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formuła konkursu i prezentacja stylów AD 2019 



MPPD 2018
podsumowanie poprzedniej 

edycji



KILKA STATYSTYK
➤ ocena konkursowa trwała 3 dni 

➤ 34 sędziów 

➤ 10 stewardów 

➤ 389 piw 

➤ 7 kategorii głównych 

➤ 30 różnych stylów 

➤ 1700 butelek 

➤ 1 tytuł Mistrza Polski 
Piwowarów Domowych



ADAM  
NECEL 

1. MISTRZ 
POLSKI 

PIWOWARÓW 
DOMOWYCH

zwycięskie piwo w stylu 
Wheat Wine



PREMIERA PIWA?

PAŹDZIERNIK 
2019



ZAŁOŻENIA 
EDYCJI  

2019



WASZA OPINIA SIĘ LICZY

➤ konsultacje z piwowarami 
domowymi oraz na piwo.org 

➤ powrót do klasycznej formy 
konkursu 

➤ więcej stylów 

➤ promocja piwowarstwa 
domowego 

➤ klasyka pomieszana z 
nowoczesnością



STYLE PIWNE 
2019

Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych



GRODZISKIE

Unikalny styl, który wykształcił się w Grodzisku Wielkopolskim, 
wywodzący się bezpośrednio ze średniowiecznej tradycji 

warzenia piw. Grodziskie było słynne w kraju jeszcze przed 
epoką industrializacji, a w XIX w. i na początku XX w. jego 

sława i popularność zaczęła szybko rozszerzyć się także za 
granicą. Jest to jasne, lekkie piwo pszeniczne wyprodukowane z 

udziałem słodu dymionego

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 7,0-8,0° Blg  

Ekstrakt końcowy: 2,5-3,0° Blg  

Goryczka: 20-30 IBU  

Barwa: 6-12 EBC 

Zawartość alkoholu: 2,5-3,3 % obj. 



OWOCOWY 
BERLINER WEISSE 

Lekkie, kwaśne, pszeniczne piwo typu ale, z wyraźnie 
zaznaczonymi nutami owocowymi. Odznacza się wyraźnym 

charakterem piwa bazowego Berliner Weisse (lekkie, kwaśne, 
wytrawne na finiszu, bez akcentów alkoholowych oraz mocno 

nagazowane) wzbogaconego o smaki/aromaty wynikające z 
zastosowanych owoców na różnych etapach warzenia. 

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 7,1–8,0° Blg  

Ekstrakt końcowy: 0,8–1,5° Blg  

Goryczka: 0–8 IBU  

Barwa: 4–6 EBC 

Zawartość alkoholu: 2,8–3,8% obj. 



JASNE PEŁNE 
(SVĚTLÝ LEŽÁK)

Codzienne jasne piwo o bogatym, złożonym, słodowo-
chmielowym smaku i aromacie. Orzeźwiające, z 

wyczuwalną, nieco zalegającą, ale zawsze gładką 
goryczką.  

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 11-12,5° Blg 

Ekstrakt końcowy: 3-4,5° Blg 

Goryczka: 30-45 IBU 

Barwa: 7-14°EBC 

Zawartość alkoholu: 4,2-5,8% obj.



ROGGENBIER

Piwo specjalne pochodzące z Regensburga w Bawarii, 
może być traktowane jako odmienny wariant 

dunkelweizena z zawartością słodu żytniego zamiast 
słodowanej pszenicy. Dunkelweizen uwarzony z żytem 

zamiast pszenicy, który jest bardziej treściwy i lekko 
chmielony dla smaku i aromatu.

Parametry: 

Gęstość początkowa: 11,4 - 13,8° Blg  

Gęstość końcowa: 2,6 - 3,6° Blg  

Goryczka: 10 – 20 IBU 

Kolor: 27 – 37 EBC  

Alkohol objętościowo: 4.5 – 6%



AMERICAN WHEAT 

Orzeźwiające piwo pszeniczne, które może wykazywać więcej 
charakteru chmielowego i mniej drożdżowego niż jego niemieccy 

kuzyni. Czysty charakter pomaga uzupełnić nuty chlebowe, 
ciasteczkowe i zbożowe z nutami chmielowymi i goryczką 

zamiast cechami drożdżowymi.  
Amerykańska, rzemieślnicza adaptacja niemieckiego weissbiera 

z użyciem czystszych szczepów drożdży i większej ilości chmielu.

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 10 - 13,5° Blg 

Ekstrakt końcowy: 2 - 3,25° Blg 

Goryczka: 15 – 30 IBU 

Barwa: 6 - 12 EBC 

Alkohol objętościowo: 4.0 – 5.5%



KELLERBIER

Bawarskie pełne piwo dolnej fermentacji, niefiltrowane, 
bursztynowe, nieklarowne, nisko nagazowane, świeże, słodowo-

chmielowe. Bardziej słodowe i ciemniejsze od niemieckiego 
Pilznera. Bardziej chmielowe od Marcowego. Niżej nasycone, o 

nieco gęstszej teksturze (ze względu na obecność drożdży - w 
przypadku piw domowych nie będzie więc różnicy) i bardziej 

mętne niż oba te style.  

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 12-14° Blg 

Ekstrakt końcowy: 3-4° Blg 

Goryczka: 25-35 IBU 

Barwa: 18-38°EBC 

Zawartość alkoholu: 4,5-5,5% obj.

https://www.sheltonbrothers.com/beers/monchshof-kellerbier/



COFFEE AMERICAN 
PALE ALE

Jasne piwo z dodatkiem kawy lub cascary (łuski 
kawowej) oraz nowofalowych chmieli. 

Odświeżające, zbalansowane, pijalne. Łączy w 
sobie, na zasadzie synergii, elementy piwnej i 

kawowej rewolucji .

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 11 - 14° Blg 

Ekstrakt końcowy: 2,5-3,5° Blg  

Goryczka: 30 – 50 IBU  

Barwa: 10 – 30 EBC 

Alkohol objętościowo: 4.5 – 6,2% obj.



MUNICH DUNKEL

Klasyczny brązowy lager, który ewaluował wraz z rozwojem 
fermentacji przy użyciu drożdży lagerowych. Powstały w 

Monachium styl, o złożonym aromacie i smaku „chlebowym” 
i delikatną goryczką, stał się bardzo popularny w całej 
Bawarii szczególnie w jej północnej części - Frankonii. 

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 12,0-14,0° Blg  

Ekstrakt końcowy: 2,0-4,0° Blg  

Goryczka: 15-30 IBU  

Barwa: 30-50 EBC 

Zawartość alkoholu: 4,5-6,0 % obj. 



SAISON

Saison to letni styl produkowany w Walonii. Oryginalnie warzone na koniec 
sezonu zimnego by starczyło na ciepłe miesiące. Musiało być jednocześnie 

mocne by przetrwało ciepłe miesiące, ale chłodzące i odświeżające podczas 
lata. Obecnie warzone przez cały rok w małych, rzemieślniczych browarach. 

Orzeźwiające, średnio do mocno owocowe, przyprawowe ale, z wyraźnym 
pomarańczowym kolorem. Mocno nagazowane, mocno nachmielone i 

wytrawne z chłodzącą kwaskowatością.

Parametry: 

Gęstość początkowa: 11,9 - 15,9° Blg 

Gęstość końcowa: 0,5 - 3,1° Blg 

Goryczka: 20 – 35 IBU 

Kolor: 10 – 27 EBC 

Alkohol objętościowo: 5 – 7%



BRUT IPA

To jasne, wytrawne i aromatyczne piwo, które dzięki niewysokiej 
goryczce i umiarkowanej zawartości alkoholu jest piwem 

sesyjnym. Brut IPA narodziła się niedawno, pod koniec ubiegłego 
roku. Jest odpowiedzią na modne piwa warzone w stylu West 

Coast IPA (mocno nachmielone, z aromatami cytrusowymi, 
goryczkowe i wytrawne piwa) oraz stylu New England IPA 

(soczyste, owocowe piwa z mniejszą goryczką).

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 13 - 16° Blg 

Ekstrakt końcowy: 0 - 0,5° Blg 

Goryczka: 25 - 50 IBU 

Barwa: 5 - 15 EBC 

Alkohol objętościowo: 6,5 - 9%



BRETT IPA

Połączenie owocowo-ziemistych aromatów dzikich drożdży  z 
nowofalowymi, cytrusowymi chmielami z USA. Piwo 

fermentowane tylko i wyłącznie dzikimi drożdżami. Pszeniczna, 
kremowa podbudowa kontruje wysoką wytrawność powstałą na 

skutek pracy dzikich drożdży, budując przy tym wrażenie pełni 
w piwie. Całość intensywnie chmielona pod koniec gotowania 

oraz na zimno.

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 13,5 - 17° Blg 

Ekstrakt końcowy: 1 - 3,5° Blg 

Goryczka: 30 - 60 IBU 

Barwa: 15 - 18 EBC 

Alkohol objętościowo: 5,3 - 7,8%



WĘDZONY FOREIGN 
EXTRA STOUT

Bardzo ciemny, umiarkowanie mocny i dość wytrawny  
stout z wyraźnymi palonymi i wędzonymi smakami. 

Mocniejsza wersja klasycznego stylu stout,  warzona do 
dziś. Historycznie na przestrzeni XVIII i XIX wieku 

była to o wiele bardziej chmielona i mocniejsza, 
eksportowa wersja stoutu z wyraźną wędzonką.

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 13,8 - 18,2° Blg 

Ekstrakt końcowy 2,6 - 4,6° Blg 

IBU: 50 - 70  

Barwa: 60 - 79 EBC 

Alkohol objętościowo: 6,3 - 8%



DOPPELBOCK

Mocniejsza wersja dowolnego koźlaka (Bocka, Maibocka, 
Festbocka lub Weizenbocka). Ekstremalnie słodowe piwo, 

nazywane czasem płynnym chlebem.  
 

Bardzo pełne i sycące, ekstremalnie słodowe niemieckie piwo dolnej 
fermentacji. Od Portera Bałtyckiego różni się jaśniejszą barwą i 

brakiem nut czekoladowych.  

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 18-22° Blg 

Ekstrakt końcowy: 3,5-5,5° Blg 

Goryczka: 25-35 IBU 

Barwa: 14-54°EBC 

Zawartość alkoholu: 7-10% obj.



BELGIAN DARK 
STRONG ALE

Ciemne, bardzo bogate, złożone i bardzo mocne belgijskie 
ale. Złożone, bogate, gładkie i niebezpieczne. Autentyczne 

wersje Trappist ciążą ku wytrawności (Belgowie powiedzieli 
by „lżej strawne") podczas gdy wersje Abbey mogą być 

bardziej słodkie i treściwe. W piwach stylu Abbey o wyższej 
gęstością końcowej zezwala się na mocniejszą goryczkę.

Parametry: 

Gęstość początkowa: 18,2 - 25,9° Blg 

Gęstość końcowa: 2,6 - 6,1° Blg 

Goryczka: 20 – 35 IBU 

Kolor: 23 – 43 EBC 

Alkohol objętościowo: 8 – 11%



AMERICAN 
BARLEYWINE

Mocno nachmielona amerykańska interpretacja 
najbogatszej i najmocniejszej wersji English ale. 

Charakter chmielu powinien być ewidentnie 
przeszywający, ale nie powinien być niezbalansowany. 
Połączona moc alkoholu i mocna goryczka chmielowa 

zostawia bardzo długi finisz.

Parametry: 

Gęstość początkowa: 19.3 – 28.1° Blg 

Gęstość końcowa: 4.1 – 7.6° Blg 

Goryczka: 50 – 120 IBU 

Kolor: 20 – 37 EBC 

Alkohol objętościowo: 8 – 12%



RUSSIAN IMPERIAL 
STOUT

Intensywne w smaku i zapachu, mocne ciemne ale. 
Palone, owocowe i gorzko-słodkie, wraz z zauważalnym 
wpływem alkoholu. Posmaki ciemnych owoców idealnie 

łączą się z prażonymi, palonymi i smołowymi 
posmakami. Podobny do ciemnego barleywine`a wraz ze 

wszystkimi możliwymi posmakami.

Parametry: 

Gęstość początkowa: 18,2 - 27° Blg 

Gęstość końcowa: 4,6 – 7,6° Blg 

Goryczka: 50 – 90 IBU 

Kolor: 60 – 79 EBC 

Alkohol objętościowo: 8 – 12%



DATA 
KONKURSU

30.05 - 02.06.2019



II FESTIWAL  
PIWOWARÓW DOMOWYCH

ogłoszenie wyników  
Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 15.06.2019



Dziękujemy za uwagę!


