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Europejski pilzner
Maciej Cho∏drych, znany sensoryk i wielbiciel chmielowych

trunków, przedstawia Êwiat sensualnych doznaƒ zwiàzanych ze

smakowaniem ró˝nego rodzaju piw. Tym razem przedmiotem

jego analizy sà europejskie pilznery.

N O T Y  D E G U S TA C Y J N E

Moravia Pils

Miejsce pochodzenia: Dolna Saksonia (Niemcy).

ZawartoÊç alkoholu: 4,8%.

Idealna temperatura serwowania: 9OC.

Barwa: s∏omkowa do jasnoz∏otej. Wysoka klarow-

noÊç. Charakterystyczna z∏ota iskra.

Zapach: wyraênie s∏odowy z delikatnà nutà bisz-

koptów. W tle surowe ziarno, m∏oda trawa. Aromat

chmielowy z nutà mi´ty, ulotna nuta suszonych

zió∏. Ogólnie piwo jednowymiarowe. Surowy

zapach bez g∏´bi. Bukiet prosty, bardzo orzeêwia-

jàcy. W tle delikatne nuty bananów, gruszek i

moreli. Ogólnie, zapach bardzo wytrawny.

Smak: delikatna nuta s∏odyczy pochodzàca ze

s∏odu szybko przemija. Pozostajà posmaki – kar-

melowy, palonego ziarna, tytoniu, zió∏ prowansal-

skich. W tle obecne mleko z miodem. KwasowoÊç

umiarkowana ze znaczàcà cierpkà nutà. D∏ugi

finisz garbnikowy, posmak mocnej herbaty.

Goryczka bardzo wyraêna, doÊç szybko przemija-

jàca, nie pozostawia posmaku.

Podsumowanie:

solidny niemiecki pilzner. Do picia raczej w celu

zaspokojenia pragnienia ni˝ dla pe∏ni bukietu. Smak

zdecydowanie orzeêwiajàcy. Bardzo przyjemna

chmielowa goryczka. Idealne piwo na upalne popo-

∏udnie. Pasuje jako akompaniament do potraw z

udzia∏em zió∏ (drób, lekkie sosy) oraz do kremowych

zup o wyraênym smaku (grzybowa, krem z porów).

Jever Pilzner

Miejsce pochodzenia: pó∏nocne Niemcy.

ZawartoÊç alkoholu: 4,9%.

Idealna temperatura serwowania: 9OC.

Barwa: ciemnoz∏ota. Bardzo wysoka pienistoÊç.

Grube, k∏ujàce nagazowanie.

Zapach: zdecydowany, chmielowy. Aromat cytru-

sowy, bardzo wytrawny, zio∏owy, tytoniowy.

Zapach: czysty, przejrzysty. Wyraêne nuty s∏odo-

we, palone i gorzkie. Piwo bardzo mocno chmielo-

ne. Owocowy bukiet przykryty wytrawnymi cecha-

mi. Wyczuwalne bardzo delikatne nuty ˝ó∏tych

owoców (gruszka, morela, brzoskwinia).

Smak: wyraênie k∏ujàcy na j´zyku. Doskonale

oczyszcza kubki smakowe. Goryczka bardzo

silna, d∏uga w posmaku. Delikatny, cierpki

posmak, przykryty wyraênym odczuciem garbni-

kowym. D∏ugo odczuwane taniny. S∏odycz prawie

nieobecna.

Podsumowanie:

piwo dla mi∏oÊników prawdziwej chmielowej gory-

czy. Bardzo ortodoksyjny pilzner. Idealny jako ape-

ritif, ale tak˝e do potraw o zdecydowanym smaku,

np. kuchnia niemiecka, czeska.

Con Domus

Miejsce pochodzenia: Flemish Brabant (Belgia). 

ZawartoÊç alkoholu: 5,0%.

Idealna temperatura serwowania: 9OC.

Barwa: jasnoz∏ota. G´sta, drobna pienistoÊç.

Zapach: oleisty, chmielowy. Wyraênie wyczuwal-

ne nuty leÊne, ˝ywiczne. Aromat chmielu ci´˝ki i

zdecydowany. Du˝a zawartoÊç chmielu aroma-

tycznego. Pod chmielowym zapachem obecne

wyraêne akcenty s∏odowe z miodowà nutà i deli-

katnym zapachem palonego s∏odu. Bukiet kwiato-

wy, bardzo aromatyczny, chwilami duszàcy, z

nutà mi´ty.

Smak: goryczka Êrednia do mocnej. Wyraêne,

drobne nagazowanie. Finisz raczej s∏odowy, ze

s∏odkim miodowym posmakiem. D∏ugi, z wyraê-

nym aromatem przypraw. Wyraêny posmak garb-

nikowy. Zakoƒczenie cierpkie.

Podsumowanie:

nie do koƒca klasyczny pilzner. Wyczuwalne jest

jego belgijskie pochodzenie. Goryczka zdecydowa-

nie l˝ejsza ni˝ w pilznerach czeskich i niemiec-

kich. Od klasyków odró˝nia je wyraênie przypra-

wowy aromat i jego si∏a. Do serwowania z lekkà

przekàskà w stylu Êródziemnomorskim (melon,

szynka parmeƒska, owoce morza). Dobre piwo dla

zaczynajàcych nauk´ pilznerów.

Pilzner Urquell

Miejsce pochodzenia: Czechy.

ZawartoÊç alkoholu: 4,7%.

Idealna temperatura serwowania: 8OC.

Barwa: ciemnoz∏ota z akcentami bursztynu. Piana

g´sta, zostawia Êlady na szklance.

Zapach:

gorzki, chmielowy. Wyraêne nuty zió∏, tabaki, tyto-

niu. Pomimo bardzo zdecydowanego, gorzkiego

aromatu daje si´ zauwa˝yç wiele cech s∏odkich.

Aromat biszkoptowy, miodowy, karmelowy i

mleczny. Wybija si´ zapach mas∏a i maÊlanki.

Wytrawnego charakteru dodaje nuta palonego

s∏odu i zapach mocnej, gorzkiej herbaty. Bukiet

owocowy to przede wszystkim banany, ale tak˝e

any˝ i truskawki. Obecne bardzo ulotne nuty gru-

szek i melona.

Smak: wiodàca nuta to goryczka z palonym pod-

biciem. Silny s∏odowy posmak. Nagazowanie

umiarkowane. CierpkoÊç i kwasowoÊç wyst´pujà

jako cechy poboczne. Piwo raczej s∏odko-gorzkie.

Zdecydowane.

Podsumowanie:

klasyka gatunku. Piwo z∏o˝one w zapachu. Bukiet

i smak wielowymiarowy, jednak dajàcy si´ podzie-

liç na cz´Êç s∏odkà i goryczkowà. Wiele podob-

nych zapachów sprawia, ˝e piwo d∏ugo si´ odkry-

wa. Bardzo bogata ewolucja smaku. Piwo do picia

dla samego piwa. Dobre tak˝e jako aperitif. Dzi´ki

po∏àczeniu s∏odkich i gorzkich cech pasuje do

wi´kszoÊci potraw. Idealne do daƒ z∏o˝onych z

wielu smaków i potraw ostrych (kuchnia tajska,

w´gierska).

Maciej Cho∏drych


