak: przygotowywanie karp, wieszanie przewodników 
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chmielowych czy naprowadzanie pędów chmielu. Do końca 
maja dobre warunki pogodowe utrzymywały się, powodując 
przyspieszenie wegetacji chmielu o ok. 7–14 dni, w zależności 
od odmiany. Czerwiec, podobnie jak poprzednie dwa miesiące, 

był bardzo ciepły, przy czym suma opadów w tym miesiącu 
była już mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Do końca 
czerwca wzrost wegetatywny, szczególnie odmian aromatycz-
nych i tych wcześnie dojrzewających, został tak diametralnie 
przyspieszony, że na koniec tego miesiąca zaczęto obserwować 
początek kwitnienia. Proces ten jest na tyle niekorzystny, że 
odmiany te, przy tak wczesnym rozpoczęciu cyklu dojrzewa-
nia generatywnego mogą nie mieć wystarczająco dużo czasu, 
aby odpowiednio dojrzeć, co oznacza spadek jakości surowca 
wynikający z mniejszej zawartości olejków eterycznych oraz 
-kwasów. Ponadto, miesiące lipiec i sierpień okazały się być 
ekstremalnie ciepłe, jeśli porównamy notowane wysokości tem-
peratury ze średnimi dziesięcioletnimi. Ciepłe, suche i wietrz-
ne dni występujące podczas okresu kwitnienia w tym roku 
(koniec czerwca, lipiec) sprzyjały zapylaniu szyszek (pyłek jest 
wyjątkowo łatwo przenoszony w takich warunkach). Obja-
wem zapylenia jest nieco bledszy kolor listków okrywających, 
a sam proces może skutkować mniejszą zawartością - kwasów 
w chmielu (fot. 1, 2, 3, 4).

Kolejnym negatywnym aspektem warunków pogodo-
wych w tym czasie były niewystarczające (lub nawet ich 
brak) opady atmosferyczne. Opady, które wystąpiły w tym 
czasie we wspominanych państwach, miały raczej charakter 
nagłych, bardzo obfitych nawałnic. Nie przyniosły one wielu 
korzyści dla gospodarki wodnej roślin, podobnie jak uciążli-
we opady gradu, który w trakcie czy też po okresie kwitnie-
nia, znacznie ograniczał plon poprzez strącanie zawiązanych 
już szyszek. Niektóre z tych intensywnych opadów i towa-
rzyszącym im silnych podmuchów wiatru doprowadziły do 
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zniszczenia całych plantacji. Fot. 5 i 6 obrazują stan planta-
cji odmiany Marynka, należącej do ZSP nr 2 im. Bartosza 
Głowackiego w Krasnymstawie.

Ze względu na panujące warunki pogodowe w okresie 
letnim, wystąpiło bardzo duże nasilenie chorób grzybo-
wych oraz szkodników, które stanowiły duży problem, 
szczególnie w okresie przedzbiorczym. Ich zwalczanie 
w sposób konwencjonalny było w wielu przypadkach 
niemożliwe, ze względu na zbyt długi okres karencji 
środków ochrony roślin zarejestrowanych do ich zwalcza-
nia. Wrzesień również nie był korzystnym miesiącem dla 
uprawy chmielu, jednak obfite opady deszczu i obniżenie 
się temperatury sprzyjały poprawie plonowania.

Jedynie w przypadku Słowenii oraz innych państw 
południowych miniony sezon był niezwykle korzystny pod 
względem warunków pogodowych, co z pewnością zapewni 

Rys. 3. Zapotrzebowanie i produkcja -kwasów

Rys. 4. Produkcja piwa na świecie

Rys. 5. Dawkowanie chmielu

wyjątkowo dobry zbiór chmielu 
w tych państwach.

Sezon 2018 – co wiadomo 
do tej pory?

Przewaga amerykańskiego 
rynku chmielowego, szczególnie 
w stanach Washington i Oregon, 
dotyczy przede wszystkim ma-
łego uzależnienia od panujących 
warunków atmosferycznych, ze 
względu na ich wyjątkową stabil-
ność i powtarzalność. Gwarantuje 
to stałą ilość surowca pozyskiwa-
nego każdego roku, w zależności 
od zaplanowanej powierzchni 
uprawy. Ponadto, plantacje w USA 
są w większości wyposażone w in-
stalacje irygacyjne/fertygacyjne, 
a stały dostęp do systemów do-
prowadzających wodę pozwala na 
precyzyjne jej dawkowanie. Z kolei 
w Europie największym wyzwa-
niem jest właśnie brak stabilności 
pogody, co doprowadza do takich 
sytuacji, jakie obserwujemy w tym 
sezonie.

Opisane powyżej warunki 
pogodowe doprowadziły w Cze-

chach do sytuacji, gdzie odmiana Żatecki wydała plon na 
poziomie ok. 700 kg/ha, przy średniej wieloletniej ok. 1250 
kg/ha. W przypadku pozostałych odmian plon kształtował 
się na poziomie ok. 1300 kg/ha, przy średniej wielolet-
niej ok. 1900 kg/ha. W ten sposób przewidywany zbiór 
w Czechach wyniesie ok. 4200 t surowca, zamiast szacowa-
nych wstępnie 6600 t [5]. Sytuacja w Niemczech pomimo 
pierwszych, bardzo negatywnych prognoz, jest nieco lepsza. 
Prognozowano zbiór na poziomie 40 795 t chmielu [6], pod-
czas gdy 9 października br. raport rynkowy mówi o plonie 
mniejszym o około 700 t [7]. Ponadto, na podstawie wyko-
nanych dotychczas analiz wiadomo, że średnia zawartość 
-kwasów we wszystkich odmianach z rynku niemieckiego 
będzie niższa o ok. 1,5–2,5% [8].

Jeśli chodzi o rynek polski, również zauważane są skut-
ki wyjątkowo złych warunków pogodowych. W wojewódz-

twie wielkopolskim, okręgu nowo-
tomyskim, zbiory w tym roku będą 
mniejsze w wielu gospodarstwach 
o 40%. Wiele plantacji ucierpiało 
zarówno w tym regionie, jak i na Lu-
belszczyźnie w wyniku intensywnych 
opadów gradu. Wielokrotnie powta-
rzające się silne nawałnice wietrzne 
doprowadziły do zniszczenia wielu 
plantacji chmielu. Poziom - kwasów 
w uprawianym w Polsce chmielu jest 
nieco niższy, szczególnie dla odmian 
aromatycznych: odmiana Lubelski 
wykazuje w tym roku ok. 2%  
- kwasów (średnia 10-letnia 3,6% 
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- kwasów), odmiany Perle oraz Hallertauer Tradition śred-
nio 1,5–2% mniej [2].

Dodatkowo, poza samymi problemami z wydajnością 
plantacji oraz zawartością - kwasów, zebrany w tym roku 
surowiec będzie często charakteryzował się mniejszą, nie 
tak zieloną i błyszczącą szyszką. Jak wspomniano wcze-
śniej, problemem będzie również zaziarnienie szyszek [8].

Generalnie, w Europie zmienność warunków pogodo-
wych może prowadzić do 30-procentowych wahań uzyski-
wanego plonu, jak i jego parametrów zbiorczych, zarówno 
z tendencją negatywną, jak i pozytywną [4].

Bilans α-kwasów i sytuacja odmianowa
Rynek chmielarski w ostatnich dwóch sezonach nie wy-

kazuje już tak dużych zmian, jakie zauważano we wcześniej-
szych latach. Oznacza to, że powoli dochodzi do stabilizacji 
oraz osiągnięcia długo wyczekiwanej równowagi między 
popytem a podażą. Dzisiejsza sytuacja na rynku byłaby 
zupełnie inna, gdyby warunki pogodowe umożliwiły na pra-
widłowy rozwój roślin w każdym sezonie. Wtedy można by 
było mówić o stabilnej, bezpiecznej sytuacji na rynku.

Niestety, bardzo dużą rolę w produkcji - kwasów 
odgrywa ponownie pogoda, która w aktualnym sezonie do-
prowadziła do niedoboru tego surowca na poziomie 900 t 
[5]. Tegoroczny bilans pozostaje zatem negatywny. Wiele 
może jednak zmienić sytuacja w USA, gdzie w zeszłym roku 
doszło do nadprodukcji na poziomie 5000 t pewnych odmian 
„nowofalowych”, takich jak Citra®, Mosaic® czy Galaxy. Ilości 
te przeniesiono do produkcji ekstraktu chmielowego CO2, 
będącego produktem konwencjonalnym [2]. Było to możliwe 
dzięki wysokiej zawartości -kwasów w tych odmianach. 
O wyjątkowo wysokiej zwartości -kwasów w odmianach 
amerykańskich świadczy również udział tego państwa 
w produkcji światowej – jest to aż 47% [2].  
Dodatkowo, ze względu na duże zapasy tego surowca w wielu 
browarach na świecie, uważa się, że jego niedobory nie będą 
zbyt dokuczliwe. Zmiany produkcji i zapotrzebowania na 
-kwasy na rynku światowym obrazuje rysunek 3 [2].  
Należy zaznaczyć, że dane zapotrzebowania dla rynku bro-
warniczego w danym roku są zestawiane z danymi produk-
cyjnymi z roku poprzedniego.

Rynek browarniczy
W ostatnich paru latach charakter rynku browarniczego 

zmienił się diametralnie. Sama analiza objętości produko-
wanego napoju jednak nie wystarczy, aby to dostrzec. Jak 
widać na rysunku 4, od roku 2012 produkcja piwa utrzy-
muje się na podobnym poziomie [2], jednak ilość chmielu 
wykorzystywanego do jego produkcji wzrasta.

Zmiany rynku browarniczego najlepiej dostrzec, gdy ze-
stawiane są ze sobą dane dotyczące produkcji chmielu (rys. 
1 i 2) oraz dane dotyczące produkcji piwa. Już od 6 lat 
z rzędu wyprodukowane ilości chmielu nie są wystarczające 
do globalnej produkcji piwa, co jednoznacznie wskazuje, 
że charakter rynku oraz konsumenta jest kompletnie inny 
niż przed laty. Na rysunku 5 przedstawiono wzrastający 
poziom dawkowania chmielu w produkcji piwa [2].

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rysunek odnosi się 
głównie do browarów koncernowych (konwencjonalnych), 
podczas gdy dawki chmielu w browarach rzemieślniczych 

mogą być nawet parokrotnie wieksze. Stąd też wynikają 
następujące dane – przy udziale ok. 2,5% globalnej pro-
dukcji piwa należącego do browarów rzemieślniczych, ten 
sektor wykorzystuje aktualnie ok. 20–25% ogólnoświato-
wej produkcji chmielu.

Można śmiało stwierdzić, że trend piw bardziej „chmie-
lonych”, powszechnie nazywanych „kraftowymi” wszedł 
do branży chmielarskiej na dobre. Przede wszystkim należy 
podkreślić tu rolę ostatniego ogniwa w „piwnym łańcu-
chu”, czyli konsumentów. To właśnie ostateczny odbiorca 
w ostatnich latach sprawił, że branża piwowarska z jednej 
strony „odmłodniała” i stała się nowoczesna, z drugiej 
jednak jest branżą ciągle czerpiącą z tradycji i klasycznych 
receptur. Piwo, po wielu latach niełaski, traktowane jako 
napój orzeźwiający lub wręcz jako „niegodny towarzysz” 
wieczornych spotkań, wreszcie osiągnęło status napoju 
markowego czy wręcz luksusowego. Mnogość wydarzeń, 
szkoleń i spotkań związanych z kulturą nie picia, lecz 
degustacji piwa, przerodziła rynek browarniczy w interesu-
jącą niszę zrzeszającą niezwykle wymagających konsumen-
tów, którzy obecnie nie odstają już swoją pasją i wiedzą od 
fanów znacznie bardziej szanowanego dotychczas wina. 
Samo warzenie piwa przestało być na pewnym etapie czyn-
nością produkcyjną, a stało się pewnego rodzaju sztuką, 
polegającą na odpowiednim doborze wszystkich jego skład-
ników: drożdży, słodów, wody oraz chmielu.

Cała branża chmielarska, łącznie z piwowarami i kon-
sumentami, musi zgodnie akceptować to, co przynosi 
dany sezon. Firmy handlujące surowcem, razem ze swoimi 
dostawcami – plantatorami, wielokrotnie muszą rozwiązy-
wać trudne problemy w trakcie całego sezonu, które mają 
bezpośredni wpływ na dalsze zaopatrywanie browarów 
i relacje handlowe. Nierzadko są to utrudnienia związane 
z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, na które gene-
ralnie nikt nie ma większego wpływu. Stąd też, w latach 
tak trudnych jak sezon 2018, szczególnie ważna jest bliska 
współpraca, zrozumienie i wspólny dialog całej społeczno-
ści chmielarskiej i browarniczej.
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Nieoficjalne zamknięcie sezonu imprez na świeżym powie-
trzu i pożegnanie lata w wielkim stylu. Naprawdę wielkim, 
bo w tym roku na festiwalu zjawiło się więcej uczestników 
niż kiedykolwiek – aż 30 tysięcy! 

Rodzinny browar z Pomorza już po raz czwarty zorga-
nizował Amber Fest na terenie Stadionu Energa. Jednak 
tradycja spotkań przy rzemieślniczym piwie i regionalnych 
produktach sięga 2003 roku, gdy w Bielkówku uwarzono 
pierwszego koźlaka i z tej okazji zorganizowano „Koźlaki 
Bielkowskie”. Z roku na rok impreza rosła w siłę, by osta-
tecznie przenieść się przed gdański stadion i ustanawiać 
coraz to nowe rekordy. Obecnie to największy w północnej Polsce festiwal piwa 

i produktów regionalnych, który przyciąga uczestników 
w każdym wieku. A co na nich czekało? Mnóstwo różnorod-
nych piw z Browaru Amber, a w tym premierowa propozycja 
z rzemieślniczej serii Po Godzinach – Hippyskus, czyli lekki 
lager z dodatkiem hibiskusa. Ponadto 60 stoisk z produkta-
mi regionalnymi (mięsa, miody, oscypki i inne sery, nalew-
ki i wiele, wiele innych), okazała strefa 40 foodtrucków 
z całego kraju, które poza takimi klasykami jak frytki i bur-
gery oferowały dania kuchni wszelakiej – tajskiej, meksykań-
skiej, chińskiej… Koncerty i impreza z DJ-em, pokazy live 
cooking oraz warzenie piwa na żywo przez przedstawicieli 
z Gdyńskiej Inicjatywy Piwowarów. Stały punkt programu 
to tradycyjne odszpuntowanie beczki z koźlakiem przez 
głównych piwowarów Browaru Amber i uroczyste otwarcie 
Święta Piwa razem z uczestnikami.

Impreza z edycji na edycję przyciąga więcej osób w każ-
dym wieku oraz różnych narodowości. Doskonałe piwa, 
pyszne jedzenie, bezpieczna zabawa, piękna pogoda, dobra 
muzyka, czyli… po prostu Amber Fest!

Browar Amber 
i jego Pomorskie Święto Piwa z nowym rekordem!

Amber art.indd   12 2018-10-24   09:39:24
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N iejednokrotnie na łamach PFiOW chwaliłem 
walory zarówno smakowo-zapachowe  
i goryczkowe, jak i przeciwutleniające, i proz-
drowotne piw mocniej chmielonych. A tym-

czasem od kilku już lat w niektórych browarach trwa wyścig 
w warzeniu piw jeszcze mocniej chmielonych, o jeszcze 
intensywniejszych, a niekiedy wręcz skrajnie intensywnych 
akcentach smakowo-zapachowych i goryczkowych. Przycią-
gnęły one już określoną grupę specyficznych konsumen-
tów/koneserów, którzy są skłonni zapłacić za nie znacznie 
więcej niż za piwa o mniej wyrazistych akcentach. Bicie 
kolejnych rekordów w poziomach goryczy (IBU), akcentów 
chmielowych (i innych także) w kolejnych edycjach nowych 
piw na pewno cieszy się medialnym zainteresowaniem, 
wywołując ożywione dyskusje w Internecie, co początkowo 
może wpływać na niewielkie zwiększenie ich sprzedaży. 
W tym szaleństwie jest więc metoda, ale co będzie w dłuż-
szej perspektywie czasowej, gdy emocje już opadną?

Potrzebna więc była refleksja i zauważalny na naszym 
rynku częściowy powrót do piw bardziej tradycyjnych, o niż-
szych poziomach goryczki i mniej intensywnych akcentach 
smakowo-zapachowych, akceptowalnych przez większe 
grono konsumentów, ale (co warto podkreślić) piw nadal 
produkowanych w duchu starego ludowego przysłowia: 
Koń bez ogona, panna bez posagu i piwo bez chmielu – 
jednakową wartość mają! Bo niedobrze by się stało, gdyby: 
Koń bez ogona, panna bez posagu i piwo z nadmiarem 
chmielu – też jednakową wartość miały...

Jeśli bowiem prześledzić liczne sondaże i opinie, za-
mieszczane na wielu portalach internetowych krajowych 
i zagranicznych, to większość konsumentów preferuje piwa 
o (lekko-średnio) intensywnych akcentach smakowo-za-

O konsumentach – koneserach 
niektórych piw słów kilka...

pachowych i goryczkowych. Obok tych akcentów, równie 
ważnym kryterium jest ich niższa cena. 

Jest także niemała grupa konsumentów (głównie płci 
żeńskiej), która akceptuje piwa o pełnej treściwej smakowi-
tości, o (średnio-mocno) intensywnych akcentach słodowych/
zbożowych lub innych, lecz o (niewyczuwalnych – lekko 
wyczuwalnych) akcentach chmielowych i goryczkowych, 
a także konsumenci/koneserzy piw smakowych o szerokiej 
gamie mniej lub bardziej wyrazistych i mniej lub bardziej 
„trafionych” akcentów, niemających niestety wiele wspólnego 
z akcentami typowymi dla piwa. I właśnie tym konsumentom 
polecałbym sporządzanie ich we własnym zakresie. Wystar-
czy zmieszać w odpowiednich proporcjach piwo jasne lekkie/
pełne/mocne np. z naturalnym 100-procentowym sokiem 
pomarańczowym, grejpfrutowym lub innym (albo z kilkoma 
sokami) i uzyskać bardziej dopasowane do indywidualnych 
potrzeb wrażenia smakowo-zapachowe, przy zachowaniu/nie-
zachowaniu akcentów typowych dla piwa.

Osobną grupą na rynku w Polsce są konsumenci – 
koneserzy piw tanich. Dla nich najważniejsza jest obec-
ność w nich większej ilości etanolu, a poszczególne cechy 
sensoryczne nie mają większego znaczenia (o ile w ogóle 
mają ...). I dobrze się składa, bo i akcenty smakowo-zapa-
chowe/goryczkowe tych piw są przez producentów prze-
ważnie utrzymywane na niskim poziomie intensywności 
i (niskim/średnim) poziomie jakości przez stosowanie do ich 
produkcji – obok słodu – także surowców niesłodowanych 
i niewielkich dawek granulatów lub/i ekstraktów chmielo-
wych. A to znacząco obniża ich koszty „wytwarzania”, i tym 
samym ceny. Niektóre z nich, np. o zawartości etanolu ok. 
7% obj., są rozlewane nawet do powiększonych puszek 
o pojemności 500 ml + x ml gratis! Skonsumowanie piwa 
z dwóch takich puszek (ok. 75 ml etanolu) odpowiada 
(czy aby przypadkowo?) skonsumowaniu dwóch popular-
nych „setek” najsłabszej procentowo czystej wódki o za-

Krzysztof Baranowski
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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), 

Krzysztof Baranowski
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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.

Baranowski .indd   12 2017-07-25   19:26:12

Wolumen eksportu mrożonych warzyw w sezonie 2017/18 był o blisko 9 tys. t  

większy niż w sezonie poprzednim i wynosił 463 tys. t. W rezultacie wzrostu cen 

wartość sprzedaży mrożonek była o 12% większa i wyniosła 263 mln EUR.

Eksport „pozostałych warzyw mrożonych” wzrósł nieznacznie do 301 tys. t, 

a wartość eksportu zwiększyła się o 11% do 153 mln EUR. W sezonie 2017/18 

mrożonki te sprzedawane były głównie do krajów UE (Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, 

Belgia), a także do Białorusi. Eksport mrożonych warzyw strączkowych obniżył się 

o 5% do 68 tys. t, a ich wartość zwiększyła się o 6% do 40 mln EUR. W sezonie 

2017/18 mrożona fasolka kierowana była głównie na rynek Białorusi i Rumunii, 

mrożony groszek – do USA, Niemiec, Arabii Saudyjskiej i Belgii, a mrożony bób – do 

USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Niemiec. Wzrosła wielkość i wartość 

eksportu mrożonych: szpinaku, kukurydzy, pomidorów oraz mrożonych mieszanek 

warzywnych. Mniejszy był eksport mrożonej papryki.

Średnie ceny mrożonek warzywnych w sezonie 2017/18 wzrosły z 0,52 do 

0,57 EUR/kg. Ceny „pozostałych warzyw mrożonych” wzrosły z 0,46 do 0,51 EUR/

kg. Wyższe były też ceny mrożonych warzyw strączkowych, mrożonej kukurydzy, 

szpinaku oraz mrożonych mieszanek warzywnych. Obniżyły się ceny mrożonej 

papryki (z 0,75 do 0,67 EUR/kg).

Tabela 2. Polski eksport mrożonek owocowych i warzywnych

Wyszczególnienie
2013/14–2015/16 

średnia
2016/17

2017/18
dane wstępne

tys. t mln EUR tys. t mln EUR tys. t mln EUR

Mrożonki owocowe 346,9 434,1 376,8 458,4 321,4 477,6

truskawki 109,1 128,8 97,1 125,6 100,1 176,8

maliny 56,3 115,7 67,0 130,8 46,6 78,3

wiśnie 67,9 55,7 77,1 50,0 35,4 48,1

porzeczki i agrest 51,7 38,2 61,2 42,9 64,0 54,8

jagody i borówki 10,5 28,1 16,1 33,5 12,1 29,8

pozostałe 51,4 67,6 58,3 75,7 63,1 89,8

Mrożonki warzywne 416,9 228,5 454,7 234,7 463,4 262,6

fasola 24,9 11,4 32,9 13,5 27,7 14,3

groszek 28,5 19,3 37,4 23,2 38,9 24,6

pozostałe strączkowe 2,2 1,6 1,1 0,7 1,5 1,0

kukurydza 16,5 12,3 19,9 13,2 21,1 14,6

pomidory 14,8 7,2 16,2 8,0 16,4 8,1

papryka 3,2 2,3 4,7 3,5 4,7 3,1

szpinak 3,7 1,9 5,2 2,3 5,7 2,9

inne warzywa jednogat. 283,1 142,5 299,9 139,1 301,8 154,1

mieszanki 40,0 30,0 37,4 31,2 45,6 39,9

RAZEM 763,9 662,6 831,5 693,1 784,8 740,3

Źródło: na podstawie danych MF

Najważniejszym rynkiem zbytu polskich mrożonek owocowych i warzywnych 

pozostały kraje UE (przede wszystkim Niemcy, Belgia, Francja, Holandia i Wlk. 

Brytania). Sprzedaż na rynek Wspólnoty stanowiła 87% łącznej wartości eksportu 

mrożonych owoców i warzyw, wobec 88% w sezonie 2016/17 i średnio 86% w okre-

sie 2013/14–2015/16. Spośród krajów WNP największymi odbiorcami mrożonek 

była Białoruś i Ukraina, zaś z grupy pozostałych krajów – Norwegia, USA, Serbia 

i Kanada. W ostatnim sezonie zwiększył się eksport do krajów mniej liczących się 

w poprzednich okresach – m.in. do Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 

Algierii i Jordanii.

Import
Wartość importu mrożonek owocowych w sezonie 2017/18 wynosiła 165 mln 

EUR, co stanowiło ponad 81% łącznej wartości przywozu mrożonych owoców 

i warzyw, wobec 75% w sezonie poprzednim. W wartościowej strukturze importu 

mrożonych owoców i warzyw nadal dominowały mrożone jagody, ale ich udział 

zmniejszył się z 22 do 15%. Spadło znaczenie mrożonych owoców i orzechów 

tropikalnych (z 7 do 6%) oraz mrożonego agrestu. Udział mrożonych malin wzrósł 

z 12 do 14%, truskawek z 9 do 13%, a wiśni z 1 do 6%. Większe było też znacze-

nie mrożonych borówek, czereśni i jeżyn. Udział mrożonych warzyw w łącznej 

Tabela 3. Główni odbiorcy mrożonek owocowych i warzywnych z Polski

Wyszczególnienie

2013/14–2015/16 
średnia

2016/17
2017/18

dane wstępne

tys. t mln EUR tys. t mln EUR tys. t mln EUR

Ogółem 763,9 662,6 831,5 693,1 784,8 740,3

UE-15 542,4 514,4 577,3 542,3 551,5 570,7

Niemcy 227,9 199,8 236,2 213,3 218,7 219,6

Belgia 65,3 60,9 68,2 62,8 73,6 70,8

Francja 70,2 62,6 74,5 66,6 69,6 69,7

Holandia 39,0 40,1 47,6 46,2 41,6 53,4

Wlk. Brytania 57,9 52,9 66,9 56,3 62,7 52,8

Szwecja 19,8 32,1 16,3 27,3 17,2 31,3

UE-13 62,7 53,7 77,8 66,2 75,1 69,8

Czechy 23,3 17,5 24,3 18,0 21,4 17,5

Rumunia 5,1 5,2 11,4 9,9 13,3 12,1

Węgry 11,7 9,1 13,0 9,5 11,8 8,7

Litwa 5,3 5,3 6,3 6,3 7,4 8,2

WNP 110,5 44,2 111,8 22,7 85,6 29,7

Białoruś 53,6 14,5 101,5 14,7 77,4 22,1

Ukraina 7,5 5,9 7,6 5,7 5,7 5,0

Pozostałe 48,3 50,3 64,6 61,9 72,5 69,9

Norwegia 7,8 13,2 7,8 12,6 8,0 14,0

USA 11,6 8,5 16,1 10,4 22,2 13,3

Kanada 5,6 4,7 8,1 6,6 10,1 7,4

Serbia 4,0 4,3 5,0 5,7 5,1 8,0

Źródło: na podstawie danych MF

wartości importu mrożonek owocowych i warzywnych zmniejszył się z 25 do 19%, 

w tym grupy „pozostałych warzyw” z 11 do 9%.

Wolumen importu mrożonych owoców zwiększył się o 28% do 104 tys. t. Import 

mrożonych malin wzrósł o 63% do 16 tys. t, a mrożonych wiśni był blisko 5-krotnie 

większy i wynosił 7 tys. t. Ponad połowa importowanych malin pochodziła z Ukrainy, 

a 1/3 z Serbii. Mrożone wiśnie sprowadzane były przede wszystkim z Serbii (33%) 

oraz Ukrainy, Węgier, USA i Turcji. Import mrożonych truskawek wzrósł z 11 do 20 

tys. t. Wśród dostawców mrożonych truskawek liczyły się przede wszystkim Niemcy, 

Egipt, Ukraina i Chiny. W sezonie 2017/18 zwiększył się przywóz mrożonych czereśni, 

borówek, jeżyn i porzeczek. Wolumen importu jagód obniżył się z 23 do 12 tys. t,  

a wartość była o 20% mniejsza i wyniosła 30 mln EUR. W największym stopniu spadł 

przywóz jagód z Ukrainy (z 14 do 5 tys. t), Białorusi (z 4 do 1,3 tys. t) i Szwecji (z 2 

do 1 tys. t). Wzrósł natomiast import jagód z Kanady (z 0,6 do 2,3 tys. t).
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przypadała na alkohol izoamylowy [18]. Mateo i wsp.[9] podają, że w zależności 

od zastosowanego szczepu i ilości dodanych drożdży poziom alkoholu izoamylo-

wego wynosił 246–377 mg/L. Zawartość wybranych alkoholi wyższych przedsta-

wiono w tabeli 1.

Alkohol metylowy
Metanol nie jest bezpośrednim produktem fermentacji alkoholowej, jednak 

powstaje głównie w czasie fermentacji. Jego źródłem są pektyny obecne w owo-

cach, stąd powstaje on w winach i cydrach otrzymanych ze świeżych owoców. 

Pektyny są kopolimerami kwasu galakturonowego i jego estru metylowego. W wy-

niku hydrolizy estru metylowego, pod wpływem pektynometyloesterazy, powstaje 

metanol. W skórkach jest więcej pektyn niż w soku, dlatego też gronowe wina 

białe zawierają mniej metanolu niż wina czerwone. W winach białych stwierdza 

[3]  Bugajewska Anna, Wiesław Wzorek. 1997. „Wpływ długotrwałej adaptacji środowiskowej 
drożdży Saccharomyces cerevisiae rasy Bratysława na fermentację winiarską i wybrane cechy 
komórek”. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 5, 11–13.

[4]  Culleré L., J. Cacho, V. Ferreira. 2007. „An assessment of the role played by some oxidation-
-related aldehydes in wine aroma”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55 (3) : 
876–881.

[5]  Gawel R., S. V. Sluyter, E. J. Waters. 2007. „The effects of ethanol and glycerol on the body 
and other sensory characteristics of Riesling wines”. Australian Journal of Grape and Wine 
Research 13 (1) : 38–45.

[6]  Jiang B., Z. Zhang. 2010. „Volatile compounds of young wines from Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Gernischet and Chardonnay varieties grown in the Loess Plateau Region of China”. 
Molecules 15 (12) : 9184–9196.

[7]  Jones P. R., R. Gawel, I. L. Francis, E. J. Waters. 2008. „The influence of interactions between 
major white wine components on the aroma, flavour and texture of model white wine”. Food 
Quality and Preference 19 (6) : 596–607.

[8] Lambrechts M. G., I. S. Pretorius. 2000. „Yeast and its importance to wine aroma – a review”. 
South African Journal for Enology and Viticulture 21, 97–129.

[9]  Mateo J. J., M. Jiménez, A. Pastor, T. Huerta. 2001. „Yeast starter cultures affecting wine 
fermentation and volatiles”. Food Research International 34 (4) : 307–314.

[10]  Margalit Y. 2014. Technologia produkcji wina, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

[11]  Marti M. P., M. Mestres, C. Sala, O. Busto, J. Guasch. 2003. „Solidphase microextraction and 
gas-chromatography olfactometry analysis of successively diluted samples. A new approach 
of the aroma extract dilution analysis applied to the characterization of wine aroma”. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry 51, 7861–7865.

[12]  Nurgel C., G. Pickering. 2005. „Contribution of glycerol, ethanol and sugar to the perception 
of viscosity and density elicited by model white wines”. Journal of Texture Studies 36 (3) : 
303–323.

[13]  Picinelli A., B. Suárez, J. Moreno, R. Rodríguez, L. M. Caso-García, J. J. Mangas. 2000. 
„Chemical characterization of Asturian cider”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48 
(9) : 3997–4002.

[14]  Pickering G. 2006. „Icewine-The frozen truth. In Sixth international cool climate symposium 
forviticulture & oenology: Wine growing for the future”. Christchurch, New Zealand.

[15]  Remize F., J. L. Roustan, J. M. Sablayrolles, P. Barre, S. Dequin. 1999. „Glycerol overproduc-
tion by engineered Saccharomyces cerevisiae wine yeast strains leads to substantial changes 
in by-product formation and to a stimulation of fermentation rate in stationary phase”. Applied 
and Environmental Microbiology 65 (1) : 143–149.

[16]  Remize, F., J. M. Sablayrolles, S. Dequin. 2000. „Re-assessment of the influence of yeast 
strain and environmental factors on glycerol production in wine”. Journal of Applied Microbiology 
88 (3) : 371–378.

[17] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów 
fermentowanych wyrobów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, 
fizycznych i chemicznych, jakie powinny spełniać te napoje, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 633.

[18]  Torrea D., P. Fraile, T. Garde, C. Ancı́n. 2003. „Production of volatile compounds in the fermen-
tation of chardonnay musts inoculated with two strains of Saccharomyces cerevisiae with 
different nitrogen demands”. Food Control, 14 (8) : 565–571.

[19]  Wzorek Wiesław, Eugeniusz Pogorzelski. 1998. Technologia winiarstwa owocowego i grono-
wego, Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Tabela 1. Wybrane alkohole wyższe powstające w fermentacji winiarskiej

Alkohol Ilość [mg/L] Literatura

Ogólna ilość alkoholi 
wyższych

100–500
> 300 negatywny wpływ

8,10

Izoamylowy

100–180 6

około 150 9

246–377 18

Izobutanol

2,7–22 6

73–157 9

17–25 18

Propanol

2,7–6,5 6

30–55 9

30–80 18

Fenetylowy

9–14 6

74–159 9

9–25 18

Tabela 2. Główne związki powstające w czasie fermentacji winiarskiej

Związek Ilość

Glicerol 4–14 g/100 g etanolu

Kwas octowy jako kwasowość lotna do 1,3 g/L

Aldehyd octowy 10–200 mg/L

Estry ogółem,
w tym: octan etylu

30–200 mg/L

30–90 mg/L

Alkohole wyższe 100–400 mg/L

się metanol na poziomie 40–120 mg/L, a w czerwonych 120–250 mg/L [10]. 

W cydrach arturiańskich metanol obserwowano w ilości od 40 do 160 mg/L [13]. 

W winach otrzymanych z soków lub zagęszczonych soków metanol praktycznie 

nie występuje lub jest na bardzo niskim poziomie. Wynika to z faktu, że podczas 

produkcji tych soków następuje proces depektynizacji, czyli usunięcia pektyn 

z moszczu [19].

Podsumowanie
Związki powstające podczas fermentacji winiarskiej w istotny sposób kształ-

tują charakter gotowego produktu. Zastosowanie coraz lepszej metodyki badawczej 

pozwala poznać coraz lepiej skład chemiczny różnych wyrobów winiarskich. Jednak 

niezależnie od zastosowanego surowca i warunków procesu fermentacji związki 

takie, jak: glicerol, kwas octowy, aldehyd octowy, octan etylu i alkohol izoamylowy 

zawsze są obecne w produkcie w istotnych ilościach (tabela 2).
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Wzrost ceny ginu
Według badań przeprowadzonych przez globalnych analityków Brand View, cena 

butelki ginu wzrosła średnio o 6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 127 markach. I tak 
na przykład: butelka ginu Beefeater podrożała o 6,3%, Plymouth Gin o 7%, Bombay Gin 
i Hendrick’s o 3,8%. Producenci obawiają się, że cena ta może jeszcze wzrosnąć, jeśli 
w budżecie listopadowym zostaną podwyższone podatki od alkoholu. Popularność ginu 
nie wskazuje jednak na spowolnienie, a w ostatnim roku liczba gorzelni produkujących 
gin wzrosła w Wielkiej Brytanii o jedną piątą – do 131.

Jack Daniel’s najwyższej rangi alkoholem na liście
100 najwartościowszych marek

Jack Daniel’s należący do Brown-Forman znalazł się na 82. miejscu – 3 miejsca 
wyżej niż w zeszłym roku i jest marką alkoholu najwyższej rangi drugi rok z rzędu. Interbrand 
wycenił markę na poziomie 5,332 mln USD, czyli o 3% wyżej niż w 2016 r. Należący do 
Diageo Johnnie Walker i Smirnoff zajęły na liście odpowiednio 96. i 97. miejsce, z wyce-
ną odpowiednio 4,405 mln USD i 4,288 mln USD.

Eksport whisky szkockiej wzrósł o 3,4% ze względu na popyt na single malt
Eksport szkockiej whisky wzrósł o 3,4% w pierwszej połowie roku – do 1,8 mld GBP, 

wzmocniony ciągłym wzrostem zapotrzebowania na single malt na całym świecie, w tym 
w USA – największym rynku w branży. Wzrost ten przyniósł korzyści całej brytyjskiej 
gospodarce i jej wynikom eksportowym. Szkocka whisky pozostaje największą pozycją 
w brytyjskim eksporcie żywności i napojów, stanowiąc prawie jedną piątą zagranicznych 
wysyłek tego sektora. Analiza danych liczbowych opublikowanych przez Stowarzyszenie 
Scotch Whisky Association (SWA) pokazuje, że konsumenci nadal kupują więcej single 
malt, a eksport wzrósł o 7% – do 479 mln GBP w pierwszych sześciu miesiącach roku. 
Obecnie single malt stanowi ponad jedną czwartą wartości całej eksportowanej szkockiej 
whisky. Trend ten wyraźnie zaznaczył się w Stanach Zjednoczonych, gdzie całkowity 
eksport szkockiej wzrósł o 8,6% – do 388 mln GBP, a single malt skoczyło o 14% – do 
123 mln GBP. Nastąpił również powrót do wzrostu sprzedaży w Chinach (o 45% – do 27 
mln GB), a eksport do Japonii wzrósł o 19% – do 43 mln GBP. Unia Europejska nadal jest 
największym regionem docelowym dla szkockiej whisky – wartość eksportu wzrosła 
o 4% – do 559 mln GBP, czyli prawie o jedną trzecią całości. Jednak eksport szkockiej 
whisky ilościowo w pierwszej połowie roku spadł o 2% – do 528 mln butelek. Mniejsza 
ilość i wyższa wartość częściowo wynikają z większego zainteresowania single malt.

Wzrost sprzedaży netto Grupy Campari dzięki marce Aperol
Włoska Grupa Campari odnotowała sprzedaż netto w wysokości 431,1 mln EUR 

w trzecim kwartale br. dzięki 19,5-procentowemu wzrostowi sprzedaży pomarańczowego 

aperitifu Aperol, głównie na rynkach włoskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim. 
Firma Campari, szósty pod względem wielkości producent alkoholu najwyższej jakości, 
odnotowała również wzrost w regionie Ameryki Północnej, który stanowił 44,5% całkowitej 
sprzedaży Grupy w trzecim kwartale, co daje ogólny wzrost o 15%. W pierwszych dzie-
więciu miesiącach roku Gruppa Campari odnotowała sprzedaż netto w wysokości 
1,28 mld EUR, czyli o 8,1% więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach roku ubiegłego.

nAPoje

Refresco zgodziło się na ofertę przejęcia o wartości 1,6 mld EUR
Refresco zgodziło się na skorygowaną ofertę o wartości 1,623 mld EUR z konsorcjum 

private equity, w tym z partnerami PAI. Wraz z British Columbia Investment Management, 
PAI będzie naciskać na ofertę w wysokości 20 EUR za akcję w Refresco, co stanowi ok. 
22% premii od średniej ceny zamknięcia od czasu, gdy Refresco kupiło w lipcu rozlewnię 
Cott. Główni udziałowcy firmy Refresco i członkowie zarządu z udziałami w spółce zgo-
dzili się je odstąpić, sprzedając ok. 26,5% Refresco, natomiast rozlewnia ma „jednomyśl-
nie polecić ofertę” pozostałym akcjonariuszom. Partnerzy PAI powrócili z ofertą 1,6 mld 
EUR na początku października, po odrzuceniu przez Refresco kwoty 1,4 mld EUR propo-
nowanej w kwietniu. Widoczna gotowość Refresco do negocjacji w owym czasie była 
obiecującym sygnałem, że może dojść do porozumienia. Odrzucenie początkowej oferty 
Partnerów PAI mogło być motywowane przejęciem firmy Cott, które było w tym czasie 
w przygotowaniu.

Wino

Globalna produkcja wina osiągnęła poziom najniższy od ponad 50 lat
Według danych opublikowanych przez związek hodowców Copa-Cogeca, zbiory 

winogron w Europie w tym roku gwałtownie spadły z powodu zmian klimatycznych 
i ekstremalnych warunków pogodowych, co spowodowało przedwczesne zbiory na 
całym kontynencie, a wielu producentów dokonało zbiorów z dwutygodniowym wyprze-
dzeniem. Jak podaje Organization of Vine and Wine, najbardziej ucierpieli czołowi pro-
ducenci – Włochy (–23%), Francja (–19%) i Hiszpania (–15%). Również Niemcy i Grecja 
odnotowały 10% spadku produkcji wina w porównaniu z 2016 r. Portugalia była jedynym 
krajem UE, który odnotował wzrost o ok. 10% w stosunku do ubiegłorocznego poziomu. 
Łączna produkcja wina w tym roku w całej Unii Europejskiej wyniosła 145 mln hl, czyli 
o 14% mniej niż w zeszłym roku. Pozostałe regiony świata produkujące wino odnoto-
wały pozytywne rezultaty. W Kalifornii, pomimo pożarów, zbiory osiągnęły wysokość 
4 mln t – nieznaczny spadek z 4,03 mln t zebranych w 2016 r. Brazylia zwiększyła 
produkcję o 169% w 2017 r. (3,4 mln hl) w porównaniu z 2016 r. (1,4 mln hl). 
W Argentynie produkcja wzrosła o 25% – do 11,8 mln hl. Produkcja Australii wzrasta-
ła trzeci rok z rzędu i osiągnęła wielkość 13,9 mln hl – o 6% więcej w stosunku do roku 
2016. Również Afryka Południowa odnotowała wzrost. Jedynie w Nowej Zelandii pro-
dukcja spadła o 9% – do 2,9 mln hl. Pomimo różnych niesprzyjających okoliczności 
i mniejszych zbiorów jakość winogron jest oceniana dość wysoko. Według przewidywań 
Organization of Vine and Wine, zapotrzebowanie na wino stabilnie wzrasta i w 2017 r.  
zwiększy się o 2,2% – do 245,7 mln hl w porównaniu z ubiegłym rokiem.

WoDA

Owoce jagodowe – najlepszy dodatek do wód aromatyzowanych
Wzrasta sprzedaż wody butelkowanej, ponieważ konsumenci poszukują alternatywy 

napojów słodzonych. Poszukiwania te przekładają się na zwiększone zainteresowanie 
wodami smakowymi. Firma Comax Flavors przeprowadziła badania na grupie 500 osób 
w wieku 18–70 lat (z czego połową byli rodzice dzieci w wieku 3–17 lat), które zastępu-
ją napoje gazowane i soki wodą aromatyzowaną. Około 60% osób uznało aromat za 
najważniejszą cechę po cenie i korzyściach prozdrowotnych. Również ok. 60% osób 
opowiedziało się za aromatami owoców jagodowych jako najbardziej lubianymi. Jeśli 
chodzi o wodę dla dzieci, 75% rodziców dodawało aromat do wody pitej przez dzieci 
(w postaci owoców, soku, aromatu w proszku lub w płynie), a 56% dodawało aromat do 
swojej wody. Badanie również wykazało, że w badanej grupie 53% dzieci w różnym wieku 
było konsumentami wody pochodzenia roślinnego – wody klonowej, z kaktusa oraz brzo-
zy; wodę taką piło tylko 9% dorosłych. Wodę kokosową spożywało 39% dzieci w porów-
naniu z 20% dorosłych.
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Logo to świetnie odzwierciedla charakter firmy. Ciekawą inicjatywą jest „The 

innocent big knit” – akcja wspierająca umilanie życia osobom starszym i samotnym. 

Premiowane jest dzianie na drutach czapeczek, które następnie nakładane są na 

butelki smoothies i w ten sposób trafiają do sieci. Od każdej sprzedanej butelki 

smoothie z czapeczką 25 pensów odprowadzane jest na specjalny fundusz Age UK 

wspierający osoby starsze i samotne.

Produkty Innocent Drinks sprzeda-

ją się już na wszystkich kontynentach, 

a  działalność  firmy  jest  odnotowana 

w prawie 20 krajach świata. Oczywiście 

dystrybucja firmy Coca-Cola ma olbrzy-

mi  wpływ  na  umiędzynarodowienie 

napojów Innocent Drinks.

Poznałem  osobiście  jednego  z  3  założycieli  firmy  – 

Jonathana  Wright,  w  czasie  World  Beverage  Congress 

w Moskwie w 2008 r. Był tam gwiazdą, wyróżniał się otwar-

tością myślenia i  innowacyjnym prezentowaniem koncepcji 

napojowych,  jak również dość niedbałym strojem. Taki  jest 

właśnie styl młodych managerów z branży napojów funkcjo-

nalnych. Po przejęciu tych firm przez koncerny zawsze jest 

dylemat władz koncernu, czy należy zezwolić na utrzymanie 

takiego luzackiego stylu ubioru i zachowania.

Core Power
W czerwcu 2012 r. nadeszła z USA informacja, że The Coca-Cola Co. pod-

pisała umowę z firmą Fair Oaks Farms Brands o dystrybucji napoju Core Power 
– mlecznego napoju regeneracyjnego dla sportowców, o dużej zawartości białka 

(High Protein Milk Shakes). Napój zawiera unikalną proporcję: 20% serwatki – 80% 

kazeiny, podobną jak w mleku. Produkowany jest z mleka fair life ultra-filtered milk, 

jest smacznym i wygodnym w użyciu źródłem białka, które wzbogaca i uaktywnia 

ciało poprzez budowę tkanki mięśniowej i zapewnia energię pozwalającą na więk-

szy wysiłek. Core Power jest produkowany z wysokiej jakości mleka filtrowanego 

na  zimno  o  smakach:  Chocolate,  Vanilla,  Banana,  Strawberry,  Banana  Light 

i Chocolate Light. Podstawowa wersja napojów Core Power zawiera 26 g białka 

i 700 mg wapnia, jedynie smak Coffee zawiera dodatkowo 85 mg kofeiny. Wszystkie 

5 rodzajów Core Power nie zawierają laktozy i glutenu.

Napoje Core Power Elite zawierają  42 g białka. Producent 

podkreśla, że nie zawierają laktozy i nie mają „kredowego po-

smaku”.

Niedawno pojawiły się prognozy (Innova Market Insights) 

o ogólnoświatowym wzroście zapotrzebowania na produkty 

proteinowe, w tym napoje. 

YUP!
Kolejnym mlecznym produktem jest YUP! – mleko czekoladowe 

(ale także w wersji o smaku waniliowym i truskawkowym). YUP! od-

zwierciedla  również  stan umysłu,  spokój. Każdy mały  łyczek YUP! 

wspiera konsumenta.

fairlife
Kolejnym mlecznym pomysłem firmy Coca-Cola było mleko 

fairlife dystrybuowane w USA przez koncern, a konkretnie przez jego 

oddział sokowy Minute Maid. Mleko fairlife pojawiło się na rynku 

w grudniu 2014 r. Powstało w 4 wariantach: reduced fat, chocolate, 

fat-free i whole milk. Mleko fairlife otrzymuje się za pomocą ultrafil-

tracji, która dzieli mleko na wodę, tłuszcz, białka, witaminy i minera-

ły oraz laktozę. Następnie odbudowuje się jego strukturę zmieniając proporcje tak, 

aby otrzymać mleko bez  laktozy, o zawartości białek większej 

o 50%, 30% większej zawartości wapnia i 50% mniejszej ilości 

cukru w porównaniu ze zwykłym mlekiem.

fairlife Super Kids z 125 mg DHA, 12 g białek, 35% dzien-

nego zapotrzebowania wapnia.

fairlife Smart Shakes  to ostatni produkt 

w rodzinie fairlife produkowany z ultrafiltrowa-

nego mleka, miodu i mąki owsianej. Nie za-

wiera  laktozy, zawiera przeciwutleniacze, prebiotyczny błonnik 

i 40% dziennego zapotrzebowania wapnia.

Napoje Core Power i YUP! pojawiły się na rynku przed fairlife. Łączy je wspól-

ny zestaw farmerów-dostawców mleka, identyczny sposób filtracji i dbałość o ja-

kość.

Grupa mlecznych napojów firmy Coca-Cola odnosi sukces wśród klientów. 

Sprzedaż  fairlife w 2016 r. zwiększyła się o 79%, pomimo że mleko  fairlife  jest 

prawie dwa razy droższe od zwykłego mleka. Jak podaje Zenith International, spo-

życie mleka jako napoju wzrosło w 2015 r. o 2,4% osiągając poziom 251 mld l na 

całym świecie. We wspomnianym raporcie Zenith  International określono 9 naj-

ważniejszych trendów: dodatek białek, orientacja na dzieci, wzbogacanie witamina-

mi i minerałami, koncentracja na gender, przyjemność spożywania, wolne od lak-

tozy, niska zawartość tłuszczu, wyżywienie sportowców, zarządzanie wagą. Widać, 

że strategia firmy Coca-Cola w koncepcji fairlife uwzględnia wszystkie te elementy.

Powyższe zdjęcia prezentują dorobek mleczny firmy Coca-Cola, od Core Power 

do  fairlife  i YUP! Rzecz niewiarygodna i nie do wyobrażenia w okresie przełomu 

wieków, kiedy to sprzedaż napoju Coca-Cola odnotowywała wzrosty. Nasuwa się 

pytanie: mleko nastąpiło po wodzie, sokach, napojach funkcjonalnych – a co będzie 

następne po mleku?

Adam Bogacz
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Krystyna Bogacz, AKB Consulting

alkoHole

Rekordowy wzrost eksportu koniaku
Jak podaje The Bureau National Interprofessionnel du Cognac, eksport koniaku 

w latach 2016–2017 osiągnął swój najwyższy jak do tej pory poziom, zarówno ilościowo, 
jak i wartościowo. Eksport sukcesywnie wzrastał w ciągu ostatnich trzech lat – do 10,2% 
ilościowo i 15,2% wartościowo, co daje 190 mln butelek o wartości 3 mld EUR, sprze-
danych od sierpnia 2016 r. do lipca 2017 r. Koniak ugruntował swoją pozycję w regionie 
objętym NAFTA – z 82,1 mln sprzedanych butelek oraz wzrostem ilościowo o 9,3% 
i wartościowo o 13,5%. Sprzedaż do USA – lidera rynku koniaku – wzrosła do 78,7 mln 
butelek. Do Azji Wschodniej sprzedano 53,7 mln butelek, co dało wzrost o 10,6% ilościo-
wo i 19,4% wartościowo. Znaczącą rolę odegrały Chiny, które zaimportowały 22,6 mln 
butelek. Po kilku latach załamania wzrósł również eksport na rynki europejskie – 10,1% 
wartościowo i 8,1% ilościowo, z całkowitą liczbą 42,1 mln butelek. Pozytywne rezultaty 
osiągnięto głównie dzięki tradycyjnie najsilniejszym rynkom – Wielkiej Brytanii (+3,6%) 
i Niemiec (+22.2%) ilościowo, a także znacznemu wzrostowi w Europie Wschodniej 
i Rosji (+73,2%) ilościowo. Zwiększone zamówienia wskazują także na potencjalny wzrost 
na rynkach Afryki Południowej i Karaibów – 14,6% ilościowo i 21,6% wartościowo. Rynki 
wschodzące reprezentują obecnie 6,5% całkowitego eksportu, co daje ponad 12,3 mln 
butelek.

Wzrost eksportu alkoholu w Wielkiej Brytanii
Jak podaje raport Food and Drink Federation, w pierwszym półroczu 2017 r. wśród 

dziesięciu głównych eksportowych produktów pierwsze miejsce zajmuje whisky, trzecie 
– piwo, szóste – wino, siódme – gin. Sprzedaż whisky wzrosła o 64,1 mln GBP (+3,%) 
– do 1,8195 mld GBP wartościowo, natomiast ilościowo spadła o 1%. Podobnie sprze-
daż piwa wzrosła wartościowo o 18,4% – do 313,3 mln GBP, natomiast ilościowo spadła 
o 2,2%. Eksport wina (wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii oraz zaimportowanego 
hurtowo i przeznaczonego do butelkowania) wzrósł ilościowo o 15,4%, a wartościowo 
o 47,6 mln GBP (21,1%) – do 273,8 mln GBP. Gin odnotował skromny 4-procentowy 
wzrost wartościowo o ok. 9,1 mln GBP, co dało sumę całkowitego eksportu za pierwsze 
półrocze w wysokości 235,1 mln GBP; ilościowo wzrost wyniósł 1,9%.

Najlepiej sprzedające się wódki – Top 10
Pierwsze miejsce przypada największej światowej marce wódki – Smirnoff firmy 

Diageo. Obecnie odnotowuje ona lekki spadek sprzedaży ilościowo (o 1,16%), pomimo 
wprowadzenia Smirnoff Sourced – wódki smakowej, która zawiera prawdziwy sok owo-
cowy i ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania konsumentów na autentycz-
ne, naturalne aromaty. Drugie miejsce zajmuje Absolut należący do Pernod Ricard. Trzecie 
miejsce zajmuje ukraińska Khortytsa, właścicielem marki jest Global Spirits. Odnotowała 
oma silny wzrost, szczególnie w Europie Wschodniej, gdzie zajmuje pierwsze miejsce 
w sprzedaży wódek. Główne rynki zbytu to Ukraina, Rosja, Gruzja, Kazachstan, Polska 

i Niemcy. Czwarte miejsce należy do Żubrówki, której właścicielem jest Roust. To jedna 
z najszybciej rosnących marek wódki na świecie – w ciągu pięciu ostatnich lat wzrosła 
o ponad 4 mln 9-litrowych skrzynek. Główne rynki zbytu to Polska, Ukraina, Niemcy, 
Francja, Węgry, również Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia. Na piątym miejscu upla-
sował się Krupnik należący do Marie Brizard Wine & Spirits, który w tym roku odnotował 
10% wzrostu sprzedaży ilościowo, co dało mu drugie miejsce w rankingu najszybciej 
rozwijającej się marki wśród światowej dziesiątki. Głównym rynkiem zbytu jest Polska. 
Szóste miejsce przypadło wódce Svedka z Constellation Brands, siódme Pyat Ozer nale-
żącej do Alcohol Siberia Group, ósme Grey Goose od Bacardi Martini, dziewiąte Skyy 
z Gruppo Campari i dziesiąte wódce Belenkaya, która należy do Synergy i mianuje się 
numerem jeden, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży ilościowo i wartościowo w Rosji.

Sprzedaż Pernod Ricard przekroczyła 9 mld EUR
Pernod Ricard, drugi co do wielkości producent alkoholu w świecie pod względem 

sprzedaży, odnotował w tym roku wzrost zysku o 13% i po raz pierwszy jego sprzedaż 
przekroczyła wartość 9 mld EUR. Organicznie sprzedaż wzrosła o 3,6%, a zyski z ope-
racji powtarzających się wzrosły o 3,3%, co spowodowało, że francuski gigant osiągnął 
roczny wzrost sprzedaży między 4 a 5%. Również dobre wyniki osiągnięte w ostatnich 
tygodniach przez Diageo, Remy Cointreau i Moet Hennessy (część LVMH) potwierdziły 
bardzo optymistyczne trendy w branży alkoholowej.

Pernod Ricard swój sukces zawdzięcza strategicznym międzynarodowym markom, 
takim jak Jameson (wzrost sprzedaży o 15%) i Absolut, który po raz pierwszy od czterech 
lat odnotował wzrost, oraz Martell (wzrost o 6%). Sprzedaż szkockiej whisky Chivas Regal 
i Royal Salute spadła o 3%, a Ballantine’s utrzymał dotychczasowy poziom. Rynek ame-
rykański wzrósł o 7% (Jameson i Absolut). Chiny, będące kluczowym rynkiem whisky, 
powróciły do wzrostu; również sprzedaż w Europie Wschodniej znacznie się poprawiła. 
Natomiast rynek w Indiach wzrósł tylko o 1%. W ciągu roku, do lipca 2017 r. Pernod 
Ricard poprawił marżę brutto o 4%, co z kolei przyczyniło się do szybkiego wzrostu 
wolnych przepływów pieniężnych o 22% – do poziomu 1,3 mld EUR. W rezultacie wskaź-
nik zadłużenia netto do EBITDA został zredukowany do komfortowej wartości 3,0, co dało 
dużą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących akwizycji strategicznych. W ubiegłym 
roku Pernod Ricard kupił większość udziałów marek burbonu Smooth Ambler, mezcalu 
Del Maguey i ginu Ungava, a sprzedał aktywa inne niż podstawowe, takie jak: irlandzką 
whisky Paddy, wódkę Frïs, marki Domecq oraz gorzelnię Glenallachie.

PiWo

Carlsberg ogłosił wyniki finansowe za pierwszą połowę roku
Carlsberg ogłosił wyniki finansowe za pierwszą połowę roku, wspierane przez piwo 

rzemieślnicze i bezalkoholowe. Sprzedaż ilościowo piwa rzemieślniczego wzrosła o 25%, 
Carlsberg rozszerzył dystrybucję piwa z Browaru Brooklyn, przejął London Fields w Wielkiej 
Brytanii i założył mikrobrowar na Litwie. Sprzedaż piwa bezalkoholowego w tym czasie 
wzrosła w Europie Zachodniej o 13%, a Tuborg w Azji wzrósł o 6%. Duński browar podał, 
że dochód do końca czerwca 2017 r. wzrósł o 2% – do 3,9 mld GBP, a zysk netto pod-
skoczył o 23% – do 281,5 mln GBP. Zysk operacyjny organicznie wzrósł o 15%, a sko-
rygowany wynik netto wzrósł o 63%. Wolny przepływ środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej wzrósł o 37%, co spowodowało znaczną redukcję zadłużenia netto/EBITDA 
do poziomu 1,57x. W Europie Zachodniej sprzedaż ilościowo wzrosła o 1%, a organiczny 
wzrost operacyjny o 14%. W Europie Wschodniej przychód netto zmniejszył się organicz-
nie o 1%, a sprzedaż netto ilościowo o 9%. W Azji przychody netto wzrosły organicznie 
o 6%. Zrealizowane przychody netto wzrosły o 1% w wyniku sprzedaży różnych inwesty-
cji, takich jak Carlsberg Malawi i wielu browarów w Chinach.

Wino

Przejęcie Germain-Robin przez E & J Gallo
Producent wina E & J Gallo przejął kalifornijskiego producenta luksusowej brandy 

Germain-Robin za nieujawnioną kwotę. Germain-Robin powstał w 1982 r. i produkował 
brandy z najwyższej klasy winogron; cieszył się największym zainteresowaniem w latach 
1990. Zakup Gallo obejmuje markę Germain-Robin, dojrzałą i dojrzewającą brandy oraz 
wszystkie gotowe produkty. Unikatowe zapasy zawierają wiele brandy, które mają ponad 
30 lat, wyprodukowane z szerokiej gamy odmian winogron tradycyjnych, przeznaczonych 
do produkcji koniaku i armaniaku, a także nietradycyjnych odmian, takich jak Pinot noir 
i Zinfandel.
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podsumowanie
Wieloletnie badania jednoznacznie wskazują na możliwość zastosowania homo-

genizacji wysokociśnieniowej do utrwalania soków owocowych i warzywnych. Ta 

niekonwencjonalna metoda pozwala nie tylko na osiągnięcie wymaganej jakości i bez-

pieczeństwa mikrobiologicznego produktu, ale również zachowanie jego wszelkich 

składników odżywczych, bioaktywnych i cech organoleptycznych, a także osiągnięcie 

stabilności przechowalniczej. Metoda ta znacznie przewyższa standardową pastery-

zację czy sterylizację w aspekcie zachowania wartości żywieniowych i organoleptycz-

nych, jednak ze względu na niecałkowitą eliminację mikroflory psującej, produkty 

utrwalane tą metodą mają znacznie krótszy okres trwałości i wymagają przechowy-

wania chłodniczego. Przed nami jeszcze wiele badań dotyczących doboru parametrów 

i liczby cykli HPH dla konkretnych soków oraz wpływu rozwiązań konstrukcyjnych na 

efektywność procesu, by móc stosować nową metodę na skalę produkcyjną.
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lub owoców morza. Zawartość tego związku w piwach mieści się w granicach 

14–144 μg/dm3 [13].

W piwach zostały wykryte także niewielkie ilości heksanu. Największą jego 

zawartość stwierdzono w piwie kontrolnym. Obserwowano tendencję zmniejszania 

się stężenia heksanu wraz ze zwiększeniem ilości stosowanego surowca niesłodo-

wanego. Heksan charakteryzuje się aromatem zbliżonym do aromatu ananasa [12].

We wszystkich badanych piwach ryżowych zidentyfikowano także niewielkie 

ilości kariofilenu, nieistotnie różniące się między sobą (p ≤ 5). Kariofilen to składnik 

olejków chmielowych o żywicznym, przyprawowym zapachu, korzystnie wpływa-

jącym na aromat piwa [12].

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości smako-

wo-zapachowe piw otrzymanych z udziałem płatków ryżowych są wynikiem wy-

stępowania w tych piwach głównie piętnastu związków lotnych, przy czym domi-

nującymi okazały się 3-metyl-1-butanol oraz ester etylowy kwasu kapronowego.  

Dodatek płatków ryżowych podczas produkcji piwa znacząco wpływał na:

– zwiększenie względnej zawartości 2-metyl-1-butanolu oraz octanu fenyloetylowego,

– zmniejszenie zawartości heksanu oraz octanu izoamylu.

Wraz ze wzrastającym dodatkiem płatków ryżowych podczas produkcji piwa 

obserwowano tendencję zwiększania się zawartości siarczku dimetylu (DMS), przy 

czym różnice w stężeniach tego związku nie były istotne statystycznie.
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Względna zawartość związków lotnych zidentyfikowanych w piwach otrzymanych z różnym dodatkiem płatków ryżowych w zasypie

Lp. Nazwa związku Czas retencji 
[min]

Względna zawartość związków lotnych w badanych piwach

0% ryżu 5% ryżu 15% ryżu 25% ryżu

Xśr SD Xśr SD Xśr SD Xśr SD

1 Siarczek dimetylu 3,61 8,30 a 2,50 9,80 a 0,29 10,57 a 4,22 13,40 a 0,27

2 1-propanol 3,81 1,37 a 0,46 1,07 a 0,23 0,97 a 0,11 1,37 a 0,12

3 Heksan 4,47 3,65 b 1,61 2,10 ab 0,58 1,59 ab 0,39 0,93 a 0,74

4 3-metylo-1-butanol 4,74 82,49 a 15,03 90,40 a 5,64 96,31 a 5,80 100,83 a 5,69

5 2-metylo-1-butanol 5,51 6,72 a 1,64 9,56 ab 1,53 11,48 ab 1,95 21,84 c 2,02

6 Octan izoamylu 9,31 11,74 b 2,53 10,11 b 2,82 4,77 a 0,72 0,00 a 0,00

7 2-propylobenzol (standard wewnętrzny) 11,67 1,00 a 0,00 1,00 a 0,00 1,00 a 0,00 1,00 a 0,00

8 Ester etylowy kwasu kapronowego 13,03 5,45 a 1,45 5,17 a 0,90 7,28 a 3,08 5,38 a 0,46

9 Alkohol benzylowy 16,44 6,48 a 2,02 5,80 a 1,13 6,84 a 1,98 7,82 a 2,22

10 Ester etylowy kwasu kaprylowego 18,55 45,21 a 5,24 45,44 a 8,06 43,80 a 3,13 42,60 a 2,31

11 Octan fenyloetylowy 20,08 0,83 a 0,30 0,93 ab 0,17 0,54 a 0,21 1,46 ab 0,25

12 Ester etylowy kwasu pelargonowego 21,04 0,22 a 0,07 0,15 a 0,04 0,29 a 0,16 0,16 a 0,02

13 Dekanian 9-etylu 23,21 1,51 a 0,25 1,99 a 0,54 1,22 a 0,84 2,07 a 0,11

14 Dekanian etylu 23,39 7,49 a 2,50 8,36 a 0,75 13,17 a 3,59 7,58 a 0,71

15 Kariofilen 24,57 0,12 a 0,04 0,17 a 0,11 0,17 a 0,06 0,24 a 0,15

16 3-piperydinol 27,71 0,30a 0,08 0,35 a 0,04 0,17 a 0,07 0,36 a 0,05

Wartości średnie porównywane w wierszach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie istotnie (p ≤ 0,05). Tabela zawiera względną powierzchnię piku w stosunku do standar-
du wewnętrznego, którym był 2-propylobenzol. Xśr – średnia arytmetyczna z trzech powtórzeń, SD – odchylenie standardowe
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Wnioskowanie o pozwolenia na import

Wnioski o pozwolenia na import przetworów owocowych i warzywnych można 

złożyć jedynie w upoważnionej agencji kraju członkowskiego UE, w którym przedsię-

biorca ma siedzibę i jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT [2, 5]. W Polsce takie 

wnioski należy dostarczyć do Centrali Agencji Rynku Rolnego (ARR) w Warszawie – 

bezpośrednio, pocztą lub faksem [10, 13].

Wnioski o pozwolenia monitorujące import mogą być składane codziennie. Wnioski 

dostarczone do agencji w dzień roboczy po godz. 13:00 czasu obowiązującego w Brukseli 

(a więc i w Polsce), w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy są uznawane za 

złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie wpły-

nęły [3].

Wnioski o pozwolenia na import w ramach kontyngentów na konserwowane grzy-

by wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w ciągu pierwszych pięciu dni 

roboczych stycznia do godz. 13:00 ostatniego z tych dni [3, 5].

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie w ramach danego 

kontyngentu. Jeśli złoży więcej niż jeden wniosek, żaden z nich nie jest rozpatrywa- 

ny [4].

Uzyskanie pozwolenia na import w ramach kontyngentu na konserwowane grzyby 

jest uzależnione m.in. od otrzymania statusu importera tradycyjnego lub nowego [5].

O status tradycyjnego importera może ubiegać się przedsiębiorca, który co najmniej 

przez dwa lata z ostatnich trzech lat importował do UE konserwowane grzyby oraz 

w poprzednim roku sprowadził do UE przynajmniej 100 t produktów objętych unijną 

organizacją rynku przetworów owocowych i warzywnych [5].

Tradycyjny importer musi również wykazać tzw. ilość referencyjną, która oznacza 

maksymalną ilość (według masy netto po odsączeniu) konserwowanych grzybów, 

którą zaimportował w ciągu jednego z trzech ostatnich lat. Tradycyjny importer nie może 

wnioskować o pozwolenie na większą ilość niż 150% jego ilości referencyjnej [5].

O status nowego importera może ubiegać się przedsiębiorca niebędący tradycyjnym 

importerem, który w każdym z dwóch poprzednich lat zaimportował do UE co najmniej 

50 t produktów objętych unijną organizacją rynku przetworów owocowych i warzywnych. 

W przypadku gdy w poprzednim roku nowy importer uzyskał pozwolenie na import 

konserwowanych grzybów w ramach kontyngentu administrowanego przez DG AGRI, 

musi także przedstawić dowód importu do UE przynajmniej 50% przydzielonej mu ilości. 

Nowy importer nie może wnioskować o pozwolenie na większą ilość niż 1% całkowitej 

ilości dostępnej w danym kontyngencie [5].

W celu udowodnienia statusu importera, jak również ilości referencyjnej, należy 

w momencie składania wniosku o pozwolenie przedstawić dokumenty celne potwier-

dzające import do UE odpowiednio grzybów konserwowanych lub przetworów owoco-

wych i warzywnych. Dokumenty te powinny zawierać odniesienie do danego wniosko-

dawcy jako do odbiorcy i być właściwie poświadczone przez organy celne [5].

Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na import przedsiębiorca jest zobowią-

zany wnieść zabezpieczenie w wysokości 50 euro/t – w przypadku pozwoleń monito-

rujących lub 40 euro/t (masy netto po odsączeniu) – w przypadku pozwoleń w ramach 

kontyngentów, które stanowi gwarancję wypełnienia zobowiązań wynikających z po-

zwolenia. Odpowiednie zabezpieczenie musi być dostępne dla agencji w dniu złożenia 

wniosku o pozwolenie do godz. 13:00 [3, 5]. Zabezpieczenie nie jest jednak wymagane 

przez ARR, jeśli jego kwota nie przekracza 100 euro [10]. Do przeliczenia zabezpiecze-

nia z euro na walutę krajową jest stosowany kurs publikowany przez Europejski Bank 

Centralny ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono zabez-

pieczenie pozwolenia [1]. W Polsce zabezpieczenie może być złożone w formie gotów-

ki lub gwarancji instytucji finansowej, która podpisała z ARR umowę o współpracy [7].

W naszym kraju wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dowód wniesienia 

opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w wysokości 82 zł [6, 14].

Przedsiębiorca może anulować wniosek o pozwolenie pod warunkiem, że wniosek 

anulujący wpłynie do agencji do godz. 13:00 w dniu złożenia wniosku o pozwolenie [3].

Wydawanie pozwoleń na import
Pozwolenia monitorujące import są wydawane w dniu złożenia kompletnego 

wniosku wraz z zabezpieczeniem i od tego dnia są ważne trzy miesiące. Pozwolenia 

te uprawniają do przywozu 105% ilości na nich podanych [2, 3].

Pozwolenia na import w ramach kontyngentów na konserwowane grzyby 

wydawane są siedemnastego dnia roboczego stycznia i są ważne do 31 grudnia 

roku wydania. W przypadku gdy ilości wnioskowane w UE przekraczają ilość do-

stępną w kontyngencie, DG AGRI określa współczynnik przydziału. Jeśli jednak ilość 

przyznana jednej z kategorii importerów nie jest w całości przez nią wykorzystana, 

pozostała część może zostać przyznana drugiej kategorii [4, 5]. 

Pozwolenie na import jest dokumentem uprawniającym i zobowiązującym do 

przywozu. Zarówno zobowiązania, jak i prawa wynikające z pozwoleń na import 

przetworów owocowych i warzywnych nie mogą zostać przeniesione na innego 

przedsiębiorcę. Pozwolenia te są ważne wyłącznie na produkty pochodzące z kraju 

podanego we wniosku o pozwolenie [2, 3, 5].

rozliczanie pozwoleń na import
Pozwolenie na import (wraz z innymi wymaganymi dokumentami) należy przed-

stawić organowi celnemu, który poświadcza stopień jego wykorzystania, tj. ilość 

zaimportowanego towaru. 
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Wnioskowanie o pozwolenia na import
Wnioski o pozwolenia na import alkoholu pochodzenia rolniczego można skła-

dać w upoważnionych agencjach wszystkich krajów członkowskich UE [6, 7]. 

W Polsce takie wnioski należy dostarczyć do Centrali Agencji Rynku Rolnego (ARR) 

w Warszawie – bezpośrednio, pocztą lub faksem [8, 9].

Wnioski o pozwolenia na import mogą być składane codziennie. Dostarczone 

do agencji w dzień roboczy po godz. 13:00 czasu obowiązującego w Brukseli (a więc 

i w Polsce), w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy są uznawane za zło-

żone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie 

wpłynęły [6].

Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na import przedsiębiorca jest zobo-

wiązany wnieść zabezpieczenie w wysokości 1 euro/hl, które stanowi gwarancję 

wypełnienia zobowiązań wynikających z pozwolenia. Odpowiednie zabezpieczenie 

musi być dostępne dla agencji w dniu złożenia wniosku o pozwolenie do godz. 

13:00 [6]. Zabezpieczenie nie jest jednak wymagane przez ARR, jeśli jego kwota 

nie przekracza 100 euro [9]. Do przeliczenia zabezpieczenia z euro na walutę kra-

jową jest stosowany kurs publikowany przez Europejski Bank Centralny ostatniego 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono zabezpieczenie pozwo-

lenia [10]. W Polsce zabezpieczenie może być złożone w formie gotówki lub gwa-

rancji instytucji finansowej, która podpisała z ARR umowę o współpracy [11].

W naszym kraju wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dowód wniesienia 

opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w wysokości 82 zł  [12, 13].  Przedsiębiorca 

może anulować wniosek o pozwolenie pod warunkiem, że wniosek anulujący wpłynie 

do agencji do godz. 13:00 w dniu złożenia wniosku o pozwolenie [6].

Wydawanie pozwoleń na import 
Pozwolenia na import alkoholi są wydawane w dniu złożenia kompletnego 

wniosku wraz z zabezpieczeniem i są ważne do końca czwartego miesiąca nastę-

pującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie. Pozwolenia te uprawniają 

do przywozu 105% ilości na nich podanych [6].

Pozwolenie na import jest dokumentem uprawniającym i zobowiązującym do przy-

wozu. Zarówno zobowiązania, jak i prawa wynikające z pozwolenia na import alkoho-

li nie mogą zostać przeniesione na innego przedsiębiorcę [6, 9]. Pozwolenia te są waż-

ne wyłącznie na produkty pochodzące z kraju pochodzenia podanego we wniosku 

o pozwolenie. Na żądanie wnioskodawcy agencja, która wydała pozwolenie, może 

jednak jednorazowo zmienić na tym pozwoleniu kraj pochodzenia na inny [5].

Rozliczanie pozwoleń na import 
Pozwolenie na import (wraz z innymi wymaganymi dokumentami) należy przed-

stawić organowi celnemu, który poświadcza stopień jego wykorzystania, tj. ilość 

zaimportowanego towaru. Pozwolenie na import alkoholu etylowego należy zwrócić 

do ARR w ciągu 2 miesięcy od daty wygaśnięcia jego ważności. Jeśli pozwolenie 

zostaje zwrócone w wymaganym terminie, kwota zwalnianego zabezpieczenia jest 

uzależniona wyłącznie od ilości zaimportowanego towaru. W przypadku wykorzy-

stania pozwolenia w:

  przynajmniej 95% ilości na pozwoleniu – zabezpieczenie jest zwalniane w całości,

  przynajmniej 5% i jednocześnie poniżej 95% ilości na pozwoleniu – zabezpie-

czenie przepada proporcjonalnie do różnicy między 95% ilości na pozwoleniu a ilo-

ścią zaimportowaną,

  poniżej 5% ilości na pozwoleniu – całość zabezpieczenia ulega przepadkowi [6].

Zwrot pozwolenia na import po terminie 2 miesięcy, ale najpóźniej w 730. dniu 

kalendarzowym po upływie daty jego ważności powoduje redukcję zwalnianego 

zabezpieczenia o 15%. Przekroczenie terminu 730 dni skutkuje całkowitym prze-

padkiem zabezpieczenia pozwolenia [10].
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europejski rynek wódki 

Polska największym rynkiem
Polska jest zdecydowanie największym rynkiem wódki w Europie, tu sprze-

dawane jest 40% ilości wódki przypadającej na ten region, tj. 29,4 mln skrzynek  

9 l (dane za 2013 r.). Z powodu zapowiedzi wzrostu podatku akcyzowego w paź-

dzierniku 2013 r. wielu producentów w ciągu ostatnich trzech miesięcy tamtego 

roku znacząco zwiększyło produkcję. W 2014 r. sprzedaż wg producentów była 

niewielka, co oznacza, że dystrybutorzy nadal wprowadzali do obrotu wódkę wy-

produkowaną w 2013 r.

Polska utrzymała pozycję czwartego największego rynku wódki na świecie, 

jednak to na tym rynku odnotowano w 2013 r. najszybszy spadek na całym świecie. 

Długoterminowa tendencja spadkowa wynikła ze zmiany nawyków konsumenckich. 

Dodatkowo, niektórzy dojrzali konsumenci, którzy do tej pory pili lokalną wódkę, 

przeszli do innych kategorii – wina, whisky i piwa rzemieślniczego w szczególności. 

Chociaż ogólna konsumpcja wódki spada, to produkty importowane w tym seg-

mencie wykazały w ostatniej dekadzie imponujący wzrost – wolumen wzrósł 3-krot-

nie do 1,8 mln skrzynek. Marki takie, jak Finlandia (największy import), Absolut 

i ostatnio Smirnoff Black są teraz szeroko dostępne.

Drugim powodem spadku sprzedaży wódki w Polsce jest to, że po raz pierw-

szy konsumenci w ogóle nie próbują produktów z tej kategorii. Młodzi Polacy mają 

obecnie znacznie szerszy zakres dostępnych alkoholi niż mieli ich rodzice – spo-

żywają głównie „wódki” smakowe o obniżonej zawartości alkoholu, whisky, piwa 

typu Radler oraz niedrogie wina. Szczególnie marka Lubelska przyciąga młodych 

konsumentów do tej zupełnie nowej kategorii. Chris Heath, dyrektor generalny 

Stock, wyjaśnia przyczynę sukcesu marki: Przeprowadziliśmy badania konsu-

menckie, a one pozwoliły nam wyselekcjonować odpowiednie smaki. Nie bez 

znaczenia jest też jakość. Ponadto, zrobiliśmy coś, czego nie zrobił nikt wcześniej 

– wstawiliśmy do sklepów 20 tys. lodówek na nasze wódki. Polacy lubią pić wód-

kę schłodzoną, lodówki sprawiły, że nie muszą czekać z konsumpcją, aż wódka 

się schłodzi.

Lubelska najlepiej sprzedaje się w butelkach o poj. 100 i 200 ml, najbardziej 

popularny jest wariant Cytrynówka. Inną dobrze radzącą sobie na polskim rynku 

marką jest Żołądkowa Gorzka, która w Polsce jest marką kultową. W wersji bitter 

to w Polsce marka-ikona, zna ją każdy, nieważne pijący czy nie.

Spadek sprzedaży wódki przyspieszył w Polsce w 2013 r., ze względu 

na 15-procentowy wzrost podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe. Ta decyzja 

rządu polskiego okazała się „strzałem w stopę”, ponieważ wielu przemysłowych 

producentów wódki nie będzie w stanie przetrwać, a „czarny rynek” będzie rósł. 

W rezultacie dochód państwa będzie znacznie mniejszy w długim okresie. Słychać 

jednak głosy, że sprzedaż lokalnej wódki będzie wzrastać w ciągu najbliższych 

kilku lat. Póki co, wzrosty prognozowane są w segmencie wódek importowanych, 

Absolut i Finlandia cieszą się dobrą marką wśród wielu pijących wódkę. W Polsce 

wódkę pija się głównie w postaci shotów. To się jednak zmienia, wielu konsumen-

tów wybiera koktajle, na czym powinni skorzystać producenci wódek z segmentów 

premium i superpremium.

spadek sprzedaży w Bułgarii
W Bułgarii wódka jest po brandy drugą, największą kategorią alkoholi. W 2013 r.  

wolumen sprzedaży wyniósł 1,8 mln skrzynek. Rynek wódki w Bułgarii zdomino-

wany jest przez marki lokalne, które jednak w ostatnich latach odnotowały spadek. 

Emigracja ludności za pracą do innych krajów w UE zmniejszyła bazę potencjalnych 

konsumentów wszystkich kategorii napojów alkoholowych. Dodatkowo obserwu-

je się ciągłą zmianę kierunku z wódki w stronę brązowych alkoholi, takich jak 

whisky. Segment premium rośnie, aczkolwiek z małego poziomu. Marki Gray Goose 

i Cîroc są popularne w kanale on-trade handlu i korzystają z rozwijającej się kul-

tury offowej. Z drugiej strony, w kategorii wódek nie ma lojalności wobec marki. 

Wielu konsumentów sugeruje się ofertami promocyjnymi. Sobieski i Astoria po pod-

wyżce cen w 2013 r. odnotowały drastyczny spadek sprzedaży. W Bułgarii bardzo 

modne są wódki importowane. Bardzo udane wejście na rynek bułgarski miała 

Extra Żytnia, co jest zauważalne we wzroście segmentu wódek importowanych.

Sprzedaż wódek smakowych spada. Używane były do koktajli, ale gdy kanał 

on-trade mocno wyhamował, ich sprzedaż również ucierpiała. Kategoria może się 

ustabilizować i uzyskać pewien wzrost, gdy poprawi się sytuacja w gospodarce.

Wielka Brytania, niemcy i Francja
Wielka Brytania, Niemcy i Francja – to trzy kolejne, największe po Polsce ryn-

ki wódki – są jedynymi rynkami europejskimi, które wykazują długo- i krótkotermi-

nowy wzrost. Jednak ten wzrost wyhamował na wszystkich trzech rynkach, czę-

ściowo z powodu rosnącej popularności innych kategorii.

W Wielkiej Brytanii ogólnie w ciągu ostatnich 18 miesięcy wzrost kategorii 

spowolnił, jednak utrzymuje się trend w kierunku segmentu wódek superpremium. 

Wódki marek superpremium, odczytywane w topowych klubach nocnych w Londynie 

jako symbol wysokiego statusu społecznego, były istotnym czynnikiem wzrostu 

tego trendu w ciągu ostatnich pięciu latach. Segment superpremium wzrósł przez 

te lata od „0” pięć lat temu do prawie 165 tys. skrzynek w 2013 r. Wynik takich 

marek, jak: Belvedere, Gray Goose i Cîroc w Wielkiej Brytanii napędzany jest przez 

sprzedaż w najlepszych klubach nocnych i przez międzynarodową społeczność. 

Niedawne pojawienie się na rynku Cîroca sprawiło, że segment ten jest dużo bardziej 

konkurencyjny.

Największą marką w Wielkiej Brytanii jest Smirnoff ze sprzedażą 3,9 mln skrzy-

nek, ale jego sprzedaż jest statyczna. Dużo pracy włożono w promocję marki w no-

woczesnej gastronomii.

Prognozy dla rynku wódki w Wielkiej Brytanii są bardzo wstrzemięźliwe, z uwa-

gi na potencjalne załamanie rosyjskiej polityki zagranicznej, co może mieć wpływ 

na marki rosyjskie (głównie Russian Standard, który był numerem trzy wśród naj-

nowotworowych (rys. 1b) jest w większym stopniu związana z poziomem medycy-

ny (wcześniejsze wykrywanie raka i skuteczniejsze metody leczenia), chociaż nie-

które formy raka także mogą być w wysokim stopniu dietozależne [5]. Śmiertelność 

wskutek chorób układu sercowo-naczyniowego w Szwecji stosunkowo niewiele 

różniła się od tej w Hiszpanii i Francji, pomimo znaczących różnic w diecie. Rozpatrując 

wpływ diety na zdrowie człowieka w badaniach naukowych uwzględnia się także 

różnice genetyczne, a nie tylko kulturowe i środowiskowe. W Polsce choroby układu 

sercowo-naczyniowego (42 rodzaje) w 2012 r. były powodem 42,84% wszystkich 

zgonów, a nowotwory złośliwe (102 rodzaje) 24,37% zgonów.

Najczęstszą przyczyną zgonów według statystyki WHO była u nas niewydolność 

serca, miażdżyca naczyń i chroniczna niedokrwienność serca (tab. 1). Wszystkie te 

choroby są w wysokim stopniu dietozależne. Zgony w naszym kraju z powodu sta-

rości stanowiły w 2012 r. jedynie 2,65%. Śmiertelność wskutek chorób sercowo-

-naczyniowych i nowotworów niezależnie od kraju jest z reguły znacznie większa 

u mężczyzn niż u kobiet [17].

Na tendencje zmian w chorobach przewlekłych wskazuje opracowanie Komisji 

Europejskiej [12]. Od 1985 r. zgony wskutek nowotworów wzrosły w UE o 12% 

u mężczyzn i o 9% u kobiet. Między innymi w związku z wydłużeniem życia (średnio 

65 lat w 1950 r., a 80 lat w 2010 r.) prawdopodobieństwo wystąpienia choroby 

Alzheimera u osób powyżej 65 roku życia wzrasta co 5 lat mniej więcej dwukrotnie.

Poprzez zmianę diety i trybu życia (dla utrzymania zdrowia niezbędna jest także 

aktywność fizyczna) można by znacznie wydłużyć długość życia i drastycznie ograniczyć 

koszty związane z leczeniem, na co zwracają uwagę eksperci w wielu krajach. Sprawom 

zdrowia publicznego w Unii Europejskiej poświęcona jest strona „Public Health4, na któ-

rej znajduje się dostęp do dokumentów unijnych dotyczących tej tematyki, w tym Rady 

Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Unii Europejskiej [7, 8, 15].

4      http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/public_health.html?root_default=SUM_1_CODED 
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Rezolucja Parlamentu [21] zwraca uwagę na następujące fakty:

z Złe odżywianie się jest głównym czynnikiem ryzyka chorób dietozależnych, 

które są głównymi przyczynami śmiertelności w UE, takimi jak: zawał, nowo-

twory, cukrzyca i udar (pkt I);

z Odżywianie musi charakteryzować się pewnymi ilościowymi i jakościowymi 

właściwościami, które są nastawione na zaspokojenie indywidualnych potrzeb 

i należy ściśle przestrzegać zaleceń żywieniowych (pkt N);

z Parlament Europejski (PE) zwraca uwagę na problem złego odżywiania się, będą-

cego stanem, w którym niedostatek, nadmiar lub niewłaściwa równowaga dobra-

nych posiłków ma wymiernie niekorzystny wpływ na tkanki, kształt i funkcje ciała;

z PE zauważa, że złe odżywianie się jest wielkim ciężarem zarówno dla dobra indy-

widualnego, jak i społecznego, a szczególnie dla systemu ochrony zdrowia, oraz 

że pociąga za sobą zwiększony odsetek zgonów, dłuższą hospitalizację, poważ-

niejsze komplikacje oraz obniżoną jakość życia pacjentów;

z Dodatkowe dni pobytu w szpitalu i leczenie komplikacji spowodowanych złym 

odżywianiem każdego roku kosztują miliardy euro5 pochodzące ze środków publicz-

nych (pkt 43).

Promocja zdrowej diety
W celu zachowania dobrego zdrowia WHO już w 2003 r. zalecało spożycie 

co najmniej 400 g owoców i warzyw dziennie [31], jednakże jak wskazuje dokument 

z 2012 r. [33] zwyczaje żywieniowe młodych ludzi nie są dla zdrowia optymalne: 

konsumpcja owoców i warzyw w tej grupie jest poniżej zalecanych ilości, przy 

wysokiej konsumpcji słodzonych napojów. Biorąc powyższe pod uwagę, niezwykle 

ważne jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i postaw, tak aby wszy-

scy obywatele mogli dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Między 

innymi to właśnie było powodem wprowadzenia Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 

[24] w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, 

a w dalszej kolejności listy oświadczeń zdrowotnych [25] oraz Rozporządzenia nr 

1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 

[23], z uwzględnieniem wartości referencyjnych dla wartości energetycznej i skład-

ników odżywczych, w tym zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne.

W sprawy promocji zdrowego żywienia powinny być zaangażowane wszystkie 

zainteresowane strony, a reklama i marketing powinny konsumenta informować 

i kształcić, a nie tylko służyć partykularnym interesom określonych branż czy pro-

ducentów6. Powinno się więc wspierać zintegrowany i całościowy system promo-

cji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Nie powinno być tak, że efekty pro-

mocji spożycia owoców i warzyw i soków uzyskane w ramach kampanii „5 x 

dziennie” są niwelowane przez promocję rzekomo zdrowszych jabłek z produkcji 

ekologicznej (brak na to przekonujących dowodów), czy też promocję napojów 

5  Koszty leczenia chorób przewlekłych w 2010 r. w UE wyniosły 700 miliardów euro, co sta-
nowi 70–80% kosztów ochrony zdrowia [12].
6  Marketing jest pojęciem, które może być różnie rozumiane w kontekście przekazu skierowa-
nego do dzieci, w zależności od krajowego kontekstu. Dlatego WHO [34] podaje swoją defini-
cję tego terminu: „marketing to jakakolwiek forma handlowych komunikatów lub przekazów, 
których celem jest zwiększenie rozpoznawalności, zyskanie uznania lub wzrost konsumpcji 
danych produktów lub usług„.

Rys.z1b.zŚmiertelnośćzwskutekzchoróbznowo-
tworowych

Rys.z1a.zŚmiertelnośćzwskutekzchoróbzukła-
duzsercowo-naczyniowego

Źródło: Dane WHO; http://data.euro.who.int/dmdb/

Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, że w następstwie zastoso-

wania aktywatorów do zacierów sporządzonych z buraków cukrowych uzyskano 

większą wydajność alkoholu w 72 h fermentacji. W przypadku stosowania siar-

czanu(VI) amonu (sa) lub mieszaniny: fosforanu(V) amonu i siarczanu(VI) magne-

zu (fa+sm) otrzymano najlepsze parametry i wskaźniki biotechnologiczne proce-

su fermentacji oraz poprawę jakości destylatu rolniczego. Wobec tego zaleca się 

stosowanie wyżej wymienionych aktywatorów. 

Stwierdzono, że proces fermentacji alkoholowej zacierów sporządzonych 

z buraków cukrowych przy zastosowaniu drożdży rasy As-4 i dodatku fosforanu-

(V) amonu i siarczanu(VI) magnezu (wariant IV) zakończył się już w drugiej dobie. 

Potwierdzeniem tego było uzyskanie takiego samego poziomu alkoholu w II i III 

dobie. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku zastosowania drożdży O11 i dodat-

ku aktywatorów mineralnych w postaci siarczanu(VI) amonu (wariant X). 

Wszechstronne zastosowania 
„rajskich owoców”

Wchodzące w skład amerykańskiej grupy Jahncke, firmy Paradise Fruits 

Solutions i Paradise Fruits Freeze-Dried prezentowały na targach krajowych 

i zagranicznych w 2014 r. bogatą ofertę innowacyjnych przetworów owocowych. 

Poza półproduktami przeznaczonymi do wykorzystania w różnych branżach 

przemysłu spożywczego, m.in. w przemyśle mleczarskim, cukierniczym, pie-

karskim, bogata propozycja wyrobów pod marką „Paradise Fruits” obejmowała 

różnego rodzaju przekąski owocowe, np. w postaci dropsów w 100% składają-

cych się z soku owocowego czy owocowych chipsów o różnych kształtach 

i wymiarach. Znaczną część oferty stanowiły wyroby ekologiczne. Producenci 

wyrobów pod marką „Paradise Fruits” kładą szczególny nacisk na uwzględnia-

nie panujących obecnie na rynku tendencji. A jedną z takich trwałych tendencji 

jest wzbogacanie różnego rodzaju produktów spożywczych w dodatki pocho-

dzenia owocowo-warzywnego. 

Z badań rynkowych, przeprowadzonych przez agencję Innova Market 

Insights, monitorującej światowy rynek pod kątem wprowadzanych produktów 

innowacyjnych, wynika jednoznacznie, że produkty spożywcze zawierające jako 

składniki preparaty owocowe i warzywne uważane są przez konsumentów za 

„zdrowsze” od konwencjonalnych. Rosnące znaczenie tych preparatów wynika 

jednak także z ich nowej roli. Coraz częściej pełnią one funkcję barwników 

i dodatków smakowo-zapachowych, co pozwala na unikanie coraz mniej akcep-

towanych dodatków sztucznych. Z tych samych badań wynika, że wśród pro-

duktów innowacyjnych wprowadzonych na rynek w 2014 r. najliczniejszą grupę 

stanowią wyroby niezawierające sztucznych dodatków, opatrzone informacją 

„no artificial ingredients”. Liczba takich wyrobów innowacyjnych zwiększyła się 

w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 123%. („SG Sweets Global Network” 

12/2014 i 1/2015) A. Ł.

EKO-MIX COMPANY
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. 1 Maja 11
tel. 71 316 72 14
fax 71 316 73 06
ekomix@ekomix.com.pl
www.ekomix.com.pl

Wszystkie typy i modele, krajowe i zagraniczne
Krótkie terminy dostaw
Serwis - wymiana uszczelek, czyszczenie płyt
Uszczelki posiadają atest PZH
Działamy zgodnie z ISO 9001:2000
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USZCZELKI, SERWIS
PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Nowy wizerunek firmy

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że proces 

rebrandingu firmy ERG-System S.A., czołowego produ-

centa opakowań z tworzyw sztucznych, dobiegł końca. 

Jego efektem jest nowa identyfikacja wizualna: logotyp, 

strona www oraz odświeżone materiały korporacyjne 

i katalog produktowy.

Nowy sygnet znaku, nowoczesny design oraz żywa kolo-

rystyka podkreślają zakres działalności i technologiczny 

charakter firmy. Odnoszą się do jej wartości, symbolizu-

jąc wysoką jakość, ciągły rozwój i innowacyjne podejście. 

Serwis www, dzięki zastosowaniu nowego systemu pre-

zentacji produktów i technologii Responsive Web Design 

umożliwia wygodne przeglądanie oferty nie tylko na ekra-

nie komputera, ale również smartfona i tabletu. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej 

strony internetowej

 www.erg-system.pl

 Na podstawie wyników analizy GC stwierdzono, że wszystkie przebadane desty-

laty rolnicze charakteryzowały się dobrą jakością. Zastosowanie mieszaniny fosfo-

ranu(V) amonu i siarczanu(VI) magnezu do zacieru sporządzonego z buraków cukro-

wych spowodowało powstawanie znacznie mniejszej ilości związków karbonylowych 

w uzyskanych destylatach, tj. o 40–60%, w stosunku do próbki kontrolnej. 

Mniejszą zawartość fuzli w uzyskanych destylatach odnotowano w wariantach 

z dodatkiem siarczanu(VI) amonu o 53 i 79% (wariant VI i X), mieszaniny: fosfo-

ranu(V) amonu i siarczanu(VI) amonu o 18 i 77% (wariant III i XI) oraz fosforanu-

(V) amonu i siarczanu(VI) magnezu o 56% (wariant VIII), w porównaniu z prób-

kami kontrolnymi.

Ilość metanolu była na niskim poziomie, tj. 0,001–0,006 g/100 cm3 A100 oraz 

nie stwierdzono obecności akroleiny w żadnym z przebadanych destylatów. 

Literatura dostępna u autorów: kotarska@ibprs.pl, dziemianowicz@ibprs.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.pfiow.pl
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Tabelaz1.zGłównezprzyczynyzzgonówzwzPolscezwz2012zr.zwgzstatystykizWHO

Wyszczególnienie/przyczyna zgonu Liczba zgonów Udział %

OgólnazliczbazzgonówzwzPolscezwz2012zr. 384z788 100,00

Niewydolność serca 38 402 9,98

Miażdżyca naczyń 31 206 8,11

Chroniczna niedokrwienność serca 26 362 6,85

Nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc 22 616 5,88

Ostry zawał serca 15 944 4,14

Udar mózgu 12 334 3,21

Starość 10 211 2,65

Zapalenie płuc 9 387 2,44

Złośliwy nowotwór okrężnicy 7 409 1,93

Udar (brak informacji o rodzaju udaru) 7 387 1,92

Ogólnazliczbazzgonówzwskutekz10zww.zchorób 181z258 47,10
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Podsumowanie
Aktualny stan wiedzy z zakresu przydatności fal ultradźwiękowych wysokiej 

intensywności do suszenia tkanki roślinnej wskazuje, że energia akustyczna może 

być z powodzeniem wykorzystywana do zwiększenia intensywności wymiany 

masy, co skutkuje potencjalnymi oszczędnościami energetycznymi, wynikającymi 

zarówno ze skrócenia czasu procesu, jak i możliwości obniżenia temperatury 

czynnika suszącego. Głównym ograniczeniem praktycznego zastosowania US jest 

konieczność indywidualnego doboru parametrów procesowych do poszczególnych 

surowców i produktów. Wyzwaniem dla wdrożenia techniki ultradźwiękowej 

w suszarnictwie na skalę przemysłową jest konieczność wypracowania zupełnie 

nowych rozwiązań technicznych, pozwalających na efektywne dostarczenie wyge-

nerowanej fali ultradźwiękowej do materiału. Obecnie stosowane na skalę labora-

toryjną prototypowe urządzenia eksperymentalne charakteryzują się małą wydaj-

nością produkcyjną, co uniemożliwia ich przeniesienie do skali wielkolaboratoryj-

nej czy technicznej.

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu „Wykorzystanie 
ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych 
szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia” – PBS1/A8/13/2012; współ-
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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Tabela 3. Import przetworów owocowych i warzywnych z krajów WNP

Wyszczególnienie
2005–2007 2008–2010 2011–2013

(tys. t) (mln EUR) (tys. t) (mln EUR) (tys. t) (mln EUR)

Owoce przetworzone 19,3 30,4 17,9 20,2 51,7 51,6

– mrożonki, w tym: 9,4 23,0 6,4 12,4 9,5 23,7

mrożone jagody 7,6 20,8 4,8 10,0 7,7 21,0

– soki, w tym: 9,0 6,7 10,6 5,6 41,5 26,7

zagęszczony 
sok jabłkowy

6,2 5,6 10,6 5,6 40,8 25,6

– pozostałe 0,8 0,7 0,9 2,2 0,7 1,2

Warzywa
przetworzone

0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Razem 19,4 30,5 17,9 20,2 51,8 51,7

Źródło: na podstawie danych CAAC 

Import

Import
Wartość polskiego importu przetworów owocowych z krajów WNP w latach 

2011–2013 wyniosła 51,6 mln EUR i była o 70% większa niż w latach 2005–2007. 

Wartość przywozu przetworów warzywnych była minimalna i w rozpatrywanych 

okresach nie przekraczała 0,1 mln EUR. Z krajów WNP Polska sprowadza głównie 

mrożonki (zwłaszcza mrożone jagody) oraz zagęszczony sok jabłkowy. Wolumen 

i wartość importu mrożonych jagód utrzymały się na poziomie lat 2005–2007 

i wyniosły odpowiednio 7,7 tys. t i 21 mln EUR. W największym stopniu – ponad 

6,5-krotnie do 40,8 tys. t – zwiększył się przywóz koncentratu jabłkowego. Średnie 

ceny koncentratu obniżyły się z 0,89 do 0,63 EUR/kg, a wartość importu wzrosła 

ponad 4,5-krotnie do 25,6 mln EUR. 

struktura towarowa i geograficzna
W strukturze eksportu przetworów owocowo-warzywnych na rynki krajów 

WNP dominują mrożonki. Ich udział zmniejszył się jednak z 49% w latach 2005–2007 

do 46% w okresie 2011–2013. Wzrósł udział mrożonek owocowych, a zmalał mro-

żonych warzyw. Zwiększyło się znaczenie soków i konserw warzywnych. Nie zmie-

nił się udział suszy i marynat warzywnych, a wzrósł konserw owocowych. 

Spośród krajów WNP największym odbiorcą przetworów owocowo-warzyw-

nych z Polski jest Rosja. Udział tego kraju w łącznej wartości eksportu na rynek 

krajów WNP w ostatnich latach stale jednak maleje (z 90% w 2005 r. do 78% 

w 2013 r.). Zmniejsza się także udział Mołdawii, a wzrasta Ukrainy i Białorusi. Do 

Rosji Polska sprzedaje przede wszystkim mrożonki owocowe i warzywne (głównie 

mrożone wiśnie, mieszanki warzywne, groszek, truskawki, maliny i porzeczki czar-

ne), soki owocowe oraz konserwy z owoców i warzyw. Na rynek Ukrainy kierowa-

ne są mrożonki, warzywa suszone, owoce i warzywa w puszkach, a także soki. 

Białoruś jest odbiorcą polskich mrożonek (zwłaszcza mrożonych warzyw) oraz 

konserw warzywnych. 

Głównym dostawcą przetworów owocowo-warzywnych do Polski jest Ukraina. 

Udział tego kraju w łącznej wartości importu z krajów WNP zmniejsza się jednak 

i średnio w latach 2011–2013 wynosił 53%, wobec 64% w okresie 2005–2007. 

Udział Rosji obniżył się z 8 do 1%. Udział Mołdawii wzrósł z 9 do 23%, a Białorusi 

z 19 do 21%. Z Ukrainy Polska sprowadza przede wszystkim mrożone jagody i kon-

centrat soku jabłkowego. Udział mrożonych jagód w łącznej wartości importu 

przetworów owocowych i warzywnych z Ukrainy obniżył się z 75 do 39%, a kon-

centratu wzrósł z 16 do 50%. Mołdawia dostarcza na polski rynek głównie zagęsz-

czony sok jabłkowy – w latach 2011–2013 stanowił on 96% wartości importu 

przetworów owocowo-warzywnych z tego kraju (koncentrat sprowadzany z Ukrainy 

i Mołdawii jest przeznaczany głównie do blendowania z sokiem produkowanym 

w Polsce i dalszego reeksportu). Z Białorusi Polska sprowadza przede wszystkim 

mrożone jagody (95% wartości importu). 

Saldo obrotów przetworami owocowo-warzywnymi z Rosją było stale dodatnie 

i wykazywało tendencję wzrostową. W latach 2005–2007 wynosiło 79,5 mln EUR, 

wobec 115,9 mln EUR w okresie 2011–2013. Dodatnie saldo utrzymywało się także 

w handlu z Kazachstanem (wzrost z 0,2 do 1,9 mln EUR), Armenią i Kirgistanem. Saldo 

handlu zagranicznego z Białorusią, Mołdawią, Ukrainą i Uzbekistanem było ujemne 

(najbardziej pogłębiło się w wymianie z Mołdawią – z 0,9 do 11,2 mln EUR).

podsumowanie i perspektywy handlu
Kraje WNP są bardzo ważnym partnerem handlowym Polski. Pomimo okresowych 

utrudnień w wymianie handlowej 2 systematycznie wzrasta ich udział w polskim eks-

porcie produktów ogrodnictwa (zwłaszcza w sprzedaży świeżych owoców i warzyw 

– głównie jabłek, pomidorów, ogórków, papryki i warzyw kapustnych). Saldo wymia-

ny handlowej przetworami owocowo-warzywnymi jest stale dodatnie i wykazuje 

tendencję wzrostową. Eksport przetworów na ten rynek jest mocno zróżnicowany, 

choć w sprzedaży dominują mrożonki, konserwy i soki. W polskim imporcie liczą się 

natomiast jedynie dwa produkty – zagęszczony sok jabłkowy i mrożone jagody. 

Kraje WNP są bardzo chłonnym rynkiem o dużym potencjale importowym. 

W najbliższych latach można oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na większość 

przetworów owocowo-warzywnych produkowanych w Polsce. Decydujący wpływ 

na obroty z tym ugrupowaniem będą miały stosunki handlowe z Rosją – największym 

importerem. 

W polskim imporcie liczącymi się partnerami pozostaną Ukraina i Mołdawia. 

Zwiększenie wymiany handlowej jest najbardziej prawdopodobne z tymi dwoma 

krajami. W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski wprowadził rozporządzenie w spra-

wie obniżenia lub całkowitego zniesienia ceł na towary rolne pochodzące z Ukrainy 

(w tym również na zagęszczony sok jabłkowy). W czerwcu 2014 r. zostały natomiast 

podpisane umowy stowarzyszeniowe Unii Europejskiej z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, 

obejmujące porozumienia o wolnym handlu. 

2 W okresie listopad 2005 – listopad 2008 r. w przywozie z Polski do Rosji świeżych owoców i warzyw 
oraz suszy owocowych i warzywnych obowiązywały ograniczenia. Po zniesieniu embarga wprowa-
dzone zostały nowe przepisy dotyczące eksportu owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej. Strona 
rosyjska ma możliwość stosowania dodatkowych wymagań od eksporterów produktów ogrodniczych 
(m.in. certyfikatów wydawanych przez polską Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
oraz informacji o pestycydach, wykorzystywanych przy produkcji i przechowywaniu żywności). 
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Tabela 5. Polski import zagęszczonego soku jabłkowego

Wyszczególnienie
2012–2014

średnia
2015 2016*

2012–2014
średnia

2015 2016*

tys. t mln EUR

Ogółem, w tym: 74,6 74,5 56,0 46,8 43,1 47,3

Ukraina 50,5 48,5 30,2 18,6 19,6 24,5

Mołdawia 9,7 12,5 14,2 10,0 9,9 8,5

Austria 2,8 0,7 3,3 3,7 0,7 4,0

Węgry 3,4 8,0 2,6 3,3 7,2 2,9

Niemcy 0,7 0,3 1,5 1,2 0,4 1,7

Turcja 2,4 1,4 1,4 3,1 1,5 1,8

Litwa 1,3 0,6 1,2 1,5 0,4 1,5

Francja 0,0 0,1 0,6 0,0 0,3 1,0

Chiny 0,9 1,6 0,5 1,2 1,6 0,6

* dane wstępne       Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)

Eksport pozostałych soków zagęszczonych, produkowanych głównie z owo-

ców jagodowych, zwiększył się o 4% do 51,1 tys. t, ale wartość ich sprzedaży, 

z powodu spadku cen, była nieznacznie niższa i wyniosła 137,3 mln EUR. Wyższy 

był eksport zagęszczonego soku malinowego i aroniowego, obniżył się natomiast 

wolumen sprzedaży soków zagęszczonych produkowanych z truskawek.

Import
Wolumen importu soków zagęszczonych w 2016 r. zmniejszył się o 13% 

w stosunku do roku poprzedniego i wynosił 124,6 tys. t, a wartość przywozu 

wzrosła o 5% do 167,1 mln EUR. W strukturze wartości importu dominowały 

soki z owoców cytrusowych (45%), zagęszczony sok jabłkowy (28%) oraz mie-

szanki soków (9%).

Według najnowszego raportu AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Soków 

Owocowych) w Polsce najchętniej spożywany jest sok pomarańczowy. Wybiera go 

niemal 25% konsumentów (sok jabłkowy zajmuje 2. miejsce – 23%). W 2016 r. 

 import zagęszczonego soku pomarańczowego (łącznie z mrożonym) wzrósł 

nieznacznie do 35,1 tys. t, a jego wartość pozostała na poziomie 62 mln EUR. 

Zagęszczony sok pomarańczowy importowany był przede wszystkim z Brazylii 

(66% wolumenu przywozu) oraz z Holandii, Izraela i Włoch. Obniżył się wolumen 

i wartość sprowadzanego głównie z RPA, Stanów Zjednoczonych i Izraela za-

gęszczonego soku grejpfrutowego. Większy był natomiast import pozostałych 

zagęszczonych soków cytrusowych (głównie soku mandarynkowego).

Systematycznie zmniejsza się import zagęszczonego soku ananasowego. 

Tendencja spadkowa dotyczy nie tylko Polski, ale również większości krajów UE. 

Głównymi producentami i dostawcami koncentratu ananasowego na rynek unij-

ny są: Tajlandia, Kostaryka i Filipiny.

W 2016 r. wzrósł przywóz koncentratu produkowanego z winogron, żurawin 

i gruszek. Import zagęszczonych mieszanek soków, sprowadzanych głównie 

z Węgier, Niemiec i Izraela, obniżył się o 5% do 12,1 tys. t. Mniejszy był także 

przywóz mniej liczącego się w imporcie koncentratu wiśniowego oraz soków 

zagęszczonych z owoców tropikalnych.

Import zagęszczonego soku jabłkowego w 2016 r. wynosił 56 tys. t i był 

o 25% mniejszy niż w roku poprzednim. Udział Ukrainy, największego dostawcy 

koncentratu soku jabłkowego do Polski, zmniejszył się z 65 do 54% wolumenu 

przywozu (zagęszczony sok jabłkowy sprowadzany z Ukrainy jest w dużym stop-

niu przeznaczony do dalszego reeksportu, po uprzednim oczyszczeniu i zblen-

dowaniu z sokiem krajowym). Obniżył się też udział Węgier (z 11 do 5%). Większy 

był natomiast udział Mołdawii (wzrost z 17 do 25%). Średnie ceny koncentratu 

jabłkowego wzrosły z 0,58 do 0,84 EUR/kg. Najbardziej wzrosły ceny soku 

z Ukrainy – z 0,40 do 0,81 EUR/kg, z Węgier (z 1,12 do 1,22 EUR/kg) i z Litwy 

(z 0,64 do 1,26 EUR/kg). Obniżyły się ceny zagęszczonego soku jabłkowego 

importowanego z Mołdawii (z 0,80 do 0,60 EUR/kg) i z Niemiec (z 1,46 do 1,14 

EUR/kg).

ceny
Średnie ceny eksportowe zagęszczonych soków owocowych w 2016 r. wy-

nosiły 1,34 EUR/kg wobec 1,22 EUR/kg w roku poprzednim i 1,62 EUR/kg średnio 

w latach 2012–2014. W porównaniu z 2015 r. wzrosły ceny koncentratu jabłkowe-

go i żurawinowego. Niższe były ceny w eksporcie zagęszczonego soku produko-

wanego z wiśni, gruszek i większości owoców jagodowych.

W imporcie średnie ceny soków zagęszczonych osiągnęły 1,34 EUR/kg. W po-

przednich okresach wynosiły odpowiednio 1,11 i 1,12 EUR/kg. W 2016 r. wzrosły 

ceny większości sprowadzanych soków (poza nieznacznym spadkiem cen soku 

pomarańczowego, grejpfrutowego i winogronowego).
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wartości alkoholu 37,5% obj.) (ok. 75 ml etanolu). Z tą 
różnicą, że dwie puszki z piwem można nabyć już za ok. 
6 zł, a 200 ml butelkę z czystą wódką za ok. 9 zł; dla 
niezbyt zasobnych finansowo konsumentów nie jest to bez 
znaczenia, bo za „oszczędzone 3 zł” mogą nabyć „gratis” 
jeszcze jedno piwo! Ten dość kontrowersyjny sposób 
pozyskiwania koneserów taniego alkoholu w postaci 
taniego piwa, obok zagrożenia związanego z uzależnie-
niem się od etanolu, ma jeszcze jedną ciemną odsłonę: 
piwa mocne o większej zawartości etanolu zawierają 
także więcej ubocznych produktów fermentacji (alde-
hydów, estrów i alkoholi wyższych), które są większym 
obciążeniem i zarazem zagrożeniem dla zdrowia kon-
sumentów (głównie dla wątroby i trzustki) niż czysty 
etanol. Tym bardziej, że takie piwa są przeważnie konsu-
mowane „w większych ilościach”. 
Podobnych piw pojawia się na 
rynku więcej, o czym świad-
czą zostawiane po nich puszki 
w lasach, parkach, skwerach, nie 
mówiąc o plażach nad morzem 
i jeziorami...

Niewątpliwie ciekawą i zdrow-
szą propozycją są piwa o niskiej 
zawartości etanolu (ok. 2% 
obj.), o przeważnie delikatnych 
akcentach smakowo-zapachowych 
i goryczkowych, które cieszą się 
zainteresowaniem wśród konsu-
mentów w ciepłych/upalnych 
regionach, np. we Włoszech, 
Hiszpanii czy jeszcze dalej na 
południu, np. na Wyspach Ka-
naryjskich. W Polsce też zostały 
zauważone, bo i nasz klimat 
coraz bardziej przypomina klima-
ty tamtych regionów. Dla osób 
pełnoletnich podczas upałów 
są z pewnością lepszą i zdrow-
szą formą uzupełnienia wody 
i przyswajalnych mikroelemen-
tów w organizmie niż Coca-Co-
la, Pespsi-Cola, barwione lemo-
niady i inne napoje. A w świetle 
obowiązującego u nas przepisu 
o dopuszczalnej zawartości 
alkoholu we krwi kierowców 
(0,2‰) możliwe jest skonsu-
mowanie przez kierowcę (np. 
mężczyznę o przeciętnej wadze 
70 kg) nawet do 500 ml takiego 
piwa i prowadzenie pojazdu bez 
narażania się na przykre konse-
kwencje. A we wspomnianych już 
ciepłych regionach, gdzie dopusz-
cza się 0,5‰ – nawet ok. 2,5 
razy więcej.

Nie można pominąć konsu-
mentów piw bezalkoholowych 
o zawartości etanolu nieprze-
kraczającej 0,5% obj., które 

w porównaniu z piwami sprzed paru lat oferują bardziej 
przyjazne podniebieniu wrażenia smakowo-zapachowe. 
Jednak z powodu nieznacznej zawartości/braku etanolu 
i innych produktów fermentacji, i tym samym mniejszej 
smakowitości, są one mniej atrakcyjne i nie są rozlewane 
do powiększonych puszek... Są za to dobrą alternatywą dla 
konsumentów/kierowców oraz konsumentów, którzy 
z różnych względów zdrowotnych nie mogą spożywać 
alkoholu. Niestety z powodu wyższych kosztów produkcji 
(paradoksalnie) są droższe od piw alkoholowych, co z pew-
nością hamuje ich popyt na rynku. Może więc warto by 
wesprzeć finansowo browary, które je produkują (lub zamie-
rzają produkować), np. w ramach programów propagujących 
zdrowy styl życia/odżywiania, w który wpisuje się piwo 
bezalkoholowe?

Baranowski .indd   15 2018-10-24   09:40:50
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telu Icefiord w Iluissat, w zachodniej części Grenlandii, 
mikrobryggeri (różnica w odległości to zaledwie 50 m w linii 
prostej). Kiedy jednak w 2013 r. browar w hotelu został 
zamknięty, jego wyposażenie piwowarskie zostało przejęte 
przez nowopowstały (2013) Brewery Immiaq (również 
w Ilulissat), który to przejął miano najbardziej wysuniętego 
na północ na świecie browaru.

T o, że piwo dostępne jest już nawet tam, gdzie się 
go nikt nie spodziewa – nie jest zaskoczeniem. 
Jednak fakt, że jest ono warzone w ekstremal-
nych geograficznie miejscach – może zaskakiwać.

Najbardziej wysuniętym na południe świata browarem, 
a właściwie mikrobrowarem, jest pochodzący z Patagonii 
(Argentyna) leżącej na Ziemi Ognistej, a dokładniej z miej-
scowości Ushuaia (54°56'S) Fuegian Beverage Company S.A. 
Powstał on w 1999 r., w wyniku połączenia browarów Beagle 
i Cape Horn. Wykorzystuje się w nim wodę pochodzenia 
lodowcowego i wysokiej jakości starannie dobrane składniki: 
chmiel patagoński, słód niemiecki i belgijski oraz europejskie 
drożdże typu 

"
Ale".

Naj… w branży piwowarskiej
Ekstremalne lokalizacje geograficzne

Marek Suliga

Niewątpliwym osiągnięciem tego browaru jest piwo Be-
agle Negra, które zostało wpisane do książki „Boutique Beer” 
500 Quality Craft Beers, opublikowanej w Anglii w 2013 r. 
Wyboru najlepszych piw świata, pochodzących z browarów 
rzemieślniczych, dokonał jej autor Ben McFarland, znany 
piwny popularyzator, zainspirowany światową rewolucją 
piwną. Wspólnie z innym piwnym ekspertem Tomem  
Sandhamem głoszą sentencję zachęcającą konsumentów: 
„drink less but drink better” (pijcie mniej, ale lepsze).

Znacznie bardziej złożona była kwestia wytypowania bro-
waru najbardziej wysuniętego na północ świata. Do 2012 r.  
mianem tym szczycił się położony na dalekiej Północy, 
w Norwegii, w Tromsø (69°40'48”N), leżącym 350 km za 
kołem polarnym L. Macks Ølbryggeri. Powstał on w 1877 r.,  
a założył go Ludvig Marcus Macka, syn niemieckiego 
imigranta. Początkowo, jak jego ojciec, kształcił się w zawo-
dzie piekarza. Piwo „zaszczepił” mu wuj podczas jego wizyt 
w Bawarii. Browar ten utracił swój tytuł w marcu 2012 r.,  
kiedy to przeniósł swoją produkcję do Nordkjosbotn 
(69°13'02”N). Wówczas miano to przejął powstały w ho-

W 2015 r. w norweskiej prowincji w Arktyce, obejmują-
cej swym zasięgiem archipelag Svalbard, małżeństwo Anne 
Grete i Robert Johansen z Tromsø rozpoczynają warzenie 
piwa w Svalbard Bryggeri (78°13'37”). Sam pomysł zało-
żenia browaru zrodził się już w 2007 r. Na przeszkodzie 
jego powstania stała jednak ustawa z 1928 r., ustanowiona 
przez Stortinget (jednoizbowy parlament Królestwa Norwe-
gii), zakazująca produkcji piwa na archipelagu. Po licznych 
interwencjach zmiany ustawy dokonano 1 lipca 2014 r., co 
otworzyło drogę do budowy browaru. 

Instalację browaru wykonała włoska firma RICCI 
ENGINEERING S.r.l . Wielkość kotła warzelnego wynosi 
zaledwie 20 hl, a piwo dojrzewa w 4 tankach o pojemności 
40 hl każdy. Piwo rozlewane jest do puszek (0,33 l) i kegów 
(30 l). O silnym patriotyzmie lokalnym archipelagu najdo-
bitniej świadczy fakt, że aż 94% zapotrzebowania na piwo 
zaspokaja produkcja z Svalbard Bryggeri.

Skoro kwestia ekstremalnie położonych, światowych 
browarów z uwzględnieniem szerokości geograficznej jest 
rozstrzygnięta, to pomijamy kwestię długości geograficznej 
i omawiamy wysokość ich usytuowania.

W Europie, w Austrii, zaledwie kilka kroków od górskiej 
stacji kolejki linowej Leogang Asitz na wysokości 1760 m 
n.p.m., znajduje się AsitzBräu. Ten swoisty browar restau-
racyjny posiada na 3 poziomach 500 miejsc siedzących. 
Obiekt to nie tylko schronisko narciarskie, ale chyba przede 
wszystkim swoiste muzeum. Zgromadzono tu niezliczoną 

Założyciele browaru
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wo, przez kilka lat, w browarze dość często wstrzymywano 
produkcję z różnych powodów. W 1994 r. produkowano 
tu nawet 30 000 butelek piwa dziennie, zatrudniając przy 
tym aż 200 pracowników. Na ograniczenie wielkości pro-
dukcji niemały wpływ miała słaba infrastruktura komuni-
kacyjna oraz brak lokalnego rynku (przekonania religijne 
i ubóstwo).

Od 2000 r. w rozbudowę browaru zaangażował się 
Carlsberg Group. Wiedza branżowa, modernizacja urzą-
dzeń i rozliczne inwestycje w infrastrukturę umożliwiły 
zwiększenie produkcji, a tym samym i zatrudnienia. Obec-
nie pracuje tu 250 pracowników na pełnym etacie i 200 na 
częściowym (72% stanowią Tybetańczycy, w tym i kobiety). 
Z całą pewnością można powiedzieć, że browar ten może 
nosić miano najwyżej położonego na świecie browaru ko-
mercyjnego, a jego piwo ma miano Beer from the Roof of 
The World („Piwo z dachu świata”).

Chiński apetyt na piwo rzemieślnicze powoduje wzrost 
browarów rzemieślniczych. Choć ogólnie rynek piwowarski 
w tym kraju kurczy się, to liczba browarów kraftowych 
rośnie. W 2012 r. ich produkcja wynosiła 50 mln l, by 
w 2015 r. osiągnąć pułap 170 (EAC International Consul-
ting szacuje, że w 2020 r. pułapem tym będzie 650 mln l).  
W efekcie w Chinach pojawiają się piwowarzy kraftowi 
z Ameryki i Europy.

Przykładem tego trendu może być kolejny tybetański 
browar. W Syczuan, prowincji położonej w południo-
wo-zachodnich Chinach, czeski piwowar Maxim Nesazal 
i jego tybetański partner biznesowy Norbu zakładają King 
of Yaks (Król Jaków) Brewery. Browar powstał w 2017 r. 

liczbę eksponatów związanych głównie z lokalnym piwo-
warstwem. Wszystkie przedmioty i urządzenia pieczołowi-
cie odrestaurowano i usytuowano je niemal we wszystkich 
wolnych miejscach. 

Toaleta w AsitzBräu z eksponatami piwowarskimi

Pod koniec lat 80. w Lhasa, stolicy i największym mie-
ście chińskiego Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, 
na wysokości 11 975 stóp (3650 m n.p.m.) powstaje Lhasa 
Brewery Company. Pierwsza historyczna wzmianka o piwie 
w Tybecie pochodzi z okresu, gdy władał nim Songtsen 
Gampo (609/614 – 649). Wówczas to jego małżonka Wen 
Cheng przynosi pewne, nowoczesne jak na owe czasy, tech-
nologie, jak: produkcja jedwabiu, papieru, pieczywa i piwa.

Warzenie piwa rozpoczęto w 1989 r., co spotkało się 
z częściowym sprzeciwem lokalnej społeczności. Początko-

Maxim Nesazal i jego tybetański partner biznesowy Norbu

Browar Kraj Wysokość
(m n.p.m.)

Powstał/
Uwarzył

Ciekawostki

Pivovar Luční 
bouda

Czechy 1410 2012 posiada łażnie piwne

BierVision 
Monstein AG

Szwajcaria 1625 2000/2001

AsitzBräu Austria 1760 2011 posiada muzealne, piwne 
eksponaty

FiftyFifty 
Brewing

USA 1799 2006 co kilka miesięcy wypusz-
czają sezonowe piwo,  
cześć zysku przeznaczają 
na filantropie, pomoc 
lokalnym organizacjom

Beaver Street 
Brewery

USA 2102 1994

Flagstaff 
Brewing Co.

USA 2104 1994 posiadają najwiekszą 
kolekcję w USA Whiskey  
z „pierwszej destylacji”.

Aspen Brewing 
Company

USA 2394 2008 rozlewają piwo tylko 
do puszek

Shangri-La 
Highland Craft 
Brewery

Chiny 3300 2009 to pierwszy w Chinach 
browar rzemieślniczy

King of Yaks 
Brewery

Chiny 3550 2017

Lhasa Brewery 
Company

Chiny 3650 1989 10% zysku przeznacza  na 
kulturę i zdrowie Tybetu

   

w wyremontowanej oborze położonej na wysokości 3550 
m n.p.m. Nie tylko wysokość jego położenia jest znaczą-
cym wyzwaniem (problemy technologiczne uwzględniające 
wysokie ciśnienie i niską temperaturę). Problemem jest 
odległa baza surowcowa i niemal całkowity brak lokalne-
go rynku zbytu. Brak jest też odpowiednio przeszkolonej 
kadry pracowniczej. Nie zniechęca to jednak jego założy-
cieli; liczą oni, że uda im się zmienić lokalne przekonania 
do alkoholu. Sprzyja im mocno rozwijający się ten sektor 
rynku piwnego. 

Piwu cześć

10 najwyżej położonych browarów świata
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Wstęp
W technologii klasycznej piwa uzyskiwane są z udziałem 

różnych, wyselekcjonowanych szczepów drożdży Saccharomy-
ces – S. cerevisiae (tzw. górnej fermentacji) i S. pastorianus (dol-
nej fermentacji). Coraz częściej do produkcji piw rzemieśl-
niczych wykorzystuje się inne mikroorganizmy, odznaczające 
się specyficznymi cechami, które nadają piwu unikatowe wa-
lory smakowo-zapachowe. Wybrane drożdże nienależące do 
rodzaju Saccharomyces (nie-Saccharomyces), mogą stanowić cie-
kawą alternatywę klasycznych kultur piwowarskich. Pomimo 
że wiele z nich jest nadal stygmatyzowanych jako mikroorga-
nizmy niepożądane, mogące powodować zepsucia, niektóre 
z  nich mogą odgrywać pozytywną rolę, zwiększając wydaj-
ność fermentacji, obniżając ryzyko zakażeń lub zmieniając 
aromat finalnego produktu [1].

Niekonwencjonalne drożdże 
w produkcji piwowarskiej
Unconventional Yeasts in Beer Production

Do najczęściej wykorzystywanych w produkcji piwa nie-
konwencjonalnych drożdży należą Brettanomyces/Dekkera, 
z  udziałem których prowadzona jest fermentacja niektó-
rych piw Trapistów i  kwaśnych. Spotykane są również 
w fermentacjach spontanicznych stosowanych do otrzymy-
wania piw Gueuze i Lambic, nadając im typową kwaśność 
oraz złożony, unikalny profil aromatyczny [2].

Naturalne fermentacje spontaniczne z  udziałem kul-
tur mieszanych są również wykorzystywane w  produkcji 
niektórych niemieckich piw pszenicznych. Różne gatunki 
drożdży były izolowane podczas dojrzewania kwaśnych piw 
ale, m.in. przedstawiciele: Candida, Torulopsis, Pichia, Han-
senula oraz Cryptococcus, jednakże ich wpływ na aromat piw 
nadal nie został dobrze przebadany.

Inne niekonwencjonalne piwa, takie jak Tchapalo, są 
warzone przy użyciu kultur Candida tropicalis i S. cerevisiae 
wyizolowanych z fermentującej brzeczki z sorgo. W Afryce, 
piwo nazywane 

”
Tchoukoutou” otrzymywane jest z  uży-

ciem złożonego konsorcjum różnych drożdży nie-Saccharo-
myces, m.in. Pichia kudriavzevii, Candida ethanolica i Debary-
omyces hansenii [3].

Wadą fermentacji spontanicznej jest brak możliwości 
jej kontroli, a czynniki zewnętrzne, takie jak: warunki kli-
matyczne, skład chemiczny ziarna itp., mają istotny wpływ 
pod względem jakościowym i  ilościowym na występujące 
mikroorganizmy. Dlatego też coraz więcej naukowców bada 
możliwość wykorzystania kultur mieszanych składających 
się z izolatów drożdży nie-Saccharomyces i drożdży piwowar-
skich, wprowadzanych jednocześnie lub sekwencyjnie.

W  tym względzie szczególną uwagę w  ostatnim cza-
sie kieruje się na drożdże Torulaspora delbrueckii z uwagi na 
zdolność wielu szczepów do fermentowania maltozy, pro-
dukcji estrów oraz biotransformacji monoterpenoidowych 
komponentów aromatu chmielu. Piwo otrzymane z udziałem 
monokultur T. delbrueckii i  kultur mieszanych S. cerevisiae/T.  
delbrueckii charakteryzuje się 

”
owocowo-cytrusowymi” i owo-

cowo-estrowymi” nutami [4, 5]. Drożdże Saccharomycodes 
ludwigii i  Zygosaccharomyces rouxii były z  kolei badane pod 
kątem ich wykorzystania do produkcji piw niskoalkoho-
lowych, jednakże uzyskane z  udziałem ich monokultur 
piwa odznaczały się niekorzystnymi cechami sensorycz- 
nymi [6].

Celem badań było wstępne określenie przydatności do 
fermentacji brzeczki piwnej kultur drożdży niestosowanych 
w  tradycyjnej technologii piwowarskiej, a  należących za-
równo do rodzaju Saccharomyces, jak i innych.
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The aim of these studies was to evaluate possible application of yeast 
species, not used in traditional brewing, for beer wort fermentation. 
For the experiments 7 cultures of yeasts were selected – Saccharomy-
ces paradoxus and Saccharomyces kudriavzevii as well as Wickerha-
momyces anomalus, Hanseniaspora uvarum, Dekkera bruxellensis, 
Zygosaccharomyces bailii and Torulaspora delbrueckii. In fermented 
worts the concentrations of ethyl alcohol as well as selected volatile 
components (GC-TOF-MS-SPME) were analyzed. S. kudriavze-
vii and W. anomalus strains exhibited the most desirable fermenta-
tion abilities. All obtained samples were distiguished by interesting, 
favourable sensory features which were unique for the yeast cultures 
applied.

Celem prowadzonych doświadczeń było określenie przydatności do 
fermentacji brzeczki piwnej, kultur drożdży niestosowanych w tra-
dycyjnej technologii piwowarskiej. Do badań wybrano 7 kultur 
drożdży – Saccharomyces paradoxus i  Saccharomyces kudriavze-
vii, a także Wickerhamomyces anomalus, Hanseniaspora uvarum, 
Dekkera bruxellensis, Zygosaccharomyces bailii oraz Torulaspora 
delbrueckii. W odfermentowanych brzeczkach analizowano zawar-
tość alkoholu, a także wybrane związki lotne metodą GC-TOF-MS
-SPME. Najkorzystniejszymi właściwościami fermentacyjnymi od-
znaczały się kultury S. kudriavzevii oraz W. anomalus. Wszystkie 
otrzymane napoje odznaczały się ciekawymi, pozytywnymi cechami 
sensorycznymi, unikatowymi dla wykorzystanej kultury drożdży.

Słowa kluczowe: drożdże niekonwencjonalne, fermentacja brzeczki, Sac-
charomyces kudriavzevii, Wickerhamomyces anomalus 
Keywords: unconventional yeasts, wort fermentation, Saccharomyces 
kudriavzevii, Wickerhamomyces anomalus
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Metodyka
W badaniach wykorzystano 7 kultur drożdży – S. para-

doxus (CBS 7302) i S. kudriavzevii (DSM 3774), a  także W. 
anomalus (CBS 5759), H. uvarum (DSM 2768), D. bruxellensis 
(DSM 3429), Z. bailii (CBS 749) oraz T. delbrueckii (wyizolo-
wana przez pracowników KTFiMT z krajowych jabłek). Kon-
trole stanowiły drożdże piwowarskie górnej fermentacji S. 
cerevisiae. Brzeczkę o ekstrakcie 12°Blg fermentowano przez 
7 dni w temp. 20°C. Po zakończonej fermentacji piwa klaro-

wano z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej, a w odfermen-
towanych próbkach oznaczano zawartość etanolu (system do 
badania piwa Alcolyzer Anton-Paar) oraz wybranych związ-
ków lotnych (GC-TOF-MS-SPME)[7].

Wyniki
S. paradoxus 

Drożdże S. paradoxus są mikroorganizmami blisko spo-
krewnionymi z S. cerevisiae [8]. Są szeroko rozpowszechnio-

 Zawartość głównych komponentów lotnych w brzeczce odfermentowanej z udziałem różnych gatunków drożdży

Brzeczka odfermentowana 
z udziałem:

Etanol
Alkohole 
wyższe

Inne 
alkohole

Octany
Estry 

etylowe
Terpeny

Lotne 
kwasy

 organiczne

Związki 
karbonylowe

Lotne związki 
organiczne 

siarki
Aromat

[% vol.] [mg/L] [mg/L]

Saccharomyces 
cerevisiae 

4,7 198 3,0 1372 4583 51 3556 34 18 
owocowy, słodki, 
drożdżowy 

Saccharomyces 
paradoxus 

4,5 106 4,0 973 2651 50 1764 41 8 
ostry, estrowy,
ziołowy, bananowy 

Saccharomyces kudriavzevii 6,0 205 3,4 2312 4771 47 3006 45 34 
karmelowy, 
fenolowy, estrowy 

Torulaspora 
delbrueckii 

4,4 136 1,7 993 2917 35 1466 14 6 
słodki, słodowy, 
cytrusowy 

Hanseniaspora 
uvarum 

4,3 162 4,2 862 531 42 1425 26 6 miodowy, estrowy 

Dekkera bruxellensis 4,6 186 3,8 935 4222 65 3233 40 16 
owocowy, 
cytrusowy, miodowy 

Wickerhamomyces anomalus 4,3 182 4,2 1391 3532 69 1878 40 37 
miodu gryczanego, 
owocowy, agrest/ 
/porzeczka 

Zygosaccharomyces bailii 1,7 69 4,8 65 28 34 202 35 6 
słodki, drożdżowy, 
miodowy 
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ne w przyrodzie. Występują na roślinach, owadach, w glebie 
itd., ale również izolowane są z produktów fermentowanych, 
takich jak pulque (meksykański napój z agawy), oraz win chor-
wackich otrzymywanych w wyniku fermentacji spontanicznej 
[9]. Użyta w doświadczeniach kultura wykazywała aktywność 
killerową (toksyna K1). Gdy w naszych wcześniejszych bada-
niach fermentacji poddawano moszcze jabłkowe, drożdże S. 
paradoxus wykazywały zdolność do tworzenia do 10% obj. eta-
nolu, syntetyzując większe ilości estrów, a  mniejsze alkoholi 
fuzlowych niż S. cerevisiae [10]. Powyższa tendencja nie została 
potwierdzona w badaniach z użyciem brzeczki piwnej (tab.). 
Kultura S. paradoxus produkowała mniej związków lotnych niż 
S. cerevisiae. Jednakże odfermentowana brzeczka charakteryzo-
wała się korzystnymi cechami sensorycznymi. W zapachu sil-
nie wyczuwalne były nuty ziołowe, estrowe, a także bananowe.

S. kudriavzevii 
Drożdże S. kudriavzevii nie są tak rozpowszechnione 

w procesach fermentacyjnych, jak ich hybrydy z S. cerevisiae. 
Tego rodzaju krzyżówki międzygatunkowe wykryte zostały 
w ostatnich badaniach fermentacji winiarskiej w krajach Eu-
ropy Środkowej, a  także belgijskich piwach Trapistów [11]. 
Mikroorganizm ten rozwija się lepiej w niższej temperaturze 
niż S. cerevisiae [12], podobnie jak drożdże S. pastorianus od-
znacza się dobrymi właściwości fermentacyjnymi, produkcją 
dużych ilości glicerolu, korzystną modyfikacją smaku, mniej-
szą syntezą kwasu octowego niż S. cerevisiae, a większą izo-
butanolu, alkoholu izoamylowego i  ich estrów oraz octanu 
2-fenyloetylu. Gatunek ten wykazuje również zdolność do 
wykorzystywania maltozy, w przeciwieństwie do maltotriozy 
[11]. W naszych badaniach kultura S. kudriavzevii burzliwy 
etap fermentacji rozpoczynała później niż drożdże S. cerevi-
siae. Po 5. dniu fermentacji piwa z  jej udziałem odznaczały 
się większym odfermentowaniem niż te z  drożdżami piwo-
warskimi, zawierając 6,0% obj. alkoholu etylowego, a  także 
najwięcej alkoholi wyższych i estrów (tab.). Tylko w brzeczce 
odfermentowanej z S. kudriavzevii stwierdzono obecność kro-
tonianu etylu (zapach – chemiczny, ostry z nutami czosnko-
wymi, karmelowymi i rumowymi; smak – stęchły, cebulowy 
i czosnkowy, brązowego karmelu), sorbinianu etylu (zapach 
– owocowy, anyżu, lukrecji; smak – słodki, owocowy z nutą 
ananasową) oraz heksanianu izoamylu (zapach – owocowy, 
banana, jabłka, ananasa; smak – owocowy, słodki, ananasa 
z nutami ostrymi kwaśnego sera). W zapachu dominowały 
nuty karmelowe, fenolowe i estrowe.

W. anomalus 
W. anomalus, znany wcześniej jako Pichia anomala (Han-

senula anomala), ma ograniczone zdolności fermentacyjne, 
ale może rosnąć tlenowo w postaci kożucha. W warunkach 
beztlenowych może produkować od 0,2% do 4,5% obj. al-
koholu oraz stosunkowo duże ilości kwasu octowego, octanu 
etylu i octanu izoamylu. Znane są liczne kultury wykazujące 
cechę killerową. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że 
zastosowanie drożdży W. anomalus korzystnie wpływało na 
cechy sensoryczne i parametry chemiczne win jabłkowych 
[13]. Brzeczki odfermentowane z udziałem omawianej kul-
tury drożdży zawierały podobne ilości alkoholi wyższych, 
octanów i związków karbonylowych, jak te uzyskane w wy-

niku działalności drożdży piwowarskich (tab.). Jednocześnie 
wyróżniały się znacząco większą ilością terpenów w stosun-
ku do brzeczek fermentowanych z  udziałem innych drob-
noustrojów. Terpeny i  ich prekursory pochodzą głównie 
z surowca roślinnego, a zwłaszcza użytego chmielu. Mikro-
organizmy takie jak drożdże mogą przekształcać terpeny 
związane do wolnych, a także transformować alkohole ter-
penowe do różnych ich pochodnych. Przykładem powyższe-
go zjawiska jest metabolizm geraniolu do związków takich, 
jak: nerol, citronellol czy linalol [14]. Brzeczka odfermen-
towana z  udziałem drożdży W. anomalus zawierała niewy-
kryte w innych próbkach związki lotne, takie jak: mleczan 
etylu (zapach – słodki, owocowy; smak – ananasowy z nutą 
brązowego karmelu), mrówczan heptylu (zapach – ziołowy, 
śliwki, jabłka, ogórka), mrówczan 2-fenyloetylu (zapach – 
róży, hiacyntu, rukwi wodnej, ziołowy; smak – słodki, rukwi 
wodnej, niedojrzałego banana, narcyza, fenolowy), kaprylan 
izobutylu (zapach – owocowy kwiatowy) oraz b-jonon (za-
pach – drzewny, słodki, owocowy, jagodowy; smak – drzew-
ny, jagodowy, kwiatowy). Próbki odznaczały się zapachem 
owocowym, estrowym, miodu gryczanego oraz smakiem 
kwaśnych owoców – agrestu i porzeczki.

Pozostałe kultury 
Pozostałe wykorzystane w  doświadczeniach kultury wy-

twarzały zbliżone, przeciętne ilości analizowanych kompo-
nentów lotnych i odznaczały się słabszą kinetyką fermenta-
cji w stosunku do uprzednio omówionych. Najsłabiej w tym 
względzie przedstawiały się drożdże T. delbrueckii oraz Z. bailii. 
W pierwszym przypadku była to cecha szczepowa, ponieważ 
wybrane kultury T. delbrueckii skutecznie wykorzystywane są 
do produkcji piw o zmodyfikowanym składzie i cechach sen-
sorycznych [4, 5]. Drożdże Z. bailii wytworzyły tylko 1,7% 
obj. etanolu oraz małe ilości lotnych związków, co mogło być 
związane ze słabszymi właściwościami fermentacyjnymi oraz 
brakiem zdolności do wykorzystywania dwucukrów, m.in. 
maltozy. Takie cechy predestynują te mikroorganizmy do pro-
dukcji piw niskoalkoholowych [6].
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P omimo olbrzymiej przemiany rynku piwa w Polsce 
i wielu zmian związanych z różnorodnością i dostępno-
ścią piwnych specjalności niezmieniony został fakt, że 
najlepszy marketing to słońce, a upalne lato wywołuje 

uśmiech na twarzach piwowarów. Minione lato jest przykładem 
takiej właśnie aury, która wykonała kawał solidnej, sprzedażowej 
roboty i browary zamknęły sezon z bardzo dobrymi wynikami.

Jednakże, jednym z efektów rozwoju kultury piwa jest bardziej 
całoroczne podejście do konsumpcji i sprzedaży piwa, i co za tym 
idzie – rozszerzanie oferty browarów o piwa jesienne, zimowe, ku-
linarne itp. Dziś nie wystarczy mieć w portfolio kilku lagerów i jed-
nego piwa ciemnego, by zaspokoić rosnące oczekiwania konsumen-
tów, dlatego małe, średnie i duże browary bezustannie pracują nad 
kolejnymi wariantami piwa, które zapełnią kolejne konsumenckie 
nisze. Do tego dochodzi rosnąca w niesamowitym tempie liczba 
piwnych premier, która wymusza działania pozwalające wyróżnić 
markę na tle całej masy nowości.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, możemy 
postawić tezę, że rynek piwa nigdy jeszcze nie był tak wymagający, 
a piwowarzy znaleźli się w nowej rzeczywistości, która wymaga od 

Marketing 
browarów regionalnych

nich innowacyjności, pomysłowości i – co tu dużo mówić – od-
wagi. Jak browary radzą sobie w tych jakże ciekawych „piwnie” 
czasach?... Wydaje się, że – coraz lepiej...

Liczba piwnych premier, które w ciągu roku opuszczają polskie 
browary, oscyluje wokół 1500. Ta liczba sprawia, że na półkach  
i w kranach robi się naprawdę gęsto i aby się wyróżnić, nie wystar-
czy już wysoka jakość i uczciwie uwarzone piwo. Jednym z elemen-
tów, które mogą wyróżnić piwo, jest bezsprzecznie nazwa. Duże 
browary są tu o wiele bardziej zachowawcze i raczej trzymają się 

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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zagazowanych, z racji niekorzystnych zjawisk zacho-

dzących w  trakcie pomiaru  tak  trudnego medium, 

mają spore  trudności w uzyskaniu stabilnych, wia-

rygodnych wskazań.   Endress+Hauser postanowił 

zmierzyć się z tym problemem, czego rezultatem jest 

opracowany nowy przepływomierz masowy Coriolisa 

Promass Q. Przepływomierz ten został wyposażony 

w  innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, 

które pozwala na dokładny pomiar cieczy zagazowa-

nych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyska-

no  poprzez  zastosowanie  opatentowanej  techniki 

wprawiania w drgania układu pomiarowego  jedno-

cześnie z dwiema częstotliwościami rezonansowymi, 

nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology). 

W czujniku Promass Q z techniką MFT podwój-

ne rury pomiarowe są ciągle pobudzane do drgań 

z dwiema różnymi częstotliwościami (trybami) rezo-

nansowymi. Ten sam poziom zagazowania medium 

powoduje inne zachowanie czujnika w każdym z try-

bów  pracy  układu  pomiarowego.  Poprzez  analizę 

unikalnych właściwości rezonansowych, występują-

cych w dwóch trybach oscylacji, możliwe jest sku-

teczne i aktywne kompensowanie błędów pomiaro-

wych wynikających z zagazowania cieczy.

Promass Q 300

zja pomiaru gęstości odzwierciedla się w szczegóło-

wym oznaczeniu stężenia, np.  °Brix,  °Plato  lub % 

stężenia  alkoholu.  Dodatkowo,  dzięki  wyjątkowej 

technice wprawiania w drgania MFT (Multi-Frequency 

Technology), błędy pomiarowe wynikające z zagazo-

wania medium są redukowane do minimum. Promass 

Q  300/500  to  niezrównany  lider  w  pomiarach 

przepływu dzięki:

zz dokładnym  pomiarom  przepływu  cieczy  z  za-

wartością fazy gazowej – innowacyjna technika 

wzbudzania układu pomiarowego MFT,

zz najwyższej dokładności pomiaru gęstości w wa-

runkach rzeczywistych (ciecze: ± 0,2 kg/m3),

zz najszerszym  zakresom  pomiarowym  na  rynku 

–  30–40%  lepsze  niż  przyrządów  konkurencyj-

nych,

zz najmniejszym na rynku wpływom zmian ciśnie-

nia i temperatury na dokładność pomiaru,

zz wyjątkowej dokładności  i powtarzalności w po-

miarach legalizowanych,

zz maksymalnemu  poziomowi  bezpieczeństwa  

– atest SIL 2/3 (PN-EN 61508) TÜV,

zz Heartbeat Technology – zintegrowanej weryfika-

cji przepływomierza bez przerywania pomiaru.

Wyjątkowa konstrukcja 
czujnika Promass Q 
– dokładność w każdym calu

Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną do-

kładność w pomiarze przepływu masy, przepływu 

objętości oraz pomiarze gęstości. Doskonała precy-

Tradycyjne polskie odmiany oraz zagraniczne zapachowe
Nasze produkty:  
     Granulat T-90    Granulat T-45     Ekstrakt CO2
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Kępa Chotecka 18, 24-313 Wilków
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wypracowanych przez lata rozwiązań. Browary regionalne pod-
chodzą do tematu z dużo większą odwagą, jednak cały czas daje 
się zauważyć trend, by nazwa jak najlepiej komunikowała zawar-
tość butelki. Z tego właśnie względu browary regionalne w więk-
szości zawierają w nazwie styl, w jakim piwo zostało uwarzone. 
Niezależnie od tego, czy konsumenci wiedzą czym jest Barley 
Wine, Porter Bałtycki, Witbier czy IPA, browary ogłaszają to na 
etykietach, wymuszając w pewien sposób na swoich konsumen-
tach operowanie nazwą stylu, a więc edukując ich przy okazji.

Najmniejsi gracze, czyli browary rzemieślnicze i kontraktowe 
uczyniły z nazwy piwa narzędzie do tego, by zaskakiwać czy 
wręcz szokować. Atak Chmielu, Zawał Serca, Eiksizdorg (Grodziskie 
pisane od końca), Długi Weekend – to tylko niektóre przykłady, 
które pokazują, że znajomość stylu piwa to dla miłośników 
kraftu rzecz oczywista, nie ma zatem sensu komunikować jej 
w nazwie piwa.

Opakowanie to zdecydowanie najmniej wykorzystany mar-
ketingowo element. Tu króluje półlitrowa butelka z brązowego 
szkła i nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie miało to ulec 
zmianie. Jednak od czasu do czasu na sklepowych półkach poja-
wiają się innowacyjne opakowania, jak kartoniki czy metalowe 
pojemniki nawiązujące do kultury whisky i innych destylatów. Są 
one najczęściej stosowane w przypadku piw z najwyższej półki, 
leżakowanych w beczkach, ze specjalnymi dodatkami itp.

Warto też zauważyć najnowszy trend, czyli pakowanie piw 
regionalnych w aluminiowe puszki. Jest to, póki co, zjawisko 
niezwykle rzadkie, ale patrząc na kolebkę piwnej rewolucji, czyli 
Stany Zjednoczone, możemy przewidywać, że małe polskie bro-
wary także przekonają się w końcu do puszek.

Oddzielną kwestią marketingu opakowaniowego są info-
grafiki umieszczane na kontretykietach. Zawartość alkoholu, 

ekstraktu i goryczki przedstawiane w zróżnicowanych graficznie 
formach są wyrazem szacunku dla konsumentów i podnoszenia 
kultury piwa na wyższy poziom. Podobnie ma się rzecz z in-
formowaniem o połączeniach kulinarnych, sposobie degustacji, 
rodzaju szkła i temperaturze serwowania. Wszystkie te infor-
macje jasno pokazują, że rytuały konsumpcji to integralna część 
piwnego marketingu w XXI wieku.

Pośrednim zabiegiem marketingowym jest także stosowanie 
egzotycznych dodatków do piwa i głośne komunikowanie 
ich konsumentom. Należy tu zauważyć, że dodatki te możemy 
podzielić na dwie grupy pod względem intencji ich zastosowania 
przez piwowarów. Część z nich, z reguły ta bardziej nietypowa, 
jest stosowana w zasadzie wyłącznie na potrzeby komunikacji 
marketingowej. Opiłki złota, czosnek, śledzie, konopie indyjskie 
– to wszystko „surowce” niezwykle atrakcyjne ze względu na 
komunikację. Ich rolą nie jest jednak zmiana smaku czy zapachu 
piwa. Inaczej ma się rzecz w przypadku owoców, laktozy, ziół, 
nowych odmian chmielu, kawy i dziesiątek innych ingrediencji. 
Tu, oprócz komunikacji marketingowej, mamy do czynienia 
z faktycznym, silnym wpływem na profil sensoryczny piwa.

Najnowszym trendem w piwnym marketingu są rozmaite 
akcje, nagłaśniane w mediach społecznościowych oraz oprawa 
towarzysząca wprowadzaniu nowych piw na rynek. Browary 
prześcigają się w pomysłach na nawiązanie interakcji z konsu-
mentami i wciągnięcie ich w świat marki. Niezwykle modnym 
zjawiskiem stały się ostatnio tzw. kooperacje, czyli wspólne 
warzenie piwa przez dwa lub więcej browarów. Działanie takie 
zawsze podgrzewa wyobraźnię i oczekiwania piwoszy, zwłasz-
cza jeżeli za wspólne warzenie biorą się renomowane browary. 
Kooperacja staje się zatem wydarzeniem marketingowym, a piwo 
jest znane jeszcze przed pojawieniem się na rynku. Browary 
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doskonale zdają sobie sprawę z siły tego przekazu, dlatego współpraca jest 
najczęściej komunikowana w formie fotorelacji, krótkich filmów, wywiadów 
z piwowarami itp.

W podobny sposób działa ogłaszanie światu pomysłów na nowe piwo, 
najlepiej o unikalnym składzie. Jeszcze lepiej, jeżeli – by zdobyć drogocen-
ne składniki – piwowarzy muszą przebyć tysiące kilometrów. Taki zabieg spra-
wia, że piwo od razu zdobywa jeżeli nie sławę, to przynajmniej rozgłos i przez 
określony czas sprzedaje się na fali zainteresowania nowością. Na szczęście 
mamy na tyle dojrzały rynek piwa, że konsumenci po pierwszym zachwycie 
nowym piwem szybko weryfikują swoje oceny i „na zimno” dokonują rzetelnej 
oceny. W przypadku kiepskiego piwa, nawet najbardziej wyszukany składnik 
czy najlepsza fotorelacja nie pomogą.

Uznaniem piwoszy cieszą się także zyskujące coraz większą popular-
ność „kranoprzejęcia”, które – jak wskazuje nazwa – polegają na przejęciu 
kranów w jednym z modnych pubów przez któryś z browarów z bogatą 
ofertą. Informacja o takim wydarzeniu, przekazywana najczęściej przez media 
społecznościowe sprawia, że w takie dni trzeba odstać swoje w kolejce, by 
napić się piwa. To samo dzieje się w przypadku piwnych premier. Nowe piwa 
z uznanych browarów przyciągają rzesze konsumentów, dla których kwestią 
honorową jest degustacja piwa w dniu jego premiery.

Skoro już mowa o wciąganiu piwoszy w świat marki, to nie możemy pomi-
nąć modnego ostatnio trendu polegającego na bezpośrednim angażowaniu 
piwoszy w tworzenie nowego piwa. Głosowania w mediach społecznościo-
wych na styl, skład, a nawet nazwę nowego piwa stały się na tyle popularne, 
że wielu konsumentów może czuć się współtwórcami ponoszącymi część 
odpowiedzialności za uwarzony trunek.

O ile wiele z opisanych działań ma różny zasięg czasowy i często stanowi 
chwilową modę, o tyle są na rynku piwa zjawiska, które na stałe zagościły 
w świadomości konsumentów i wygląda na to, że na stałe wejdą do kanonów 
kultury piwa. Jednym z nich jest obco brzmiąca fraza beer&food pairing lub 
po prostu „parowanie piwa z jedzeniem”. Browary już jakiś czas temu 
dostrzegły niesamowity potencjał komunikowania dopasowywania swoich piw 
do konkretnych potraw, przekąsek czy całych kart dań w wybranych restau-
racjach. Coś, co wyrosło z paczki słonych paluszków w towarzystwie jasnego 
pełnego, przeistoczyło się w feerię smaków i aromatów, wynikającą z łączenia 
doskonałych piw z mniej lub bardziej wyrafinowaną kuchnią. Browary coraz 
częściej nie tylko sugerują podawanie danych gatunków piwa do mięs, ryb czy 
drobiu, ale także do regionalnej kuchni. India Pale Ale z daniami kuchni indyj-
skiej i meksykańskiej, Weissbier z kuchnią bawarską czy wytrawne Stouty jako 
dodatek do wyspiarskich dań opartych na rybach i owocach morza – to tylko 
niektóre przykłady. Nie do przecenienia jest fakt, że połączenie piwa z da-
niami znakomicie zwiększa obroty lokali gastronomicznych. Dodając do tego 
zadowolenie konsumentów możemy śmiało postawić tezę, że na parowaniu 
piwa z jedzeniem każdy zyskuje.

Myli się jednak ten, kto sądzi że sztuka food pairingu to rzecz nowa.  
19 czerwca 1899 r. właściciel Hotelu Victoria znajdującego się przy ul. Ber-
lińskiej (obecnie ul. 27 Grudnia) w Poznaniu zaczął aktywnie promować po-
dawanie piwa do posiłków. Promocja polegała na obniżeniu cen regionalnych, 
poznańskich dań, jeżeli były zamawiane w parze z lokalnym piwem. W menu 
znalazły się m.in.: zupa grochowa ze słoniną, golonka, flaki, wędliny i gęsina. 
Trzeba było ponad 100 lat, by piwowarzy ponownie dostrzegli siłę w przywią-
zaniu do regionalnej kuchni i piwa.

Jak widać piwny marketing rozwija się równolegle z rynkiem piwa. Im 
bardziej kolorowo na półkach, im więcej gatunków i marek dostępnych dla 
polskich piwoszy, tym większą wagę browary muszą przykładać do działań 
marketingowych. Wydaje się jednak, że branża piwna stwarza tak niesamowi-
te warunki do promowania nowych marek, że najlepsze cały czas jeszcze przed 
nami. Ważne tylko, żeby działania marketingowe nie przysłoniły piwowarom 
tego, co najważniejsze, czyli jakości piwa. Na szczęście dzięki nieustającej 
edukacji polskich konsumentów piwa, każde działanie branży piwowarskiej 
jest bardzo szybko weryfikowane.

Zatem o przyszłość polskiego rynku piwa możemy być spokojni.
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1576 ha. Największym rejonem uprawy chmielu w Polsce jest Lubelszczyzna. 

W województwie lubelskim koncentruje się 88,2% areału. Pozostała powierzchnia, 

obejmująca w sumie 187 ha, jest rozlokowana w ośmiu województwach: wielko-

polskim, opolskim, podkarpackim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, dolnoślą-

skim, świętokrzyskim i śląskim.

W ostatnich latach powierzchnia uprawy chmielu w Polsce systematycznie 

wzrasta (tab. 2). W strukturze nasadzeń przeważają odmiany goryczkowe, ale ich 

udział stopniowo maleje z 68,8% w 2012 r. do 58,2% w 2017 r. (IJHARS). Wynika 

to z jednej strony z dość znacznego zmniejszenia powierzchni uprawy odmian go-

ryczkowych (o ok. 120 ha w latach 2012–2017), z drugiej zaś ze wzrostu areału 

odmian aromatycznych o blisko 190 ha (rys. 9).

Tabela 2. Powierzchnia uprawy chmielu w Polsce w latach 2012–2017 oraz udział odmian 
aromatycznych i goryczkowych w areale

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Powierzchnia uprawy (ha) 1510 1407 1410 1445 1475 1576

Udział odmian goryczkowych (%) 68,8 62,2 58,4 57,1 57,2 58,2

Udział odmian aromatycznych (%) 31,2 37,8 41,6 42,9 42,8 41,8

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Rys. 9. Powierzchnia uprawy odmian aromatycznych i goryczkowych w Polsce w latach 
2012–2017

Dominacja odmian goryczkowych jest jeszcze bardziej widoczna, jeśli weźmie-

my pod uwagę wielkość produkcji chmielu. Surowiec z odmian goryczkowych 

stanowił od 62,2% całej produkcji w 2014 r. do 69,4% w 2012 r. (tab. 3).

Tabela 3. Produkcja chmielu w Polsce w latach 2012–2017

Odmiany 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

– goryczkowe (t) 1261 1628 1288 1299 1926 1782

– aromatyczne (t) 557 793 784 676 1118 954

– ogółem (t) 1818 2421 2072 1975 3044 2736

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

*Dane wstępne na podstawie ilości chmielu certyfikowanego do końca 2017 r.

Tabela 4. Produkcja alfa-kwasów w Polsce w latach 2012–2017

Odmiany 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

– goryczkowe (t) 140 169 132 136 215 185

– aromatyczne (t) 25 38 31 31 47 40

– ogółem (t) 165 207 163 167 262 225

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
*Dane szacunkowe

Wielkość plonu szyszek oraz zawartość alfa-kwasów to dwa parametry, które 

decydują o plonie alfa-kwasów z ha plantacji. Wg danych IJHARS, średni plon szyszek 

odmian goryczkowych w latach 2012–2016 kształtował się na poziomie 1,7 t/ha, 

natomiast plon odmian aromatycznych był średnio o ok. 20% mniejszy i wynosił  

1,37 t/ha. W tym samym okresie średnia zawartość alfa-kwasów odmian goryczko-

wych i aromatycznych kształtowała się odpowiednio na poziomie 10,6% i 4,4%. 

W konsekwencji ponad 80% alfa-kwasów wyprodukowanych w Polsce pochodzi 

z uprawy odmian goryczkowych, a jedynie 20% z odmian aromatycznych (tab. 4).
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– Dynamika polskiego rynku piwa wciąż pozostaje bardzo 
duża. Jak w tej sytuacji odnajduje się Browar Kormoran?
– Za nami ćwierćwiecze działalności. Z tej perspektywy 
mogę powiedzieć, że czas, kiedy zaczynaliśmy działalność 
i dzień dzisiejszy, to jakby dwa zupełnie inne światy. Gdy 

Browar Kormoran rozpoczynał działalność, w naszym rego-
nie funkcjonowało 10 innych browarów. Był też czas, że na 
piwnej mapie regionu byliśmy osamotnieni i zmuszeni do 
walki na śmierć i życie z monopolizacją rynku. Na szczęście 
udało się to wszystko przetrwać i najtrudniejsze lata dla pol-
skiego browarnictwa za nami. Dziś możemy się cieszyć, że 
polskie lokalne browarnictwo odradza się, a obok trwającego 
od 25 lat Kormorana także na Warmii i Mazurach kiełkują 
małe zakłady, które uzupełniają piwną mapę Polski.

Dzisiejsza sytuacja na rynku jest dla nas powodem 
do satysfakcji. Zainteresowanie piwem wysokiej jakości, 
warzonym w małych lokalnych czy regionalnych browa-
rach – wciąż rośnie. Widać rosnące zainteresowanie piwami, 
które mają pewną wartość dodaną: są różnorodne, oferują 
zróżnicowane doznania smakowe, wytwarzane są w sposób 
rzemieślniczy odległy od wielkoprzemysłowych technolo-
gii, a często także posiadają dodatkowe walory – np. mają 
mniejszą zawartość alkoholu czy są wolne od glutenu. )
Oferowanie piw spełniających takie wymagania jest zgodne 
z filozofią i sposobem naszej pracy, dlatego mogę śmiało po-
wiedzieć, że nastały dobre czasy. Pozostaje nam tylko cieszyć 
się, że Browar Kormoran jako jeden z pierwszych obrał taką 
drogę i z uporem na niej trwał. Oczywiście nie udałoby się 
nam tego dokonać w pojedynkę. Na szczęście mieliśmy po 
naszej stronie naszych współpracowników, z którymi łączy 
nas nie tylko biznes, ale także sposób patrzenia na świat, 
a przede wszystkim Konsumentów, dla których pracujemy 
każdego dnia!

– Skoro sytuacja rynkowa jest pozytywna, a świadomość klien-
tów rośnie, warto zapytać, w jaki sposób można zainteresować 
klientów swoją ofertą?
– Najprostszą metodą zwrócenia na siebie uwagi jest zapewne 
wzbudzanie sensacji, nieustanne nowinki, zmienność oferty 
czy pogoń za najnowszymi trendami rynkowymi. Oczywiście 
wszystkie te narzędzia, jeżeli są dobrze wykorzystywane, 
stanowią dużą wartość dla rynku. Jednak dla nas w Browarze 
Kormoran są one niewystarczające. My staramy się wykorzy-
stać nasze doświadczenie i know how. Budując ofertę naszych 
piw kładziemy olbrzymi nacisk na to, żeby każda pojedyncza 
warka była produktem najwyższej jakości i równa pozo-
stałym warkom piwa w danym stylu. Stały, wysoki poziom 
oferowanych piw jest bowiem podstawą do budowania relacji 
z konsumentem opartej na zaufaniu. W chwili obecnej nie 

Równowaga i dojrzałość to silna 
podstawa funkcjonowania browaru

Rozmowa z Pawłem Błażewiczem 
z Browaru Kormoran

Wywiad Blazewicz.indd   28 2018-10-24   10:20:41



29Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  11/2018

jest sztuką wrzucić na rynek warkę piwa i ją odsprzedać. 
Prawdziwą sztuką jest zaoferować piwo, po które konsument 
będzie z chęcią niejeden raz wracał i które bez zawahania 
będzie mógł polecić. I my staramy się realizować takie dzia-
łania.

Takie funkcjonowanie na rynku umożliwia nam 
równowaga i dojrzałość. Równowaga to budowanie oferty 
w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć w niej coś dla siebie 
i na każdą okazję. Natomiast dojrzałość browaru to panowa-
nie nad produkcją i całą drogą powstawania piwa – począw-
szy od pola, sadu czy pasieki, skąd pozyskiwane są surowce, 
przez cały proces produkcji od warzenia po rozlew, aż po 
pewność efektu – piwa przelewanego do szkła konsumenta. 
W Kormoranie bacznie obserwujemy najnowsze rynkowe 
trendy i poznajemy piwa, które zrodziły się z najnowszych 
pomysłów. Jednak z drugiej strony, jeżeli włączamy je do 
oferty, to tylko wówczas, gdy 
sami wiemy na ich temat 
wszystko. Nasza dojrzałość to 
także oferowanie piwa, gdy 
jest ono w optymalnej formie. 
W przypadku piw, które mają 
być świeże, oznacza to krótkie 
trzymiesięczne okresy trwałości. 
Natomiast oferowane przez nas 
piwa mocne i ekstraktywne są 
odpowiednio leżakowane. Czasy 
leżakowania przekraczające 
pół roku, a czasem zbliżające 
się do dwóch lat, nie są dla nas 
niczym specjalnym. Obce jest 
nam wypuszczanie na rynek 
piwa, które nie jest jeszcze na 
to gotowe i przerzucanie części 
odpowiedzialności na konsu-
menta. Jeżeli chcemy, by nasz 
browar był synonimem dobrego 
rzemiosła, musimy hołdować 
wszystkim dobrym rzemieślni-
czym zasadom.

– Faktycznie w tych słowach 
słychać odpowiedzialność za 
oferowany produkt i dojrzałą 
troskę o piwo. A jak to wygląda, 
gdy przełoży się to na codzienne 
funkcjonowanie browaru?
– Łatwo to przełożyć na 
codzienną pracę, jeżeli funk-
cjonowanie twojego browaru 
jest wynikiem, w jaki sposób 
postrzegasz świat i chcesz w nim 
funkcjonować. Wiąże się to 
z ogromną odpowiedzialnością, 
ale jest także wielką satysfakcją.

Symbolem odpowiedzialne-
go działania Browaru Kormoran 
może być oferowanie 1 na 100 
lekkiej żytniej APA. Wypuszcza-
jąc to piwo na rynek chcieliśmy 
dokonać syntezy wszystkiego, 

co w sferze aromatu i smaku może zaoferować piwo nowej 
fali, a z drugiej strony chcieliśmy dać możliwość ograniczenia 
zawartości alkoholu czy kaloryczności. Wejście na rynek z pi-
wem, które nie jest radlerem, zawiera 1% alkoholu (a więc 
nie jest produktem bezalkoholowym), jest właśnie przejawem 
równowagi pomiędzy jego smakiem i aromatem a korzyścia-
mi płynącymi z niskiego ekstraktu, bazowania na słodach 
żytnich i ciekawego złożenia chmieli odmian polskich oraz 
tych z USA. Jak się okazało, ludzie potrzebowali takiego 
piwa i towarzyszy im ono ciągle. Nie spoczęliśmy jednak na 
laurach. Chcieliśmy zaoferować kolejne lekkie piwa. I kolejny 
raz staraliśmy się podejść do tego w sposób indywidualny. 
Znając profil 1 na 100 postanowiliśmy uzupełnić go o dodat-
kowe elementy. Uzupełnić, nie skierować na zupełnie inne 
tory. Postawiliśmy na miód i sok z pigwowca. Jednak nie zro-
biliśmy z tego piwa miodowego z nutą pigwowca. W sposób 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s. 
Nádražní 697, 395 01 Pacov 

Tel.: +420 565 410 111 
info@pacovske.cz 
www.pacovske.cz 
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świadomy miodem dodaliśmy nieco pełni i delikatności, zaś 
pigwowcem uzupełniliśmy rześkość i pijalność. Zmieniliśmy 
wiele, ale nie pozbyliśmy się kręgosłupa naszego niskoalko-
holowego przeboju. Widzimy potrzebę oferowania kolejnych 
takich piw, a to oznacza, że nasze laboratorium pracuje pełną 
parą.

– Skoro tak dzieje się w przypadku piw lekkich, to jak wyglą-
da to przy piwach najmocniejszych?
– W jednej z naszych wcześniejszych rozmów wspominałem 
już, że moc piwa nie jest wskaźnikiem naszego zaangażowa-
nia w realizacji danego pomysłu. Jeżeli chodzi o nasze podej-
ście, jest ono niezmienne. Oczywiście, dojrzałe podejście do 
piw o wysokich ekstraktach ma inaczej rozłożone akcenty. 
Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć o niesamowitej 
przyjemności patrzenia na rozwój piw ekstraktywnych jak na 
rozwój dzieci. Każde z takich piw jest na początku pomysłem 
bazującym na jakimś klasycznym stylu: porterze, barley wine 
czy braggocie. Uwarzonemu w tym stylu piwu dajemy się 
rozwijać samodzielnie, poznajemy, obserwujemy zachodzą-
ce w czasie dojrzewania zmiany, układanie się bukietu czy 
smaku. Dopiero po odpowiednio długim czasie – na pewnym 
etapie rozwoju takiego piwa – zaczynamy pracę nad ukie-
runkowaniem go w taki sposób, aby uwypuklić jego walory. 
Uwypuklić, a nie zmienić, zakryć bazę. Szukamy też czegoś 
wyjątkowego, oryginalnego. Jeżeli mamy pomysł, który 
wywodzi się z polskiej tradycji piwowarskiej czy kulinarnej, 
to zawsze chcemy opierać się na nim. Czasami myślę, że 
jest to podobne do poszukiwania diamentów. Wpierw czas 
powoduje przemianę surowców w ciekawe piwo – jak czas 
przemieniał węgiel w diament. Natomiast drugim etapem 
jest domykanie kompozycji, które przypomina pracę szlifie-
rza. Dzięki niej możemy obserwować powstawanie piwnych 
brylantów.

– Brzmi pięknie… aż ślinka cieknie. Wracając jednak do 
codzienności. Jakie Browar Kormoran ma plany na najbliższy 
czas?
– Faktycznie, praca oparta na pasji, własny sposób postrze-
gania świata jest niesamowitą przygodą. Przywykłem do 
opisywania jej ostatnio określeniem zrodzonym w czasie 
naszej współpracy ze SPA dr Irena Eris – tasty stories – smacz-
ne historie czy historie pisane smakiem. Tak właśnie staramy 
się działać każdego dnia…

Staramy się, żeby tę historię pisaną smakiem uzupełniać 
o kolejne rozdziały. Nie będzie tajemnicą, że z pewnością 
napiszemy nowe rozdziały wśród piw niskoalkoholowych 
oraz zapiszemy kolejne karty piwami o pięknych i długich 
historiach. W dalszym ciągu będziemy też wspierać polskie 
chmielarstwo i klasyczne style piwne, które wciąż cieszą się 
niesłabnącą popularnością. Będziemy starali się także jeszcze 
bardziej dopasowywać się do oczekiwań klientów oraz sezo-
nowości.

Jednak – obok uzupełnień ofertowych – przed nami 
wiele zmian technologicznych. W przyszły sezon wejdziemy 
z nową linią do rozlewu piwa, która da nam nowe możliwo-
ści, jeżeli chodzi o ofertę. A myślę, że będą też niespodzianki 
dotyczące innych aspektów naszej działalności… ale o tym 
innym razem.

Rozmawiała Katarzyna Oleksy

www.sigmatec.eu
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Browary dążą do zwiększenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego 
piwa, przy jednoczesnym zachowaniu jego smaku i świeżości. Filtracja 
na zimno zapewnia piwowarom optymalne rozwiązanie usuwające droż-
dże, bakterie i cząstki, które mogą negatywnie wpłynąć na smak i jakość 
piwa przez cały okres jego przydatności do spożycia. Coraz więcej bro-
warów, aby osiągnąć maksymalny okres przydatności piwa do spożycia 
i  spełnić oczekiwania konsumentów, stosuje zimną, mikrobiologiczną 
filtrację stabilizującą. Sprzedaż piwa poddawanego temu procesowi 
wzrasta, a konsumenci są gotowi zapłacić więcej za lepszy produkt.

Aby sprostać wymaganiom rynku i wspierać branżę piwowarską, fir-
ma Pall opracowała sprawdzoną, mikrobiologiczną stabilizującą filtrację 
piwa na membranach i w 2018 r. wprowadziła na rynek nową platformę 
do filtracji piwa o nazwie CFS NEO, w której zastosowano rodzinę wkła-
dów związaną z tzw. technologią „Pasteurizer Replacement” (zastąpie-
nie pasteryzacji termicznej zimną pasteryzacją membranową).

Filtry do mikrobiologicznej stabilizującej filtracji piwa
Do zimnej stabilizacji mikrobiologicznej piwa stosuje się obecnie fil-

try membranowe. Powszechna dla wszystkich wkładów jest konstrukcja 
oparta na 10-calowych modułach filtracyjnych. Konkretne parametry 
opisujące filtr membranowy, np. dane dotyczące rozmiaru, przepływów, 
ciśnień i danych użytkowych, odnoszą się do pojedynczego 10" modułu.

Kryteria projektowe dla wkładu membranowego to:
 � medium filtracyjne o zdefiniowanej retencji;
 � medium filtracyjne o stabilnej matrycy;
 � niezawodna retencja mikroorganizmów i cząstek podczas filtracji;
 � bezpieczny adaptor mocujący wkład w  obudowie z  podwójnym 

uszczelnieniem typu O-ring.
Do filtracji membranowej piwa używa się filtrów z polieterosulfonu 

(PES) i nylonu (N66). Materiały te, produkowane specjalnie do piwa, 
zoptymalizowano pod względem jakości i trwałości. Ich ważne cechy to:
 � wysoka odporność na naprężenia mechaniczne i  termiczne dzięki 

odpowiedniej warstwie drenażowej podtrzymującej membranę;
 � kompatybilność chemiczna z procedurami mycia i regeneracji;
 � bardzo długi, skumulowany czas sanityzacji (do 80 godzin, gorącą 

wodą w temp. 82°C);
 � maksymalna powierzchnia filtracyjna zajmująca minimalną prze-

strzeń dzięki zastosowaniu plisowanej membrany;
 � wszystkie wkłady membranowe konstruowane z 10” modułów, sto-

sowane do filtracji piwa, są w 100% testowane przez producenta za 
pomocą testu Forward Flow;
 � konstrukcja wkładów, dobór materiałów i  walidacja dostosowana 

do technologii produkcji piwa zapewniają bezpieczną i ekonomiczną, 
mikrobiologiczną, stabilizującą filtrację piwa.

Zimna, mikrobiologiczna filtracja stabilizująca 
– system CFS NEO

Firma Pall opracowała specjalnie do piwa linię produktów z wkła-
dami filtracyjnymi „Pasteurizer Replacement”, obejmującą filtry wstęp-
ne i hydrofilowe filtry membranowe, do zastosowania w systemie CFS 
NEO, zaprojektowane do skutecznego zatrzymywania mikroorgani-
zmów powodujących psucie się piwa.

Grupa „Pasteurizer Replacement” zawiera sześć typów filtrów. 
Cztery wkłady są zbudowane z membran o deklarowanej retencji mi-
krobiologicznej, która koreluje z prawidłową wartością testu integralno-
ści. Dwa wkłady są filtrami wstępnymi, zaprojektowanymi do ochrony 
wybranego membranowego filtra końcowego, również wspomagającymi 
usuwanie organizmów powodujących psucie się piwa. Mocowanie fil-
trów typu SOE (pojedynczy otwarty koniec, dwa o-ringi) dostosowane 
do obudów sanitarnych systemu CFS NEO jest elementem konstrukcyj-
nym zapewniającym skuteczną redukcję mikrobiologiczną i utrzymanie 
integralności układu.

Wszystkie wkłady „Pasteurizer Replacement” stosowane do fil-
trowania piwa mają deklarację skuteczności w zakresie filtracji mikro-
biologicznej. Ilość mikroorganizmów jest mierzona przed i po filtracji 
i wyrażana jako logarytmiczny współczynnik redukcji miana bakterii. 
Ilość bakterii psujących piwo ocenia się w określonych warunkach, bak-
terie hoduje się na pożywce wzrostowej specyficznej dla piwa. Aby od-
zwierciedlić rzeczywistą sytuację podczas produkcji, każdy typ wkładu 
jest sprawdzany osobno, regularnie z każdym typem bakterii psujących 
piwo. Takie postępowanie zapewnia użytkownikowi maksymalne bez-
pieczeństwo mikrobiologiczne.

Filtry membranowe skuteczniej redukują miano bakterii niż stan-
dardowe procesy obróbki cieplnej (pasteryzator „flash” lub tunelowy), 
a  to koresponduje z wyższym poziomem bezpieczeństwa mikrobiolo-
gicznego. Membrany usuwają komórki, podczas gdy systemy termiczne 
tylko je inaktywują. Ogranicza to możliwość użycia metod analitycz-
nych opartych na badaniu DNA, np. PCR.

Możliwość wielokrotnej sanityzacji wkładów filtracyjnych „Pa-
steurizer Replacement„ gorącą wodą i sterylizacja parą „in-situ” po-
zwala wydłużyć czas użytkowania i poprawić wydajność pracy syste-
mu CFS NEO. Zoptymalizowane warstwy konstrukcyjne i drenażowe, 
zastosowane po obu stronach membrany, poprawiają jej wytrzymałość 
mechaniczną podczas pracy, wielokrotnego traktowania gorącą wodą, 
czyszczenia chemicznego i  sanityzacji parą oraz poprawiają prze-
pustowość.

Testowanie filtrów membranowych
Aby przetestować i udokumentować integralność membran filtracyj-

nych, stosuje się test, który musi spełniać poniższe kryteria:

Reiner Gaub
PALL Business Development Leader, Beer
dr Marek Jastrzębski
PALL Senior Technical Specialist, SLS

Cechy Korzyści

Filtry odporne na wielokrotne cykle sanityzacji  Niezawodność procesu
 Ekonomiczna praca
 Stała jakość filtratu

Hydrofilowe membrany  Łatwy do zwilżenia i wykonania 
testu integralności
 Stabilizacja mikrobiologiczna piwa

Filtry walidowane przy użyciu drobnoustrojów 
powodujących psucie się piwa

 Ochrona marki
 Zwiększone bezpieczeństwo procesu

Indywidualnie numerowane elementy filtracyjne  Pełna identyfikacja filtrów

Możliwość pomiaru integralności  Ochrona marki
 Pełna dokumentacja jakości
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 � szybka, łatwa, powtarzalna procedura, o  jasno określonych kryte-
riach, z udokumentowanymi wynikami testów;
 � pomiar parametrów charakterystycznych dla zastosowanego mate-

riału filtracyjnego i elementu filtracyjnego; 
 � test nieniszczący, powtarzalny, pozostający bez wpływu na materiał 

filtra, zwykle przeprowadzany po każdej sterylizacji.
Testowane mogą być tylko filtry membranowe ze stabilną matrycą 

(przegrodą filtracyjną). Fizyczną podstawą testu integralności jest dyfu-
zja gazu (powietrza) przez zwilżone pory membrany, przy określonym 
ciśnieniu transmembranowym.

Przepływ powietrza jest funkcją grubości membrany, pola przekro-
ju poprzecznego porów i ciśnienia transmembranowego. W przypadku 
uszkodzenia filtra (zbyt duże pory, pęknięcie) przepływ powietrza uzy-
skany przy stałym ciśnieniu transmembranowym znacząco przekracza 
wartość określoną dla przepływu dyfuzyjnego przez nieuszkodzoną 
membranę.

Test integralności opracowany przez Pall jest powtarzalny, nienisz-
czący i pozwala – przy zdefiniowanych kryteriach akceptacji lub odrzu-
cenia – wiarygodnie wykryć uszkodzone wkłady.

Czułość pomiaru testu integralności jest bezpośrednią funkcją po-
wierzchni membrany. Aby uzyskać znaczący i powtarzalny wynik, moż-
na jednocześnie przetestować maksymalną liczbę stu sztuk 10" modu-
łów. Wraz ze wzrostem liczby testowanych wkładów osiąga się granicę 
czułości pomiaru, test integralności staje się mniej precyzyjny i nie po-
zwala na powiązanie wyniku testu integralności ze skutecznością mikro-
biologiczną membrany.

Przy wyborze najbardziej odpowiedniego elementu filtracyjnego, 
dedykowanego do filtracji piwa, ważną rolę odgrywa filtracja wstępna, 
rodzaj piwa oraz rodzaj bakterii powodujących psucie się piwa i obcią-
żenie mikrobiologiczne.

Wstępne oczyszczanie piwa
W przypadku zimnej mikrobiologicznej stabilizacji istotną rolę od-

grywa proces wstępnego klarowania piwa, wpływając na wynik ekono-
miczny procesu filtrowania.

Układy membranowe z  przepływem krzyżowym (Cross-flow) za-
pewniają na ogół wystarczające wstępne klarowanie, nie jest zatem wy-
magany etap filtracji dokładnej.

Filtracja z ziemią okrzemkową w połączeniu z filtracją na płytach 
również zapewnia dobrą filtrację wstępną przed filtrami membranowy-
mi. Filtracja tylko na ziemi okrzemkowej może mieć jednak wpływ na 
trwałość membran oraz powodować zmętnienie wynikające z obecności 
koloidów lub cząstek. Dlatego zaleca się stosowanie przed membranami 
filtracji wgłębnej.

Rodzina wkładów „Pasteurizer Replacement” obejmuje również 
dwa rodzaje filtrów wstępnych, dostosowanych do wysokich obciążeń 
koloidami lub cząstkami, pochodzącymi z filtracji z ziemią okrzemkową.

Czyszczenie membran
Ekonomiczna filtracja membranowa zależy w  dużym stopniu od 

zastosowanego reżimu płukania i czyszczenia oraz częstotliwości. Czę-
stotliwość czyszczenia jest bezpośrednio związana z  przepustowością 
i różnicą ciśnień. Etap płukania gorącą wodą powinien być stosowany 
po ustalonej ilości przefiltrowanego piwa, nawet jeśli nie zauważono 
wzrostu różnicy ciśnień. Taka stała ilość piwa zależy od zastosowanej 
metody filtracji wstępnej i charakterystyki piwa. Piwa jasne pozwalają 
na dłuższe cykle niż piwa ciemne i mocne. Głównymi czynnikami wpły-
wającymi na filtrowalność są różne frakcje glukanu, poziomy białka, 
obecność skrobi i poziomy zmętnienia.

Do czyszczenia chemicznego najczęściej stosuje się roztwór środ-
ka kaustycznego o stężeniu 0,5–1% w temp. 65°C. Jeśli twardość wody 
jest wysoka, czyszczenie może być problematyczne. W tym przypad-
ku zastosowanie specjalnych, zmodyfikowanych, alkalicznych środków 
myjących może umożliwić użycie porównywalnych stężeń ługu i tem-
peratury. Wydajność płukania wkładów musi być kontrolowana z dużą 
uwagą, tak aby uniknąć wpływu na stabilność piany lub gwałtownego 
wypływania.

Etap czyszczenia kaustycznego odnosi się, jak przy płukaniu wodą, 
bezpośrednio do filtrowalności i przefiltrowanej ilości piwa. Jeżeli ob-
serwujemy wzrost ciśnienia w czasie filtracji, a sekwencje czyszczenia 
alkalicznego są już zbyt długie, to odzyskanie membrany może być 
trudne.

Znaczne wydłużenie czasu życia wkładu filtracyjnego osiąga się 
przez wprowadzenie etapu regeneracji z zastosowaniem enzymów. Wy-
bór enzymu zależy od charakterystyki piwa oraz sekwencji regeneracji 
enzymatycznej filtrowanego piwa. Najczęściej stosowane i najskutecz-
niejsze w użyciu są enzymy grupy celulaz, które mają zdolność katali-
zowania reakcji hydrolizy wiązań b-1,4-glikozydowych, występujących 
pomiędzy cząsteczkami glukozy w celulozie i innych beta-D-glukanach 
oraz katalizowania reakcji hydrolizy wewnątrzcząsteczkowych wiązań 
b-1,4 (beta-glukanazy).

W rzadkich przypadkach, w zależności od rodzaju substancji bloku-
jących, do odzyskiwania membran filtracyjnych można wybrać inne en-
zymy. Należy to oceniać indywidualnie, dla każdego przypadku, w ści-
słej współpracy z dostawcą membran.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność enzymu, podczas procesu re-
generacji muszą być kontrolowane pH i temperatura. Stężenie enzymu 
wynosi od 0,2 do 1%, w zależności od stopnia zablokowania filtra. Rege-
neracja enzymatyczna trwa od 4 do 16 h. Inaktywację enzymu osiąga się 
przez 30-minutową sanityzację gorącą wodą w temp. 82°C.

Zastosowanie regeneracji enzymatycznej w połączeniu z czyszcze-
niem alkalicznym i płukaniem, w zalecanej kolejności, skutkuje przedłu-
żeniem żywotności filtra i obniżeniem kosztów filtracji.

Powierzchnia membran
Na trwałość filtra w pierwszej kolejności wpływa właściwa wielkość 

membrany. Podwojenie powierzchni filtracyjnej zapewnia czterokrotne 
wydłużenie żywotności, dlatego głównymi kryteriami ekonomicznej 
zimnej mikrobiologicznej stabilizacji piwa metodą filtracji są: wielkość 
systemu i płukanie.

Idealne warunki procesu są następujące:
 � mały i  delikatny strumień podczas filtracji piwa (od 0,5 do  

1 hl/10" . h);
 � wysoki i intensywny przepływ podczas płukania i czyszczenia (od 

3 do 8 hl /10" . h).
Instalacje z jedną obudową filtracyjną są zawsze kompromisem po-

między tymi dwoma wymaganiami, dlatego opracowano rozwiązania, 
które spełniają oba kryteria.

Zbyt mały filtr do filtracji piwa (>1,5 hl/10"moduł . h) wpływa 
bezpośrednio na żywotność wkładu, a tym samym na całkowity koszt. 
Oszczędności uzyskane na CAPEX, dla mniejszych obudów, są szybko 
tracone przez wyższy OPEX, który pozostaje na stałym poziomie pod-
czas pracy systemu.

Montaż filtrów
Rozważano konstrukcje systemu z zastosowaniem wkładów wiszą-

cych lub stojących. W odniesieniu do strat piwa, filtry stojące pozwalają 
na łatwiejsze opróżnianie obudowy, filtry wiszące również pozwalają na 
prawie całkowite opróżnienie obudowy, ale po zastosowaniu CO2 do wy-
pychania piwa przez membranę, zgodnie z kierunkiem przepływu pod-
czas filtracji, poniżej punktu „bubbles point”. Z punktu widzenia jakości 
filtry wiszące mają wyraźną przewagę ze względu na mniejszy wychwyt 
tlenu, pozostające pęcherzyki gazu są usuwane bezpośrednio przez wlot. 
W filtrach stojących pęcherzyki gazu mogą zostać uwięzione w górnej 
części wkładu, ponieważ membrany hydrofilowe łatwo przenoszą ciecz, 
ale blokują przenoszenie gazu. Aby temu przeciwdziałać, różnica ciśnień 
musi przekraczać wartość dla „bubbles point”, która zazwyczaj jest wyż-
sza niż 1,4 bara.

Podczas płukania i czyszczenia filtry wiszące pozwalają na bardziej 
efektywny i  równomierny przepływ przez membranę w  porównaniu 
z  instalacjami stojącymi. W  przypadku filtrów stojących, droga naj-
mniejszego oporu znajduje się w pierwszych, dolnych 30% filtra, co czę-
sto prowadzi do ich nierównomiernego, częściowego tylko oczyszczenia.

Całkowicie wiszące wkłady mają przewagę nad instalacjami stojący-
mi, mają mniejszy wychwyt tlenu i dłuższą żywotność membrany.

Instalacja
Główną zaletą zimnej mikrobiologicznej filtracji stabilizującej jest 

możliwość instalacji filtra bezpośrednio przed linią napełniającą, bez 
pośredniego zbiornika buforowego. Membrany ze stabilną matrycą za-
chowują swoją charakterystykę separacyjną przy różnych prędkościach 
przepływu i różnicach ciśnień, w tym w sytuacjach start/stop. Zapewnia 
to maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne w  połączeniu z  mi-
nimalnymi stratami piwa, prawdziwą elastycznością w zakresie zmian 
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marki i operacji uruchamiania/zatrzymywania. System CFS NEO mo-
żemy przedstawić w uproszczeniu podczas filtracji jako fragment ruro-
ciągu.

Konstrukcja
Pierwsze instalacje z  lat 80. opierały się na dużych obudowach 

filtracyjnych, podłączonych do istniejącego CIP. Przy rosnącym zain-
teresowaniu zimną stabilizacją mikrobiologiczną piwa konstrukcje sys-
temów dostosowywano do aplikacji i procesów. W 1993 r. Pall wprowa-
dził swój pierwszy system filtrów klastrowych (sekcyjnych), pozbawiony 
wielu wad instalacji z dużymi obudowami, z wieloma wkładami w jednej 
sekcji. Do dziś funkcjonuje ponad 250 systemów filtrów klastrowych, 
które zapewniają niezawodną jakość piwa po konkurencyjnych cenach. 
Główne zalety technologii klastrowej podsumowano w tabeli.

Oryginalna konstrukcja klastrowa bazowała na dużej obudowie 
mieszczącej wszystkie filtry, podzielonej na sekcje, każda sekcja (kla-
ster) zawierała 7 x 40" wkładów i była otwierana lub zamykana przez 
indywidualny zawór. Dzięki takiej konstrukcji osiągnięto przepustowość 
od 50 do 600 hl/h.

W kolejnej optymalizacji technologii klastra (sekcji) dużą obudowę 
zastąpiono małymi obudowami, zamocowanymi równolegle na ramie 
i kontrolowanymi przez indywidualne zawory wylotowe. Ta nowa kon-
strukcja pozwoliła zmniejszyć stosunek powierzchni membran do ob-
jętości systemu o 25 do 35%, co zaowocowało zmniejszeniem zużycia 
wody i środków czyszczących, a także pozwoliło zoptymalizować straty 
piwa. Koszt inwestycji zmniejszył się o 30% w porównaniu ze standar-
dowymi projektami bazującymi na dużych obudowach lub projektami 
dużych konstrukcji klastrowych.

Dzięki zastosowaniu konstrukcji modułowej dobór wielkości syste-
mu jest bardzo elastyczny i obejmuje zakres od 50 do 600 hl/h, spełnia 
wymagania i wytyczne, w tym aspekty higieniczne konstrukcji.

Nowe systemy CFS NEO składają się z następujących elementów:
 � moduł filtrujący z obudowami klastrów (sekcji), w których znajdują 

się wkłady filtrujące;
 � moduł przyłączeniowy do wlotu/wylotu piwa oraz wlotu/wylotu CIP;
 � moduł czyszczenia membran (CIP) z wyposażeniem do płukania, 

czyszczenia i regeneracji systemu, niezależny od innych systemów pery-
feryjnych, działający równolegle z czyszczoną linią;
 � urządzenie do testowania integralności;
 � panel sterowania.

System CFS NEO

System jest wstępnie zmontowany do działania "podłącz i pracuj" 
bezpośrednio przed urządzeniem do napełniania. Jest w pełni zauto-
matyzowany, obsługa jest prosta i zazwyczaj kontrolowana przez ope-
ratora maszyny napełniającej. System sterowania może być miejscowy 
ze zdefiniowanymi urządzeniami sterującymi lub zdalny/zintegrowany 
z istniejącymi centralnymi systemami sterowania browarem.

CFS NEO jest dostępny z filtrem wstępnym lub bez niego, prze-
znaczony do pracy okresowej lub ciągłej. System szarżowy wymaga 
przerywania procesu na czas czyszczenia (maksymalnie co 45 h), ale 
konstrukcja umożliwia pracę ciągłą 24/7.

Znaczącą różnicą w stosunku do systemów wielogniazdowych jest 
poprawa bezpieczeństwa mikrobiologicznego, wynikająca ze sposobu 
prowadzenia testu integralności, wykonywanego po kolei dla każdego 
klastra. Siedem filtrów w klastrze to ilość graniczna, dla której wyniki 
testu integralności są dostatecznie czułe, niezawodne i korelują z testa-
mi mikrobiologicznymi.

W przypadku negatywnego wyniku testu integralności system au-
tomatycznie odcina określony klaster i kontynuuje pracę z pozostałymi 
obudowami klastrów. Wyłączenie do 25% zainstalowanych klastrów 
może nie mieć wpływu na bezpieczeństwo filtrowania lub wydajność. 
Zapewnia to browarowi stałą dostępność do systemu CFS NEO i po-
zwala uniknąć przestojów w dozowaniu z powodu negatywnego wyniku 
testu integralności.

Wybrana obudowa klastra może zostać otwarta, a uszkodzony filtr 
zlokalizowany i wymieniony podczas następnego zatrzymania produk-
cji. Aby zidentyfikować, który filtr z siedmiu jest uszkodzony, firma Pall 
dostarcza ręczne urządzenie kontrolne, do szybkiego i niezawodnego 
wykrywania uszkodzonych wkładów filtracyjnych w  klastrze. Przed 
ponownym uruchomieniem filtracji (produkcji) należy przeprowadzić 
sanityzację klastra gorącą wodą i test integralności.

Koszty operacyjne
Dzięki konstrukcji obudowy pojedynczego klastra zużycie wody, 

środka czyszczącego i enzymu zmniejsza się o 25 do 30%, w porów-
naniu ze standardowymi systemami klastrowymi i do 45% w stosun-
ku do standardowych obudów filtracyjnych. Wzrost przepływu pod-
czas płukania skraca czas od 20 do 30 min w  stosunku do obudów 
wielogniazdowych oraz od 30 do 60 s w stosunku do standardowych 
systemów klastrowych. Wprowadzenie regeneracji enzymatycznej 
znacznie zwiększa żywotność membran z  300–500hl/10" moduł na 
750–1300 hl/10" moduł.

Obecnie koszty eksploatacji, w tym wydatki na wymienne elemen-
ty filtracyjne, są niższe niż koszt pasteryzatora tunelowego i  co naj-
mniej równe kosztom pasteryzatora typu „flash”, w porównaniu jeden 
do jednego.

Smak i jakość
Dzięki wyeliminowaniu wysokiej temperatury, utrzymaniu małego 

strumienia podczas filtracji piwa i wykorzystaniu konstrukcji z mini-
malnym wychwytem tlenu systemy CFS NEO umożliwiają produkcję 
piwa, które pozostaje przydatne do spożycia przez długi czas.

Porównanie wartości endogennego potencjału antyoksydacyjnego 
(EAP), jako wskaźnika stabilności oksydacyjnej aromatów, piwa po 
zimnej filtracji wykazują lepsze parametry niż piwa bezpośrednio po 
pasteryzacji termicznej. Po zimnej filtracji smak pozostaje niezmienio-
ny długo po butelkowaniu, a pasteryzacja może mieć negatywny wpływ 
na świeżość piwa tuż po obróbce cieplnej.

Podsumowanie
Dzięki najnowszym osiągnięciom w zakresie zimnej mikrobiolo-

gicznej stabilizacji piwa, uzyskanej metodą filtracji, system CFS NEO 
wyznacza nowe standardy dla browarów, umożliwiając eliminację ob-
róbki cieplnej produktu końcowego przed linią napełniającą. Oprócz 
zwiększenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego, dzięki zimnej fil-
tracji membranowej stabilizującej piwa osiąga się efekt ekonomiczny 
równy lub lepszy niż w przypadku standardowych rozwiązań. Pozy-
tywny wpływ na stabilność smaku w połączeniu z wysoką akceptacją 
ze strony klientów daje piwowarom możliwość wzmocnienia swoich 
marek, poprawienia trwałości i  ekonomiki oraz poprawę satysfakcji 
klienta.

Obudowy wielogniazdowe Klaster (sekcja)

Wszystkie elementy cały czas „pracują” 
w procesie
Ten sam strumień podczas filtracji 
i czyszczenia sprawia, że system wykazuje: 
 ograniczoną efektywność czyszczenia
 długi czas płukania/duże zużycie wody
 nierównomierny efekt czyszczenia

Podczas filtracji piwa pracują wszystkie 
sekcje
Niski strumień pozwala na łagodniejsze 
traktowanie piwa 

Wraz ze wzrostem powierzchni filtracyjnej test 
integralności staje się niepewny pod wzglę-
dem bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

Czyszczenie i test integralności prowadzony 
kolejno sekcja po sekcji pozwala na:
 zwiększenie czułości testu integralności
(zwiększenie bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego)
 wysoki flux podczas czyszczenia
(zwiększenie efektywności czyszczenia 
zmniejszenie zużycia wody, przyspieszenie 
czasu zmiany filtrowanego medium)

Czas i intensywność pracy filtrów (obciążenie) 
jest nierównomierne

Układ sekcji (klastrów) pozwala na szybszą 
wymianę filtrów i możliwość szybkiego 
odcięcia sekcji
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Czym jest sour i jak powstaje
W 2016 r. powstały na terenie Polski 94 nowe browary 

rzemieślnicze, kontraktowe i  restauracyjne. Na tym nie ko-
niec, gdyż w 2017 r. powstało kolejne 40 browarów. Liczba ta 
szokuje, ponieważ do 2010 r. łączna liczba browarów na tere-
nie Polski wynosiła 65 placówek. W 2016 r. zostało uwarzo-
nych ponad 1500 nowych piw. Ze względu na wygórowane 
oczekiwania klienta browary zaczęły wprowadzać do swojej 
oferty piwa uwarzone również w innym stylu niż klasyczny 
lager, zmieniając sposób prowadzenia procesu fermentacji czy 
chmielenia piwa [6]. Jednym ze zdobywających coraz większą 
popularność gatunków browarniczych jest sour. Piwa kwaśne, 
chociaż warzone są od setek lat, w  Polsce są dostępne od 
2015 r. i  z każdym rokiem zdobywają coraz większą popu-
larność [2].

Głównymi drobnoustrojami identyfikowanymi w piwach 
kwaśnych są: drożdże Saccharomyces, Brettanomyces, Hanse-
niaspora, bakterie kwasu mlekowego (LAB) i octowe (AAB). 

Podczas spontanicznej fermentacji, poza dwutlenkiem węgla 
i  alkoholem, mikroorganizmy te produkują związki nadają-
ce smak i aromat piwu (poprzez syntezę aldehydów, estrów, 
alkoholi wyższych czy kwasów organicznych) [1]. Lactobacil-
lus i  Pediococcus zakwaszają piwo produkując kwas mlekowy 
i diacetyl, dzięki którym gotowy produkt przyjmuje zapach 
pieczonej skórki chleba lub masła. Te drobnoustroje są często 
wykorzystywane do obniżenia pH w piwach belgijskich. Dzi-
kie drożdże, a w szczególności Brettanomyces spp. stały się bar-
dzo popularną alternatywą w stosunku do drożdży z rodzaju 
Saccharomyces. Stosowanymi w  browarnictwie gatunkami są 
Brettanomyces lambicus i  Brettanomyces claussenii [2]. Inne ga-
tunki drożdży zdolne do produkcji etanolu oraz kwasu mleko-
wego to: Hanseniaspora vineae, Lachancea fermentati, Lachanceat 
thermotolerans, Schizosaccharomyces japonicus i Wickerhamomyces 
anomalus. Co więcej, drożdże te dobrze flokulują, produkują 
zauważalne ilości kwasu mlekowego oraz nadają piwu przy-
jemny zapach (charakteryzują się zdolnością do tworzenia aż 
89 związków aromatycznych) [8].

Za typowe gatunki piw kwaśnych uważane są: Lambic, 
Flanders, Gose, Berliner weisse [7].

Problemy w technologii warzenia piw kwaśnych
Dzikie drożdże i bakterie mlekowe czy octowe zaliczane 

są do mikroflory zakażającej piwa. Warzenie piw kwaśnych 
prowadzi do kontaminacji całości używanego sprzętu bro-
warniczego drobnoustrojami, a sterylizacja i dezynfekcja jest 
trudna i  kosztowna z  technologicznego punktu widzenia. 
Powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej należy oczysz-
czać mechanicznie (szorować) z użyciem odpowiednich de-
zynfektantów, a  elementy instalacji browarniczych wykona-
ne z miękkich porowatych materiałów, takich jak plastik czy 
guma, powinny zostać zastąpione nowymi, gdyż mikroorga-
nizmy mają zdolność do tworzenia biofilmu w zagłębieniach 
urządzeń, powodując zakażenia kolejnych partii piw [4]. 
Mimo podwyższanych stężeń ługu sodowego, kwasu fosforo-
wego i nadtlenku wodoru, używanych w cyklu mycia sprzętu, 
browary decydują się na częściowe oddzielenie linii produk-
cyjnych – wyznaczenie fermentora, leżaka oraz owężowania 
tylko do produkcji piw kwaśnych i dzikich. Podczas fermen-
tacji z  użyciem drożdży dzikich może powstawać nieprzy-
jemny zapach chlorofenolu (zapach szpitala). Piwa kwaśne 
bardzo często charakteryzują się słabą pienistością. Piana jest 
nietrwała, dziurawa, szybko opada. Odpowiedzialne są za to 
bakterie Lactobacillus, które aby pozyskać substancje potrzeb-
ne do wzrostu, rozkładają białka na aminokwasy i peptydy. 
Wiele z  tych białek stabilizuje pianę, a  ich rozkład prowa-
dzi do szybkiego jej zaniku. Nowym trendem w substytucji 
bakterii fermentacji mlekowej w  piwach kwaśnych jest wy-
korzystanie drożdży, których aktywność metaboliczna może 
stanowić realną alternatywę [8].
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Sour beers and methods of their production have been known for 
hundreds of years. This process is based on spontaneous fermentation 
carried out mainly by species of microorganisms such as Lactobacil-
lus, Pediococus or Brettanomyces. These microorganisms are able to 
synthesize metabolites that lower the pH of the wort and give the 
finished product the desired sensory characteristics characteristic of 
a given beer style. Brewing of sour beers leads to contamination of 
the whole equipment used brewery microorganisms, and sterilization 
and disinfection is difficult and expensive from a technological point 
of view. The production of sour beers is also time-consuming and the 
end result is uncertain, which makes the final price of the product is 
prohibitive, but it does not discourage connoisseurs. The uniqueness 
of these beers causes an increase in demand over the last years.

Piwa kwaśne oraz metody ich produkcji są znane od setek lat. Proces 
ten jest oparty na fermentacji spontanicznej przeprowadzanej głównie 
przez gatunki drobnoustrojów takich, jak: Lactobacillus, Pediococus 
czy Brettanomyces. Mikroorganizmy te są zdolne do syntezy metaboli-
tów obniżających pH brzeczki oraz nadających gotowemu produktowi 
pożądane cechy sensoryczne, charakterystyczne dla danego stylu piwa. 
Warzenie piw kwaśnych prowadzi do kontaminacji całości używanego 
sprzętu browarniczego drobnoustrojami, a sterylizacja i dezynfekcja 
jest trudna i kosztowna z technologicznego punktu widzenia. Produk-
cja piw kwaśnych jest też czasochłonna, a efekt końcowy niepewny, co 
sprawia, że finalna cena produktu jest wygórowana, nie odstrasza ona 
jednak koneserów. Niepowtarzalność tych piw powoduje w ostatnich 
latach wzrost popytu.

Piwa kwaśne i problemy z ich warzeniem
Sour Beers and Problems with its Brewing
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Kolejną problematyczną kwestią jest czas oczekiwania 
na gotowy produkt (Lambic 2–3 lata), Gueuze (nawet do 
4 lat) oraz jego cena plasująca te piwa na półce produktów 
ekskluzywnych [5]. Wynika to z technologii produkcji tego 
typu piwa, u podstawy której poza fermentacją spontanicz-
ną, obowiązkowy jest etap jego dojrzewania (co najmniej 
rok) w beczkach lub kadziach fermentacyjnych. Wydłużone-
mu procesowi towarzyszy ograniczenie płynności sprzedaży 
i  przepływu środków finansowych oraz niepewność jakości 
uzyskanego produktu końcowego. Warunki fermentacji oraz 
mechanizmy relacji ekologicznych pomiędzy mikroorgani-
zmami stanowią podstawę uzyskania piwa o  wyjątkowych 
walorach smakowych, jednakże nie gwarantują jego stabilno-
ści biologicznej. Z uwagi na proces warzenia, ograniczony do 
pojedynczej kadzi fermentacyjnej, istnieje rzeczywiste zagro-
żenie zdominowania cyklu browarniczego przez jedną z wielu 
grup fermentacyjnych. Skutkiem niekontrolowanych mecha-
nizmów reakcji metabolicznych mikroorganizmów, których 
w poprawnym procesie powinien być efekt autolizy drobno-
ustrojów i uwalniania wewnątrzkomórkowych enzymów, jest 
zepsucie piwa.

W ciągu ostatnich lat na półkach sklepowych można zna-
leźć piwa kwaśne, do produkcji których użyte zostały gotowe 
kultury starterowe bakterii i drożdży lub zostało one zakwa-
szone kwasem mlekowym bądź octowym po procesie fermen-
tacji. Dzięki krótszemu okresowi potrzebnemu do uzyskania 
gotowego produktu oraz w efekcie braku etapu leżakowania 
w beczkach, piwa te osiągają cenę niższą niż te sporządzane 
metodami klasycznymi. Jednak wyroby te uważane są przez 

Rodzaje piw kwaśnych

Typ
Kraj 

pochodzenia
Drobnoustroje obecne 

w piwie
Charakterystyka piwa

Lambic Belgia

Saccharomyces cerevisiae, 
Brettanomyces lambicus, 
Brettanomyces bruxellinsis, 
Kloeckeraapiculata, 
Pediococcus, Lactobacillus, 
Enterobacter, Klebsiella, 
Hafnia

Piwo o słabej goryczce 
chmielowej, o barwie złocistej 
bądź słomkowej. Do niektó-
rych Lambików dodawane są 
owoce, np. maliny 
(Framboise) lub wiśnie (Kriek)

Flanders Belgia
Lactobacillus, Pediococcus, 
Brettanomyces, Acetobacter,
Dekkera

Flamandzkie czerwone piwo 
fermentacji spontanicznej.
Poddawane jest długiemu 
leżakowaniu w drewnianych 
beczkach dębowych (około 
18 miesięcy), a po nim zosta-
je zmieszane z młodszym 
8-miesięcznym.
W smaku owocowe (wiśnie, 
pomarańcze, śliwki, porzecz-
ki) i kwaskowe

Gose Niemcy

Drożdże górnej fermentacji 
i Lactobacillus spp. lub 
przez dodanie słodu zakwa-
szającego

W procesie warzenia dodawa-
na jest kolendra i sól. 
W smaku wyraźnie kwaśne 
(co przywołuje na myśl lambi-
ka), słone, delikatnie chmielo-
we i ziołowe. Zawartość alko-
holu wynosi 4–5% obj.

Berliner 
Weisse

Niemcy
Saccharomyces
i Lactobacillus spp.

Mocno gazowane o małej 
zawartości alkoholu. Smak 
piwa jest określany jako 
cytrynowa cierpkość
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ZROZUMIENIE
+  USPRAWNIENIE

Usprawniasz i automatyzujesz procesy 
technologiczne, działając bezpiecznie 
oraz zgodnie z przepisami.

Rozumiemy, jak ważne jest zwiększanie 
sprawności działania przedsiębiorstwa 
w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Dowiedz się więcej o naszym 
programie zarządzania kalibracjami:
go.endress.com/pl/kalibracje

Zachowaj zgodność 
i ogranicz ryzyko.

„Pomagamy naszym 
Klientom skupić się 
na podniesieniu jakości 
produkcji, jednocześnie 
obniżając jej koszty. 
W tym celu stworzyliśmy 
ogólnoświatowy program 
kalibracji urządzeń 
pomiarowych, obejmujący 
wzorcowania laboratoryjne 
oraz lokalne, w miejscu 
ich użytkowania.”

Kyle Shipps
Menadżer ds. kalibracji

ekspertów za produkty gorszego sortu oraz pozbawione wyra-
finowanych cech przypisywanych danym stylom [10].

Podsumowanie
Mimo problemów technologicznych oraz zwiększonych 

nakładów finansowych wiążących się ze specyfiką produk-
cji piw kwaśnych, od debiutu Kwasu Pruskiego uwarzonego 
w 2015 r. przez Browar na Jurze, popularność piw kwaśnych 
w Polsce rośnie. Do 2016 r. „kwasy” pojawiły się w portfolio 
ponad 50 browarów [2]. Trend dalej trwa, o czym świadczy 
popyt oraz liczne nagrody przyznawane piwom wykonanym 
właśnie w tym stylu (np. „Best New Beer in the World” zdo-
byte przez Browar Stu Mostów z Wrocławia za Art#9). Cena 
dyktowana skomplikowanym procesem produkcji nie odstra-
sza koneserów, a polscy browarnicy eksperymentują z nowy-
mi recepturami i surowcami, aby zadowolić żądnych nowości 
klientów [8].
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– W styczniu tego roku powstała nowa organizacja reprezentu-
jąca część polskiego rynku piwa – Polskie Stowarzyszenie Bro-
warów Rzemieślniczych, a Pan został jego prezesem. Jak doszło 
do powołania tego Stowarzyszenia i jak liczne grono browarów 
rzemieślniczych do niego należy?
– Nieformalne rozmowy o powołaniu organizacji zrzeszającej 
browary rzemieślnicze toczyły się od lat, ale chyba do tej 
pory zwyczajnie nie uznawaliśmy tej sprawy za wystarczająco 
istotną, by poświęcić jej czas. Wszyscy w naszym środowi-
sku myśleli o rozwoju, wzroście, nowych piwach, kolejnych 
festiwalach. I może dalej tak by to wyglądało, gdyby nie 
impuls, który wyszedł z Ministerstwa Rozwoju, które jesienią 
ubiegłego roku zaprosiło przedstawicieli kilkunastu browarów 
rzemieślniczych na konsultacje planowanych zmian w przepi-
sach. Wówczas zrozumieliśmy, że brak sformalizowanej repre-
zentacji działa na naszą niekorzyść i może wyłączyć nas poza 
nawias konsultacji z administracją państwową, nie tylko w tej 
kwestii, ale również w jakichkolwiek sprawach w przyszłości. 
Jeśli chcemy więc, by w sprawach dotyczących piwa nie decy-
dowały wyłącznie organizacje zrzeszające koncerny i browary 
regionalne, ale żeby głos naszego środowiska w przeróżnych 
sprawach również był słyszany i wysłuchiwany, powołanie 
stowarzyszenia było naturalną reakcją. Pod koniec stycznia 
2018 r. powołaliśmy więc do życia nasze Stowarzyszenie, 
a pod koniec kwietnia uzyskaliśmy rejestrację w KRS.

Do Stowarzyszenia należą aktualnie przedstawiciele 27 
browarów rzemieślniczych, ponadto cały czas otrzymujemy 
wyrazy zainteresowania z naszego środowiska i myślę, że 
już wkrótce nasze grono powiększy się o kolejne browary. 
Serdecznie zapraszamy do PSBR kolejne browary rzemieślni-
cze, które chcą włączyć się w budowanie naszego środowiska 
również od tej strony. Stowarzyszenie jest dla nich otwarte 
i zapewniam, że znajdzie się w nim zajęcie dla każdego, kto 
widzi potrzebę aktywności dla dobra naszej społeczności.

– Jakie są cele Stowarzyszenia – te dalekosiężne i te „na dziś”?
– Główne statutowe cele Stowarzyszenia skupiają się na inte-
gracji środowiska polskich browarów rzemieślniczych, repre-
zentowaniu interesów gospodarczych zrzeszonych członków, 
prowadzeniu działalności promocyjnej na rzecz członków, 
promowaniu krajowych piw rzemieślniczych, również poza 
granicami Polski, popularyzacji piwa rzemieślniczego i pro-
pagowaniu wysokiej jakości piw rzemieślniczych. Docelowo 
chcemy też służyć browarom i piwowarom rzemieślniczym 
pomocą merytoryczną i organizacyjną. Sposobów realizacji 
tych celów będzie pewnie sporo, część z nich już zaprezento-
waliśmy członkom i poddaliśmy wewnętrznej dyskusji. Warto 

podkreślić, że cele są sformułowane na lata i ich realizacja bę-
dzie raczej procesem ciągłym. To nie jest tak, że w ciągu paru 
miesięcy czy roku pozałatwiamy wszystkie problemy każdego 
browaru rzemieślniczego. 

– Czy będziecie współpracować z innymi organizacjami bran-
żowymi, jeśli tak – to w jakim zakresie?
– Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieśl-
niczych wypełniło dotychczasową lukę w organizacjach 
reprezentujących poszczególne segmenty polskiego rynku 
piwa. W tym kontekście powołanie naszego Stowarzyszenia 
zostało bardzo życzliwie przyjęte przez organizacje zrzesza-
jące browary koncernowe i regionalne, i z przedstawicielami 
obu tych organizacji nawiązaliśmy już robocze kontakty. 
PSBR reprezentuje interesy najmniejszego z segmentów ryn-

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych 
chce być aktywnym uczestnikiem i animatorem 
rozwoju polskiego piwowarstwa rzemieślniczego
Rozmowa z Markiem Kamińskim, 
Prezesem Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych

Marek Kamiński – członek-założyciel 
i prezes Zarządu Polskiego Stowarzy-
szenia Browarów Rzemieślniczych, 
organizacji powołanej w styczniu 2018 r. 
do reprezentowania interesów browarów 
rzemieślniczych w Polsce; współzało-

życiel i prezes Browaru Kingpin; międzynarodowy sędzia piwny 
(PSPD, BJCP); pasjonat dobrego piwa.
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ku piwa w Polsce, ale segmentu, który składa się na cały, duży 
rynek i, nawet jeśli nasze interesy nie zawsze będą zbieżne, to 
w szerokim, makroekonomicznym ujęciu wszyscy chcemy jak 
najlepiej dla piwa. Jeśli spojrzeć chociażby na nasze stanowi-
ska w sprawie planowanego obowiązku umieszczania wartości 
odżywczych na etykietach piwa, to można zauważyć, że aku-
rat w tym przypadku mamy stanowisko zbieżne z browarami 
regionalnymi. Myślę, że takich spraw, gdzie możemy wystę-
pować wspólnie, zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Regionalnych 
Browarów Polskich, może być więcej.

Nie zapominamy też o naszych kolegach z Polskiego 
Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, z którymi mamy 
wyjątkowo bliskie relacje. Wielu piwowarów, założycieli i wła-
ścicieli browarów rzemieślniczych wywodzi się ze środowiska 
piwowarów domowych i ze swoich doświadczeń z czasów 

piwowarstwa domowego korzysta nadal w zawodowym piwo-
warstwie. Nasze kontakty z PSPD z pewnością będą częste 
i serdeczne.

– Jakie są główne wyzwania dla browarów rzemieślniczych? 
Jak Pan ocenia potencjał rozwoju w Polsce tego sektora, od 
którego zaczęła się piwna rewolucja?
– O dalszy rozwój rynku piw rzemieślniczych jestem spo-
kojny, polski kraft nadal będzie przyciągał nowych fanów 
i miłośników. Z pewnością coraz większe znaczenie będzie 
miała jakość piw i sprawność dystrybucyjna. W tym zakresie 
browary rzemieślnicze notują systematyczne postępy. Nie 
sposób nie zauważyć, że jakość polskich piw rzemieślniczych 
rośnie, nawet jeśli zdarzają się sporadyczne, jednostkowe 
problemy.

Dla piw rzemieślniczych 
otwierają się coraz to nowe 
kanały dystrybucji. Na piwa 
rzemieślnicze otwarta jest 
HoReCa, coraz szersza jest 
obecność piw rzemieślniczych 
w hipermarketach czy dys-
kontach. Z pewnością wiele 
browarów, zwłaszcza tych 
mniejszych, nie zdecyduje się 
w ogóle na współpracę z siecia-
mi stawiając nadal na dystry-
bucję w tradycyjnych sklepach 
specjalistycznych, multitapach 
i wyselekcjonowanej gastrono-
mii. Decyzje dotyczące organi-
zacji dystrybucji swoich piw są 
obecnie z pewnością jednymi 
z kluczowych dla każdego 
browaru, jak i całego segmentu 
piw rzemieślniczych.

Liczba browarów rzemieśl-
niczych rośnie i wszystko 
wskazuje na to, że będzie rosła 
nadal. Rynek staje się więc 
coraz bardziej konkurencyjny 
i znalezienie swojego sposobu 
na wyróżnienie się na rynku 
poprzez produkt, dystry-
bucję czy marketing będzie 
odgrywało coraz większą 
rolę. Przewiduję, że w tym 
kontekście czeka nas jeszcze 
sporo zmian strukturalnych 
rynku, zarówno po 
stronie producentów, jak 
i łańcucha dystrybucyjnego. 
Popularyzacja piw 
rzemieślniczych, rosnący 
rynek i zwiększająca się liczba 
browarów będą sprawiały, że 
rynek piw rzemieślniczych 
będzie w coraz większym 
stopniu podlegał ogólnym WWW.KERSIA-GROUP.COM     

NIEPRUSZEWO, UL. KASZTANOWA 4, 64-320 BUK,    
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prawom rynku, choć pewnie jeszcze długo zachowa sporą 
część swojej odrębności.

Duże znaczenie będzie miało nadal otoczenie regulacyjne 
tego rynku, które przez wiele lat było dość stabilne, a ostatnie 
przyjęte i planowane nowelizacje przepisów rozporządzenia 
w sprawie zwolnień od akcyzy, ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości czy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia parę 
rzeczy zmieniły i mogą zmieniać dalej. Trudno w tej chwili 
oszacować, czy z tego kierunku mogą przyjść kolejne zagro-
żenia i wyzwania, ale Stowarzyszenie na pewno będzie te 
kwestie śledzić.

– Jakie Pan zauważa najważniejsze trendy konsumenckie 
w branży piw rzemieślniczych? Które style piwne ugruntowały 
się już na rynku, a które mogą okazać się efemerydą? Krótko 
mówiąc – czy warto eksperymentować bez ograniczeń?
– Jedynym istotnym trendem konsumenckim w branży piw 
rzemieślniczych jest wzrost świadomości konsumentów i idące 
z tym w parze oczekiwanie wysokiej jakości piw rzemieślni-
czych. Konsument oczekuje więc od rzemieślników przede 
wszystkim piwa wysokiej jakości, ale też ciekawego, na swój 
sposób wyjątkowego, odróżniającego się od piw masowych. 
Stąd też częste na rynku piw rzemieślniczych twórcze podej-
ście i eksperymentowanie.

Jeśli chodzi o style, to polski rynek chyba nie różni się 
zasadniczo od innych światowych rynków piw rzemieślni-
czych; podobnie jak wszędzie dominuje u nas IPA w różnych 
odmianach i interpretacjach, co nie powinno dziwić, bo 
to flagowy styl piwnej rewolucji. Coraz więcej miłośników 
zdobywają piwa kwaśne, coraz więcej browarów decyduje się 
też na leżakowanie piw w beczkach drewnianych po mocniej-
szych alkoholach. Rzeczywistość pokazuje jednak, że niemal 
każdy styl, jeśli wykonany solidnie, ciekawie, z jakąś unikalną 
sygnaturą browaru, może znaleźć swoje miejsce na rynku 
rzemieślniczym, choćby na jakiś czas.

A eksperymentować oczywiście warto, choć zróżnicowane 
jest też pewnie rozumienie tego słowa w odniesieniu do piwa. 
Każdy eksperyment, z którego zadowolony jest piwowar, a kon-
sumenci z uznaniem sięgają po piwo, jest wartościowy, choć 
nie każdy eksperyment musi trwale z nami pozostać. Dzięki 
eksperymentom powstała większa część odkryć, dzięki ekspery-
mentom rozwijamy się, wyciągamy wnioski, osiągamy postęp.

– Mnogość proponowanych na polskim rynku piw jest ogrom-
na – to już ponad 1600 nowych piw rocznie – czy ten pęd 
do nowości nie odbija się na jakości piw? Zauważalne są już 
tendencje do powrotu do porządnej klasyki. W jakim kierun-
ku to pójdzie, Pana zdaniem?
– Różnorodność oferty jest cechą charakterystyczną i jed-
nocześnie siłą i wyróżnikiem rynku piw rzemieślniczych. 
U podstaw piwnej rewolucji leżało znudzenie konsumen-
tów jednakowymi piwami, nieróżniącymi się między sobą 
niemalże niczym poza marką. Jednakowe piwa przemysłowe, 
kierowane do przeciętnego, masowego odbiorcy różnicowane 
są głównie na poziomie marketingu, pozycjonowane przede 
wszystkim dzięki narzędziom promocji i zarządzania marką. 
Browary rzemieślnicze stawiają natomiast na pierwszym 
miejscu jakość, pomysł, innowację i w tym kontekście są 
też bardziej skłonne do podejmowania ryzyka, jeśli chodzi 
o swój produkt. Miłośnicy piw rzemieślniczych oczekują 
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piw różnorodnych, w wielu stylach i interpretacjach, są 
otwarci na nowe doznania, akceptują eksperymenty i twór-
czą swobodę piwowarów. Trzeba też zrozumieć, że browary 
rzemieślnicze niejednokrotnie warzą dane piwo jednorazo-
wo i przechodzą do realizacji kolejnych pomysłów, których 
im nie brakuje. Jeśli tylko piwa są dobre i ich fani chcą po 
nie sięgać, to nie widzę tutaj kolizji z ogólnym poziomem 
jakości na rynku.

Nieco częstszego ostatnio sięgania przez piwowarów-
-rzemieślników po klasyczne style nie określałbym mianem 
powrotu, a właśnie chęcią jeszcze większego zróżnicowania 
swojej oferty, sięgnięcia po style, których do tej pory się nie 
warzyło, zmierzenia się z klasyką, pokazania miłośnikom 
kraftów, że klasyczne style też mogą błyszczeć, jeśli będą 
rzetelnie wykonane.

– Jakie Pana środowisko ma oczekiwania od administracji pań-
stwowej – jakie procedury powinno się uprościć, które przepisy 
zmienić, by ułatwić Wam życie?
– Jesienią ubiegłego roku w Ministerstwie Rozwoju rozmawia-
liśmy szeroko o barierach rozwoju piwowarstwa rzemieślnicze-
go w Polsce, a do konsultacji zostaliśmy zaproszeni na skutek 
rozpoczęcia takiego projektu w Ministerstwie. Powołano tam 
zespół, który pracował nad identyfikacją takich barier i zo-
staliśmy zaproszeni do rozmów właśnie po to, by te bariery 
i możliwe rozwiązania i zmiany przepisów z nami przedys-
kutować. Jesienią zeszłego roku nakreśliliśmy kilkanaście 
obszarów bardziej lub mniej dotkliwych dla nas problemów. 
Potem niestety doszło do rekonstrukcji rządu na początku 
tego roku i Ministerstwo Rozwoju przestało istnieć. Otrzyma-
liśmy informację, że temat likwidacji barier rozwoju piwo-
warstwa rzemieślniczego został przekazany do Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii, jednakże do dzisiaj nie został 
dalej podjęty. Będziemy pilnować, żeby temat nie przepadł, 
jednakże trzeba sobie zdawać sprawę zarówno z okoliczności 
politycznych, jak i tego, że w ministerstwach nie każdy temat 
jest załatwiany szybko i sprawnie.

Na liście przedstawionych przez nas zagadnień znalazło 
się szereg punktów, od kwestii związanych m.in. z uproszcze-
niem dokumentacji ewidencjonowania produkcji, uproszcze-
niem formalności związanych z rozliczaniem akcyzy, uporząd-
kowaniem procedury zawieszonej akcyzy do m.in. wymogów 
administracyjno-formalnych dotyczących sprzętu produk-
cyjnego czy informacji na etykietach. W ramach Polskiego 
Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych powstanie grupa 
robocza, której celem będzie opracowanie spójnej propozy-
cji regulacji prawnych dla browarów rzemieślniczych. Taką 
propozycją będziemy się starali zainteresować administrację 
państwową.

Ogólnie mówiąc, od administracji państwowej oczekuje-
my podjęcia spokojnego rzeczowego dialogu na temat zmian 
i uproszczeń w niektórych przepisach, które mogą wesprzeć 
rozwój piwowarstwa rzemieślniczego bez uszczerbku dla 
Państwa.

– Jakie kanały promocji piw rzemieślniczych uważacie za 
najskuteczniejsze?
– Właścicielami browarów rzemieślniczych są najczęściej 
osoby fizyczne, które te browary założyły, uruchomiły i zwy-
kle osobiście w nich pracują. Jako najmniejsze podmioty na 

rynku piwa, browary rzemieślnicze nie posiadają znaczącego 
zaplecza kapitałowego, a źródła finansowania ich działalności 
w przeważającej mierze stanowią środki własne właścicieli 
browarów. Co za tym idzie, nie ma też pokaźnych budżetów 
na promocję. Podobnie, Stowarzyszenie również nie będzie 
dysponowało środkami na prowadzenie kosztownych kampa-
nii promocyjnych na rzecz całej kategorii piw rzemieślniczych. 
Zresztą, w przypadku piw rzemieślniczych główny nacisk 
kładziemy na produkt, nie na promocję, o czym mówiłem już 
wcześniej.

Biorąc powyższe pod uwagę, pod kątem promocji najważ-
niejsze dla piw rzemieślniczych są wszelkiego rodzaju imprezy 
targowe, festiwale i inne spotkania oraz media społecznościo-
we i inne niskokosztowe formy komunikacji z odbiorcami. 
Festiwale, eventy w pubach, degustacje pozwalają na bezpo-
średni kontakt z klientem, prezentację produktu, rozmowę 
czy opowieść o piwie i uzyskanie natychmiastowego cennego 
feedbacku. Nasze środowisko od zawsze jest bardzo blisko 
konsumenta, który traktowany jest bardziej jak przyjaciel, 
fan czy osoba dzieląca naszą pasję niż jak zwykły anonimowy 
klient. Piwo rzemieślnicze to wspólnota wartości i zaintere-
sowań i każdy miłośnik piwa wchodzący w ten świat może 
poczuć choćby odrobinę tej wspólnoty. Media społeczno-
ściowe są natomiast kanałem codziennej komunikacji z tymi 
przyjaciółmi i fanami, miejscem nie tylko przekazywania 
komunikatów, ale też rozmowy, wymiany opinii, dyskusji, 
żartów, czasem sporów.

W gronie członków Stowarzyszenia rozmawiamy też o in-
nych, wspólnych dla środowiska formach promocji, jednakże 
na konkrety przyjdzie jeszcze pora.

– Jak Pan postrzega browary rzemieślnicze w Polsce na tle 
takich browarów w innych krajach europejskich czy w USA, 
kolebce piwowarstwa rzemieślniczego?
– Polskie piwowarstwo rzemieślnicze rozwija się bardzo 
dynamicznie i szybko. W ciągu niespełna 8 lat histo-
rii nowofalowego piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce 
osiągnęliśmy jako kraj więcej niż wiele państw europejskich, 
jesteśmy zdecydowanym liderem piwowarstwa rzemieślni-
czego w naszym regionie. To zasługa browarów i piwowarów, 
jak i miłośników piwa, którzy zbudowali w tym czasie dużą 
i cały czas rosnącą kraftową społeczność. Duże zasługi mają 
też dystrybutorzy czy właściciele pubów i sklepów, którzy na 
tych trudnych rynkach postawili jednoznacznie na polskie 
piwne rzemiosło. Polskie piwo rzemieślnicze zdobywa coraz 
większe uznanie w Europie, wielu polskich rzemieślników 
coraz śmielej i regularniej sprzedaje swoje piwa na zagranicz-
nych rynkach, polskie piwa rzemieślnicze zdobywają nagrody 
w zagranicznych konkursach piw, polskie browary rzemieślni-
cze są regularnie zapraszane na najważniejsze piwne festiwale 
w Europie, a polscy piwowarzy-rzemieślnicy są rozpoznawalni 
na arenie międzynarodowej. Biorąc pod uwagę, że piwowar-
stwo rzemieślnicze w Polsce nadal się rozwija, te zjawiska 
będą jeszcze przybierać na sile, a pozycja polskich browarów 
rzemieślniczych w świecie będzie rosła. Jestem przekonany, że 
będziemy odgrywać coraz istotniejszą rolę w Europie, a oczy 
międzynarodowej rzemieślniczej społeczności coraz częściej 
będą zwrócone ku Polsce. Polskie Stowarzyszenie Browarów 
Rzemieślniczych chce być aktywnym uczestnikiem i animato-
rem tego rozwoju.

Rozmawiała Maria J. Przegalińska
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ZACHĘCAMY DO OPTYMALIZACJI 
RECEPTUR WRAZ Z NAMI
– zapraszamy na naszą stronę www.palsgaard.com po więcej informacji  w jaki sposób możemy uczestniczyć  
w rozwoju Państwa produktów.
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