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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Jednym z bardzo użytecznych programów wspierających do
mowego piwowara jest system CraftBeerPi. Do jego urucho
mienia wystarczy posiadanie dowolnej płytki RaspberryPi (po

lecana jest wersja 3) oraz garstka elementów dodatkowych.
W celu zrozumienia zasady działania systemu CraftBeerPI ko

nieczne jest przybliżenie, jak wygląda sam proces produkcji do
mowego piwa. Dzięki temu, Szanowny Czytelniku, będziesz mógł 
docenić ułatwienie, jakim jest to oprogramowanie. A przy okazji 
poznać, być może zainteresować się tematyką i wzbudzić podziw 
wśród rodziny i znajomych.

Z CZEGO SIĘ ROBI PIWO 
A raczej z czego się nie robi. Otóż, wbrew powszechnej opinii, nie 
robi się go z chmielu. To tak jakby powiedzieć, że smacznego, krwi
stego steka robi się z pieprzu…

Piwo jest napojem zbożowym, powstałym ze słodu jęczmiennego 
i wody. Do całości dodaje się odrobinę przyprawy, jaką jest chmiel.

Co wpływa na smak piwa

Charakteryzując piwo, można oprzeć się na analizie następujących cech:
 » goryczka,
 » aromat,
 » ilość alkoholu,
 » pełnia smaku.

Za goryczkę odpowiada chmiel. Za aromat - chmiel razem z typem 
użytego słodu. Najciekawszą cechą jest pełnia smaku, którą wyczuwamy 
dzięki obecności tzw. cukrów resztkowych. Brzeczka piwna powstała ze 
słodu, jest mieszaniną cukrów różnej długości. Nie wszystkie z nich mogą 
zostać zjedzone przez drożdże. Te, których nie mogły strawić, pozostają 
w gotowym piwie, nadając mu słodycz i słodowy smak.

DLACZEGO PIWO DOMOWE  
JEST LEPSZE?
Wyrabiając własne piwo, mamy pełną kontrolę nad produktem, 
który dostaniemy. Nie ślęczy nad nami księgowy, który za wszelką 
cenę stara się urwać kilka groszy z kosztów produkcji. Można za
tem opisać cechy piwa domowego.

 » Aromat – piwowar domowy ma możliwość użycia dowolnych 
odmian chmielu. Może również użyć gatunków wprowadzają
cych smak grejpfruta, cytryn, a nawet truskawki.

 » Goryczka – nie musimy oszczędzać na chmielu, więc występu
je tu pełna dowolność. Można uwarzyć wykręcającą szczękę 
IPA, jak i delikatnego Weizena.

 » Mniejsza ilość alkoholu – alkohol jest w piwie domowym pro

duktem ubocznym. Nie dąży się do maksymalizacji jego stęże
nia, a raczej do ukrycia i wkomponowania w całość.

 » Pełnia smaku – piwo domowe zawiera około 34%1 cukrów 
resztkowych, których drożdże nie były w stanie przetworzyć 
– to właśnie one nadają piwu smak. Dla porównania typowe 
„piwo” koncernowe zawiera ich często poniżej 2%2.

Okazuje się, że składniki do produkcji piwa w domu wcale nie są 
trudno dostępne. Czego więc potrzeba?

WODA
Nie oszukujmy się, głównym składnikiem piwa jest woda. Złośliwi 
dodają, że w przypadku niektórych marek – jedynym.

Dla domowego piwowara ważne jest to, by była dobrej jakości. 
Jeśli herbata wychodzi smaczna, piwo też powinno.

SŁÓD
Piwo jest napojem fermentowanym, to znaczy, że zawarty w nim 
cukier zostaje przetworzony na alkohol. Ziarno (zwykle jęczmie
nia) poddawane jest procesowi słodowania. Świeżo zebrane ziarno 
moczone jest w wodzie, a gdy tylko zacznie kiełkować, suszy się je, 
co zatrzymuje proces – od tego momentu staje się słodem. Główną 
różnicą między ziarnem a słodem jest to, że słód zawiera aktywne 
enzymy, które odpowiednio obudzone potrafią zamienić skrobię 
w cukier. Dodatkowo tak otrzymany słód można wyprażyć, otrzy
mując produkt o odpowiedniej barwie.

Rysunek 1. Słód jęczmienny w zależności od stopnia wypalenia (źródło: alibaba.com)

1. W piwowarstwie stosuje się skalę Ballinga, przyjmując 1°Blg = 1% cukru (wagowo).

2. Celem piwa koncernowego jest wytworzenie napitku o jak największej zawartości alkoholu jak 
najmniejszym kosztem. Stąd producentom zależy, żeby drożdże zjadły cukry „do zera” i nic się nie 
zmarnowało. Smak? Kto by się tym przejmował. Mniej cukrów resztkowych to też mniejsza potrzeba 
użycia chmielu, czyli znów taniej!

Open Source w służbie ludzkości, 
czyli jak inżynier warzy piwo
Skandal! To jest nie do pomyślenia, by inżynier stał z łychą i ręcznie mieszał za-
wartość garnka, jednocześnie pilnując temperatury. Logicznym jest, że lepiej 
spędzić zimowe miesiące, dłubiąc w garażu, by potem wszystko się działo SAMO 
i pozwoliło zaoszczędzić kilka cennych minut. A jak to zrobić najprościej? Wyko-
rzystać gotowe rozwiązania Open Source! I piwo robi się samo...
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