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. . . do kufla

Szanowni restauratorzy!
 
KtóŜ zna piwoszy lepiej niŜ Wy! 
Z codziennego kontaktu z 
gośćmi Waszych barów Wy 
wiecie najlepiej, Ŝe wymagania 
wobec serwowanego przez Was, 
a dostarczanego przez browary 
piwa ciągle rosną. Są to 
wymagania i oczekiwania, na 
które z pewnością reagujecie w 
sposób najodpowiedniejszy i z 
właściwym sobie 
zaangaŜowaniem. 
Wiecie przecieŜ najlepiej, Ŝe 
zadowolonym będzie tylko taki 
gość, którego oczekiwania 
względem jakości podanego mu 
piwa zostaną zaspokojone lub 
wręcz spełnione z nawiązką. 
Tylko teŜ zadowolony klient 
wróci do Waszej restauracji, 
Waszego pub’u, baru,  czy 
ogródka piwnego na świeŜe 
piwo. 

 
Piwowarzy są Waszym 
partnerem we wspólnym 
przedsięwzięciu: dostarczaniu  

 
Waszym klientom piwa o 
najwyŜszej jakości. Piwowar i 
restaurator pracują ręka w rękę, a 
przyświeca im ten sam cel: 
zawsze najwyŜsza jakość piwa 
gwarantująca rozkosz dla 
podniebienia piwosza. 
Jeśli piwosz zamawia w Waszym 
lokalu swój ulubiony napój, to z 
przyjemnością czeka na 
orzeźwiającą świeŜość 
schłodzonego, czystego, i 
smacznego piwa. 
Piwowarzy w swoich browarach 
czynią, co tylko w ich mocy, aby 
sprostać oczekiwaniom 
przyjaciół piwa i odpowiedzieć 
na nie stałą i najwyŜszą jakością 
swoich produktów. Począwszy 
od odpowiedniej jakości 
surowców, poprzez nowoczesną 
technologię browarniczą oraz 
wielorakie środki gwaranujące i 
podnoszące jakość, aŜ do 
starannego magazynowania i 
właściwego transportu swoich 
produktów do piwnicy Państwa 
lokalu gastronomicznego. 
Wszystko to po to, by osiągnąć 
ostateczny efekt: niczym 
niezmąconą przyjemność 
spoŜywania piwa w gastronomii. 
Jednak przynajmniej tak samo 
waŜne, jak naleŜyta staranność w  
procesie produkcji piwa, jest 
właściwe obchodzenie się z 
piwem, prawidłowa technika 
wyszynku i odpwiednie 
podawanie tego delikatnego 
napoju. Rozpoczyna się ono juŜ 
od właściwego zmagazynowania 
piwa w Waszej chłodni,  poprzez 
dbałość o prawidłowe i regularne  

 

 
czyszczenie przewodów 
piwnych, aŜ po zwrócenie 
szczególnej uwagi na nienaganną 
czystość kufli i pokali. Bowiem 
tylko piwo, o które się naleŜycie 
zadbało, będzie rzeczywiście 
czystą rozkoszą dla podniebienia 
prawdziwego piwosza. 
Jako Wasz partener w 
gastronomii przygotowaliśmy tę 
broszurę, która ma na celu 
krótko i zwięźle przekazać 
najwaŜniejsze informacje 
dotyczące prawidłowego 
wyszynku i serwowania piwa. 
Będziemy radzi, jeśli stanie się 
ona rodzajem abecadła i 
uŜywanego codziennie poradnika 
dla wszystkich restauratorów, 
którym leŜy na sercu jakość piwa 
oraz zadowolenie klientów. 
Wszystko jedno, czy będzie to 
stary wyga, czy teŜ świeŜy 
narybek w gastronomii, kaŜdy 
znajdzie tu z pewnością wiele 
waŜnych uwag i poŜytecznych 
porad. 
śyczymy wielu sukcesów w 
gastronomii oraz dalszej 
owocnej i partnerskiej 
współpracy z browarami!
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Rzecz najwaŜniejsza: zadowolony gość. 
 

wszystko czysty smak. 
Taki smak uzyskują niemieccy 
piwowarzy właśnie i 
niezmiennie najlepiej, stosując 
cztery tradycyjne składniki: 
wodę, słód, chmiel oraz droŜdŜe, 
i to bez jakichkolwiek 
dodatków, czy polepszaczy. 
Tylko z tych 4 składników 
warzy się w Niemczech ponad 
pięć tysięcy róŜnych piw. 
Spragniony piwosz moŜe być 
mimo tej róŜnorodności pewien, 
Ŝe w spoŜywanym piwie jest 
tylko to, co w nim rzeczywiście 
być powinno. 

 

Przyznajmy, gdyby nie było 
regulacji prawnych
dotyczących czystości 
warzonego piwa 
(Reinheitsgebot z 1516 roku) 
niektórym piwowarom Ŝyło by 
się wygodniej. 

Mogłoby się jednak wtedy 
okazać, Ŝe wylano by 
przysłowiowe dziecko z 
kąpielą. To bowiem, co cenią 
sobie w swoim piwie 
niemieccy piwosze, ich 
europejscy sąsiedzi, a nawet 
ludzie w najodleglejszych 
zakatkach świata, to był, jest i 
będzie jego naturalny, a nade 

 



            . . . do kufla 

… zadowolony gość. 

 

 

Czyste surowce podstawą 
dobrego piwa. 

 
Chmiel nadaje piwu jego 
wytrawno-aromatyczny smak. 
Wpływa on przy tym dodatkowo 
na trwałość piwa i stabilność 
piany i to w sposób naturalny,  
bez konieczności dodawania do 
piwa środków chemicznych. 
Słód nadaje piwu jego charakter, 
pełnię smaku i kolor. 
Powstaje on w słodowni w 
procesie kiełkowania wybranych 
rodzajów zbóŜ, z reguły 
jęczmienia, ale w przypadku 
niektórych rodzajów piwa 
równieŜ pszenicy, Ŝyta lub 
orkiszu. 
DroŜdŜe czynią z piwa napój 
alkoholowy, poniewaŜ 
doprowadzają brzeczkę do 
fermentacji. Są one najbardziej 
ekonomicznym surowcem w 
produkcji piwa: rozmnaŜają się 
podczas fermentacji, po niej zaś 
gotowe są do ponownego uŜytku. 
Woda stanowiąca ok. 90% 
piwa jest jego głównym 
składnikiem. Do produkcji piwa 
uŜywa się tylko wody o 
najwyŜszej jakości. Dlatego teŜ 
wiele browarów posiada własną 
studnię lub Ŝródło. 
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Schłodzony zamiar: prawidłowy wyszynk 
piwa rozpoczyna się juŜ w chłodni. 
 
 
✔ Prawidłowy wyszynk piwa 
rozpoczyna się juŜ w 
Państwa chłodni. Oznacza to, 
Ŝe chłodnia powinna być 
zawsze uporządkowana i 
utrzymana w naleŜytej 
czystości. Osiągnąć to moŜna 
przestrzegając następujących 
zaleceń: 
 

✔ W chłodni napojowej 
przechowywać wyłącznie 
napoje. Nie naleŜy składować w 
niej pustych opakowań 
szkalnych, skrzynek z owocami, 
czy warzywami, worków z 
ziemniakami, ani jakiejkolwiek 
innej Ŝywności. 
 

✔  W chłodni powinna 
panować stała temperatura 
utrzymana na poziomie 5 do 
8°C. 
 

✔  W chłodni lub w jej 
bezpośrednim pobliŜu powinien 
znajdować się dopływ i odpływ 
wody. 
 

✔ Beczki naleŜy przechowywać 
w chłodni tak, by opróŜniano 
najpierw KEG’i starsze. NaleŜy  
przy tym jednak pamiętać o tym, 
by beczki ze świeŜej dostawy 

pozostawić do schłodzenia 
i uspokojenia na 24 do 48 godzin 
(czas zaleŜy od pojemności 
beczki).  
 

✔ Przewody piwne naleŜy 
poprowadzić z chłodni do kranu 
pionowo lub w systemie   
samoopróŜniającym się. 
Zwisające węŜe piwne mogą 
powodować problemy 
higieniczne oraz utrudniać 
wyszynk. 
 

✔ UŜywać odpowiednio 
konserwowanych i   
utrzymanych w nienagannej 
czystości głowic czerpalnych.
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 Optymalnie urządzona chłodnia na KEG’i 
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Orzeźwiająca przyjemność: dwutlenek węgla.
 
Powstały w wyniku    
fermentacji, właściwy piwu 
dwutlenek węgla określa 
naturalną świeŜość napoju i ma 
decydujący wpływ na tworzącą 
się na prawidłowo nalanym 
piwie pianę. Do wyszynku piwa 
z beczki uŜywa się dwutlenku 
węgla z butli. Konieczny jest on 
z jednej strony do wydobycia 
piwa z beczki i doprowadzenia 
go kranu, z drugiej jednak strony 
ma on przeciwdziałać 
uwalnieniu się z piwa 
wspomnianego, naturalnego, 
piwnego dwutlenku węgla. 
Wyszynk piwa odbywa się 
zatem pod ciśnieniem. 
Aby zapewnić klientom 
rozlewane z beczki piwo o stałej 
jakości, naleŜy ustalić i ustawić 
właściwe ciśnienie robocze CO2 
(odczytuje się je na manometrze 
reduktora pośredniego). Ustala 
się je biorąc pod uwagę 
zaleŜność pomiędzy ciśnieniem  

 
sycącym, a ciśnieniem 
wytłaczającym piwo z beczki. 
Ustawionego przez fachowca 
ciśnienia roboczego zasadniczo 
nie naleŜy juŜ zmieniać. 
Określone i ustawione dla 
danego rodzaju piwa ciśnienie 
zaleca się zapisać na etykiecie 
samoprzylepnej i nakleić na 
tablicy montaŜowej. Ciśnienie 
sycące wylicza się według 
zawartości dwutlenku węgla w 
piwie i temperatury panującej w 
miejscu przechowywania piwa. 
Z reguły naturalna zawartość 
CO2 w piwie to 4,5 do 5,5 g/l 
dla piwa typu Pilzner oraz 
innych piw dolnej fermentacji, a 
5,5 g/l i więcej dla piw 
pszenicznych. 
Ciśnienie wytłaczające piwo z 
beczki zaleŜne jest przede 
wszystkim od wysokości na jaką 
trzeba podnieść piwo z beczki do 
kranu. 
W określonych przypadkach  

 
moŜe okazać się sensownym 
uŜycie gazów mieszanych 
(dwutlenek węgla z azotem) 
zamiast czystego  CO2. Decyzja 
taka powinna być jednak podjęta 
po konsultacji z fachowcem w 
zakresie techniki instalacji do 
wyszynku piwa lub z browarem. 

 

 

 



 
                       … do kufla



Z beczki . . .

    Z odpowiednim naciskiem:  
                kaŜdemu piwu optymalne ciśnienie. 

 
Zawór dla własnego 
bezpieczeństwa 
 
PoniŜej kilka zaleceń 
dotyczących bezpiecznego  
obchodzenia się z 
dwutlenkiem węgla: 

✔ Zaabrania się  
manipulowania przy 
zaplombowanym zaworze 
bezpieczeństwa reduktora 
CO2. 

✔ Zabrania się uŜywania  
butli CO2 w pozycji  
leŜącej. W takiej pozycji 
istnieje moŜliwość 
przenikania płynnego 
dwutlenku węgla przez 
zawór reduktora CO2 do 
 
 
 
 
Właściwie zainstalowana 
butla CO2 
 
 
 

 
 
 
 
 
KEG’a. W przypadku takim, na 
skutek zbyt wysokiego ciśnienia 
w beczce, moŜe dojść do jej 
rozerwania. 

✔ UŜywaną w pozycji pionowej 
butlę CO2 naleŜy koniecznie 
zabezpieczyć przed upadkiem 
stosując odpowiedni uchwyt 
przymocowany do ściany. 

✔ Kontrolować regularnie 
szczelność przewodów, 
przyłączy i armatury (specjalny 
spray do sprawdzania 
ewentualnych nieszczelności). 
NaleŜy pamiętać, Ŝe ulatniający 
się dwutlenek węgla moŜe mieć 
negatywny wpływ na zdrowie, 
prowadzić do jego utraty lub 
nawet do śmierci. 
 
 

 
 
 
 
 
Ciśnienie robocze ustawia się 
śrubą regulacyjną reduktora 
pośredniego. Główny reduktor 
CO2 ma za zadanie zredukować  

 
wysokie ciśnienie panujące w 
butli CO2 (zaleŜnie od 
temperatury ok. 60°C) do  
ciśnienia dopuszczalnego dla 
instalacji piwnych (z reguły 1,0 
do 3,0 bar). Przekręcając śrubę 
regulacyjną zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara zwiększamy 
ciśnienie. Jeśli chcemy 
zmniejszyć ciśnienie, naleŜy 
przekręcić śrubę regulacyjną 
przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara oraz na krótko zwolnić 
zawór bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

Uwaga: Ciśnienie robocze za 
reduktorem nie moŜe 

przekraczać 3 bar. 

 

Überdruckmessgerät 
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Zalecenia u Ŝytkowe dotycz ące obsługi zbiorników gazowych pod 
ciśnieniem oraz instalacji piwnych.  
Tabliczkę z poniŜszymi zaleceniami zawiesić na stałe w pobliŜu instalacji. 

Uwaga niebezpiecze ństwo!  
Butlę CO2 ustawić pionowo i zabezpieczyć uchwytem CO2 przymocowanym do ściany. W Ŝadnym wypadku nie 
podłączać butli CO2 bez reduktora do instalacji piwnej. Podłączenie takie doprowadzi do rozerwania pojemnika z 
napojem. 
W pomieszczeniu, w którym ustawiona zostanie butla CO2 naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. Brak 
wystarczającej wentylacji w takim pomieszczeniu grozi uduszeniem. 
 
Butlę CO2 podłączać tylko wtedy, kiedy: 
 
- pomieszenie jest odpowiednio wentylowane i zaopat rzone w urz ądzenie ostrzegaj ące obsług ę 
  w przypadku ulatniania si ę gazu; 
- butla CO2 (1) ustawiona jest w pozycji pionowej, zabezpieczona uchwytem CO2 (3) przymocowanym 
  do ściany i chroniona przed niebezpiecznym dla niej pod grzaniem; 
- instalacj ę zaopatrzono w dopuszczony do niej reduktor CO2 (4)  z zaworem bezpiecze ństwa (5); 
- zawór bezpiecze ństwa reduktora CO2 jest  zaplombowany i sprawny; 

 
Wymiana butli CO2. 
(Koniecznie zachować kolejność wykonywanych czynności) 
- wymienianą butlę CO2 (1) wolno wyjąć z uchwytu CO2 (3) dopiero po zamknięciu zaworu butli CO2 (9), 
  odłączenia reduktora CO2  (4) poprzez odkręcenie jego nakrętki CO2 (7) i nakręceniu kołpaka ochronnego (2); 
- instalowaną butlę CO2 (1) zabezpieczoną kołpakiem ochronnym (2) naleŜy przy uŜyciu odpowiedniego 
  mocowania, np. uchwytu CO2 (3) zamocować w pozycji pionowej tak, by wykluczyć moŜliwość jej upadku; 
- zdemontować kołpak ochronny (2); 
- przy uŜyciu odpowiednich narzędzi i zastosowaniu właściwie uszczelnionej nakrętki CO2 (7) 
  przyłączyć reduktor dwutlenku węgla (4) do butli CO2 (1). Zwrócić przy tym szczególną uwagę 
   na uszczelnienie połączenia. 
- zamknąć zawór kulowy reduktora (8), otworzyć całkowicie zawór butli CO2 (9) i sprawdzić szczelność! 
- otworzyć kurek zaworu kulowego reduktora (8) jeśli przewód CO2 podłączony jest do głowicy czerpalnej; 
- sprawdzić szczelność pozostałych przewodów; 

 
 



     Z beczki . . . 

 

Dobre połączenie: tylko właściwe prowadzi do celu. 

  

Na przykładzie systemu flach demonstrujemy poniŜej jak naleŜy podłączyć głowicę z beczką typu KEG. 
Pozostałe systemy, takie jak kombi, czy korb funkcjonują analogicznie. 

 

 

 

 

 

Zdjąć plastikowy kapsel 
ochronny, którego nie naleŜy 
wyrzucać, lecz zachować do 
zabezpieczenia opróŜnionej 
juŜ beczki. 

Dźwignię głowicy wcisnąć w dół 
otwierając tym samym piwny i 
gazowy zawór zwrotny głowicy. 
MoŜna rozpocząć wyszynk piwa. 
JeŜeli głowica zaopatrzona jest w 
zawór kulowy naleŜy go po 
nałoŜeniu głowicy otworzyć, a 
przed jej zdjęciem zamknąć. 

Fitting i głowicę przemyć 
bieŜącą wodą oraz przeczyścić 
głowicę przeznaczoną do tego 
celu, specjalną szczotką. 

Aby zdjąć głowicę naleŜy jej 
dźwignię odciągnąć do góry i 
zsunąć głowicę z fittingu KEG’a. 
NałoŜyć na fitting kolorowy kapsel 
ochronny. 

Nasunąć do oporu połączoną z 
przewodami piwnym i CO2 głowicę na 
fitting KEG’a. W przypadku głowicy 
korb naleŜy wsunąć ją w otwór fittingu i 
lekkim obrotem zamknąć połączenie. 

Beczka typu KEG w 
przkroju: higienicznie i 
wygodnie. 
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Dobre połączenie … 
 
UŜywany obecnie system KEG 
umoŜliwia proste połączenie beczki z 
przewodami (na rys.: fitting i głowica 
typu korb). 
 



Z beczki . . . 

 
 

Czysta przyjemność: bezproblemowy wyszynk  
z zadbanej instalacji. 
 
Zaleca się codziennie 
czyszczenie kranów i wylewek 
(uŜywać do tego celu gruszkę do 
czyszczenia kranów) oraz 
oczywiście ociekaczy, 
zlewozmywaków oraz szczotek 
do mycia kufli i pokali. 
Wylewkę kranu naleŜy ponadto 
dezynfekować. Do czyszczenia 
szczotek uŜywać specjalnego 
środka do usuwania 
gromadzącego się na niej osadu 
piwnego. Regularnie czyścić 
zlewozmywaki oraz urządzenia 
do mycia szkła 
gastronomicznego. W Ŝadnym 
wypadku nie wystarcza zwykłe 
spuszczenie popłuczyn.  Przy 
zmianie beczki zawsze przemyć 
głowicę, usuwając z niej resztki 
piwa, a dopiero po tym 
podłączyć nową beczkę. 
Czyszczenie mechaniczne 
instalacji piwnych jest 
niewystarczające. Zaleca się 
przeprowadzanie czyszczenia 
chemicznego lub chemiczno – 
mechanicznego. Niweluje ono 
tworzące się na ściankach 
przewodów  osady, a co 
najwaŜniejsze, ma działanie 
dezynfekujące. Istotnym jest 
przy tym przestrzeganie 
zalecanych przez producenta 
stęŜeń roztworów myjących  i 
czasów ich działania w 
instalacji. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Czyszczenie chemiczne odbywa 
się obecnie w sposób wygodny i 
pewny dzięki zastosowaniu 
urządzeń z automatycznym 
systemem dozowania. 
Optymalnym sposobem 
czyszczenia przewodów 
piwnych jest mycie chemiczno – 
mechaniczne. Działanie środka 
chemicznego wzmacniane jest tu 
przez pracę piłeczek 
serwisowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tego typu czyszczenie 
przeprowadza się przy uŜyciu 
specjalnych urządzeń typu Bevi 
Mini Max, czy Bubble Craft. 
Częstotliwość czyszczeń zaleŜy 
od róŜnych czynników. 
Zasadniczo zaleca się 
czyszczenie przewodów 
piwnych oraz rozłoŜonych na 
części głowic i kranów, w 
cyklach tygodniowych. 
Do czyszczenia naleŜy rozłoŜyć 
głowicę na jej części składowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby to uczynić naleŜy najpierw 
zdjąć dźwignię. Trzpień w 
głowicy typu flach i kombi 
wyjmuje się zazwyczaj poprzez 
wyciśnięcie go z korpusu 
głowicy w dół. W głowicach 
typu korb wyciska się go z 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
korpusu w górę. NaleŜy zdjąć 
uszczelki. Przy uŜyciu specjalnej 
szczotki i gorącej wody przemyć 
poszczególne części. Lekko 
nasmarować uszczelki i 
ponownie złoŜyć głowicę. Za  
czystość instalacji powinien czuć 
się odpowiedzialny przede 
wszystkim właściciel restauracji i 
to nawet wtedy, kiedy 
czyszczenie przeprowadzją firmy 
zewnętrzne. 

 

 

 

 

RozłoŜony kran kurkowy 

Uwaga: Podczas czyszczenia 
przewodów piwnych naleŜy 

zawsze pamiętać o 
przemyciu głowicy i kranu. 

Zaleca się codzienne 
przepłukanie kranu bieŜącą 

wodą. 

Szczotki uŜywane do czyszczenia 

instalacji. 

Urządzenie do czyszczenia 
chemiczno – mechanicznego. 

UŜycie pompki ręcznej do codziennego 
płukania kranu 



 
    … do kufla 

 
 

… bezproblemowy wyszynk z zadbanej instalacji. 
 
RozłoŜona głowica (wersja z głowicą flach zaopatrzoną w zawór kulowy). 

           



Z beczki . . . 

Niezmącona radość: czyste kufle – podstawa rozkoszy 
dla podniebienia piwosza. 

Do mycia szkła 
gastronomicznego naleŜy 
uŜywać specjalnych środków 
czyszczących, które moŜna 
nabyć w hurtowniach 
gastronomicznych. W 
przeciwieństwie do zwykłych 
detergentów domowego uŜytku, 
nie wpływają one negatywnie na 
właściwości piany piwnej. 
Szklankę naleŜy myć z 
dodatkiem specjalnego środka 
myjącego w ciepłej wodzie. Po 
myciu właściwym przepłukać 
szklankę czystą, zimną wodą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do takiego mycia konieczny jest 
zlewozmywak dwukomorowy. 
Zlewozmywak jednokomorowy 
wystarcza wtedy, kiedy 
uŜywamy zmywarki do szkła 
gastronomicznego lub 
urządzenia do ręcznego mycia 
kufli i pokali. 
Nigdy nie naleŜy wycierać szkła 
gastronomicznego wewnątrz. 
Szklankę po myciu ustawić do 
suszenia na macie ociekowej lub 
ociekaczu i pozwolić jej 
wyschnąć przy zapewnieniu 
dostępu cyrkulującego 
powietrza. Generalnie nigdy nie 
naleŜy dotykać palcami 
wewnętrznych powierzchni 
szklanek

 

 

Prawidło umyta szklanka 
pokryta jest 

równomiernie wodą … 

… a pite z niej piwo 
pozostawia na jej 

obwodzie charakte-
rystycznie pierścienie 

z piany 

 

Na powierzchni 
nieprawidłowo 
umytej szklanki 
tworzą się poje-
dyncze krople. 

 

Innym znakiem Ŝle 
umytej szklanki są 
pęcherzyki CO2 
przywierające do 
ścienek szklanki. 



. . . do kufla 

Czyste kufle: podstawa rozkoszy dla podniebienia 
piwosza.
(dotyczy to równieŜ szklanek 
brudnych w czasie ich zbierania 
ze stolów), poniewaŜ nawet 
najdrobniejsze resztki tłuszczu 
mogą później zniszczyć piankę 
piwną. 
 
ŚwieŜa woda w trosce o 
czystość. 
Oczywiście nie naleŜy wylewać 
resztek napojów do napełnionego 
wodą zlewozmywaka. NaleŜy je 
wylewać bezpośrednio do 
odpływu zlewozmywaka np. przy 
pomocy specjalnego lejka. 
Do komory zlewozmywaka 
naleŜy stale doprowadzać świeŜą 
wodę (stosować rurki 
przelewowe). AŜeby nie 
rozwodnić zbytnio środka 
myjącego znajdującego się w 
wodzie, zleca się stosowanie 
dozownika, mocowanego na 
ściance zlewozmywaka pod 
powierzchnią wody za pomocą 
przyssawki. 
Zalecamy stosowanie urządzeń 
do ręcznego mycia kufli i pokali 

z osobną komorą myjącą i 
oddzielną komorą do płukania 
szkła. Urządzenia tego typu 
zajmują stosunkowo mało 
miejsca, a przy właściwym ich 
uŜytkowaniu pozwalają na 
utrzymanie szkła w naleŜytej 
czystości, poniewaŜ jego 
płukanie odbywa się pod bieŜącą 
wodą. NaleŜy oczywiście zadbać 
o to, by kilka razy dziennie 
wymieniać wodę w komorze 
myjącej. NaleŜy koniecznie 
utrzymywać w nienagannej 
czystości samo urządzenie, a w 
szczególności jego szczotki. 
Optymalnie naleŜałoby po dniu 
roboczym rozłoŜyć urządzenie na 
części, gruntownie je umyć, a 
szczotki wymoczyć w roztworze 
środka do usuwania osadu 
piwnego i przepłukać czystą 
wodą. ZuŜyte szczotki 
wymieniać na nowe. 

Na rynku dostępne są 
oczywiście równieŜ 
automatyczne zmywarki do 

szkła gastronomicznego. Na 
skutek działanie wysokiej 
temperatury i stosunkowo 
długiego czasu mycia (2-3 
minuty) osiąga się przy ich 
uŜyciu znakomity rezultat 
mycia. Stosując je naleŜy 
koniecznie przestrzegać 
zaleceń producenta 
dotyczących dozowania 
środka myjącego. RównieŜ w 
przypadku zmywarek naleŜy 
koniecznie dbać o ich czystość 
oraz serwisować je zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
ZaleŜnie od twardości 
uŜywanej wody naleŜy 
przedsięwziąć odpowiednie 
środki przeciwdziałające 
powstawaniu kamienia (filtry, 
uzdatniacze). 

 

 

 

 



   Z beczki . . . 

Słowo o ukoronowanym 
pianą piwie 
Wbrew obiegowym 
przekonaniom nie potrzeba 
„siedmiu minut” do nalania 
dobrego piwa o właściwej 
zawartości dwutlenku węgla i 
ukoronowanego piękną pianką. 
Przeciwnie, fachowo i szybko 
nalane piwo smakuje o wiele 
świeŜej poniewaŜ zawiera swój 
naturalny, pierwotny dwutlenek 
węgla. Warunkiem jest jednak, 
Ŝe zachowane zostaną reguły 
utrzymania czystości i prawidła 
techniki wyszynku. 

RóŜne typy kranów do 
wyszynku  
NajwaŜniejsze typy kranów to: 
1 Kran kurkowy. Jest on 
najczęściej stosowanym, 
klasycznym typem kranu. Jego 
budowa jest prosta, a składa się 
on z korpusu, kurka z uchwytem,  
nakrętki lub kołpaka  
zatrzaskowego oraz wylewki z  
nakrętką. 
2 Kran kolbowy. Składa się on z 
korpusu, w którym otwieranie i 
zamykanie się kranu powoduje 
przesuwająca się kolba. 
3 Kran z kompensatorem. Stosuje 
się go w przypadkach 
szczególnych, kiedy np. 
konieczne jest uŜycie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prawdziwie po królewsku: ukoronuj piwo pianą. 

Do połowy napełnioną szklankę 
pozostawic na ok. 1 minutę. 

Przepłukaną zimną wodą 
szklankę trzymać pod w pełni 
otwartym kranem, tak (tu: kran 
kurkowy), by piwo spływało po 
ściankach pokala. 

RóŜne typy kranów do wyszynku 
piwa. 



. . . do kufla 

          … ukoronuj piwo pianą. 

 

 

wyŜszego ciśnienia (piwo 
pszeniczne). W kranie tym 
wbudowano podłuŜny 
kompensator, który 
przesuwając się w korpusie 
kranu tworzy okrągły przepust. 
Jego wielkość, a tym samym 
ilość przepływającego piwa 
moŜna regulować poruszając 
dźwignią kompensatora.  
Konstrukcja kranu 
umoŜliwia bezproblemowy 
wyszynk piwa mimo 
wysokiego ciśnienia. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe przy 
zastosowaniu wysokiego 
ciśnienia roboczego i długim 
czasie wyszynku z jednej 
beczki istnieje 
niebezpieczeństwo 
przekarbonizowania piwa 
(piwo nasycone zbyt duŜą 
ilością CO2. 

Jak unikać kardynalnych 
błędów w czasie 
wyszynku i serwowania 
piwa: 

- w Ŝadnym wypadku nie naleŜy 
zlewać dwóch do połowy 
nalanych szklanek piwa do 
jednego kufla. Powoduje to utratę 
dwutlenku węgla, a dla klienta 
tzw. zwietrzałe piwo; 
- nigdy nie nalewać do kufli piwa 
na zapas, które po ustaniu się, 
zostanie dolane do pełna; 
 - nigdy nie nalewać piwa do 
ciepłej, suchej szklanki; 
- nigdy nie suszyć kufli i pokali 
na szklanej półce, bez dostępu 
powietrza do wnętrza szklanki; 
- noŜe do piany są zasadniczo 
niehigieniczne; 
- piwo, które stało przez noc w 
przewodach oraz pierwsze „piwo” 
po zmianie beczki naleŜy wylać; 

Teraz dolać piwo pozostawiając 
miejsce na pianę. Zasadniczo 
nie naleŜy w czasie nalewania 
piwa zanurzać w nim wylewki 
kranu, poniewaŜ moŜe do niego 
w ten sposób wprowadzić 
powietrze i spowodować 
ulatnianie się dwutlenku węgla. 

Po następnej minucie naleŜy 
szybkim ruchem od i do kranu 
ukoronować piwo pianką. 



     Z beczki . . . 

Wiedzieć jak: fachowo równieŜ z butelki do kufla.

Siła tkwi w regule: O 
pilznerze i innych 
typach piwa: 
Wbrew pozorom równieŜ piwo 
butelkowe naleŜy nalewać 
fachowo. I tylko tak nalane piwo 
będzie się pić z przyjemnością. 
Nabycie umiejętności 
prawidłowego wyszynku nie 
tylko piwa beczkowego, ale i 
butelkowego waŜne jest 
chociaŜby dlatego, Ŝe niektóre 
rodzaje i marki piwa dostępne są 
wyłącznie w butlkach. 
Jak prawidłowo nalać pilznera  
(i wiele innych rodzajów piwa), 
lub np. charakterystyczne w tym 
kontekście piwo pszeniczne, 
pokazano na rysunkach obok. 

 

 

 

Szkalnkę przepłukać świeŜą, 
zimną wodą. 

Schłodzone do temperatury 
ok. 8°C piwo wlać sprawnie 
do szklanki. 

Pozostawić na ok. 1 minutę Dolać piwo do pełna. 



. . . do kufla 

… fachowo równieŜ z butelki do kufla. 

Gwałtownie pieniące 
się piwo pszeniczne: 
 
Piwo pszeniczne zawiera 
szczególnie duŜo CO2, 
dlatego teŜ pieni się 
intensywnie w czasie 
nalewania go do szklanki. 
Dlatego teŜ szczególnie ten 
rodzaj piwa naleŜy nalewać 
umiejętnie. 

 

 

 

 

 

Tak, jak w przypadku 
kaŜdego, innego piwa, 
szklankę przed jej 
napełnieniem naleŜy 
przepłukać zimną, świeŜą 
wodą.  

W czasie nalewania piwa 
pszenicznego do szklanki 

trzymać ją ukośnie, a piwo 
nalewać powoli po 
ściankach, trzymając szyjkę 
butelki przy samym brzegu 
szklanki. Nie wylewać całej 
zawartości butelki na raz, 
lecz zostawić ok. 1 cm piwa 
na dnie butelki. Ruchem 
okręŜnym butelki wprawić 
w ruch pozostałości droŜdŜy 
w piwie i wlać resztkę piwa 
do szklanki. W ten sposób 
droŜdŜe rozejdą się w całej 

szklance, a na piwie 
powstanie piękna pianka.   

Piwa pszenicznego nie 
naleŜy nalewać na raz, 
dotykając przy tym szyjką 
butelki powierzchni piwa. 
Jest to z jednej strony 
niehigieniczne, z drugie zaś 
ma negatywny wpływ na 
powstawanie pianki.

 



Z beczki . . . 

 

 

   Pierwsza pomoc: jeśli napotkamy problem. 
  
 
 
 
 

Zakłócenie MoŜliwa przyczyna Propozycja rozwiązania 
Beczka jest pusta. Podłączyć nową beczkę. 

Zawór kulowy przewodu piwnego 
jest zamknięty. 

Otworzyć zawór kulowy. 

Zatkany przewód piwny (np. 
piłeczką serwisową) 

Usunąć ciało obce i odetkać przewód. 

Przewód piwny jest zagięty. Wyprostować przewód i usunąć problem. 
Zamarzło piwo w przewodzie. Najpierw wyłączyć schładzarkę i odmrozić przewód. 

Następnie skontaktować się z serwisem technicznym. 
Zamarzło piwo w KEG’u. Pilnie obniŜyć temperaturę w chłodni i sprawdzić 

sprawność działania urządzenia chłodniczego. 
Głowica jest niewłaściwie złoŜona. RozłoŜyć głowicę i złoŜyć ją we właściwy sposób. 

Butla CO2 jest pusta. Podłączyć nową, pełną butlę. 
Zawór kulowy dla przewodu CO2 

jest zamknięty. 
Otworzyć zawór kulowy przewodu CO2. 

Ciśnienie dwutlenku węgla jest zbyt 
niskie. 

Ustawić właściwe ciśnienie (w tym celu skontaktować 
się pilnie z serwisem technicznym browaru). 

Zawór zwrotny CO2 (smoczek) jest 
sklejony i uniemoŜliwia 

przedostanie się CO2 do KEG’a. 

Pilnie konieczne jest czyszczenie lub wymiana 
zaworów zwrotnych CO2 (smoczków). 

Nieszczelne przewody CO2. Koniecznie uszczelnić przewody CO2 lub 
skontaktować się w tym celu z serwisem technicznym. 

OstrzeŜenie: ulatniający się CO2 jest bezbarwny i 
bezwonny, a jego wdychanie szkodzi zdrowiu, a w 
niektórych przypadkach moŜe prowadzić nawet do 

śmierci! 

Piwo nie leci z kranu 

Pomyłkowo połączono przyłącze 
CO2 z piwnym  lub odwrotnie. 

Zamontować przyłącza CO2 i piwne we właściwy 
sposób. W przyszłości najlepiej stosować odróŜniające 

się od siebie przyłącza, np. 5/8” dla piwa i 3/4” dla 
CO2. 

Podłączono KEG z piwem 
pszenicznym lub innym, naturalnie 

mętnym piwem. 

Kontynuować wyszynk. 

Zamieniono przewody piwne. Podłączyć właściwie przewody. 
Przewody piwne lub armatura nie są 

czyste. 
NajwyŜszy czas przeprowadzić gruntowne czyszczenie 

chemiczne lub chemiczno-mechaniczne. NaleŜy skrócić 
czas pomiędzy czyszczeniami. 

Nalewane piwo jest mętne 

Zbyt duŜe ciśnienie CO2. Nastawić właściwe ciśnienie dwutlenku węgla. 
Powinien to zrobić serwis techniczny browaru. 

Piwo jest zbyt ciepłe. Najprawdopodobniej piwo nie stało odpowiednio długo 
w chłodni (do schłodzenia KEG’a 50 l potrzeba ok. 48 

godz.). NaleŜy skontrolować rytm podłączania 
KEG’ów z chłodni. Jest równieŜ moŜliwe, Ŝe 

temperatura w chłodni została ustawiona w sposób 
niewłaściwy i powinno się ją obniŜyć. NaleŜy trzymać 

się reguły 5-8°C. Jest to oczywiście trudne przy 
utrzymujących się, wysokich temperaturach na 

zewnątrz i przeciąŜeniu instalacji chłodniczej. NaleŜy 
wtedy przemyśleć moŜliwość montaŜu wydajniejszego 

agregatu chłodniczego.   
Piwo ociepla się w przewodach. Przewód piwny powinno się zaizolować przynajmniej 

otuliną, albo jeszcze lepiej dochłodzić recyrkulacją  
wodną. Jeśli takie są, naleŜy sprawdzić ich stan, 

skuteczność działania recyrkulacji oraz nastawioną 
temperaturę. 

Kufle / pokale są zbyt ciepłe lub 
suche. 

W kaŜdym przypadku szklankę przed nalaniem piwa 
naleŜy przepłukać zimną wodą. Jeśli do mycia szkła 
stosujemy zmywarkę automatyczną, szklanki przed 

ponownym uŜyciem naleŜy ochłodzić. 
Piwo jest wypychane z przewodów 

„skokami”, tzn.  kran w czasie 
wyszynku nie zostaje całkowicie 

otwarty. 

W czasie wyszynku zawsze całkowiczie otwierać kran. 
Zwracać uwagę na to, by w sposób właściwy 

obsługiwać dany typ kranu (kompensator).  

Przewód piwny jest zagięty. Wyprostować i zabezpieczyć przewód. 
Na ściankach przewodów odkłada 

się kamień piwny. 
NajwyŜszy czas, by przeprowadzić chemiczne lub 
chemiczno-mechaniczne czyszczenie przewodów. 

Piwo pieni się zbyt mocno 

Ciało obce pomiędzy fittingiem, a 
głowicą. 

Zdjąć głowicę z beczki,  sprawdzić i ewentualnie 
usunąć ciało obce. 

 

NajwaŜniejsze przykazanie: zachować spokój. Wiele czynników 
moŜe mieć wpływ na to, Ŝe piwo się zachowuje tak, jak powinno. 
PoniŜsze zestawienie pomoŜe szybko znaleźć przyczynę problemu i 
ją usunąć. 



… do kufla 

… jeśli napotkamy problem.  
 

Piwo płynie z kranu zbyt szybko. Prwadopodobnie instalacja piwna jest niewłaściwie 
zaprojektowana. Koniecznie skontaktować się ze specjalistą. 

Ciśnienie CO2 było przez dłuŜszy 
okres czasu zbyt wysokie i piwo jest 

przekarbonizowane. 

W celu opróŜnienia podłączonej beczki naleŜy podwyŜszyć 
ciśnienie. Smak otrzymywanego piwa będzie jednak zafałszowany. 

Dla następnych beczek naleŜy ustawić odpowiednie ciśnienie, 
które powinień zalecić i wyregulować fachowiec. 

Reduktor CO2 jest uszkodzony lub 
ustawiony niewłaściwie. 

Skontaktować się z fachowcem, który powinien reduktor wymienić 
lub właściwie ustawić. 

 

Ciśnienie CO2 jest zbyt niskie. 
Naturalny dwutlenek węgla zawarty w 

piwie ulatnia się z piwa w postaci 
pęcherzy gazowych, które w 

przypadku stosowania kranu z 
kompensatorem mogą prowadzić do 

intensywnego pienienia. 

Ustawić właściwe ciśnienie CO2. Skontaktować się w tym celu z 
fachowcem. NaleŜy zastanowić się, czy uŜycie w tym przypadku 

kranu z kompensatorem jest sensowne. 

Piwo jest zbyt zimne. Temperatura chłodzenia ustawiona jest niewłaściwie i naleŜy ją 
podwyŜszyć. NaleŜy zadbać o utrzymywanie stałej temperatury w 

chłodni, nie przekraczającej wartości 5-8°C. 
Piwo leje się zbyt wolno. Prawdopodobnie instalacja piwna została niewłaściwie 

zaprojektowana. NaleŜy skontaktować się z fachowcem. 
Kufle / pokale nie są wystarczająco 

czyste. 
Wybrać wystarczająco skuteczną metodę mycia i dbać o 

gruntowne czyszczenie szkła gastronomicznego. Myć w zmywarce 
do szkła gastronomicznego. W przypadku stosowania szczotek lub 
urządzeń do ręcznego mycia szkła, szczotki regularnie wymieniać, 

a urządzenie czyścić. Jeśli to tylko moŜliwe, nie przechowywać 
szkła gastronomicznego w kuchni i uniknąć jego kontaktu z 

tłustymi oparami. Nigdy nie chwytać szkła gastronomicznego 
palcami za wewnętrzne ścianki kufli i pokali. Nie polerować 

szklanek. 
UŜyto detergentu wpływającego 

negatywnie na tworzącą się na piwie i 
poŜądaną piankę. 

UŜywać tylko środków myjących  zalecanych do mycia kufli i 
pokali. 

Ciśnienie CO2 było przez dłuŜszy 
okres czasu ustawione na zbyt niską 

wartość. 

Piwo straciło część swojego naturalnego dwutlenku węgla i nie jest 
w stanie utworzyć koronującej je pianki piwnej. Jego smak jest 

zafałszowany i nie powinno być dalej serwowane. W celu 
ustawienia właściwego ciśnienia naleŜy skontaktować się z 

fachowcem. 
Przewody CO2 mają zbyt małą 

średnicę. 
Zlecić fachowcowi zainstalowanie przewodów CO2 o większym 

przekroju. 

Piwo pieni się zbyt słabo. 

Następują przerwy w dostawie CO2. Sprawdzić przewody i jeśli to konieczne skontaktować się z 
serwisem techniczny. 

Na powierzchni kufli, pokali znajdują 
się pozostałości tłuszczu. 

Nawet brudnych szklanek nigdy nie chwytać wewnątrz palcami. 
Stosować specjalne detergenty do mycia szkła gastronomicznego. 
Sprawdzać regularnie skutek mycia kufli i pokali. Przestrzegać 
ogólnych wskazówek dotyczących czystości szkła zawartych w tej 
broszurze. 

Stosowano detergenty niszczące 
piankę piwną.  

Stosować tylko specjalne detergenty zalecane do mycia szkła 
przeznaczonego do podawania w nich piwa. 

Pozostałości tłuszczu w przewodach 
piwnych lub na armaturze. 

Kontrolować instalację piwną i czyścić ją najlepiej chemiczno-
mechanicznie. 

Piankę tworząca się na 
piwie budują duŜe 

pęcherzyki dwutlenku 
węgla. Na skutek tego 

pianka ta jest nietrwała i 
szybko znika z 

powierzchni piwa. 

Elastyczną część przewodów 
czyszczono niewłaściwym 
detergentem. Części te nie nadają się 
do dalszego uŜytku. 

Wymienić przewody piwne. 

Zastosowano niewłaściwe przewody. Wymienić przewody i stosować tylko takie, które mają 
odpowiednie certyfikaty i zostały zalecone przez serwis browaru. 

Stosowano niewłaściwy detergent. Zastosować właściwy. Jeśli to konieczne, wymienić przewody. 

Piwo smakuje dziwnie, 
nietypowo. 

Przewody pociągnięto bez  właściwej 
ochrony przez problematyczne 
środowisko. 

Wymienić przewody umieszczając je w rurze ochronnej. 

Straty CO2 spowodowane przez 
niewłaściwą technikę wyszynku. 

Typowy objaw dla zwolenników tzw. „siedmiominutowego 
pilznera”. NaleŜy przeszkolić personel, jak właściwie nalać piwo 
do szklanki bez strat CO2 i denerwowania spragnionego klienta. 

Nastawiono zbyt niskie ciśnienie 
CO2. 

Ustawić właściwe w porozumieniu z serwisem technicznym. 

KEG był podłączony przez dłuŜszy 
czas bez wystarczającego ciśnienia 
dwutlenku węgla. Naturalnie zawarty 
w piwie CO2 ulotnił się. 

Wymienić beczkę. Skontrolować ciśnienie robocze i sprawdzić 
przewody CO2. 

Piwo jest „zwietrzałe” 

Straty dwutlenku węgla w 
przewodach. 

Pilnie sprawdzić przewody na ewentualne nieszczelności. 

  



Z  beczki . . . 

Wokół instalacji piwnej: małe ABC. 
C 
CO2: 
Chemiczny wzór dla dwutlenku węgla. 
Tworzy się w czasie warzenia piwa i 
jest współodpowiedzialny za 
orzeźwiające działanie piwa. WaŜnym 
jest dlatego, by rozlewać piwo tak, aby 
zachować typową i naturalną dla piwa 
zawartość CO2. ChociaŜby dlatego nie 
wolno stosować praktyk w stylu 
„siedmiominutowego pilznera”, 
dających w efekcie piwo „martwe”. 
Ciśnienie: 
Z przyłączonej do instalacji piwnej butli 
CO2 czerpie się dwutlenek węgla, 
wytwarzając przy tym ciśnienie, które 
zapobiega uwalnianiu się naturalnego 
CO2 z piwa (ciśnienie nasycające) oraz 
tłoczy piwo z beczki przez instalację do 
kranu (ciśnienie tłoczne). Serwis 
techniczny ustawia odpowiednie 
ciśnienie robocze na reduktorze 
pośrednim. Przy wyborze właściwego 
ciśnienie uwzględnia się zawartość 
dwutlenku węgla w piwie, temperaturę 
magazynowanego piwa oraz długość i 
średnicę przewodów piwnych. 
Chłodzenie: 
Dostarczona do lokalu beczka powinna 
odpowiednio długo (do 48 godz.) być 
schładzana do Ŝądanej, a w chłodni 
utrzymywanej na stałym poziomie 
temperatury (5-8°C). 
Czyszczenie: 
Części, które wchodzą w kontakt na 
zmanę z piwe i powietrzem (wylewka 
kranu) naleŜy myć codziennie. Głowica 
powinna być czyszczona przy kaŜdej 
wymianie beczki. Optymalnie naleŜy 
czyścić przewody piwne raz w 
tygodniu. Zwykłe czyszczenie 
mechaniczne nie wystarcza. Zaleca się 
stosowanie czyszczenia chemicznego 
lub chemiczno – mechanicznego. Nawet 
w przypadku zlecania czyszczenia 
firmie zewnętrznej odpowiedzialnym za 
czystość instalacji jest restaurator. 
 

D 
DIN: 
Niemiecka Norma Przemysłowa. 
Normy definiujące między innymi stan 
techniki, do którego odwołują się 
nierzadko regulacje prawne.  

F 
Fitting: 
Fitting zastąpił stosowaną niegdyś 
pipę. W przeciwieństwie do niej jest 
on na stałe zamontowany do KEG’a. 
RozróŜnia się fittingi typu flach, kombi 
i korb. Odpowiednio dostępne są 
głowice typu flach, kombi i korb. 
 

G 
Gazy mieszane: 
Chodzi tu o mieszanki CO2 z azotem, 
których uŜycie w niektórych 
przypadkach moŜe być bardzo 
korzystne. Stosując je moŜna np. 
przeciwdziałać przekarbonizowaniu 
piwa. Dostępne w handlu mieszanki nie 
są tu w wielu przypadkach 
najodpowiedniejsze, poniewaŜ 
zawierają zbyt mało CO2. 

Głowica: 
Głowica jest elementem instalacji 
piwnej przyłączanym do fittingu. Za 
jego pomocą łączy się instalację z 
KEG’iem. Przed kaŜdym przyłączeniem 
głowicę naleŜy przepłukać wodą. Do 
głowicy podłączany jest przewód piwny 
i gazowy. 
 

H 
Higiena: 
Bardzo istotny element prawidłowego 
wyszynku piwa. Instalacja piwna i jej 
bezpośrednie otoczenie muszą być 
utrzymane w nienagannej czystości. 
NaleŜy je regularnie i sumiennie 
czyścić. 
 

K 
KEG: 
Okrślenie to pochodzi z j. angielskiego, 
a oznacza beczkę. KEG wykonany jest 
ze stali nierdzewnej i zastąpił 
wysłuŜoną, pękatą beczkę aluminiową. 
KEG róŜni się od niej tym, Ŝe słuący do 
czerpania piwa fitting jest intergralną 
częścią składową takiej współczesnej 
beczki. Najczęściej uŜywane są KEG’i 
o pojemności 30 i 50 l. 
KsiąŜka serwisowa: 
Według obowiązujących przepisów 
uŜytkowinik instalacji piwnej, w tym 
przypadku restaurator, powinien 
prowadzić ksiąŜkę serwisową dla takiej 
instalacji. Powinny być w nią 
wpisywane wszelkie techniczne zmiany 
wprowadzone do instalacji oraz 
przeprowadzone czyszczenia. 
 
Kran: 
W wyszynku piwa stosuje się kilka 
typów kranów (np. kran kolbowy z 
kompensatorem i bez, kran kulowy oraz 
kran kurkowy). Do osiągnięcia 
określonego celu (np. wyszynk piwa 
pszenicznego) korzystne jest stosowanie 
kranów z kompensatorem. 
Kompensator: 
W kranach z kompensatorem 
wbudowano podłuŜny element zwany 
„kompensatorem”. Przesuwając się 
wewnątrz korpusu kranu tworzy on z 
nim okrągłą szczelinę, której wielkość 
reguluje się przy pomocy uchwytu 
kompensatora. W ten sposób moŜna 
dopasować ten typ kranu do róŜnych 
warunków wyszynku i regulować 
objętość przepływającego przez kran 
piwa. 
 

M 

Magazynowanie: 
W procesie magazynowania naleŜy 
zapewnić właściwą kolejność 
podłączania KEG’ów wg daty ich 
dostawy do magazynu. Punktem 
odniesienia moŜe tu być etykieta z 
datą produkcji umieszczana na 
beczce. Wielkość magazynu powinna 
być tak obliczona, by moŜna było 
schłodzić odpowiednią do potrzeb 
ilość beczek. 
 
 

Mycie szkła: 
Wszystko jedno, czy przeprowadzamy 
je ręcznie, czy przy pomocy prostych 
urządzeń gastronomicznych, czy teŜ w 
zmywarce automatycznej, 
najwaŜniejszym jest, by szklanka była 
czysta, a zatosowany do czyszczenia 
detergent nie wpływał negatywnie na 
piankę piwną. Do mycia dlatego 
stosować tylko specjalne środki do 
mycia kufli i pokali. 
 
O 

Objętość przepływu: 
Ilość płynu, w naszym przypadku piwa, 
które w jednostce czasu przepływa 
przez przewód piwny. Mierzona jest 
ona w litrach na  minutę. Zazwyczaj 
przez instalacje piwne przepływa od 3 
do 5 litrów na minutę (więcej np. na 
duŜych imprezach plenerowych). 
Objętość przepływu zaleŜy od ciśnienia 
roboczego, średnicy, długości i 
przebiegu przewodów piwnych. Zbyt 
duŜa objętość przepływu jest 
niewskazana, poniewaŜ piwo zbyt 
szybko wpływając do szklanki traciłoby 
sporo dwutlenku węgla, a w szkalnce 
pojawiała by się przede wszystkim 
piana. W ten sposób zamiast 
przyspieszyć, opóźnialibyśmy wyszynk 
piwa. Zmniejszyć objętość przepływu 
moŜemy poprzez zastosowanie 
mniejszej średnicy przewodów 
piwnych, wbudowanie kompensatora 
lub skrętki. 
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… małe ABC. 
Oring : 
Oringiem nazywa się uszczelkę stosowaną w 
głowicach, która oddziela od siebie i środowiska 
drogę przepływu piwa i gazu. NaleŜy go po 
kaŜdym czyszczeniu głowicy natłuścić wazeliną 
piwną, zapobiegając tym jego zbyt szybkiemu  
zuŜyciu. Uszkodzone oringi naleŜy 
wymienić, poniewaŜ mogą one być przyczyną 
przedostawania się CO2 do przewodów piwnych 
lub ulatniania się dwutlenku węgla z instalacji 
do środowiska (niebezpieczeństwo dla zdrowia). 
Orzeźwiający efekt:  
W związku z typową dla piwa zawartością 
dwutlenku węgla, w czasie jego picia kubki 
smakowe reagują specyficznym odczuciem 
orzeźwienia. Jeśli piwo rozlewane jest w sposób 
nieumiejętny, moŜe być ono zwietrzałe, a jego 
spoŜywanie pozbawione tego efektu. 
 

P 
Pianka piwna: 
Istotny wskaźnik jakości rozlewanego z beczki 
piwa. Wpływ na jej kształt ma nie tylko 
prawidłowa technika wyszynku, ale przede 
wszystkim dbałość o nienaganną czystość 
szkła gastronomicznego. 
Przekarbonizowanie: 
Nadmierne nasycenie dwutlenkiem węgla piwa 
podczas wyszynku. Ma istotny wpływ na jakość 
piwa. MoŜe prowadzić do problemów w czasie 
wyszynku. WaŜnym jest dlatego, by ciśnienie 
robocze przekraczało ciśnienie nasycenia tak 
minimalnie, jak to tylko moŜliwe. W tym 
kontekście istotnym jest, by podłączoną beczkę 
opróŜnić moŜliwie szybko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   … do kufla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przewody: 
Przewody piwne powinny być pociągnięte 
tak, by mogły bez pomocy dodatkowego 
urządzenia same się opróŜniać (najlepiej 
pionowo). Ich długość powinna być tak 
krótka, jak tylko to moŜliwe. Przewody 
piwne powinny być na całej swojej drodze 
dochładzane (recyrkulacja wodna). 
Piwo butelkowe: 
Zaleca się stosowanie w gastronomii np. 
wtedy, kiedy beczki z danym rodzajem 
piwa nie jesteśmy w stanie sprzedać 
w ciągu 3 dni od otwarcia. 
 

R 
Recyrkulacja schłodzonej wody: 
Składa się ze schładzarki i pythona (węŜe 
piwne i wodne w otulinie). Przewody 
piwne i przewody ze schłodzoną wodą 
biegną obok siebie, przy czym wodne mają 
za zadanie dochładzać linie piwne. NaleŜy 
ją stosować zawsze wtedy, kiedy przewody 
nie przebiagają przez chłodnię lub stół 
chłodniczy. Wahania temperatury na drodze 
z KEG’a do kranu mogą prowadzić do 
zakłóceń w wyszynku piwa. 
Reduktor CO2: 
Przy jego pomocy redukuje się ciśnienie 
pobieranego z butli CO2 dwutlenku węgla 
(ok. 60 barów, a dla stosowanych w 
gastronomii gazów mieszanych 200 barów) 
do odpowiedniego ciśnienia roboczego, 
które dla instalacji piwnych nie powinno 
przekraczać 3 barów. Reduktor taki 
powinien ze względów bezpieczeństwa 
zostać zamocowany na ścianie. Jest 
wskazane, by konieczne dla danej linii 
piwnej lub rozlewanego rodzaju piwa 
ciśnienie ustawić nie na reduktorze 
głównym, lecz na tzw. Reduktorze 
pośrednim. 
Reduktor pośredni: 
SłuŜy do tego, by kaŜdą linię piwną 
zaopatrzyć w odpowiednie dla niej ciśnienie 
robocze. KaŜda linia piwna powinna  mieć 
osobny reduktor pośredni. 
Regulacje prawne: 
Od 1 stycznia 2006 obowiązują w Polsce 
ogólnounijne dyrektywy dotyczące 
higieny w gastronomii, tzw. HACCP. 
 

S 
Skrętka: 
W niektórych instalacjach piwnych stosuje 
się element, który tworzy zwinięta w spiralę 
o małym promieniu rurka piwna. Piwo 
płynąc przez taką spiralę traci ciśnienie 
i wypływa z kranu z mniejszą objętością 
przepływu. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnica przewodów: 
W instalacjach piwnych stosuje się 
przewody o róŜnych średnicach 
(najczęściej 7 lub 10 mm). W 
przypadku lad chłodniczych, w których 
umieszczone są KEG’i spotyka się 
przewody o średnicy 4 mm.  
NajwaŜniejszym jest jednak, by 
przewody były dobrze skalibrowane, tj. 
średnica była identyczna na całej ich 
długości. W przeciwnym przypadku 
mechaniczne czyszczenie przewodów 
będzie trudne lub niemoŜliwe. 
Szkło gastronomiczne do podawania 
piwa: 
Ostatnie, ale bardzo waŜna „stacja” na 
drodze od browaru do klienta. 
Czyszczeniu i dbałości o kufle, pokale 
i szklanki naleŜy poświęcić szczególną 
uwagę. 
 

T 
Tablica montaŜowa: 
Na wykonanej ze stali nierdzewnej 
tablicy montaŜowej moŜna umieścić 
reduktory pośrednie, adaptery myjące, 
uchwyty na głowice, czy np. 
odpieniacze  
Temperatura: 
Zalecana temperatura do 
magazynowania KEG’ów to 5-8°C. 
WaŜnym jest by temperaturę tę 
utrzymywać na moŜliwie stałym 
poziomie. NaleŜy zwrócić teŜ uwagę, 
by taka temperatura panowała nie tylko 
w chłodni, ale równieŜ w przewodach 
piwnych. 
 

Z 
Zawory zwrotne: 
Zabezpieczenia zwrotne są częścią 
głowicy, do której przyłącza się 
przewód CO2. Blokują one moŜliwość 
dostania się piwa do przewodów 
gazowych i przeciwdziała w ten sposób 
powstawaniu problemów 
higienicznych. Zawór zwrotny CO2 
składa się z  jednego lub dwóch 
„smoczków”, których stan moŜna 
kontrolować przez specjalny wziernik.

 
 


