
Kurs profesjonalnej degustacji



Spotkanie koneserów

www.piwoznawcy.pl

Kurs profesjonalnej degustacji to 
koneserskie spotkanie żądnych 
piwoznawczej wiedzy miłośników piwa. W 
kameralnej atmosferze mają oni jedyną 
okazję poznać tajniki kiperskiej sztuki, 
docenić i ocenić unikalne gatunki piwa 
oraz nauczyć się barwnie opisywać smak i 
aromat piwa.



Najważniejsze zagadnienia
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Szkolenie sensoryczne.

Testy węchowe.

Techniki kiperskiej oceny.

Kompozycje kulinarne.

Degustacja 8 stylów piwa.

Rytuały serwowania.

Zasady dobierania piwa do potraw i 
sytuacji.



Kiperskie techniki
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Jak wyczuć ziołowe nuty chmielu, 
kiedy piwo uwalnia słodową pełnię 
aromatu, co to jest bukiet i finisz ? 

Kiperskie techniki pozwalają 
wydobyć z piwa to co najważniejsze. 
Zapachy gruszek i bananów w piwach 
pszenicznych, kawa i kakao w stoutach, 
cytrusy w belgijskich Wibierczy nuty 
koniaku w piwach typu trapist. To i wiele 
więcej potrafią absolwenci kursu 
profejsonalnej degustacji.



Szkolenie sensoryczne
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Dlaczego piwo najpierw się ogląda 
a później wącha? 
Co jest ważniejsze , smak czy 
zapach? 
Czy barwa piwa mówi o jego 
smaku? 

Na te i wiele innych pytań znajdujemy 
odpowiedzi wraz z uczestnikami kursu. 
Uczymy jak oglądać , dotykać i słuchać 
piwa. Pokazujemy jaką rolę w ocenie piwa 
odgrywają poszczególne zmysły i w czym 
tkwi tajemnica sukcesu dobrych piw.



Degustacja
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Uczestnicy kursu oceniają 
następujące gatunki piwa:

Pilsner
ALE
Stout
Weizen

Witbier
Bock
Trapist
Lambic



Multimedia
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Kim jesteśmy
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Firma piwoznawcyto połączenie 
pasji, wiedzy i umiejętności. Przez lata 
zajmowaliśmy się zarządzaniem 
procesami szkolenia degustatorów i 
oceny sensorycznej piwa w branży 
piwowarskiej. Dzisiaj udostępniamy 
tajemną kiperską wiedzę miłośnikom 
piwa. Uczymy jak doceniać i oceniać 
piwo. Pokazujemy też co różni zwykłe 
piwa od arcydzieł piwowarskiej sztuki.



Certyfikaty dla uczestników
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Materiały szkoleniowe
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Każdy uczestnik otrzymuje:

Przewodnik „Sztuka Degustacji”

Tabele z klasyfikacją smaków i 
zapachów piwa.

Polsko –angielski słowniczek 
terminów sensorycznych.

Arkusze oceny profilowej piwa.



Program kursu
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Kiperska Sztuka 10.00-11.00 techniki degustacji
wykrywanie i klasyfikacja cech aromatycznych
rola poszczególnych zmysłów w ocenie piwa
degustacja gatunku PilsnerBohemski.

Szkolenie sensoryczne 11.00 –11.30 nauka wyczuwania i opisywania nut zapachowych
test wrażliwości sensorycznej
przegląd najważniejszych wzorców zapachowych.

Idealne kompozycje 11.30 –12.20 nauka dobierania piwa do sytuacji (pory roku, okazje, 
kulinarne połączenia).
Przegląd najciekawszych gatunków piwa

Przerwa 12.20 –12.50

Degustacja stylów piwa 12.50 –13.40 Weizen, Witbier, Ale ,Stout, piwne przekąski

Przegląd piwnej literatury 13.40 –14.00 Hobbystyczna, ekspercka, polska, zagraniczna

Degustacja stylów –14.00–15.00 Trapist, Lambic, Porter Bałtycki

Obalanie piwnych mitów 15.30 –15.30 Kultura serwowania, sesja pytao i odpowiedzi.


