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Praktyczny
przewodnik
po markach piwa
Część I

Kompania Piwowarska S.A.
Carlsberg Polska S.A.
Perła - Browary Lubelskie S.A.

15

Kompania Piwowarska

Kompania Piwowarska to połączenie nowoczesności Lech Browary Wielkopolski
z wieloletnią tradycją w warzeniu piwa
Tyskich Browarów Książęcych oraz Browarów Dojlidy.
Lech Browary Wielkopolski to jeden z najnowocześniejszych browarów w Europie. Stosowane w nim dziś urządzenia do warzenia i rozlewu piwa w niewielkim stopniu przypominają te stosowane w latach 80-tych, kiedy otwarto browar, choć wtedy były to nowatorskie rozwiązania technologiczne. Obecnie można tam produkować 145
tys. hl piwa tygodniowo.

Rodowód Tyskich Browarów Książęcych sięga początków XVII wieku. Pierwsze zapiski na jego temat pochodzą
z 1613 roku; browar był wówczas własnością rodu Promniców. Pod koniec XIX wieku tyski browar uchodził za
jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie. Do dziś tak jest. Budynki Tyskich Browarów Książęcych
spinają klamrą historię Tychów - zabytkowe budowle po jednej stronie ulicy należą do najstarszych i bodaj najbardziej urokliwych w mieście, natomiast obiekty oddane do użytku w 1998r. po drugiej stronie - do najnowocześniejszych.
Słowo „Dojlidy” pochodzi prawdopodobnie od nazwy plemienia Bałtów zamieszkującego przed wiekami północno-wschodnie rejony naszego kraju. Obecnie to nazwa dzielnicy Białegostoku - najstarszego punktu osadniczego
miasta. Duży zakład piwowarski, jak wynika z akt archiwów oraz inwentarza spisanego po śmierci właściciela
browaru - hetmana Jana Klemensa Branickiego, został wzniesiony w Dojlidach w roku pańskim 1768. Dlatego też
za datę powstania Browaru Dojlidy przyjmuje się rok 1768. Jego właścicielami były najznamienitsze rody polskie:
Branickich, Radziwiłłów i Lubomirskich.

TYSKIE
GRONIE

TYSKIE
GRONIE

TYSKIE
GRONIE

Butelka
bezzwrotna
0,33l

Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

Butelka
bezzwrotna
0,66l

Tyskie Gronie to kontynuator wielowiekowej tradycji warzenia piwa
w Tychach. Tradycja ta sięga XVII
wieku.

Smakosze tego gatunku cenią sobie
przede wszystkim łagodny chmielowy zapach, złocisty kolor oraz gęstą
białą pianę.

Bukiet zapachowy, świadczący o
doskonałym smaku, pozostaje poza
zasięgiem większości polskich piw
tego typu.

Zawartość alkoholu: 5,6 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,7 proc.

Zawartość alkoholu: 5,6 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,7 proc.

Zawartość alkoholu: 5,6 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,7 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• sześciopak x 4

Opakowanie zbiorcze:
• butelka - transporter 20
• puszka - zgrzewka 24
• puszka - czteropak x 6
• puszka - sześciopak x 4

Opakowanie zbiorcze:
• karton 15

Sugerowana cena detaliczna:
2,05 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka - 2,35 zł/szt.
• puszka - 2,69 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
- 3,25 zł/szt
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Kompania Piwowarska
LECH
PREMIUM

LECH
PREMIUM

LECH
PREMIUM

Butelka
bezzwrotna
0,33l

Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

Butelka
bezzwrotna
0,66l

Spadkobierca kilkusetletniej, wielkopolskiej tradycji warzenia piwa
oraz kontynuator rynkowego sukcesu marki Lech.

Piwo to charakteryzuje złocista barwa, szlachetna goryczka, gęsta biała
piana, która na długo po otwarciu
butelki podtrzymuje bukiet smakowy.

Lech Premium - złocista barwa, szlachetna goryczka, gęsta biała piana.

Zawartość alkoholu: 5,2 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,1 proc.

Zawartość alkoholu: 5,2 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,1 proc.

Zawartość alkoholu: 5,2 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,1 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• sześciopak x 4

Opakowanie zbiorcze:
• butelka - transporter 20
• puszka - zgrzewka 24
• puszka - czteropak x 6
• puszka - sześciopak x 4

Opakowanie zbiorcze:
• karton 15

Sugerowana cena detaliczna:
2,25 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka - 2,39 zł/szt.
• puszka - 2,79 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
- 3,25 zł/szt

LECH
LITE

LECH
LITE

LECH
LITE

Butelka
bezzwrotna
0,33l

Butelka
zwrotna
0,5l,
Puszka 0,5l

Butelka
bezzwrotna
0,66l

Kompania Piwowarska jako pierwsza w Polsce wprowadziła piwo
typu „lite”, dając początek całkowicie nowej kategorii na rynku piwowarskim.

Nowa marka LECH Lite o obniżonej zawartości alkoholu i kalorii jest
skierowana do wymagających, dynamicznych konsumentów, którzy
cenią sobie aktywny tryb życia.

Dzięki obniżonej zawartości alkoholu sprawia, że możesz dłużej delektować się smakiem piwa zachowując
jasność umysłu. A zmniejszona liczba kalorii powoduje, że nie czujesz
efektu wypełnienia.

Zawartość alkoholu: 3,8 proc.
piwo bezalkoholowe: 8,6%

Zawartość alkoholu: 3,8 proc.,
Zawartość ekstraktu: 8,6 proc.

Zawartość alkoholu: 3,8 proc.,
Zawartość ekstraktu: 8,6 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• karton 24

Opakowanie zbiorcze:
• butelka - transporter 20
• puszka - zgrzewka 24

Opakowanie zbiorcze:
• karton 15

Sugerowana cena detaliczna:
2,35 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka - 2,49 zł/szt.
• puszka - 2,89 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
- 3,55 zł/szt
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LECH
FREE

LECH
MOCNY

DĘBOWE
MOCNE

Butelka
bezzwrotna
0,33l

Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

Piwo bezalkoholowe LECH Free to
najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą rezygnować z orzeźwiającego smaku piwa i pozytywnych
emocji, jakie wzbudza LECH.

Produkowany ze znakomitych gatunków polskiego jęczmienia browarnego, gwarantuje najlepszą jakość wśród segmentu piw mocnych.
Ponadto podwyższona zawartość
ekstraktu nadaje mu intensywny i
bogaty smak.

DĘBOWE MOCNE wyróżnia się głębokim, bogatym smakiem i piękną,
ciemnozłotą barwą, które kształtują
się w tradycyjnym procesie długiego warzenia pod troskliwą opieką
doświadczonych piwowarów.

Zawartość alkoholu:
piwo bezalkoholowe

Zawartość alkoholu: 6,2 proc.,
Zawartość ekstraktu: 14,8 proc.

Zawartość alkoholu: 7,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 14,5 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• karton 24

Opakowanie zbiorcze:
• butelka - transporter 20
• puszka - czteropak x 6

Opakowanie zbiorcze:
• butelka - transporter 20
• puszka - zgrzewka 24
• puszka - czteropak x 6

Sugerowana cena detaliczna:
2,15 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka - 2,69 zł/szt.
• puszka - 2,91 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka - 2,45 zł/szt.
• puszka - 2,79 zł/szt.

REDD’s
APPLE
Butelka
bezzwrotna
0,33l
Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

REDD’s
RED
Butelka
bezzwrotna
0,33l
Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

REDD’s
SUN
Butelka
bezzwrotna
0,33l
Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

Jego doskonały smak i aromat daje
przyjemne jabłkowe orzeźwienie.

Redd’s Red stanowi niepowtarzalną
kombinację charakterystycznej piwnej goryczki z kuszącym smakiem
maliny.

Wyjątkowa kompozycja delikatnej
słodyczy i niezwykłego aromatu cytrusów sprawia, że Redd’s Sun doskonale orzeźwia i gasi pragnienie.

Zawartość alkoholu: 4,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 14,5 proc.

Zawartość alkoholu: 4,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,8 proc.

Zawartość alkoholu: 4,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,0 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• butelka 0,33l - sześciopak x 4
• butelka 0,5l - transporter 20
• puszka 0,5l - czteropak x 6

Opakowanie zbiorcze:
• butelka 0,33l - sześciopak x 4
• butelka 0,5l - transporter 20
• puszka 0,5l - czteropak x 6

Opakowanie zbiorcze:
• butelka 0,33l - sześciopak x 4
• butelka 0,5l - transporter 20
• puszka 0,5l - czteropak x 6

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,33l - 2,39 zł/szt.
butelka 0,5l - 2,75 zł/szt.
puszka 0,5l - 3,15 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,33l - 2,39 zł/szt.
butelka 0,5l - 2,75 zł/szt.
puszka 0,5l - 3,15 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,33l - 2,39 zł/szt.
butelka 0,5l - 2,75 zł/szt.
puszka 0,5l - 3,15 zł/szt.
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ŻUBR

PILSNER
URQUELL

Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka
0,5l

Butelka
bezzwrotna
0,33l
Butelka
zwrotna 0,5l
Puszka 0,5l

Żubr kojarzony jest z nieskażoną
przyrodą, której bliskość wpływa na
jego niepowtarzalny smak. Warzony
z naturalnych składników od ponad
200 lat na skraju Puszczy Białowieskiej, jest idealny na zakończenie
każdego dnia.

Pilsner Urquell to piwo, które zmieniło bieg historii piwa na świecie i
ponad 160 lat temu dało początek
całej kategorii pilznerów. Jego szlachetna złocista barwa, wyjątkowy
smak i najwyższa jakość gwarantowane są przez doskonałą i niezmienną od 1842 roku recepturę.

Dzięki specjalnej technologii filtracji
nie wymaga pasteryzacji i smakuje
jak piwo nalewane prosto z beczki.
W klubach na całym świecie Millera
pĳemy tylko z butelki.

Zawartość alkoholu: 6,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,1 proc.

Zawartość alkoholu: 4,4 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,0 proc.

Zawartość alkoholu: 4,7 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,2 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• butelka - transporter 20
• puszka - zgrzewka 24
• puszka - czteropak x 6
Sugerowana cena detaliczna:
• butelka - 2,12 zł/szt.
• puszka - 2,39 zł/szt.

Opakowanie zbiorcze:
• butelka 0,5l - transporter 20
• butelka 0,33l - sześciopak x 4
• puszka - czteropak x 6
Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,5l - 2,99 zł/szt.
• butelka 0,33l - 2,59 zł/szt.
• puszka - 3,29 zł/szt.

Opakowanie zbiorcze:
• karton 24
• sześciopak x 4

Dog In The Fog

Sugerowana cena detaliczna:
- 3,25 zł/szt

Butelka
bezzwrotna
0,33l

Dog In The Fog to nowe piwo, które przyjemnie się pĳe dzięki równowadze goryczy i słodyczy. To piwo o zupełnie nowym rodowodzie. I zupełnie nowym, wyjątkowo łagodnym smaku. Spożywać je wolno niewielkimi hauuustami. Dog In The
Fog to jedyne piwo w Polsce, które bawi oryginalnym, inteligentnym poczuciem
humoru.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,33l - 2,25 zł/szt.
• butelka 0,66l - 3,79 zł/szt.
• puszka 0,5l - 2,92 zł/szt.

Butelka
bezzwrotna
0,33l

PERONI
Nastro
Azzurro

Butelka
bezzwrotna 0,33l
Butelka
bezzwrotna 0,66l
Puszka 0,5l

Zawartość alkoholu: 5,1 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,8 proc.

MILLER
Genuine
Dra

Opakowanie zbiorcze:
• butelka 0,33l - sześciopak x 4
• butelka 0,66l - karton 15
• puszka 0,5l - czteropak x 6

Peroni Nastro Azzurro to piwo, jakiego jeszcze w Polsce nie było: stylowa
włoska marka, kwintesencja pasji,
kunsztu i wyrafinowanej elegancji.
U jej podstaw leży idea „la bella figura” - piękna przejawiającego się w
stylu życia, zachowaniu i wyznawanych wartościach. Jak Armani, Gucci
i Prada w dziedzinie mody, tak Peroni Nastro Azzurro wnosi do świata
piwa całkowicie nową jakość.

Zawartość alkoholu: do 5,1 proc.,
Opakowanie zbiorcze:
• karton 24
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Carlsberg Polska
Carlsberg Polska zajmuje wiodące miejsce w polskim
przemyśle piwowarskim, dostarczając na rynek marki
piwa najwyższej jakości, odwołujące się do przyjemnych i radosnych stron dorosłego stylu życia.
Carlsberg Polska ma w swoim portfelu marki Carlsberg,
Okocim, Harnaś, Karmi, Bosman, Kasztelan, Piast oraz
Książ i Volt. Piwa z portfela Carlsberg Polska warzone
są w browarach w Brzesku, Szczecinie i Sierpcu.
Browar w Brzesku. Początki brzeskiego zakładu sięgają 1845 roku, kiedy to Jan Ewangelista Goetz, imigrant z
Bawarii, założył tu pierwszą spółkę. Na początku stulecia browar był piąty pod względem wielkości w całym imperium austro-węgierskim. Od 1943 roku był rozpoznawany po herbie z koziołkiem na czerwonym tle, jednym z
najbardziej znanych znaków handlowych w kraju, podobnie jak marka Okocim. Od 1990 roku działał jako jednoosobowa spółka skarbu państwa - Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA. Browar w Brzesku jako pierwszy w Polsce
rozpoczął rozlewanie piwa do puszek. Był też jedną z pierwszych spółek giełdowych. Od 1996 roku jego inwestorem strategicznym są Browary Carlsberg, a od 2001 roku, należy do Carlsberg Polska.
Browar w Szczecinie. Browar, który może poszczycić się ponad 150 letnią historią. Od zawsze słynął z wysokiej
jakości piwa. Dziś jest jednym z najnowocześniejszych browarów w Polsce. Dzięki stałym inwestycjom proces produkcji jest wysoce zautomatyzowany, a piwo poddawane jest surowej kontroli na wszystkich etapach produkcji.
Browar w Sierpcu. Browar Kasztelan ma blisko trzydziestoletnią historię. Zbudowano go w latach 1969-72. Początkowo browar działał jako część Zakładów Piwowarskich w Warszawie. Nowy zakład o wydajności 350 tysięcy
hektolitrów piwa rocznie miał pokryć lokalne zapotrzebowanie na piwo. Planowaną zdolność produkcyjną browar
osiągnął juz pół roku po uruchomieniu, zatrudnionych było w nim wówczas 224 pracowników. Dziś Browar Kasztelan w Sierpcu znany jest z produkcji piwa, które spotyka się szerokim uznaniem wśród konsumentów. Liczne nagrody, wyróżnienia i medale plasują Kasztelana wśród najlepszych piw polskich. Zdolność produkcyjna browaru
wynosi obecnie 850 tysięcy hektolitrów rocznie.

BOSMAN
FULL

BOSMAN
SPECJAL

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Bosman Full to najwyższej jakości piwo o kolorze bursztynu i złota i subtelnym smaku. Charakteryzuje się
pełną klarownością i bogatym chmielowym bukietem.

Bosman Specjal, bursztynowo – złociste w kolorze, ma
znakomity intensywny smak z wyczuwalną charakterystyczną goryczką. Piwo dla prawdziwych koneserów.

Zawartość alkoholu: 5,7 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,5 proc.

Zawartość alkoholu: 6,6 proc.,
Zawartość ekstraktu: 14,9 proc.

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro pak puszki 0,5l
• 8-mio pak puszki „W paku taniej”

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro pak puszki 0,5l
• 8-mio pak puszki „W paku taniej”

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,5l - 2,09 zł/szt.
• puszka 0,5l - 2,69 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,5l - 2,45 zł/szt.
• puszka 0,5l - 2,85 zł/szt.
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Carlsberg Polska
CARLSBERG

HARNAŚ

Butelka 0,5l
Butelka 0,33l
Puszka 0,5l

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Carlsberg to duńskie piwo Premium typu lager o złocistej barwie, stonowanej goryczce, wysublimowanym,
chmielowym zapachu i trwałej śnieżnobiałej pianie.
Charakterystyczne zielone butelki „Vichy” z tłoczonym
znakiem firmowym Carlsberga każdemu piwoszowi kojarzą się ze znakomitym trunkiem.

Harnaś to tradycyjnie warzone piwo o szlachetnym, wyrazistym smaku i bursztynowej barwie. Harnaś to gwarancja najwyższej jakości popartej długą tradycją i nowoczesną technologią. Dzięki temu Harnaś jest szczególnie
ceniony przez osoby lubiące dobry smak i zdecydowany
charakter piwa. Jako produkt o górskim pochodzeniu
(woda do produkcji tego piwa pochodzi z prawdziwego
górskiego potoku), Harnaś utożsamia cechy i wartości
prawdziwych górali: waleczność, sprawiedliwość, zaradność.

Zawartość alkoholu: 5,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,1 proc.
Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• butelka 0,33l
• 20-to pak butelki 0,5l
• 10-cio pak butelki 0,5l
• 4-ro pak butelki 0,5l

•
•
•
•
•
•

6-cio pak butelki 0,5l
12-to pak butelki 0,33l
6-cio pak butelki 0,33l
24-ro pak puszki 0,5l
6-cio pak puszki 0,5l
4-ro pak puszki 0,5L

KARMI
CLASSIC

KARMI
LAMAI

Butelka 0,4l
Butelka 0,5l

KARMI
SELUA
Butelka 0,4l

Karmi CLASSIC - lekkie, karmelowe piwo, pozbawione goryczy, doskonale gasi pragnienie i orzeźwia.
Dostępne na rynku od 1996 roku.
Karmi POEMA DI CAFFE – piwo o
niezwykłym, kawowym aromacie,
wprowadzone na rynek w kwietniu 2005 roku.

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro, 6-cio i 8-mio pak puszek 0,5L
Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,5l - 1,99 zł/szt.
• puszka 0,5l - 2,39 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,5l i puszka 0,5l - 2,69 zł/szt.
• butelka 0,33l - 2,17 zł/szt.

KARMI
POEMA DI
CAFFE
Butelka 0,4l

Zawartość alkoholu: 6,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,1 proc.

Karmi LAMAI i Karmi SELUA
– wprowadzone na rynek w marcu
2006 roku nowe, intrygujące smaki
Karmi. Zaskakują niespotykanym
dotąd na rynku piwnym połączeniem aromatów egzotycznych owoców i niezwykłych, innowacyjnych
barw - urzekającej zieleni Karmi
LAMAI i orzeźwiającego „herbacianego” koloru Karmi SELUA.

Zawartość alkoholu: bezalkoholowe,
niskokaloryczne (50 kcal/100ml)
Dostępne opakowania:
• butelka 0,4l
• butelka 0,5l
• 4-ro pak butelki 0,4l

Zawartość alkoholu: bezalkoholowe, niskokaloryczne (Lamai - 28
kcal/100ml, Selua - 25 kcal/100ml)

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,4l - 2,29 zł/szt.
butelka 0,5l - 2,09 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,4l - 2,29 zł/szt.

Dostępne opakowania:
• butelka 0,4l
• 4-ro pak butelki 0,4l

KARMI
CHOCO
Butelka 0,4l

Karmi CHOCO – nowy wariant
Karmi o niespotykanym dotąd
na rynku piwnym czekoladowym
aromacie. Wprowadzone na rynek,
w limitowanej serii, w listopadzie
2006 roku.

Zawartość alkoholu: bezalkoholowe,
niskokaloryczne (43 kcal/100ml)
Dostępne opakowania:
• butelka 0,4l
• 4-ro pak butelki 0,4l
Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,4l - 2,29 zł/szt.
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Carlsberg Polska
KASZTELAN
JASNE

KASZTELAN
MOCNE

Butelka 0,5l
Butelka 0,33l
Puszka 0,5l

Butelka 0,5l
Butelka 0,33l
Puszka 0,5l

Jasnobursztynowa barwa, pełna klarowność, intensywna goryczka i jedyna w swoim rodzaju chmielowa nuta
bukietu zapachowego, a wszystko to z czystego ekologicznie terenu Mazowsza i Kujaw, z najlepszych naturalnych składników (własny słód, woda oligoceńska).

Barwa ciemnego bursztynu, intensywna goryczka i obfita gęsta piana wraz z dużą zawartością ekstraktu i alkoholu sprawiają, że Kasztelan Mocne jest lubiany przez
tych miłośników piwa, dla których ważny jest nie tylko
smak, ale też moc piwa.

Zawartość alkoholu: 5,7 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,5 proc.

Zawartość alkoholu: 6,8 proc.,
Zawartość ekstraktu: 14,6 proc.

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• butelka 0,33l
• puszka 0,5l

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• butelka 0,33l
• puszka 0,5l

•
•

4-ro pak puszki 0,5l
8-mio pak puszki 0,5l

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,5l - 2,09 zł/szt.
• butelka 0,33l - 1,39 zł/szt.
• puszka 0,5l - 2,45 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka 0,5l - 2,29 zł/szt.
• butelka 0,33l - 1,49 zł/szt.
• puszka 0,5l - 2,59 zł/szt.

OKOCIM
MOCNE

OKOCIM
PALONE

OKOCIM
ZAGŁOBA

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Butelka 0,5l
Butelka 0,5l
b/zwrotna
Puszka 0,5l

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Klasyk, piwo od którego rozpoczęła
się w Polsce popularność segmentu
piw mocnych. Charakteryzuje się
intensywnym, goryczkowym smakiem, który przyciąga ceniących intensywność smakowych doznań.
Zawartość alkoholu: 7,1 proc.,
Zawartość ekstraktu: 15,1 proc.
Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro pak puszki 0,5l
• 6-cio pak puszki 0,5l
Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 2,65 zł/szt.
puszka 0,5l - 2,99 zł/szt.
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Okocim Palone to piwo ciemne
pełne, o intensywnej, głębokiej
barwie i niepowtarzalnym, unikalnym smaku - na starcie lekko słodkawym, z wyczuwalną na finiszu
nutą goryczy.
Zawartość alkoholu: 5,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 13,4 proc.
Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l i butelka bzw. 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro pak puszki 0,5l
• 4-ro pak butelki 0,5l
Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 2,69 zł/szt.
butelka 0,5l bezzwrotna - 2,99 zł/szt.
puszka 0,5l - 2,99 zł/szt.

Zakorzeniona w naszej tradycji
marka, ceniona przez lata, szczególnie w okocimskim regionie
(Małopolska, Śląsk, Rzeszowszczyzna), rewitalizowna w listopadzie
2005 roku powróciła wzbogacona o
nową recepturę i szatę graficzną.
Zawartość alkoholu: 5,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 13,1 proc.
Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro pak puszki 0,5l
Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 2,49 zł/szt.
puszka 0,5l - 2,79 zł/szt.

Carlsberg Polska
OKOCIM
O.K.

PIAST
WROCŁAWSKI

Butelka 0,5l
Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

OKOCIM O.K. - to piwo o delikatnym smaku, zawdzięczające swoja wysoką jakość kilku gatunkom
chmielu, najwyższej jakości pszenicy, oraz czystej górskiej wodzie,
wykorzystywanym w procesie warzenia. Etykieta piwa O.K. pozostaje praktycznie niezmieniona od 40
lat.

PIAST
MOCNE
Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Tradycyjnie
warzone,
złociste
piwo, o łagodnym smaku i bogatym chmielowym bukiecie. Warzony jest z naturalnych składników i
przy wykorzystaniu krystalicznie
czystej wody.

Piast Mocne o intensywnym smaku
i bursztynowym kolorze, to kwintesencja siły i charakteru Dolnego
Śląska.

Zawartość alkoholu: 5,3 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,6 proc.

Zawartość alkoholu: 6,7 proc.,
Zawartość ekstraktu: 14,1 proc.

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro pak puszki 0,5l
• 8-mio pak puszki 0,5l

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l
• 4-ro pak puszki 0,5l

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 2,45 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 1,99 zł/szt.
puszka 0,5l - 2,35 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 2,25 zł/szt.
puszka 0,5l - 2,55 zł/szt.

KSIĄŻ
Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

VOLT
ORIGINAL

VOLT
STRONG

Puszka 0,5l

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Książ – piwo jasne pełne, charakteryzujące się dość silną goryczką
i wyrazistym smakiem. Odznacza
się wysokiej klasy klarownością.

VOLT Orginal – piwo jasne pełne.
Marka Volt dostępna jest na terenie
całego kraju, przy czym głównym
regionem sprzedaży tej marki jest
północna część Polski.

VOLT Strong – piwo mocne.
Marka Volt dostępna jest na terenie
całego kraju, przy czym głównym
regionem sprzedaży tej marki jest
północna część Polski.

Zawartość alkoholu: 4,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 9,4 proc.

Zawartość alkoholu: 4,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 9,4 proc.

Zawartość alkoholu: 5,5 proc.,
Zawartość ekstraktu: 13,1 proc.

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l

Dostępne opakowania:
• puszka 0,5l

Dostępne opakowania:
• butelka 0,5l
• puszka 0,5l

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 1,65 zł/szt.
puszka 0,5l - 1,65 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
puszka 0,5l - 1,65 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
butelka 0,5l - 1,65 zł/szt.
puszka 0,5l - 1,65 zł/szt.
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Perła - Browary Lubelskie
W skład firmy Perła – Browary Lubelskie SA wchodzą dwa
browary - w Lublinie oraz w Zwierzyńcu.
Siedziba Zarządu mieści się w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej, gdzie do roku 2001 funkcjonował jeden z najstarszych
browarów w Polsce. Natomiast historia Browaru w Zwierzyńcu sięga 1806 roku; w tym roku Zwierzyniecki Browar
obchodzi 200 lat swojego istnienia.
Perła - Browary Lubelskie SA to niezwykłe połączenie dorobku wieków
z nowoczesną myślą techniczną. Tajemnica sukcesu firmy tkwi w umiejętności łączenia tradycyjnych, sprawdzonych receptur warzenia piwa z komputerową technologią dostosowaną do najwyższych europejskich wymogów.
Piwo warzone w Browarach Lubelskich znane jest ze swoich wyjątkowych walorów smakowych już od ponad 150
lat. Inwestycje, nowoczesne technologie wprowadzone od tamtych, historycznych już czasów, umożliwiły lepszą
kontrolę jakości piwa, jednak nie zmieniły oryginalnej receptury, według której warzone są lubelskie piwa. Obecnie
moce produkcyjne Browarów Lubelskich wynoszą 800 tys. hektolitrów piwa rocznie a rozpoczęte inwestycje umożliwią osiągnięcie produkcji na poziomie miliona hektolitrów. Wysoka jakość lubelskiego piwa to przede wszystkim
efekt ogromnego zaangażowania załogi browaru oraz inwestycje na najwyższym światowym poziomie. Tradycyjna
receptura warzenia piwa i całkowicie zautomatyzowany proces fermentacji, mają ogromne znaczenie dla utrzymania wysokiej i niezmiennej jakości piwa produkowanego w Browarach Lubelskich.
W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo konsumpcji, firma poddaje skrupulatnej analizie nie tylko swój produkt gotowy, ale przede wszystkim każdy krok w jego procesie produkcji. Służy temu system HACCP, który bada
poziom jakości i higieny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Obecenie trwają prace nad wdrożeniem systemu bezpieczeństwa żywności wg. normy ISO 22000.

PERŁA
CHMIELOWA

PERŁA
MOCNA

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

Perła Chmielowa to sztandarowy produkt browaru. Aromat szlachetnego chmielu, charakterystyczna goryczka,
złocista barwa i doskonała klarowność to największe atuty Perły. Właściwy dobór naturalnych składników, zastosowanie najlepszego w Europie, lubelskiego chmielu i
doskonała receptura mają największy wpływ na bardzo
wysoką jakość Perły.

Wyraźnie wyczuwalna goryczka, charakterystyczny
chmielowy smak, bursztynowy kolor i długo utrzymująca się piana to główne zalety Perły Mocnej. Jest to
piwo wysokiej jakości, warzone w tradycyjny sposób.
Doskonałe surowce, długi okres fermentacji i leżakowania nadają mu niepowtarzalny aromat i mocny, głęboki
charakter.

Zawartość alkoholu: 6,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,2 proc.

Zawartość alkoholu: 7,6 proc.,
Zawartość ekstraktu: 15,1 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• butelka zielona bezzwrotna 0,5l - zgrzewka 20
• butelka brązowa zwrotna 0,5l - transporter 20
• puszka 0,5l - zgrzewka 24
• puszka 0,5l - czteropak x 6

Opakowanie zbiorcze:
• butelka brązowa zwrotna 0,5l - transporter 20
• puszka 0,5l - zgrzewka 24
• puszka 0,5l - czteropak x 6

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka bezzwrotna 0,5l - 2,30 zł/szt.
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Perła - Browary Lubelskie
GOOLMAN
Butelka 0,5l
Puszka 0,5l

GOOLMAN
STRONG
Puszka 0,5l

Piwo Goolman warzone jest według oryginalnej receptury. Łagodny aromat, złocista barwa, delikatny i orzeźwiający smak z nutą goryczki to atuty tego piwa. Wszystkie te zalety oraz dodatkowo odpowiednio gęsta i długo
utrzymująca się piana sprawiają, że Goolman cieszy się
coraz większym uznaniem wśród smakoszy piwa.

Piwo Goolman Strong występuje jako odmiana marki podstawowej Goolman. Harmonĳnie łączy łagodny
aromat i wyrazisty smak. Wyższa zawartość ekstraktu i
alkoholu pozwalają zaliczyć Goolmana Strong do kategorii prawdziwych piw mocnych, ciesząc coraz większe
grono konsumentów.

Zawartość alkoholu: 5,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,0 proc.

Zawartość alkoholu: 7,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 14,0 proc.

Opakowanie zbiorcze:
• butelka zielona bezzwrotna 0,5l - zgrzewka 20
• butelka brązowa zwrotna 0,5l - transporter 20
• puszka 0,5l - zgrzewka 24

Opakowanie zbiorcze:
• puszka 0,5l - zgrzewka 24

Sugerowana cena detaliczna:
• butelka bezzwrotna 0,5l - 1,99 zł/szt.
• puszka 0,5l - 1,99 zł/szt.

Sugerowana cena detaliczna:
• puszka 0,5l - 2,39 zł/szt.

GOOLMAN
GOLD

Carméll
Butelka 0,33l

Butelka 0,33l

Obecność piwa Goolmam Gold na rynku datuje się na
2003 rok, kiedy to - jako limitowana edycja - trafiło na
rynki zagraniczne. Od jesieni 2005 roku Goolman Gold
pojawił się również na polskim rynku. Efektowna butelka, piękna złota barwa i klarowność wywołują nieodpartą chęć skosztowania złocistego piwa. Dzięki subtelnemu, chmielowemu zapachowi i delikatnie wyczuwalnej
nucie goryczki, piwo Goolman Gold zadowoli najwybredniejsze podniebienia koneserów piwa.

Zawartość alkoholu: 6,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 12,2 proc.
Opakowanie zbiorcze:
• butelka bezzwrotna 0,33l
- sześciopak

Carméll - piwo ciemne niskoalkoholowe, produkowane
na bazie koncentratu wytwarzanego z mieszaniny słodów karmelowych, brązujących i jasnego słodu typu
pilsnerskiego. Dzięli tym naturalnym składnikom, piwo
charekteryzuje się głęboką ciemną barwą z odcieniem
czerwieni i naturalnym przyjaznym aromatem. Oprócz
smaku i aromatu posiada lekki posmak chmielu przede
wszystkim aromatycznego. Carméll charakteryzuje się
także pełnym bukietem i wysokim nasyceniem dwutlenkiem węgla.

Zawartość alkoholu: 0,4 proc.,
Zawartość ekstraktu: 10,0 proc.
Opakowanie zbiorcze:
• butelka bezzwrotna 0,33l
- czteropak x 6
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Perła - Browary Lubelskie
ZWIERZYNIEC
PILS

ZWIERZYNIEC
PREMIUM

Butelka 0,5l
Butelka 0,33l
Puszka 0,5l

Butelka 0,33l

Zwierzyniec - piwo
warzone według tradycyjnego
procesu
produkcji, opartego
o XIX-wieczną recepturę. Niezapomniany
smak daje mu przede
wszystkim
krystalicznie czysta woda,
pobierana prosto z
Parku
Roztoczańskiego,
legendarnej
zielonej krainy lasów.
Wysoka klarowność
i szlachetny aromat
to podstawy sukcesu
Zwierzyńca Pils

Od 200 lat niepowtarzalną jakość zwierzynieckiego piwa gwarantuje czysta woda
z Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz specjalnie wyselekcjonowane szyszki chmielu. Piwo Zwierzyniec Premium swój niepowtarzalny smak zawdzięcza
tradycyjnemu procesowi produkcji opartemu na oryginalnej XIX-wiecznej recepturze.
Zawartość alkoholu: 5,6 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,7 proc.
Opakowanie zbiorcze:
• butelka bezzwrotna 0,33l - zgrzewka 24

Zawartość alkoholu: 5,0 proc.,
Zawartość ekstraktu: 11,0 proc.
Opakowanie zbiorcze:
• butelka zwrotna 0,5l
- transporter 20
• butelka zwrotna 0,33l
- transporter 20
• puszka 0,5l - zgrzewka 24

W drugiej części „Przewodnika po markach piwa”, który
ukaże się już w następnym - grudniowym numerze
pisma HURT & DETAL - prezentacje browarów:
Sugerowana cena detaliczna:
• puszka 0,5l - 2,19 zł/szt.
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• GRUPA ŻYWIEC S.A.
• ROYAL UNIBREW POLSKA SP. Z O.O.
• BROWAR BELGIA S.A.
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