Najlepsze piwo
na świecie
Browary na całym świecie produkują szeroką
gamę piw, które reprezentują blisko setkę stylów. Czym różnią się one od naszych zwykłych,
sklepowych trunków? W jakiej temperaturze
powinno się pić piwo albo z jakiego szkła? Jakie
grzechy popełniają barmani, jakie sklepy sprzedające piwny napitek, a jakie same browary? Tych
kilka kwestii to jedynie fragment tego, co można
ogólnie nazwać kulturą piwną.
Witam serdecznie wszystkich miłośników wędkowania oraz amatorów złotego napitku. Od dziś
mam ogromną przyjemność gościć na łamach
„Wiadomości Wędkarskich” i opowiadać o piwie
oraz rytuałach spożywania tego znakomitego
trunku. Jest mi tym bardziej miło, ponieważ
podobnie jak Wy jestem wędkarzem. Mam
nadzieję, że kiedyś spotkamy się nad wodą lub
jeszcze lepiej w jakimś klimatycznym lokalu, gdzie
po emocjonujących połowach będziemy mogli
razem skosztować dobrego piwa.
Wiele osób, czytając moje pierwsze słowa, pewnie szczerze się zdziwiło: hm!… przecież to tylko
piwo, o czym tu gadać? Zapewniam Was, że jest
o czym. W kolejnych numerach „WW” przedstawię ciekawe piwne historie o trunku starym jak
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wcześnie. A co z jedzeniem, jakie piwo będzie
najlepsze do konkretnej potrawy? Do różnych
potraw pasują różne piwa. Jest to jednak
odrębny temat i zapewne jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać do tej kwestii.
Naturalne jest również to, że najczęściej sięgamy
po nasze ulubione, wypróbowane piwa, które
pasują nam szczególnie przy wielu okazjach.
To kwestia upodobań. Moimi ulubionymi są
na przykład te, które mają odpowiednią dozę
goryczki – smaku, który coraz mniej jest obecny
w piwach masowo warzonych. Świat piwa jest
na szczęście przeogromny i pośród wielu produkowanych marek jest dużo takich, które spełniają
moje oczekiwania.
Drodzy Czytelnicy, jeżeli macie jakiś piwny dylemat albo chcielibyście dowiedzieć się czegoś
konkretnego na temat złotego trunku lub zwyczajów piwnych, wysyłajcie do mnie maile pod
adresem: rafal@browarzyciel.pl. Nie obiecuję,
że odpowiem na wszystkie, jednak najciekawsze
pytania mogą stać się inspiracją do piwnych
opowieści.
Z piwnym i wędkarskim pozdrowieniem!

cywilizacja człowieka, o smakach
i aromatach, jakie znajdziecie w różnych piwach,
a których próżno szukać w innych napojach.
O piwach słabszych, w sam raz na dłuższe sesje,
oraz tych bardziej treściwych, mocniejszych,
dedykowanych bardziej krzepkim piwoszom.
Dziś chciałbym odpowiedzieć na często zadawane mi pytanie: jakie jest najlepsze piwo?
No cóż, brzmi to trochę egzystencjalnie
i odpowiedź może być tylko jedna – to takie,
które akurat mi najbardziej smakuje. Nietrudno się domyślić, że każdego dnia może to być
inne piwo. Kiedy jest ciepło i właśnie skończyliśmy pogoń za kosiarką w ogrodzie, zapewne
będzie to jasne i lekkie piwo, które ugasi
pragnienie i przyniesie ulgę ochłody. Kiedy jest
zimno, a my właśnie wróciliśmy z wędkarskiej
wyprawy ze skutego lodem jeziora, wówczas
doskonały może okazać się ciemny i krzepki
trunek pełen słodowej treściwości i rozgrzewającej mocy. Gdy spotykamy się w gronie
znajomych wędkarzy, by powspominać ostatni
wypad z wędką, może powinniśmy sięgnąć
po lżejsze, bardziej sesyjne piwo, aby nasze
spotkanie nie musiało zakończyć się przed-
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Zgłoszenie medalowej ryby
1) gatunek ........................................................... 2) masa

,

kg 3) długość

,

4) kierunek wiatru: Pn, PnWs, Ws, PdWs, PdZ, Z, B – bezwietrznie (właściwy oznaczyć

cm
)

5) przynęta ...................................................................................................................................................................................................................................................................
podać dokładny opis rodzaju, marki, wielkości, zapachu, koloru itp.

6) rok

7) miesiąc

8) dzień

9) godzina

,

w skali 24 godz.

10) łowisko ..................................................................................................................................................................................................................................................................
rodzaj: rzeka, kanał, jezioro, zbiornik zaporowy; nazwa własna łowiska i nazwa najbliżej położonej miejscowości
11) nazwisko .................................................................................................................... 12) imię ......................................................................................................................
13) rok urodzenia

14) nr telefonu ...................................................................................................................................

15) adres: ...............................................
–
...............................................................................................................................................................................
miejscowość
numer kodu
ulica, nr domu i mieszkania, poczta
16) świadek połowuHH lub ważeniaHH (świadek potwierdza tylko okoliczności mu znane: złowienie, pokazanie złowionej ryby, jej długość
oraz masę); w przypadku młodzieży poniżej 14 lat obecność musi potwierdzić opiekun
17) ............................................................................................................................................................................................................................... 18) ........................................................................
imię i nazwisko świadka lub opiekuna H dokładny adres
H

podpis świadka

jeżeli ryba jest większa od aktualnego rekordu Polski, fakt jej złowienia należy zgłosić redakcji w ciągu 48 godzin (np. telefonicznie),
niepotrzebne skreślić
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie formularza
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