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aje nam to możliwości wybo-

kiedy większość czasu spędzamy

ru zarówno samego piwa

w fotelu i wiele osób zmaga się

D

jak i rodzaju miodu. Nie

z dolegliwościami cywilizacyjnymi, miód

Producenci piw miodowych korzystają

traci się przy tym witamin,

jawi nam się nieco inaczej. Nie mówi się

z dobrego wizerunku i z tego, że miód do-

enzymów i innych pozytywnych kom-

już o cennych, ale o pustych kaloriach

brze się nam kojarzy. Nic w tym złego. Naj-

ponentów miodu pszczelego.

i wysokim indeksie glikemicznym. Mówi

większym jednak bonusem dla browarów

się też o alergenach, które zawiera miód.

i części konsumentów jest miodowy smak

My jednak wolimy słuchać o tych bar-

i aromat. Słodki smak zawsze podświa-

Miód od wieków był cennym łupem,
który ludzie podkradali pszczołom.
W czasach kiedy o pożywienie nie
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dziej pozytywnych, wręcz magicznych

domie łączymy z pożywieniem, dlatego

było tak prosto, każda zdobyta kaloria

właściwościach: antyseptyczny, pełen

chętniej sięgamy po słodkie pokarmy. To

była niezmiernie cenna. W przed-

witamin, dobry na przeziębienie, etc.

jest właśnie taki atawizm z czasów kiedy

sionku cywilizacji ludzie przemierzali

Dlatego to miód cieszy się dobrą sławą

uciekaliśmy przed tygrysem szablastozę-

duże odległości aby zbierać to, co

i jest pozytywnie postrzegany. Tak było

bym. Ten atawizm bardziej uwidacznia się

dała im natura. Znaleziony miód był

od lat i tak jest teraz. Wpisuje się zatem

pośród piękniejszej czyli żeńskiej części

więc swojego rodzaju zastrzykiem

w znane wszystkim trendy przaśno-

konsumentów. Od dziesiątków tysięcy

energii, dzięki któremu można było

ści, zacności, staropolskiej tradycji

lat to kobiety zajmowały się zbieractwem

przejść kolejne kilometry lub sprawnie

i góralskiej uczciwości lub solidności, jak

i zaopatrywaniem rodzin w pożywienie.

wspiąć się na drzewo uciekając przed

kto woli. Niejedna Babunia z łyżką miodu

Musiały więc sprawnie nauczyć się roz-

jakimś drapieżnikiem. Dość szybko

w dłoni kusi nas z etykiet różnych produk-

poznawania wszystkich smaków: słodki =

i w naturalny sposób ludzie poznali też

tów. Ale czy o te prozdrowotne właściwości

dojrzałe; kwaśny = jeszcze niedojrzałe lub

przefermentowaną jego formę. Dzisiaj,

chodzi producentom piwa miodowego?

już zepsute; gorzki = trujące.
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Wiedzą to wszyscy producenci

na dobre, prawdziwe piwo miodowe, to

napojów, jogurtów, hamburgerów

zostanie bardzo bogatym człowiekiem.

i innych „dobroci”. Wiedzą o tym również

Czy oznacza to, że nie jest tak łatwo

producenci piwa. Kobiety stanowią

zrobić dobre piwo miodowe?

jedynie 30% wszystkich konsumentów

Najprostszym i najtańszym rozwią-

złotego trunku, dlatego jest o kogo

zaniem wydaje się użycie sztucznych

powalczyć, co browary ochoczo czynią.

aromatów miodowych. Łatwe w dozo-

Dotyczy to również pełnoletnich, acz

waniu, tanie, nie powodują zmętnienia

dalej młodych konsumentów, którzy

piwa – nic tylko dodawać! Jednak

jeszcze niedawno mieli słodkie mleko

obecnie nie wpisują się w modne trendy

pod nosem, a którzy jeszcze nie zdążyli

zdrowego odżywiania się – podobnie

„nauczyć się” dorosłych smaków. Nie

jak konserwanty, barwniki, stabilizatory,

dziwi więc generalnie coraz mniejsza

etc. Ludzie unikają takich sztucznych

zawartość goryczki w piwie oraz boom

aromatów również dlatego, że więk-

na piwa aromatyzowane w tym dosła-

szość z nich nie pachnie naturalnie

dzane i miodowe.

i często dalece odbiega od tych oryginalnych, które znamy ze słoika. Mimo
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Piwniakiem

to trzeba obiektywnie powiedzieć, że

Mój niemiecki znajomy pracujący

pośród wielu syntetycznych aromatów

w branży piwowarskiej powiedział

można znaleźć te gorsze i te lepsze, te

kiedyś – jak ktoś opracuje recepturę

które swoim zapachem są nieprzyjemnie

e-w ydanie do pobrania na:
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i sztuczne, albo bardziej przypominają

Musimy pamiętać, że nie są one standa-

w fazie przygotowania brzeczki piwnej

naturalny produkt.

ryzowanymi produktami i każdego roku

doskonale nam się rozpuści, oczyści

Jeżeli nie syntetyki, to pozostaje

mogą być inne. Choć pszczoły są dość

i pozbędziemy się niepożądanych

nam prawdziwy miód. Tylko, czy aby

wierne i monotematyczne jeżeli chodzi

mikroorganizmów. Niestety z parą

na pewno nadaje się jako wyłączne

o wybór kwitnących w tym czasie roślin,

wodną uleci większość aromatu

źródło intensywnych aromatów? Mimo,

to zawsze jest jakaś domieszka innego

i dezaktywujemy to co w miodzie cenne

że sam pachnący, to przy niewielkim

kwiatu. Dotyczy to przede wszystkim

i wartościowe. Pewnym kompromisem –

jego dodatku do piwa okazuje się, że

miodów gatunkowych, które mogą mieć

na wzór chmielenia dla aromatu – było-

ma dość mały potencjał i efekty mogą

większy lub mniejszy dodatek innego

by dodanie miodu w ostatnich minutach

być mizerne. Jeżeli nie decydujemy się

pożytku. Miody zawsze więc będą różne

gotowania brzeczki. Pozwoliłoby to na

na znaczący udział ostro pachnącego

i zależne od pory roku, regionu a nawet

zatrzymanie części cennych zapachów.

miodu, to koniecznym niestety wydaje

pasieki. Dlatego też browary najchętniej

Miód naturalny składa się głównie

sięgają po te wielokwiatowe, ponieważ

z glukozy i fruktozy, czyli cukrów

są mniej narażone na zmianę swojego

prostych, z którymi drożdże poradzą

profilu. Istotna też jest ich wyższa

sobie w pierwszej kolejności. Dodany

podaż oraz niższa cena w porównaniu

do brzeczki lub na etapie fermentacji

z miodami gatunkowymi.

zostanie całkowicie przefermentowany

się dodatek również aromatu. Również
z innych powodów suplementacja
szlachetnego miodu wydaje się pewnym kłopotem dla browarów. Poza
technicznymi wyzwaniami związanymi
z oczyszczeniem, upłynnieniem i dozowaniem miodu pozostają jeszcze
wymogi jakościowe jakie stawiane są
wszystkim surowcom w tym i miodom.
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Rodzi się więc generalne pytanie:

i nie pozostawi cienia słodyczy. Po-

ile i na jakim etapie warzenia piwa

dobnie jak podczas intensywnego

dodawać miodu, aby pozostawił słodki

gotowania tak i podczas fermentacji

smak i niepowtarzalny aromat? Dodany

możemy spodziewać się degradacji

e-w ydanie do pobrania na:
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Fatalne
Niedobre
Przeciętne

piw miodowych
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Bardzo dobre
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części aromatów miodowych. W efekcie

czy obecnych producentów jest na to

gdzie aromat miodowy co prawda gra

tego otrzymamy wyższy ekstrakt po-

stać? Dlatego zagadnienie to pozostaje

pierwsze skrzypce, ale w towarzystwie

czątkowy, wyższą zawartość alkoholu

dalej dylematem dla wielu piwowarów,

innych zapachów i smaków. Niestety

i posmaki miodowe, ale w ograniczonym

włączając w to mojego niemieckiego

większość oferowanych piw oprócz

stopniu. Alternatywnie można dodać

przyjaciela.

szlachetnego surowca zawiera również

miód tuż przed rozlewem. Wówczas

Po analizie proﬁli wielu piw można

aromaty syntetyczne. Jest to przede

piwo należy bezdyskusyjnie spasteryzo-

dojść do wniosku, że browary wy-

wszystkim konieczność wynikająca

wać aby uniknąć ponownej fermentacji

korzystując miód przywiązują mniej

z właściwości samego miodu, zastoso-

w butelce i zakażenia drobnoustrojami.

uwagi do oryginalnych aromatów,

wanego w minimalnej ilości. Wystarczy

Niestety dodatek miodu wpływa na

a bardziej traktują go jako substancję

to jednak do tego, aby dumnie obnosić

klarowność piwa i może pozostawiać

słodzącą. Wiele piw jest przy tym

się na etykietach ze swoją „naturalno-

osad w butelce. Ale coś za coś.

przesłodzonych, a zapachy kojarzą nam

ścią”. Szkoda również, że tak rzadko

się przeważnie z popularnym miodem

sięga się po charakterystyczne miody

wielokwiatowym lub wręcz ze sztuczny-

gatunkowe jak gryczany lub lipowy.

mi nutami kwiatowymi i perfumowymi.

Mam nadzieję, że to się zmieni a póki

Większość piw miodowych to piwa

co niecierpliwym polecam dodatek

jasne, pozbawione innych aromatów

łyżki miodu we własnym zakresie – np.

pochodzących ze słodów specjalnych

właśnie miodu gryczanego do ciemne-

czy palonych – „zakłócających” bukiet

go, bardziej krzepkiego i wyrazistego

miodu. Tym bardziej cieszą mariaże

koźlaka.

Jak więc stosować miód, aby piwo
było prawdziwie miodowe? Jedynym
rozsądnym rozwiązaniem wydaje się
połączenie metod i dodawanie miodu
zarówno na etapie fermentacji jak
i rozlewu. Kluczową kwestią przy tym
jest jego ilości i jakość. Nie bez powodu
w przeszłości stosowano go w znacznej
mierze (patrz opis Braggot) – tylko

e-w ydanie do pobrania na:
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