Nowe inwestycje
w Browrze Zamkowym w Raciborzu
Dla Browaru Zamkowego w Raciborzu rok 2021
rozpoczął się bardzo intensywnie. Obecnie dobiega
ukończeniu nowa inwestycja, która ma na celu wielowektorowy rozwój browaru. Po pierwsze jest to dodatkowa linia rozlewnicza, która pozwoli na rozlew
piw marki Raciborskie do puszek. Do tej inwestycji
browar przygotowywał się od dłuższego czasu.
Ostatnie lata pokazały dynamiczny rozwój tego segmentu rynku piwa. Należy również podkreślić fakt,
że mimo licznych mitów krążących wśród konsumentów, puszka jest bardzo optymalnym opakowaniem dla tego napoju. Szczególne znaczenie ma tutaj
ograniczenie wpływu promieni UV i powietrza na
piwo. Puszka chroni zawartość przed dostępem światła, a niska zawartość powietrza pod denkiem spowalnia proces utlenienia. Dzięki temu piwo przez dłuższy czas zachowuje swoją świeżość i pełnię walorów
smakowych. Inną kwestią jest recykling puszki. Ponad 80% tego typu opakowań jest przetwarzanych do
ponownego użycia.

Linia do rozlewu puszki została dostarczona przez
polską firmę STM posiadającą dwa zakłady produkcyjne w Gdańsku i Złocieńcu. Linia dla Browaru
Zamkowego zawiera wszystkie nowinki techniczne
aktualnych trendów rozlewniczych. Początek linii
stanowi automatyczna depaletyzacja nowych butelek

szklanych i puszek aluminiowych. Jest to, póki co
jedyny w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej
tego typu depaletyzator. Firma STM oferuje urządzenia, które zapewniają bardzo niską oksydację produktu
oraz zapewniają bezpieczeństwo i higienę procesu rozlewu. W przypadku Browaru Zamkowego w Raciborzu
zastosowano także innowacyjny system dawkowania
azotu pod zamknięcie puszki (lid), które ma na celu
jeszcze lepsze usunięcie tlenu z opakowania przed
jego zamknięciem, a tym samym spowolnienie procesu utleniania piwa.

Zrealizowanie tej inwestycji było możliwe dzięki
dotacji pozyskanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020.
Pierwsze piwo z raciborskiego browaru rozlewane do puszki powinno trafić do sprzedaży jeszcze
w maju 2021 roku. W pierwszej kolejności będzie to
Raciborskie klasyczne oraz piwa z serii bezalkoholowej
lub niskoalkoholowej. Stopniowo do sprzedaży będą
trafiać kolejne piwa sygnowane marką Raciborskie.
Drugi etap dobiegającej końca inwestycji pozwoli
na wprowadzenie do portfolio Browaru Zamkowego piw górnej fermentacji. Część tych piw wzbogaci klasyczną linię lagerów tworzonych dotychczas
przez browar w Raciborzu. Pozostałe moce browar
przeznaczy na wprowadzenie na rynek nowej marki
piwa, która kierowana będzie przede wszystkim do
miłośników piw nowofalowych.
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