Tisztelt Olvasó!
Kedves Vendégeink!
A Kisüzemi Sörfőzdék Érdekképviseleti és
Érdekvédelmi Egyesülete immáron több,
mint húsz éve rendezi meg kétévente az egyre nívósabb sörversenyét. A KSE sörverseny
nemzetközi megítélése, valamint a magyarországi kisüzemi és házi sörfőzdéinek termékei,
újabbnál-újabb fejlesztései, robbanásszerű
bővülése mennyiségi és minőségi szinteken
egyaránt eljutottak arra a szintre, hogy szakmailag indokolt a versenyt éves szinten megrendezni.
A 2018-ban megrendezett nagyszabású
Sörverseny és Sörmustra hazánkban egyedülálló módon egy kísérlet volt arra, hogy a
nagyközönség is aktív résztvevője lehessen
egy olyan sörszakmai programnak, amelyről eddig jó esetben csak a sajtóból, vagy a
(külföldi) sörszakmai portálokról tájékozódhatott. Az 1970-es évek elején Amerikában
kitört „sörforradalom” elérte Magyarországot is már a 90-es években, de mára forrta
ki magát olyan mértékben, hogy jelen pillanatban hazánkban működő 80-90 kisüzemi sörfőzde (amelyek a hazai sörfogyasztás
mintegy 2%-át adják) a multik termékpalettáját is bővítésre késztette, színesebbé téve
ezáltal is a hazai kínálatot.

egyetemi szinten nyílik mód ismerkedésre és
együttműködésre, ezen a helyszínen találkozik a sörszakma az alapanyag-szakmával
szakértői-tudományos szinteken.
A KSE a Sörmustra keretein belül igyekszik
megteremteni azt a platformot, ahol a lehető
legtöbb sörfőzde a lehető legtöbb fajta sörét
be tudja mutatni egy helyen, azonos feltételek mellet mindenkinek, hogy maga a SÖR
legyen a meggyőző érv a kóstolók számára.

A KSE Sörverseny évenkénti megszervezése
és a közönség bevonása a versenyt kísérő
rendezvényekbe egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a sör iránt nyitott érdeklődők megismerhessék az évről évre alakuló kínálatot
és újdonságokat, valamint szakmai tudással
felvértezve kóstolhassák a hazai sörfőzők
remekműveit.

A további programok, a Sörakadémia az előadásaival, a Sörszakmai beszállítók kiállítása a
technikai háttérrel, a Sörtörténeti kiállítás a
kulturális tartalmával, mindezeket esténként
zenei programokkal megkoronázva, reményeink szerint elérik a célt, hogy a rendezvényünk az ország SÖRÜNNEPE legyen minden
évben.

A XIII. KSE Sörverseny és Sörmustra 2019.
április 10-13. között a gödöllői Szent István
Egyetem Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum épületében és
udvarában kerül megszervezésre, számos
olyan szakmai program kíséretében, amelyből a szakma és az érdeklődő közönség is
megtalálja a kedvére való információ-forrást.

Ezúton kívánok a KSE nevében mindenkinek
hasznos időtöltést és jó szórakozást!
		

A sörfőzéshez az alapokat a mezőgazdaság
teremti meg, így külön öröm számunkra, hogy
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Gyenge Zsolt
a KSE elnöke

Kedves Olvasó!

juk: a sörkultúra és a sör üzletág többet
jelent a puszta sörgyártásnál.

A sörgyártás az elmúlt évtizedek fúziói
és felvásárlásai nyomán a világ egyik
legkoncentráltabb ágazatává vált.

Beletartozik a sörfőzéshez nélkülözhetetlen mezőgazdasági alapanyagok termesztése, a főzés technológiái, a kiskereskedelem és persze a vendéglátóipar is.

A világon az előállított mennyiség 50
százalékát az első 5 nagy cégcsoport
adta. (Ezek az Anheuser-Busch InBev
(22,2 százalék), a Heineken (10,2 százalék), a China Res. Snow Breweries (6,1
százalék), a Carlsberg (6,0 százalék) és a
Molson-Coors (4,9 százalék).)

Egy elemzés szerint egy söripari munkahely 17 másik munkahely fenntartásához járulhat hozzá. Kettőhöz a mezőgazdaságban, kettőhöz a kereskedelemben
és 13-hoz a vendéglátásban.
A Kormány célja a sörágazat dinamikus fejlődésének fenntartása mellett a
minőségi sörök piacának élénkítése és
a kézműves sörök szegmensének szélesítése.

Ebben a tekintetben a hazai kép sem
sokban különbözik: a magyar sörgyártásban 4 közepes- és nagyvállalat, valamint számos kis- és mikrovállalkozás
szerepel.

Ebben partnerünk a jelenleg 54 főzdét
tömörítő Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete (KSE).

2017-ben a négy legnagyobb szereplő (Dreher, Heineken, Borsodi és Pécsi
Sörfőzde) együttes teljesítménye adta
szakágazat árbevételének 94,5 százalékát (137 milliárd forint), az exportárbevétel 97,5 százalékát és a foglalkoztatás
86,6 százalékát.

• Velük közösen dolgoztuk ki a Magyar
Élelmiszerkönyv 2-106 számú „Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott
sörök” irányelvét, a különleges minőségű sörökre vonatkozó szabályozást.

Viszont, ha a mezőny „másik” oldaláról
vetünk egy pillantást az adatokra, sokkal
színesebb képet látunk:

• Ezzel elértük, hogy csak olyan sört
lehet különleges minőségűként forgalomba hozni, amely megfelel a szakértők által felállított szigorúbb követelményeknek.

• A kisüzemi sörfőzdék száma a 20132017 közötti időszakban kb. 70 százalékkal emelkedett. A mikro- és kisvállalkozások száma 2013-ban még csak
50 volt, 2017-ben már 86 db.

• I lyen sörök készítésénél csak maláta
használható fel, vagyis az 500 éves
német tisztasági törvényt vesszük
alapul.

•M
 indeközben árbevételük több mint
háromszorosára nőtt: 2013-ban 1,1 mrd
forint, 2017-ben már 3,8 mrd forint.

• Az ízesített sörök ízesítésére és színezésére pedig csak természetes anyagok használhatóak fel.

• Ebben az időszakban az üzemi nyereség megháromszorozódott és az adózás előtti nyereség is majdnem megduplázódott.

• Jelenleg a Magyar Élelmiszerkönyv
Sörről szóló 2-702 számú irányelvének
módosítása folyamatban van.

• A foglalkoztatottak létszáma a 2013-as
162 főről 2017-re 243 főre emelkedett. Ez 50 százalékos bővülést jelent.

A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete a sör,
illetve a kulturált alkoholfogyasztás népszerűsítése érdekében számos fesztivált
rendez, amelyek közül legjelentősebb

Nem kell hozzá Hrabalt olvasnunk vagy
Jiři Menzel filmjeit néznünk, hogy tud-
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az idén már 13. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Sörverseny és
Sörmustra.

Többek között 2016-ban a Kisüzemi
Sörfőzdék Egyesületének 10 tagja nevezett a 26. alkalommal megrendezett
Brewer’s Seal versenyre, amelyen 2
sörfőzde a legmagasabb elismerésben
részesült kategóriájukban.

A magyar fogyasztási szokásokra jellemző adat, hogy az elmúlt évben 24 százalékkal nőtt a felsőkategóriás sörök értékesítése.

Bízom benne, hogy a hazai főzésű különleges minősítésű és kézműves sörök
sikerei tovább folytatódnak hazai és
nemzetközi színtéren egyaránt. Ebben
(ahogy eddig, úgy ezután is) partner lesz
az Agrárminisztérium.

Természetesen a négy nagy gyártó is
jelen van ebben a dinamikusan növekedő szegmensben. Itt azonban a kisüzemnek megvannak a maga határozott
előnyei: a kísérletező kedv, a mozgékonyság.

A legbiztosabb elismerés azonban, ha
az emberek mind gyakrabban keresik
a vendéglőkben és a boltok polcain a
kisüzemi főzdékben előállított, kiváló
söröket.

A kisüzemi sörfőzdéknek a piacon való
életben maradásukhoz szükséges új
típusú, különleges ízvilágú sörök előállítása, ezért az új termékek fejlesztése
jelentős mértékben köthető hozzájuk.

A sörverseny résztvevőinek eredményes
részvételt, a látogatóknak kellemes és
hasznos időtöltést kívánok!

Büszkén mondhatjuk, hogy a jellemzően kisvállalkozások keretében működő
magyar kézműves sörfőzdék egyre több
európai és világversenyen érnek el szép
sikereket. (Nem egyszer a nagy sörgyártó és -fogyasztó országokat is maguk
mögé utasítva.)

Zsigó Róbert
államtitkár
Agrárminisztérium
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REKTORI KÖSZÖNTŐ
Történelmi leletek és források szerint, az
emberiség szinte azóta készít sört, amióta mezőgazdaság – gabonatermesztés
létezik.
Egyes források alapján a honfoglaló
nomád őseink itala a boza és a kumisz
volt. A boza búzából, árpából, kölesből
vagy ezek keverékéből főzött, alacsony
alkoholtartalmú sörszerű ital volt.
Népünket elsősorban borivónak tekintik, ami az előzőek alapján nem teljesen
helytálló. Vándorló őseink könnyebben
vethettek gabonát, ami hónapok alatt
beérett, mint ültethettek szőlőt, ami évek
múlva hozott csak termést.
A Kárpát-medencében való letelepedésünk után pedig hamar elsajátítottuk az
európai sörfőzés tudományát.
Bárhogyan alakult is a történelem során a
sörkészítés, kicsiben vagy nagyban, a sör
alapját mindig is a mezőgazdaság adta –
adja.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a minőségi
sör alapja (árpa) a minőségi mezőgazdasági termeléssel kezdődik, amelyhez
elengedhetetlen a szakértelem. Ennek
eléréséhez járul hozzá az oktatás biztosításával, szakmai hátterével a Szent István
Egyetem is.
Egyetemünk méltán büszke arra, hogy az
ország egyetlen olyan felsőfokú képzőműhelye, amely mérnöki szinten foglalkozik
a sörkészítés tudományos és technológiai ismereteivel. Az Élelmiszertudományi
Karunkon minden olyan feltétel adott
(oktatógárda, az infrastruktúra és szakértelem), amelyek nélkülözhetetlenek
a sörkészítési szakma elsajátításához és
elmélyítéséhez. A Kar az elmúlt három
évtizedben számos kiváló mérnök-szakembert adott az iparágnak. Az itt végzett
mérnökök nem csak az ismert nagy sörgyárakban tevékenykedtek és tevékeny-

kednek, hanem a saját vállalkozásaikban,
kis sörfőzdék létesítésében és fejlesztésében is jelentős szerepet játszanak.
Szintén megemlítendő, hogy a Karon
jelenleg is folyik a Sörfőző Mester szakmérnök és szaktanácsadó továbbképzés.
Örvendetes, hogy az elmúlt években a
nappali képzésen túl, a továbbképzési
programon keresztül számos kisüzemi
sörfőzdével sikerült szakmai kapcsolatot
kialakítani és velük együtt a fejlesztési
munkákat megvalósítani.
Ezért úgy gondolom, Egyetemünk kiváló
helyszíne egy ilyen sörszakmai programnak, ahol a jövő agráriumban dolgozó nemzedéke találkozik az általuk megtermelt
javak felhasználóival és a végtermékekkel.
Fokozottan igaz ez manapság, amikor sör
már nem csak árpamalátából és komlóból
készül, hanem többféle gabona, gyümölcsök és sok más fűszernövény is belekerül a többféle sörbe.
A sörök ezen sokszínűségét a házi- és
kisüzemi sörfőzdék termékei adják, így az
együttműködés és tapasztalatcsere nélkülözhetetlen ahhoz is, hogy a valós igényekhez igazodó képzési programokkal
és kutatásokkal segítsük a szakemberek
és a piaci kereslet elvárásait.
Minden résztvevőnek és látogatónak
hasznos időtöltést és tapasztalatcserét
kívánok! Érezzék magukat jól az Egyetem
csodálatos gödöllői campusán!
Gödöllő, 2019. év március hava
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Prof. Dr. Palkovics László

rektor

KÖZÉP-EURÓPAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
HÁLÓZAT NONPROFIT KFT.
A Magyar Kormány külgazdasági és külpolitikai törekvéseinek egyik fő irányvonala Magyarország és a közép-európai
országok közti gazdasági és üzleti kapcsolatok fejlesztése, az együttműködések keretrendszerének kiszélesítése,
valamint egyegységes és versenyképes
regionális gazdasági tér kialakítása. Ezen
direktívák operatív megvalósítását végzi a Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium
háttérintézményeként, a Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit
Kft. dedikált feladata a régióba irányuló
magyar exportvolumen bővítése, elsősorban a magyar vállalkozások számára
releváns exportlehetőségek monitoro-

zása, üzletember találkozók és fórumok
szervezése, regionális szakvásárokon
és kiállításokon történő cégképviselet,
valamint ország specifikus piaci-, jogi, és gazdasági információk biztosítása
által.
A Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft. ezen túlmenően kiemelt szerepet játszik a Magyar
Kormány által meghirdetett Gazdaságfejlesztési Programok sikeres megvalósításában, a kapcsolódó funkcionális
feladatok ellátásában, valamint a szakmai háttér biztosításában. A határokon
átívelő programok célja a régió gazdasági
megtartóerejének fokozása, versenyképességének növelése, és az ott élő közösségek életszínvonalának javítása.

5

KSE KISÜZEMI SÖRFŐZDÉK ÉRDEKKÉPVISELETI
ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE
Az egyesület szervezése 1993-ban kezdődött, majd 1994. február 1-én Kerekegyházán 18 sörfőzde tulajdonosa
hivatalosan is megalapította a Kisüzemi
Sörfőzdék Egyesületét, amely azóta is
képviseli a magyarországi sörfőzdéket.
Az egyesület az első években segítette
tagjait a sörfőző szakmunkás képesítés
megszerzésében, szakmai oktatásokat,
sörtechnikai kiállításokat, szakmai szimpóziumokat, külföldi üzemlátogatásokat
szervezett. Jó kapcsolatot tartott a szakmai és felügyeleti szervezetekkel. Sör
szakbizottsági tagsággal részt vállalt az
Élelmiszerkönyv előkészítésében, javaslattevő szerepe volt a Jövedéki törvény
módosításaiban.
Az egyesület taglétszáma az 1990-es
évek közepe táján már elérte a 140-et,
majd a sörfőzdék száma drasztikusan
csökkent, emiatt a tagok létszáma is
megfogyatkozott. Ez a csökkenés egészen 2007-2008-ig tartott, amikor már
alig 30 sörfőzde alkotta az egyesületet. Az ezután következő években azonban fordulat állt be, a taglétszám ismét
növekedni kezdett, az újonnan alakuló
sörfőzdék sorra csatlakoznak az egyesülethez, közöttük gerillafőzdék is, vagyis
olyan sörfőző vállalkozások, amelyeknek
nincs saját sörfőzdéjük. Egyesületünknek
jelenleg 73 tagja van ebből 54 sörfőzdével is rendelkezik.

A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete (KSE)
huszonkét éve minden második évben
megrendezi nemzetközi sörversenyét.
Ez alatt az időszak alatt a hagyományosan Miskolcon tartott verseny a kelet-közép-európai régió egyik legjelentősebb
sörversenyévé fejlődött. A több mint két
évtized során egyre több sörfőzde egyre
több kategóriában és egyre több sörrel
nevezett a versenyre.
Az idei évben ismét megrendezésre kerülő versenyre már 9 országból 70 főzde
küldte el több mint 300 sörét a megmérettetésre, megduplázva ezzel a három
évvel ezelőtt indított sörök számát.
A KSE sörversenyére a BJCP 2015 típusbesorolásai alapján lehetett jelentkezni. A megnövekedett nevezési kedvnek
köszönhetően idén változik a helyszín,
a Miskolc helyett Gödöllőn a SZIE Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumában lesz a sörbírálat,
valamint a tavalyi évhez hasonlóan a zsűrinek már két nap áll majd rendelkezésére (április 10–11.) a sörök értékeléséhez.
A közel 60 fős szakmai zsűri tagjai a verseny előtti időszakban több alkalommal
is érzékszervi tréningen vettek részt,
felkészülésüket a Szent István Egyetem
Söripari Tanszékének oktatói és BJCP
szakemberek segítették.
Az értékelés alapján a megfelelő pontszámot elért söröket a zsűri arany, ezüst
és bronz diplomával díjazza, tehát kön�nyen előfordulhat, hogy ugyanabban a
kategóriában több sör is aranyérmes lesz.
Gyémántdiplomát a verseny három legmagasabb pontszámot elérő arany diplomás söre kap. A bírálatot a zsűri tagjai
a vakteszt szabályai szerint végzik, tehát
nem tudják, melyik sörfőzde sörét értékelik, csak a nevezett kategóriát ismerik.

SÖRVERSENY ÉS SÖRMUSTRA
GÖDÖLLŐN
Gödöllő, Szent István Egyetem, Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum
Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének XIII.
Nemzetközi Sörversenye
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A KSE XIII. SÖRVERSENY ÉS SÖRMUSTRA PROGRAMJA
SÖRVERSENY ÉS SÖRBÍRÁLAT

		Ágoston Krisztián, pénzügyőr
alezredes, osztályvezető, Jövedéki Főosztály, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Időpont: 2019. április 10 -11. | 9:00-18:00
A 60 fős szakmai zsűri tagjai, a BJCP 2015 (Beer
Judge Certification Program) alapján elbírálják a
9 ország 70 sörfőzdéjétől beérkezett több mint
300 sörmintát.

12:40-12:55 	Tanuljunk egymástól – kisüzemi
és multimarketing a sörfőzésben
		Szalai Tamás, marketing manager,
Horizont Brewing

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

12:55-13:10 	Kézműves sörök tagállami
forgalmazása Raj Péter, jövedéki
szakértő

Időpont: 2019. április 11. (csütörtök) | 16:0018:00

13:10-13:30 	„... a Hatvani sör szükségire, [...]
vad komlót szedettessen”

14:00-16:00	A sörversenyt támogató szponzorok bemutatkozó előadásai

		Sörfőzés a Grassalkovichok
idején Gödöllőn és Hatvanban
– Katona Csaba, akadémikus,
sörtörténész

16:00-18:00 	Ünnepélyes megnyitó és a XIII.
Nemzetközi Sörverseny eredményhirdetése

13:30-13:45 	Bevezetés a savanyú sörök
világába

15:00-18:00 	Ogre Bácsi Söregyetem előadások
15:00		Why does craft beer cost so
much? – Bukovinszky László,
Szent András Sörfőzde

		Németh Antal, tulajdonos, sörfőzőmester, MONYO Brewing

16:00 	Hogyan készül a sör: a sörfőzés
alapfogalmai – Kővári Gergő,
Csakajósör

SÖRMUSTRA
Időpont: 2018. április 12. | 14:00-19:00
2018. április 13. | 14:00-19:00

17:00 	Kocsmajátékok – Marosvári Ogre
László, Ogre Bácsi sörözője

A KSE történetében idén másodszor Sörmustra
is kapcsolódik a sörversenyhez, melynek keretében a látogatók korlátlanul kóstolhatnak sört
a jegy mellé kapott logózott kóstolópohárban.
Pénteken és szombaton délután közel 40 hazai
és nemzetközi kisüzemi sörfőzde fogja bemutatni két-két – a versenyen is indított – sörét,
amit maga a tulajdonos vagy sörfőzőmester csapol, számos érdekes történet kíséretében.

16:00-18:00 	Főzdelátogatás egy működő
sörfőzdében, Domonyban külön
busszal (előzetes regisztrációhoz
kötött)
18:00-23:00 DJ Alex Weld

SZAKMAI KONFERENCIA
Időpont: 2019. április 12. (péntek) 12:00-13:50

Péntek

12:00-12:10 	Köszöntő, megnyitó - Gyenge
Zsolt, elnök, KSE

13:00-15:00 	Főzdelátogatás egy működő
sörfőzdében, Domonyban külön
busszal (előzetes regisztrációhoz
kötött)

12:10-12:25 	A kisüzemi élesztőmenedzsment
alapvető kérdései

14:00-19:00 	SÖRMUSTRA – KORLÁTLAN SÖRKÓSTOLÁS

		Kun-Farkas Gabriella, egyetemi
adjunktus, Szent István Egyetem,
Élelmiszertudományi Kar, Sör- és
Szeszipari Tanszék

15:00-17:00 	Főzdelátogatás egy működő
sörfőzdében, Domonyban külön
busszal (előzetes regisztrációhoz
kötött)

12:25-12:40 	Bérfőzés a kisüzemi sörfőzdékben az aktuális jövedéki jogszabályok tükrében
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15:00-18:00 	Ogre Bácsi Söregyetem előadások

16:00-18:00 	Ogre Bácsi Söregyetem előadások

15:00		The future of craft beer: what
comes next? – Bukovinszky László, Szent András Sörfőzde

16:00 		A kézműves sör jövője: mit
várhatunk a következő években?
- Bukovinszky László, a Szent
András sörfőzde, tulajdonos

16:00		Miért kerül 1000 Ft-ba egy pohár
kézműves sör? – Ali Rawech
Szami, a Hop Top sörfőzde

17:00 		A sörforradalom története Kovács Gábor Maláta, sör-újságíró

17:00		A nők és a sörfogyasztás – Pálma
Ilona, sörszakértő
17:00-19:00 Kugli zenekar

16:00-20:00 	délutáni rock and roll party a
Brillantin zenekarral

20:30-22:00 Deák Bill Gyula koncert

20:30-22:00 	Péterfy Bori & Love Band koncert

Szombat
13:00-15:00 	Főzdelátogatás egy működő
sörfőzdében, Domonyban külön
busszal (előzetes regisztrációhoz
kötött)

A sörverseny résztvevőinek sok sikert és számos díjat, a látogatóknak kellemes sörélményeket és jó szórakozást kívánunk!

14:00-19:00 	SÖRMUSTRA – KORLÁTLAN SÖRKÓSTOLÁS

A KSE tagjai nevében,



15:00-17:00 	Főzdelátogatás egy működő
sörfőzdében, Domonyban külön
busszal (előzetes regisztrációhoz
kötött)

Gyenge Zsolt
Elnök

AM KASZK BERCSÉNYI MIKLÓS
ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM
Iskolánk, az AM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium közel 70 éve van jelen a szakoktatás területén.
Erjedésipari tanműhelyünkben a diákok korszerű körülmények között tanulhatják meg a sörkészítés folyamatát, mely megadja az alapokat ahhoz, hogy később valós munkahelyi körülmények között érvényesüljenek.
A szakma elsajátítására két lehetőség van, iskolarendszerű, ingyenes képzés formájában:
•3
 éves szakközépiskolai képzés - Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(iskolánkban a szakközépiskolai képzést követően 2 év alatt érettségi szerezhető)
•1
 éves szaktechnikusi képzés - Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(előfeltétel: élelmiszeripari technikusi végzettség)
(iskolánkban a hagyományos érettségit követően 2 év alatt élelmiszeripari technikusi végzettség szerezhető)
Elmondhatjuk, hogy az egyre népszerűbb kézműves sör készítés megfelelő munkalehetőségeket kínál a diákjainknak, így akik itt végeznek könnyen tudnak a képzést követően szakmájukban elhelyezkedni.
Bővebb információ: 1
 106 Budapest, Maglódi út 4/b.
www.bercsenyi-bp.sulinet.hu
foigazgato@kaszk.hu
facebook.com/bercsenyisuli
+36 1 433 1200
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A SÖRÉLESZTŐ – A SÖRGYÁRTÁS MEGHATÁROZÓ ALAKJA
A sör előállításának leghosszabb műveleti lépése az erjesztés. Mivel valójában
nincs rálátásunk arra, mi is történik az
erjesztőtankban, egyfajta „fekete doboznak” tekinthetjük a sörgyártásnak ezt a
szakaszát. És ebben a fekete dobozban
végzi tevékenységét a sör előállításának
legfontosabb szereplője: a sörélesztő.

ale élesztővel készült búzasört és egy
lager élesztővel készült pils típusú sört.
Kicsit közelebbről – mikroszkóp alatt –
szemügyre véve egy élesztősejtet aligha
tudjuk megállapítani, hogy ale vagy lager
élesztőt látunk (1. ábra). Ha már több sejtet látunk, akkor feltűnik, hogy az előbbiek laza hálózatot alkotnak, az utóbbiak
tömör kis csomókká állnak össze. Ez a
viselkedésük teszi lehetővé, hogy az ale
sörélesztők sejtjei (2. ábra) a főerjesztés végén, a fickósör felszínén gyűljenek
össze (ebben a CO2 buborékok is segítségükre vannak), míg a lager sörélesztők csomói a tank aljára kiülepedjenek
(3. ábra). A kutatások kimutatták, hogy
az ale élesztők jobban tűrik a magasabb
hőmérsékletet. A két típus által előállított termékek aromája közötti markáns
különbség is a hőmérséklettel van kapcsolatban. Az ale élesztők jellemzően
20-22°C-on folytatnak olyan anyagcserét, azaz erjesztenek, melynek eredményeként a különböző vegyületeket –
észtereket, kozmaolajokat, aldehideket,
szerves savakat – olyan mennyiségben
és arányban termelik, hogy a kapott termék íze, aromája az ale típusú sörökre

A kijelentés koránt sem túlzó, mert mesterségesen nem tudjuk előidézni azokat
a változásokat, amik az élesztő anyagcseréje révén történnek, hogy a sörléből
sör legyen. Az erjesztés során alkohol és
szén-dioxid képzése mellett, vegyületek
sokaságát használja fel az élesztő, majd
állít elő több száz másikat – pont a megfelelő mennyiségben és arányban ahhoz,
hogy élvezhető terméket kapjunk.
Manapság a sörfőzőnek számos maláta
típus és komlófajta áll rendelkezésére, hogy kialakítsa a termék színét, ízét.
A legnagyobb mértékben azonban az
erjesztést végző sörélesztő fogja meghatározni a sör aromáját, karakterét. Érdemes tehát gondot fordítani arra, hogy a
megfelelő élesztőt használja a gyártó, és
annak megfelelő körülményeket biztosítson.
A sörélesztőt napjaink tudománya a
Saccharomyces nemzetségbe sorolja. Két
– mindenki számára jól ismert – típusa
van. Az „ale” vagy felsőerjesztésű élesztők, melyeket a Saccharomyces cerevisiae
fajba sorolnak, és az eredeti, ősi típusnak
tekintünk. A „lager” vagy alsóerjesztésű élesztők valamikor a 15. században
jelentek meg Bajorországban. Ezeket a
Saccharomyces pastorianus (korábban
carlsbergensis) fajba sorolják. Hogy mi a
különbség a két típus között az igen határozottan érezhető, ha megkóstolunk egy

1. ábra: Élesztősejt
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2. ábra: Ale sörélesztők

3. ábra: Lager sörélesztők

jellemző legyen, tehát észteres, aromás.
A lager élesztők alapvetően ugyanúgy
működnek, ugyanazokat a vegyületeket termelik, csak más mennyiségben
és arányban. Azok viszont alacsonyabb,
10°C körüli hőmérsékleten fogják a lager
sörökre jellemző aromát produkálni.
A jelenségek hátterében a sörélesztő
anyagcseréje áll, ami rendkívül összetett, és amiben kis túlzással minden
mindennel összefügg. A legtöbb, amit a
sörgyártó tehet, hogy a készítendő sörtípushoz a megfelelő sörélesztőt választja, majd annak megfelelő mennyiségben
tápanyagokat (cukrokat, nitrogénforrást,
ásványi anyagokat) és körülményt – leginkább hőmérsékletet és időt – biztosít.
Kísérletezni természetesen szabad és
kell is, de nagy változtatásokat tenni nem
érdemes. Az eredmény jó esetben olyan
termék lesz, ami „más”, esetleg nem
olyan, amire számítottunk („érdekes”).
Rossz esetben akár ihatatlan…
Ne feledjük, hogy egy fekete dobozban
működő, bonyolult kis lénnyel dolgozunk, akinek ráadásul lelke is van!
Dr. Kun-Farkas Gabriella

egyetemi adjunktus Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kar Sör- és Szeszipari Tanszék
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FELKERÜLNI A NEMZETKÖZI TÉRKÉPRE!
Az elmúlt egy év a Kraft Sör Egyesület
életében a minőségi magyar sörök előtérbe helyezéséről és a sörkultúra terjesztéséről szólt. Ennek a missziónak a
legfontosabb eleme két sörfesztiválnak
a támogatása volt a tavalyi évben. A Főzdeparkban már negyedjére megtartott
KR4FT Sörfesztivál és a tavaly májusban
első alkalommal megrendezett BPBW Beer Week In Budapest 2018 megszervezésében is nagy szerepet vállalt az
Egyesület.
A Budapest Beer Week 2018 gyakorlatilag az ország első nemzetközi kisüzemi
sörfesztiválja volt, ahová 15 különböző
országból érkeztek személyesen sörfőzők és sörfőzdék a világ minden tájáról.
Az esemény fővédnöke Iain Lindsay, brit
nagykövet volt. A cél egyértelműen az
volt, hogy bebizonyítsuk, hogy a magyar
kisüzemi sörfőzés “felnőtt” és már nemzetközi szinten is megállja a helyét.
A fesztivál végül meghozta a gyümölcsét. Számos nemzetközi kollaborációs
(közös) sör készült azóta nálunk fejlettebb sörkultúrával rendelkező külföldi

főzdékkel, ami által rengeteg szakmai
tudást gyűjtöttek a hazai sörfőzők. Ennek
eredményeként egyre több külföldi csapfoglalásra és fesztiválra kaptak
meghívást az Egyesület tagjai, illetve az
export mennyiségüket is növelni tudták.
Az immár hagyományossá vált, a Kraft Sör
Egyesület tagokat felvonultató negyedik
KR4FT Sörfesztiválon a szokásos szakmai programokon és főzdetúrákon kívül
idén már szintén megjelentek külföldi
sörfőzdék is a szomszédos országokból.
A családias hangulatban telt fesztiválon
a fókusz ismét a sörön maradt. Számos
új főzet debütált az esemény ideje alatt
és a mennyiség helyett a minőségi sörfogyasztás fontosságára hívták fel a figyelmet a szervezők.
A Kraft Sör Egyesület tagjai ezenfelüll
az elmúlt évben számos edukációs sörkóstolót, sörvacsorát, főzdetúrát tartottak, ahol nem csak a sörökről, hanem
magáról sörkultúráról és sörstílúsokról
is számos érdekességgel szolgáltak a
fogyasztóknak.
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A SÖRRŐL, DIÓHÉJBAN
A különböző magvakból erjesztett, vagy főzött italt legalább tízezer éve ismerik az emberek. A mai sörök
hasonlóképp gabonából készülnek, de a gyártástechnológia természetesen az évezredek során sokat finomodott, tökéletesedett. A sörkészítés napjainkban az alábbi táblázatban látható műveleti lépéseket öleli fel.

MALÁTAKÉSZÍTÉS

SÖRFŐZÉS

ERJESZTÉS

KÉSZ SÖR KEZELÉSE

áztatás

malátaőrlés

sörlé kezelése

sör szűrés

csíráztatás

cefrézés

főerjesztés

pasztőrözés

aszalás

cefreszűrés

ászokolás

fejtés

komlóforralás
A sörgyártás alapanyaga a maláta, amelyet valamely gabonaféle – leggyakrabban az árpa – részleges csírázatásával tesznek sörkészítésre alkalmassá. A csíráztatás célja a maláta enzimkészletének
megnövelése. A csíráztatást a maláta hőkezelésével, az aszalással szakítják meg. Az aszalási hőmérséklet meghatározza a maláta típusát: minél
nagyobb hőmérsékletet alkalmaznak, annál sötétebb, aromásabb, viszont enzimekben szegényebb
lesz a maláta. A leggyakrabban használt malátafajták a pilseni és a pale ale maláta, amelyek világos
sörök készítésére szolgálnak. A bécsi és a müncheni
maláták a testesebb, édesebb, sötétebb sörök alapanyagát adják. A sörök színmélyítésére, testességének növelésére szolgálnak a különböző árnyalatú
karamell és festőmaláták. Manapság a malátatípusok óriási választéka áll a sörfőzők rendelkezésére.

A SÖR ELŐÁLLÍTÁSÁNAK
FOLYAMATA
A cefrézés során a maláta komponensei kioldódnak, a nem oldható összetevők pedig a csíráztatásnál képződött enzimek segítségével vízoldható
vegyületekké alakulnak. A cefrézés során alakítható
ki a sör színe, testessége, várható alkoholtartalma.
A cefreszűrést követően kerül sor a komlóforralásra, amely – számos folyamat mellett – a komló
komponensek kioldására szolgál. A komlóval keserűanyagok - elsősorban α savak – és aromaanyagok
kerülnek a sörlébe. A komló fajtája, a komlóadagolás módja és időpontja meghatározó a sör íze szempontjából.
A kész komlózott sörlé hűtése után kezdődik meg
az erjesztés a sörélesztő segítségével. Az élesztő a
sörlében lévő erjeszthető cukrokat alkohollá alakítja át, de emellett számos egyéb anyagcsere-termé-

ket is képez. Az élesztő a típusát illetően lehet felső
(ale tipusú) vagy alsóerjesztésű (lager típusú). A két
élesztő elsősorban a keletkező anyagcsere-termékekben különbözik egymástól. A hidegen működő
alsóerjesztésű élesztő kevesebb anyagcsere-terméket képez, mint a magasabb hőmérsékleten
erjesztő felsőerjesztésű élesztő, így ez utóbbiak az
élesztő által termelt vegyületekkel is hozzájárulnak a sör karakteréhez. Az erjesztést egy érlelési
folyamat – ászokolás vagy kondicionálás követi – és
ezzel kész is a sör.
A sör fejtése, stabilizálása, pasztőrözése opcionális
műveletkör. Minél gyorsabban értékesítik a sört az
ászokolás végeztével, annál kevesebb technológiai
lépést igényel a kész sör kezelése.
A magyar „sörforradalom” előtt könnyű volt a
sörök piacán eligazodni. Alapvetően világos és barna sörök szerepeltek a sörkínálatban, kommersz és
minőségi sörkategóriákban. Különlegességnek a
búzasörök számítottak. 2010 után azonban az átlag
sörfogyasztó addig ismeretlen sörökkel találkozhatott, megjelentek az IPA-k, a stoutok, porterek, hogy
csak néhány sörtípust említsünk.
A sörök kategorizálása több szempont alapján történhet. Alapul lehet venni az alapanyagot (árpa-,
búza-, rozs-, köles-sörök stb.), az erjesztés módját,
a származási helyet, a sör színét, alkoholtartalmát,
ízesítését stb.
A leggyakrabban az erjesztési eljárás szolgál a
kategorizálás alapjául. Eszerint beszélhetünk
spontán erjesztésű sörökről, amelyek a levegőben
található mikroorganizmusok közreműködésével
erjednek le (Lambic sörcsalád). A második csoportba a felsőerjesztésű (ale) sörök tartoznak, amelyek
erjesztését felső erjesztésű élesztővel végzik.
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Ezeknek a söröknek igen szerteágazó a családfája,
megtalálhatók benne a német búzasörök, a belga
witbierek, stoutok, porterek, valamint az ale-típusú sörök számos változata. A harmadik csoportba az alsóerjesztésű (lager) élesztővel készülő
sörök sorolhatók. Az alsó erjesztésű sörök fő képviselői a pilseni, bécsi, müncheni világos és bak
sörök. Készülhetnek az italok többféle élesztő (pl.
búzasörök) és egyéb mikroorganizmusok (savanyú
sörök) felhasználásával is.

Sörárpa

Miért iszunk sört? Természetesen az élvezeti értékei miatt. Kevesen gondolnak azonban arra, hogy
nemcsak élvezeti értékkel rendelkeznek a sörök,
hanem összetevőik révén kedvező hatást gyakorolnak a szervezetünk működésére. Nem véletlen,
hogy már az ókorban is gyógyszerként használták.
Élvezzük a sört, természetesen a benne lévő alkohol mennyiségének figyelembevételével!

Malátatípusok

Maláta, komló, sör

Komlótoboz

Sörélesztő
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ELSŐ MAGYAR HÁZISÖRFŐZŐ EGYESÜLET
www.elsosor.hu; info@elsosor.hu
2001 április 22-én kezdődött, pontban
23 óra 41 perc 5 másodperckor. A népszerű magyar internetes fórumon „kadetcc”
felhasználó nyitott egy új topikot „Sör
főzés otthon” címmel és feltette a talán
költőinek szánt kérdést: „Van valaki, aki
próbálkozott már vele?”

Bár „kadetcc”-t soha nem ismertük meg
viszont egyre többen belevágtunk a nagy
kalandba. Mivel sörről beszélni sör mellett lényegesen komfortosabb, nemsokára megtartottuk első találkozónkat az
esztergomi kempingben. Egy év múlva
elhatároztuk, hogy egyesületet alapítunk
és így próbáljuk érvényre juttatni két fő
célunkat, a házi sörfőzés legalizálását és
a házi sörfőzés népszerűsítését. Az első
célunk gyorsan teljesült, a 2011-es Főzdefeszten jelentette be Dr. Balog Ádám
a jövedéki törvény módosulását, amibe
már a házi sörfőzés s helyet kapott, és ez
nagy lökést adott a közös ügynek.
Elkezdtünk szlovák versenyekre járni,
megjelentünk a Főzdefeszten, hívott
minket tv, rádió és ami a legfontosabb,
egyre többen főzték le az első sörüket.
Tevékeny időszak van mögöttünk:

– mi vagyunk az Első Magyar Házisörfőző
Egyesület
– mi rendeztük az Első Magyar Házisörfőző Versenyt
– a mi nevünkhöz fűződik az első regisztrált BJCP verseny a kontinensen
– mi írtuk az első magyar otthoni sörfőzésről szóló könyvet.
Idén már a VIII. Házisörfőző versenyt
szervezzük és mint ilyen a régió egyik
legrangosabb eseménye lett. A versenyen kezdetektől fogva az amerikai BJCP
rendszert alkalmaztuk és minden évben
sok energiát fordítunk bírálóink immár
népes táborának fejlesztésébe. Tudjuk,
hogy az Ő tevékenységük színvonala
adja meg a rangot a versenyünknek.
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Több, mint 100 egyesületi tagunk van, a
Facebook csoportunk pedig közel 3000es közösséget képvisel. Mindkettő folyamatosan bővül.
Sok tervünk van a jövőre nézve is, talán a
legfontosabb közülük az egyesületi tagság bővítése, az egyesületi élet felpörge-

tése. Ehhez keressük azokat, akik aktívan
részt szeretnének venni a közös munkában, meg szeretnék valósítani terveiket,
ötleteiket. Várjuk azokat is, akik szívesen
eljárnának rendezvényeinkre, élveznék
az egyesületi tagság előnyeit, büszkén
lebegtetnék barátaik előtt a tagsági kártyájukat.

MAGYARORSZÁGI SÖRCIKKGYŰJTŐ KLUB
Sörcímkék, kupakok, dobozok, üvegek, korsók, sörnyitók – ezekről mind tud
az átlagember. De sörös
képeslap, számolócédula,
sörös autómodell, sör-részvény, mi több, sörcsap és
hordó gyűjtésére csak a
legelszántabbak vállalkoznak, akik közül tizenegyen 2001-ben megalapították a Magyarországi
Sörcikkgyűjtő Klubot. A létszám gyorsan növekedett, és a klub már több mint százhúsz tagot számlál 2019 elején.
Elsődleges célunk a magyar sörkultúra emlékeinek felkutatása, megőrzése, a hazai kisüzemek
erkölcsi támogatása, és hogy az egyesület fóruma
legyen a sokféle sörcikkel foglalkozó magyar gyűjtőknek. Úgyszintén fontos feladat a nemzetközi
figyelem felkeltése ezen értékeink iránt.
A társaság legfontosabb tevékenysége, hogy az
egyéni gyűjteményeket központilag digitálisan
katalogizálja, ezzel átmentve ezeket a szubkulturális értékeket a jövőbe. Mindezt kiegészítő
szövegekkel, ismertetőkkel és szemléltető eszkö-

zökkel a kívülállók számára is láthatóvá tesszük,
mellé helyezve az egyes gyártók történetét is:
alkalmi kiállításaink 2007 óta majd’két tucatnyi
helyen voltak megtekinthetőek. Ilyen alkalmakkor felvonultatunk tizenkilencedik századi dombornyomott, cifra sörös üvegeket, egy évszázad
címkéit, korabeli plakátokat, és még sok minden
látványos sör-relikviát. A múlt mellett a mai kor
sörös eseményeit is figyelemmel kísérjük, rendszeres sörfőzde-látogatásokkal
mélyítjük el
szakmai ismereteinket. Regisztráljuk az új főzdéket, nyilvántartjuk a kisüzemi gyártók termékeit.
Ismereteinket mind többekkel osztjuk meg, évről
évre nő azok száma, akik sörtörténeti-tárgyismereti kérdésekkel hozzánk fordulnak. Nem kevés
diplomamunkához nyújtottunk eddig segítséget,
és gyűjtőink kincseivel több sörös könyvben-folyóiratban lehet találkozni. Emellett évente két
nemzetközi gyűjtőtalálkozót szervezünk, s részt
veszünk külföldi börzéken. A múlt és jelen sörös
kultúráját népszerűsítjük.
www.sorcikk.eu
www.facebook.com/sorcikk
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A KRAFT SÖR
Katona Csaba, akadémikus, sörtörténész
A Sört nem ivó magyarok legendája, avagy
mit ittak többet Budapesten a 19–20. század fordulóján
„(Pesten a sörivás) mód nélkül divatba kezd
jőni. Csupán a Barber-féle kőbányai sörház
naponkint 200 akót állit ki, pesti fogyasztásra. Nem is árt, ha most kissé jobban söröznek
az emberek, mint ezelőtt, mert az idei szüret hazánkban mindenütt roszul ütött ki.” –
szögezte le a Vasárnapi Ujság 1859. október
9-i számának egyik cikke. Látnivaló, tényszerűen ír a dolgokról, a sör fogyasztását
nem illesztési nemzeti érzelmű értelmezési
keretek közé, nem feltételezi, hogy aki sört
iszik, nem „elég magyar”. Ez a megközelítés
ugyanis későbbi keletű, ugyanakkor máig
konokul tartja magát az elképzelés, hogy aki
nem a bort, hanem a sört kedveli, az sérti
nemzeti identitásukat.
Ennek szellemében pedig a történelem iránt
valamilyen szinten érdeklődő, szélesebb
értelemben vett közvélemény körében időről-időről lábra kap az a makacs tévhit is,
hogy a magyar ember bort iszik, a német
pedig sört. Ez rendületlenül tartja magát
városi legendává merevedve, annak ellenére, hogy a tények nem feltétlenül támasztják alá vagy egyenesen cáfolják eredetét.
Nehéz ilyenkor a történész dolga, hiszen
ezek az elképzelések nemzedékről nemzedékre öröklődnek tovább és az eltelt évek
során oly szívósan gyökereznek meg, hogy
szinte lehetetlen vállalkozás a történeti források révén ránk maradt adatok alapján azok
árnyaltabbá tétele, horribile dictu cáfolata.
Rövid írásomban azt a tételt szeretném legalábbis megingatni, hogy teljes egészében
megállja a helyét a fenti, gyakorta hangoztatott általánosítás. A magam részéről egyetlen – magyarországi – példát szeretnék felhozni, és annak révén igazolni, hogy ha egy
kérdést gyakorlatias alapon közelítünk meg
a megcementesedett elméletek helyett,

akkor néha meglepő eredményre lehet jutni.
Ennek alapja pedig nem más, mint az, hogy a
dolgok többnyire gyakorlati alapokon állnak,
míg az elméletek, eszmék, elvek könnyen
szenvednek fogyatkozást. Ez a példa pedig
nem más, mint az 1873-ban Budából, Pestből, Óbudából és a Pest megyéhez tartozó
Margitszigetből egyesített magyar főváros,
Budapest 19. század végi alkoholfogyasztása, azon belül is a sörfogyasztás előretörése
a borfogyasztás rovására – éppen akkor, amikor a település népességében rohamosan
növekszik a magyarok arányszáma és abszolút száma egyaránt a németekhez képest.
A kérdés persze sokkalta összetettebb, semmint hogy itt részletesebben ki lehessen fejteni, mindazonáltal nem árt némiképp körbejárni. Maga az „alaptétel” természetesen
azon az igazságon alapul, hogy a németség
körében a sörfőzés (és így a sörfogyasztás)
gyakorlata sokkalta elterjedtebb volt, mint
a magyarságnál, ahol viszont komolyabb
hagyományok tapadtak a borhoz. Ehhez
járult hozzá még egy szintén máig népszerű
történeti legenda, amely szerint 1849. október 6-án Aradon, a 13 mártír honvédtábornok kivégzését követően az osztrák (értsd:
német) tisztek boldogan ütötték össze
söröskorsóikat, ezért aztán rendes magyar
ember sörrel nem koccint 150 évig, így
emlékezve meg tábornokai keserű sorsáról.
Ez a történet különösen népszerű lett 1999ben, amikor az a bizonyos 150 év „letelt”, a
hangsúly pedig mind erősebben arra helyeződött, hogy immár lehet sörrel koccintani,
kiböjtölte a magyar a másfél évszázadot.
Mi is a gond ezzel a jól hangzó történettel?
Mindenekelőtt az, hogy semmiféle korabeli,
tehát 1849-ben vagy az azt követő néhány
évben keletkezett (vagy legalábbis akkorra datálható) történeti dokumentum nem
támasztja alá igazságtartalmát. Hermann
Róbert, az 1848–1849. évi forradalom és
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szabadságharc egyik legjelesebb kutatója
még 1999-ben mutatott rá; egyáltalán nem
kizárt, hogy – évtizedekkel később, már az
Osztrák–Magyar Monarchia idején – a borkereskedők indították útjára a legendát, ily
módon is fel kívánván venni a harcot a sör
elterjedése ellen, eme üzleti érdeküket
pedig – a 19. századra oly jellemző módon –
a nemzeti érzületre alapozták.
Katona Tamás történész arra is felhívta a
figyelmet, ami egyébként közismert, de valahogy e „történettel” kapcsolatban mégis
kiesik az azt hangoztatók látószögéből, hogy
tudniillik a német emberek körében nem
annyira a koccintás, mintsem az söröskorsó
asztalhoz koppintása volt népszerű ivási ceremónia. Summa summarum: az, hogy magyar
ember 150 évig nem koccint sörrel, mert így is
őrzi az aradi hősök emlékét, nem egyéb puszta legendánál, amelynek korabeli létezését,
ilyetén módon pedig hitelességét történeti
forrás nem igazolja, ráadásul vélhetően üzleti
érdekek álltak amögött, hogy megszülessen
és elterjedjen a történet. Változatlan népszerűségét azonban mi sem igazolja jobban, mint
a 2006 októberében Szegeden zászlót bontó
Sörrel Nem Koccintunk Mozgalom: hogy ez
teljességgel érzelmi alapokon működik, azt
a mozgalom vezetője is elismerte, kifejtve,
hogy nem a valóságalap az érdekes számukra, hanem az, hogy a történet immár a magyar
folklór részévé vált (ami egyébiránt teljességgel elfogadható álláspont).
A legenda elterjedéséhez persze az is hozzájárulhatott, hogy 1848–1849 után szélesebb körben nem csak ízlésbeli, de politikai
kérdés is volt, hogy ki mit iszik. A forradalom
és szabadságharc leverését követően bevezetett modern osztrák közigazgatás azzal is
járt, hogy számos német, osztrák, cseh és
morva hivatalnok érkezett Magyarországra,
akik magukkal hozva honi hagyományaikat,
bizonnyal előszeretettel itták a sört. Így
lehetséges, hogy a bor ivása a felszín alatt
izzó hazafiasság egyik megjelenítési formává vált egy időben – és ez volt az az alap,
amelyre ráépült a legenda, amely szerint
magyar ember sörrel nem koccint az aradi kivégzések miatt. De érdemes figyelmet
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szentelni annak – ez pedig a sör magyar
körökben való fogyasztásának növekedését
látszik igazolni –, hogy hazafias köntös ide
vagy oda, az már fel sem merült, hogy sört
ne igyon a magyar ember, csupán az, hogy
nem koccint azzal, mindez azonban szigorúan nemzeti alapon, az aradi tábornokokra
emlékezve.
E kissé tán hosszas bevezetés után, amely
azonban szándékom szerint kellőképp
illusztrálta, mennyire bonyolult is egy-egy
ilyen jellegű kérdéskör vizsgálata, rátérnék
mondandóm velejére, azaz a budapesti sörfogyasztás szerkezetének átalakulására a 19.
század végén, 20. század elején, ezzel párhuzamosan pedig a népesség nemzetiségi
arányainak változásaira.
Tekintsük át először – nagyon röviden – a
budapesti (pest-budai) sörgyártás alakulását
a 19. század derekától a 20. század elejéig:
ez azért lényeges, mert világosan mutatja a
gyártás növekedése az igény emelkedését
is. Az 1800-as évek első felében természetesen – mint minden más iparágban – céhes
rendszerben folyt a sörgyártás, serfőző céhek
működtek tehát Pesten és Budán egyaránt.
1843-ban azonban az Évi Pesti Serrendtartás
úgynevezett sörvám lerovása fejében minden
pesti polgár számára biztosította (teljességgel mellőzve a szakképzettség megkövetelését) a sörfőzés jogát. Bizonyos Schmidt Péter
is ennek alapján kapott engedélyt és kezdte
működtetni sörfőzőházát az Üllői úton. 1855ben, a pincéi révén sörfőzésre kedvező adottságú Kőbánya lehetőségeire alapozva kezdte
meg működését a Kőbányai Serház Társaság.
Ezt az üzemet vásárolta aztán meg 1862-ben
a schwechati származású idősebb Dreher
Antal. Ugyanakkor egy másik cég, az úgynevezett Barber- és Klusemann-féle, amely
nevét alapítóiról, Barber Ágostól és annak
sógoráról, Klusemann Károlyról nyerte, 1867ben részvénytársasággá alakult: ez volt az
Első Magyar Részvényserfőzde Rt. Ennek volt
egyik fő részvényese a svájci eredettel bíró
Haggenmacher Henrik, aki 1867-ben megvásárolta a promontori (budafoki) sörüzemet,
amely ezt megelőzően a Frohner család tulajdonában volt.

Nem meglepő ez hiszen, a fennmaradt források szerint a sör fogyasztása mind népszerűbb lett. „A sörivás pár év óta annyira virágzásnak indult hazánkban, hogy az annak
főzéséhez kívántató komló termesztését
több földbirtokosaink érdemesnek ítélték a
megkisértésre – még pedig a legbiztosabb
sikerrel . A hazai földben termett komló kiállja a legjobb külföldivel, a lengyel komlóval
is, a versenyt . Melly tényre figyelmeztetjük
földbirtokosainkat.” – olvashattuk a Vasár
napi Ujság 1855. október 21-i számában. Pár
évvel később, 1861. május 12-én ugyanez
a lap így írt: „Daczára minden csodálkozásnak és feljajdulásnak, a sörfogyasztás roppant arányokban terjed. Egymásután támad
Pesten a serfőző. A jobbak közé tartoznak a
főváros vidékén a promontori és angyalföldi, valamint a két uj sörgyár Kőbányán. Legrégibb ilynemü vállalat azonban Pesten a
Petz–Rumbach-féle Sörfőző, mely 1805 óta
áll fenn s örvend a sörivó közönségben jó
hírnevének. A múlt hónapban történt, hogy
e vállalat Rumbach G. és János testvérek birtokába ment át, kik mint tanult serfőzők több
javítást hoztak be mesterségökbe. Tény az,
hogy fa sörnél fődologa jó viz, melyből főzik;
ez okból történt, hogy a Rumbach testvérek magában a Dunában állítottak fel kutat,
melyből szivattyúk és nyomó gépek által
óránként 10 akó átszűrt vizet nyernek.”

kapott a a nagyipari sörgyártás, főleg Pesten, ami a piaci törvényeknek megfelelően
számos kis sörfőzde csődjéhez vezetett.
Ez kiválóan példázza a sörivás igényének
emelkedését, hozzátéve, hogy a söripar
csak a filoxéravész megjelentését követően
bizonyult igazán számottevő tényezőnek.
A filoxéra ugyanis, ami óriási csapást mért
a hagyományos magyarországi borászatra,
jelentős mértékben megnövelte a sör iránti
keresletet (a Buda vidéki szőlőket 1882-ben
érte el a fertőzés). Mivel a hazai borvidékek
szőlőinek mintegy kétharmada esett áldozatul a vésznek, a bor ára, amely korábban igen
alacsony volt a nagymennyiségű termelés
miatt, jelentősen megemelkedett, óhatatlanul is csapást törve és utat engedve a sörnek.
Márpedig ezt a lehetőséget az izmosodó
magyar söripar maximálisan igyekezett
kiaknázni. A századelsőn már négy nagy
budapesti sörgyár működött: Dreher Antal
sörgyára (1907-től ez is részvénytársasággá
alakult: Dreher Antal Serfőzdéi Rt.), az Első
Magyar Részvényserfőzde Rt., a Kőbányai
Polgári Serfőző Rt. (1892-től) és Haggenmacher Henrik sörgyára (amely budafoki üzeme
mellett 1912-től Kőbányán is működtetett
egy másikat): a Haggenmacher Kőbányai és
Budafoki Sörgyárak Rt. (Az első világháború utáni helyzettel ez az írás nem foglalkozik, de még itt sem szabad említés nélkül
hagyni, hogy a fenti négy gyárból három
– a Dreher-féle, az Első Magyar Részvényserfőzde Rt. és a Haggenmacher-féle – előbb
kartellbe tömörült, majd pedig 1933-ban
Dreher–Haggenmacher–Első Magyar Részvényserfőzde Rt. néven egyesült).

Mindez világosan jelzi: a 19. század utolsó évtizedeire nem csak lábra, de erőre is

Ez a fent említett négy nagy fővárosi gyár
adta a filoxéra után gyorsan megduplázódott magyarországi sörtermelés 90%-át,
dacára annak, hogy az országban 1905-ben
mintegy 90 sörgyár termelt. Annak ellenére tehát, hogy a filoxéra elleni küzdelem
végül eredményre vezetett (új szőlőfajták
telepítése stb. révén) az 1910-es évekre
Magyarországon a sörgyárak termelése 15
év alatt duplájára gyarapodott, elérte az
évi 3,2 millió hektolitert. A fejenkénti átlagos sörfogyasztás ekkor mintegy 16 liter/fő
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volt évente. A fejlődés további ütemét jelzi,
hogy a Hazai Bank Rt. a Deutsch Ignác és fia
céggel megalapította 1914-ben a Fővárosi
Serfőző Rt-t.
A törvényes beágyazottság is tükrözte a sörfogyasztás mind jelentékenyebbé válását
a 19. század végén. Az 1888. évi XXXV. törvénycikk az állami italmérési jövedékről pl.
négy kategóriába sorolta a szeszesitalokat:
bor, gyümölcsbor, sör és égetett szeszes italok. A sör hektoliterje után ekkor két forint
italmérési adót kellett fizetni. Az 1892. évi
XV. törvénycikk aztán — egyebek mellett
— azt is rögzítette, hogy a sör után járó italmérési adó, amelynek mértékét a fent hivatkozott 1888. évi törvénycikk szabályozta, „a
sörfogyasztási adóval egyesíttetik”. Az új
adó neve ez lett: söritaladó.
Ez a törvény az adó mértékét külön-külön
szabályozta Budapest fővárosban, Pozsony
szabad királyi városban, valamint az ún. I.,
II. és III. osztályú községekben. Minket itt és
most a főváros érdekel: ott pedig egy hektoliter sör után 5 forint volt az adó. Összehasonlításul: a bort ugyanitt 6 forint és 46 krajcár adó sújtotta. Ugyanakkor arra is fel kell
hívni a figyelmet, hogy a fenti ötös skálán a
bor adója mind kisebb volt (természetesen a
fővárosban volt a legmagasabb és az I. osztályú községekben a legalacsonyabb), addig
a sör adója nem változott, tehát nem csak
Budapesten, hanem mindenhol egységesen
5 forintra rúgott.
E szórványos adatok is mutatják a sörgyártás, ilyetén módon a sörfogyasztás budapesti emelkedését. A fent vázoltakat vessük
most össze nagy vonalakban a budapesti
(pest-budai) népesség nemzetiség szerinti
megoszlásával, azon belül is a németség és
a magyarság számának alakulásával (nem
szem elöl tévesztve azt, hogy az ilyen adatokat kritikával kell kezelni, így ezek számait
nem annyira konkrétumként, mint inkább
tájékoztatásként, az arányok bemutatásaként kell tekinteni). 1851-ben a Pesten lakással rendelkezők között (ez tehát korántsem
a teljes lakosság!) 31 965 magyar és 33 884
német volt. Budán ez az arányszám ugyanekkor: 7555 és 27939 fő. Anélkül, hogy a többi
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nemzetiségre e helyt figyelmet fordítanánk,
illetve anélkül, hogy elemezgetnénk e számokat, az tényként szögezhető le, hogy a
németség nagyon fontos szerepet játszott
az adott korszakban mindkét város életében.
Ugyanakkor a kiegyezés utáni népszámlálások az egyesített főváros lakosságának viharos sebességű elmagyarosodásáról vallanak
(ennek okait itt nem fejtegetjük, hiszen nem
tartozik az írás témájához, de az asszimilációtól a magyar anyanyelvű beköltözők
nagy számáig több tényezőt lehet említeni). 1880-ban mintegy 122 000 budapesti
németet rögzített a népszámlálás, 1910-ben
azonban számuk már 45 000-rel csökkent.
A százalékos arányszám még inkább mutatja
a német elem súlyának gyors esését: 33,4%ról 9%-ra zuhant a fővárosi össznépességhez képest (ez az 1910. évi népszámlálás
880000 budapesti lakost említ).
Miről árulkodnak tehát egymással összevetve ezek a számok és más adatok? Arról, hogy
amikor egy tragikus esemény, a filoxéra,
derékba törte a magyar borászat fejlődését,
akkor ez a szomorú tényező könnyedén ütötte felül azt az elméleti, a nemzeti identitáshoz, nemzetkarakterológiához kötődő tételt,
hogy a magyarok a borhoz, a németek a sörhöz vonzódnak, már-már genetikailag erre
kódolva. A budai hegyek borászata virágzott
a filoxéra előtt, ahogy Kőbánya is bortermő
vidék volt akkor, amikor Budán több német
nyelvű lakos élt, mint magyar, míg Pesten
nagyjából egyenlő volt a két nemzetiség
aránya. 1865-ben pl. bizonyos Robert Druit
arról írt, hogy a magyar vörösborok közül a
budai a legjobb. Amikor aztán a századfordulóra az egyesített főváros népessége nagyon
gyorsan magyarosodni kezdett, a német
elem számszerűleg is, de főleg arányaiban
nagyon visszaesett, akkor növekedett meg
igen jelentősen a budapesti sörfogyasztás. Ebben kétségkívül óriási szerepe volt a
filoxérának, de a filoxéra az ok, a tény pedig
az, hogy a magyarok körében a „németek
itala”, a sör hamar népszerűvé vált és azóta
is az maradt. Mindez pedig óvatosságra int:
csínján kell bánni az elnagyolt ítéletekkel és
a jól hangzó közhelyekkel.

TÖKÉLETESEN CSAPOLVA!
100% élmény, 100% minőség
GYÁRTÁS, KERESKEDELEM, SZERVIZ
PULT ALATTI SÖRHŰTŐK

KEG HŰTŐK

BÁRHŰTŐK

ASZTALI SÖRHŰTŐK

SÖRTORNYOK

VÉGTELEN CSAP LEHETŐSÉGGEL

HŰTŐVITRINEK

MOBIL SÖRHŰTŐK

ALKATRÉSZEK

DOLIUM KEG

EGYUTAS PET KEGHORDÓ

ÚJ

HŰTŐKAMRÁK

KONYHATECHNIKA

www.tchungary.com
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HBH BAJOR SÖRFŐZDE
3700 Kazincbarcika,
Bercsényi út 1/b
E-mail:
bajorsorhaz@
hbhkazincbarcika.hu
Web: www.hbhkazincbarcika.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/
hbhkazincbarcika1

Az piaci igényeknek megfelelően az újhullámos felső erjesztésű sörök is vannak a termék palettánkon.

HBH BAJOR VILÁGOS
A bajor tisztasági törvénynek megfelelő hagyományos receptúrával és technológiával készült csak
természetes anyagokat tartalmazó sör,világos színű,
jellegzetes könnyed malátaíz és finom komló keserűség teszi különlegessé.

HBH BAJOR BARNA

1993 óta működő Kisüzemi sörfőzde, ahol fontos,
hogy bajor receptúrák alapján kiváló minőségű
sörök készüljenek.

A barna sörünk ízét a barna maláta íz uralja, nem túl
keserű de kellemesen komlózott. Mély barna színű.
Könnyed, nem telítő jellege megkülönbözteti a legtöbb barna sörtől.

Folyamatos fejlesztést és fejlődést tartjuk szem
előtt, a minőségből nem engedünk!

SZENT ANDRÁS SÖRFŐZDE
Európa egyik legrangosabb szakmai sörversenyén,
a Word Beer Idolon. A 2011-ben az év sörfőzdéjének választott főzde portfóliójában mára mintegy
14 féle sörtípus megtalálható, melyet az év minden
szakában főzött szezonális különlegességek egészítenek ki.

MUTTI
(4,9% hoplager/hidegkomlós lager)
A Mutti nem csupán egy német stílusú könnyű
lager új értelmezése, hanem a Szent András Sörfőzde hidegkomlózott víziója is, amely alapanyagaival
és kísérletező kedvével arra vállalkozik, hogy a
maláta-gabonás és a komló virágos, gyümölcsös és
egyben kesernyés harmóniájával típusa egyik legizgalmasabb ivósöre legyen.

5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11.
E-mail: info@szentandrassorfozde.hu
Weboldal: www.szentandrassorfozde.hu
www.facebook.com/SzentAndrasSorfozde

Békésszentandráson 1993-ban alakult sörfőzde.

MEGGYES

A 2018-ban negyedszázados jubileumát ünneplő Szent András Sörfőzde elismerésekben és fejlesztésekben gazdag 25 esztendőt tudhat a háta
mögött. A Szent András sörfőzdében álmodták meg
az ország első valódi gyümölcsből készült meg�gyes sörét, söreiket pedig számos elismeréssel
jutalmazták: 2018 elejére a Szent András Sörfőzde
sörei már több díjat zsebeltek be, mint ahány év áll
a főzde mögött: közel 30 díjnál tartanak, legyen szó
dizájndíjról, az év sörfőzdéje titulusáról, vagy hazai
és nemzetközi érmekről – többek közt az itt látható Málnás Búza is díjat nyert idén Csehországban,

(3,7% valódi meggyes sör)
A Szent András Sörfőzde valódi gyümölcsből
készült Meggyes Sörében a gyümölcsös fanyar íz
harmonikus egyensúlyban találkozik az édeskés
malátajegyekkel. Sörünkhöz a békési családi vállalkozás, a Szabo & Szabo gyümölcsfeldolgozó
kisüzem friss, roppanós meggyéből készült sűrítményét adtuk azért, hogy hazánk egyik legfinomabb meggyes sörét készíthessük el.
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BIGFOOT SÖRFŐZDE

2182 Domony Fő út 137.
Telefon: +3628634594
E-mail: domonysor@gmail.com
Web: www.bigfootsorfozde.hu
Közösségi média: w
 ww.facebook.com/bigfootsorfozde
www.instagram.com/bigfoot_brewing

A BigFoot márkát 2013-ban hoztuk létre. Főzdénk
Domonyban található, a Galga-völgy nyugati oldalán. Budapesttől hozzávetőlegesen harminc kilométerre. A kezdeti iskola a Fóti Kézműve Sörfőzde
tapasztalataira és hagyományaira épült.

teremteni, de nem ijedünk meg egy jó Láger sör
elkészítésétől sem.
Végül a legfőbb célunk, megkeresni vevőink számára azt a pozitív és örök élményt, amit egy BigFoot
sör fogyasztása adhat.

Söreinket a jól ihatóak közé soroljuk, amelyek a
minőség megtartása mellett utat adnak a főzde
kiváló működésére, ugyanakkor alkalmanként
megtartja a nagytestű, nemes „fűszerezésű”, hos�szan kondicionált sörök elkészítésének igényét is.

Mottónk; Nem lehetünk megalkuvók csak a tökéletesre törekszünk, mert nincs más választásunk!

Választékunk és márkánk felépítésében komoly
Brit területen szerzett és máig követett tapasztalat
mutatkozik meg. Ezzel mégis ellentétben a Brand
a 20. század eleji alkoholtilalom, mára játékos környezetébe lett elhelyezve, aminek megértéséhez
fogyasztóink fantáziája is szükségeltetik.

DER MEDVE

Küldetésünk, hogy a Magyarországon intenzíven
fejlődő gasztrokultúra részeként készítsünk magas
minőségű söröket. Tesszük ezt a hagyományokat
tisztelő eljárások bevonásával. Lényeges törekvésünk továbbá az Ale-ek világában maradandót

2222 (A NÉGY KETTES)

Legújabb szűretlen világos prémium Pils típusú
sörünk. Jól iható, mandarin íz jegyekkel jelzett
komló felhasználásával. Válogatott, minőségi maláták és a speciális élesztőkultúra jóságával.

Üzemünk büszkesége és esszenciája, egy hamísítatlan IPA. Keserű sörjegyeit három gyönyörű, virágos amerikai aromakomló ellensúlyozza

ER-PÉ SÖRFŐZDE
2012-től sok újdonságot készítettek és a lendület a
mai napig tart!

1155 Budapest Wysocki u. 1.
Tel.: +36 20 597-9119
Web: www.ludassorok.hu

Jellemzően 8-10 féle sört főznek, melyek között
mindig van egy-egy különleges, limitált mennyiségű
termék is!
Az üzem számos szakmai illetve közönségdíjjal rendelkezik, melyek arra ösztönzik őket, hogy a továb
biakban is hasonló felfogásban dolgozzanak.

A sörfőzde 1995-ben hozták létre és kezdetben csak
világos sört készítettek.
2010-es tulajdonosváltást követően új irányba
indult el a főzde fejlődése!
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BORS CRAFT BREWERY
SEVEN SINS – GLUTTONY

9172 Győrzámoly, Orgona u. 17.
Tel.: +36 30/3962062
Fax: +36 96/602-808
E-mail: info@cervisia.hu
Web: www.cervisia.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/Bors-Serfőzde-287407554659759/

New England IPA a maga juce-os állagával gyümölcsös harmóniájával és a töménytelen hozzáadott
komló nem „keserűhegyezett” lecsengésével.
4magas minőségű komlóval ízesítettük, cefrézését
úgy végeztük, hogy ne lógjon ki a test a harmóniából. 30 napos érlelés után válik igazán éretté.
Alc: 5.6%.

Családunk több mint negyed évszázada készít kézműves sörkülönlegességeket, leginkább a felső
erjesztés exotikus lehetőségeit felhasználva. Az
elmúlt években a több mint 500 liter napi kapacitású technológiánk folyamatos fejlesztéseken és
újításokon esett át. Palettánkon egyaránt megtalálható a klasszikus Belga apátsági stílus, az angol
testes Stout és az újvilági „divatsörök” is. Helyi
csapházunk mindennap friss ALE-eket kínál vendégeinek a legjobb ár/érték arányban a régióban. Fő
típusaink: Pale ALE, Stout, IPA, NAH IPA.

MORTIANNA
Klasszikus világos Single Mlat Single Hop IPA-nk
éveken át csiszolgatott végeredménye. Kiemeltük a komlós jelleget, ami a speciális komlózásnak
köszönhető. Az üzemünkben nem régen telepített
komló ágyunk ad neki komlóbomba karaktert.
Alc: 6.0%

ETYEKI SÖRMANUFAKTÚRA
Söreik palackerjesztési eljárással kerülnek csatos
palackokba, ami 6 hónapos eltarthatóságot add a
nedüknek.

2091 Etyek-Botpuszta,
Kolumbusz utca 1511/1 hrsz.
Tel.: +36 22/611-426 (üzem),
+36 30/293*0694
(ügyvezető)
E-mail: info@etyekisor.hu
Webl: www.etyekisor.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/etyekisor
www.instagram.com/etyekibeer

VÖRÖSÖRÖM
Nekem mindegy, csak a színe legyen vörös, mint a
hajnal alja, vörös, (Quimby: Legyen vörös)
Vörös IPA vörösáfonyával

Az Etyeki Sörmanufaktúra tulajdonosai nagyot
álmodtak, nem elhagyták az országot hanem hazajöttek több éves külföldi tapasztalatszerzés után,
hogy saját sörfőzdét nyissanak Etyek-Budai bor
vidékén.

Rozsdavörös színű sör, tartós krémszínű habbal, már
csak a látványa is csábító. Ha belekortyolsz, megüt
az amarilló komló virágos aromája és intenzív keserűsége, melyet a bőven adagolt vörösáfonya gyümölcsössége lágyít és tesz igazán izgalmassá.

Modern tradíció. Ez volt az egyik vezérelv. Kisüzemi előállításban követve a nemes hagyományokat a lehető legnagyobb gondossággal eljárni az
alapanyag beszerzéstől a főzdei folyamatokon át
a palackozásig. Hagyni a sört elég ideig a tartályban, szűretlenül palackozni, sőt a magyar piacon
egyedülálló módon ún. élősört előállítani. Mindezt
persze a legmodernebb módszerekkel, különleges
receptek megalkotásával és egy kivételes serfőző
mester segítségével.

Alk: 5,2V/V%
Balling:13,5°
IBU:75

GINGER BEAR:
A medve, aki télen sem alszik.
Belga Brown Ale gyömbérrel és kandiscukorral főzve. Fűszeres, illatos, melengetően magas alkoholtartalommal, ipákra hajazó keserűséggel és akkora
testtel, mint egy medve a Fogarasi Havasokból.

Elsősorban felsőerjesztésű söröket készítenek, de
van egy ászok sör is a választékban, Bohém Pilseni fantázianévvel. Az ale-ek között a blonde ale-től
a sötét, karakteres porterig terjed a választék, de
nem hiányoznak a gyümölcsös és a búza sörök sem!

Alk: 9 V/V %
Balling: 18°
IBU:58
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F EHÉR NYÚL SÖRFŐZDE
WHITE PASSION

1095 Budapest,
Soroksári út 110-112.
Tel.: +36 30/429-8593
E-mail: info@fehernyul.hu
Web: www.fehernyul.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/fehernyulsorfozde/
www.instagram.com/fehernyul_
fozde/

5,2% alc. mangós-maracujás búza sör

A Fehér Nyúl Sörfőzde újhullámos, prémium
kisüzemi söröket gyárt 2017 óta Budapesten.
A hat féle sörből álló alapszortiment mellett
1-2 havonta rukkol elő a főzde kísérleti, limitált
szériás sörökkel. A sörfőzde épületén belül taproom várja a sörözni vágyókat péntek és szombat
esténként, valamint havi egy alkalommal főzdetúrát tartanak az érdeklődőknek.

FEHÉR NYÚL IPA
Markáns, komlós illat, mélyarany szín. A maláta
édessége a mélybe ránt, a komló friss keserűje a
magasba húz. Olyan hullámvasút ez, amiből nem
akarsz majd kiszállni.
Alc. 6,5% vol. | 15,5°B | 57 IBU | 14 EBC
Komló: Amarillo, Centennial, Simcoe

FENYVES SÖRHÁZ KFT. – ZSOMBÓI SÖRFŐZDE
6792 Zsombó,
Móricsz Zsigmond u. 21.
Tel.: +36 70/935-4236
E-mail: juhsz.antal53@freemail.hu

ÍR VÖRÖS

Sörgyártás, sörértékesítés

MEGGY

Angol komlóval, karamell maláta hozzáadásával
készül. Különleges ízvilágú sör. Fiatalok kedvence.

Belga meggyvelőn 5 hétig érlelt, meggysűrítmén�nyel, keserű komló nélkül készül. Kellemes ízű, üdítő sör.
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Making our world more productive

BIOGON® C,
a garantált minőség

Szén-dioxid az élelmiszeripar
területén is
Vállalatunk a BIOGON® C márkanévvel ellátott,
tisztított szén-dioxidot élelmiszeripari célokra ajánlja,
melynek minősége kiemelten fontos szerepet tölt be
valamennyi alkalmazási területen.
Válassza Ön is a BIOGON® márkanévvel ellátott
termékeinket!
A BIOGON® C-t az élelmiszeripar számos területén
használják:
• szódavíz készítése
• üdítőitalok vagy sör lefejtése
• borok frissítése
• hűtés, fagyasztás
• MAPAX® (Módosított légterű csomagolás)
• egyéb közvetlen emberi fogyasztásra előállított
termékek gyártása
• szárazjég-gyártás
Amennyiben Ön BIOGON® C címkével ellátott
palackot vásárol, garantáljuk, hogy a Magyar
Élelmiszerkönyv által előírt követelményeknek
megfelelő, kiváló minőségű terméket kapja.

Linde Gáz Magyarország Zrt.
www.lindegas.hu

BIOGON® – a Linde bejegyzett márkaneve.
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FIRST CRAFT BEER
filozófiáját, az alapanyagokat és a sörök készítésének körülményeit.

1044 Budapest, Váci út 83.
Tel.: +36 70/398-3057
E-mail: info@firstcraftbeer.com
Web.: www.firstcraftbeer.com
Közösségi média:
www.facebook.com/firstcraftbeer
instagram.com/firstcraftbeer

A Váci utcai Taproom a vendéglátásról, a személyes
kapcsolatokról szól. Itt megkóstolhatják a főzdefriss söröket, közvetlenül tehetnek fel kérdéseket,
láthatják kik ők valójában. A belvárosi bár a Dob
utcában pedig segít közelebb hozni missziójukat az
emberekhez.

A Kurucz testvérek ügye és misszója 2010 óta a
minőségi magyar sör. Évekig dolgoztak azon, hogy
a Budavári és a Belvárosi Sörfesztivállal fórumot
teremtsenek a magyar söriparnak és ez által minél
több emberrel megismertessék a magyar sör sokszínű világát.

IPA
A FIRST India Pale Ale (IPA) egy felsőerjesztésű sörkülönlegesség. A stílus brit eredetű, rendkívül magas
komlótartalmú, az Ale típusú sörökhöz tartozik.
Egy jó IPA kóstolása mindig a friss, virágos, fűszeres,
illattal kezdődik, majd jön a rendkívül keserű, mégis kellemes kortyérzet. Az illatos, ízgazdag sörök
rajongóinak.

„7 éve járjuk a világ vezető sörfőzdéit, tanulunk
a legjobbaktól és missziónkká vált hogy ezt a
tudást arra használjuk fel, hogy a tökéletes minőségű, ízgazdag, illatos söröket elérhetővé tegyük a
magyar fogyasztók számára.”

IMPERIAL MUSTACHE
DOUBLE IPA

Megtanulták, hogy a tökéletes sör csakis megalkuvás nélkül állítható elő, melynek többek közt egyszerre feltételei a legszigorúbb higiéniai előírások,
a csúcsminőségű alapanyagok, a kristálytiszta víz
és a professzionális technológia.

Az Imperial Mustache sörünk a Movember mozgalom fontosságára emlékeztet. A mozgalom lényege, hogy a férfiak bajusz növesztésével felhívják a
figyelmet a férfiakat érintő egészségügyi szűrések
fontosságára. Az Imperial Mustache egy igazi illatbomba. Keserűsége a dupla ipak keserűségének also
határsa, viszont harsály és gyümölcsös aromák jellemzik. Ezúttal lágyabb, észteresebb élesztőt használtunk, hogy még kerekebb és összetettebb sört
készítsünk mint az eddig DIPA-k. Növessz bajuszt
novemberben, hívd fel a figyelmet az egészségügyi
szűrővizsgálatok jelentőségére és jutalmazd meg
hőstettedet egy Imperial Mustache DIPA-val.

„Ez a fogyasztókkal való kapcsolattartásról szól,
az embereknek meg kell mutatni milyen a sör, ha
nem kötünk kompromisszumot.”
Az edukáció és a fogyasztókkal való találkozás elsőszámú fóruma a főzdetúra, a látványfőzde speciális
sörözője a Taproom és a főzde belvárosi egysége, a
FIRST Craft Beer & BBQ.
„Nincs rejtegetni valónk”
A főzdetúrán a fogyasztók megismerhetik a FIRST
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FÓTI KÉZMŰVES SÖRFŐZDE
BITANG JOE

2151 Fót Fáy sétány 34.
Telefon:
+36 30/944-3421
+36 30/971-0532
E-mail:
fotisorfozde@gmail.com
Web: www.fotisorfozde.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/Foti.
Kezmuves.Sorfozde/

Már jó ideje pihen tartályban, de eddig nem került
üzletekbe. A szerencsés barátaink persze már egy
ideje tesztelik és az elnevezése is innen jött.
Történt pedig, hogy egy közös vidéki utunk alkalmával a kisbusz hátsó traktusában hogy, hogy
nem előkerült néhány palack szűretlen világos sör.
Hamar pukkantak az üvegek és amikor egyik barátom belekortyolt ezt találta mondani: Sörapu, ez
bitang jó! Pár órával később Miskolc belvárosában
egy Bitang Joe nevű hamburgerező előtt felnéztünk
a cégérre és rájöttünk, hogy ez nem lehet véletlen.

Sörfőzdénk, melyet 1994-ben referenciaüzem céljára építettünk, sokáig jórészt klasszikus söröket
gyártott,ám a fogyasztási szokások változásával,
mára több izgalmas sörrel bővült a palettánk.

A sör egyébként egy valódi pilsner, rengeteg Callista és Ariana komlóval, jó hidegen ászokolva. Alkoholtartalmát tekintve, bátran meg lehet inni belőle
pár korsóval, nem túl magas, 4,5%.

A sörfőzdénk Budapestről 20 kilométerre, Fót városában szép vidéki környezetben található. A cég
családi vállalkozásként működik, két tulajdonosa
Gyenge Zsolt és lánya Czifra Zsófia. Az üzemet
Zsolt építette, aki kezdetekben a Kőbányai sörgyárban tanulta meg a szakmát és új kihívásként
Európában egyedülálló kisüzemi sörfőzdéket kezdett gyártani. A fóti üzem egy referenciaüzem volt,
amelyben, későbbiekben aktív sörgyártásba kezdett és olyan ikonikus kézműves sörök gyártója lett,
mint a Keserű Méz vagy a Fóti Zwickl.

ELEVEN O’CLOCK BEER
A Fóti Kézműves Sörfőzde megújuló szortimentjének amerikai IPA-ja.
Megtalálható benne három tengeren túli komló
különlegesség is, amely illata egy gyümölcskosár
komplexitását tükrözi, megjelenését tekintve középarany, íze pedig a citrusos grapefruit mellett hozza a barackot, sárgadinnyét és a licsit is.

A kétezres évek végén elindult sörforradalomhoz
csatlakozva elkezdtünk olyan sörkülönlegességeket is készíteni, amelyekkel hazai sörgyárak termékei között nem lehet találkozni. Az üzem egy
Osterbräu rendszerű sörfőzde, amely 120 nm-en
terül el és 1200 liter a napi kapacitása, ami közepes méretűnek számít a kisebb sörgyárak között.
A folyamatos főzésnek köszönhetően közel tíz féle
sört kínálunk állandó jelleggel. Kézműves Sörfőzde
révén a gyártás szinte teljes része gépek nélkül,
kézzel történik. Kézzel, töltjük, címkézzük az üvegeinket és a sörfőzés is sörfőzőmesterek keze által
készül. A minőségi alapanyagok és a nagy szakértelem az, ami ilyen sikeressé tette az üzemünket.

Ez egy igazán elven ízvilágú sör, amihez nekünk 11
óra magasságában jön meg az ihlet. 
ABV: 6
IBU: 63
EBC: 18
Vigyázz, csúszik!
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Fotó: Tépett kacsahús pirított knédligombócban

Katlan Tóni Vendéglője a Malomhoz egy

azok izgalmas árnyalatainak felhasználásával
lesz igazán egységes.

különleges étterem Veresegyházon, ahol saját
kenyeret sütnek, saját sajtot készítenek, az
üdítők között házi szörp és kompótlé is szerepel, kóla nincs. Az étlap havonta megújul,
mindig a szezonhoz alkalmazkodva minőségi,
friss alapanyagokból készült ételekkel. Az
étterem generációkat köt össze különleges
fogásaival, amik régi hazai recepteket alapul
véve a mai igényekre és ízlésre reagálva modern
felfogásban készülnek. Az ismerős ízek új
köntösben kerülnek elénk, így lesz a dédi
receptje újra a legnagyobb kedvenc.
A Malomban ízeken keresztül ismerhetjük
meg hazánk gasztrokultúrájának valódi
mélységeit, a Kárpát-medence tájegységeinek
hagyományait, az itt élő nemzetiségek szokásait. Katlan Tóni Vendéglőjének küldetése,
hogy megmutassa, a magyar konyha csodálatos. Színes és izgalmas, pont olyan, mint az
országunk; mindenféle hatásokat összegyűjt és

Katlan Tóni csapata a Kárpát-medence ízeit
szabadtérre átdolgozva meghódította a hazai
és külföldi fesztiválokat is, Budapesttől,
Kapolcson át Ulmig mindenki ismeri
nevüket. Catering üzletáguk segítségével az
üzleti ebédeken, céges rendezvényeken is
népszerűvé váltak a hazai falatkák.
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Katlan Tóni Vendéglője a Malomhoz
2112 Veresegyház, Csokonai u. 5/C

GYERTYÁNOS SÖRFŐZDE

GYERTYÁN S
ANN

1996

sem riad vissza, ugyanakkor egyénisége nem nélkülözi a titokzatos líraiságot sem. Hogy a múlt ne csak
történelem legyen, ezen tulajdonságokból merítve alkottuk meg mérsékelten erős, jól leerjesztett
ale sörünket. A sör aranysárga színe a szüretlenség
miatt kisebb zavart kelthet, miközben az üde citrusosság és friss komlósság béklyót bűvöl ránk. A komlóból eredő fanyarság egy bársonyos testességgel
társul, így az IPA sörökre jellemző eltolt egyensúly is
észrevétlen maradhat. Alk. 5,5%

3534. Miskolc,
Kiss tábornok út 55.
Tel.: +36 30/958-4673
Fax: +36 46/530-238
E-mail: info@gyertyanos.hu
Web: www.gyertyanos.hu

Sörfőzdénk 1996-ban nyitotta meg kapuit Miskolcon a Szinva-patak völgyében kiemelkedő szikladombra épült, híres Diósgyőri Vár szomszédságában. Az utóbbi években komoly fejlődés és változás
tört be a sörforradalom piacán, melynek hatására a
fogyasztói szokások is nagymértékben változtak,
egyre nagyobb érdeklődés jelent meg a különleges
sörök iránt. Ezen a vonalon haladva mára több mint
10 féle gyümölcsös sört és évről-évre egyre több
különleges sört készítünk el, széleskörű komló és
maláta választék hozzáadásával.

GYERTYÁNOS GOLDEN BÚZA
Prémium összetevőkből, több féle maláta, kristály
maláták és Mandarina Bavaria komló hozzáadásávalelőállított szűretlen búzasör. A tündöklően
mély aranysárga sörünket közepes testesség jellemzi, mely már első szempillantásra elkápráztatja
fogyasztóját. Ízében a citrusos és banános jegyek
szépen kikerekednek az ale diszkrét élesztőssége mellett. Fogyasztását citromkarika kíséretében
ajánljuk, de anélkül is remek hűsítő. Alk. 5,5%

PISZKOS FRED IPA
Rejtő Jenő komikus regényalakja az irodalomban
már régóta jól ismert karakter. A világot egyedül járó
piszkos tengerész kegyetlen, mogorva és semmitől

HOPTOP SÖRFŐZŐ KFT.
igazán harmonikussá. Felhasznált komlók: ARIANA,
MOSAIC

1106 Budapest, Maglódi út 47.
Telefon: +36 20/954-15-42
E-mail: megrendeles@hoptop.hu
Weboldal: www.hoptop.hu
Közösségi média:
Facebook:
www.facebook.com/HopTopBrewery
Instagram:
www.instagram.com/hoptopbrewery

GREEN ZONE
Prémium alapanyagokból készült IPA, amit intenzív,
citrusos, virágos aroma jellemez. Szárazra erjesztésének köszönhetően inkább a komlók aromái,
illatai érvényesülnek, mint a maláta édessége. Legkiválóbb amerikai komlók felhasználásával: TOMAHAWK, AMARILLO, CITRA

A HopTop Brewery különleges, kraft söröket gyártó sörfőzde. Nemzetközileg is elismert minőséget
gyárt, hiszen a Dublin Craft Beer Cup-on mindegyik
nevezett söre érmet kapott, illetve Európa legnagyobb sörversenyén, a European Beer Star-on is
díjat nyert, amivel az első magyar sörfőzde, amely
ekkora elismerést kapott.
A 2 sörfajta leírása(max.600 karakter) Itt arra a
sörökre gondolunk, amit a sörmustrára küldtök:

CEYLON BUDDY
Ennek a dupla IPA-nak a különlegességét a hozzáadott Ceylon tea és a narancsdarabok adják.
Atípusra jellemző keserűség mellett teret kap a tea
egyedi íze, amit a gyümölcs enyhe édessége teszi
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HORIZONT BREWING
HIDEGKOMLÓS LAGER

1106 Budapest, Maglódi út 47.
Telefon: +36 70/604-4772
E-mail: info@horizontsorok.hu
Web: www.horizontsorok.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/HorizontSorok
www.instagram.com/horizontsorok

Hagyományos és könnyed. Klasszikus német lager,
ahol a legnagyobb trükk, hogy nincs trükk. Kitűnő
alapanyagok, odafigyelés és elegendő idő. Finoman citrusos befejezés az amerikai hidegkomlózástól.

A Horizont Brewing, egy többszörösen díjnyertes
budapesti kézműves sörfőzde
Söreink 2014 óta érhetők el a magyar és a nemzetközi piacon. Az elmúlt években összesen több,
mint 30 különböző sört készítettünk a kimagasló
minőségű IPA-któl a hordóérlelt limitált kiadású
specialitásokig.

GENTLE BASTARD IPA
Elragadóan kétarcú: a Gentle Bastard keserű, de
tömve van trópusi citrusok ízével, amit a nagyadag
Amarillo, Columbus, Simcoe és Mosaic komlóknak
köszönhet. A keserűséget finoman egyensúlyozza a
kekszes malátásság.

JÁSZDÓZSAI SÖRFŐZDE / KÖLESES SÖR

5122 Jászdózsa, Széchenyi u. 51.
Tel.: +36 30/445-9382, +36 20/315-9166
E-mail: rampa@freemail.hu
Web: pannonbrau.hu
Közösségi média: Köleses sör – Facebook

1993-ban alapítottuk vállalkozásunkat melynek
fő tevékenységi köre a kisüzemi sörgyártás. Akkoriban még nem gondoltuk, hogy egyike leszünk
azon sörfőzdéknek, melyek a mai napig aktívan
üzemelnek.

RAMPAPA világos sör. A legjobb minőségű alapanyagokból, hagyományos eljárással készülnek
söreink, melyeket csapolt és palackozott formában
forgalmazunk.

A Dósai Pannonbräu kellemes, különleges íz világú, 5%-os alkoholtartalmú, tartósítószer mentes,
bajor típúsú világos és barna sör. 2008-ban kezdtük a Bandusz Kft-vel közösen a Köleses világos
és félbarna sör gyártását. Legújabb termékünk a
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KAPUCINUS
Kapucinus „Amarilla Nővérke” Világos szűretlen
hopláger , 4,3 alc°

7394 Magyarhertelend,
Rákóczi utca 16.
www.kapucinus-sor.hu
www.kapucinusbeer.com
www.facebook.com/
kapucinusbeer.hu

Kapucinus „Bodzás Angyalka” szűretlen bodzás
láger, 4,3alc°
Kapucinus Barna sör, szűretlen, láger 5,4 alc°
Kapucinus „Nem Vagyok Én Apáca” barna Meg�gyes láger, 5,4alc°
Kapucinus
láger, 7alc°

„Söröstyén” Veres sör, szűretlen

A MAGYARHERTELENDI
KAPUCINUS SÖRFŐZDE
TÖRTÉNETE

Kapucinus „Frau Luther” szűretlen veres hopláger, 4,9alc°

Magyarhertelend község Dél-Magyarországon,
Pécs mellett található.

Kapucinus „Secundus” felsőerjesztésű világos
szűretlen Búza sör, 5alc°

A magyarheretlendi Osterbräu rendszerű sörfőzde 1993-ban kezdte működését. A „Kapucinus”
márkanevet a szerzetesrend 17.századi, sörfőzésre vonatkozó hírtöredéke ihlette.

Kapucinus „Levander” felsőerjesztésű világos
szűretlen Levendulás Búza sör, 5alc°

2012. év elején családunk az üzleti élet egyéb
területeiről szerzett tapasztalatainak segítségével megpróbálta új üzleti irányba elindítani
a szép hagyományokkal rendelkező sörfőzdét.
Szakirányú, sörfőzőmesteri tanulmányokat vé
geztünk, majd megalapítottuk a Magyarhertelendi Sörfőzde kft.-t.

„Sisters of Kapucinus” sör és bor hibrid, dark,
6,1alc°

Kapucinus „Kótyagos” felsőerjesztésű félbarna
Búza sör, szűretlen, 6,5alc°

„Rock me Kapucinus” IPA, világos szűretlen ale
sör, 5,9alc°

„Sourus” sour ale, felsőerjesztésű szűretlen félbarna búza, 6,1alc°

A 2013-as évben az új üzleti modell beindításában nagy segítségünkre volt az ekkoriban javában kibontakozó „Kézműves Sörforradalom”.
Alsóerjesztésű és felsőerjesztésű ale söreinket
nem pasztörizáljuk, nem szűrjük.
Söreinket csapolt formában és palackozva (koronazáras üvegpalack) is értékesítjük a magyarországi sörpiacon.
A termékeinkre jellemző rövidebb eltarthatóságot (15-180 nap) mi értékként éljük meg, mivel
söreink garantáltan frissek, így tudunk fogyasztóinknak olyan íz- hatással kedveskedni, mint a régi
időkben, melyet a mai multinacionális világban
egyre kevésbé találhatunk meg.

JELENLEG MÁR 14 FÉLE SÖRT
KÍNÁLUNK!
Kapucinus„Szeplőtelen” szűretlen Világos láger,
4,3alc°
Kapucinus „Illuminátor” Világos szűretlen hopláger, 7,2alc°
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KÁRPI SÖRFŐZDE
6230 Soltvadkert,
Arany János utca 40.
Tel.: +36 20/470-2785
Fax: +36 78/480-382
E-mail:
karpatijanos@gmail.com
Web: www.karpisor.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/karpisor

szűretlen testben, a még intenzívebb ízélményért.
Félbarna, szűretlen búzasör 4,5% alkoholtartalommal.

SZŰRETLEN BARNA
(BARNAMEDVE)
Egy igazi ragadozó. A karakteres, mély ízek rajongóinak szolgálatában. Többfajta maláta felhasználásával egyedi ízvilágot hordozó, szűretlen barna lager
sör, 4,7% alkoholtartalommal.

Az 1990-es évek elején Magyarországon több házi
sörfőzde alakult, ekkor hozta létre Kárpáti János
a Kárpi Sörfőzdét, ami mostanra fia Kárpáti Attila
munkájával kiegészülve igazi családi vállalkozássá
nőtt. Az első sörünket 1991 nyarán fűztük le. Évről
évre kis változtatásokkal, folyamatos tökéletesítéssel sikerül egyre jobb és tartósabb sört főznünk. Az
utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak
a különleges minőségű úgynevezett kézműves
kisüzemi sörök. Ezt az irányt felismerve és az újonnan megjelenő igényt szem előtt tartva, a Kárpi
Világos pils típusú sörünk mellett már kínálunk egy
félbarna szűretlen búzasört Kárpi Búza, illetve egy
barna lager sört Kárpi Barnamedve néven.

SZŰRETLEN, FÉLBARNA BÚZA
Ínyenc kézműves búzasör, a zamatos, enyhén citrusos ízek kedvelőinek. Mindez markáns félbarna,

KECSKEMÉTI SÖRMANUFAKTÚRA
6000 Kecskemét,
Platter János utca 5.
Tel.: +36 76/545-226
E-mail:
info@kecskemetisor.hu
Weboldal:
www.kecskemetisor.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/
kecskemetisor

Célunk, hogy felélesszük a város sörtermelésének
hagyományait, melyeket Petz János mester kezdett meg 1793-ban a Városi Magisztrátus megbízásából. Söreink készítésekor egyrészt visszanyúlunk
az 1700-as évek végére jellemző receptúrákhoz,
másrészt igazodva a jelenlegi trendekhez, modern,
úgynevezett „újhullámos” söröket is főzünk, amelyeket a legutóbbi pár évtized sörforradalma hozott
magával.

PILS12
Főzdénk zászlóshajója, és szívünk csücske. Cseh
alapanyagokból és klasszikus cseh receptből
készült sör, melyet két főzőüstös, kétszeres dekokciós eljárással főzünk. Az „Old School” vonal képviselője.

IPL (INDIAN PALE LAGER)
Az aranyközépút. A két kedvenc sörstílusunk a
Pils és az IPA, ez pedig a kettő között van. Mindkét
tábor szerelmesei megtalálja benne, amire vágyik.
Pilsektől eltérően, előtérbe helyeztük a komlókat,
viszont meghagytuk az IPA-knál ívósabb kategóriában. Az „Újhullámos” vonal képviselője.
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TÖBB TÖRŐDÉST
N Y Ú J T H AT S Ö R É N E K
A CR AF T2CR AF T
MŰSZERCSOMAGGAL

- Fajsúly/extrakttartalom- és alkoholmérés a
pontos fermentáció ellenőrzéséhez, valamint
a helyes alkoholtartalom cimkén való
feltüntetéséhez
- CO2 és O2 tartalom mérés az optimális
eltarthatóságért
- Pár perc alatt megbízható és pontos
eredmények az állandó ízélményért
- Az Ön igényeinek megfelelő, személyre
szabott csomagokkal

Get in touch: www.anton-paar.com

Az 1868-ban alapított Castle Malting® (Malterie du Château S. A.) a legrégebbi malátázó Belgiumban és a világ egyik legrégebbi egy család kezében lévő malátázója. A Castle Malting® hatékonyan
és sikerrel kombinálja a hagyományos és a modern szakértelemet , az alap- és a speciális maláták
széles választékára összpontosít, a legjobb gyakorlatok alkalmazásával a termelési folyamat környezeti hatásainak minimalizálása érdekében.
Innovatív pörkölési lehetőségével a Castle Malting® sokféle karamell és pörkölt malátát kínál kivételes íz és aroma tulajdonságokkal. A pörkölő berendezésünk egyedülálló konstrukciója lehetővé
teszi számunkra, hogy a karamellizált és pörkölt malátáink a következő előnyöket élvezzék:
• még több íz;
• magasabb karamelizációs arány;
• keveseb keserűség és fanyarság a sötétebb malátáknál
Ezenkívül a Castle Malting® számos egyedülálló speciális és tőzegen füstölt malátát kínál a fenol
intenzitások teljes skáláján, valamint a bio maláták teljes választékát bármilyen bio sör vagy whisky
számára. A Castle Malting® bármilyen egyedi malátát is készíthet az ügyfél specifikációja szerint.
A 74 fajta prémium minőségű alap- és speciális Château maláta a garancia 146 ország több mint
2600 sörfőzdéje sikeréhez.
A legújabb fejlesztésekkel összhangban A Castle Malting® kifejlesztette a legteljesebb alkalmazást
a sörfőzésre és a malátázásra az Apple iOS és Android készülékek számára. A BrewMalt®-val mindent megtudhat a sörfőzésről és a malátázásról, valamint a legjobb sörfőző alapanyagokról. A BrewMalt® révén a sörgyárak még közelebb kerülnek az iparág legfrissebb híreihez és eseményeihez.
A pilot mikrosörfőzdéjével és a legmodernebben felszerelt laboratóriumával a Castle Malting®
átfogó technikai támogatást nyújt a sörfőzdéknek, segítve őket új sörkészítmények létrehozásában
és tesztelésében.
Termékeink teljes választékát megtalálhatja:
Szlovákiában:
CATEGORY MANAGEMENT s.r.o.
Morzis Logistic Center
39 Nádražná
900 28 Ivanka pri Dunaji
PéterTakács
Mobil: +421 9084 666 77

Magyarországon:
6.ÍZ Sörfőző Kft.
Főzdepark
Maglódi út 47.
1106 Budapest
Takács Péter
Mobil:+3670 3196 666

KISSLER SÖRFŐZDE
KENDERLER

7200 Dombóvár,
Búzavirág utca 70
Telefon: +36 30 288 5465
E-mail: kissler@freemail.hu
Web:
kisslersorfozde.webnode.hu
Közösségi média:
kissler sörfőzde és sörkert/
Facabook

A Kenderler, kenderlevél hozzáadásával készült.
Úgy gondoltuk mivel a komlóval rokonságban vannak, jól megférnek egymással. Ez a feltevésünk
beigazolódott, hisz a főzés folyamán egybeforrtak.
Erről meg is bizonyosodhat az, aki felkeresi standunkat.

KERESZT-API

Vállalkozásunk 1993-óta van a sörgyártás és forgalmazás piacán. Akik ismernek bennünket, azok
többsége kedveli termékeinket. Reméljük, ezen a
rendezvényen bővül e népes tábor.

A Kereszt-API valójában egy IPA és reméljük, hogy
egy jól sikerült PIA. Pista-bá receptje alapján készítettük. Ö a Birodalmi IPA nevet javasolta így lett Ö a
szülő és kereszt apa. Kíváncsian várjuk a visszajelzéseket, de ahhoz elengedhetetlen, hogy megkóstoljátok.

MÁLYI SÖRFŐZDE
MÁLYI PILS
Világos szűrt láger típusú közepesen komlózott,
szalmasárga színű sör.

3434 Mályi, Rákóczi u. 1.
Tel. 46-319-841
E-mail: p.bokor@chello.hu
Közösségi média: MÁLYI ÁSZOK KFT.

Alk.: 5,4

Mályi község Miskolctól 5 km-re található. A
Rauschberg rendszerű sörfőzde 1993-ban kezdte
meg működését, családi vállalkozásban.
Kezdetben világos és barna sört főztünk és értékesítettünk. Saját sörözőnket, illetve vendéglátó egységeket szolgáltunk ki. 2010-től több új termékkel
jelentük meg: búza, mézes-gyömbér, gyümölcsös
sörök (citrom, meggy).
2014-től rozsmalátából készült „Red Fox”, illetve
IPA „Gladiátor” aratott sikert.
1996-tól folyamatosan részt veszünk a KSE sörversenyein, ahol a Világos és a Búza sörünk is elhozta a
Gyémánt Diplomát.
Kizárólag a legjobb minőségű alapanyagokból,
hagyományos eljárással készülnek söreink, melyeket hordós kiszerelésben forgalmazunk.

VILÁGOS SZŰRETLEN BÚZASÖR
Édeskés, banános, szegfűszeges, malátás íz, enyhe
komlózással. Színvilága: világos narancs
Alk. 5,3
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LEGENDA SÖRFŐZDE
1163 Budapest Kövirózsa utca 8/C
legendasorfozde.hu
www.facebook.com/LegendaSorfozde

A legenda Sörfőzde 2013 április 1.-én nyitotta meg
kapuit.
Az ország első olyan sörfőzdéje volt, ahol csak felső
erjesztésű söröket készítettek.
Ezzel új divatot teremtett a főzde Magyarországon
a sörfőzés terén.
A sörök, amelyek a főzdében készültek, sok komoly
díjat nyertek el Amerikában, Írországban és természetesem Magyarországon is..
A főzdében, ma mintegy 27 féle felső erjesztésű
sör készül. Ezzel gyakorlatilag lefedi a felső erjesztésű sörök szinte teljes palettáját.
Gyümölcssörök, IPA-k, ApA-k, belga Strong ALE-k,
és Saur Ale is készül a főzdében.
A legnépszerűbb söreik közé tartozik a Hableány,
a Tripla meggy, a Brutal Bitter, a Game Over, és a
Yoker Face.
Mustrán bemutatandó sörök:
OHV Meggyes Sör
Hableány
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MISTER SÖRFŐZDE
ennek köszönhető a sörök egyedi ízvilága.

1152 Budapest, Régi Fóti út 31.
Telefon: 06-1/306-7931
Fax: 06-1/306-9722
E-mail: info@mistersorhaz.hu
Weboldal:
www.mistersorhaz.hu

MISTER VILÁGOS
Hagyományos sörfőzési eljárással készülő pilseni
típusú aranysárga színű szénsavdús szűrt világos
sör. Elkészítése 4-6 hetet vesz igénybe. A sör eredeti extrakt tartalma 12°B és 5%-os az alkoholtartalma. Elkészítéséhez Pilseni malátát valamint Hercules és Cascade
komlókat használunk.

A Mister sörfőzde egyedi technológiával, egyedi recept alapján láger típusú söröket főz.
A sörfőzde 1994-ben kezdte el
működését, akkor még csak egy
fajta világos sörrel, amit azóta
is ugyanazzal a technológiával
főzünk. Az idők folyamán a kínálat bővült barna valamint gyümölcsös sörökkel. A sörök előállításához semmilyen pótanyagot
nem használunk, csak a négy
alapvető összetevőből (maláta,
komló, sörélesztő, víz) készül.
Pasztőrözést nem alkalmazunk,

MISTER BARNA
Hagyományos sörfőzési eljárással
készülő barna sör. Sötétbarna színű
enyhén édeskés. Elkészítése 6-8
hetet vesz igénybe A sör eredeti
extrakt tartalma 12°B és 5,5%-os
az alkoholtartalma. Elkészítéséhez
Pilseni, karamell és festő malátát
valamint Hercules és Cascade komlókat használunk.

ORGOVÁNYI SÖRFŐZDE – AKPEDO KFT.
PILSENI TIPUSÚ VILÁGOS SÖR

6077 Orgovány, Felsőjárás 219
Tel.: +36 20/398-0655
E-mail:
orgovany.kovacs@gmail.com
Web: www.akpedo.hu

A régi bevált Jäger receptúra alapján készülő sör. Az
1992. évi indulás óta változatlan ízvilággal készül.
0,5 literes, 1 literes és 2 literes PET palackban, valamint hordós kiszerelésben kerül forgalomba Orgoványi Jäger sör és Magyarok söre márkanév alatt.
Alkoholtartalma 4,5 vv%,

JÄGER ÍR JELLEGŰ VÖRÖS SÖR
Az Akpedo Kft kínálatában mintegy 6 éve szereplő sör, mely pótanyag hozzáadása nélkül készül.
Vöröses színét a főzés során hozzáadott karamelizált malátától kapja. Különleges komlóösszetétele
miatt íze markáns. Alkoholtartalma 5,0 vv%.

Kovács Sándor és Sándorné egyéni vállalkozóként kezdtek sörfőzéssel foglalkozni 1992-ben a
Bács-kiskun Megyei Orgoványon. Az alapítók korán
felismerték azt, hogy hosszú távon csak akkor
lehetnek sikeresek, ha kiemelt hangsúlyt fektetnek a minőségre és a fejlesztésre. Ez a hozzáállás
segített ahhoz, hogy a kezdeti nehézségek után az
Orgoványi Sörfőzde megmaradjon és fejlődjön.
Fő termék a jól bevált pilseni típusú világos sör, de
a kínálatban megtalálhatók a vörös és barna sör,
valamint gyümölcsös ízesítésű sörök is.
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MONYO BREWING CO.
Egy igazi, ízig-vérig bajor búzasör. Sörünk illatában
és ízében is maximális mértékben hordozza a bajor
búzára jellemző stílusjegyeket. Banános, szegfűszeges illatok jellemzik, melyet egy kis citrusosság
egészít ki. Ízében megtalálható az enyhe fanyarság,
ami a szűretlenségéből fakadó testességgel tökéletes egyensúlyt alkot. Ennél a sörünknél egy nagyon
összetett többlépcsős erjedésvezetést alkalmazunk, ettől válik olyan kiegyensúlyozottá.

1106 Budapest, Maglódi út 47.
Telefon: +36 70633 5480
E-mail: hello@monyobrewing.com
Web: www.monyobrewing.com
Közösségi média:
facebook.com/monyobrewingco
instagram.com/monyobrewing

FLYING RABBIT,
AMERICAN IPA, 6.5% VOL.

A MONYO Brewing Co.-t 2014-ben alapítottuk
Kőbánya szívében, a Főzdeparkban, hogy forradalmasítsuk a hazai kisüzemi sörfőzést. Egyfajta szellemi műhelyként működünk, ahol a sörök mögötti
tudomány és történet legalább annyira fontos,
mint maga a termék. Szortimentünkben ugyanúgy
megtalálhatóak a tradicionális típusok, ahogy a
kíserletezős „újhullámos” darabok. Legújabb sorozatunkban, a Hungarian Terroir-ban mindig valamilyen különleges magyar alapanyagokból készítünk
sört. Legyen az hordó, fűszer vagy éppen gyümölcs.

Egyetlen bolygó maradt a naprendszerben, amin
megterem a komló, most ez is veszélyben, nincs
már aki segítsen! De várjunk csak... Mi az? Egy
madár? Repülő? ... ez a Flying Rabbit! Hősünk,
ments meg!
Az amerikai IPA elkészítésének több irányzata van.
Az egyik, amikor az alapsört egész egyszerű alapanyagokból és technikával készítik el és a sok hozzáadott amerikai komló adja meg a sör karakterét.
A másik lehetőség, hogy az alapsört is karakteresre
főzik és az amerikai komlókkal törekszenek az ideális egyensúlyra a sörben. A mi sörünk az utóbbi csoportba tartozik. A főzéshez ötféle malátát használunk, és a napjainkban legdivatosabb amerikai Citra
komlót adjuk hozzá. Illatában és ízében is hozza a
trópusi gyümölcsös aromákat, a kortyérzet kissé
édesen indul, ami markáns keserűben végződik.
Szárnyalásra született.

SCHATZI, HEFEWEIZEN,
6.1% VOL.
Schatzi megvadít. A búza és a citrus annyira elveszi
az eszed, hogy már a medve sem érdekel, rámennél
mint a müncheni boxer. Csak a vadász meg ne lásson ezzel a szűretlen szőkével!
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Attila Ujvári
hungary@tapigroup.com
+36 30 75 400 20

TS Labor Kft. a Life Science Kft. teljeskörű jogutódja, a Thermo Fisher Scientific Inc. disztribútora, Thermo Scientific (LPD) laboratoriumi üzletágának hivatalos
képviselete és márkaszervize. Thermo Scientific (LSD) Life Science részlegének
együttműködő partnere. Legkeresettebb termékeink a –86°C-os ultra mélyhűtők,
CO2 inkubátorok, pipetták, shakerek, centrifugák, elektroforézis készülékek, pH/
ISE mérők, egyszer használatos műanyag eszközök, mérlegek, vízfürdők és még
sok más egyéb laboratóriumi felszerelés.
A TS Labor Kft. vállalja az általa eladott készülékek szervizelését és rendszeres
karbantartását. Széleskörű termékpalettánknak köszönhetően sokoldalú megoldást kínálunk K+F, ipar, akadémia, klinikai laboratórium, anatómiai és patológiai
területeken.
Reméljük, hogy készülékeink minőségével Ön is elégedett lesz, így újabb vásárlás esetén ismét minket választ majd.
TS Labor Kft. | H-1047 Budapest, Attila utca 126.
Tel: +36 (1) 246 6844 | Mobil: +36 (70) 9 777 660
richard.gindele@tslabor.hu | www.tslabor.hu

RIZMAJER SÖRFŐZDE
kompromisszumot: a sör minőségében A klasszikus
összetevők – a víz, a maláta, a komló és a sörélesztő – mellett azonban számos új sörtípus gyártása is
megkezdődött az elmúlt időszakban.
Annak érdekében, hogy a Rizmajer Söröket a kiskereskedelmi egységek mellett a sörbarátok egyedi
környezetben és garantált minőségben is megízlelhessék, 2012 júniusban Csepelen. majd 2017
februárjában a József körúton nyitottunk Sörházat.

1212 Budapest, Szebeni u.16.
Tel.: +3612774871; +36209459026
Fax:+3612780797
E-mail: info@rizmajersor.hu
Weboldal: www.rizmajersor.hu
Közösségi média: www.facebook.com/rizmajer.sorhaz

SZŰRETLEN BÚZA SÖR
Összetvők: ivóvíz, maláta (búza, bécsi, müncheni,
pilseni, kristály), aroma komló, sörélesztő.
Hagyományos szűretlen bajor dupla búzabak sör.

A csepeli Rizmajer Sörfőzde mintegy két évtizede
gyárt kézműves söröket, amelyek különleges, egyedi ízvilágát, valamint minőségét a hagyományos,
„konzervatív” sörfőző eljárások épp úgy meghatározzák, mint a legújabb technológiák és az innovatív eszközök, berendezések alkalmazása.

RIZMAJER MÄRZEN
Alk. 6,5% (V/V) Összetevők: ivóvíz, müncheni maláta, pilseni maláta, bécsi maláta, karamell maláta,
mittelfrüh, hersbrücker komló, lager sörélesztő.
Tavasz köszöntő márciusi sör, mely az Alpok olvadó
gleccsereinek frissességét idézi, jellemző erősen
komlózott íz jegyekkel.

A Rizmajer Sörfőzde 1994-es alapítása óta számos
fejlesztésre, technikai újítás bevezetésére került
sor, egy dologban azonban a Rizmajer sosem ismert

ROTBURGER LÁTVÁNYSÖRFŐZDE
Családi vállalkozásunk 26 éve működik Pilisvörösváron.
Allgaui recept alapján, helyben főzzük a különböző
fajta kézműves söreinket, melyek az évek folyamán
országosan ismertté és elismertté váltak, illetve a
szakma is díjakkal jutalmazott.

SZŰRETLEN BÚZA SÖR
2085 Pilisvörösvár, Szabadság u.22
Tel.: +36 70/385-52-54
E-mail: rotburger@gmail.com
Weboldal: wwww.rotburger.hu
Közösségi média: Rotburger látványsörfőzde, söröző és
sörkert

MEGGYES BARNA SÖR
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STARI SÖRFŐZDE
Ezek után érthető, legutóbb miért egy IPÁ-val rukkoltunk elő. A könnyű, nyári, gyümölcsös sörök
tekintetében talán nálunk a legnagyobb a választék, de kínálunk többféle pils-típust is a vörös, barna és búzasör mellett, természetesen.

STARI – BALATON IPA

8300 Tapolca, Petőfi S. u. 12.
Tel.: +36 70/338-5811
E-mail: info@stari.hu
Web: www.stari.hu
Közösségi média:
hu-hu.facebook.com/StariTapolca/

indian pale ale

Az 1992-es év kiemelkedően jó volt számunkra,
annyira jól sikerült, hogy megalapítottuk a Balaton-
felvidék legelső, egyben az ország egyik első kézműves sörfőzdéjét, amely a mai napig családi vállalkozásként, töretlen népszerűséggel működik.
Valahányszor egy új trendet készülünk meglovagolni, több, mint negyed évszázad tapasztalatával, tudásával, kísérletével és anyagismeretével
vágunk bele a termékfejlesztésbe.

A Stari Balaton IPA négyfajta komló különleges
keverékéből készült Indian Pale Ale típusú, szűretlen sörkülönlegesség. Ezen komlóknak köszönhetően kellemes, lágy illata van, a korty végén pedig
az IPA-sörökre oly jellemző komlós keserűség
köszön vissza.

STARI – NAGYON MEGGY
meggyből készült gyümölcssör

Meggyágyon érlelt, szűretlen sör 30%-os gyümöl
cstartalommala híres belga családi sörfőzdék
receptje alapján. Ízében a friss nyári meggy zamata
dominál, utóízben a meggymag fanyarságát érezhetjük. A nyári forróságban is kiválóan csillapítja a
szomjúságot.

SÜMEGI KÉZMŰVÉS SÖRFŐZDE
A sorfőzde 1993 óta működik. Dunántúli regionális
piacot alakított ki magának. Alsó és felső erjesztésű
söröket gyárt, amiket kizárólag csapolt formában
értékesít.

SÜMEG 25
japán komlós szűretlen lager 5,5 %
8330 Sümeg, Árpád utca 15.
Tel: +36-30/435-6917
E-mail: sumegsorfozde@gmail.com
www.facebook.com/sumegisorfozde

SÁRGABARACKOS BÚZA
Szűretlen, gyümölcsös búzasör 5,2 %
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SYNTHESIS

1162, Szlovák út 116
Telefon: +36 20/334-4940, Schindler József
E-mail: synthesisbrewing@gmail.com
Web: synthesisbrewing.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/SynthesisCraftBeer

Ha kiteríted magad elé Európa képzeletbeli
kisüzemi sörtérképét, a híres házi sörfőzdéket
jelölő zászlócskák szorgalmasan sűrűsödnek
a csehek és a morvák földjén, a bajorok sem
panaszkodhatnak, Elzász is kitűzte a maga parányi lobogóit, sőt odaát a szigeten a britek is, no
meg a belga szerzetesek is lerakták a névjegyeiket. A zászlócskák Magyarföldön is gomba módra
szaporodnak, s a parányi árbócra nemrég felkúszott saját üzemével Magyarország egyik legújabb kreatív kisüzemi sörmárkája a Synthesis is.
A Synthesis cég- és termékfilozófiája – híven a
szó jelentéséhez – roppan egyszerű: végy kitűnő
alapanyagokat és készíts belőlük remek sört!

MEGGYES
A népszerű gyümölcs kategória jeles képviselője. Könnyed, üdítően frissítő, belga stílusú gyümölcsbomba, 4,7% alkohollal. A 2017 es Alltech
Craft Beer Világverseny bronzérmes söre gyümölcsös sör kategóriában.
Típus: gyümölcsös • ABV: 4,7%, • IBU: 18

...ÉS LESZ EGY PALE ALE
Olyan világos sört készítettünk, ami könnyed,
mégis jelen van az amerikai stílusú illatos komlóvilág. Az ízében enyhén kekszes-malátás jellegre könnyedén ül rá az komlózás és a leheletnyi
hidegkomlós felhang. Ajánljuk mindenkinek, aki
nem a testes, nehéz italok szerelmese.
Típus: American Pale Ale • ABV: 5,3% • IBU: 35

UGAR SÖRFŐZDE
AGRÁRX: DUPLA IPA

5200 Törökszentmiklós,
Pátnhy Endre út 64.
Telefon: +3670/371-9461
E-mail:
info@ugarbrewery.hu
Web: www.ugarbrewery.hu
Közösségi média:
www.facebook.com/
ugarbrewery

AgrárX az agrárium alfája és ómegája, ő hajtja a legnagyobb gépeket a határban, ő az egész rendszer
olajozott csapágya.
A palackban rejlő sör is olyan, mint a karakter, amiről elneveztük. Egy 8%-os dupla IPA, brutális testtel, rengeteg hideg komlóval, kellemes vadvirágos,
mézes illatokkal, szolid kesernyés lecsengéssel.
ABV: 8% • IBU: 61 • EBC: 31,2 • Balling: 18,2 o

Újhullámos kisüzemi söröket készítünk 2016
decembere óta a saját, törökszentmiklósi székhelyű sörfőzdénkben.

Komlók: Amarillo, Mosaic, Simcoe, Centennial
Maláták: Pale Ale, Cara hell, Caramünch, Special W
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ZENTUS CRAFT BEER
ZENTUS PREMIUM LAGER

6600 Szentes,
Szarvasi út 6/A
Telefon: +36 30/4460-121
E-mail:
zentus@zentusbeer.hu
Weboldal: zentusbeer.hu
Közösségi média
www.facebook.com/
zentuscraftbeer/

A hazai, a különleges minőségű, a szűretlen-pasztőrözetlen, a saját szájízünk szerint. Nem
akar semmi különöset, nem próbál kitűnni, ezért
sokan ivósörnek nevezik szegényt. De neki ez dicséret, hisz mi más célja legyen egy sörnek, mintsem,
hogy megigyák.
Alsóerjesztésű szűretlen kisüzemi világos sör, ABV
5,2% vol.,EBC 9, IBU: 25, Plato:12°

A Zentus Carft Beer sörfőző kisüzeme az élelmiszeripari rozsdamentes acél termékeket gyártó és forgalmazó M-Qualita Kft. szentesi mintaüzeme. Anyacégünk legfőbb profilja sörfőző üzemek gyártása és
telepítése, ezért nagy felelősség hárul ránk, mint termékbemutató és tesztelő csapatra. A családi sörfőzde
2013-ban nyitott meg, kezdetben bemutatóteremként és termékfejlesztési célokra. Folyamatos bővítések és fejlesztések következményeként mára saját
márkájú és gerilla söreinkkel sok helyi és fővárosi sörkedvelőnek okozunk örömöt. Az igazi ínyenceknek
keressük a kedvét. Egyedit akarunk alkotni, valamit,
ami megismételhetetlen, amiről csak mi juthatunk az
eszükbe. Valljuk, hogy a tökéletes sör sohasem valami
flancos vagy bonyolult. Épp ellenkezőleg: az egyszerűség gyönyörködtet- a hétköznapit csiszoljuk addig,
amíg az avatatlan szemlélő számára észrevehetetlen
rejtett szépségeit meg nem mutatja.

ZENTUS I DON’T THINK YOU
ARE HAPPY ENOUGH
Selymesen lágy, könnyen iható american pale ale
w/ cascade, centrennielm citra komlókkal. Üde, frissítő, gyümölcsös aromáját az amerikai komlóknak
köszönheti
Felsőerjesztésű szűretlen kisüzemi american style
APA, ABV 5,0% vol., EBC 10, IBU: 30, Plato:12,0°

Söreink minden cseppjét szeretettel és féltő gondoskodással készítjük. Hisszük, hogy fogyasztásukkal nem csak a minőségi alapanyagok miatt hat pozitívan az emberek egészségére, hanem előállításakor
a főzdében terjengő jókedv és büszkeség is meghatványozza a fogyasztó életerejét.

45
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Anyavállalatunk a Zip Technologies jóvoltából jött
létre az ország első látványsörfőzdéje és étterme,
amely idén hét éves. Az ország legkissebb, 250 literes főzőházán készülnek söreink. Ideáig több, mint
100 receptúrával több, nemzetközi és hazai együttműködést és elismerést is szereztünk.

WITBIER
Alkoholfoka: 4,5% , IBU: 10
Opálos színű, élesztős búzasör, ami a speciális
erjesztési technológiának, valamint a hozzáadott
koriandernek és curacaonak köszönheti jellegzetes, összetéveszthetetlen, kellemesen fűszeres
ízét, gyümölcsös illatát.

HOPIVERZUM – BLACK IPA
Alkoholfoka: 6% , IBU: 71
Az Amarillo, Ahtanum, Simcoe és Centennial (amerikai) komlók kombinációja adja a sör citrusos-
fenyős aromáját, melyet karamell- és csokoládé-maláták kombinációja teszi hangsúlyosabbá.

A KOKOFERM KFT. 25 éve alakult. A söripar, borászat, pálinka és etanol gyártás, erjesztett tömegtakarmányok erjedésipari szakterületein foglalkozunk cefrézési és erjesztési segédanyagokkal, biotechnológiával és szaktanácsadással. Nagy szakmai tapasztalattal, szorosan együttműködve dolgozunk a szakterületek kollégáival.
A söripar területén a LALLEMAND és AB VICKERS cégek hazai márkaképviseletét látjuk el.
A LALLEMAND a világ egyik vezető cége az élesztő- és baktérium-gyártásban. A kutatás-fejlesztés,
gyártás, szakmai háttér sok erjedésipari területre kiterjedő és alapos. Sok neves egyetemmel és
kutatóintézettel dolgozik együtt. Az AB VICKERS 20 éve a Lallemand egyik söripari segédanyagokat gyártó és forgalmazó leányvállalata. 200 éves cég, nagy tapasztalatokkal a sörfőzésben! Kiváló
minőségű termékekkel!
Cégünknél az idei évtől a Lallemand teljes sörélesztő repertoárja raktárról elérhető.
Fontosabb területek, ahol segítségükre lehetünk: habzásgátlás, sörderítés (karragenát, kollagén),
élesztőtápanyagok (Servomyces, Uvavital...), szárított fajélesztők (Munich, Munich Classic, Abbaye,
Belle saison, BRY-97, London ESB, Nottingham, New England...). Szárított fajélesztőink nagy mikrobiológiai tisztaságúak. Legfeljebb 1 vadélesztő vagy baktérium jut 1 millió fajélesztőre, ami kiemelt
garancia a minőség tekintetében!
A prémium sörök készítésében állunk a kollégák rendelkezésére.
Megújult honlapunkon minden szükséges információt megtalálnak:

www.kokoferm.hu

Dr. Kovács Tamás, ügyvezető

A SÖRFÖZDÉK SÖRMUSTRÁN BEMUTATÁSRA KERÜLŐ SÖRFAJTÁK TECHNIKAI
OKOKBÓL ADÓDÓ VÁLTOZÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJÁK
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