HUMNOVÉ A
SPECIÁLNÍ
SLADY
Tradice od 1899

Humnová sladovna
Záhlinice

HISTORIE

Záhlinický pivovar byl založen v roce 1895 a první
výstav piva byl v roce 1896. Hned od svého vzniku
proslul nejen výrobou zajímavého pivního moku, ale
stal se i vyhledávaným centrem společenského dění
městečka Záhlinic. Protože se pivovar nacházel v
úrodném „kraji bez stínu“ – v oblasti Hané, známé
pěstováním nejkvalitnějších sladovnických ječmenů,
byla zásluhou pokrokového rolníka a dlouholetého
starosty obce Františka Skopalíka (1822 – 1891) součástí
pivovaru – na tehdejší dobu – velká a moderní sladovna
(1899), která vyrábí slad klasickou humnovou
technologií dodnes. Sladovna zpracovává
sladovnické odrůdy jarního ječmene doporučené pro
výrobu českého piva a navazuje tak na tradici zde
vyráběných sladů.

HISTORIE

TRADIČNÍ VÝROBA

CO JSOU HUMNA A PROČ JSOU TAK
DULEŽITÁ PRO NAŠI VÝROBU?

Přehled nabídky
druhů sladů

SLADY HVOZDĚNÉ

slady pražené

TYP

EBC

6
7
8
9
10
11
12

Plzeňský
Pale Ale
Vídeňský
Mnichovský
Melanoidinový
Pšeničný
Žitný

3-5

13
14
15
16
17
18
19

Karamelový světlý
Karamelový standard
Karamelový tmavý
Barvicí
Pražené Žito
Pražený Ječmen
Pražený slad pšeničný

str.

5-7
7-10
15-25
60-80
3-5
3-8
100-120
170-200
300-400
800-1500
500-800
1100-1200
800-1200

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Plzeňský

BARVA

3-5 EBC
CHARAKTERISTIKA
Slady připravené ze sladovnického ječmene hvozděním se používají
pro výrobu piv typu ležáků, konzumních piv a speciálních piv s
různou koncentrací původní mladiny. Mají nižší hodnotu barvy
kongresní sladiny, barvy po vaření, přiměřené proteolytické
rozluštění, dostatečnou aktivitu amylolitických enzymů pro
zajištění dokonalého zcukření rmutů a sladiny.
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ
ležáky
základ pro další druhy piv

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Pale Ale

BARVA

5-7 EBC
CHARAKTERISTIKA
TBD

POUŽITÍ
pale ale
stout, porter

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Vídeňský

BARVA

7-10 EBC
CHARAKTERISTIKA
Vídeňský slad vhodný pro piva ležáckého typu vykazuje díky
odlišnému vedení hvozdění zhruba dvakrát vyšší barvu než
plzeňský slad a můžeme ho tak umístit na hranici mezi světlými a
tmavými slady. Vyšší teploty při hvozdění utváří více produktů
maillardovy reakce, díky čímž dává takto vedený slad pivu
výraznější chuť s chlebnatými tóny a plnou zlatavou barvu.

POUŽITÍ
ležáky, Sváteční piva
piva Märzen

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Mnichovský

BARVA

15-25 EBC
CHARAKTERISTIKA
Tmavé slady mnichovského typu se též nazývají saldy bavorské.
používají se zpravidla pro přípravu tmavých piv. Mají zejména vyšší
hodnoty barvy kongresní sladiny, vyšší obsah bílkovin, nižší
extraktivnost a aktivitu enzymů, výrazné aroma a zvýšené
koncentrace produktů Maillardovy reakce, které vznikají díky
vyšším dotahovacím teplotám při hvozdění.
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ
tmavá / polotmavá piva
ležáky
speciály

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Melanoidinový

BARVA

60-80 EBC
CHARAKTERISTIKA
Melanoidinové slady se používají zpravidla při výrobě tmavých
piv. Na rozdíl od karamelových sladů se docílí při jejich výrobě
vyšší barva, charakteristická chuť a vůně nikoliv zvýšenou
teplotou, ale intenzivnjěším průběhem maillardovy reakce. Mají
čistě sladovou vůni a chuť bez nahořsklé příchutě typické pro
barevné a karamelové slady.
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ
Tmavá / Polotmavá piva
bockbier, weissbier
Amber piva

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Pšeničný

BARVA

3-5 EBC
CHARAKTERISTIKA
Pšeničný slad se používá pro výrobu pšeničných i dalších svrchně
kvašených piv. Na rozdíl od ječných sladů nemá pšenice pluchy a
ve srovnání s ječmenem obsahuje vyšší podíl dusíkatých a
polysacharidických látek.
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ
Pšeničné pivo
svrchně kvašená piva

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Žitný

BARVA

3-8 EBC
CHARAKTERISTIKA
Žitný slad dodává pivu specifické kořeněné tóny
primárně vhodný pro výrobu žitného piva, ale také jako přídavek
sypání do pšeničných a nakuřovaných piv.

POUŽITÍ
žitná piva
pšeničná piva
nakuřovaná piva

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Karamelový
Světlý

BARVA

100-120 EBC
CHARAKTERISTIKA
Karamelové slady se obecně vyrábí z dobře rozluštěného zeleného
sladu v rychlopražicích bubnech při záverečné teplotě 120-180 °C.
Světlý karamelový slad se připravuje mírným pražením při 120°C.
Používá se především k zlepšení pěnivosti, redoxní kapacity a chutí
světlých piv.
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ
tmavá piva
mnichovská piva

MOŽNOSTI DODÁVEK
volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Karamelový
Standard

BARVA

170-200 EBC
CHARAKTERISTIKA
Karamelové slady se obecně vyrábí z dobře rozluštěného zeleného
sladu v rychlopražicích bubnech při záverečné teplotě 120-180 °C.
Střední karamelový slad (standard) se praží při teplotách 130-150°C.
pluchy jsou tmavší, endosperm zrna je sklovitý, žlutý až hnědý
Vůně čistě karamelová a chuť sladká
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ

MOŽNOSTI DODÁVEK

Tmavá piva

volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Karamelový
Tmavý

BARVA

300-400 EBC
CHARAKTERISTIKA
Karamelové slady se obecně vyrábí z dobře rozluštěného zeleného
sladu v rychlopražicích bubnech při záverečné teplotě 120-180 °C.
Tmavý karamelový slad se připravuje pražením až při 180°C.
Chuť je silně karamelová až nahořklá, vůně aromatická
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ

MOŽNOSTI DODÁVEK

tmavá piva

volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Barvicí

BARVA

800-1500 EBC
CHARAKTERISTIKA
Používají se při výrobě silně tmavých piv, jejichž barvy nelze docílit
běžným tmavým sladem mnichovského typu. Připravují se z
hotových, navlhčených sladů upražených s gradací teplot až na
hranici 225°C. Hořkost se sníží po upražení s mírným navlhčením.
Zpravidla se dávkuje pouze v množství 1-2% sypání do druhého
rmutu, případně až po odrmutování.
- Basařová G., sladařství: Teorie a praxe výroby sladu

POUŽITÍ

MOŽNOSTI DODÁVEK

Tmavá piva

volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ SPECIFICKÉ HODNOTY SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

