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Bajkai Tibor 



Előző alkalom ismétlése 
2016. október 22.  
 
 9:00 0:10 Ismétlés az első alkalomról                         elmélet  
 9:10 0:20 Előző ízteszt eredményeinek  

kiosztása, megvitatás                                              gyakorlat  
 9:30 0:30 Alap ízteszt II.  

(szükség szerint színteszt ismétlés is)                            teszt  
 10:00 0:50 Sör ízhibák I. elmélet  
 10:50 0:10 AROXA I. (első 4 íz próbája)                        teszt  
 11:00 0:30 AROXA I. (első 4 íz próbája)                 gyakorlat  
 11:30 0:20 23A. Berliner Weisse                               elmélet  
 11:50 0:20 BJCP pontozás módszertana, jellemzések  elmélet  
 12:10 0:30 Berliner Weisse kóstolás, pontozás        gyakorlat  
 12:40 0:10 A nap zárása                                           elmélet  



Mai nap programja 
2016. november 6. 
 
 9:00 0:10 Rövid ismétlés. Hol tartunk?      elmélet 
 9:10 0:20 Íztesztek eredményeinek  

kiosztása, megbeszélés, statisztikák 
 9:30 0:50 Sör ízhibák II.                            elmélet 
 10:20 0:10 AROXA II.                            gyakorlat 
 10:30 0:30 AROXA II.                                  teszt 
 11:00 0:50 21B. Specialty IPA                    elmélet 
 11:50 0:50 Specialty IPA kóstolás,  

pontozólap kitöltése                             gyakorlat 
 12:40 0:10 Zárás                                     elmélet  



Előző alkalom tesztjeinek eredményei 
 Színsorozatok tesztjeinek eredménye: 47 

tesztből 28 hibátlan (60%) 
 Ízfelismerés:  

 16 ismétlés 6 hibátlan (38%) 
 28 dupla higítás 26 hibátlan (93%) 
 Átlag pontszám 8,1 (9,9 a dupla higításban) 

 
Akik eddig minden akadályt maximumon 
vettek:  
 

Bakos Levente 
Balkányi Péter 
Bán Alpár 
Beke András 
Dr. Hegyesdi Katalin Zsófia 
Magyar Zoltán 

Mezei Krisztián 
Négyesi Bálint 
Németh Gábor 
Sajgó Álmos 
Törős István 

 Gratulálunk! 
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Berliner weisse 
Ambruzs Péter

Árr Péter

Bajkai Marianna
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Barla Roland
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Bíró József

Boldis Gergely



Berliner weisse bírálati összegzése 
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Berliner weisse 
Ambruzs Péter
Árr Péter
Bajkai Marianna
Bakos Levente
Balkányi Péter
Bán Alpár
Barla Roland
Beke András
Bíró József
Boldis Gergely
Borbíró András
Böle Balázs
Csepregi András
Fehér János
Dr. Hegyesdi Katalin Zsófia
Horváth Zsolt
Juhász-Nagy Péter
Katona Andrea
Katzler Balázs
Kocsaslijszki Gábor
Kocsis János
Kovács István
Kovács József
Kürthy András
Lénárt Szabolcs
Magyar Zoltán
Marafkó Márk
Maráz Endre
Mezei Krisztián
Mikola Tamás
Módly Márk
Molnár Róbert
Nagy András
Nagy Viktor
Négyesi Bálint
Nemes Anita
Németh Gábor
Németh Tibor
Osváth István
Paulus Marcell
Pupp Csaba
Ruszkai Tamás
Sajgó Álmos
Schmeiszer Krisztián
Siska Márton
Sós György
Szappanos Kristóf
Takács Ádám
Takács Péter
Tőgyi Balázs
Törős István
Vigh Dávid
átlag



Sör ízhibák eredet szerint 
 Alapanyagok 
 Főző eszközök 
 Víz 
 Cefrézés 
 Komlóforralás 
 Hideg oldali higiénia 
 Fermentáció 
 Palackozás 
 Tárolás 



Sör ízhibák csoportosítása 

 Alapanyagból eredő 
 Technológiai hiba 
 Higiéniai hiba 
 Stílus problémák 



AROXA II. 
Mi lesz ma? 



II. alkalommal tesztelt 

Beer essentials kit 
1 Acetaldehid acetaldehyde mint a diszperziós festék, vagy a zöld alma 
2 Malátás-kekszes 2-acetyl pyridine mint a világos árpamaláta, vagy a malátapor 
3 Diacetil 2,3-butanedione mint vaj, vagy vajas pattogatott kukorica 
4 DMS dimethyl sulphide mint édeskukorica, vagy paradicsomszósz 
5 Etil-acetát ethyl acetate mint a körömlakklemosó 
6 Etil-hexanoát ethyl hexanoate mint az alma vagy ánizs 
7 Fémes ferrous sulphate mint a tinta, vagy vér 
8 Komlóolaj hop oil extract mint a komlós ale 
9 Izoamil-acetát isoamyl acetate mint a banán vagy körte 
10 Merkaptán methanethiol mint a csatorna, vagy a rothadó szemét 
11 Fényíz 3-methyl-2-butene-1-thiol  mint a borz, vagy a frissen főzött kávé 
12 Fenolos 4-vinyl guaiacol mint a szegfűszeg, vagy búzasör 

Beer essentials kit 
1 Acetaldehid acetaldehyde mint a diszperziós festék, vagy a zöld alma 
2 Malátás-kekszes 2-acetyl pyridine mint a világos árpamaláta, vagy a malátapor 
3 Diacetil 2,3-butanedione mint vaj, vagy vajas pattogatott kukorica 
4 DMS dimethyl sulphide mint édeskukorica, vagy paradicsomszósz 
5 Etil-acetát ethyl acetate mint a körömlakklemosó 
6 Etil-hexanoát ethyl hexanoate mint az alma vagy ánizs 
7 Fémes ferrous sulphate mint a tinta, vagy vér 
8 Komlóolaj hop oil extract mint a komlós ale 
9 Izoamil-acetát isoamyl acetate mint a banán vagy körte 
10 Merkaptán methanethiol mint a csatorna, vagy a rothadó szemét 
11 Fényíz 3-methyl-2-butene-1-thiol  mint a borz, vagy a frissen főzött kávé 
12 Fenolos 4-vinyl guaiacol mint a szegfűszeg, vagy búzasör 

Beer essentials kit 
1 Acetaldehid acetaldehyde mint a diszperziós festék, vagy a zöld alma 
2 Malátás-kekszes 2-acetyl pyridine mint a világos árpamaláta, vagy a malátapor 
3 Diacetil 2,3-butanedione mint vaj, vagy vajas pattogatott kukorica 
4 DMS dimethyl sulphide mint édeskukorica, vagy paradicsomszósz 
5 Etil-acetát ethyl acetate mint a körömlakklemosó 
6 Etil-hexanoát ethyl hexanoate mint az alma vagy ánizs 
7 Fémes ferrous sulphate mint a tinta, vagy vér 
8 Komlóolaj hop oil extract mint a komlós ale 
9 Izoamil-acetát isoamyl acetate mint a banán vagy körte 
10 Merkaptán methanethiol mint a csatorna, vagy a rothadó szemét 
11 Fényíz 3-methyl-2-butene-1-thiol  mint a borz, vagy a frissen főzött kávé 
12 Fenolos 4-vinyl guaiacol mint a szegfűszeg, vagy búzasör 











Teszt eredmény 

 1 – fényíz 
 2 – etil-acetát 
 3 – fenolos 
 4 – fémes 



Milyen söröket kóstolunk ma? 

 Buxton Imperial Black 
 Rogue Farms Fresh Roast 
 Emelisse Smoked Rye IPA 
 Schneider Hopfenweisse 
 Black Diamond White Witch 

 



Speciális IPA 

A Speciális IPA nem egy konkrét stílust jelöl, inkább egy versenykategóriát. Az ebbe a 
kategóriába nevezett sörök nem kísérleti sörök: olyan, jelenleg előállított sörtípusok 
tartoznak ide, amelyek lehet, hogy megmaradnak a piacon, és az is lehet, hogy nem. Ez 
a kategória egyúttal lehetőséget ad a bővülésre is, hogy a jövőbeli IPA-változatokat (pl. 
Szent Patrik napi zöld IPA, Romulán kék IPA ([lsd. Star Trek], Zima átlátszó IPA) ide 
lehessen nevezni a kategóriák módosítása nélkül. Ezeknek a söröknek az egyetlen 
közös pontja, hogy az IPA (jellemzően az amerikai IPA) stílust meghatározó karakterrel 
és összbenyomással rendelkeznek, de van bennük valamilyen kisebb csavar. 
Az „IPA” kifejezést itt egy bizonyos típusú komlós, keserű sörre használjuk. A speciális 
IPÁ-kra ne használjuk a teljes „India Pale Ale” formát, mivel a múltban ezeket a söröket 
nem szállították Indiába, és sok esetben nem is világosak. A kézművessör-piac viszont 
tudja, mit várjon egy „IPA” jellegű sörtől, ezért a megkülönböztető jelzők ezen a stíluson 
belül értendők. 



Speciális IPA 

Összbenyomás: Az összhatását tekintve felismerhetőek az IPÁ-kra jellemző jegyek - 
komlóhangsúlyos, keserű, száraz -, de olyan jegyekkel is rendelkezik, amelyek megkülönböztetik a 
standard kategóriáktól. Könnyen ihatónak kell lennie, a konkrét stílustól függetlenül. A túlzottan durva 
ízek vagy a nehézkesség tipikusan hibának minősülnek, ugyanúgy, mint az egymással nem összeillő ízek, 
amelyek a komlóból és a többi speciális összetevőből fakadnak. 

Illat: A felismerhető komlóaroma elvárás. A komlók karaktere a speciális IPA konkrét típusától függ. 
Egyéb illatjegyek is jelen lehetnek, de tipikusan a komlóaroma a legerősebb elem. 

Megjelenés: A szín a speciális IPA konkrét típusától függ. A legtöbb típus tiszta, de azok a fajták, 
amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak keményítőtartalmú összetevőket, illetve a hidegkomlózott 
verziók kissé zavarosak lehetnek. A sötétebb típusok opálosak is lehetnek. Jó, tartós hab, amelynek 
színe a speciális IPA konkrét típusától függ. 

Íz: A komlóíz jellemzően a közepesen alacsonytól a magasig terjed, és a jellege az adott speciális IPÁ-
ban tipikusan használt fajtától függ. A komlókeserűség jellemzően a közepesen magastól a nagyon 
magasig terjed, és a jellege az adott speciális IPÁ-ban tipikusan használt fajtától függ. A malátaíz 
általában alacsony-közepes, és a jellege az adott speciális IPÁ-ban tipikusan használt fajtától függ. A 
legtöbb esetben közepesen száraz-száraz lecsengésű. Az erősebb verziókban némi tiszta alkoholíz is 
felfedezhető. A speciális IPÁ-k különféle típusai az adott típustól függően további maláta- és 
élesztőkarakterrel is rendelkezhetnek. 



Speciális IPA 
Kortyérzet: Sima, közepesen könnyűtől közepesen testesig terjedő kortyérzet. Közepes 
szénsav. Az erősebb verziókban előfordulhat némi sima alkoholos melegség. 

Besorolási útmutató: A nevezésnél meg kell adni az erősséget (session, standard, 
dupla). Ha nincs megadva, úgy vesszük, hogy standard erősségű sörről van szó. A 
nevezésnél meg kell adni a speciális IPA konkrét típusát a stílushatározóban felsorolt vagy 
a BJCP weboldalán szereplő ismert típusok közül. A versenyző le is írhatja a speciális IPA 
típusát és fő jellemzőit megjegyzés formájában, hogy a bírálók tudják, mire számítsanak. A 
nevezésnél meg lehet adni a sörben használt konkrét komlófajtákat, ha a versenyző úgy 
érzi, hogy a bírálók nem feltétlenül ismerik fel az újabb komlófajtákra jellemző jegyeket. A 
versenyzők további leírás hozzáfűzése nélkül is megadhatnak a meghatározott IPA-
típusokból összeállított típuskombinációkat (pl. fekete rozs IPA). A versenyzők arra is 
használhatják ezt a kategóriát, hogy olyan IPA-verziót nevezzenek, amely a saját BJCP-
alkategóriájától eltérő erősségű (pl. session amerikai vagy angol IPA), kivéve abban az 
esetben, ha már létezik BJCP-alkategória az adott stílusra (pl. dupla [amerikai] IPA). 

Jelenleg definiált típusok: Fekete IPA, Barna IPA, Fehér IPA, Rozs IPA, Belga IPA, Vörös 
IPA 

Alap statisztika: A típustól függően eltérő Osztályozás erősség szerint: Session – 
ABV: 3,0 – 5,0% 

Standard – ABV: 5,0 – 7,5% 

Dupla – ABV: 7,5 – 10,0% 



Speciális IPA: Belga IPA 
Összbenyomás: IPA a belga élesztő használatából eredő gyümölcsösséggel és fűszerességgel. A 
Belgiumban főzött változatok általában világosabbak és jobban leerjedtek, egy több komlóval főzött 
tripelre hasonlítanak. Ez a sör összetettebb ízprofillal rendelkezik, mint a tipikus IPÁ-k, és az 
alkoholtartalma is magasabb lehet. 

Illat: Közepestől magasig terjedő komlóaroma, gyakran az amerikai vagy újvilági komlófajtákra jellemző 
trópusi és csonthéjas gyümölcsökkel, citrusossággal vagy fenyőillattal. Az európai komlókra utaló virágos 
és fűszeres komlójegyek is megjelenhetnek. A hidegkomlózás eredményeként füves illatú is lehet. 
Visszafogott, gabonás-édeskés malátaillat, legfeljebb kevés karamellával. A gyümölcsös észterek közepes-
magas intenzitással jelennek meg banán-, körte-, almaillat formájában. Könnyű szegfűszeges fenolosság 
érezhető lehet. Néha belga kandiscukros illat is megjelenhet. 

Megjelenés: A színe világos aranyszínűtől borostyánig terjed. A habja törtfehér, mérsékelttől a nagyig 
terjed, és sokáig megmarad. Közepesen áttetsző, de a hidegkomlózott változatok meglehetősen 
zavarosak is lehetnek. 

Íz: Az íze kezdetben közepesen fűszeres és észteres a belga élesztőtörzseknek köszönhetően. Gyakoriak 
a szegfűszeges és borsos ízek. A banános, körtés, almás jegyek is jellemzőek. A komlóíz közepesen-
nagyon intenzív, és az amerikai/újvilági komlókra jellemző trópusi és csonthájas gyümölcsöket, dinnyét, 
citrusokat, fenyőt, illetve a Saaz-típusú virágos és fűszeres ízeket hozza. 

A malátaíz könnyű és malátásan édeskés, néha egy kevés sötétebb vagy karamellmaláta-ízzel kiegészítve, 
de ez utóbbi nem előírás. A keserűség erőteljes, és az élesztőből származó fűszeres ízek is kiemelhetik. A 
korty vége közepesen vagy teljesen száraz, bár néhány esetben némi édesség is keveredik a hosszan 
megmaradó keserűséggel. 

 



Speciális IPA: Belga IPA 

Kortyérzet: A könnyűtől a közepesen testesig terjed, a szénsavasság szintjétől és az egyéb 
összetevőktől függően változik. A karbonizáció szintje közepes-magas. A magasabb 
alkoholtartalmú változatok némi alkoholmelegséggel rendelkezhetnek, bár ez nem feltétlenül 
szembetűnő.  
Megjegyzések: Az élesztőtörzs és a komlófajták kiválasztása kritikus fontosságú, mivel sok 
olyan kombináció van, amelyek ütköznek egymással. 
Történet: Egy viszonylag új stílusról van szó, ami a kétezres évek közepén kezdett 
megjelenni. A házisörfözők és mikrosörfőzdék egyszerűen lecserélték az élesztőt belga 
élesztőre az amerikai IPA receptekben. A belga sörfőzdék pedig több komlót adtak hozzá a 
tripel és világos ale receptjeikhez. 
Jellegzetes összetevők: A tripelekben és az erős világos ale-ekben használt belga 
élesztőtörzsek. Az amerikai változatokban gyakran amerikai vagy újvilági komlókat használnak, 
míg a belga verziók inkább európai komlókat és kizárólag világos malátát tartalmaznak. 
Stílus-összehasonlítás: Egy amerikai IPA vagy dupla IPA és egy belga erős világos ale vagy 
tripel kombinációja. Ez a stílus fűszeresebb, erősebb, szárazabb és gyümölcsösebb lehet az 
amerikai IPÁ-nál. 
Alap statisztika: OG:  1,058 – 1,080 
IBU:  50 – 100 FG:  1,008 – 1,016 
SRM:  5 – 15 ABV:  6,2 – 9,5% 

 



Speciális IPA: Fekete IPA 
Összbenyomás: A sör az amerikai IPA-ra jellemző szárazságot, komló központúságot és íz 
jellemzőket hordozza magán egy annál sötétebb kivitelben, de az erős pörkölt vagy égett íz jegyek 
nélkül. A sötét malátákra jellemző ízek visszafogottan és támogatóan jelennek meg, nem játszanak 
központi szerepet. Az ihatóság a fő jellemzője a sörnek. 
Illat: Közepestől erős intenzitású komló illat, mely gyakran tartalmaz olyan aroma jellemzőket, mint 
a csonthéjas gyümölcs, trópusi gyümölcs, citrus, gyanta, fenyő, bogyós gyümölcs vagy sárgadinnye. 
A hidegkomlózott verziók az előbbieken kívül még rendelkezhetnek virágos, gyógynövényes vagy 
füves illatjegyekkel, azonban ez nem követelmény. A sötét malátára jellemző illatok a nagyon 
alacsonytól a közepes mértékig jelenhetnek meg, adott esetben hordozhatnak kevés csokoládés, 
kávés vagy pirítós jegyeket. A háttérben esetleg érezhető lehet valamennyi tiszta, vagy gyengén 
karamellás, édeskés maláta illat. Jelen lehet a sör illatában gyümölcsösség, ami származhat a komlótól 
vagy észterekből is, jóllehet a semleges erjesztési jelleg is elfogadott. 
Megjelenés: Színe a világos sötét barnától a feketéig terjedhet. Alapvetően tiszta, ugyanakkor a 
szűretlen, hidegkomlózott verziók kismértékben zavarosak lehetnek. Ha áttetsző, akkor nem lehet 
homályos. Jó habtartósságú hab jellemzi, melynek színe a világos sárgásbarnától sárgásbarnásig 
terjedhet. 
Íz: Közepesnél gyengébbtől erős mértékű komlós íz jellemzi, karakterében trópusi gyümölcs, 
csonthéjas gyümölcs, sárgadinnye, citrus, bogyós gyümölcs, fenyő vagy gyanta jegyek érezhetőek. 
Keserűsége a közepesnél erősebben szinttől a nagyon keserűig terjedhet, jóllehet a sötét maláták is 
hozzájárulhatnak az észlelt keserűséghez. Az alapvető maláta íz tiszta, valamint alacsony vagy közepes 
intenzitású és esetleg tartalmaz kismértékű karamell vagy tejkaramell íz komponenseket. A sötét 
maláta ízek az alacsonytól a közepesen alacsony intenzitásúig terjedhetnek, visszafogott csokoládé 
vagy kávé ízek megjelenhetnek, de a pörkölt komponensek nem lehetnek intenzívek, hamu vagy 
égett ízűek és nem üthetnek el a komlózástól. Alacsony vagy közepes mértékű gyümölcsösség (a 
komlókból vagy élesztőből) elfogadott, de nem elvárt. Befejezése száraz, vagy a száraztól egy 
leheletnyivel édesebb. Befejezésében tartalmazhat még egy kevés pörkölt jelleget is, ami 
hozzájárulhat az érzett száraz befejezés kialakulásához, de ez nem elvárt. A keserűség és a komlós íz 
egészen az utóízig kitarthat, de soha sem lehet bántó. Az erősebb verziók esetén megjelenhet 
valamennyi tiszta alkoholos íz is. 



Speciális IPA: Fekete IPA 
Kortyérzet: A kortyérzet sima, közepesen könnyű, közepes test jelentős komló- vagy (főleg) a 
pörkölt maláta okozta fanyarság nélkül. A hideg komlózott verziók kicsit gyantásak lehetnek. 
Közepes mértékű szénsavasság jellemzi. Egy kis krémesség megjelenhet, de nem elvárt. Enyhe 
alkoholos melegség érezhető az erősebb típusoknál (de nem az összes típusnál). 
Megjegyzések: A legtöbb típuspélda átlagos erősségű. Az erős típusokat gyakran nézik nehéz, 
komlós portereknek, ha azokat túl extrémre főzik, amivel így ártanak az ihatóságnak. A komlók 
és maláták kombinációja érdekes összhatást eredményezhet. 
Történelem: Az amerikai IPA első ilyen változatát 1990 körül hozta kereskedelmi forgalomba 
Greg Noonan Blackwatch IPA néven. Nagyobb népszerűségre az Egyesült Államok Északnyugati 
óceáni partvidéken és Dél-Kaliforniában tett szert a 2000-es évek elején-közepén. A stílust 
Cascadian Dark Ale (CDA) néven is ismerik, főleg az Északnyugati óceáni partvidéken. 
Jellegzetes összetevők: Nem keserű (hántolt) pörkölt maláták, amelyek egyrészt színezik a 
sört, másrészt ízesítik azt, de kellemetlen és égett összetevők nélkül. Amerikai és újvilági 
komlófajták, amik nem ütnek el a pörköt malátáktól. Ezeknek a komlóknak jellegzetes karakterük 
van; ettől eltérő karakter is lehetséges, részben, ha azok új komlótípusoktól származnak. 
Stílus-összehasonlítás: Egyensúlyában és összbenyomásban az amerikai dupla IPA-hoz 
tulajdonságait hozza, kiegészítve egy visszafogott pörkölt íz világgal, ahhoz hasonlóval, mint 
amivel a Schwarzbier típusnál is találkozhatunk. Nem annyira pörköltes-égett, mint az amerikai 
stout-ok és porter-ek, teste is vékonyabb, selymesebb és ihatóbb. 
Alap statisztika: OG:  1.050 – 1.085 
IBUs:  50 – 90 FG:  1.010 – 1.018 
SRM:  25 – 40 ABV:  5.5 – 9.0% 
Kereskedelmi példák: 21st Amendment Back in Black (standard), Deschutes Hop in the Dark 
CDA (standard), Rogue Dad’s Little Helper (standard), Southern Tier Iniquity (double), Widmer 
Pitch Black IPA (standard) 



Speciális IPA: Barna IPA 
Összbenyomás: Az amerikai IPA-hoz hasonlóan komlós, keserű és közepesen erős sör, ugyanakkor jellemző rá 
egyfajta karamellás, csokoládés tejkaramellás, és/vagy sötét gyümölcsös karakter, ami pedig az amerikai barna ale-re 
jellemző. A barna IPA megőrzi azt száraz befejezést és vékony testet, ami az IPA-t annyira ihatóvá teszi, mégis 
valamennyivel erősebb íz világú és malátásabb, mint az amerikai IPA, anélkül, hogy édessé vagy nehézzé válna. 

Illat: Közepestől közepesen erős intenzitású friss komló illat, mely tartalmaz egy vagy több amerikai vagy újvilági 
komló aroma jellemzőt, mint a trópusi gyümölcs, csonthéjas gyümölcs, citrus, virágos, fűszeres, bogyós gyümölcs, 
sárgadinnye, fenyő, gyanta, stb. Sok változat hidegkomlózott, így még erőteljesebb friss komló illattal rendelkezik; ez 
előnyös, de nem elvárt. A füves aromák minimális mértékben lehetnek jelen. A közepesnél gyengébbtől a közepes 
mértékig jelenhetnek meg az édeskés-malátás illatok, melyeknek jó egyveleget kell alkotniuk a felhasznált 
komlókkal. Az illatában gyakran érezhető csokoládé, dió, sötét karamell, tejkaramell, pirítós és/vagy sötét gyümölcs 
karakter. Néhány változatban az élesztőből származó gyümölcsösség is érezhető, mindazonáltal a semleges 
erjesztési jelleg is elfogadható. Habár illatában az alkohol megjelenhet, a legjobb, ha ennek mértéke a lehető 
legalacsonyabb. Bármilyen amerikai vagy újvilági komló jelleg elfogadott; folyamatosan kerülnek a piacra új 
komlófajták, amelyek nincsenek kizárva ebből a stílusból. 

Megjelenés: Színe a vöröses barnától a sötét barnáig terjedhet. Alapvetően tiszta, ugyanakkor a szűretlen, 
hidegkomlózott verziók kismértékben zavarosak lehetnek. Közepes méretű, jó habtartósságú hab jellemzi, melynek 
színe krém fehértől sárgás barnáig terjedhet. 

Íz: Közepestől nagyon erős mértékű komlós íz jellemzi, melynek az amerikai vagy újvilági komlókaraktert kell 
tükröznie, mint pl. citrus, virágos, stb. Keserűsége a közepesnél erősebben szinttől az erősen keserűig terjedhet. A 
malátás íz gyenge közepes vagy közepes, alapvetően tiszta, de tejcsokoládés, kakaós, tejkaramellás, diós, kekszes, 
sötét karamelles, pirítósos és/vagy sötét gyümölcsös felhanggal. A maláta karakter és a komlózás összeillik, 
kiegészíti és erősíti egymást, nem üthetnek el egymástól. A maláta íz mértéke majdnem kompenzálja, kiegyenlíti a 
komlókeserűséget és ízt. Alacsony mértékű élesztő okozta gyümölcsösség elfogadott, de nem kötelező. 
Befejezésében száraz vagy közepesen száraz; a maradék cukor jelenléte okozta édeskés íz a semennyitől a 
közepesen alacsony szintig terjedhet. A keserűség és a komlós íz egészen az utóízig kitarthat, de soha sem lehet 
bántó. Az erősebb verziók esetén megjelenhet egy igen alacsony szintű, tiszta alkoholos íz. Nincs pörkölt, égett, 
durván keserű maláta karakter. 

 



Speciális IPA: Barna IPA 
Kortyérzet: Közepesen könnyű, közepes test lágy szerkezettel. Közepestől, közepesen erős 
szénsavasság. Nyers, komló okozta fanyarság nincs jelen. Egy igen csekély, lágy alkoholos melegség 
nem tekinthető hibának, ha nem tolakodó, és az összhatást nem rontja. 
Megjegyzések: Korábban talán az amerikai barna ale (American Brown Ale) egyik alfajtájának 
tekintették, mely erősebb és komlósabb, mint az eredeti termékek, de meg tudta tartani az azokra 
jellemző ihatóságot azzal, hogy elkerüli az édes ízeket, a nehéz testet vagy befejezést. A komló és a 
maláta kombinációja érdekes összhatást tud elérni. 
Történelem: Modernebb neve egy olyan stílusnak, ami már hosszú ideje kedvelt az amerikai házi 
sörfőzők körében, és amit korábban az amerikai barna ale (American Brown Ale) egy komlósabb 
fajtájaként, vagy néhol Texas barna ale-ként (Texas Brown Ale) tartották számon (annak ellenére, 
hogy a stílus Kaliforniából származik). 
Jellegzetes összetevők: A felhasznált alapanyagok az amerikai IPA-éhoz hasonlóak, de közepes 
pörkölésű vagy sötét kristálymalátával, enyhén pörkölt csokoládé-malátákkal vagy más közepesen 
pörkölt színező malátával. Segédanyagként esetleg cukor, többek között barna cukor is 
felhasználható. Amerikai vagy újvilági aroma komlók trópusi gyümölcsös, citrusus, fenyős, bogyós 
gyümölcsös vagy dinnyés stílusjegyekkel. A komló választás és a maláták karaktere összhangban 
kell, hogy legyen – kiegészíteniük és erősíteniük kell egymást, nem üthetnek el egymástól.  
Stílus összehasonlítás: Az amerikai barna ale (American Brown Ale) egy erősebb és keserűbb 
változata, az amerikai IPA-ra jellemző egyensúlyokkal. 
Alap statisztika: OG:  1.056 – 1.070 
IBUs:  40 – 70 FG:  1.008 – 1.016 
SRM:  11 – 19 ABV:  5.5 – 7.5% 
Kereskedelmi példák: Dogfish Head Indian Brown Ale, Grand Teton Bitch Creek, Harpoon 
Brown IPA, Russian River Janet’s Brown Ale 
Tag-ek: high-strength, dark-color, top-fermented, north- america, craft-style, ipa-family, specialty-
family, bitter, hoppy 

 



Speciális IPA: Vörös IPA 
Összbenyomás: Az amerikai IPA-hoz hasonlóan komlós, keserű és közepesen erős sör, ugyanakkor 
jellemző rá egyfajta karamellás, tejkaramellás, és/vagy sötét gyümölcsös karakter.  A vörös IPA megőrzi azt 
száraz befejezést és vékony testet, ami az IPA-t annyira ihatóvá teszi, mégis valamennyivel erősebb ízvilágú 
és malátásabb, mint az amerikai IPA, anélkül, hogy édessé vagy nehézzé válna. 

Illat: Közepestől erős intenzitású friss komló illat, mely tartalmaz egy vagy több amerikai vagy újvilági 
komló aroma jellemzőt, mint a trópusi gyümölcs, csonthéjas gyümölcs, citrus, virágos, fűszeres, bogyós 
gyümölcs, sárgadinnye, fenyő, gyanta, stb. Sok változat hidegkomlózott, így még erőteljesebb friss komló 
illattal rendelkezik; ez előnyös, de nem elvárt. A füves aromák minimális mértékben lehetnek jelen. A 
közepesnél gyengébbtől a közepes mértékig jelenhetnek meg az édeskés-malátás illatok, melyeknek jó 
egyveleget kell alkotniuk a felhasznált komlókkal. Az illatában gyakran érezhető karamell, tejkaramell, 
pirítós és/vagy sötét gyümölcs karakter. Néhány változatban az élesztőből származó gyümölcsösség is 
érezhető, mindazonáltal a semleges erjesztési jelleg is elfogadható. Habár illatában az alkohol megjelenhet, 
a legjobb, ha ennek mértéke a lehető legalacsonyabb. Bármilyen amerikai vagy újvilági komló jelleg 
elfogadott; folyamatosan kerülnek a piacra új komlófajták, amelyek nincsenek kizárva ebből a stílusból. 

Megjelenés: Színe a világos borostyán vöröstől a sötét vörös rézig terjedhet. Alapvetően tiszta, 
ugyanakkor a szűretlen, hidegkomlózott verziók kismértékben zavarosak lehetnek. Közepes méretű, jó 
habtartósságú hab jellemzi, melynek színe a tört fehértől krémszínűig terjedhet. 

Íz: Közepestől nagyon erős mértékű komlós íz jellemzi, melynek az amerikai vagy újvilági komlókaraktert 
kell tükröznie, mint pl. citrus, virágos, fenyős, gyantás, fűszeres, trópusi gyümölcs, csonthéjas gyümölcs, 
bogyós gyümölcs, sárgadinnye. Keserűsége a közepesnél erősebben szinttől a nagyon keserűig terjedhet. A 
malátás íz gyenge közepes vagy közepes, alapvetően tiszta, de malátás-édeskés, közepes-sötét karamelles, 
tejkaramelles, pirítósos és/vagy sötét gyümölcsös felhanggal. A maláta karakter és a komlózás összeillik, 
kiegészíti és erősíti egymást. A maláta íz hátrányosan nem korlátozhatja, nyomhatja el a komlókeserűséget 
és komlós ízeket. Alacsony mértékű élesztő okozta gyümölcsösség elfogadott, de nem kötelező. 
Befejezésében száraz vagy közepesen száraz; a maradék cukor jelenléte okozta édeskés íz a semennyitől a 
közepesen alacsony szintig terjedhet. A keserűség és a komlós íz egészen az utóízig kitarthat, de soha sem 
lehet bántó. Az erősebb verziók esetén megjelenhet egy igen alacsony szintű, tiszta alkoholos íz. 



Speciális IPA: Vörös IPA 
Kortyérzet: Közepesen könnyű, közepes test lágy szerkezettel. Közepestől, közepesen erős 
szénsavasság. Nyers, komló okozta fanyarság nincs jelen. Egy igen csekély, lágy alkoholos 
melegség nem tekinthető hibának, ha nem tolakodó, és az összhatást nem rontja. 
Megjegyzés: Korábban talán az amerikai Amber Ale (American Amber Ale), vagy a dupla vörös 
ale (Double Red Ale) stílus egyik alfajtájának tekintették, mely erősebb és komlósabb, mint az 
eredeti termékek, de meg tudta tartani az azokra jellemző ihatóságot azzal, hogy elkerüli az édes 
ízeket, a nehéz testet vagy befejezést. 
Története: Modern amerikai kézműves sör stílus az amerikai IPA alapjain, de az amerikai 
Amber Ale malátás ízeivel. 
Meghatározó Alapanyagok: A felhasznált alapanyagok az amerikai IPA-éhoz hasonlóak, de 
közepes pörkölésű vagy sötét kristálymalátával, lehetőség szerint enyhén pirítós karakterű 
malátákkal. Segédanyagként esetleg cukor is felhasználható. Amerikai vagy újvilági komlók trópusi 
gyümölcsös, citrusus, fenyős, bogyós gyümölcsös vagy dinnyés stílusjegyekkel. A komló választás 
és a maláták karaktere összhangban kell, hogy legyen – kiegészíteniük és erősíteniük kell 
egymást, nem üthetnek el egymástól. 
Stílus összehasonlítás: Az amerikai Amber Ale és az amerikai Pale Ale közti különbségekhez 
hasonlóan a vörös IPA is abban különbözik az amerikai IPA-tól, hogy a felhasznált sötétebb 
kristálymaláta egy kicsit édesebb, karamellásabb és sötét-gyümölcsös irányba viszi el a sört. Az 
amerikai Strong Ale-től abban különbözik, hogy a maláta profil kevésbé intenzív, a vörös IPA 
teste vékonyabb. A vörös IPA-ra jellemző az IPA-knál megszokott egyensúly, nem billen el a 
barley wine-okra jellemző malátás irányba. A vörös IPA olyan, mint egy erősebb, jobban 
komlózott amerikai Amber Ale száraz befejezéssel, közepesen könnyű testtel és erős komlós 
jegyekkel. 
Alapadatok: OG: 1.056 – 1.070 
IBUs: 40 – 70 FG: 1.008 – 1.016 
SRM: 11 – 19 ABV: 5.5 – 7.5% 
Kereskedelmi példák: Green Flash Hop Head Red Double Red IPA (double), Midnight Sun 
Sockeye Red, Sierra Nevada Flipside Red IPA, Summit Horizon Red IPA, Odell Runoff Red IPA 
 



Speciális IPA: Rozsos IPA 
Általános benyomás: Szándékosan komlós és keserű, közepesen erős amerikai pale ale, 
mely modern amerikai és újvilágbeli komlófajtákat és rozsmalátát használ. Az íz 
komlóhangsúlyos, tiszta fermentációs profillal, száraz lecsengéssel, a maláta pedig támogató 
szerepet kap, segítve a komlókarakterek kreatív választékának bemutatását, előtérbe kerülését. 
Aroma: Kiemelkedőtől az intenzívig terjedő komlóaroma, mely az amerikai vagy újvilágbeli 
komlók egy vagy több jellemzőjét is mutatja, mint például citrus, virág, fenyő, gyanta, fűszeres-
csípős, trópusi virág, csonthéjas és bogyós gyümölcsök, sárgadinnye stb. Sokszor 
hidegkomlózott, ezért friss komlóaromája is van - ez kívánatos, de nem szükséges. A füvesség 
minimális kell legyen, ha egyáltalán jelen van. Kismértékben lehet borsos rozsaromája. 
Alacsonytól közepesen alacsonyig terjedő tiszta gabonás-malátás aroma a háttérben érezhető 
lehet. 
Élesztőből származó gyümölcsösség megfigyelhető lehet egyes változatokban, habár semleges 
fermentációs karakter is elfogadható. Visszafojtott alkoholosság előfordulhat, de jó esetben 
legfeljebb minimális mértékben. Bármilyen amerikai vagy újvilágbeli komlókarakter elfogadható. 
Új komlófajták folyamatos megjelenése várható, nem szükséges korlátozni használatukat. 
Megjelenés: A színe közepes aranyszíntől világos vöröses-borostánosig terjedhet. Alapvetően 
tisztának kell lenne, habár a szűretlen szárazkomlózott változatok kissé homályosak lehetnek.  
Közepes, fehér vagy fehéres hab, jó habtartóssággal. 
Íz: A komlóíz közepestől erősig terjed, és amerikai vagy újvilágbeli karakterű kell legyen, mint 
például citrus, virág, fenyő, gyanta, fűszeres-csípős, trópusi virág, csonthéjas és bogyós 
gyümölcsök, sárgadinnye stb. Közepesen erőstől erősig terjedő komlókeserűség. A malátaíz 
alacsonytól közepesen alacsonyig terjed, és általában tiszta és gabonás-malátás, habár némi 
könnyed karamell- vagy pirítósíz elfogadható. A rozsmalátából származó könnyed, gabonás 
csípősség-fűszeresség jelen kell legyen. Gyenge élesztőből származó gyümölcsösség 
elfogadható, de nem szükséges. A rozsmaláta hozzájárul a száraz lecsengéshez, maradék 
édesség alacsony vagy nem megfigyelhető kell legyen. A keserűség, komlóaroma és szárazság 
jelen lehet az utóízben, de nem durván. Az erősebb változatokban nagyon gyenge, tiszta 
alkoholos íz megfigyelhető lehet. 

 



Speciális IPA: Rozsos IPA 
Kortyérzet: Közepesen gyengétől közepesig terjedő testesség, selymes textúrával. 
Közepestől közepesen magasig terjedő szénsavasság. Nincs durva komlóból származó 
szájösszehúzó hatás. Nagyon könnyed, selymes alkoholmelegség nem hiba, ha az egyensúlyt 
nem borítja fel. 
Megjegyzések: Egy modern amerikai craft sör variációja az amerikai IPA-nak. Rozsmaláta 
karakter észrevehető kell legyen, ellenkező esetben a sört az Amerikai IPA kategóriába kell 
benevezni. A tölgyíz nem elfogadható ehhez a stílushoz - ha a tölgyíz észrevehető, a fával érlelt 
kategóriába kell nevezni a sört. 
Története: A craft sörfőzők komplexitást és változatosságot akartak adni az IPA-ikhoz, ezért 
az alapmalátájuk egy része helyett rozsmalátát kezdtek használni. A rozsos IPA (Rye IPA, RyePA 
vagy RIPA) sok kézműves sörfőzde időszaki kínálatában helyet kap. 
Jellemző összetevők: Alapmaláta: pale ale vagy 2 soros árpamaláta. 15-20% rozsmaláta, 
amerikai vagy újvilágbeli komlók, amerikai vagy angol élesztő tiszta vagy enyhén gyümölcsös 
profillal. Alapvetően csak malátából főzött, alacsony hőmérsékleten cefrézve a nagyobb 
erjeszthetőség kedvéért. A víz karakter a lágytól a közepesen szulfátosig terjed. Kristály 
malátát, ha egyáltalán használ a sörfőző, csak kismértékben szabad, mert nagyobb 
mennyiségben édes utóízt eredményezhet, ami megzavarja a komlókaraktert. 
Stílusok összehasonlítása: Szárazabb és kissé csípősebb-fűszeresebb, mint egy Amerikai 
IPA. A rozsból származó keserűség és csípősség-fűszeresség tovább tart az utóízben, mint az 
Amerikai IPA-ban. Nem rendelkezik a Robberbier intenzív rozsmaláta-karakterével. Néhány 
esetben annyira erős is lehet, mint egy Dupla IPA. 
Főbb statisztikák: OG:  1.056 – 1.075 
IBUs:  50 – 75 FG:  1.008 – 1.014 
SRM:  6 – 14 ABV:  5.5 – 8.0% 

 



Speciális IPA: Fehér IPA 
Összbenyomás: Gyümölcsös, csípős-fűszeres és frissítő változata az 
Amerikai IPA-nak, de világosabb színnel, kisebb testtel, és a belga witbierre 
jellemző élesztőt és/vagy fűszeradalékokat felhasználva. 
Aroma: Közepes gyümölcsös észterek - banán, citrus, esetleg sárgabarack. 
Gyengétől közepesig terjedő csípős-fűszeres aromája lehet, például 
korianderes vagy borsos, mely hozzáadott fűszerektől és/vagy a belga 
élesztőtől származhat. A komlóaroma közepesen alacsonytól közepesig terjed, 
általában amerikai vagy újvilágbeli, csonthéjas gyümölcsös, citrus és trópusi 
gyümölcsös aromákkal. Észterek és fűszerek csökkenthetik a komlóaroma 
észlelhetőségét. Könnyed szegfűszeges fenolosság jelen lehet. 
Megjelenés: Világostól mélyaranyig terjedő szín, általában homályos. 
Közepestől nagyméretűig terjedő, sűrű fehér hab, mely sokáig megmarad. 
Íz: Könnyű malátás íz, esetleg kissé kenyeres. Gyümölcsös észterek közepestől 
erősig terjednek, grapefruithoz és narancshoz hasonló citrus, vagy csonthéjas 
gyümölcs (pl. sárgabarack) ízekkel. Banános ízjegyek jelen lehetnek. A komlóíz 
közepesen alacsonytól közepesen magasig terjed, citrusos vagy gyümölcsös 
jegyekkel. A belga élesztőből származó csípős-fűszeres szegfűszeges ízek 
megfigyelhetőek. Koriander és narancshéj ízek is felbukkanhatnak. A keserűség 
erős, ami közepesen száraz, frissító lecsengést eredményez. 

 



Speciális IPA: Fehér IPA 
Kortyérzet: Közepesen könnyű test közepestől közepesen erősig terjedő 
szénsavassággal. Nem jellemző a szájösszehúzó hatás, habár erősen fűszeres 
példáinál megfigyelhető lehet egy gyenge összehúzó hatás, amely nem lehet 
figyelemelterelő. 
Megjegyzések: Az Amerikai IPA és a witbier keresztezésének craft sörös 
interpretációja. 
Története: Amerikai craft sörfőzők fejlesztették ki a stílust, mely késő téli-
tavaszi időszakos sörként a witbier és IPA kedvelőinek figyelmére is érdemes. 
Jellemző összetevők: Pale és búzamaláták, belga élesztő, citrusos amerikai 
komlók. 
Stílusok összehasonlítása: Belga Wit stílushoz hasonló, ám erősen 
komlózott, akár egy Amerikai IPA. Keserű és komlós, mint egy IPA, de 
gyümölcsös, csípős-fűszeres és könnyed, mint egy Wit. A komlóaroma és 
komlóíz jellemzően nem annyira kiemelkedő, mint az Amerikai IPA-ban. 
Vital Statistics: OG:  1.056 – 1.065 
IBUs:  40 – 70 FG:  1.010 – 1.016 
SRM:  5 – 8 ABV:  5.5 – 7.0% 
Piaci példák: Blue Point White IPA, Deschutes Chainbreaker IPA, Harpoon 
The Long Thaw, New Belgium Accumulation 
Tagek: nagy erősség, világos-szín, felsőerjesztésű, észak-amerika, craft-stílusú, 
ipa-család, specialitás-család, keserű, komlós, fűszeres 
 



A bírálati rendszer & az értékelőlap 

A szöveges értékelésnek tartalmaznia kell: 
• Az érzékszervi tulajdonságok teljes leírását és azok viszonyulását a stílus 
leírásához. 

• Olyan megjegyzéseket, amik építő jellegűek és tükrözik a főzési, 
erjesztési, palackozási és kezelési folyamatokban lévő jártasságunkat. 

• Arra vonatkozó információkat, hogy a nevező miképpen javíthatja a 
nevezett sörét. 

• Építő visszajelzést és bátorítást a versenyzőnek. 

 

A szöveges értékelés NE tartalmazza: 
• Feltételezéseket a főzési eljárásra vagy alkotókra, anélkül, hogy úgy 
kezdenénk a mondatot: „Ha …-t használtad…” vagy „Használtál-e … ? 

• Megfeddő, udvariatlan és/vagy hamis megjegyzéseket. 





Hogyan bíráljunk sört? 
1. Töltsd fel a szükséges információkat az értékelő táblázat 

fejlécébe.  
2. Körkörös mozdulatokkal keverd meg a sört a pohárban. Azonnal 

szagolj bele a pohárba, így az összes illatot el tudod kapni. 
Hosszan, mélyen szívd be, vagy röviden, keveseket szippants. 
Amelyikkel jobban meg tudod állapítani az illatokat. Csak az a 
fontos, hogy legyél következetes, minden sörnél ugyanúgy járj el.  

3. Írd le a kezdeti észlelt illatokat. Figyelj oda minden szempontra: 
maláta, komlók, észterek és más ízek. Bizonyosodj meg róla, hogy 
bizonyos jellemzők érezhetők (vagy a hiányuk), amik a stílushoz 
tartoznak. Pl. Német búzasörnek banán észter és szegfűszeg 
fenolos jellegűnek kell lennie.  

4. Menj tovább a megjelenésre: figyeld meg a sör színét; próbáld 
meg megfogalmazni a színét (arany, sárga, barna, rézszínű, fekete, 
stb.) és vesd össze a stílus elvárásaival. Figyeld meg a sör 
tisztaságát: felhős, zavaros, tiszta, gyöngyöző, opálos. Ismét, mit ír 
elő a stílus? Végül figyeld meg a habot: szín, buborékok mérete, 
tartósság. Sokáig megmarad, vagy hamar összeesik?  

 



Hogyan bíráljunk sört? 
5. Most kóstold meg a sört. Először szerezz benyomást az első 

kortyból, majd hagyd, hogy elidőzzön a szádban, mielőtt lenyeled. 
Figyeld meg a befejezést (amint nyeled) és az utóízt (néhány 
másodperccel később). Figyelj oda a szempontokra: maláta, 
komló, erjedés jellemzői, egyensúly, befejezés/utóíz és egyéb íz 
jellemző. Az ízeken belül próbáld meghatározni a maláta, a 
komlók, az észterek (ha van) típusát. Vedd észre a DMS, diacetil, 
vagy más jellemzők, mint oxidáció, savanyúság, édesség, 
oldószeres íz, stb. jelenlétét, vagy hiányát. Ha jelen vannak, 
kellenek-e, hogy legyenek? Figyeld meg az egyensúlyt az elejétől a 
végéig, egészen az utóízig. A legjobb sörök végig egyensúlyban 
maradnak.  

6. Menj tovább a kortyérzetre; vizsgáld meg a sör testességét 
(vékony, vizes, közepes, telt, vastag), a szén-dioxid mennyiségét, az 
alkoholmelegséget, fanyarságot, vagy egyéb érzetet. Bizonyosodj 
meg róla, hogy a tulajdonság a stílusnak sajátossága-e.  

7. Az összbenyomás részben add meg az általános véleményedet a 
sörről.  



Hogyan bíráljunk sört? 
 Számos fontos dolog van, amit az egész bírálat során észben kell 

tartani. Először is próbáld elkerülni a negatív véleményeket. 
Magadban a sör pozitív tulajdonságait hangsúlyozd, még akkor is, ha 
szörnyű a sör.  

 A pontozásra két fő módszer van: felülről lefelé, vagy az alulról 
felfelé. A felülről lefelé azt jelenti, hogy először eldöntöd, hogy mi a 
sör összpontszáma, majd az egyes szekciókat annak megfelelően 
pontozod, hogy kijöjjön az összpontszám. Az alulról felfelé 
módszernél a szekciók pontszámait döntöd el először és a 
végeredményt egyszerűen összeadod. Bármelyik módszert 
választod is, a pontszámnak a véleményedet kell tükröznie.  

 A pontozólapnak teljes egészében kitöltöttnek, befejezettnek kell 
lenni.  

 Végül, de nem utolsósorban, egy jó sörértékelésnek az érzékszervi 
tulajdonságokon kell alapulnia. A bírálat alatt tartsd meg a 
véleményedet magadnak, és úgy bírálj, hogy a véleményedet 
bármikor meg tudd védeni. 
 



Köszönöm a figyelmet! 
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