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God Bless Beers
from America!

piwa świata
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Jest to ogromny rynek pełen wy-

preferencji konsumenckich. Amerykanie

magających konsumentów, których

mieli swoją prohibicję w latach 1919-

legendarne umiłowanie do wolności

1933 a my swój ciemny czas komuny

i prawa wyboru musiało przejawić się

i nacjonalizowania przemysłu, po czym

również w piwowarstwie i możliwości

w obu przypadkach do głosu doszedł

zakupu różnego rodzaju znakomitych

duży przemysł, który zaczął edukować

trunków. Oczywiście, jak na każdym

konsumentów jak powinno smakować

innym rynku lwią jego część stanowią

piwo. Rozwój piwowarstwa rzemieślni-

jasne lagery, które dodatkowo są tu

czego w Stanach to historia ostatnich

również oferowane w lekkiej, niepełnej

30 lat, czego rezultatem jest obecnie licz-

wersji „light”. Mimo tego, stojąc na-

ba około 1900 działających browarów,

przeciwko lodówek mamy możliwość

z czego kilka przybrało znaczne rozmiary

wyboru pomiędzy wieloma stylami,

i prowadzi ogólnokrajową dystrybucję.

w tym znacznej ilości piw typu „Ale” czyli

W czasie kiedy odwiedzałem Florydę

górnej fermentacji.

w tym słonecznym stanie planowane

Przyglądając się historii Stanów

było otwarcie kolejnych 18-stu nowych

Zjednoczonych znajdujemy pewne

browarów, o czym powiedział mi jeden

podobieństwa do Polski. I tu i tam

z lokalnych piwowarów dość mocno

historia miały wpływ na rynek i rozwój

zorientowany w rynku.
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Typowy browar restauracyjny to mało

skiego IPA, które w czasach kolonialnych

skomplikowana instalacja, zazwyczaj

aby przetrwać podróż statkiem do Indii,

przystosowana do jednostopniowego

musiało być nieco mocniejsze i trochę bar-

infuzyjnego zacierania. Mimo to pozwala

dziej nachmielone – stąd nazwa: India Pale

wyprodukować większość gatunków piw

Ale. W wersji American piwo jest jeszcze

górnej fermentacji. Piwowarzy zza oceanu

bardziej goryczkowe, ale to, co je wyróżnia

specjalizują się nie tylko w klasycznych

najbardziej to potężny ładunek aromatu

angielskich piwach ale tworzą również

chmielowego pochodzący z rodzimych

własne receptury i mariaże różnych sma-

gatunków i uzyskiwany podczas chmielenia

ków. Wiele udanych kompozycji uzyskało

na zimno. Jest to na tyle popularny styl piwa

status odmiennych stylów, które zwykle

w USA, że właściwie każdy szanujący się

w nazwie dumnie noszą przedrostek

browar rzemieślniczy warzy swoje IPA.

niepozostawiający wątpliwości skąd to

Dotyczy to również kilku ogólnie dostępnych

piwo pochodzi. Możemy więc skosztować

marek krajowych, dlatego nie stanowi

tu ciekawego Robust Porter, który łączy

kłopotu zakup kilku różnych butelek IPA

cechy lekkiego ale treściwego Angielskiego

w jednym supermarkecie.

Portera i aromatycznego Stouta. Piwo

Czy polski rynek będzie się zmieniał

to często uwodzi konsumenta wyraźnym

podobnie do amerykańskiego? Biorąc pod

zapachem kawowym i czekoladowym, uzy-

uwagę tendencje również w innych krajach

skanym dzięki zastosowaniu specjalnych

można bez większego ryzyka postawić tezę,

słodów palonych. Spotkamy oczywiście

że piwa warzone tradycyjne będą miały

również wersje aromatyzowane, których

coraz większe rzesze zwolenników. Można

jestem mocno umiarkowanym fanem.

też spodziewać się, że procesy te będą

Szczególnie w sezonie letnim możemy

postępowały u nas szybciej, gdyż mamy

napotkać lekkie i pachnące piwo Summer

z kogo brać dobre przykłady. Polski rynek

Ale. Jest to dość łagodne piwo uwarzone

notuje wzrost sprzedaży piw tzw. smako-

przeważnie z udziałem słodu pszenicznego

wych przy ogólnym spadku spożycia piwa.

z wyraźnym akcentem fenolowym, rodem z

To dobrze rokuje na przyszłość i obiecuje

piw belgijskich. Pomiędzy różnymi piwami

urozmaicenie jeszcze dziś monotonnych

króluje jednak jeden styl – American IPA.

półek sklepowych.

Jest to wariacja klasycznego piwa angiel-
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