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Drodzy Czytelnicy,
Zapraszam do lektury dwunastej już edycji „Piw Regionalnych”, dodatku specjalnego do czasopisma „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”. Branża piwowarska jest w trudnej sytuacji – oprócz zawirowań covidowych doszły inne zagrożenia – problemy gospodarcze związane z dużymi podwyżkami cen energii
(prądu, a zwłaszcza gazu), surowców, transportu, presja na płace, których efekty będą odczuwane wyraźnie
w 2022 r., a jeszcze czarę goryczy dopełnia zapowiedź wzrostu podatku akcyzowego od 2022 r. Przyszłość
branży jawi się niepewna, zatem jest to moment, w którym każdy browar musi jasno zdefiniować swą strategię na najbliższe lata. Rozważania na temat obecnej sytuacji oraz warunków funkcjonowania w przyszłości
podjęło kilku autorów w tej edycji. Nadziei trzeba szukać w obserwacji trendów zachowań konsumentów,
którzy coraz bardziej stawiają na zdrowie – piwo nisko- i bezalkoholowe zawiera wiele cennych składników
prozdrowotnych, podobnie jak piwo jasne pełne, a w jednym z artykułów przeczytacie o wynikach najnowszych badań na ten temat. A może browary powinny produkować także hard seltzery – wzorem amerykańskich browarów? A multitapy serwować koktajle z piwem? Pomysłów jest sporo i to wydanie ich dostarcza.
A zatem zaczynajmy przy kufelku ulubionego piwa… Na zdrowie!
		
Maria Joanna Przegalińska
redaktor naczelna
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Polskie browarnictwo regionalne A.D. 2021
Co przeszliśmy – co przed nami?

Andrzej Olkowski

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich

P

oprzedni rok był dla nas wszystkich bardzo ciężki. Na początku olbrzymia niepewność związana
z pandemią COVID-19, potem chwila stabilizacji
i oddechu w wakacje, a następnie przedłużający się lockdown, który bardzo mocno doświadczył gastronomię – jednego z kluczowych partnerów polskiego piwa jakościowego.
Na początku bieżącego roku wydawało się, że możliwość
szczepień będzie stabilizować sytuację. Niestety covidowe
perturbacje towarzyszą nam niezmiennie, odciskając piętno
na naszej codziennej działalności. Do tego doszły poważne
problemy gospodarcze związane przede wszystkim z sytuacją na rynku energii (prądu, a przede wszystkim gazu)
i nieuchronnymi podwyżkami cen. W jaki sposób odbije się
to na kondycji polskich browarów regionalnych pokaże czas,
jednak sytuacja jest bardzo poważna, a na horyzoncie nie
widać działań politycznych, czy elementów gospodarczych
napawających optymizmem.
Polskie piwowarstwo tworzyło swoisty archipelag szczęśliwych wysp. A teraz raz po raz przez piwne wyspy przechodzą prawdziwe tsunami. Pierwsze pandemiczne, drugie
energetyczne, a kolejne czarne chmury znów zaczynają się
zbierać nad nami. Niestety, o ile pierwszą falę udało się
nam przetrwać – mimo obciążenia wprowadzoną tuż przed
pandemią podwyżką akcyzy, o tyle efekty wprowadzonych
drastycznych zmian w cenach energii i surowców ujawnią się
dopiero w połowie przyszłego (2022) roku i mogą przynieść
krwawe żniwo, zwłaszcza wśród najmniejszych producentów
w początkowej fazie rozwoju. Jeżeli do tego wszystkiego
nadejść miałby kolejny cios podatkowy, mogłoby to zdestabilizować całą z trudem budowaną przez ostatnie dekady
branżę piwowarską.
W takiej trudnej sytuacji przyszło nam działać w roku
2021 i z obawami przyglądać się niepewnej jak nigdy przyszłości. Dlatego warto wskazać kilka elementów działania
browarów regionalnych, które wywarły i wywierać będą
znaczny wpływ na nasz segment rynku.

Definicja browarnictwa regionalnego
oraz potrzeba autodefinicji regionalnych
producentów
Polskie browarnictwo zawsze cechowała duża dojrzałość.
Jednak w ostatnich latach pojawił się też nowy czynnik,
którym jest olbrzymia dynamika zmian. Oczywiście dyna-
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mika branży jest zjawiskiem pozytywnym. Jednak w ślad
za tą dynamiką rynku nie podążyła wiedza konsumencka.
Dało to przestrzeń do posługiwania się pojęciem „browarów
regionalnych” przez podmioty, które nie mają nic wspólnego
z rzemieślniczym podejściem regionalnych producentów.
Pierwszym z takich zjawisk jest kreowanie się na
browary regionalne przez duże zakłady przemysłowe, albo
ograniczanie oferty koncernowej do regionów. Browary
takie wykorzystują wszystkie narzędzia i techniki koncernowe, a oblepiając je w pozytywne skojarzenia regionalne,
starają się generować wyższe marże nie zachowując jednak
rzemieślniczego standardu produkcji, ani związków z regionem.
Drugim negatywnym zjawiskiem są także podmioty wirtualne podszywające się pod browary regionalne. Inicjatywy
te za pomocą etykiety przypadkowego piwa, na której pada
nazwa miasta/kurortu/regionu – wykorzystują silne skojarzenia z danym miejscem, poczucie tajemniczości (kreowania
się na lokalny specjał) i wakacyjny luz konsumenta. Niestety
za nic mają jakość piwa oraz związki browaru z regionalną
gospodarką.
Zagadnieniem równie ważnym, jak dbałość o precyzyjne określenie browaru regionalnego w całym rynku, jest
zdefiniowanie miejsca na rynku, które browary regionalne
powinny zajmować.
Obecna niepewna sytuacja gospodarcza, a także zmiany
zachodzące na rynku to moment, w którym każdy browar regionalny musi jasno zdefiniować swoją strategię na najbliższe
lata. Elementami tych strategicznych decyzji powinny być:
 określenie wielkości produkcji, która pozwoli zachować
konkurencyjność przez regionalny charakter z jednoczesną
szansą na funkcjonowanie na dzisiejszym rynku,
 wybór miejsca na rynku przez dostęp wokół komina (dla
podmiotów obierających drogę pozostania małym) albo
ruszenia na rynek ogólnokrajowy (dla tych, którzy chcą
dalszego rozwoju),
 określenie własnej drogi rzemiosła przez zbudowanie
oferty, której wyróżnikami będą: piwa charakterystyczne dla
danego browaru, rzemieślnicze standardy, najwyższa jakość,
zachowanie atrakcyjności dla klientów oraz konkurencyjności dla partnerów biznesowych.
Jestem przekonany, że bez względu na to, jak poszczególne browary podejdą do wspomnianych wyżej zagadnień, to dla wszystkich browarów regionalnych jedyną
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drogą rozwoju, a przynajmniej zachowania dotychczasowej
roli, jest zdecydowane odcięcie się od oferowania produktów masowych, w kategorii piw ekonomicznych.

Zmiany gospodarcze będą katalizatorem zmian
w całej branży
Browary, bez względu na wielkość produkcji, wytwarzają
produkty w kategorii FMCG, których rentowność opiera się
na obrocie towarowym. Obecnie obrót ten w ok. 60% realizowany jest za pośrednictwem sieci handlowych. Przejmowanie
rynku przez sieci następowało od kilku dobrych lat, a pandemia jeszcze ten proces przyspieszyła, czyniąc z sieci dominującego partnera B2B.
Obserwowaliśmy sytuację, w której browary, które nie wypracowały stabilnych relacji z sieciami handlowymi borykały
się z poważnymi perturbacjami w czasie lockdownu, a i teraz
ich konkurencyjność pozostaje ograniczona!
Dlatego wyzwaniem, jakie stoi przed regionalnymi producentami piwa, jest umocnienie się na sieciowych półkach
sklepowych oraz zachowanie na nich konkurencyjności. Jest
to jedyna droga do obrony polskiego niezależnego piwowarstwa, gdyż handel nieskupiony w modelu sieciowym
w perspektywie kilku - kilkunastu najbliższych lat zostanie
zmarginalizowany. Liczę jednak na synergiczny efekt współpracy między browarami regionalnymi a sieciami handlowymi. Browary regionalne są bowiem w stanie dostarczyć
jakościowy produkt w satysfakcjonującej ilości, a sieci dla
zachowania własnej konkurencyjności oraz atrakcyjności dla
coraz bardziej wymagających klientów będą chciały takie
piwa mieć na półce.
Browary regionalne muszą w najbliższym czasie stawić
czoła zmianom modelu konsumpcji piwa w Polsce. Badania
pokazują, że ilość pitego przez Polaków piwa zmniejsza się
oraz zmieniają się pijane style, czy oczekiwania konsumenckie.
Browary regionalne doskonale wpisały się w trend oferowania piw nisko- i bezalkoholowych. Mimo niedostępności
do przemysłowych metod dealkoholizacji piwa wypracowały
własną technikę oferowania bardzo smacznych produktów
o niskiej zawartości alkoholu lub wręcz bezalkoholowych. Co
więcej wydaje się, że produkty oferowane przez browary regionalne dzięki smakowitości są cenione zdecydowanie wyżej
niż koncernowe odpowiedniki.
Ważnym w okresie najbliższych miesięcy tematem będzie
zagadnienie nastrojów konsumenckich oraz pomoc w odbudowaniu branży HoReCa. Piwo to napój towarzyski, który
najchętniej jest spożywany w grupie. Dlatego też warunkiem
niezbędnym do przywrócenia stabilnej sytuacji rynkowej jest
po pierwsze utrzymanie możliwości spotykania się choćby
w kameralnych grupach, po drugie zaś odbudowa doświadczonej pandemią gastronomii, gdzie piwa regionalne były
jednym z najchętniej konsumowanych produktów.

Grom z jasnego nieba, czy próba wbicia
noża w plecy
W czasie pierwszego etapu zmagań z covidowym kryzysem jedną z najtrudniejszych do pokonania przeciwności
była wprowadzona od początku roku 2020 – bez żadnych
zapowiedzi – podwyżka akcyzy. Jej nagłe wprowadzenie
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nie pozwoliło, aby producenci piwa mogli wprowadzić ją
do szacunków działań na rok. Gdy w marcu ubiegłego roku
gospodarka zaciągnęła ręczny hamulec – brak w prognozie
elementu akcyzowego stanowił największy czynnik ryzyka w stabilności prowadzenia naszych biznesów. Na całe
szczęście udało się nam przetrwać, w dużej mierze dzięki
tarczom pomocowym.
Jednak stabilizacja podatkowa nie trwała długo. W tym
roku jesteśmy ofiarami zmasowanego ataku spirytusowego
lobby na obecny porządek podatkowy w zakresie akcyzy.
Wynajęci przez branżę spirytusową lobbyści i think tanki
co jakiś czas atakują raportami, które wypaczają dane
rynkowe oraz mamią bajońskimi sumami mającymi zasilić
budżet po trzykrotnym podniesieniu stawki akcyzy na
piwo.
Praktycznie cały rok cała branża musiała prostować
wódczane kłamstwa dotyczące tego konsumpcja których
alkoholi jest w trendzie rosnącym, a która dołuje. Zamiast
dbać o rozwój naszych browarów musieliśmy podkreślać, że
obecny system akcyzowy to model europejski funkcjonujący w państwach grupujących ok. 70% mieszkańców UE,
a powodem istniejącej preferencji podatkowej jest budowanie modelu konsumpcji alkoholu właściwszego z punktu
widzenia zdrowia publicznego.
Jednak wódczane lobby nie ustaje w próbach przeprowadzenia preferencyjnych dla siebie rozwiązań (bo jak można
inaczej określić zachowanie własnej stawki podatkowej przy
trzykrotnej podwyżce dla konkurencji). Efektem akcyzowej
wojny była ostatnio debata połączonych sejmowych komisji
Finansów Publicznych oraz Zdrowia. Tam spirytusowe lobby ręka w rękę z PARPA oraz powołując się na dokumenty
unijne oraz WHO uznały, że w perspektywie najbliższych
lat podnoszenie obciążeń podatkowych jest najbardziej
pożądanym rozwiązaniem – z tym, że reprezentujący branżę
spirytusową uznali, że ich takie podwyżki nie powinny
obejmować.
Patrząc na tę debatę uważam, że sprawa obciążeń
podatkowych w zakresie zarówno akcyzy, jak i innych
podatków będzie miała fundamentalne znaczenie nie
tylko dla browarów regionalnych, ale i całej branży. Jak
wspomniałem wcześniej, ostatnia podwyżka sprzed roku
stanowiła najbardziej ryzykowny wektor naszej walki
z kryzysem wywołanym pandemią. Kolejne ruchy w tym
zakresie mogą być dla nas wszystkich zabójcze. Dlatego na
zakończenie wypada mi zaapelować do rządzących o dwie
sprawy fundamentalne dla polskiego piwa – zwłaszcza tego
niezależnego: prosimy o zachowanie rozsądku w debacie
nad zmianami podatkowymi i niekierowanie się demagogią, ale całościowym spojrzeniem na problem zarówno
od strony ekonomicznej, zdrowia publicznego, jak i także
bezpieczeństwa polskiego budżetu państwa. A po drugie,
jeżeli będzie miało dojść do zmian w zakresie stawek
akcyzowych – bo wymusi to na nas prawo unijne, czy
inne regulacje – to niech zmiany te nie będą wprowadzane nagle, ale w ramach wieloletniej mapy drogowej, która
pozwoli na pracę polskich browarów w jasnej i klarownej
sytuacji gospodarczej i fiskalnej. Jest to bardzo ważne,
gdyż i tak nasze firmy muszą sobie radzić z sytuacją kryzysową i kolejne nieprzewidziane obciążenia mogą być dla
nas zabójcze.
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Piwne (i nie tylko)
trendy 2021
Michał Kopik

W

szyscy zdajemy sobie sprawę zarówno z tego
jak przebiegał rok 2020 oraz jak aktualny się
zaczął. Nie ma zatem możliwości, by omówić
trendy w świecie piwa (i nie tylko piwa, ale i innych produktów spożywczych, by być bardziej dokładnym) bez odniesienia się do ogólnoświatowej sytuacji. A ta była ciężka już
w zeszłym roku.
W momencie, gdy piszę te słowa, jesteśmy po potwierdzeniu od przyszłego roku podwyżki akcyzy na między
innymi piwo. I od każdego kolejnego do, na razie, 2027.
Mocno w górę idą ceny energii, surowców (zwłaszcza słodu),
transportu czy wszelkich materiałów mniej lub bardziej
związanych z prowadzeniem browaru, produkcją i wysyłką
piwa. Co, jak można się spodziewać, będzie miało duży
wpływ na rynek piwa.
Rok 2020 dał początek rozważaniom na temat „pandemicznych trendów”. Wpłynął nie tylko na to, na jakie produkty konsumenci zwracają uwagę na sklepowych półkach,
jakich poszukują, ale również (a może przede wszystkim) na
to, w jaki sposób robią zakupy i ile czasu na nie poświęcają.
W branży spożywczej pod koniec zeszłego roku zaczęły wyraźnie krystalizować się konkretne zachowania, które miały
swoje rozwinięcie w tym roku. Przyjrzyjmy się im zatem,
jako że tym razem, dla odmiany, mój felieton nie będzie
skupiać się na konkretnych gatunkach, a właśnie na nich.
Pierwszy trend można śmiało ująć pod wspólnym szyldem „Zdrowie”. Konsumenci nieustannie i z każdej strony
bombardowani dość jednostajnymi w swoim przekazie
(wybitnie negatywnymi, alarmującymi, źle wpływającymi na
samopoczucie) wiadomościami zaczęli jeszcze bardziej dbać
o swoje zdrowie. To ma swój wydźwięk w wybieranych produktach spożywczych. Stąd jeszcze większa popularność piw
zarówno bezalkoholowych, jak i niskoalkoholowych, które to
już od kilku lat mają tryumfalny pochód, ciągle zwiększając
swój udział w rynku.
Chciałoby się dopisać, że do tego trendu zalicza się
napój alkoholowy popularny zwłaszcza wśród sportowców.
I byłaby to prawda, tylko z przyczyn akcyzowych jeszcze
nie dotyczy Polski. Mowa oczywiście o hard seltzerze. Z tym
produktem jest związana dość ciekawa historia – w zeszłym
roku amerykańska Craft Brewers Conference z przyczyn
oczywistych nie odbyła się w formie stacjonarnej, natomiast,
jako że natura nie znosi próżni, została ona przeniesiona do
sieci. I całkiem sporo czasu poświęcono właśnie na tematykę hard seltzerów, jako świetny sposób dla amerykańskich
browarów na poradzenie sobie z trudnościami finansowymi
związanymi z pandemią. Technologia produkcji jest banalna,
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tak samo czas, jaki należy jej poświęcić. A może stanowić
bardzo dobre źródło gotówki, ratującej niejednokrotnie
skórę.
Dlaczego napisałem o sportowcach? Jednym ze zdań,
które padły podczas wykładu było: „nikt nie spojrzy na hard
seltzera, który będzie miał więcej niż 100 kcal i 2g węglowodanów w puszce”. I tak jest w istocie, ten typ napoju
alkoholowego stał się świetną alternatywą dla osób, które
patrzą na takie cechy, jak kaloryczność produktów spożywczych, a jednocześnie nie chciały rezygnować z możliwości
spożywania alkoholu podczas spotkań towarzyskich.
Drugi wyraźny trend to tak zwane „Mood Boosters”
– polepszacze humoru. Jak najbardziej powiązany z pierwszym trendem, jako że głównie mówimy tu o wszelkiej maści
adaptogenach, czyli związkach pochodzenia naturalnego,
których główną rolą jest zmniejszenie stresu środowiskowego, zarówno pod względem zdrowia psychicznego, jak
i stresu komórkowego. Z najbardziej znanych będą to
oczywiście CBD/THC (w Polsce oczywiście CBD ze względów prawnych) czy coraz bardziej popularna Ashwaganda.
Ale również takie rośliny i grzyby, jak: cytryniec chiński,
traganek, korzeń maca, różeniec górski, bazylia azjatycka,
lakownica żółtawa czy soplówka jeżowata. Suplementy
diety są już ich pełne, a sam już w zeszłym roku dostawałem
zapytania technologiczne, czy jest możliwe zastosowanie
różnych adaptogenów w piwie i stworzenie jakościowego,
smacznego produktu. Jednocześnie coraz odważniej pojawiają się na polskim rynku piwa z dodatkiem CBD z rodzimych
browarów. I trzeba przyznać, że jeżeli są przemyślane to
rzeczywiście olejki nie tylko są dodatkowym atutem „prozdrowotnym”, ale i w ciekawy sposób wzbogacają profil piwa
o nowe nuty sensoryczne.
Bezpieczeństwo – przeniesienie spożycia z lokali gastronomicznych, festiwali czy imprez do domowego zacisza.
Tutaj trzeba też uczciwie przyznać, że duży w tym udział
miało (oczywiście poza zamknięciem lokali gastronomicznych na wyjątkowo długie „dwa tygodnie”) oddelegowanie
pracowników na home office, a studentów na nauczanie
zdalne, przez co dla wielu studentów straciło jakikolwiek
sens finansowy wynajmowanie mieszkań w innym mieście
i wrócili do domów rodzinnych.
Ale to nie jest jedyny aspekt tego trendu. W momencie,
gdy konsument wychodził na zakupy najczęściej były to
zakupy „szybkie”. Przestał poświęcać czas na zapoznawanie
się z nowymi produktami, które mogły pojawić się w sklepie.
Wybierał zatem marki, które już znał i kojarzył dobrze lub
wystarczająco dobrze. Jednocześnie te znane, duże marki są
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Z jednej strony dla browarów jest to całkiem dobra okazja, dużo piwa schodzi do jednego klienta, który w dodatku
rzetelnie płaci. Z drugiej strony bardzo mocno podgryza
i tak już niejednokrotnie ledwo zipiące sklepy specjalistyczne. Przypuszczam, że w tej sytuacji niestety nie ma dobrego
rozwiązania, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nawet browary, które kłami i pazurami buńczucznie broniły się przed
obecnością w sklepach wielkopowierzchniowych (a już nie
daj Boże dyskontach) musiały zgiąć kark i powitać nową
rzeczywistość – Adapt or die.
Ostatnim z pięciu głównych „covidowych trendów” jest
turystyka kulinarna we własnym domu. Byliśmy przyzwyczajeni do łatwości podróżowania po całym świecie za
rozsądne pieniądze. Doskonale wiem jak zarówno moim
znajomym jak i mnie brakowało zagranicznych wyjazdów
i spotkań. Stąd chęć czy to kulinarnego przypomnienia sobie
udanych podróży, czy też poznania nowych stron świata
od strony kulinarnej. Szefowie kuchni doskonale wyczuli
tę nostalgię i wielu z nich zaczęło prowadzić kursy online,
często z wysyłką potrzebnych do niego składników. Mogło
to też skłaniać do wybierania piw, które były rodzime dla
zagranicznych rynków. Chociażby tak dobrze nam znanych
jak czeski, niemiecki, belgijski czy brytyjski.
Czy to wszystko? Absolutnie nie. Nie mogę nie wspomnieć o dodatkowych dwóch, które co prawda w krajach
bardziej rozwiniętych pod względem kultury spożycia piwa
w lokalach gastronomicznych są obecne od wielu lat, tak
w Polsce zaszła potrzeba ich szybszego zaimplementowania.
A zaszła dlatego, że rynek drastycznie i nagle się skurczył,
więc lokale z wyszynkiem (a zwłaszcza te z zapleczem
kuchennym) chcąc utrzymać się „nad wodą” muszą odróżnić
się od konkurencji. Coś w końcu musi zachęcić gościa do
tego, aby odwiedził ten a nie inny multitap. Dla browarów
jest to również okazja nie do pogardzenia, w końcu można
zaprezentować piwo jako trunek równy innym kategoriom
alkoholowym w kontekście kulinarno-społecznym.
Mowa oczywiście o foodpairingu i piwnej miksologii.
Jest w tym jakaś moja zasługa, o foodpairingu uczę już od
wielu lat, z kolei tworzenie koktajli z piwem wprowadziłem
na szersze wody do zbiorowej świadomości w 2019 roku.
W tym momencie rozwinęło się do tego stopnia, że nawet
duże marki z kategorii „mocne alkohole” działają w tej
materii.
Jedno i drugie jest świetnym wykorzystaniem zasobów, które w wielu knajpach już są na miejscu. Wystarczy
zwyczajnie połączyć istniejące kropki, by wraz z obsługą
na odpowiednim poziomie, która wie co to hospitality, oraz
pomysłem na swój lokal stworzyć miejsce, do którego ludzie
będą chętnie przychodzić. A gdyby zaszła taka potrzeba
będą skłonni wspomóc chociażby w formie internetowej
zrzutki.
Myślę, że nie skłamię pisząc, że wszyscy czekamy na powrót do normalności. Jestem ciekaw, ile z opisanych przeze
mnie trendów zostanie z nami już na stałe, a ile będzie li tylko pandemiczną efemerydą. Przekonamy się mam nadzieję
już za rok, czego Wam i sobie życzę.
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Nagazowanie

Czas i miejsce
Skąd zatem bierze się zapach piwa...???
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Lager cały czas na topie
Niezależnie od gatunków piw prezentowanych podczas
kursów, lager (najczęściej w formie czeskiego pilznera) cały czas
znajduje się na podium. Uczestnicy po przeszkoleniu oceniają
profil piwa i pijalność (drinkability) w skali 10-punktowej.
Piwa jasne dolnej fermentacji prawie zawsze otrzymują średnią
powyżej 8 pkt. (po odrzuceniu oceń skrajnych). Wskazuje to
jasno na przywiązanie polskich konsumentów do piw jasnych,
na których zresztą opiera się nie tylko polski, ale także światowy rynek piwa. O ile jednak jeszcze kilka lat temu piwa jasne
prawie zawsze zajmowały pierwsze miejsce w rankingu, o tyle
w ciągu ostatnich lat pojawiło się kilku pretendentów do tego
tytułu.

IPA rządzi!
I to właśnie IPA i jej wszelkie odmiany jest obecnie piwem,
które w 90% przypadków otrzymuje najwyższą ocenę podczas
degustacji. Rzecz jasna, nie jest to ortodoksyjne india pale ale
chmielone w stylu angielskim, tylko wszystkie odmiany tego
stylu chmielone amerykańskimi odmianami chmielu. Piwa te
otrzymują noty na średnim poziomie 9,2 pkt., zwłaszcza jeżeli
mamy do czynienia z pełnym smaku i aromatu New England
IPA lub imperialnym IPA o wyższej zawartości ekstraktu i alkoholu.

Klasyka dobra, ale bez potencjału
Wśród piw ocenianych przez uczestników kursów prawie
zawsze znajdują się klasyczne style, takie jak: niemiecki weizen
i wyspiarski stout. Piwa te, pomimo pełnej zgodności ze stylem
i braku cech negatywnych, otrzymują oceny na poziomie 6–7
pkt. przy jednoczesnym komentarzu, że w zasadzie niczego im
nie brakuje. Wywiady z uczestnikami kursów wskazały przyczynę tego zjawiska. Po prostu piwa wymienionych gatunków,
w oczach większości konsumentów nie mają potencjału do
bycia arcydziełami piwowarskiej sztuki. Lekka do pełnej pełnia
smaku i raczej stonowane cechy sensoryczne sprawiają, że piwa
te, choć bardzo pijalne, nie powodują natychmiastowego zachwytu, jak to ma w przypadku piw intensywnie chmielonych,
ekstraktywnych lub po prostu wyrazistych w inny sposób.

Piwa polaryzujące
Nie chodzi tu oczywiście o żadne cechy fizyczne piwa,
tylko o gatunki, które zdecydowanie dzielą grupę kursantów na antagonistów i wielbicieli danego stylu. Są to przede
wszystkim gatunki piwa, które posiadają bardzo wyraziste
cechy, najczęściej obniżające sesyjność piwa, lecz jednocześnie
bardzo podnoszące drinkability. Są to przede wszystkim takie
style, jak: russian imperial stout, porter bałtycki, barley wine,
niemieckie rauchbier i cała grup piw nazywanych sour, o niezwykle kwaśnym smaku. Na ocenę tej grupy piw zdecydowanie mają wpływ wcześniejsze doświadczenia degustatorów.
Osoby, które miały okazję zetknąć się z tymi stylami podchodzą do nich w sposób świadomy, oczekując konkretnych
cech sensorycznych. Nowicjusze często oceniają te piwa przez
pryzmat własnych piwnych preferencji, dając w efekcie niskie
noty. Dobrym przykładem będzie tu ocena piwa w stylu barley wine. Średnia z 200 ocen, bez odrzucania ocen skrajnych
to 5,4 pkt. Jednak po odrzuceniu niskich, nieuzasadnionych
ocen (ponad 60% takich ocen), piwo otrzymało notę 8,9 pkt.,
która odzwierciedla jego faktyczną jakość.
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Fenomen Krieka
Kriek to belgijskie piwo fermentacji spontanicznej (dzika
fermentacja przez kultury bakterii i dzikich drożdży) z dodatkiem kwaśnej odmiany wiśni. Trunek ten ani smakiem,
ani zapachem, a tym bardziej wyglądem nie przypomina
tego, co większość konsumentów zna pod pojęciem piwa.
Tymczasem to wiśniowe piwo o wyraźnie kwaśnym smaku,
trochę octowym aromacie i delikatnie migdałowym finiszu
wiśniowej pestki prawie zawsze zostaje najwyżej ocenione.
Wynika to przede wszystkim z jego odmienności i zaskoczenia, jakie sprawia większości degustatorów. Co ciekawe,
wysokie noty otrzymuje nie tylko od poszukiwaczy nowych
doznań, ale także od miłośników piw jasnych. Jego receptą
na sukces jest także, podobnie jak w przypadku lekkich piw
typu IPA i APA, połączenie sesyjności z wysokim drinkability i pełnią budowaną w tym wypadku przez wiśniowe
i kwaśne nuty. Być może tego typu połączenie to kolejny
kierunek rozwoju piwnej branży, która cały czas poszukuje
piwnego graala.

Foodpairing powszechnie znany
Podczas każdego kursu trenerzy podczas degustacji piwa
zadają uczestnikom pytanie o to, w jakiej konfiguracji foodpairingowej podaliby dane piwo. Uczestnicy z zadziwiającą
precyzją podają umiejętnie dopasowane połączenia. Jest to
kolejny element wskazujący na następny etap rozwoju piwnej
kultury w naszym kraju. Konsumenci zaczęli traktować piwa
jako trunek na różne okazje, także te kulinarne. Rozwój piwnego foodpairingu to przy okazji doskonała okazja dla branży
gastronomicznej, która umiejętnie podając teorię łączenia piwa
z jedzeniem może generować większe zyski i budować prestiż.
Mamy zatem to, co jeszcze kilka lat temu wydawało się
nieosiągalnym marzeniem piwosza. Półki uginające się pod ciężarem dziesiątek piwnych stylów i tysiące marek dostępnych na
wyciągnięcie ręki. Do tego konsumentów żądnych piwnej wiedzy i nowych doznań sensorycznych. Nie jest to jednak recepta
na sukces dla każdego browaru. Tylko wnikliwa obserwacja rynku i szybkie reagowanie na sezonowe trendy pozwolą utrzymać
uwagę coraz bardziej wybrednych piwoszy. Jednak niezależnie
od poziomu sprzedaży piwa w Polsce, jedno jest pewne. Oferta
browarów będzie coraz bardziej kolorowa, aromatyczna i pełna
smaku. A przecież miłośnikom piwa tylko o to chodzi.
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Małe piwo nie wadzi – wpływ umiarkowanego
spożycia piwa na zdrowie i życie człowieka
A small beer will not bother – the impact of moderate beer consumption
on human health and life quality

mgr Przemysław Leszczyński*,**
*Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
** Browar Profesja
Słowa kluczowe: antyoksydanty, flawonoidy, choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, zdrowie
Keywords: antioxidants, flavonoids, cardiovascular diseases, cancer,
health
Beer is a low-alcohol beverage brewed from natural ingredients which
may contain significant amounts of bioactive compounds, including
antioxidants and phytohormones, which may have a positive effect on
human health. In addition to these beneficial compounds, beer also contains ethanol the second, after caffeine, commonly used recreational drug
worldwide. Excessive alcohol consumption carries an attributable risk of
many diseases and to public disorder. The aim of the study is to explain
the impact of beer component and beer consumption on human health
including the dangers of overusing it. However, it should also be noted
that the biological potential of moderate beer consumption, including its
antioxidant and antiproliferative effects, can be useful in the prevention
of cardiovascular diseases, cancer and other disorders.
Piwo to niskoalkoholowy napój warzony z naturalnych składników,
który może zawierać znaczne ilości związków bioaktywnych, w tym
antyoksydanty i fitohormonówy, które mogą mieć pozytywny efekt na
zdrowie człowieka. Oprócz tych dobroczynnych związków trunek ten
zawiera również etanol, drugą po kofeinie najczęściej spożywaną używkę
na świecie. Spożycie nadmiernych ilości etanolu bardzo silnie koreluje
z wieloma chorobami oraz niebezpiecznymi zjawiskami społecznymi.
Niniejszy artykuł stanowi próbę wyjaśnienia najważniejszych aspektów
zdrowotnych związanych z umiarkowanym spożywaniem piwa oraz jego
składowych. Przytoczone badania pokazują wpływ spożycia piwa na stan
zdrowia człowieka, w tym niebezpieczeństwa wynikające z jego nadużywania. Jednakże trzeba również zaznaczyć, iż potencjał biologiczny piwa,
w tym jego działanie antyoksydacyjne oraz antyproliferacyjne mogą być
wykorzystane w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób
nowotworowych oraz innych schorzeń.

Wstęp

Piwo, jako napój fermentowany, towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, dowody na warzenie piwa sięgają
ponad 8000 lat temu i od tego czasu samo piwo, jak i jego
konsumpcja uległy znaczącej zmianie. W odróżnieniu od
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obecnego rekreacyjnego charakteru tego trunku, wcześniej
był on częścią podstawowej diety człowieka lub nawet gloryfikowanym napojem dla wojowników [1]. Mimo braków
w ówczesnej wiedzy ludzie uświadamiali sobie, iż piwo jest
produktem niepatogennym w odróżnieniu od wody, która mogła zawierać takie pasożyty, jak Entameba histolitica,
wywołującą chorobę zwaną czerwonką [2]. Jak większość
napojów alkoholowych, tak i piwo może być nadużywane.
W niektórych krajach wysoki współczynnik spożycia piwa
na mieszkańca doprowadził do znacznych zagrożeń zdrowotnych. W ostatnich latach wielokrotnie poruszaną kwestią jest naużywanie alkoholu, które ma nie tylko wymiar
zdrowotny, ale również społeczny. Nadmiernemu spożyciu
alkoholu można przypisać takie skutki, jak: nieporządek publiczny, wypadki drogowe, brutalne przestępstwa czy ciężkie
choroby, które pociągają za sobą konieczność długotrwałego leczenia i hospitalizacji [3]. Wiele prowadzonych akcji
społeczno-informacyjnych opiera się na badaniach, które
łączą nadmierne spożycie alkoholu z ryzykiem wielu chorób.
Jednakże te same badania pokazują, iż konsumenci spożywający niewielkie lub umiarkowane ilości alkoholu nie tylko
wydają się mieć lepsze długoterminowe wyniki zdrowotne
niż osoby nadużywające alkoholu, ale mogą też być zdrowsi niż abstynenci. Innymi słowy, w przypadku niektórych
chorób, częstość ich występowania była mniejsza u osób
pijących niewielkie ilości alkoholu niż u osób nadużywających alkoholu oraz u abstynentów. Takie zależności wykazano dla części chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób
układu kostnego, zaburzeń funkcji poznawczych, cukrzycy
typu II, a nawet ogólnej śmiertelności [4]. W odniesieniu do
piwa badania sugerują, że efekt ten może być związany nie
tylko z samym etanolem, ale także składnikami pochodzącymi ze słodu i chmielu, takimi jak kwas krzemowy (krzem)
i niektóre związki fenolowe. Jednym z częściej pojawiających
się przykładów jest wpływ umiarkowanego spożycia piwa na
częstość występowania nowotworów, takich jak nowotwór
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pęcherza moczowego, nowotwory przewodu pokarmowego
oraz częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. W obu przypadkach choroby te występują rzadziej
u osób pijących piwo w umiarkowanym stopniu [5].
Piwo jest produktem złożonym, zawierającym ponad
1000 możliwych do zidentyfikowania związków, które mogą
mieć potencjalne działanie na zdrowie człowieka. Ksantohumol i izoksantohumol to tylko dwa przykłady związków
o aktywności antyoksydacyjnej mających potencjał przeciwnowotworowy [6]. Co więcej, pojawia się wiele nowych
dowodów na to, iż piwo posiada wysoki potencjał antyoksydacyjny. Część autorów sugeruje również, iż całkowita ilość
przeciwutleniaczy zawartych w piwie jest niewiele mniejsza
niż w czerwonym winie, a co za tym idzie, związki pochodzące z piwa, a zwłaszcza z chmielu, chronią przed stresem
oksydacyjnym i wynikającym z niego uszkodzeniem komórek [7]. Jednak piwo może również zawierać związki szkodliwe, takie jak wspomniany wcześniej etanol czy rakotwórcze
nitrozoaminy, które mogą oddziaływać negatywnie [5].
Niniejszy artykuł stanowi przegląd danych literaturowych,
prezentujących wpływ konsumpcji piwa oraz poszczególnych
jego składowych na zdrowie człowieka.

Choroby układu kostno-stawowego
Mineralizacja kości jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących stan układu kostnego. Choroby kości związane z niedostateczną mineralizacją mogą
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wynikać z braku jednego z pierwiastków śladowych, czyli
krzemu (Si). Głównym źródłem tego pierwiastka w ludzkiej diecie są zboża i produkty ich przetwórstwa, takie jak:
płatki zbożowe, chleb czy piwo, które jest warzone z macerowanego, pełnoziarnistego słodowanego jęczmienia. Jak
wykazano, biodostępność krzemu w piwie jest wyższa niż
w innych produktach spożywczych powstałych z ziarna
i może być głównym źródłem krzemu u mężczyzn. Piwo
wyprodukowane z ziarna słodowanego zawiera dobrze
przyswajalny i biologicznie aktywny kwas ortokrzemowy
(H4SiO4) [8]. Wykazano również wpływ umiarkowanego
spożycia etanolu na wyższy stan mineralizacji kości, któremu przypisuje się właściwości antyresorpcyjne, jednakże
mechanizm tego zjawiska nie jest jeszcze w pełni wyjaśniony, aczkolwiek mineralizacja kości jest większa w przypadku osób preferujących piwo niż tych pijących inne napoje
alkoholowe (wino, napoje spirytusowe) [9]. Warto również nadmienić, iż ilość krzemu w piwie zależy od dwóch
głównych czynników. Pierwszym z nich jest rodzaj użytego
surowca, ponieważ wykazano, iż piwa warzone w 100%
ze słodów mają wyższe stężenia kwasu ortokrzemowego
w porównaniu z tym, które wyprodukowano z użyciem
surowców niesłodowanych lub cukru [10]. Drugim czynnikiem, który również wpływa na obniżenie stężenia krzemu
jest proces filtracji gotowego piwa [8]. Tak więc umiarkowane spożycie piwa może być korzystne dla zdrowia kości,
zapewniając zarówno składnik antyresorpcyjny jak i anaboliczny, czyli etanol oraz krzem.
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Choroby układu sercowo-naczyniowego
Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów zarówno w Polsce, jak i w całej
Europie. Do wspomnianej grupy chorób zaliczamy m.in.: nadciśnienie tętnicze, miażdżycę oraz udar mózgu [11].
W przeciwieństwie do obiegowego przeświadczenia na temat
spożycia alkoholu i chorób układu sercowo-naczyniowego,
wyniki badań kohortowych wykazują, iż niewielkie dawki
alkoholu mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych chorób, jednakże wpływ ten zaobserwowano u osób pijących
rzadziej niż codziennie [12]. Alkohol etylowy obniża ryzyko
wspomnianych chorób poprzez zwiększenie ilości HDL,
fibrynolizę oraz obniżenie agregacji płytek, a co za tym idzie
redukcję płytek miażdżycowych [13, 14]. Podobną zależność zaobserwowano w przypadku niedokrwiennego udaru
mózgu, jednakże tam wpływ spożycia niewielkich dawek
alkoholu był dużo słabszy niż w przypadku chorób sercowo-naczyniowych. Te same zależności były obserwowane
zarówno u osób pijących piwo, jak i inne napoje alkoholowe.
Natomiast u osób pijących większe dawki alkoholu, lub
pijących codziennie, zaobserwowano wzrost częstości występowania choroby wieńcowej, niewydolności serca, chorób
tętnic obwodowych, nadciśnienia tętniczego oraz udaru
krwotocznego [15].
Jednakże piwo jest bardzo złożonych napojem i oprócz
alkoholu etylowego zawiera również szereg związków wpływających korzystnie na stan układu sercowo-naczyniowego.
W piwie scharakteryzowano 6 klas związków flawonoidowych, w tym 31 związków o udowodnionym działaniu
na układ sercowo-naczyniowy. Głównymi flawonoidami
w piwie są: izoksantohumol, katechina, galusan katechiny, galusan epigallokatechiny, kaempferol i kwercetyna.
Udowodniono, iż spożycie tych flawonoidów pociąga za
sobą szereg zmian biochemicznych, takich jak: obniżanie
ilości cholesterolu, inhibicja procesu angiogenezy, zmniejszanie stanów zapalnych oraz stresu oksydacyjnego, które
są związane z obniżeniem ryzyka występowania wspomnianych wcześniej chorób [13]. Badania przeprowadzone
na niewielkiej grupie ochotników, która przez 3 tygodnie
przyjmowała dziennie 3 do 4 szklanek piwa (około 40 g
czystego etanolu dziennie) wykazały spadek o 35% ilości
białka CRP, które jest między innymi biomarkerem stanu
zapalnego oraz miażdżycy. Interesujące jest również to, iż
podobne badania wykonane z użyciem czerwonego wina
wykazały spadek CRP jedynie o 21%, natomiast u osób
spożywających 40 g etanolu dziennie w postaci ginu nie
zaobserwowano zmian w poziomie białka CRP [16].
Działanie piwa na częstość występowania chorób układu
sercowo-naczyniowego widoczne jest również w badaniach
nad poziomem cholesterolu (LDL i HDL) u osób spożywających umiarkowane ilości tego trunku. Spożycie piwa
wiąże się ze wzrostem ilości lipoprotein o wysokiej gęstości
(HDL), które zwane są również „dobrym cholesterolem”.
Natomiast lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL), zwane
również „złym cholesterolem”, są związkami podatnymi na
utlenianie przez reaktywne formy tlenu. Utleniony LDL
jest jedną z głównych przyczyn powstawania miażdżycy
poprzez wywoływanie stanów zapalnych, agregację płytek
krwi oraz upośledzanie funkcji śródbłonka nauczyć krwio-
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nośnych. Flawonoidy, w tym te z piwa, mogą działać na
wzrost odporności LDL na utlenianie przez redukcję reaktywnych form tlenu i azotu. Dodatkowo polifenole chelatują metale, takie jak miedź i żelazo, które również mogą
przyspieszać utlenianie LDL. Badania przeprowadzone
u zdrowych mężczyzn wykazały, iż spożycie 500 ml piwa
o zawartości alkoholu 4,5% ABV spowodowało podniesienie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza o 17%.
Wykazano również wpływ zawartych w piwie flawonoidów,
takich jak flawan-3-ol i flawanon, na zmniejszenie wchłaniania cholesterolu i kwasów tłuszczowych w przewodzie
pokarmowym [5].

Nowotwory

Nowotwory to grupa chorób charakteryzujących się
niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się
nieprawidłowych komórek w organizmie chorego. Choroby
nowotworowe od wielu lat stanowią drugą co do częstości
przyczynę zgonów na świecie, zaraz po chorobach układu
sercowo-naczyniowego [17]. Również w Polsce, w wyniku
chorób nowotworowych umiera rocznie przeciętnie 96
tys. osób, co stanowi jedną czwartą wszystkich zgonów
w naszym kraju [18]. Oprócz podłoża genetycznego jedną
z przyczyn powstawania nowotworów jest nieprawidłowa
dieta, w tym nadużywanie alkoholu, oraz styl życia [17].
Składniki zawarte w diecie, w tym te z piwa, mogą znacząco wpłynąć na szybkość procesu nowotworzenia oraz
procesu proliferacji komórek nowotworowych. Obiecujące
badania prowadzone na mysich modelach nowotworów
wykazały, iż myszy, którym do codziennej diety podawano
piwo rzadziej zapadały na nowotwory przewodu pokarmowego, wątroby, płuc i nerek. Wskazano między innymi
na obiecującą rolę ksantohumolu, pochodzącego z szyszek
chmielowych, jako środka chemoprewencyjnego, mogącego
modulować metabolizm substancji rakotwórczych i regulującego procesy cytotoksyczne i cytostatyczne. W badaniach
przeprowadzonych na liniach komórkowych wykazano,
iż ksantohumol ma działanie anty-inwazyjne na komórki
raka piersi. Postuluje się dwa mechanizmy mogące wyjaśnić
to zjawisko –jednym z nich jest pobudzanie przez ksantohumol kompleksu supresorowego E-kadheryna/katenina,
drugim natomiast promowanie przez ten związek apoptozy
(programowanej śmierci) komórek nowotworowych [19].
Podobne działanie postulowane jest dla galusanu epikatechiny, pochodnej katechiny pochodzącej z chmielu. Związek ten, podobnie jak wspomniany wcześniej ksantohumol,
ma działanie przeciwnowotworowe. W badaniach nad
nowotworami jelita grubego wykazano, iż galusan epikatechiny ma działanie proapoptotyczne oraz blokuje podział
komórek nowotworowych [20].

Inne schorzenia

Związek między spożyciem alkoholu a otyłością jest
niejasny. Panuje powszechne przekonanie, że picie piwa
promuje odkładanie się tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej („brzuch piwny”), natomiast wino nie powoduje takiego
efektu. Wiele badań wykazuje, że spożycie alkoholu podnosi ryzyko otyłości i związanych z nią chorób, jednakże
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wskazują one na energię pochodzącą ze spożytego alkoholu,
która została dodana do zwykłej ilości kalorii przyswojonych
z dietą [21]. Dodatkowo alkohol hamuje utlenianie tłuszczów pochodzących z diety, sprzyjając magazynowaniu ich
oraz może być prekursorem syntezy tłuszczów endogennych.
Brak jest dowodów na wpływ różnych napojów alkoholowych na przeciwdziałanie otyłości [22].
Celiakia jest poważną chorobą genetyczną układu pokarmowego, która może powodować wiele objawów, w tym:
osteoporozę, niedokrwistość, hipoplazję uzębienia i szkliwa,
nudności, skurcze i biegunki. Choroba ta występuje z częstotliwością od 0,1% do 1% w zależności od badanej populacji.
Objawy celiakii związane są z reakcją układu immunologicznego na konkretne sekwencje peptydów występujące
w grupie białek pochodzących z jęczmienia, pszenicy oraz
gatunkach zbóż pokrewnych [23]. Ponieważ słody jęczmienne i pszeniczne dominują w procesie warzenia piwa, a alergizujące peptydy mogą przetrwać cały proces produkcyjny,
niestety spożycie piwa będzie wpływało negatywnie na stan
układu pokarmowego osób z celiakią [24].

Podsumowanie

Coraz więcej ludzi zmienia swoje przyzwyczajenia tak,
aby prowadzić zdrowszy tryb życia. Najczęściej, oprócz
zwiększenia wysiłku fizycznego, zmieniają również swoją

dietę, między innymi eliminując z niej całkowicie alkohol.
Przyczyną takiego zachowania jest między innymi wzrost
samoświadomości konsumentów oraz prowadzone od wielu
lat kampanie społeczno-informacyjne, w których wskazywany jest negatywny wpływ napojów alkoholowych na zdrowie
człowieka. Wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakaz sugerowania
pozytywnego wpływu spożywania napojów alkoholowych
zdecydowanie utrudnia nie tylko komunikację z konsumentem, ale również szeroką prezentację badań naukowych.
Zgodnie z maksymą Dosis Facit Venenum, każda substancja,
lek czy środek spożywczy, przyjęty w nadmiarze może stać
się niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie
to stwierdzenie można odnieść do piwa. Prezentowane
w niniejszym artykule wyniki badań naukowych przedstawiają realne działanie piwa i związków w nim zawartych na
organizm człowieka. Podsumowując, u osób zdrowych, bez
chorób współistniejących, takich jak celiakia, umiarkowane
spożycie piwa może mieć pozytywny wpływ na zdrowie.
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Browary rzemieślnicze
potrzebują wsparcia
Marek Kamiński

prezes Polskiego Stowarzyszenia
Browarów Rzemieślniczych

D

o marca 2020 roku polskie piwowarstwo
rzemieślnicze rozwijało się bardzo dynamicznie
i szybko, corocznie notując pokaźne dwucyfrowe wzrosty. W ciągu niespełna 10 lat historii
nowofalowego piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce jako kraj
osiągnęliśmy więcej niż wiele państw europejskich, jesteśmy
zdecydowanym liderem piwowarstwa rzemieślniczego w naszym regionie. To zasługa zarówno 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.
Polska jest krajem tradycyjnie piwnym, geograficznie
leżącym w pasie krajów z dominującą kulturą piwa wśród
napojów alkoholowych, nawet jeśli te tradycje były na pewien
czas przerwane, a kultura piwna jest w trakcie odrodzenia.
Polscy smakosze lubią piwo i chętnie po nie sięgają, a browary
rzemieślnicze wychodzą im naprzeciw oferując różnorodność,
jakość, wyrazistość i smakowitość swoich piw.
W 2020 roku nie udało się utrzymać tempa wzrostu
z poprzednich lat, a szacowany przez Polskie Stowarzyszenie
Browarów Rzemieślniczych wzrost rynku piw rzemieślniczych
na poziomie ok. 4 proc. w ubiegłym roku należy uznać za
sukces. Straty spowodowane wielomiesięcznymi lockdownami
oraz utrzymujące się długo ograniczenia funkcjonowania lokali
gastronomicznych i sklepów okazały się nie do odrobienia.
Obecnie do zmagań ze społecznymi i ekonomicznymi
skutkami pandemii dochodzą kolejne problemy i wyzwania.
Wzmagająca się fala podwyżek, z którymi mamy do czynienia
na rynku paliw, gazu i energii elektrycznej, już w najbliższych
miesiącach może rozlać się na kolejne rynki. Planowanej przez
rząd podwyżce akcyzy towarzyszyć będą najprawdopodobniej
kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen surowców piwowarskich, opakowań czy transportu. Dotkną nas podwyżki opłat
za śmieci, opłaty produktowej, a przybierająca na sile inflacja
wpłynie na presję wynagrodzeń i wzrost kosztów pracy. Cena
piw wzrośnie.
Z oczywistych względów mikro i małe przedsiębiorstwa powinny zostać objęte szczególną pomocą, bo to one najbardziej
odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego
pandemią i podwyżkami, i będą te skutki odczuwać najdłużej
w sposób najbardziej dotkliwy. To przedsiębiorstwa bazujące
na pracy i kapitale prywatnych osób, z nieporównywalnie
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mniejszą siłą przetargową na rynku i z ograniczonym dostępem do źródeł finansowania, zwłaszcza teraz. W tej chwili dotkliwa
jest niepewność jutra, a jakiekolwiek planowanie jest bardzo utrudnione. Nasza przyszłość zależy od wielu czynników, w tym
dostępności do rynku, warunków funkcjonowania pubów i możliwości organizowania
imprez dla miłośników piw rzemieślniczych.
Obawiamy się zmniejszonego popytu na
piwa rzemieślnicze, zmniejszonych dochodów rozporządzalnych wielu konsumentów,
zmian w zachowaniach konsumenckich
wywołanych wirusem i społecznym dystansowaniem. Teraz jak nigdy jest czas na wsparcie polskich
browarów rzemieślniczych i to zarówno ze strony państwa, jak
i konsumentów.
Od dłuższego czasu apelujemy do władz o możliwość
sprzedaży zdalnej piwa. Sprzedaż zdalna dałaby możliwość
zastąpienia tradycyjnych kanałów sprzedaży, jednakże zgodnie
z obowiązującymi obecnie regulacjami wykorzystanie ich
naraża sprzedających na poważne sankcje. Co szczególnie
istotne, obowiązujące przepisy uchwalone zostały blisko 40 lat
temu, w zupełnie odmiennej sytuacji ustrojowej, gospodarczej
i technologicznej, w najmniejszym nawet stopniu nieoddającej
ducha praw bliższego współczesności. Zgoda na sprzedaż z dostawą jest rozwiązaniem koniecznym i oczekiwanym od wielu
lat, absolutnie kluczowym jednak dziś, w chwili gdy pandemia
pokazała, jak kruche mogą być możliwości realizacji sprzedaży
w tradycyjnych kanałach. Warto podkreślić, że rozwiązanie,
które proponujemy, nie wiąże się z najmniejszym obciążeniem
dla budżetu państwa, a może zdecydowanie poprawić sytuację najmniejszych browarów. Oczekiwana przez nas zmiana
w przepisach powinna zawierać bezpośrednie przyzwolenie na
dostawę napojów alkoholowych zakupionych u przedsiębiorców posiadających już ważne zezwolenie na sprzedaż.
Polska jest obecnie jedynym państwem UE, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży zdalnej. Sprzedaż piwa na
odległość jest możliwa we wszystkich, poza Polską, państwach
UE.
Sprzedaż online w branży FMCG dynamicznie rośnie i będzie dalej rosła, a producenci piwa pozostają grupą całkowicie
wykluczoną z możliwości prowadzenia sprzedaży zdalnej.
Nie można też zgodzić się z argumentem, że umożliwienie
sprzedaży zdalnej piwa spowoduje wzrost jego spożycia, gdyż
sprzedaż zdalna zastąpi jedynie, i to w niewielkim stopniu,
stacjonarne kanały sprzedaży, które obecnie funkcjonują ze
znacznymi ograniczeniami i wywołanymi tym problemami
ekonomicznymi.
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Browar Trzech Kumpli będzie rozwijać linie piw
kwaśnych, bezalkoholowych oraz leżakowanych
w drewnianych beczkach
Dynamicznie rozwijający się browar kraftowy Trzech
Kumpli po sukcesie rynkowym piw z linii nowofalowej
i klasycznej zapowiada, że będzie sukcesywnie rozwijał swe
pozostałe kolekcje piw. Chodzi o piwa bezalkoholowe z serii
“Unplugged”, piwa kwaśne z serii “Kwaśne Warki” oraz piwa
mocne, leżakowane w drewnianych beczkach po destylatach.
Rosnąca popularność piw bezalkoholowych we wszystkich segmentach rynku browarniczego zachęciła właścicieli Trzech Kumpli do podjęcia decyzji o poszerzeniu linii
“Unplugged” (z ang. “bez prądu”) o kolejne marki. Piwowarzy browaru zapowiadają, że ich kolejne bezalkoholowe
wypusty - podobnie jak dotychczasowe – będą wiernymi odwzorowaniami alkoholowych odpowiedników konkretnych
piwnych stylów. Obok IPA Unplugged, Stoutu Owsianego
Unplugged oraz Witbiera Unplugged pojawią się więc nowe
bezalkoholowe, popularne style. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Trzech Kumpli sprzedali wartościowo o 50%
więcej piw z tej serii niż w całym 2020 r.
Popularność piw z linii “Kwaśne Warki” to z kolei, wg
Piotra Sosina – założyciela i piwowara koncepcyjnego Trzech
Kumpli – “najlepszy dowód na to, że polski rynek miłośników piwa jest coraz bardziej wymagający, a edukacja konsumenta końcowego przebiega bardzo szybko. Mamy na rynku
coraz więcej świadomych i poszukujących nowych smaków
piwoszy, którzy przeszli na “kolejny etap wtajemniczenia”.
Właśnie tacy najczęściej wychodzą poza utarty schemat
“IPA-Pils-jakieś ciemne” i sięgają po coraz trudniejsze style”.
Trzech Kumpli warzą kwaśne piwa od kilku lat i ich popularność stale rośnie. Co ciekawe, konsumenci chętniej sięgają
nawet po bardzo klasyczne, z pozoru nudne style, jak Berliner Weisse oraz Gose bez dodatków owocowych. “Jesteśmy
chyba jedynym browarem w Polsce, który ma jednocześnie
dwa bardzo klasyczne kwaśne piwa w ofercie – Berliner
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Weisse Saute oraz Gose Saute. Ich popularność jest dla nas
prawdziwym zaskoczeniem, pozytywnym oczywiście.” –
przyznaje Kuba Rosiek, odpowiedzialny w Trzech Kumplach
za planowanie produkcji i rozwój produktowy. “Poważnie
rozważamy wystartowanie linii piw dzikich, fermentowanych spontanicznie w wielkich drewnianych tankach” –
dodaje Rosiek.
Trzech Kumpli zamierzają również odważniej inwestować
w rozwój programu piw mocnych, leżakowanych w drewnianych beczkach
po destylatach. Ta
swoista nisza w niszy
piw kraftowych rozwija się od początku
piwnej rewolucji
w Polsce, a dzisiaj nie
ma już rzemieślniczego browaru, który
nie eksperymentowałby ze starzeniem
piwa w najczęściej
dębowych beczkach.
“Leżakujemy nasze
piwa w beczkach po
burbonie, rumie, amerykańskiej whiskey, sherry, czerwonym
winie, czasem zaszczepiamy je dodatkowo dzikimi drożdżami lub bakteriami, by dodatkowo rozwinęły kolejną warstwę
smakową i aromatyczną. To prawdziwie prestiżowe dla nas
piwa.” – podkreśla Sosin. Piwa tzw. “barelejdż” dostrzegła
już gastronomia, w której coraz częściej można spotkać piwa
tego typu jako food pairing do deseru lub alternatywny
aperitif. Browary kraftowe właśnie tutaj doszukują się największej szansy dla siebie na rozwój rynku dla tych bardzo
trudnych i drogich w produkcji piw.
W 2020 r. Browar Trzech Kumpli uwarzył blisko
11 tys. hl piwa, które w przeważającej ilości przeznaczone
było na rynek polski. Za granicą piwa z charakterystyczni
trzema kumplami w logo dostępne też były w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Czechach, we Włoszech, na
Słowacji i Ukrainie.
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Rozwiązania Pall usprawniają proces
filtracji hard seltzer
Hard seltzer cieszy się rosnącą popularnością pośród konsumentów dbających
o zdrowie. Łatwiejszy dostęp do informacji dietetycznych sprawił, że konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb żywieniowych, a decyzje
o zakupie opierają nie tylko na smaku, ale także na czynnikach zdrowotnych.
Dzięki niskiej kaloryczności i obniżonej zawartości alkoholu 4–5%, hard seltzer przyciąga uwagę dbających o zdrowie kobiet
i mężczyzn w każdym wieku. Często nie zawiera glutenu, dzięki czemu stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych napojów alkoholowych. Wysoka atrakcyjność tego produktu napędza sprzedaż. Firma badawcza IWSR przewiduje, że kategoria ta w najbliższych latach
osiągnie wartość 20,9% CAGR (compound annual growth rate – złożona
roczna stopa wzrostu)1.

Wyzwanie
Produktem bazowym dla napojów hard seltzer jest zazwyczaj
neutralny alkohol, wino, słód lub cukier. Chociaż istnieje pewna
różnorodność wśród napojów hard seltzer, większość z nich to przezroczysty, zwykle bezbarwny napój. Uzyskanie bezbarwnej, bezsmakowej bazy jest kluczowym krokiem, który może stanowić pewne
wyzwanie. Po fermentacji hard seltzer może zawierać zmętnienia
i posiadać lekkie zabarwienie, gdyż zastosowane do jego produkcji
drożdże zachowują się inaczej niż podczas fermentacji produktu takiego jak piwo i mogą tworzyć produkty uboczne fermentacji, które
z kolei mogą negatywnie wpływać na smak i zapach. Wykorzystanie
sproszkowanego węgla aktywnego (PAC) jest tradycyjną metodą stosowaną w przemyśle spożywczym do adsorpcji, umożliwiającą usuwanie zapachów, odbarwianie lub usuwanie śladowych zanieczysz-

Moduł SUPRAdisc AKS

Moduł SUPRAdisc II

Obudowa SUPRAdisc
czeń. Chociaż jest to skuteczne, pracochłonność, długi czas kontaktu
węgla z produktem i związane z tym koszty obsługi i czyszczenia
przesądzają o najistotniejszych wadach tej metody.
Owocowy posmak w hard seltzer jest wrażliwy na temperaturę,
może też być utracony przy niewłaściwej dekoloryzacji lub redukcji
alkoholu. Niski poziom pH oraz obecność CO2 ogranicza możliwość
zanieczyszczenia mikrobiologicznego, ale niski poziom alkoholu
w połączeniu z brakiem chmielu lub siarki sprawia, że napoje hard
seltzer są wrażliwe na zakażenia mikrobiologiczne. Stosowane owoce są źródłem różnych mikroorganizmów (drożdży, bakterii), które
mogą być przyczyną zepsucia się produktu.
Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na profil smakowy
hard seltzer, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej technologii.

Schemat produkcyjny dla 35hl/h

Schemat produkcyjny dla 35hl/h
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Klarowanie i usuwanie koloru
Przed przystąpieniem do usuwania koloru, należy przeprowadzić
etap klarowania, w celu usunięcia drożdży, zmętnień i innych ciał
stałych, które mogą być tam obecne. Skuteczna filtracja różnych baz
może być osiągnięta przy użyciu modułów filtracyjnych Pall SUPRA
lub systemów filtracji z przepływem crossflow.
Moduły SUPRApak™ firmy Pall są najnowszym osiągnięciem
w dziedzinie filtracji opartej na płytach filtracyjnych. Moduły te mają
powierzchnię filtracyjną większą niż konkurencyjne moduły dyskowe i unikalną konfigurację przepływu, która maksymalizuje filtrację
i adsorpcję.
Dla zastosowań o większej zawartości zanieczyszczeń polecane są
moduły SUPRAdisc™ II. Charakteryzuje je solidna konstrukcja modułu, który – dzięki płycie drenażowej rozdzielającej dwie sąsiadujące
ze sobą płyty filtrujące - może wytrzymać duże obciążenia cząstkami
zanieczyszczeń, jak również zapewnia doskonałą odporność na ciśnienie wsteczne.
W przypadku usuwania koloru, instalowane w zamkniętych obudowach moduły Pall SUPRAdisc AKS z węglem aktywnym eliminują
wady PAC. W celu utrzymania zdolności adsorpcyjnych w modułach
AKS, węgiel jest zintegrowany z matrycą filtra bez użycia jakichkolwiek środków wiążących.
Klienci firmy Pall doszli do wniosku, że stosując moduły SUPRAdisc II serii K oraz impregnowane węglem moduły z serii SUPRAdisc
AKS, mogą osiągnąć wysoce efektywne odbarwienie bazy słodowej.
Typowym układem jest umieszczenie modułów AKS za wirówką
i modułami SUPRAdisc II w celu usunięcia koloru z neutralnej bazy.
Klienci wybierają połączenie technologii SUPRA i AKS, ponieważ
zapewnia to opłacalne rozwiązanie, szybsze wdrożenie i szybszą dostawę zamówionego układu filtrów oraz małe nakłady inwestycyjne.
Takie połączenie oferuje też niskie ryzyko inwestycyjne, co stanowi
efektywną opcję przy rozwijaniu nowych produktów i wprowadzaniu
ich na rynek.

Winogrona

Słód

Baza winna

Baza słodowa

Cukier
Baza cukrowa

Mieszanie składników & fermentacja
Fermentowana baza
Klarowanie

Baza
spirytusowa

Sprawdzanie i korekta
koloru, alkoholu, kaloryczności, aromatu, etc.
Czysta baza seltzer
Dodanie aromatu

Karbonizacja i mieszanie końcowe
Filtracja sterylna
Pakowanie
Schemat procesowy

System CFS NEO
Dla przykładu, jeden z klientów użył dwóch obudów w układzie
szeregowym z odpowiednimi modułami SUPRAdisc, co zaowocowało produkcją około 40 000 hl neutralnej bazy alkoholowej rocznie.
Format modułów SUPRA jest łatwym w użyciu, zamkniętym układem, który zajmuje małą powierzchnię podłogi. Chociaż etap klarowania przed AKS nie jest bezwzględnie wymagany, jest on wysoce zalecany w celu optymalizacji wydajności i żywotności AKS.
Zalety modułów SUPRA:
niskie koszty utrzymania, prosta obsługa i czyszczenie,
kompaktowa konstrukcja filtra, co ogranicza powierzchnię zajmowanej podłogi,
małe zapotrzebowanie na nakłady inwestycyjne CAPEX, niskie
ryzyko inwestycyjne przy produkcji nowych produktów,
możliwość dostosowania do różnorodnych wymagań produkcyjnych.
Dla producentów wchodzących na rynek hard seltzer i produkujących większe objętości, systemy filtracji membranowej Pall z przepływem crossflow mogą być połączone z dalszymi etapami filtracji nano
lub RO, oferując idealne rozwiązanie do klarowania i odbarwiania. Te
w pełni zautomatyzowane systemy membranowe minimalizują odpady, zużycie wody i mediów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności
produkcji. Membrany mogą być regenerowane w celu uzyskania długiej żywotności, co skutkuje krótkim okresem zwrotu inwestycji.

Aromat i stabilizacja mikrobiologiczna
Niewielka zawartość węglowodanów, cukrów, alkoholu i białka
powoduje, że opracowanie właściwego profilu smakowego hard seltzer może być wyzwaniem. Dlatego ważny jest dobór odpowiedniej
technologii. Membranowe wkłady
filtracyjne firmy Pall mogą wydłużyć
okres przydatności do spożycia przy
jednoczesnym zachowaniu oryginalnego smaku. Stabilizacja mikrobiologiczna osiągana jest dzięki filtrom,
które mogą być instalowane w pojedynczych obudowach lub w rozwiąGeneDisc Cycler
zaniu systemowym, takich jak CFS
NEO, umieszczanych przed rozlewem. Unikanie obróbki termicznej, takiej jak pasteryzacja, pozytywnie wpływa na smak produktu. Rodzina filtrów świecowych Pasteurizer
Replacement PARE Pall oferuje wybór specjalnie opracowanych filtrów
wstępnych i końcowych odpowiadających indywidualnym wymaganiom produktu oraz wyzwaniom mikrobiologicznym.
Dodatkowo, w celu kontroli jakości procesu produkcyjnego hard
seltzer i dopuszczenia gotowego produktu do sprzedaży, Pall oferuje
technologię GeneDisc®. System GeneDisc to metoda PCR służąca
do prostej, szybkiej i precyzyjnej detekcji mikroorganizmów.
Zapewnienie jakości mediów, takich jak: woda, para i gaz, jest
ważne w celu eliminacji niepożądanych cząstek, unoszących się w powietrzu oraz widocznych zanieczyszczeń. Pall ma udokumentowane
doświadczenie w zapewnianiu najwyższego poziomu ochrony dzięki
zatwierdzonym filtrom usuwającym drobnoustroje i bakteriofagi.
______________
Referencje
1
https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-Releases-New-Global-Data_29May19.pdf
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Kijem, czy marchewką…
czym polskie browary wabią klienta

Paweł Błażewicz

Z

anim przejdę do mojego subiektywnego zestawienia
kilku „przynęt” zarzucanych na konsumenta w celu
zwabienia go przed zastawioną piwami półkę, a następnie złowienia go na to, czy inne piwo muszę
podkreślić dwa kluczowe zagadnienia.
Po pierwsze i najważniejsze chciałbym zaznaczyć, że nie
oceniam żadnej z przytaczanych poniżej metod. Każdy podmiot, który je wykorzystuje robi to we własnym interesie i realizując własne założenia biznesowe. To, że je zauważam jest
jedynie świadectwem tego, że są widoczne dla mnie – piwnego
konsumenta.
Po drugie podejmuję ten temat, gdyż moim zdaniem
jesteśmy świadkami pewnego rodzaju zmiany trendów w piwowarstwie. Co prawda zmiany te wydawały się wyłaniać na
horyzoncie, ale wydarzenia ostatnich miesięcy (pandemiczne
oraz gospodarcze) spowodowały znaczące ich przyspieszenie.
Obserwujemy marginalizację handlu specjalistycznego
piwem oraz ofensywę najmniejszych producentów w największych i najpopularniejszych kanałach sieciowych. Widzimy
poważne problemy ważnego dla piwa segmentu HoReCa, który
wciąż liże rany po długim lockdownie i będzie się odbudowywał jeszcze jakiś czas. Widzimy, że zaostrza się rywalizacja
pomiędzy poszczególnymi branżami alkoholowymi. Branża
spirytusowa dość aktywnie lobbuje w celu wprowadzenia zmiany systemu akcyzowego, który za cenę rezygnacji z typowych
zachodnioeuropejskich rozwiązań podniósłby atrakcyjność
wyrobów wieńczonych banderolą.
Co jednak najważniejsze Polska – podobnie jak inne piwne
potęgi – Czechy, czy Niemcy – złapała zadyszkę. Do tej pory
byliśmy przekonani, że za sprawą bardzo prężenie działającego segmentu browarów najmniejszych uda się nam zachować
atrakcyjność piwnej oferty. Niestety, mimo całego kolorytu
wprowadzanego na rynek w ostatnim dziesięcioleciu, ostatnie
trzy lata to zmniejszone zainteresowanie Polaków piwem. Ba!
W roku 2020 wypiliśmy najmniej piwa od dekady! Oczywiście
spadek możemy tłumaczyć pandemią, czy pogodą. Możemy
osłabiać siłę tego ciosu dla całej branży przez zauważanie pozytywnych trendów, czyli boom produktów bezalkoholowych, czy
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premiumizację konsumowanego piwa. Nie zmienia to jednak
faktu, że w najnowszych dziejach branży nie mieliśmy sposobności obserwować trzech lat spadków pod rząd.
Musimy zatem sytuację rynkową obserwować bacznie
i przyglądać się jej z każdej możliwej strony, gdyż niebotycznie rosnące koszty produkcji i spodziewane wzrosty obciążeń
podatkowych mogą trend spadkowy wzmacniać.
A co to oznacza? Oznacza to jeszcze większe komplikacje
w prowadzeniu piwnego biznesu, jeszcze większą konkurencję
o własny kawałek rynkowego tortu. Stąd też kilka typowych
działań chciałbym opisać poniżej.

Przyprowadź swojego klienta
Pierwsza grupa działań, która ma podnosić atrakcyjność
oferty browarów, to działania skupione na rynku, czy precyzyjniej handlu. Są to działania kluczowe, gdyż bez półki, na której
można postawić piwo, praca piwowarów byłaby pozbawiona
jakiegokolwiek sensu.
Nie ma co się łudzić – mówiąc o handlu mam na myśli
dostęp do graczy największych funkcjonujących w formie
sieciowej. Nieważne, czy jest to sieć kilkunastu super-, czy hipermarketów, ponad tysiąc sklepów wielkopowierzchniowych,
a może kilka tysięcy sklepików wciśniętych w każdą wolną
przestrzeń na rogu – to tu dzieje się sprzedaż. Jak bardzo jest
to widoczne można zaobserwować w sprawozdaniu browarów
zrzeszonych w PSBR. Browary bez dostępu do handlu detalicznego zaliczyły w roku ubiegłym tąpnięcie, a te dostępne w handlu specjalistycznym zaliczyły rok na minusie. Natomiast te,
którym udało się wstąpić do sieciowego nieba mimo pandemii
zaliczyły progres!
Jak zatem można stymulować atrakcyjność browaru w tym
modelu? Elementem pierwszym jest „in-out”, czyli oferta
ograniczona czasowo. Oczywiście może to być czasowy dostęp
do danego (znanego) produktu na półkach sieci. Jednak o wiele
skuteczniejszą formą jest in-out premierowy. Oznacza to, że
na sklepową półkę trafia produkt, który nie będzie tam na
stałe, a co więcej jest to piwo premierowe niedostępne nigdzie
indziej.
To najatrakcyjniejsza forma ukierunkowania klientów
zainteresowanych danym produktem, czy wręcza fanów
danego browaru pod konkretny sklepowy adres. To rozwiązanie w modelu win-win. Sieć wysyła do browaru komunikat –
„zapewnię dostępność twojego piwa na swojej półce, ale musisz
przyprowadzić mi swojego klienta”. Nie ma co się dziwić, że
każdy z browarów chętnie korzysta z tej formy i wydaje się, że
w kolejnych miesiącach sytuacja ta będzie się umacniać.
Warto także zauważyć, że dotychczas najpopularniejszym
modelem było wykorzystanie magnetyzmu browaru, by skierować zainteresowanie klientów do danej sieci. Jednak mamy już
przykłady, gdy w model ten jeszcze mocniej angażuje się konsumenta. Otóż sieci Lidl i Kaufland wraz z Pintą i Brokreacją
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realizowały, czy będą realizować model oferowania piw, które
pojawią się na sklepowych półkach, ale autorami ich receptur
będą piwowarzy domowi wyłonieni w drodze konkursu. To na
chwilę obecną chyba najmocniej wiążący klienta, producenta
i sprzedawcę model handlowy.
We wstępie tekstu zażegnywałem się także, że nie będę
negatywnie wypowiadał się na temat najmocniejszych piwnych
akcji. Jednak w tym wypadku nie mogę dotrzymać danego słowa. Mam tu na myśli bardzo – podkreślę to raz jeszcze - bardzo
złą praktykę oferowania przez największe sieci olbrzymiej ilości
darmowego piwa. Byłem przekonany, że praktyka ta odchodzi
w niepamięć i zachowa się jako relikt co najwyżej w kategorii
piw ekonomicznych. Niestety w tym roku stało się to narzędziem rywalizacji handlowych gigantów 2+2, 4+4, 12+12
to piwne akcje, które miały przyciągnąć klientów do sklepów.
Wszyscy bronią się tym twierdząc, że to samodzielne działanie
sieci. Jednak sam produkt i jego „darmowa” ilość ściąga ciemne
chmury nie na sieci, a na browary.

Zataczamy okrąg
Drugim równie ważnym elementem, którym browary
starają się przyciągnąć uwagę konsumentów jest budowanie
atrakcyjności danego producenta.
Jeżeli chodzi o nowości rynkowe to wyraźnie widoczny
jest proces zastępowania wprowadzania nowych piw do oferty
przez in-out’y. Piwne półki uginają się wręcz od piwa i włączenie do stabilnie rotującej oferty nowego piwa jest bardzo
trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. In-out jest lepszy na
praktycznie wszystkich polach. Po pierwsze włącza do oferty
maluchów, którzy na dany termin są w stanie przygotować
dużą (z miejsca sprzedawaną) partię piwa. Po drugie jest to
rozwiązanie optymalne logistycznie. Browar nie utrzymuje
produkcji ciągłej i nie czeka na zamówienia. Przygotowuje
dane piwo, rozlewa, dostarcza do sieci i czeka na płatność. Po
trzecie sieci korzystają z tego rozwiązania jako usprawniającego handel – nie budują indeksów produktów o niepewnej
przyszłości, są natomiast w stanie pozostać atrakcyjnymi pod
względem handlowym i zarządzać ruchem konsumenckim.
Zatem wydaje się, że nieustanne wzmacnianie sieci będzie nieustannie wzmacniało rolę in-out’u oraz konkurencję browarów
w tym obszarze.
Bardzo ciekawym elementem jest też to, że po blisko dziesięciu latach mamy do czynienia z budowaniem atrakcyjności
browaru opartej na bardzo wyrazistej marce osobistej. Warto
na marginesie zauważyć, że owa symetria jest tym ciekawsza,
że jej osią jest browar, który stał się przedmiotem transakcji.
Jesteśmy zatem w tym samym miejscu: silna osobowość (niegdyś tradycjonalista, teraz liberał), misja (zachowania tradycji
kontra rewolucja), no i rzecz najważniejsza zdecydowane poglądy (choć w obu przypadkach akcentowane przez mocne wystąpienie obyczajowe). Słowem ta forma budowania wyrazistej
obecności na rynku wciąż musi być skuteczna…

Najtrudniejsza sztuka
No i na koniec sprawa najważniejsza. Wciąż funkcjonujemy
na rynku, na którym atrakcją dla konsumenta może być…
piwo!
Przyznam, że sam już nie wiem, czy poprzednim zdaniem
chciałem wyrazić ulgę, że nasza działalność obraca się wciąż
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Our microbreweries
are characterized
by high quality and
professional workmanship
Nasze browary
charakteryzują się wysoką
jakością i profesjonalnym
wykonaniem.
5-6 listopada otwieramy
nowy browar w Polsce.
Browar Pukal, Kraków ul.
Krakowska 30. Zapraszamy!
wokół piwa, czy raczej obawę, że przyjdzie dzień gdy samo
piwo, które będzie stało na sklepowych półkach będzie jedynie dodatkiem do marketingowej kreacji… nieważne.
Dopóki jest tak, że konsument sięga po piwo pozostaje
mi wskazać kilka trendów, które są w stanie przyciągnąć
Kowalskiego.
Po pierwsze beczki – trend, który wydawał się najmocniej rokujący, a który przeszedł zdecydowaną metamorfozę.
Beczki są tyle fascynujące, co kłopotliwe. Po pierwsze wykorzystać można je efektywnie raz, no może dwa. Po drugie,
aby je docenić trzeba wiedzieć jakich charakterystycznych
nut szukać w gotowym piwie (a o tym nie wiedzą wszyscy
konsumenci). Po trzecie w końcu beczki po innych alkoholach są drogie, a co za tym idzie, równie drogie i niedostępne
jest piwo w nich leżakowane. To wszystko składa się na to,
że beczki wciąż pozostają trendem ważnym, ale stają się
jeszcze bardziej elitarne. Piwa w nich leżakowane są kierowane do bardzo wąskich i mocno zaangażowanych grup
konsumentów, którzy są w stanie docenić produkt i ponieść
koszty jego wytworzenia. A co to oznacza dla szerszego
rynku – pewnie powrót do piw leżakowanych nie w beczkach, ale z udziałem wiórków dębowych lub z beczek. Jeżeli
przyjrzymy się branży winiarskiej to ma to potencjał.
Po drugie owoce – już nie tylko dla plażowiczów, ale także dla koneserów. Do pewnego momentu piwo z udziałem
soku uznawane było za oznakę obciachu. Jednak w ostatnich
latach soki owocowe i pulpy wracały do łask, aż w ostatnim
czasie podbiły nawet scenę kraftową. Dziś piwa bazujące na
owocach są must have każdego browaru. I nie jest to kwestia
mody, ale także oczekiwań klientów, którzy po prostu lubią
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www.pacovske.cz
owocowy smak. A dotyczy to zwłaszcza młodych dorosłych,
czyli najatrakcyjniejszej kategorii konsumentów. Czy będziemy świadkami pojawiania się kolejnych owocowych wariacji,
czy ograniczenia ilości smaków do kilku podstawowych
pokaże czas.
No i na koniec wypadałoby rzec… w końcu swoje chwalicie, bo inne już znacie. W ostatnim roku widać kolejny
wzrost zainteresowania polskimi akcentami piwowarskimi.
Cały czas obserwujemy, jak piwowarzy niczym z plasteliny
lepią kolejne warianty porteru bałtyckiego, pokazując jak
ciekawe mogą być efekty tych eksperymentów. To bardzo
dobry krok, bo daje synergiczny efekt kreatywności polskich
piwowarów oraz promowanie stylu kojarzonego z naszą
tradycją.
Podobnie widać rosnące zainteresowanie polskimi chmielami. Piwa na zapomnianych lub rodzących się na naszych
oczach odmianach chmielu skutecznie konkurują z piwami
bazującymi na odmianach z Nowego Świata. Bardzo mnie
to cieszy, bo wydaje się, że jest to sposób na zaznaczanie
naszej obecności na piwnej mapie świata. Co równie ważne,
działania takich ambasadorów polskiego chmielu jak Paweł
Piłat dają polskim piwom szanse na obecność zarówno na
półkach kierowanych do miłośników klasycznej goryczki, jak
i na półkach kuszących smakami letnich owoców.
Wchodzimy w kolejny sezon piwowarski, pełen niepewności, obaw, ale także szans… szans dla tych, którzy będą
znajdowali skuteczne sposoby na oferowanie swoich piw
w sklepach, ciekawie o nich opowiadali i przekonywali do
ich zakupu. Oby udawało się to nam wszystkim!
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Jakość goryczki chmielowej
w piwach - od czego zależy?
Krzysztof Baranowski
Wyniki badań przeprowadzonych w wielu ośrodkach
naukowo-badawczych wskazują na zróżnicowany udział
składników związków goryczkowych w piwie w tworzeniu
charakterystycznej goryczki w piwie. Ko-humolon, którego zawartość w alfa-kwasach odmian chmielu/produktów
chmielowych wynosi 20–45% jest bardziej reaktywny od
pozostałych składników alfa-kwasów: ad- i n-humulonu
i szybciej izomeryzuje do izo-ko-humulonu podczas gotowania brzeczki. Piwa o mniejszym procentowym udziale
izo-ko-humulonu w izo-alfa-kwasach wykazują z reguły przyjemniejszą goryczkę, co wskazuje na to, że izo-ko-humulon
tworzy w piwie gorszą jakościowo goryczkę niż izo-adi izo-n-humulon. Potwierdzają to istotne, ujemne współczynniki korelacji liniowej R (od -0,6 do -0,8) wyników
ocen sensorycznych goryczki badanych próbek piwa z wynikami zawartości w tych próbkach izo-ko-humulonu w izo-alfa-kwasach. Z tego powodu odmiany chmielu/produkty
chmielowe o niskim (20–25%) udziale ko-humulonu w alfa-kwasach i o normatywnym stopniu zestarzenia (udziale żywic twardych w żywicach ogółem nie przekraczającym 18%)
są rekomendowane do produkcji piw o średnio intensywnych
chmielowych akcentach smakowo-zapachowych i szlachetnej
goryczce o poziomie 27–35 j. IBU (np. klasycznych
piw Pilsner).
Warto jednak nadmienić, że wspomniane badania były
prowadzone na jednorodnych piwach chmielonych różnymi
dawkami różnych odmian chmielu/produktów chmielowych.
Biorąc pod uwagę dużą rozpiętość i intensywność różnych
akcentów smakowo-zapachowych w wielu piwach nie można
wykluczyć, że ujemny współczynnik korelacji liniowej R
może być mniej istotny (szczególnie w przypadku piw mocno chmielonych o wysokim poziomie goryczki chmielowej
i bardzo intensywnych akcentach smakowo-zapachowych).
Z reguły wykazują one także podwyższoną zawartość polifenoli z chmielu/produktów chmielowych o naukowo potwierdzonych właściwościach prozdrowotnych, które mogą jednak
wprowadzać do piwa mniej przyjemne akcenty goryczkowe.
W przypadku piw smakowych należy uwzględnić zawartość polifenoli w stosowanych owocach lub ich ekstraktach.
Dobrze zbilansowany w nich poziom zawartości polifenoli
chmielowych i polifenoli z owoców lub innych składników
może zapewnić odpowiednią jakość ich goryczki oraz cech
smakowo-zapachowych. Zalecane jest, aby zawartość polifenoli w piwach nie przekraczała 200–250 mg/l.
Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2007–2008
w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Zakładzie Technologii Piwa i Słodu w Warszawie wykazały, że ekstrakty CO2 z odmian chmielu Marynka i Lubelski
zawierają średnio 14 razy mniej polifenoli niż chmiel, z którego zostały wyprodukowane. Jest to spowodowane niskim
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stopniem ich wyekstrahowania z granulatów chmielowych
w niepolarnym ciekłym dwutlenku węgla. Natomiast
ekstrakty etanolowe zawierały tylko 0,7 razy mniej polifenoli niż chmiel, z którego zostały otrzymane, lecz pod
względem ich zawartości przewyższały średnio 9-krotnie
ekstrakty CO2.
Polifenole oraz związki fenolowe zawierają także wytłoki
(np. z czarnej porzeczki i z aronii po produkcji soków),
a także chmieliny po ekstrakcji chmielu w CO2. Skuteczną metodą odzyskiwania ich z wytłoków oraz z chmielin jest
ekstrakcja w etanolu, a następnie zagęszczenie ekstraktów
pod próżnią. Czarna porzeczka zawiera głównie flawonoidy
i antocyjany, nadające jej charakterystyczną barwę, a także
wykazujące podobnie jak witamina C przeciwutleniające
właściwości. W owocach czarnej porzeczki występują kwasy
fenolowe jak kwas p-kumarowy, kawowy, ferulowy i chlorogenowy oraz składniki flawonoidów, jak katechina i epikatechina. W skład flawonolów czarnej porzeczki wchodzi rutyna i kwercetyna. Aronia z kolei jest jednym z najbogatszych
źródeł antocyjanów w przyrodzie. Zawartości tych związków
podawane przez różnych autorów znacznie się różnią:
od 300 do 4669 mg/100 g. Związki te obok pochodnych
kwasów hydroksybenzoesowych, katechiny, kwercetyny, podobnie jak witaminy C, E, A należą do tzw. antyutleniaczy
– wymiataczy wolnych rodników, które uszkadzają strukturę
komórkową organizmu.
Spadek zawartości polifenoli i związków fenolowych
w zagęszczonych ekstraktach z wytłoków z czarnej porzeczki i z aronii wynosił odpowiednio 8–12% i 22–25%
po 6 i 9 miesiącach przechowywania bez dostępu światła
i w temperaturze 5–6 ºC, co wskazuje na celowość wykorzystania ich nie później niż po 6 miesiącach od daty ich
wyprodukowania.
Możliwe jest więc regulowanie poziomu zawartości
polifenoli w piwach o wyższej zawartości związków goryczkowych (IBU) przez stosowanie do ich produkcji
w odpowiednich proporcjach chmielu, granulatów i ekstraktów chmielowych, a także owoców i ich ekstraktów lub
ekstraktów z wytłoków owocowych i chmielowych.
Możliwe jest także kształtowanie oryginalnych smaków,
zapachów i barw nie tylko piw, ale także wódek czystych
i kolorowych oraz herbat owocowych typu „ice”, galaretek
i kisieli owocowych przez dodatek zagęszczonych ekstraktów
z wytłoków z czarnej porzeczki, aronii i z chmielin. Potwierdziły to wstępne, wysokie oceny sensoryczne takich produktów (zapachu, smaku oraz barwy), wynoszące od 4,5 pkt do
5,5 pkt wg 6-punktowej skali. Wg oceniających, w porównaniu z oryginalnymi produktami wykazywały one bardziej naturalny zapach i smak owocowy oraz intensywniejszą barwę
(różową/różowo-czerwoną/czerwoną).
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Wrocławski Browar Profesja wciąż eksperymentuje
W

iedzieliście, że jest ponad 100 stylów piwnych i ciągle
tworzone są nowe? Warto próbować nowych smaków,
poznawać nowe kompozycje i dać się zaskoczyć różnorodnością świata piw i koncepcji piwowarów. Piwo można nieśpiesznie degustować i delektować się jego złożoną budową.
Cztery składniki: woda, słód, chmiel i drożdże, wystarczą,
żeby zbudować złożony i wyrafinowany smak, który potrafi
zachwycić i dać satysfakcję z jego doświadczania.
Jesteśmy w stanie, jako browar, uzyskać niepowtarzalny
aromat dodając wyłącznie odpowiednie odmiany chmieli,
a czekoladowe nuty uzyskać dzięki prażonym słodom.
Natomiast poziom kwaśności dostosowujemy zaszczepiając warkę odpowiednimi bakteriami. Możliwości są praktycznie nieskończone! Od 2015 r. warzymy piwo w 100%
naturalne, bez zbędnych dodatków i z najwyższej jakości
surowców. Warzymy z wykorzystaniem słodowanych zbóż,
żeby mieć jak największą kontrolę nad finalnym smakiem
i jakością. Sami propagujemy drożdże, które wykorzystujemy do fermentacji.
Browar Profesja został założony przez piwowarów
domowych i pasjonatów piwa. Wciąż lubimy eksperymentować i oddawać się twórczej pracy, szanując podstawowe
filary piwowarstwa. Obficie chmieli się, nie tylko dobrze
znanymi odmianami, ale również odmianami eksperymentalnymi, dającymi mnogość aromatów i smaków. Lubimy
zaskakujące połączenia oraz potrafimy docenić rodzime
odmiany chmieli, które w ostatnich latach odzyskują swoją
świetność i zaskakują nas niepowtarzalnym aromatem.
W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Warzymy klasyczne gatunki piw takie jak dortmunder pszenicz-

ne, porter bałtycki czy stout, nowofalowe dla miłośników
chmielu i goryczki (IPA, APA), piwa bezalkoholowe, czy
wyjątkowe piwa z linii premium, leżakowane w beczkach lub
z dodatkiem naturalnego miodu. Fani piw lekkich z owocami również znajdą coś dla siebie - edycja kwaśnych piw
z malinami, tarniną, rabarbarem czy wiśnią i truskawką.
Warzymy takie piwa, po które sami chętnie sięgamy!

Przemysław Leszczyński
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Sprawdzone przez wielu

Zbiorniki nierdzewne
dla browarów
Zbiorniki do przechowywania piwa czy też zbiorniki fermentacyjne dla browarów i innych producentów napojów muszę sprostać wielu normom i pracować przez lata. Małe oraz duże browary chętnie inwestują w zbiorniki
nierdzewne, ale borykają się z ograniczeniem, jakim jest wolna przestrzeń
pod kolejną instalację. Co w takim przypadku zrobić?

Chęci są, ale nie ma rozwiązania
Zbiorniki ze stali nierdzewnej są niezbędne w każdym browarze lub restauracji
połączonej z małą warzelnią piwa. Wybierając z wielu ofert na rynku należy zwrócić
uwagę na możliwość dostawy, dopasowania zbiorników do konkretnej lokalizacji,
montaż, wsparcie specjalistów na każdym etapie zamówienia i realizacji. Z doświadczenia Gpi, wiemy, że zdarzają się projekty, których nikt nie chciał się podjąć ze względu
na trudną dostawę dużych zbiorników lub niewielkie miejsce, gdzie zbiornik musiał być
zainstalowany.
W takich wypadkach trzeba przyjąć kilka scenariuszy i przedyskutować je z klientem,
firmą transportową, działem montażu, konstruktorami. Praktycznie, każdy dział w firmie
bierze udział w znajdywaniu rozwiązań przy tak zwanych „trudnych projektach”. Kumulacja
wielu punktów widzenia, pomysłów i doświadczenia zawsze przynosi dobre efekty.

Wygodne zbiorniki fermentacyjne i magazynowe
Cylindryczno-stożkowy ciśnieniowy zbiornik fermentacyjny jest jednym z produktów
Gpi Poland, który zyskał popularność wśród browarów w Polsce, Niemczech, Wielkiej
Brytanii czy Belgii. Zbiorniki produkowane są z wykorzystaniem stali nierdzewnej o gładkiej
powierzchni wewnętrznej (klient może wybrać chropowatość zbiornika poza standardową).
Zbiorniki piwowarskie, jakie oferuje Gpi:
• Zbiornik bezciśnieniowy – maksymalne osiągalne nadciśnienie 0,5 bara – idealne
rozwiązanie do głównego procesu fermentacji,
• Zbiornik ciśnieniowy – maksymalne ciśnienie 3,0 bary – odpowiednie do głównej fermentacji, fermentacji i dojrzewania pod ciśnieniem w zależności od potrzeb i receptury
browaru.
Podstawową zaletą zbiornika fermentacyjnego wykonanego ze stali nierdzewnej jest
higieniczność takiego zbiornika. Zbiorniki ciśnieniowe czy też bezciśnieniowe, w zależności od przeznaczenia mogą być izolowane, chłodzone i ogrzewane. Z reguły znajdują się
wewnątrz budynku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować zbiornik zewnętrzny.
Zbiorniki BBT, służące do przechowywania piwa są wyposażone w okno inspekcyjne,
zawór ciśnieniowy, izolację oraz armaturę do napełniania i opróżniania piwa. Chłodzenie,
poziom izolacji i ciśnienie (w tym ciśnienie statyczne) zbiorników mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Popularne są zbiorniki pionowe, choć część
browarów preferuje poziome odpowiedniki.

Zbiorniki ciśnieniowe okiem inżyniera Gpi
Wracając do indywidualnych rozwiązań, zawsze pochylamy się nad instalacjami,
jakie są już w browarach, natomiast domeną Gpi jest poszukiwanie usprawnień – tam,
gdzie jest to możliwe.
Inżynierowie, dzięki doświadczeniu i narzędziom obliczają grubości ścianek zbiorników, analizują parametry, eliminują możliwe zagrożenia. Punktem wyjścia jest zawsze
produkt, jaki będzie magazynowany lub przetwarzany w zbiorniku, jego właściwości
fizyczne i chemiczne. Zbiornik ciśnieniowy na piwo wymaga stosownych obliczeń i przestrzegania norm, opracowania planu testów, inspekcji.
Normy i standardy, zgodnie z którymi projektowane są zbiorniki ciśnieniowe w Gpi to:
 EN 13445
 PED 2014/68/EU
 ASME VIII-1
 AD 2000-Merkblatt

Cztery zbiorniki cylindryczno-stożkowe na piwo
dla belgijskiego browaru
Zbiorniki Gpi spotkacie w starym belgijskim browarze, który powstał w 1898 roku.
Firma produkuje rocznie około 900 tys. hl napojów, z czego 700 tys. hl to piwo. Realizacja
przyniosła owoce w postaci czterech zbiorników fermentacyjnych z małą modyfikacją
założeń klienta. „Wszystkie rysunki były odpowiednie i zostały dostarczone na czas”.
– wspomina inżynier projektu z browaru Haacht. „Gpi spełniło wszystkie nasze wymagania, a nawet przedstawiło dodatkowe zalecenia. Na przykład zaproponowali lepszy płaszcz
chłodzący”. (więcej o tym projekcie na www.gpi-tanks.pl)
Wychodzimy z założenia, że warto poznać proces produkcji piwa, dobrać odpowiednie parametry, zoptymalizować zbiornik pod kątem potrzeb browaru.
Szczegóły technologiczne pozostawiamy ekspertom-piwowarom. Tak samo tajemnice dotyczące produkcji zbiorników są chronione
w dziale inżynierii i na halach produkcyjnych Gpi.
Kontakt: www.gpi-tanks.pl info@gpi-tanks.pl
Gpi Poland Sp. z o.o.
Inwestycyjna 3, Skarbimierz-Osiedle
Dział sprzedaży: sales@gpi-tanks.pl
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Uzdatnianie wody w przemyśle
spożywczym i napojowym

Stacja do
przygotowania
naturalnej wody
mineralnej

Eurowater oferuje niezawodne stacje uzdatniania wody oparte na
najnowocześniejszych technologiach oraz modułowym systemie budowy
Doradztwo

Produkcja

Doradztwo
przy projektowaniu
i doborze urządzeń

Montaż
i rozruch

Projektujemy i wykonujemy
systemy z największą precyzją
i w najwyższej jakości

Eurowater Sp. z o.o.
Centrala Izabelin
Tel.: +48 22 722 80 25
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Oddział Wrocław
Tel.: +48 71 345 01 15

Oddział Gdańsk
Tel.: +48 58 333 13 80

Szkolenia

Serwis

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny
w tym serwis prewencyjny

Szkolenia dla
personelu
obsługującego
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