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Sör dióhéjban
A sörpalackozó gép szabadalmát 1785-ben jegyezték be Joseph
Bramah neve alatt. Ebben az évben
szüntette meg II. József az örökös jobbágyságot és az erdélyi szászok autonómiáját. És ebben az esztendőben
született Döbrentei Gábor költő, a
történelem szó megalkotója.
A sörpalackozó, vagyis a sör
mozgatását szolgáló sörszivattyú létrehozása történelmi tett volt, hiszen a
sör több ezer esztendős múltjában ekkor és ezáltal vált lehetségessé, hogy
az italt csövön keresztül, szabályozottan lehessen végre adagolni vagy
például a pincéből a földszinti ivóba
felszippantani.
Szudánban régészeti ásatások
során találtak olyan, Krisztus előtt hétezer évvel használt edényt, amelyben
kimutatható volt a sör maradéka. Kínában Krisztus előtt kilencezer évvel
erjesztett, rizst is tartalmazó, sörszerű
ital nyomaira bukkantak. Ki tudja, mit
ihattak? Ki tudja, kínaiak vagy szudáni
arabok ittak előbb sört?
Ami az írásos forrásokat illeti, Mezopotámiában a Kr. e. III. évezredben Hammurápi törvényben rendelkezett a sörkészítés szabályairól. A
babiloni király törvényoszlopán huszonegy pont foglalkozott a sör készítésével, s kimondatott az is, hogy aki
rossz minőségű sört hoz forgalomba,
azt bele kell fojtani az Eufráteszbe.
Az emberi kultúra ókori műhelyeiben Mohammed próféta előtt
még nem hogy szabad volt, hanem
kimondottan áldozatos tevékenységnek bizonyult az erjesztett élelmiszerekkel való foglalkozás.
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A dombóvári Kissler Sörfőzde Ninkaszi Vágya nevű söre a sumér
kultúrába vezet vissza. Ninkaszi a sör
istene és a sörfőzők védnöke. A név
jelentése „a szájat megtöltő úrnő”. Egy
hörpintésnyi időre el is tűnődhetünk
azon, hogy míg a sörivásnak erősen
férfias jellege van, a sörfőzés hosszú évezredeken keresztül istennők és – mint
arra rövidesen kitérünk – istennőnek
tetsző háziasszonyok feladata volt.
A ma is használatos folyékony
kenyér kifejezés ezekre az ókori időkre megy vissza, mert például az egyiptomi népélelmezés része volt a vízben
áztatott és erjesztett árpakenyér, amit
szűrten és szűretlenül is fogyasztottak. Az egyiptomi arab nyelvben a sör
és az élelem egy tőről fakad.
A klasszikus sör, ami vízből,
malátából, árpából és élesztőből születik, már Európa és a középkor terméke. Ugyanakkor minden olyan, kontinentális éghajlaton élő nép, amely egy
kicsit is otthon volt az erjesztés-technikában (márpedig az alkoholkészítés
minden nép történelmének szerves
része), készített sörféle italt. Nagyon
valószínű, hogy a honfoglalást megelőző évszázadokban a tejport vagy
a szárított húst is ismerő őseink nem
csak bort, hanem sört is készítettek.
Erre utalnak azok a rovásírásos receptek, amiket gyógyító táltosok készítet-

tek különféle betegségek ellenszereként. Mert a sör az emésztőrendszeri
panaszokra is jól hat amellett, hogy
táplál és nyugtat.
Lovas nomád életmódot és
földművelést is folytató őseink itala
a boza és a kumisz volt. Pontosabban
mindkettő sűrű ital tápláló ételként is
szolgált. A boza búzából, árpából, kölesből vagy ezek keverékéből főzött,
alacsony alkoholtartalmú, sörszerű ital
volt. A kövek közt megőrölt gabonát
bőrtömlőkbe tették és vízzel keverték,
ezután felmelegített követ tettek bele,
hogy növeljék az elegy hőmérsékletét.
Később hozzáadták, a már akkor is ismert komlót és forrásig melegítették.
Lehűtés után hagyták erjedni. A kancatejből erjesztett savanykás kumisz
pedig a vándorló magyarok egyik legfontosabb tápláléka volt.
Ismert tény, hogy Szent István
király feleségével, Bajor Gizellával többek között hat kádármester is érkezett
Budára. Feladatuk a hazai sörök és borok tárolásának modernizálása volt.
Ehhez kapcsolódó információ, hogy
államalapító királyunk két serfőzdét is
létrehozott – természetesen kolostori
keretek között. Ekkorra már az egész
Kárpát-medencében elterjedt a házi
mézsör készítése, mivel egyrészt sok

ártéri erdőben elszaporodtak a méhek,
másrészt a méz erjesztésével és enyhe
komlózásával olyan otthoni finomsághoz jutottak a magyarok, amelynek csak az édességfokán múlt, hogy
a férfinak, a nőnek, netán a gyereknek
tessen.
Érdekes adat, hogy a Szent
István király által alapított felvidéki
Gömör vármegyében már 1334-ben
készítettek kereskedelmi céllal sört.
Ezzel összevetendő, hogy a híres Stella
Artois alapításának éve 1366. Kovács
László, a rozsnyói Kaltenecker sörgyár vezérigazgatója saját levéltári kutatásai alapján megerősíti és hangoztatja, hogy a Felvidéken már abban
a korszakban érett sörkultúra dívott,
amikor Belgiumban, a német tartományokban és a brit szigeten is.
A Magyar Királyság területén
a serjog bárkit megilletett, akinek volt
saját tulajdonú földterülete. Hazánkban egészen a polgárosodásig háziipari jelleget öltött a sörfőzés. Minden
háziasszony értett a sör alacsony alkoholtartalmú, édesebb és fűszeresebb
változatához. A sörkimérésekben
pedig a komolyabb tájjellegű sörök
jelentek meg. Igaz, hogy a magyart
minden útikönyvíró borivónak állította be, mégis ugyanolyan elterjedt
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áru volt a sör, mint a bor. Hogy a kollektív emlékezet miért sorolhatta előrébb a bort? Talán azért, mert a Kárpát-medence a világon egyedülálló
termesztési feltételeket biztosít(ott) a
zöldségnek-gyümölcsnek és ezek íze,
zamata, szűrete (bor) és párlata (pálinka) magával ragadta az utazókat.
Az is indok lehet, hogy a középkori
utazók szerte a világban mindenütt
hozzászoktak a sört kínáló csapszékekhez, míg a Kárpát-medencében
kiterjedt szőlőterületeket és hangulatos borkimérő helyeket láthattak.
Ugyanakkor tény, hogy egészen 1840-ig létezett a sörlajtolás joga,
ami azt jelentette, hogy akinek volt
serjoga, az serkimérési (kocsmáztatási) joggal is rendelkezett. A serfőzők a
szakosodással idővel céhekbe tömörültek és serneveldéket, azaz sörfőzdéket
hoztak létre. Az uradalmak gazdái még
arra is ügyeltek, hogy egy-egy kolostor
alapításakor az odarendelt családok
között feltétlen legyen szakács és sernevelő is.
A Tokaj-hegyaljai borvidéken

szabályosan sernevelői láz lett úrrá,
északabbra pedig túltermelés mutatkozott e téren. Besztercebányán
1652-ben hetven sernevelde működött. A történelmi Magyarország teljes területén főztek sört, de jelentősebb mennyiséget az uradalmak és a
kolostorok állítottak elő. A 19. század
polgárosodása e téren is átrendezte a
viszonyokat. Osztrák, bajor és svájci
sörfőzők költöztek Pestre, hogy ebben a közép-európai nagyvárosban
próbáljanak szerencsét. Bár hajdanán
Kőbánya jóformán egybefüggő szőlőskert volt, az itteni nagyon tiszta
víz és a kiterjedt pincerendszer alkalmasnak bizonyult a sör nagyüzemi
gyártására és tárolására. Peter Schmiedt Münchenből, Anton Dreher
Schwechatból, Henrik Haggenmacher
Winterthurból érkezett a magyar fővárosba. Utóbbi, bár a malomiparban
is jelentős szerepet vállalt, előbb Kőbányán, majd a borairól szintén híres
Promontorban (Budafokon) indított
sörgyárat, s rövidesen a Kőbányán
berendezkedő Dreher után a második

legnagyobb forgalmú sörös cég lett.
A két nagy cseh világmárka,
a Pilsner Urquell (1842) és a Budweiser (1895) is e század szülötte, tehát a
magyar sergyártás ekkor is tartotta a
lépést a nemzetközi ütemmel.
A sör és a bor története ebben
az időszakban is összefonódott. Az
Amerikából behozott szőlőgyökértetű (filoxéra) 1875-től 1897-ig a hazai
szőlőterületek kétharmadát pusztította el. A bor eddig nagyon olcsó
és közkedvelt ital volt: a lakosság évi
átlagos borfogyasztása elérte a 100 litert évente (ma 30 liter alatt van). A
bor a súlyos válság hatására hiánycikk
lett, jelentősen emelkedett az ára. Két
évtized alatt hatalmasat lépett előre a
sörgyártás és a fogyasztás. 1890-ben
1,2 millió hektoliter sört termeltek,
az 1910-es évek elején már 3,2 millió
hektolitert.
A négy nagy (Dreher, Haggenmacher, Első Magyar és Polgári)
részvénytársaság biztosította a hazai
sörigény kétharmadát, a maradékot
pedig mintegy 90 kisebb, főleg vidéki
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főzde. De a boldog békeidőket megszakította az a hét golyó, amit Szarajevóban Gavrilo Princip röpített Ferenc
Ferdinánd trónörökös és hitvese felé.
A merényletre emlékeztet a Hét Golyó (Sedm Kulé) nevű vörös sör, amit
az a sergyár állít elő, amely ma Ferenc
Ferdinánd nevét viseli. Kis történelmi
kitérő: a trónörökös Chotek Zsófiával
kötött házassága révén lett a benešovi
sörgyár tulajdonosa. Ez a mésalliance
(rangon aluli házasság) beárnyékolta
a bécsi udvar életét. A polgári származású Chotek Zsófia nem is viselhette a
Habsburg nevet, s maga a trónörökös
is Csehországba költözött.
Az első világháború, majd a történelmi Magyarországot megszüntető
trianoni békediktátum hatalmas válságba sodorta a söripart. A sör kereslete a
töredékére esett vissza, az 1914-es évi 16
liter/fős fogyasztás 1933-ra 2 liter/főre
zuhant vissza (ma 80 liter). Ilyen helyzetekben nőnek nagyra a kapitalizmus
nagyhalai, mint például a Dreher gyár,
amely hamarosan a teljes piac háromnegyedét uralta.
Trianon után a halálra ítélt
országban a Bethleni konszolidáció
(1921-31) és a világválság (1931-33)
idején a sör- és a borfogyasztás is padlóra került. Az elhúzódó válság jeleként
korábbi konkurensek egyesültek, cégek
szűntek meg vagy váltottak át másik tevékenységre. A két világháború közötti
időszak az útkereséssel telt el.
A második világháború után
csak 1945 júniusában indult újra a fővárosban a sörgyártás. Ezt három év
múlva követte az államosítás, ami teljesen más körülményeket teremtett a
gyárak számára. A szocializmusnak
nevezett elosztási rendszerben alapvetően megváltoztak a sörfogyasztás
szokásai: korábban sokkal több csapolt
sör fogyott, mint palackozott, de a Kádár-korszakban az üvegesek javára fordult meg az arány: 90% üveges a 10%
csapolt sör ellenében. Ugyanakkor

megnőtt a fejenkénti sörfogyasztás,
amely olykor elérte az évi 100 liter/főt.
A sokat szenvedett magyar söripar az
óriási keresletet nem tudta kielégíteni,
ezért a sörhiány gyakorlatilag politikai
kérdés lett.
Tapasztaltabb ivók emlékezhetnek arra, hogy a hetvenes években bátran forgalomba hozhatták a
pasztőrözésen át nem esett, gyakorlatilag a hatodik napra megromló söröket, mert az emberek azonnal elkapkodták a boltba érkező árut. A másik
jelenség az volt, hogy a söntésekben
kiírták, mely napon érkeznek a hordók a csap alá. A meghirdetett időben
kígyózó sorok jelezték, hogy megjött a jó Kőbányai (Kinizsi, Szalon,
Ászok – kinek mi jutott). A sörhiányt
borzasztó minőségű lengyel sörrel is
igyekeztek enyhíteni, de az emberek,
ha tehették, inkább a megbízható jugoszláv Jelen Pivót vagy a formáját a
kommunizmus éveiben is megőrző,
drezdai Radebergert választották.
Szerencsésebb napokon, persze.
A rendszerváltást követően minden téren megnőtt az étvágy.
Rengeteg külföldi sör jött be, divatossá váltak a dobozos termékek és rövid
időn belül több mint négyszáz sörfőzde nyitott a piacra (1994 óta működik
a Kézműves Sörfőzdék Egyesülete).
Ezek túlnyomó többsége gyorsan bezárt. A 2000-es évekre letisztulni látszott a gyártás, a kereskedelem és a fo-

gyasztás viszonya egymással. A három
nagy (Dreher, Borsodi, Heineken) üzleti szempontból magabiztosan uralja
a piacot, a közbeszédben viszont egyre több szó esik a kisüzemi termékekről. 2016-ban az előző évihez képest
15 százalékkal emelkedett a minőségi
sörök forgalma, és ebbe beletették a
magukét a kicsik és a nagyok is. Így
teljesedik ki a 2011-es Főzdefeszttel
megindult hazai sörforradalom.
Sorra nyitnak a kézműves termékeket forgalmazó sörözők, amelyek
sörkulturális központokként is működnek. A sör kissé megkésve ugyanazt az utat járja be hazánkban, mint
a bor, majd a pálinka. A színvonalas
borfesztiváloknak, a minőségi vinotékáknak, a széles választékot nyújtó
nagykereskedéseknek, a szakírás kialakulásának köszönhetően téma lett,
a közélet részévé vált a dinamikusan
fejlődő magyar bor. Hozzáértők és
sznobok terjesztik igen hatékonyan a
borkultúrát.
Ilyen utat járt be a pálinka
is. Készítésének liberalizálása hatalmas energiákat szabadított fel és a
gyümölcspárlás soha nem látott sokoldalúságát élhetjük meg. Mind az
alkoholfokokban, mind a gyümölcs
szortiment szélességében nagy változatosság és dicséretre méltó kreativitás mutatkozik.
A sörös világ hetedik éve ég
forradalmi lázban.

Sörapu Fótról
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Gyenge Zsolt
Kellő távolságból nézve a
kisüzemi sörfőzés zászlóvivőjeként
közismert és köztiszteletnek örvendő Gyenge Zsolt egyenes vonalú pályát futott be: a legendás Kőbányai
Sörgyárban kezdett inasként, megtanulta a szakmát, a rendszerváltáskor
sört is főzött és sörfőzdéket is épített, behozott olyan márkát a köztudatba, mint a Keserű méz, és ma is a
megbízhatóság mintaképe, már ami
a sörei minőségében tapasztalható állandóságot illeti. „Volt, amikor
nagyon jól ment, máskor meg csaknem éhen haltunk” – egészíti ki a távoli nézőpontból rajzolt pályaképet
egy szikár mondattal Sörapu. Ez a
név egy magazin szerkesztőjétől jött
és annyira ráragadt, hogy az elektronikus levelezésében is ezt használja.
Sörapu abban az értelemben
is, hogy bár még csak 52 éves, mégis
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a kisüzemiek egyik vezéralakja, atyja, az egyesületük vezetője, de azon
kívül is szószólója. Ehhez elég korán
el kellett kezdeni a pályát. „Kezelhetetlenül rossz gyerek voltam, ezért az
első év végén kicsaptak a gimnáziumból. Szakmát kellett tanulnom, de kiderült, hogy rossz a szemem. Víz- és
gázszerelő vagy sörfőző, ez volt a választék. Bevallom, már akkor szívesen
ittam sört. Így kerültem a sörgyárba
inasnak, majd segédnek. Szerettem
csinálni, bár az első főzetek egyikével
leforráztam a testfelületem negyven
százalékát” – mutatja a karján a bőrbeültetés nyomát.
A műtétek után visszatért és
szerencséjére részt vehetett a sörgyár
kísérleti laboratóriumának munkájában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy
a korát megelőzve már a nyolcvanas
években lehetőséget kapott kisüzemi
keretek között főzni egy kétszáz literes tartály segítségével. 1987-ben ez
volt hazánk első és egyetlen kisüzemi
főzdéje. A belső versenyen – bár nem
tudták, mi a cél – végül az ő főzete
futott be és lett a híres Dreher. Ez is

jelezte, hogy a hanyatló szocializmusból a gyár vezetői is keresték a kiutat
az Ausztriában élő Dreher család felé
kinyújtott karon keresztül.
„Somogyi Jenő bácsi már
nyolcvanon felül járt, de ott dolgozott
közöttünk. Az átkosban a Soproni
Sörgyár igazgatója volt, mindent tudott, amit akkoriban tudni lehetett.
Végtelen emberséggel, a csibészségeinket eltűrve pátyolgatott bennünket,
inasokat és segédeket. Ezzel együtt
a slupázás, a nyeles kefével történő
tartálymosás az életünk elválaszthatatlan része lett” – árnyal egyet mosolyogva a puha diktatúráról alkotott
képünkön. „Nem mindig uralkodott
el a minőségi szemlélet” – fogalmaz
árnyaltan. Volt, hogy a komló helyére
cirok került és előfordult, hogy nem
minden a főzési napló szerint történt.
Régebbi ivók emlékezhetnek, hogy a
nyolcvanas évek második felétől főztek Tuborgot is. „Volt ott egy dán ember. Ha szerinte nem sikerült eltalálni
a Tuborg minőséget, akkor a sört Mátyás név alatt hoztuk forgalomba” –
emlékeztet azokra az időkre, amikor a

gyengébb sorokról szedett ezerjó vagy
olaszrizling kövidinka néven került
forgalomba.
A rendszerváltás előtt még
jött egy kis csavar: Gyenge Zsolt lett a
gyár függetlenített KISZ-titkára, ami
mértéktelen semmittevést, egy irodát
és két bombázó titkárnőt hozott az
életébe. Közben neki is azon járt az
esze, mi lesz vele a készülő új elosztási rendszerben. Megjelent a színen
egy nyugat-németnek szakadt magyar
vállalkozó, akiről csak a tanulságok
levonásakor derült ki, hogy szélhámos. De hasznos szélhámos, mert a
tehetséges fiatalembert megismertette
a felső-szászországi sörfőzdékkel, mivel a közös cél az első hazai kisüzemi
sörfőzde megalapítása volt. Ezt kellő
mértékkel még finanszírozta is.
„A gyárban jól kerestem, kilencezer forintot vittem haza, de a
német igényszint mást diktált. 1989.
november 7. már nem volt állami
ünnep, az én életemben először lett
munkanap. Bementem a párttitkárhoz és közöltem vele, hogy huszonháromezer forintos fizetést kérek vagy
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Gyenge Zsolt és Gyenge Zsófia
kilépek. Kinevetett. Azt mondta, soha
nem lesz ekkora fizetésem. Évek múlva egy üzletben futottunk össze, azután együtt mentünk a parkolóhoz.
Klasszikus eset: én Mercedesbe ültem
be, ő Trabantba. Persze ehhez nagyot
változott körülöttem a világ. Huszonnégy éves voltam és hirdetni kezdtem
magamról, hogy tudok sörfőzdét építeni. Jött Balázs László Tiszafüredről,
hogy ő hisz nekem, vágjunk bele. 1990
novemberében nyitott az első magántulajdonú üzem, a Jäger sörfőzde.”
Rövidesen szétváltak és szédítő pályafutás vette kezdetét. Sörapu néhány év alatt száz főzdét épített
Magyarországon és további százat
külföldön. Konkrétan 14 főzdét Kínában, de épített Mongóliában, Tádzsikisztánban vagy Kirgizisztánban is.
Európa nyugati felére is jutott a mu-

nícióból. „1994-ben indítottam el a
Fóti Sörfőzdét, de kiadtam bérbe. Referenciaüzemként is szolgált, idehívtam a kuncsaftokat. Vagy itt volt például a türkmén partner egy hónapig
és beletanult. Később visszavettem az
üzemet és indítottam három kocsmát,
ahol aztán elmértem a söreim nagy
részét.”
Apropó kocsma. A 14 000
lelket számláló Fóton 30 helyen csapolnak sört, de csak két helyen lehet
kapni a Gyenge Zsoltét. Mondom is,
ez épp olyan, mint a Bortársaság és a
Veritas által uralt éttermi boros piac: a
Balaton mellett is szinte ugyanaz a választék, mint Makón vagy Kőszegen.
Holott mindenütt a helyi bornak kellene elsődlegességet élveznie, Makón
az alföldinek, Kőszegen a soproninak,
meg a vaskeresztesinek. Franciaor-

szágban, ha egy bordeaux-i étteremben csupa burgundit kínálnának, a
helyi gazdák felgyújtanák a vendéglőt
és a rendőrök épp nem figyelnének
oda. Ezt hívják tradíciónak, meg a helyi piac védelmének.
„Nagyon elegem van abból,
hogy a csapon keresztül megveszik a
kocsmákat a multik. Már épp el akartam adni a főzdémet, amikor kitört a
sörforradalom. Találkoztam Bartékkal. Iszogattunk, beszélgettünk. Aztán
mutattam egy kísérleti darabot. Keserű Méz, mondta Bart Dávid. Ilyen nevet nem lehet adni egy sörnek, mondtam én. Kiderült, hogy lehet.”
Gyenge Zsolt óvatosan, lépésről lépésre építkezik. Tulajdonképpen
nincs értékesítési gondja, ezért nem
áll érdekében kísérleti tételekkel belenyúlni a jól ismert portfólióba. Ráadá-
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sul jók a sörei. A stílusteremtő (testes,
szűretlen, erős, intenzív ízű) Keserű
Méz mellett régi márka a szintén szűretlen, illatos Fóti Zwickl, a könnyed,
klasszikus vonalvezetésű Fóti Pils, az
erős, tartalmas barna Hammurapi,
a vadállati imparial stout Romanov
(12% alkohol), a szűretlen fekete Kéményseprű, a pályakezdők, hölgyek és
másnaposak kedvence, a Gyömbérsör,
valamint tavaly óta a jázminos, zöld
teás, könnyűvérű Geisha. A szezonális Oktoberfest Märzent jó kövérre
formálták, igazi téli sör. A Fót 500 az
erősen komlózott sörök táborát erősí-

ti, a fél évezredes német sörtisztasági
törvény előtt tiszteleg. A Winternacht
félbarna hoplager, keserű, de színesen
malátázott, krémes különlegesség.
Amíg beszélgetünk egy nagyon eltalált kísérleti tétel kerül elénk.
Egy krémes-vajas, nagy beltartalmú,
szűretlen pilseni, amiben sudár komlófüzérek magasodnak. Van jövő,
mondom a gazdának.
„Akkor lesz jövő, ha teljesül
három kívánságunk. Először is a multik tartsák be a Gazdasági Versenyhivatal azon döntését, hogy szorítsák
vissza a jelenlegi 99,2%-os piaci része-

sedésüket. A második, hogy e változás
révén a kisüzemiek elérhessék a piaci
részesedés 5-10 százalékát. A harmadik már teljesült az adótörvény módosításával. Januártól évi 200 000 hektoliter termelésig a jövedéki adó felét
kell befizetni. Ez keretnek jó, csak épp
elég kockázatos ekkora méretű üzemet fejleszteni mindaddig, amíg a nagyok napernyővel, söralátéttel és némi
készpénzzel vásárolják fel előlünk a
piacot.”
A jó magyar sör második, átdolgozott kiadásában erre is visszatérünk.

A narratív sör
és az underground plaza
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Tóth Imre és Bart Dániel
Budapest, Tűzoltó utca 22.
Franzstadt. Az Élesztőház nevű élményműhely valószerűtlenül realista
álomvilága számos asszociációt indít el. Mintha egy Fábri- vagy Gothár-film peregne, a díszletek megkívánják a történetet. Ha nyitás előtt
lépsz be a polgári bérházhoz illő kapun, azt érzed, azonnal megjelennek a
szereplők a harmincas vagy az ötvenes
évek ruházatában, szájukban rejtélyes
mondatokkal, melyekkel azonnal komoly súlyt kap a narratíva.
Az Élesztő ötletgazdái és üzemeltetői (Bart Dániel és Tóth Imre) jóravaló bölcsészek, akik nem mellesleg
több kötetes szerzők is. Egyszer csak
álmodtak maguknak egy művészkocsmát, ahol jól érzik magukat az igényes
sörök. Itt persze a jó borok és egyéb
más finomságok is jól érzik magukat,
mert mint tudjuk, egy bizonyos szint
fölött már nem megyünk egy bizonyos
szint alá. A kimunkált sörkulturális
hely előtanulmányának tekinthetjük
a Bart által alapított Főzdefesztet, Kö-
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zép-Európa legnagyobb és legmobilabb sörfesztiválját, amelyen nem a
nagyüzemi portéka az úr.
A kulturális antropológus Tóth
Imre több kultkocsma alapításánál volt
jelen, számos ötlete valósult meg részben vagy egészben. Egyik műve volt
a Skanzen. Ezzel kapcsolatban nyilatkozta egyszer Bart, hogy „a Skanzennel
Imi megmutatta nekem, milyen kön�nyed kézmozdulatokkal tud összerakni
egy teljesen szokatlan műfajú kocsmát,
én meg cserébe megmutattam, milyen
médiafigyelmet tudok egy ilyen helyre
irányítani. Aztán egyre-másra nyitottak a kézműves sört árusító helyek, mi
pedig megegyeztünk abban, hogy kis
kézműves sörös kocsmából már elég
van. Nekünk pedig az lesz a feladatunk, hogy csináljunk egy nagyot.”
Az Élesztő metaforikus vagy
még inkább szimbolikus tartalom-

mal bír. Arról szól, hogy az átváltozást
szolgáló erjedéshez élesztőgombára,
folyamatot beindító anyagra, katalizáló erőre, teremtő gondolatra van
szükség. Ezek a bölcsész fiatalemberek, bár nem mondják ki, a hazai sörkultúra, sőt a magyar kultúra élesztői
és ébresztői egyszerre. Nem teljesen
ideillik, de mégis, hogy Bart egyszer
azt találta mondani, hogy az „Élesztő
Sörműhely olyan, mint egy könyvkiadó, címeket ad ki, azaz címeket főzet
le különböző kézműves sörfőzdékkel.”
Ugyanő máskor a produceri tevékenységhez hasonlította a munkásságukat:
műveket segítenek világra hozni és
terjeszteni.
Az Élesztő 2013 tavaszán nyílt
mint az első – és azóta is egyetlen
– komoly méretű kézműves söröző,
melyben 21 csapról folynak az addig csak hébe-hóba csapolt magyar

kézműves sörök. Mivel az Élesztőt a
Főzdefeszt – Első Hazai Kézműves
Sörfesztivál – szervezői nyitották, itt
a közönség első kézből férhet hozzá
a legizgalmasabb, legkülönlegesebb
magyar főzetekhez. Miközben a házigazdák, akiket akár tulajdonosoknak
is nevezhetünk, igyekeznek a magyar
és nemzetközi élvonalat bemutatni,
arra is figyelnek, hogy mindig legyen
csapon elérhető árú mindennapi jó
ivósör is. Az Élesztő nem csupán egy
söröző akart lenni a sok között. „Igazi
célunk mindig is egy kulturális szórakozónegyed, egy saját törvényekkel
rendelkező mellékutca, vagy ha tetszik
egy underground plaza megteremtése
volt” – fogalmaz Tóth Imre.
Ha fellapozzuk a néhány évvel
ezelőtti tudósításokat, kiderül, hogy a
tulajdonosok világos, átgondolt koncepciót vizionáltak ide. Fő csapás-
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ként egy gasztrosétányt akartak itt
létrehozni, ahol a középső, majd száz
méter hosszú udvar egy sétálóutcává
változik, amiből jobbra-balra nyílnak
a különböző vendéglátós tematikájú
helyiségek. Az álom megvalósult, az
Élesztőház komplex evős-ivós-alvós
hely lett sörözővel, borozóval, sonkabárral, koktélozóval, sörhotellel, ahol
komlóval töltött párnán nyugodhat le
a sokigényű sörissza. Sőt itt nyílt meg
Közép-Európa első cask-ale bárja,
melyben brit tradíció alapján főzött
könnyű, frissítő és gyümölcsös „real
ale”-t csapolnak.
Apránként terjeszkedtek a
száz éves épületben, ami eredetileg üvegfúvóműhelynek épült, aztán
boldogtalanabb időkben parkolónak
használták, és bárki is birtokolta, nem
igazán foglalkozott az állagával. Végül is jól megfelelt klasszikus fővárosi
romkocsmának, csak Bart Dánielék
tovább gondolták. Nem kicsit.

„Magyarországon volt már
egy újjászületése a vendéglátásnak”
– utal Tóth Imre a Szimpla időszakára. Ezt a helyet is bölcsész figurák
találták ki, tehát teljesen mást gondoltak a kocsmáról és a vendéglátásról,
mint ami addig comme il faut volt
Magyarországon. „Addig a vendéglátósok csináltak vendéglátós helyet, és
hiányzott belőle úgy istenigazából a
kraft. Mindenki nagyon professzionális volt, vagy épp szörnyen dilettáns,
de profinak gondolták, hiszen akkor
éppen úgy állt a vendéglátás, viszont
az, hogy valaki alkotásként tekintsen
a vendéglátóhelyére, az azért nem volt
egy bevett gyakorlat. És ezt a szimplások kezdték el. Kulturális térként
használni, sőt kulturális tényezőként
használni a helyüket. Utána a mi véleményünk szerint, és ez megint csak a
mi narratívánk, tíz-tizenkét évig gyakorlatilag epigonok születtek ebben a
műfajban. Vettek egy romos épületet

és abból csináltak valamit, és ezzel
igazából csak a Szimplát másolták.
Nem volt benne újabb csavar, és mi
azt gondoljuk, hogy az Élesztő tudott
hozni még egy olyan csavart, ami miatt ez önálló identitással rendelkező
hely tudott lenni.”
A két tulaj nem is romkocsmaként határozza meg ezt a helyet. Kitalálták és bevezették a koncept kocsma
fogalmát, és ez azért jó, mert sok mindent fel tudnak rá fűzni. Nagyon erős
koncepciót fogalmaztak meg, ami azt
is jelenti itt, hogy a közvetlen vendéglátós haszonszerzésen túl útra bocsátanak kulturális üzeneteket is. Mintha
megvalósítanák azokat a szárnyaló
ötleteiket, amiket egy kreatívvá ivott
estén dobáltak bele a cigi füstjébe.
Végül is egy küldetéstudatos vendéglátóhelyet hoztak létre jól átgondolt
arculattal.
Amikor rákérdezünk, hogy
mit is jelent az alapítóknak az, hogy
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koncept, kapunk először egy amolyan
bölcsészvizsgás tuti választ: „Egymásra épülő rendszerek halmazát.”Aztán
szerencsére kibővül a mondandó: „A
koncepciót nagyon egyszerűen lehet
leírni, például azzal, hogy mi a célja.
Ez egy civil-bölcsész kocsmai vitából
alakult ki, hozzáteszem, nagyon sok
barátom dolgozik civil szervezeteknél. Meggyőződésem, immár egyre
inkább látszódik annak a hátránya és
a kára, hogy Magyarországon a civil
szektor nagyon erősen támaszkodik
a pályázati pénzekre, amiről én mindig is azt gondoltam, hogy korrupt
pálya, mert a szándékokat beigazítja a
pályázati kritériumok céljaihoz. Nem
azt állítom, hogy ab ovo korrupt, de
végül azzá lesz, mert kívülről irányítja
a pályázót, aki előbb-utóbb kompromisszumokat, sőt alkut köt. Mi nem
ismerjük ezeket a kompromisszumokat. A cél tehát a szabadság.”
Tóth Imre kifejti, hogy a jó
színvonalú vendéglátáshoz Magyarország kiváló minőségű alapanyago-

kat és termékeket tud biztosítani. A
hús, a gyümölcs, a zöldség, a méz, a
pálinka vagy a bor világviszonylatban is kiemelkedő minőségű. Borban és pálinkában a technológia eléri
a csúcs kategóriát, a klímánk pedig
épp ideális a jó alapanyagokhoz.
A sörnél viszont a komló a
legérzékenyebb pont, amiből nincs
elég. „A malátából tudunk ötször
annyit is rendelni, ötször jobb minőségűt is, de a komló nagy hiánycikk. Német, angol, új-zélandi,
ausztrál, amerikai, japán, meg dél-afrikai komlót is használtunk már. Ez
utóbbiak kicsit szubtrópusi-óceáni
hangulatú környéken nőnek, inkább
különlegesek, mint jók. Szóval a mi
kárpát-medencei időjárásunk alkalmas lenne a komló termesztéséhez,
csak nagyon szárazak a nyaraink. De
még mindig van nagyon sok olyan,
régen használt hely, ahol működne
ezeknek az új, ízesebb komlóknak a
művelése” – lép tovább egy távlatosabb megközelítéshez.

A rendszerváltásig 4-500 hektárnyi területen zajlott komlótermesztés hazánkban. Aztán ezt is felszámolták, mint oly sok perspektivikus
dolgot a növényolajipartól a cukorrépán át a labdarúgó mérkőzések körkapcsolásos közvetítéséig. Újszilváson
aztán életet leheltek a régen elhagyott
üzembe, telepítettek 40 hektár komlót, néhány évig ment is a termelés.
Sőt a helyi pálinkaünnep mellé már
komlófesztivál is kerekedett.
De 2012 óta újra megszűnt a
termesztés.
Tóth Imre úgy látja, kell 40-60
millió forint van szükség egy kisebb
komlóültetvény elindításához, de ebben még senki sem vélte felfedezni a
piaci profitot. „Már az megérné, ha
saját magának termesztene komlót a
főzde. Egy kicsiny kis rizómát (gyöktörzset) darabonként ötszáz forintért
lehet beszerezni. Nos, ebből kell majd
húszezer darab, aztán a befektető felállványozza, felhuzalozza az egész
komló ültetvényt. Ez tűnik drágának,
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no meg félő, hogy a vasdrótra rámennének. Ha ezt meg tudja valaki csinálni, sokat lép előre. Persze kellenek
szakértők, és most elvileg két-három
ember van mindössze Magyarországon, aki ért hozzá, csak épp az új vonalhoz nincs köze, de hogy is volna.
Ráadásul mindenki komló granulátumot használ. Nem olyan aromás, mint
a frissen szüretelt komló, de negyedannyi kell belőle és eláll.”
De azért érdemes végigjárni
ezt a keskeny ösvényt. Ha meglenne
ugyanis ez a kis komlóbirtok, akkor
egy tőről akár száz-kétszáz kilót is
le lehetne szedni. Ez persze a magas
kordonos, fölfelé terjeszkedő tőre

igaz. Az angol típusú, alacsonynövésű olcsóbb, mert nem kell hatalmas mennyiségű huzalra költeni, ez
negyven kiló termést ad tövenként.
Egy nem nagyobb, mint két-három
hektáros ültetvény ellátna egy saját
főzdét.
„Vannak jó agyagos talajok”
– húzza alá Tóth Imre, mint aki elvégzett néhány komparatisztikai
vizsgálatot. Az Alpokalja, a Vértes, a
Mecsek vagy a Bakony néhány zuga
megadná az 50-70% páratartalmat,
de innen már nem lépünk tovább.
Beszélünk még az Élesztőház lakásétterméről, ahová bejelentkezve
egy kisebb baráti csoport főzőcs-

kézhet magának, meg a sörfőző kurzusokról, a női sörfőzők kifinomult
ízléséről is.
De azért ott lebeg a horizonton a téma:„Az lehet az új vonulat,
amikor valaki ki fog jönni egy saját
malátával vagy saját komlóval, aztán
elmegy Genfbe, esetleg Belgiumba és
vesz száz euróért magának egy saját
élesztőt. Megmondja, hogy milyen legyen, milyen illata, milyen tűrőképessége, és van hozzá egy kis laborja, ahol
tovább tudja szaporítani megállás nélkül. Akkor már csak a vízen múlik a
minőség.”
Ebben maradunk.

„A sörben nagyon sok kultúra van – fogyasztási elképzelések, az összetevők kultúrtörténete,
ízérzékelési viták, társadalmi képletek, és így tovább. Sör mellett beszélgetni sok kultúra alapköve –
például az angolé, csehé – nálunk, az újhullámos sörvilágban ehhez jött a sörről való beszélgetés, a huszonhat sör bőven szolgáltat beszédtémát. Eközben persze a sörön túli kultúrát sem zárjuk ki, hiszen
bizonyos értelemben azok is sokszor a sör melletti beszélgetésekből nőnek ki. Egy olyan szabad beszélgetés-alapú világ ez, mint anno a kávéházi kultúra lehetett. A vendégeink, akik sokszor a barátaink
is, egy sör mellett el kezdenek arról beszélgetni, hogy ezt kéne csinálni, vagy azt kellene összehozni, és
amaz mekkora királyság lenne.”
(Bart Dániel az index.hu weboldalon)
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„Mi azt szeretnénk, hogy mindenki aki nálunk csapol életében legalább egyszer főzzön sört, hogy
lássa, hogy mi a folyamat, meg tudja kóstolni. Ha nem tévedek, a mostani gárdából már mindenki főzött
sört. Németh Gábor, a koktélosunk például megfőzte a kávés-meggyes Reverendet, és hogy egy másik kávés vonatkozást említsek, a kávézós lányok is elkezdtek sört főzni. Mondanám, hogy elvárás, de alapvetően
az emberek, akik itt dolgoznak maguktól érdeklődnek a műfaj iránt.”
(Tóth Imre az index.hu portálon)

Jónás a cetben
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Reketye Zoltán
„Hogy miért épp Jónás?” –
kérdez vissza Reketye Zoltán. „Mert
itt vagyunk a Bálnában.” S ha nem is
Cet a neve, vagy talán épp ezért kiváló
a poén, még Babits Mihály is jót mosolyog rajta egy felhőhabkönnyű kávé
mellett.
Lazaság, kreativitás, bátorság,
nemzetközi kitekintés, jó családi háttér és az ivás szeretete – talán ezek a
dolgok kellettek ahhoz, hogy Reketye
Zoltán egyszer csak sörfőzdés legyen.
Sörész, ha már van borász meg cukrász, igaz, a pálinkász szó hiányzik a
készletünkből. Mindenesetre Zoltán
szívesen beszél ételről és italról, így
aztán az életörömről meg a szabadságvágyról is, így nem ragad le a hideg komlózás mibenléténél. Jó hírű
kocsmájában, a Bálna végében berendezkedett Jónásban feltűnően sok
a jó bor és a minőségi pálinka, sőt a
whiskyválaszték is feltűnően széles, a
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szörpökről nem is beszélve.
„Szeretem a jó piákat” –
mondja, de ezt gyorsan kikövetkeztettük, mivel minden egyes tételből,
amin megakadt a szemünk, azonnal
tölt vagy töltet, s ő maga is kóstolgat.
Pályafutása úgy kezdődött, hogy mehetnékje volt Angliába, azután Itáliába. Vendéglátózott, evett és ivott,
tapasztalatokat gyűjtött, közben beleszeretett a jó borokba, olasz földön
sommelier tanfolyamra is járt, de a
sör vonzerejét mutatja, hogy több
mint félezer sört kóstolt már. „Megtanultam, hogyan lehet boldoggá tenni
a vendéget.”
A Jónás Kézműves Sörház,
hogy hivatalos nevén nevezzük, na-

gyon jó helyen van a Duna partján,
szemben a Gellért-heggyel. Nyitáskor
csak az italokra koncentráltak, aztán
megjelent a hamburger gazdagon,
amire méltán büszke a gazda. „Szeretek dolgokat másképp csinálni, mint
a megszokott. Az én hamburgerem a
műfaj tovább gondolása. Vagy ott van
a sörkészítés. Amióta erőre kapott ez
az új hullám, a kézművesek többnyire a komlót hangsúlyozták hidegen és
melegen, mi meg a malátát kezdtük el
tolni.”
Ezt persze úgy kell érteni,
hogy a jó sörben egyensúly van. Épp
úgy, mint a szép borban: egyáltalán
nem tesz neki jót, ha túl hangsúlyos
valamelyik eleme, a sav vagy a tannin.

„A jó sörből nem lóg ki egyik alkotóelem sem.”
A Reketye Főzde másik jellemzője, hogy a vendéglátásban tapasztalható underground stílus mellett
egészen konzervatív az üzletpolitika.
Míg a hazai kézművesek zöme havonta hoz ki kísérleti darabot, a Reketye ragaszkodik a jól megszokott
szortimenthez. „Az induló sörökhöz
csak a Kartársnő jött” – rögzítette az
üzemavató után két évvel a tényt Zoltán, aki immár három sörfőző hölgyet
alkalmaz a nagytarcsai üzemben. Közülük Varsányi Viktória az alapító, a
receptek tervezője és az üzemvezető
is, aki kiválóan rezonál Reketye Zoltán ötleteire. Gondolták például, hogy
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kellene egy jó ivású, de testes, ugyanakkor magas alkoholtartalmú barna
sör, s megszületett a népszerű Ravasz
Hód, amelyben karakteres basszussal
indít a komló, de a korty végén a maláták csilingelnek. Ez tulajdonképpen
a barna IPA kategóriáját teremtette meg. A főzde másik telitalálata az
Arany Jónás, ami a lagereken szocializálódott népeket szoktatja át a szofisztikáltabb, több íz és aroma réteget bemutató kézműves sörökre.
A Lokálpatrióta barna lager,
amely pörkölt árpával készül, ezért
van a végén egy kellemes csavar. Az
Amazon Blond elsőre úgy néz ki, mint
egy klasszikus búzasör, de szájban már
erősen hat az átlagosnál magasabb
(60%-os) búzamaláta tartalom, no
meg a belga élesztő. A Monolith IPA
ötféle malátából építkezik, enyhén
karamellás és háromféle komlójának
köszönhetően finoman fűszerezett.
Feszegeti a határokat, mivel nem túl
erős, de izmos testet mutat. A BUPA
(Budapest Pale Ale) könnyedebb
hangszerelésű termék, igazi ivósör.
Nem túl keserű, könnyed, élénk sör.
Reketye körbenéz a Jónáson

és azt mondja: „a vendég szolgáltatást szeretne, és itt megkapja. Tök jó
a magyar sörkultúra. A borok komoly
állami támogatással jutottak el erre a
szintre. A kézműves sörfőzdék nagy
szerencséje, hogy létrejöttek a Jónáshoz hasonló posztmodern helyek. A
művelt sörivó, aki fölfedezte magának
ezt a szintet és még hajlandó is kifizetni egy korsóért egy ezrest”

Reketye így foglalja össze a
tudnivalókat: „Szeretjük a sört. Szeretünk örömet okozni az embereknek azzal, amit csinálunk. Ez a két elv
határozza meg sörfőzdénk működését is. Állandóan azonos minőséget
nyújtunk, amit az emberek örömmel
fogyasztanak anélkül, hogy hosszas
kóstolási procedúra során kelljen elemezniük az italt. Tartjuk magunkat a
közel ötszáz éves német sörtisztasági
törvényhez, a természetes alapanyagok megfelelő harmóniájához, amit a
tökéletes minőségű víz, maláta, komló és élesztő alkot. Nem törekszünk
kifejezetten arra, hogy különleges
söröket főzzünk, de azért ne gondolja
senki, hogy három hölgy sörmesterrel
– ami már önmagában is egyedülálló
– nem születnek különleges receptek.
Ők azok, akik bátran integrálják a
modern íz világot a biztos alapokba és
kreatívan használják napjaink sörfőzési technológiája és az új alapanyagok adta lehetőségeket. A mi különleges söreink így születnek.”
Ha a tartalom nem is nagyon
változik, a forma megújult: a Reketye
2017 júniusában jött ki az első kisüzemi dobozos sörökkel.

Bohumil Hrabal
1914 - 1997
Sörgyári Capriccio 1980

A máj el van gyötörve, de azok a gyönyörű vesék!
(Bohumil Hrabal)
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A máslás

Akkor jöjjön a máslás, állt fel.
Máslunk? Másolunk? A leghülyébb
szó a világon, gondolta. Ki mond
olyat, hogy máslok. Én máslok, te
máslasz, ő máslal. Még a word is
aláhúzza. Máslani nem menő. Vagy
übergeil. Mindenki döntse el maga.
De csinálni muszáj. Mondjuk, ez is
egy hülye szó, a muszáj. Emlékszik,
onnan jegyezte meg, hogy pontos
j-vel kell írni, hogy a tehén ezzel
eszik. A muszájjal. Elmondva persze
jobb, mint leírva, úgy nem látszik, a
hosszú és a rövid „u” közötti különbség. Kimondva sok minden jobb. A
szóviccek egyértelműen.
Szóval máslani kell. Nem,
még mindig nem bírja megszokni ezt
a szót, fel-felkuncog ilyenkor hangatlanul, testét rázza a nevetés, mint
egy óvodásnak, maga elé ismételgeti: Máslani, máslani,/ te vagy a hülye,
Dani! Vissza, vissza, nem kalandoz-

A jó magyar sör

ni! Máslani kell tehát, kioldani a jó
és hasznos dolgokat, minél többet,
hogy erősebb, testesebb, szebb legyen
a sör. Meg hát minek hagyja a malátában azt, ami jó, azt csak kidobná,
a sörbe meg mindig jól jönnek az
erjeszthető cukrok, meg a nem erjeszthetők is persze, legyen teste,
haraphassuk. Mint egy nőnek. Csak
alkoholos. Máshogy szédít. Ehhez
kellenek a cukrok meg a máslás. Kioldani mindent, nem hagyni semmit
a malacoknak, kár beléjük.
Hol is jártunk? Ja igen, letelt
az egy óra, kioldódtak az amilázok,
elvileg kész is a cefrézés, de persze
semmi nem megy olyan egyszerűen, ahogy szeretné. Le kell állítani a
fehérjeképződést, és azt is meg kell
nézni, hogy rendesen befejeződött-e
minden folyamat, leállt, aminek le
kellett állnia. Legalábbis ilyenkor
jönnek elő a sejtek, fehérjék és amilázok, de kémiából még hülyébb volt,
mint biológiából, a lényeg, hogy kicsit feljebb kell vinni a hőmérsékletet,
aztán megnézni jóddal, hogy elszíneződik-e. Persze sosem színeződik
el, mindig, minden rendben megy a
malátával, rendes gyerek ez, tudja a
dolgát, de nem árt a biztonság, nem
kerül semmibe, illetve dehogy nem,
a jód, na az mindig kiömlik egy kicsit, és megfog mindent, a kezet, az
asztalt, a poharat, a poharat kívülről,
a rongyot, amivel le akarod törölni,
mindent. Aztán, ha minden rendben,
nincs fehérje, akkor felcsavarni 78
fokra a cefrét, maximum 80-ra, ennél
többre viszont semmiképpen, maximum 80, de legalább 78-nak viszont
meg kell lennie, és akkor ott tartani
úgy tíz percig, és már lehet is szűrni.
Mert előbb le kell szűrni.
Átönteni a szűrőedénybe, rá
a szűrőre, felkeverni egy kicsit, majd
hagyni, hogy leülepedjen, és elvégezze a fizika a munkát. Dolgozz fizika – kiált fel, és bont még egy sört.

A nehezén már túl van. Pedig nem,
mert lehet kezdeni engedni a levet,
de persze eleinte zavaros és csúnya,
tele malátadarabokkal, kis héjak és
magdarabok úsznak a cukros lében,
ragad minden, pohár, kéz, vödör,
de újra meg újra vissza kell tölteni
a nem eléggé leszűrt levet, és lassan
elfogy a szűrő alól a lé, és a tiszta
sörlé kerül a helyére, szemmel láthatóan tisztább, nem zavaros, inkább
áttetsző, mint a pisi, és akkor lehet
is engedni. És közben ne felejtse el
feltenni a vizet a másláshoz. Mert
annak is 80 fokosnak kell lennie, és
legalább 15 liternek. Nagyon jó kis
számítás van, hogy mennyi vízzel
kell máslani, körülményes elmondani, de valójában pofonegyszerű, és ha
már kiszámolta az ember, akkor várni kell megint. Várni, hogy a leszűrt
lé átcsorogjon egy másik edénybe,
és közben felmelegedjen a megfelelő hőmérsékletre a máslóvíz. Míg az
egyik lassan lecsorog, a másik még
lassabban felmelegszik. És akkor a
máslóvízzel lehet kezdeni az egészet

elölről. Ráönteni a vizet a malátára, várni, amíg leülepszik, megszűri
a maláta, majd leereszteni, ha már
tiszta. Gyorsan megy már ez, főleg a
sokadik alkalommal, mikor már tudja, hogy mit kell néznie, milyen a jó
sörlé, mennyire kell tisztának lennie,
mit, hova öntsön, milyen lesz a végső
szín. Mert először nem így volt.
Nincs videó. Ez volt a legnagyobb probléma abban a korban,
amikor már az ananász meghámozásáról is legalább száz videót találni egy
másodperc alatt, hogy arról nincs videó, hogy milyen színe van a sörlének
még leszűretlenül, és milyen, amikor
már tiszta. Csak a csövet mutatják,
meg a vödröket, de közelről, csak a
folyadékot nem lehet látni, semmit,
mert azt senki nem tartja fontosnak,
csak leírják, hogy akkor jó, ha tükrös.
De milyen az, amikor tükrös, basszameg? Mi az, hogy tükrös, kérdezi, a
pilseni tükrös, de ha szűretlen sört
csinál, semmi nem lesz tükrös bas�szus, morgott már hangosan. És ez,
az információ ilyen fokú hiánya az
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információs társadalmak korában, a
XXI. században, mikor minden, de
tényleg minden hozzáférhető már a
neten, csak egy rohadt kép nem, arról, hogy milyen a sörlé szűrés után,
na, ez nem, ez, mintha valami világméretű titok lenne, a gyíkemberek
támadásának haditerve, úgy van elrejtve, hogy csak azok ismerjék, akik
már láttak ilyet, vagy ki tudja, talán
még ők sem, egy mély, és elfojtott titok van itt, amit saját magadnak kell
megfejtened, ki kell bogozni a szálakat, felfejteni, utánamenni, a saját
bőrön kitapasztalni, hogy na, ez már
kész van, vagy nem, ezt még szűrjük
le még egyszer, túl sáros vagy olyan
tiszta, hogy ragyog. Ez volt legelőször is. Nem tudta, milyen a „tiszta”
sörlé. Szűrés szűrést követett, lement
az egész lé, majd visszamerés és még
egyszer leszűrés, és még vagy kétszer.
És csak nem akart tisztulni. Zavaros
lé jött, és akkor jött az, hogy felhívta
az ismerősét, hogy figyelj már, milyen tiszta a tiszta? És akkor kiderült, hogy az elmúlt másfél óra, amit
a szűréssel töltött teljesen felesleges
volt, mert már az első is tiszta volt,

és nem kell az egészet visszatölteni,
csak az elejét, amíg tiszta nem lesz,
és a lé is kihűlt, ami bizony ízhibát
okoz majd (okozott is, talán ez, talán más, de használni nem használt
a másfél órás szűrés biztosan), és
akkor még máslani is kellett, és rémesen ment az idő, már régen kész
lehetett volna, ha nem négyszer szűri
le az egész sört teljesen, mind a hét
litert, majd merte volna vissza lassan,
nehogy felkavarodjon a maláta, mert
akkor nem szűr rendesen, és ezt így
folyamatosan, és csak nem lett tisztább és világosabb a lé, de persze nem
is lett volna soha, mert már teljesen
tiszta volt, és majd a kimáslott (na, ez
aztán a hülye szó, kimáslott a szád,
basszus) lé fogja annyira felhígítani,
hogy elnyerje a végső színét, illetve még a forralás is világosít, ahogy
az erjedés alatt is tisztul az egész.
Mindenesetre már másfél órája vacakolt a hideg cukros lével, és csak
nem jutott sehova, míg meg nem
érkezett a könnyűlovasság telefonos
segítséggel, hogy hagyd a fenébe az
egészet, másld (máslasd? másold?)
le gyorsan, és lehet forralni a komló-

záshoz. Sírt volna, hogy így elbaszta,
de nyugtathatta magad azzal, hogy
legalább jól kioldódtak a cukrok, lesz
minek leerjednie, ha egyáltalán még
aznap eljut odáig, hogy befejezze a
sört. Mert már az egészhez nem volt
kedve, csak állt szerencsétlenül, nézte, ahogy csorog a cukros lé, és várta,
hogy lecsorogjon az egész, és végre
túllegyen ezen az egész rémálmon, és
azóta is mindig, bár már pillanatok
alatt megvan a szűrés, ripsz-ropsz,
hipp-hopp akkor is, mindig ott van
az a kis csomó a gyomra alján, hogy
basszus, megint máslani kell, megint
szerencsétlenkedni, még ha nem is
lesz az, ötből egyszer, sőt, tízből, de
ez megadta az alaphangulatot, a félelmet és reszketést, hogy megint meg
kell csinálni, és fogja-e tudni, mikor
jó, vagy megint egy évszázados, de
legalább egy évtizedes szerencsétlenkedésbe biztosan bele fog futni, hos�szas szentségelésekbe, és persze egy
elúszott vasárnapba.
Ez a szűrés és máslás, a sörfőzés pokla, gondolta, ahol amilázcerberusok őrzik a komlóboldogsághoz
vezető kaput, és döntik romba tisztességes emberek életét. Sziszifusz
minden szenvedése összpontosul
abba az egy órába, amíg lefolyik a
sörlé meg a máslólé, amíg eldől, lehet-e még ebből az egészből valami,
vagy inkább a csapba kellene önteni. Pedig nem is nehéz, mondják. És
tényleg egyszerű, ám ha a sötét kétely
rothadó magva egyszer gyökeret ver
az ember lelkében, akkor már nincsenek olyan bársonyos szavak, olyan
mézédes tapasztalatok, amelyek onnan kiirthatnák, kitéphetnék a gyökereket örökre. Erre tanít meg a máslás, és így teszi férfivá a fiút. Itt dől el,
ki érdemes tovább élni, és kinek kell
elhullnia. De addig is felrakja forrni a
sörlét a komlózáshoz.
(serberker – In: Labirratorium)

Nyuszi hop
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Csepregi András, Sajgó Álmos és
Meiszner Péter
„Az első sörünket, amit még
nem a saját főzdénkben főztünk, Kísérleti Nyúlnak neveztük el. A sörnek
és a névnek is jó volt a fogadtatása, így
a főzde nevének kiválasztásakor nem
akartunk ettől teljesen elszakadni. A
Fehér Nyulat választottuk végül, ami
az Alice Csodaországban óta egy új,
ismeretlen világ szimbóluma” – fogalmaz Sajgó Álmos a főzde Soroksári
úti irodájában, aminek az ablakából
jól rá lehet látni a magyar textilipar
csodálatos hagyományait őrző épületekre. Mondja is Csepregi András
tulajdonostárs, hogy a helyszín megválasztásában döntő szerepet játszottak a klasszikus gyárépületek a maguk nagy ablakaival. A harmadik társ,
Meiszner Péter bólogatással informál,
hogy egyetért. Gumicsizmás lába jelzi,
hogy ő itt a tettek embere. Nos tehát az
építőmérnök Álmos a receptek és az
adminisztráció területén fejti ki tevékenységét, az informatikus András az
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eredeti hivatásából adódó technológiai
látásmódot hozza át a főzde mindennapjaiba, a segédoperatőr Péter pedig a
gyártást irányítja az üstöknél.
Mindhárman házi sörfőzőként kezdték, majd a biztos alapokat
sörfőző képzésen építették maguk alá.
Álmos egyenesen a kertészetin szerzett oklevelet e témában. A szilárd
fundamentum jól látszik az egyszerű,
egységes és nagyon ízléses weboldalukon, ami a címkéikkel játszik össze,
valamint azon a hightech berendezésen, amit sokan megirigyelnének
azok közül, akik sörfőzésre adnák a
fejüket. Az üzem elegáns kiegészítője a sok kóracélra felelő fa bútorzat,
amitől a helyi sörözés színtere válik
harmonikussá.
„Néha venni kell egy nagy levegőt és bele kell ugrani az ismeretlenbe.” Ez az üzenet olvasható a hon-

lapjukon. Rákérdezek, hogy is van ez,
de nem lesznek e témában bőbeszédűek: a szabadságvágy fontos és kész.
Ennek pedig a sörkészítés az
egyik kifejezési formája, amihez technológia kell, no meg szakértelem. Bele
is gondolok, hogy egy életmódszerűen kistelepülésen élő magyar ember
(a hazai többség) valószínűleg gyanakodva méregetné azokat a nagyvárosi
és budapesti pályaelhagyó értelmiségieket, akik tisztes hivatásuk mellett
vagy helyett sörfőzésbe fognak. Ezt
csak az értheti meg, akit valameddig
(csípőig, mellig?) beszippant az a frenetikus sörforradalom, ami a bulinegyedben áthatja a főváros kocsmáit és
egyéb vendéglőit.
Álmosék számára, mégha
van is kockázat egy ilyen szintű,
több tízmilliós üzlet beindításában,
teljesen természetes, hogy részt kí-

vánnak venni ebben a sörbársonyos
forradalomban.
„Mert a sör a szenvedélyünk.
Ezzel foglalkozunk éjjel-nappal. Nyitottak vagyunk, kísérletezünk, tanulunk, fejlődünk – és csak olyan italt
palackozunk és töltünk hordóba, ami
a legszigorúbb mércének is megfelel.”
Ez olyan hitvallás, amit a kraftosok is
vallanak. „Jelentkeztünk, rövidesen
döntenek” – mondja erről a szóvivő,
akit láthatóan hagynak érvényesülni a
társai.
Péter dolgozott A nagy füzetben és Bruce Willis legutóbbi drágán
adott életén is segédoperatőrként. Ez
a pálya legalább ennyire artisztikus.
Nemrég az APA sörüket ajánlották
egy sörözőben, amikor a kályhát kerestem, ahonnan a tánc indul. Friss,
citrusos, nem túl telt, kimondottan
kellemes ivású sör. El is tűnődtem,
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mekkora a fejlődés tempója ebben az
üzletágban. Tíz éve még a Prágában
csapolt Urquell volt az etalon, öt éve
ezeken az alapokon biztosan a Fóti
Pilst, három esztendeje a Guri Virágost ajánlották volna alapként (ami
egy jó pilseni ivósör), ma meg már az
APA a nyitó.
Kifinomult sörök készülnek a
Fehér Nyúlnál. Az IPA sörükben a virágos Amarillo komló mellé bejönnek
citrusos, gyantás ízesítők (Centennial,
Simcoe), ezért szinte vibrál, mint egy
aromákban gazdag, jó savszerkezetű
bor. A testes Imperial IPÁ-juk úgy robosztus, hogy nincs benne semmi túlzás. Nem önmagáért duzzad az erőtől.
A stout kategóriába tartozó sötétebb
sörük finoman, arányosan és merész
fanyarsággal krémcsokis.
Kétségtelen, hogy jó az irány.
És tetszik az a transzparencia, amit a
nagyméretű ablakok is jelképeznek:
„Az a célunk, hogy a fogyasztóink
jöjjenek el hozzánk, nézzék meg, hogyan dolgozunk, üljenek le itt egykét pohár sörre, beszélgessenek velünk és persze vásároljanak otthonra
is. Jöhet csoport, baráti páros, egyéni
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érdeklődő, mindenkire gondolunk”
– mondja Álmos.
Hat éve kezdődött a sztori,
amikor a korábbi gimnáziumi osztálytársak, Álmos és Péter megfőzték az első saját sörüket. Kettejük
baráti molekulájához csatlakozott
a házi sörfőzők rendszeres, receptcserés, elmélyülten iszogatós találkozóin megismert András, katalizálván a bennük rejlő energiákat és
szinergiákat.
„Ha új sört tervezünk, mind a
hárman ötletelünk, főleg az alapanyagokat illetően, majd Álmos önti ezt
formába, én meg üzemi szintre optimalizálom” – enged bepillantást a folyamatba Péter.
Az alap szortimentet 7-8 sörben szeretnék meghatározni, hogy képes legyen őket követni a piac. A szezon- és alkalmi sörök számának csak
a képzelet és a technológiai idő szab
korlátot.
Az irodában van egy kis krétarajz: nyuszi gubbaszt, alatta a bíztatás,
hogy hop. Így, egy pével. Határozottan, tehetségesen, finom humorral,
világos koncepcióval.

A sör, mely nem
létezhet biotej nélkül
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Ráki Zsolt
Gyulavári Lenin Hagyatéka
TSZ, ezt a nevet kapta az államosítás
idején, a múlt század ötvenes éveiben
létrehozott szocialista mezőgazdasági
nagyüzem. A névből később elmaradt
a hagyatéka szó. Komplex gazdálkodó szervezet volt, állattenyésztést és
növénytermesztést is folytattak. Sikeres évtizedek után a szebb napokat is
bőven megélt szövetkezetet 1995-ben
érte utol elkerülhetetlenül a végzete.
Semmire nem volt pénzük, folyamatosan élték fel a vagyonukat, csak az
értékesített szarvasmarhákért kapott
pénzből tudták etetni megmaradt állataikat. Ez volt a helyzet az ország
délkeleti végében, a román határ mellett, amikor a Budapesten élő dr. Ráki
Ferenc (1935-2016) megegyezett a
szövetkezet felszámolójával és cége, a
Polimarketing Kft. kifizette a szövetkezettel szemben fennálló követélést,
így a tehenészet a családi vállalkozás
tulajdonába került. Ekkor kezdődött
el az ország első és egyetlen biosöre,
az Alakor története is.
Amikor átvették, a telepen 300
kontraszelektált, lepusztult állapotban
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lévő szarvasmarhát és mindössze két
napra elegendő takarmányt találtak.
„Egyszerre kellett ellátni az állatokat,
megteremteni a takarmányozás feltételeit, a termőföldek bérlését és felvásárlását, a tej értékesítését, a telep
rendbetételét, a gazdálkodás elindítását, kialakítani a személyi feltételeket,
irányítani a napi munkát” - emlékezik
vissza a vállalkozás első éveire egyik
fia, Ráki Zsolt (51), közgazdász. Zsolt
a Polimarketing Kft. jogutódjaként
megalakult Körös-Maros Biofarm Kft.
ügyvezetője és társtulajdonosa, aki
akkor még egy multicégnél dolgozott,
de már szerepet vállalt a gyulai vállalkozásban is.
Édesapja a helyszínen irányította a gazdálkodást, ő Budapesten a kereskedést és a fejlesztésekhez
szükséges pályázatok koordinálását,
míg fivére, Péter a növendék állatok
nevelését végezte. A család minden
megtakarított pénzét beleölte a telep
fejlesztésébe, öt esztendőbe tellett,
míg sikerült konszolidálniuk a helyzetet. Mire látni vélték az alagút végét,
2000-ben beütött a tejtúltermelési vál-

Dr. Ráki Ferenc 1935-2016
ság, melyet egy karakteres döntéssel
éltek túl. Nyugati tanulmányutaik tapasztalatai és a kapitalista közgazdaságtanból átvett válságkezelési technikák – hosszú távú tervezés, minőségi,
magasabb értékű termékek előállítása
és újdonságok bevezetése – alapján
döntötték el, hogy áttérnek a biogazdálkodásra, egyúttal megváltozott a
cég neve is.
Napjainkra a Körös-Maros
Biofarm Kft. Közép-Kelet-Európa
egyik legnagyobb biotejtermelő gaz-

dasága lett. Integrációs partnereikkel
1 680 hektár öko-területen gazdálkodnak. Három szarvasmarha telepükön összesen 2 100 szarvasmarhát
tartanak, évi 6-7 millió liter biotejet
állítanak elő, melyet a váci Naszálytej
Zrt. „Zöldfarm”, a szegedi Sole-Mizo
Zrt. „Biofarm” termékek – tej, joghurt,
kefír, tejföl, túró - formájában juttat el
hazai hiper- és szupermarket-láncokon keresztül a fogyasztókhoz. Nem
véletlen tehát, hogy bekerültek a
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete
által kezdeményezett GAK Alakor 5
elnevezésű fajtaelőállítási programba 2005-ben. A sörgyártás gondolata
már akkor megfogalmazódott bennük, amikor csatlakoztak az Alakor
programhoz. Sok buktatón és vis majoron mentek át a sör megszületéséig.
A buktatók leküzdéséért nagyon sokat
tett hozzá többek között Várhelyi Zoltán, fejlesztési igazgató és Ancsin Péter ügyvezető is. A sör elkészítésével
fő üzenetük az volt, hogy lehet környezettudatosan előállítani egyszerre
egészséges, biztonságos bio élelmiszert, ami ráadásul nagyon finom is.
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Bár látszólag teljesen testidegen tevékenység sört gyártani egy tejtermelésre szakosodott gazdaságban, Ráki
Zsolt magyarázatát végig hallgatva kiderül, ez a döntésük is alapos, átgondolt és logikus volt. A sör lett az az új
biotermék, amit meglévő tejtermékeik
mellé fel tudtak sorakoztatni. A technikai eszközökön kívül a sörgyártás
minden feltételével rendelkeztek, illetve elő tudták teremteni. Magas minőségűre tervezett sörük értékesítésénél erősen számítottak az egészséges
életmódhívek hedonistáira. Pályázati
pénzt nyertek a sörgyártás beindítására. Az Alakor búzanemesítési folyamatban való részvételüknek komoly
kapcsolati tőke kiépülése lett az egyik
hozadéka. Csak akkor láttak hozzá a
biosörgyártás alapjainak letételéhez,
amikor összeállt nemcsak a szükséges,
de az elégséges feltételek halmaza is.
Sörprojektjük 2008-ban kezdődött,
amikor benyújtották és megnyerték a
Nemzeti Technológia Program (NTP)
keretében az „Alkobeer - organikus
egészségvédő biosörök kifejlesztése és gyártása” című pályázatukat. A
pályázat megírásában, később pedig
a sörgyártás elindításában a hazai tudományos élet legnagyobbjai lettek a

partnereik.
Az Alakor búza nagyüzemi
termesztésre és sokoldalú felhasználásra alkalmas optimális egyedének
nemesítését az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete végezte dr. Kovács
Géza irányításával. A sörreceptet a
Corvinus Egyetem Hegyesné dr. Vecsei Beáta vezette Sör- és Szeszipari
Tanszék állította össze. A Dr. Roszik
Péter irányította Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a sörgyártási folyamat módszertanát dolgozta ki. Még
azt is előírták, hogy minden egyes
palack Alakor sör önálló sorszámmal és QR-kóddal rendelkezzen. A
fogyasztók így végig tudják követni
bármelyik üveg sör életútját: milyen
alapanyagokból, mikor készült, hol
és mikor palackozták, kinek és mikor
lett kiszállítva a főzdéből. Elég hozzá
egy okos telefon vagy internetelérési
lehetőség. Első palack saját gyártású
sörüket 2013-ban vehették kezükbe
Orgoványban.
A sörgyártást is csak hosszas
előkészítés és tapasztalatszerzés után
vezették be. Saját főzdéjük még ma
sincs, az Alakor négy éve bérfőzdékben készül. Orgovány, Akpedó Kft.
(2013), Pécsi Sörgyár (2014), Sörmí-

ves Kft. (2016-) voltak az Alakor eddigi gyártói. 2017-ben tartalmában és
külsőleg is megújult a sör, elkészült az
Alakor Vörös Búzasör, melynek íz- és
aromavilága 3 féle különleges biokomlónak és természetes, szüretlen
állapotának köszönhetően még gazdagabb és még frissebb lett. De itt már
nincs megállás, hamarosan újabb tagokkal bővül biosör portfóliójuk. Még
az idén megkezdődnek a kísérletek az
alternatív gabonákból – tönkölybúza, tönkebúza, zab – készülő sörök
előállításához. A receptúrák összeállításában, a gyártástechnológia kidolgozásában továbbra is a Hegyesné dr.
Vecsei Beáta által vezetett csapat lesz a
partnerük.
Jövőre, 2018-ban saját sörfőzde és söröző megnyitásával fogják
megünnepelni 23. születésnapjukat.
Miután kiderült, hogy az Alakor már
nemcsak különleges, egyedi biosör,
hanem gazdaságilag is jól értelmezhető termék, megérett a saját sörfőzde-söröző megnyitásának gondolata.
Mind a főzde, mind a söröző az általuk felújított és üzemeltetett gyulavári kastélyban kap helyet. A kivitelezés költségeinek egy részét nyertes
pályázatból tudják finanszírozni.
Időközben elindították Alakor bio
sörpárlat projektjüket is, ezért a megépülő sörözőjükben a sör mellé (elé)
bio sörpárlatot is tudnak majd kínálni. Jó, ha tudjuk, hogy a bio sörpárlat
a 2017-es Gyulai Páinkafesztiválon
Grand Champion díjat nyert a nem
gyümölcsös párlat kategóriában.
Egészen biztos, hogy az Alakor bio italcsalád lesz a népszerű
üdülőváros legújabb gasztronómiai
attrakció ajánlata. Az Alakor sör és az
Alakor bio sörpárlat indulási sikerei
egyáltalán nem zárják ki, sőt, nagyon
is valószínűsítik, hogy az Alakor bio
italok egyszer majd ugyanolyan unikális elemei lehetnek Gyula városának, mint a világhírű kolbász.
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Alakor
Triticum monococcum: az egyik legkorábbi, emberek által termesztett búza, körülbelül 10 000 éve háziasították, ebből fejlődött ki az összes ma termesztett búzafaj. Talajra, éghajlatra egyaránt igénytelen. Betegség
nem, vagy csak ritkán támadja meg. Hátránya az alacsonyabb terméshozam. Tökéletes biogazdálkodási termék. Antioxidáns- és nyomelemtartalma lényegesen magasabb, mint a söriparban használt hagyományos
gabonáké, a speciális főzés és érlelés közben megőrzi ezt az értékes tulajdonságát.

Alakor sikerek
Az Alakor bio sört az élelmiszeripar és a sörös szakma is befogadta. A NÉBIH 2016-os búzasörtesztjén (Szupermenta.hu) 17 külföldi és egy magyar sör laboratóriumi vaktesztelésén, az Alakor újoncként
rögtön a képzeletbeli dobogó második fokán találhatta magát. Belga, holland, francia, magyar, német és osztrák búzasörök tesztelésének végeredménye: 1. Hoogaarden (Belgium), 2. Alakor és Paulaner Hefe weissbier (Németország), 3. Chimay (Belgium). Ugyancsak 2016-ban „Az év bioterméke 2016” díj is bekerült
a Körös-Maros Biofarm Kft. vitrinjébe. Idén, 2017 szeptemberében az OMÉK (Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripai Kiállítás) miniszteri nagydíját kapta az Alakor, a „Magyar föld legjava” kategóriában.

Sörárium
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ahol a múlt minden erejével építik a jövőt

„Oly szép azonban az, amikor
az ember karjai piramist építenek,
tavakat ásnak, hogy ligeteket telepítsenek fából az istenek számára. Oly
szép azonban az, amikor az emberek
ittasak, amikor isznak, és a szívük vidám.” (Kákasy lászló fordítása) – az
ókori Egyiptomból származó idézet a
bizonyíték arra, hogy a fáraók birodalmában a részegség és a mámor pozitív
megítélést kapott, mert úgy tartották,
hogy az emberek ebben az állapotban
kerülhetnek legközelebb az istenségekhez. A piramisépítők, a tóásók, a
ligettelepítők természetesen a sörtől
lettek vidámszívűek, hiszen megcáfolhatatlan tárgyi bizonyítékai vannak,
hogy az ókori Egyiptom kedvenc itala a sör volt. Egyiptomban a sört még
nem főzték, csak az árpalé spontán erjedését támogatták meg csírákkal. Bár
az így keletkezett gabonaitalt kétszer
is leszűrték, az nagyon hamar besűrűsödött, tényleg folyékony gabonává
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változott. Itt érhetjük tetten a sör folyékony kenyér mondás igazságtartalmát is. Az egyiptomiak számára igazi
közösségi élmény volt a sörözés, mert
egy köcsögből itták egyszerre többen
a sört. A köcsög alján lyukak voltak,
azokon keresztül szívták ki nádból készült szívószálakkal az italt.
Egy ilyen egyiptomi sörös
köcsög is ki van állítva Szolnokon,
a városháza pincéjében kialakított
Söráriumban, ahol a fenti idézetet is
bárki elolvashatja. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Sörárium múzeumi
részében található az ország egyik legátfogóbb tárgyi és írásos sörtörténeti
gyűjteménye. Ám mielőtt alaposabban szétnéznénk a múzeumban, szögezzük le, hogy egyébként egy nagyon
exkluzív, elegáns étteremben járunk,
ahol egy kézműves látványfőzde is
üzemel.

Hogy kerül egy sörfőzde, étterem és sörmúzeum a városháza
alá? A kérdésre azért Csatári István
(50), a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
vezérigazgatója válaszolt, mert az étterem-söröző az ő ötlete volt, a város
képviselőtestülete támogató határozatának megszületése után pedig
egyszerűen munkaköri feladata lett
a gondolat megvalósítása. Az ötlet
megértéséhez vissza kell mennünk
harminc évet az időben. A tinédzser
Csatári István az NDK fővárosában,
Kelet-Berlinben találkozott először
Ratskellerrel (városházpince) és azonnal bele is szeretett. Honnan tudhatta
volna akkor, hogy a német nyelvterületű országokban szinte minden
városházához tartozik egy ilyen étterem? (Rathauskeller, Ratskeller).
Honnan tudhatta akkor, hogy egyszer
eljön majd életében az idő, amikor

közreműködhet egy városházpince
étterem kialakításában Magyarországon? De amikor eljött az idő, azonnal
felismerte a lehetőséget, és a városfejlesztő Zrt. 2012-ben sikeresen pályázott a ROP keretében, turisztikai
attrakció fejlesztés tárgyában. „Interaktív sör- és gasztronómia pincemúzeum Szolnokon” című pályázatuk
eredményes lett, félmilliárd forintot
nyertek. Szükség is volt ennyi pénzre,
mert igen romos, lepusztult állapotban volt a városháza pincéje. Elképzelni is nehéz például azt a munkát,
ami 3 000 köbméter föld és törmelék
felhozatalát jelenti a föld alól, vödör,
talicska, szállítószalag géplánccal.
Végül mégis kiürült az 1400
négyzetméter alapterületű pince és
elkészült a mű. A Sörárium kialakításával „pontosan hét legyet ütöttek
egycsapásra”: tökéletesen megcsinál-
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Balajthy Béla

Varga József

ták a falak utólagos vízszigetelését; a
padló vasbetonlemeze a jövőben ellenáll minden áradásnak; tevékenyen
hozzájárultak a városháza 133 éves
épületének állagmegóvásához; a Sörárium tökéletesen illeszkedik Szolnok
hosszú távú idegenforgalmi stratégiájához mint kiegészítő idegenforgalmi
attrakció; elegáns, városi közösségi
teret hoztak létre; folyamatos bevételi
forrást is jelent; marketing eszközként
is funkcionál. A Sörárium építésének
befejezési határideje 2016. május 24én volt, vendégeket 2016 szeptemberétől fogadnak.
Ha a széles, elegáns lépcsőn
leérkezünk a komplexumba, balra találjuk a múzeumot, jobbra az éttermet
és a látványfőzdét. A pincében padlóra festett széles sárga csík az iránytű,
mely végig vezeti a betérőt az egész
labirintuson. A folyosók sörplakátokkal díszítettek. A múzeum teljességre
törekszik, bemutatja a sör teljes életútját attól a pillanattól kezdve, amikor
„először erjedt meg a kenyér”, egészen
a legkorszerűbb sörgyártási technológiák megszületéséig. A megismerést
szellemes és izgalmas eszközök támogatják. A multitouch asztalok a sörtör-

ténelmet ismertetik, egy kinect mozgásérzékelővel ellátott, kézzel-lábbal
kezelhető oszlop sörföldrajzban igazít
el, rajta van az egész világ. És persze
mindenki csinálhat magának névre
szóló söralátétet, melyet el tud küldeni a saját email címére. Kitűnő az eszköztörténeti kiállítás is.
A Sörárium vezetését 2017
szeptemberében vette át Balajthy Béla
(44), aki elmondta, hogy az állandó kiállítás nagyszerű dolog, de kell
a változatosság, ezért rendszeresek
lesznek a vándorkiállítások is. A zártkörű rendezvények múzeumi hangulatban gyűjtőfogalom konferenciákat,
előadásokat, csapatépítő tréningeket
takar. Negyedévente egy sör- és egy
borvacsora biztosan bekerül a programok közé. Az étterem étlapján fele-fele arányban van jelen a magyar
illetve nemzetközi a konyha. Mindig
lesznek sörspecifikus ételeik. És mindig lesz helyben főzött kézműves sör
is asztalon.
Varga József (57) a ház sörfőzőmestere nem az utcáról érkezett,
negyvenhárom éve foglalkozik sörgyártással. Amilyen veretes lett söréletpályája, olyan véletlenül került be és

érettségizett le a budapesti Kőbányai
Sörgyár tőszomszédságában lévő Bercsényi Miklós Szakközépiskolában a
Zalai megyei Szepetnekről származó
fiatalember. Kilenc hónap kőbányai
és három év nagykanizsai sörgyári
munka után 25 évesen csoportvezető státuszt kapott az 1985-ban alapított Martfűi sörgyárban, ahol részt
vett a technológia beszerelésében és
beüzemelésében. Egyike volt annak
a hét sörfőző mesternek, akik Martfűn beindították a sörgyártást. Évekig
az ő receptjei alapján gyártották saját
termékeiket – Arany Hordó, Saladin, Royal 11, Royal 14 –, és ő felelt a
licence sörök – Gold Fassl, Ottakinger, Kaiser, Heineken - receptúráinak
betartatásáért is. A Heineken érában
már termelési igazgatóként dolgozott.
Tíz év húsipari kitérő után 2017. január 1-én lett a Sörárium főzőmestere,
ahol feladata a sörportfólió összeállítása. Jelenleg négyféle sört gyártanak.
A Szőke Tisza pils kategóriájú világos sör. A Szolnoki Olaj barna des�szert sör. A Zagyva zamatos, édeskés,
téli sör. A Kincsem egyszerű lager
sör, amely véleménye szerint kiváló
alapsöre lehet a tervezett gyümölcsös
söröknek. Jelenleg csak csapolt söreik
vannak. A ház sörtermékkoncepciója: a Szőke Tisza és a Szolnoki Olaj
állandó gyártásban lesz, a másik két
sört pedig variálni fogják. Készülnek
a meggyes sör bevezetésére illetve egy
búzasört is összeállítanak majd.
A névadásnak náluk is története van.
A Szőke Tisza egyértelmű, a Szolnoki
Olaj viszont facebook szavazás eredménye lett. A Sörárium elindított egy
névadó kampányt, ahol Szolnokjellemző sörnevet kerestek. Sok javaslat
érkezett, ezek közül választották a ki
a Szolnoki Olaj nevet. Azt, mely az
ország egyik legjobb, többszörös magyar bajnok kosárlabdacsapatának is
a neve.
Nomen est omen.
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Etyeki sörgasztronómia
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Radányi Orsolya
Határozott és céltudatos üzletasszonyként ismerik Radányi Orsolyát a helybeliek. Ha az Etyeki
borvidéken sörről esik szó, szinte mindenkinek a sörfőzdéje jut az eszébe elsőként. A fiatal vállalkozó (a ma Szent
Istvánról elnevezett) egykori Kertészeti Egyetem élelmiszeripari karán
tanult, majd kétéves ösztöndíjjal a
Genti Állami Egyetem élelmiszer-tudományi karán volt ösztöndíjas. Itt
ismerkedett meg a belga sörkultúrával, az ottani sörökkel. A kellemes
ismeretség okán lassan körvonalazódott az elhatározás: ezt itthon is meg
kell honosítani. A megvalósításban az
egyetem óta segíteti párja, Zsolt is, aki
csak erősítette benne a lassan kibontakozó terveket. Persze sörforradalom
is kellett hozzá, ami felgyorsította a
megvalósulást. Méghozzá Etyeken, a
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fővároshoz közeli neves borvidéken.
Orsolya párjával együtt szerencsésnek is mondhatja magát. Amit
a sörről, a sörfőzésről tudni kell, két
egyetemen is tanulta, ám ahhoz, hogy
mit jelent a kulturált sörfogyasztás, a
jó sörök megismerése, az első lépéseket Belgiumban tette. De nemcsak
ezt az érzést, hanem a jó sörök elkészítésének tudományát is hazahozták
Belgiumból. Tudását az ottani kisebb
és nagyobb sörfőzdékben, a gyakorlatban is megtapasztalták. Etyeken
telepedtek le és néhány, nagy élelmiszeripari cégnél eltöltött év után úgy
érezték: saját vállalkozásba kezdenek.
Úgy számítottak, az Etyeki borvidéken, a Gasztrosétányon, a borhoz
kötődő fesztiválokon és a piknikeken lesz helyük a jó minőségű, egyedi etyeki kézműves söröknek is. Lett.
Etyekiként nem is gondolkodtak más
helyszínen, hiszen itt minden együtt
állt ahhoz, hogy új kínálattal bővítsék

a gasztronómiai kínálatot. Etyeken
már volt bor, pálinka, szörp, lekvár,
csoki, sonka, most a sörrel tették teljessé a választékot. Ezzel új színt vittek
a fővároshoz közeli, szép fekvésű település életébe.
Orsolya kis helyi sörtörténetben foglalja össze a vállalkozás
kezdeteit. „A kilencvenes évek eleje
még sörsivatagként volt jellemezhető”, aztán hirtelen megszaporodtak a
sörfőzdék, egyre-másra jelentek meg
a különböző házi sörök. A kezdeti
gyors fellendülést, a hazai sörforradalmat visszaesés követte: csupán a
2000-es években állt be a kiszámíthatóbb piaci egyensúly. Orsolyáék
2013-ban határozták el, hogy most
érett meg a helyzet a vállalkozásuk elindítására: 2015végén már le is főzték
az első etyeki kézműves sört. Zsolt a
know how kialakításában, gyakorlati tanácsokkal segítette Orsolyát, aki
meg is valósította a konkrét elképze-

léseket. Fontos volt, hogy a technológiának mindenben megfelelő üzemet
alakítsanak ki. Ezt zöldmezős beruházásban, új üzem építésével oldották
meg. A sörkínálat kialakításában a
teljességre törekedtek, széles portfóliót hoztak létre, hogy minden kategóriában legyen termékük. Van könnyű
pilzeni, a láger sörök mellett angol típusú, ale sör, szűretlen, narancshéjjal,
korianderrel ízesített belga búzasör,
amerikai IPA és porter sör is.
A téli szezonban erősen komlózott etyeki sörkülönlegességeket is
kínálnak – az ünnepi alkalmakhoz
illően. Nagy sikere volt például a tavaly készített kávés-vaníliás imperiál
stoutnak, vagy nyári szezonban a málnás bajor búzasörnek. De más seritallal is szép sikereket értek el – mutat
Orsolya az iroda egyik falára, amelyet
elismerő oklevelek díszítenek. A röpke, de eredményes sörös múlt beszédes bizonyítékai.
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Orsolya nem titkolja: a jó
sörnek is kell a cégér. Az Etyeki Sörmanufaktúrában ezt az egyedi címkékben találták meg. „Az ötletet egy
bécsi bolhapiacon vett házi nyomdakészlet adta, ami egyedi figurákat és
antik grafikákat tartalmazott” – derül
ki a titok nyitja. A „modern tradíciót” kifejező rajzok, a csatos üvegek, az
egyes sörfajták nevei és vizuális megjelenése egységes arculattá állt össze.
Ez az etyeki kézműves sör, amiből az
első teljes gazdasági évben már 65
ezer litert főztek le. Mottójuk: élősör
– friss élesztőkultúrával, palackban
utóerjesztett sörkülönlegesség szűrés
és pasztőrözés nélkül. A kulcsszó az
utóerjesztett sör, amit palackozás előtt
kevés élesztő és cukor hozzáadásával
érnek el. Ebben rejlik a sajátos íz világ
is: a szűretlen, pasztőrözetlen sörök
őrzik meg legjobban a finom ital természetes ízét, illatát, aromáját.
A technológia persze nem
minden. Ahogy mondani szokták,
adj egy receptet tíz sörmesternek és
kapsz tízféle sört. Ez az etyekire is
jellemző: megvan a kiváló minőségű,
tisztított és lágyított víz, a minőségi

maláta, élesztő és komló, mégis sok ben eladott etyeki készítményt. A
minden múlik a sörmester „hangula- helyi gasztronómiai kínálatot ezek a
tán” is. Csőke József az évek alatt a sörök teszik teljessé.
sörfőzés megbízható mesterévé nőtte
ki magát: a gazdag kínálat, az kísérletezés és az újítások sikere részben
neki is köszönhető.
S ha már gasztronómia, Orsolya a belga élményeihez is vissza-vis�szanyúl. „Az ottani sör- és ételpárosítások megmozgatták a fantáziánkat.
A helyi gasztronómiai attrakciókon a
manufaktúránk is részt vesz a változatos sörkínálattal. Azt is tudjuk, melyik
sörhöz milyen étel illene leginkább. A
manufaktúrában is szervezünk bemutatókat, látogatást. Ekkor inkább a különböző sajtokkal egészítjük ki a sörkóstolást, de mindegyik sörhöz van
néhány jó ötletünk.” A házigazda a
Bohém Pilzenihez például a burgonya
tócsnit ajánlja egy csipet borssal: édes
és csípős egyben, jól illik a pilsenihez.
A 30 °C elnevezésű, mérsékelten keserű, könnyű, száraz belga ale, 30°C
alatt és felett is kellemesen hűsítő ital:
ehhez fűszeres sajtokat ajánlanak.
Érdemes megemlíteni az Etyek-IPA
sört, mint a legnagyobb mennyiség-
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Sokszínű sörvilág

Hazánkban több ezer ember
főz otthon sört. Ez olyan ősi igény,
mint pálinkát főzni, bort készíteni,
csülkös pacalt, marhalábszár-pörköltet alkotni vagy kolbászt tölteni.
Ezek a férfias alkotókedv és szabadságvágy békés területei tele mosol�lyal, baráti kapcsolattal, a pihentető kikapcsolódás óráival. Az állam
annyival támogatja a házi sörfőzést, hogy évi ezer literig nem vet
ki adót.
A házi sörfőzők egyike sem
magányos harcos, hiszen a dolog
lényege, hogy valakinek megmutassuk a saját főzetünket, és ez a
személy a legritkább esetben az
asszony. A sok otthoni főzőnek lehetősége nyílik különböző webes
felületeken információt, ötletet,
receptet cserélni, konzultálni, sőt
egyesületi keretek között mozogni.
Az Első Magyar Házisörfőző Egye-
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sület gondozásában 2016-ban megjelent a Sörfőzés otthon, egyszerűen című könyv, ami nagy segítség a
pályakezdő főzőknek. Az egyesület
elnöke, Bajkai Tibor, alias Tibeer
a sörforradalom egyik motorja, a
házifőzők versenyeinek sokszoros
győztese abszolút és speciális kategóriában, összekötő kapocs a sörös
világ különböző szereplői között és
mind e közben szakmai disputákban olyan tekintély, akire hallgatnak a sörözők zajában is.
A sör készítéséhez nincs
szükség feltétlenül különösebb infrastruktúrára: egy gáztűzhely, egy
lábas és egy szelepes tartály elegendő lehet hozzá. 2012. január
1-je óta azt sem kell már figyelni,
hogy beleskel-e a konyhaablakon a
finánc, mivel ez is legális tevékenység lett. Innentől váratlanul nagy
lendületet vett a vándor- vagy gerilla-sörfőzés műfaja. Ez azt jelenti,
hogy a saját főzde nélküli, otthoni
körülmények között megfelelő gyakorlatot szerzett receptgazdák bekéredzkednek egy sörfőzdébe, ahol

saját alapanyagokkal lefőzik a megálmodott tételt. Az így készült sört
általában az engedéllyel rendelkező
főzde neve alatt adják el, ezért is találkozunk többször fúziós tételekkel, amikor szerepel a kisüzem és a
gerilla neve is a palackon.
A gerillákból és a házi sörfőzőkből szerveződnek a kisüzemi
főzdék. A gerilla beáll a sorba, az
otthonfőző gondol egy merészet.
Elképzelhető, hogy a gerilla vagy
vándorfőző az alkotóművészi tevékenységéhez úgy teremti meg a
pénzügyi alapot, hogy főállásban
elvállal egy főzőmesteri pozíciót valamelyik kisüzemben. Hogy
kisüzemet vagy kézműves főzdét
említünk-e, tulajdonképpen ízlés
dolga. Vannak, akik kerülik a kézműves kifejezést, mert a főzdékben
mégis csak a kóracél tartály és a
precíz, gyakran számítógép vezérelte technológia az úr, és ez mégsem kosárfonás puszta kézzel gyékényből.
Ha rajtam múlna, specifikálnám, sörös környezetben mit jelent

a kézművesség, és félő, fogalmazás
közben kiderülne, hogy a spontán,
illetve az élesztővel történő erjesztés között van a határvonal, ami
nagyon-nagyon messzire vezetne.
Mindenesetre szerencsésebb a kisüzemi megközelítés.
Szóval az otthonfőzők és a
gerillák, akik között bőven van átmenet, egyszer csak egy professzionális főzdében találhatják magukat.
A rendszerváltást követően született főzdék tulajdonosai inkább a
szabad vállalkozás felől közelítették
meg a kérdést. Úgy érezték, végre a
saját lábukra állhatnak és kipróbálhatják, milyen a kapitalizmus kicsiben. Ezek a főzdék, bár országosan
ismertek lettek és terítenek is mindenfelé (mint a Fóti, a Szent András vagy a Rizmajer), elsősorban
a helyi beágyazottságnak, illetve a
főváros rendkívüli eltartó erejének
köszönhetik a megmaradásukat és
a sikereiket. Ezeknél a régieknél
nem érhető tetten a gerilla attitűd,
jó sört készítenek, odafigyelnek, értik a szakmát és az üzletet. Ilyen tí-
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pusú a regionális hatókörű zsombói
Häfen, a dombóvári Kissel vagy az
érdi-tárnoki Köleses.
Az újaknál, akik néhány éve
indultak, olykor az üstökös sebessége is tetten érhető. A Hübris 2015ben még gerillafőzdeként nyerte el
a legszebb címke díjat Chorongi
nevű sörével, a következő évben
mindjárt részvénytársasági szinten
társaságot alapítottak, 2017-ben
pedig már az íz tréningek szervezésével terjesztik a kultúrát. Szerény
céljuk, hogy a legvagányabb söröket
készítsék. A Halál nevű sörük például árpa- és rozsmalátával, pörkölt
árpával és angol komlókkal készül
dry stout, a Dr. Béla fűszeres belga
wit, ami zöld kardamom, koriander
és kumkvat (citrofortunella mitis,
amolyan mandarinféle) hozzáadásával készül. A Hübris (hübrisz =
gőg, elbizakodottság) frontembere, Kosztolányi-Baji Zsolt szokta
mondani, hogy a sör kevésbé hizlal,
mint a joghurt. Próbáljunk meg esténként legurítani 3-4 korsóval az
utóbbiból.

Régebbi alapítású, 1995-ben
családi vállalkozásként indult, de a
vándorfőzők előtt a sörforradalom
zászlóbontása óta nyitott, főleg pilseni söreiről híres a jászapáti Guri.
Termelésük kétharmada ma is pilseni, de saját receptúrák alapján is készítenek újhullámos söröket. Guri,
azaz Urbán Imre talán épp a pilseni stílus tökéletes elsajátítása révén,
nagyon strukturált, pontos, kiváló
szerkezetű söröket készít. Porterben, gyümölcsösben, IPÁ-ban, bármiben a legjobbak között vannak.
Piacos szemléletű főzde a
soltvadkerti Kárpi. A Kárpáti család által készített sörök 5% alkohol
alattiak, egyszerű vonalvezetésűek.
A jó ár-érték arányt képviselve a hagyományos pilseni, búza vonalról
újabban elléptek a citrusos aromájú sörök felé. Hasonló megközelítés
jellemzi az 1996-ban indult Szögedi Sörfőzdét. Sokféle kiszerelésben
keresik elsősorban a helyi fogyasztók kegyeit, közben versenyre kelve
a multikkal kijöttek egy alacsony
alkoholtartalmú sörlimonádéval is.
A Bäder Sörfőzde is a korai alapításúak közé tartozik. A
Kiskunfélegyházán 1994-ben létre hozott kisüzem klasszikus lager
sörökkel látta el környezetét, aztán

néhány éve belevágtak az ale-ek készítésébe. Jól eltalált, újhullámos
tételük a Betty Babe, ez a füstös-korianderes belga búzasör. Hasonló
kategóriába tartozik a megbízható
ivósöröket készítő Mályi Ászok. Tegyük hozzá, ők készítették az első
búzasört a kisüzemiek között és az
újhullámos IPA-vonalat is felvették. Széles választékot, különleges
íz világot hoz a magyarhertelendi
Kapucinus Sörfőzde. A régebbi alapítású kisüzemben a gyakori tulajdonosváltások ellenére is töretlen a
kísérletező kedv.
Miskolcon a diósgyőri vár
szomszédságában jött létre a Gyertyános Sörfőzde. A fentebb említett
korai alapítású kisüzemek sorsá-
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ban osztoztak, aztán nagy kedvvel
és bátorsággal ráültek a sörforradalom tajtékos hullámaira. Ezen a
vonalon haladva mára több mint 10
féle gyümölcsös sört és évről-évre
egyre több különleges sört készítenek, széleskörű komló és maláta választék hozzáadásával. Az érleléssel

is szívesen kísérletezve vonták be a
folyamatba a tölgyfa hordókat. Elegáns palackjaik, életigenlő címkéik
teszik vonzóvá finom söreiket.
A fontolva haladók táborát
bővíti az 1992-ben Kerekegyházán
létrehozott Domján Sörfőzde. Saját receptek alapján főznek egyedi íz világú, kellemes ízű és illatú
tételeket. Népszerű a pilseniük és
meggysűrítménnyel erjesztett gyümölcssörük, igen jó az Elefántnak
keresztelt, krémesen lágy barnájuk.
Az újhullámosok nagy lendülettel
induló főzdéje a kiskunhalasi Hopfanatic. A 2013-as rajtot három év
múlva jelentős megtorpanás követte, konkrétan kidobták a régi főzdét
és beállítottak egy újat. Az alapító,
Kiss Tamás népszerű gerilla volt

izgalmas főzetekkel, aki aztán beletanult az üzemi keretekbe. És itt
álljunk meg egy szóra: a sörforradalom vérkeringésének centruma a
főváros. Itt dobban nagyokat a szív.
Az ország többi része periféria. Ha
Kiss Tamás angyalföldi fiú lenne,
ráadásul olyan Vasas-szurkoló, aki
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valamikor a klub sportolója volt,
húszszor nagyobb eséllyel vezethetné be a söreit a XIII. kerületben,
és ennek révén a bulinegyedben,
mint szülővárosában, Kiskunhalason. Minden vidéki főzdének meg
kell tanulnia, hogy arányosan tudják felhasználni az erőfeszítéseiket
a fővárosi jelenlét és a helyi piac
kiszolgálása között. És itt nem a
Budapest-vidék ellentétről van szó,
hanem annak a kimondásáról, hogy
ami Halason még csak öt embernek
tetszik, az a Király utcában már
unalmas.
És itt a kisüzemiek piaci
helyzetéről, valamint az ízlés alakulásáról van szó. A hazai sörkultúrát, miként a sörfogyasztást is a
nagyüzemiek határozzák meg. A
sörügyi nyilvánosság 99%-ban a hazai sörök 0,4%-áról szól, ezért nem
lehetne kiterjeszteni az egész országra azt, amit néhány tucatnyian
mondanak néhány ezer kiműveltnek. A hazai felnőtt lakosság túlnyomó része életében egyszer sem
ivott kisüzemi sört és most nem
csupán az olcsósörös leszakadókról
beszélek, hanem róluk és azokról
is, akik nem lépnek túl a gyári cseh
sörökön, alkalom adtán örömmel
isznak Radebergert, Kilkennyt vagy
Carlsberget. Sőt idetartoznak azok
is, akik a John Bull Pubban kéthavonta egyszer Guinesst kérnek, de

Turák Bakázs
egy kisüzemi portertől már tartózkodnának.
Jelen állás szerint, miként
művelt borivásban, sörben is Szeged az egyetlen üdítő kivétel, ahol
sokan főznek otthon sört, érdek-

lődnek a kisüzemi teljesítmények
iránt, teltházas mindennap a Maláta, a Napfény műterem és a Kapca,
jól működik a kiskörúton a Cirmi
és a Feketesas utcában Turák Balázs
pékből lett borász kitűnő sörsza-
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küzlete, a Sörök Háza.
És ezen a ponton nyitnék
egy virtuális zárójelet, mert a mis�szió előtt, amit Balázs teljesít, mélyen meghajolva, kalap levéve kell
megemlékezni. Képzeljünk el egy
kétszintes kis üzletet, ahol 400 féle
sört lehet kapni. Van itt többek között japán, amerikai, észt, angol
és belga, no meg rengeteg magyar
kézműves.
Amit a Csak a jó sör visz Budapesten, az Szegeden a Turák-féle üzlet. Ez a sör szentélye sok-sok
hittel, szenvedéllyel, alázattal és
ismeretanyaggal. Ezek a tudásközpontok a kisüzemi sörfőzők számára nagyobb hasznot hoznak, mint
maguk a kiváló termékeik, mert
Turáknál például komoly edukáció
zajlik. A betérő számára kinyílik a
nagyvilág, a térképen elhelyeztetnek a sörök és stílusaik, és ebben a
hatalmas kavalkádban egyszer csak
megvilágosodik egy sör, amit épp ő
ajánl. Ez volna a kereskedelem lényege, célba juttatni a terméket, zárójel bezárva.
Visszatérve a sokszínű hazai
sörpalettához, megemlítem Balassagyarmat különlegességét, a Palóc
Sört. Az 1994 óta működő főzde
leghíresebb terméke a Vidróczki
vörös. A Sümegi Sörfőzde konzervatív íz világát élénk esemény-jelenléttel ellenpontozza. A Szentesi
Zentus tulajdonképpen az élelmiszeripari rozsdamentes acél termékeket gyártó és forgalmazó M-Qualita Kft. bemutatóterme. A cég
főként sörüzemek előállításával,
telepítésével foglalkozik szerte a világban. Ebből jött az ötlet, hogy ha
mindenhová gyártanak üzemet, akkor kialakítanak egyet magunknak
is. Zentus János a monda szerint
Szentes város megalapítója, innen
a név. Újak, de egy egészen jó balti
portert már letettek az asztalra.

Egy mondat a forradalomról
Oly sokat említik különböző blogokon, cikkekben, hivatkozásokban a sörforradalmat, ugyanakkor a jól informált néhány száz sörisszán
kívül csak kevesen ismerik a hősöket, akik gyári rekeszekből építették
az első barikádokat a vízízű, üres, semmitmondó sörök diktálta ízléssel
szemben, hogy aztán a valódi komló és az igazi maláta világára nyissanak
ajtót, s mint egy szürrealista filmben, a revolúció utcai zajából egy gazdag,
illatos és izgalmas kertbe vezettek át, szóval olyan kevesen ismerik ezeket
a férfiakat, hogy most bevéssük a nevüket egy virtuális közös korsó üvegfalába: Bart Dániel, Kósa Kolos és Kővári Gergő.
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