Naše IPA má vyšší hořkost v chuti s intenzivním chmelovým aroma pocházející
z amerických chmelů použitých při chmelení na varně a studeném chmelení v
tanku během dozrávání. Sladovost těla je nižší, čístá. Po napití zanechává v
ústech suché zakončení a příjemnou chmelovou hořkost. Na zdraví!
Pivní styl

Chmely

India pale ale
Vařeno infuzí, kvašeno kvasnicemi svrchního kvašení. Použito chmelení za studena v tanku.
Nefiltrováno, nepasterováno. Za kvalitu zodpovídá vrchní sládek Robert Franěk.
Willamette, Citra a Chinook

Slady

humnový plzeňský slad, Swaen Ale, Gold Swaen Red a Swaen Munich Light

Kvasnice

US-05

Obsah alk.

5,9%

Hořkost

50 ibu

EPM

14,5%

Barva

25 ebc

Sládek

Robert Franěk

Složení

pitná voda, ječné slady, upravený chmel, kvasnice

Výroba

Chmel
Willamette
Původ:

aromatická odrůda chmele pěstovaná v USA. Je
pojmenována podle řeky ve státě Oregon.

Aroma:

jemné chmelové

Charakteristika:

jemná kvalitní aromatická odrůda
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Citra
Původ:

nová speciální aromatická odrůda s vysokým
obsahem alfa kyselin a nízkým co-humulonem
povolená v USA v roce 2007

Aroma:

silné citrusové, nádech tropického ovoce

Charakteristika:

odrůda s vysokým obsahem alfa kyselin a se
speciálním aroma profilem

Chinook
Původ:

hořká odrůda chmele pěstovaná v USA od roku
1985. Získaná z křížení odrůdy Petham Golding
a USDA

Aroma:

kořeněné až jehličnaté

Charakteristika:

vysoko-obsažná odrůda chmele s osobitým
kořeněno-jehličnatým aroma profilem

Slad
humnový plzeňský slad
-

světlý slad, který dává pivu typické sladové aroma a nazlátlou barvu
barva: 3-4 EBC, extrakt v sušině: 80-83%, bílkoviny: 9-11,5%

Swaen Ale
-

slad, který se používá na výrobu piv typ Ale a prémiových ležáckých piv
barva: 6-9 EBC, extrakt v sušině: min. 81 %

Goldswaen Red
-

soužívá se zejména při výrobě piva Ale, RedLager, Altbier nebo Lager. Má načervenalý lesk a typickou
vůni, která slouží k zesílení a stabilizaci chuti.
barva: 40-60 EBC

Goldswaen Munich Light
-

posiluje tělo piva a jeho hladkost. Zesiluje sladovou vůni. Výrazně přispívají k plnosti a tělu patra, k
zesílení sladové vůně, plné chuti a barvy a lepší retenci hlavy. Díky speciálnímu výrobnímu postupu má
načervenavý lesk a typickou vůni, která zvýrazňuje a stabilizuje chuť.
barva: 80-110 EBC

Akciový pivovar Libertas a.s.
www.pivovar-libertas.cz

andrew@pivovar-libertas.cz

