Piwo

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

Dry stout

Maciej Cho∏drych

Guinness Extra Stout

Po raz kolejny na ∏amach „Âwiata Alkoholi” Maciej Cho∏drych, który prowadzi szkolenia z zakresu degustacji piwa,
wprowadza wszystkich jego mi∏oÊników w przebogaty Êwiat
chmielowych trunków. Dry stout – znany czy nieznany, dla
wybraƒców czy te˝ dla ka˝dego? Odpowiedzi na te pytania
warto poszukaç podczas degustacji.
Bukiet owocowy, bananowy, morelowy. Zapach

raczej na j´zyku ni˝ na podniebieniu. Po prze∏-

d∏ugo ewoluuje od ciemnych palonych nut, przez

kni´ciu wyraêny posmak orzechów laskowych.

Miejsce pochodzenia: Irlandia.

alkoholowe, a˝ do owocowych.

Sprawia wra˝enie pustego. Bardzo ∏agodne, drob-

ZawartoÊç alkoholu: 4,2%.

Smak:

ne nagazowanie.

Idealna temperatura serwowania: 10°C.

d∏ugi, g´sty i sycàcy. Wysoka zawartoÊç alkoholu

Podsumowanie:

Barwa: prawie czarna. Nik∏e, wiÊniowe refleksy.

utrudnia picie – piwo sprawia wra˝enie rosnàcego

piwo dobre dla poczàtkujàcych. Brak ostrych cech

Zapach:

w ustach. Silny gorzko-kwaÊny smak. S∏odycz

typowych dla stoutów. Piwo dobre jako akompa-

ciemny, bràzowy. Dominuje nuta kawy i gorzkiej

obecna, jednak zdominowana. Uderzajàca si∏a

niament do owoców morza i ciemnego chleba.

czekolady. W tle toffi i pierniki. Obecny jest tak˝e

tanin. G∏ówne cechy to d∏uga, pozostajàca gorycz-

Bardzo lekkie w smaku. Idealnie gasi pragnienie.

zapach bananowy, zdominowany przez kawowe

ka i wyraêny, rozgrzewajàcy posmak alkoholu.

nuty. W bukiecie przewaga s∏odu palonego z nutà

Bardzo z∏o˝ona kompozycja.

surowego ziarna. Po d∏u˝szym wàchaniu pojawia

Podsumowanie:

si´ nuta chmielu aromatycznego.

piwo ci´˝kie, sycàce. Prawie niemo˝liwe do picia

Miejsce pochodzenia: Anglia.

Smak:

sesyjnego. Raczej do delektowania si´ niewielkimi

ZawartoÊç alkoholu: 4,5%.

przede wszystkim goryczkowy. Goryczka z∏o˝ona –

iloÊciami. Przez wysokà zawartoÊç alkoholu spra-

Idealna temperatura serwowania: 13°C.

chmielowa, d∏ugo pozostajàca na j´zyku, i s∏odo-

wia wra˝enie bardzo bogatego i d∏ugiego. Nie do

Barwa:

wa – palona, krótko obecna na podniebieniu. W

koƒca wpisuje si´ w styl gatunku. Stanowi raczej

czarna z wiÊniowymi refleksami. Piana wiÊniowo-

smaku nuta beczkowa, drzewna. Zdecydowany,

jego tropikalnà odmian´. Idealne na zakoƒczenie

-bràzowa.

wytrawny charakter. Wyraêna mleczna kwasowoÊç

dnia lub deser.

Zapach:

pochodzàca z fermentacji mlekowej. Nagazowanie
drobne, lecz g´ste, mocno wyczuwalne.

bardzo z∏o˝ony. Poczàtek wyraênie owocowy z

Murphy’s Irish Stout

Podsumowanie:

nutà any˝u. Obecne wytrawne nuty cebuli i szalotki. Chmiel wyraêny, drzewny, cedrowy. Pod∏o-

klasyczny dry stout. Mo˝na si´ na nim uczyç sma-

Miejsce pochodzenia: Irlandia.

˝e bukietu to kawa i palone ziarna zbó˝. W tle

kowych standardów gatunku. Dla koneserów troch´

ZawartoÊç alkoholu: 4,0%.

nuta otr´bów.

zbyt p∏aski. Pomimo wielu smaków, piwo jest doÊç

Idealna temperatura serwowania: 10°C.

Smak:

proste w odbiorze. Bardzo dobre do sp´dzania towa-

Barwa:

goryczka chmielowa wyraêna, lecz nie pozostajà-

rzyskich wieczorów z wi´kszà iloÊcià Guinnessa.

ciemnowiÊniowa do czarnej. Piana bardzo obfita,

ca. Goryczka palona krótka. Obecna nuta kwaso-

kremowa.

wa i delikatny, s∏ony posmak. Smak idealnie

Zapach:

skomponowany z aromatem. Chwil´ po prze∏kni´-

prosty, orzeêwiajàcy. G∏ówne cechy to ciemny

ciu wyczuwalny jest ziemisty posmak.

Miejsce pochodzenia: Sri Lanka.

chleb, skórka chleba, surowe ziarno, s∏ód. Prak-

Podsumowanie:

ZawartoÊç alkoholu: 7,5%.

tycznie brak owoców. Równowaga zdecydowanie

jeden z najciekawszych stoutów. Bogata ewolucja

Idealna temperatura serwowania: 13°C.

po stronie wytrawnej. Po ogrzaniu – kawa i orze-

smaku. Owocowy zapach mocno skontrowany

Barwa: ciemnobràzowa do czarnej. Kremowa,

chy w∏oskie.

wytrawnym smakiem. Piwo d∏ugo si´ nie nudzi.

bràzowa piana.

Smak:

Dobre zarówno do gaszenia pragnienia, jak i jako

Zapach:

kremowy, z bardzo krótkim finiszem. Delikatny,

akompaniament do przystawek, zw∏aszcza z owo-

bardzo bogaty. Przewaga kawy, czekolady i alko-

rzeÊki. Bardzo niska pe∏nia smakowa. Brak typo-

ców morza. Bogaty aromat, lepiej wyczuwalny po

holu. Wyraêne nuty orzechów, mokki, cappuccino.

wej kwasowoÊci. Goryczka stonowana, krótka,

delikatnym ogrzaniu.

Lion Stout
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Marston’s Oyster Stout

