Piwo

Coraz wi´cej, choçby Êrednio uÊwiadomionych mi∏oÊników piwa wie, co to jest
lager, jak smakuje pilzner, i jak czyta si´
nazw´ angielskich piw typu ale. W tym gronie stout, choç powszechnie znany z nazwy,
cz´sto b∏´dnie jest interpretowany smakowo i w wyobraêni konsumentów zwykle
wyst´puje jako piwo ci´˝kie, lepkie i sycàce. Zresztà sugeruje to jego nazwa, gdy˝
stout po angielsku znaczy ni mniej ni wi´cej
tylko „t´gi”, co faktycznie sygnalizuje
wysokà pe∏ni´ smaku. Tymczasem tak
naprawd´ stout jest wytrawny jak angielski
humor.
T¢GI NA PIERWSZY RZUT OKA

DRY STOUT – WYTRAWNE I GORYCZKOWE PIWO

Wytrawny
jak angielski humor
WÊród piw pochodzàcych z ró˝nych cz´Êci Êwiata mo˝na wyró˝niç zarówno te, których geneza przyprawia o ból g∏owy nawet
wytrawnych piwoszy, jak i takie, które zna praktycznie ka˝dy.
Jednym z piw szturmem zdobywajàcych coraz to nowe rynki i
zape∏niajàcych „piwne nisze” jest z pewnoÊcià stout.
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Wizualna strona piwa faktycznie jest
„t´ga”. Gatunek ten to przede wszystkim
piwa czarne, z niewielkimi, wiÊniowymi
refleksami. Pomimo ciemnej barwy, wydajà
si´ byç klarowne zarówno w wyglàdzie, jak i
konsystencji, która zdumiewa swojà lekkoÊcià piwoszy przygotowanych na „ci´˝kà
artyleri´”. Dopóki jednak nie napijemy si´
stouta, nic nie zapowiada lekkiego, wytrawnego smaku. Wr´cz przeciwnie, nawet jego
zapach podkreÊla wra˝enie t´goÊci aromatami pochodzàcymi z ciemnych, palonych s∏odów, które – oprócz barwy – dajà piwu tak˝e
zapach Êwie˝o palonej kawy, gorzkiej czekolady, kakao i razowego chleba. Dopiero kiedy
napijemy si´ piwa, doznajemy ca∏ej jego wielowymiarowoÊci. Po silnych obietnicach
palono-kawowych czujemy na j´zyku zdecydowanie gorzki, lecz jednoczeÊnie bardzo
lekki i wytrawny smak. Goryczka, która jest
tu cechà wiodàcà, pochodzi – jak w wi´kszoÊci piw – z chmielu, jednak w przypadku stoutów bardzo du˝y udzia∏ majà w niej tak˝e
palone s∏ody. Jak wszystko co palone czy
przypalone, dajà one zdecydowany, goryczkowy posmak.
Stouty to mistrzowie finiszu. Po prze∏kni´ciu piwa d∏ugo jeszcze czujemy gorzko-czekoladowy posmak, który niwelujemy kolejnymi
∏ykami piwa. Zasada ta dotyczy szczególnie
dry stoutów, które sà du˝o bardziej wytrawne
i goryczkowe od ich s∏odszego brata – milk
stouta.
CZEKOLADA CZY OSTRYGI?

Jak zatem wykorzystaç te zdecydowane
cechy, by cieszyç si´ „t´gim” smakiem sto-
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Seria plakatów reklamowych promujàcych piwo Guinness w latach 30. XX wieku.

utów i doceniaç ich g∏´bi´? Chocia˝ na pierwszy rzut oka wszelkie po∏àczenia z tym
piwem wydajà si´ niespójne i rozchwiane, to
warto pokusiç si´ o kilka eksperymentów.
Nagrodà za nie b´dzie odkrycie Êwiata fascynujàcych po∏àczeƒ, które na sta∏e wejdà do
naszego piwnego menu.
Chocia˝ ci´˝ko w to uwierzyç, to wytrawne stouty wr´cz idealnie komponujà si´ z
owocami morza. Takie marki, jak Beamish,
Murphy’s czy s∏ynny Guinness od lat serwowane sà na Wyspach Brytyjskich w towarzystwie ostryg, ma∏˝y, krabów i krewetek.
Potwierdzeniem zasadnoÊci tych kompozycji
jest istnienie marki Oyster Stout (stout
ostrygowy), która choç technologicznie z
ostrygami ma niewiele wspólnego, to podobno – jak ˝adne inne piwo na Êwiecie – komponuje si´ z nimi.
Ci, dla których ostrygi bez szampana sà jak
belgijski trappist bez korka, mogà pokusiç si´
o przyrzàdzenie oryginalnego drinka o nazwie
Black Velvet, z∏o˝onego z jednej cz´Êci szampana i jednej cz´Êci stouta. Niektóre brytyjskie puby dorzucajà do drinka jednà p∏ywajàcà
w nim ostryg´. Idàc jeszcze dalej w ostrygowy
temat, znajdziemy nawet piwa produkowane z
ich dodatkiem w sk∏adzie surowcowym.
Kolejnym unikalnym po∏àczeniem dla stoutów jest czekolada we wszystkich jej przejawach. Zarówno ta w tabliczkach, jak i w formie polew czy deserów. W tej kombinacji nie
znajdziemy z pewnoÊcià niczego bardziej traf-

nego ni˝ piwo o wdzi´cznej nazwie Double
Chocolate Stout – produkowane przez s∏ynny
angielski browar Young’s. Ten czekoladowy
stout w swoim sk∏adzie zawiera kilka odmian
gorzkiej czekolady, a jego zapach sprawia, ˝e
jest idealnym piwem deserowym.
Ci, dla których Anglia zdecydowanie nie
jest krajem czekolady, mogà znaleêç ukojenie
dla zmys∏ów na Sri Lance, popijajàc czekoladowy deser piwem Ceylon Lion Stout, dla
którego utworzono specjalnà kategori´ –
strong tropical stout.
PIWO DO TOWARZYSTWA

Irlandczycy doÊç cz´sto okreÊlajà stouty
mianem piw towarzyskich, tzn. takich, które
pije si´ dla samego piwa. Ich d∏ugi smak
pozostajàcy po prze∏kni´ciu a˝ prosi si´ o
przykrycie kolejnym ∏ykiem i tak w kó∏ko.
To co sprawia, ˝e piwa te sà bardzo pijalne i
wr´cz orzeêwiajàce to wyraêna kwasowa
nuta, której pochodzenie jest kolejnà unikalnà cechà gatunku dry stout. Tajemnica tego
smaku polega na fermentowaniu cz´Êci
brzeczki piwnej bakteriami kwasu mlekowego, które dajà wyraêny kwasowy posmak.
Posmak, który podkreÊla goryczkowe w∏aÊciwoÊci piwa i buduje jego smakowà Êwie˝oÊç. Tak jest produkowany mi´dzy innymi
s∏ynny Guinness, którego kwaÊno-gorzki
smak wszed∏ na sta∏e do kanonów gatunku.
Jeszcze jednà niespodziankà, jakà mo˝e
zgotowaç nam stout, jest dêwi´k wydawany

przy otwieraniu, i kremowa piana, niespotykana wÊród innych gatunków. To co powoduje g∏oÊne, przeciàg∏e syczenie piwa podczas
otwierania to dodatek gazu na ogó∏ ma∏o
kojarzàcego si´ z piwem, a mianowicie
azotu. Po wypiciu takich piw, jak Beamish
czy Murphy’s wielu mi∏oÊników wytrawnych
doznaƒ zastanawia si´, co grzechoce w puszce lub butelce po jej opró˝nieniu. Wytrwali
poszukiwacze technologicznych tajemnic
znajdujà wewnàtrz opakowania plastikowà
kulk´, która – niestety – niewiele wyjaÊnia.
To w∏aÊnie w tej kulce z mikrootworami
znajdowa∏ si´ azot, który po otwarciu opakowania z piwem rozpr´˝y∏ si´, powodujàc bardzo intensywne pienienie si´ piwa i ∏agodzenie smaku, który – dzi´ki jego obecnoÊci –
staje si´ kremowy i delikatny w konsystencji. W tym po∏àczeniu tkwi tajemnica wysokiej wytrawnoÊci i jednoczesnego ∏agodnego
smaku stoutów.
Podsumowujàc, stouty – jak wiele innych
piw o z∏o˝onym smaku – wymagajà Êwiadomego podejÊcia piwoszy. Ich smak nie jest
∏atwy, doÊç ci´˝ko te˝ pije si´ je w towarzystwie innych piw. Irlandzcy mi∏oÊnicy tego
gatunku radzà piç podczas jednej „sesji”
tylko stouty. Ma to byç gwarancjà spójnoÊci
doznaƒ smakowych oraz – co nie jest bez
znaczenia – dobrej formy nast´pnego dnia po
t´gim wieczorze, bogatym w sensoryczne
doznania.
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