
Aromat, smak i wygląd

Ciemny jak noc stout wyróżnia się przede wszystkim barwą i dorodną,
długo utrzymującą się pianą w kolorze kajmaku. W aromacie czuć nuty kawy, 
ciemnego karmelu, palone, delikatnie czekoladowe. Jednak najważniejszy jest 
smak. Choć jest to piwo z solidnym ciałem zaskakująco orzeźwia, ze względu na 
idealnie zbalansowaną goryczkę.
 
Trochę historii

Popularność stouta w Polsce stale rośnie. W Irlandii jest to piwo pierwszego 
wyboru. Oryginalnie warzy się je z niesłodowanego palonego jęczmienia, co 
wyróżnia ten styl od porterów. Z czasem powstały dziesiątki podgatunków stouta, 
w tym Irish Stout, określany również jako plain (czysty, zwykły), który dziś jest jego 
najbardziej znaną wersją, choć jest dużo lżejszy od swojego pierwowzoru.
.
Dobre połączenia kulinarne 

Stout jest bardzo uniwersalnym piwem. Z łatwością podkreśli smak potraw pie-
czonych z ziemniaków, buraków, tłustych ryb, czerwonego mięsa i wieprzowiny.
Doskonale przełamuje kwaskowość czerwonych owoców i pomidorów. Ze względu 
na swoją lekkość, a zarazem słodycz, pasuje nawet do deserów!

Sugerowany sposób serwowania

Serwować w szklance w temperaturze 10–12ºC.

STOUT - NARODOWA DUMA IRLANDII 

TO WŁAŚNIE TAM, W DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRY-
KA POPULARNY JEST ZWYCZAJ WRZUCANIA 
KONICZYNY NA DNO SZKLANKI ZE STOUTEM. 
JEŚLI WZNOSZĄCY TOAST WYPIJE CAŁE PIWO, 
A LIŚĆ POZOSTANIE NA DNIE, WYRZUCA GO ZA 
PLECY NA SZCZĘŚCIE. ŚWIĘTUJMY I MY! 

TEMPERATURA  
SERWOWANIA

10-12°C

SZKLANKA TYPU  

NONIC PINT

GÓRNA
FERMENTACJA



CHARAKTERYSTYKA:

Stout to ciemne, stosunkowo lekkie piwo górnej fermentacji.
Można delektować się nim długo, bowiem ogrzanie piwa nie powoduje 
utraty walorów smakowych. Można też wypić je póki jest zimne – wtedy 
jest orzeźwiające i rześkie.

SKŁADNIKI:

woda z własnych ujęć głębinowych; słody: jasny, karmelowy, karmelowy 
ciemny, jęczmień prażony; chmiele z polskich upraw: Marynka, Lubelski, 
Sybilla; drożdże górnej fermentacji z własnej stacji propagacji. 
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Metoda warzenia: tradycyjna; górna fermentacja

Pasteryzowane, niefiltrowane.

Styl: stout

Kolor: ciemny

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy

Ekstrakt: 12,1%

Zawartość alkoholu: 4,6%

Butelka premium z tłoczonym wzorem, bezzwrotna 500 ml

Pakowanie po 10 sztuk w kartonie

Kod EAN butelki: 5906591001981

Kod EAN kartonu: 5906591001998

Ilość butelek na palecie: 800; Ilość kartonów na palecie: 80

Masa butelki: 0,8 kg; masa kartonu: 8 kg; masa palety: 667 kg


