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
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3.

1. správní rada Akciového pivovaru v Záhlinicích (1896)
2. záhlinický rodák František Skopalík přezdívaný "Hospodář" (1822 - 1891)
3. Emanuel von Proskowetz (1818 - 1909) - Skopalíkův současník, který vyšlechtil historicky
první a světově proslulou sladovnickou odrůdu Proskowetzův Haná Pedigree
4. dobový reklamní poutač (Mikoláš Aleš, 1896)

TRADIČNÍ VÝROBA

tradiční postup výroby sladu
SLADOVNICKÝ
JEČMEN

čištění
třídění

VODA
Kyslík

máčení

splavky
odpadní voda

Kyslík

klíčení

teplo
Oxid uhličitý

zlomky, plevy, <2,2 mm
příměsi, prach

zelený
slad

PRAŽENÍ
hvozdění

odkličování

teplo
vlhký vzduch

sladový květ

hotový slad
k odležení

TRADIČNÍ VÝROBA

tradiční postup klíčení na humnech
Postup klíčení na humnech je nejstarším řemeslným způsobem
výroby sladu praktikovaný už v dobách průmyslové revoluce a
dnes se takto slady vyrábí jen na několika místech na světě,
především pak u nás v České republice.
Namočený ječmen putuje z náduvníků přímo na speciální
podlahy humen, kde je lidskou silou rozvrstven rovnoměrně
do nízkých hromad o výšce asi 10-14 cm. Sladmistr pravidelně
sleduje vývoj dané hromady a je schopen vždy přesně
reagovat ať už dokrápěním nebo průběžným kypřením a
předěláváním hromad manuálně tzv. přeorávaním a
vydrováním nebo mechanizovanými maltomobily. Tak mohou
zrna vždy přirozeně dýchat bez možných vnějších stresů
spojených s klíčením ve vysokých hromadách. Tento postup je
proto z principu náročný na lidskou práci, prostory a na
důslednou péči, zkušenosti a expertízu sladmistra.
Odměnou je nicméně flexibilita výroby, kdy je sladmistr
schopen vést hromadu včetně délky klíčení dle specifických
vlastností ječmene a získat tak vysoce kvalitní slad projevující
se v pivu typickou plnou chutí jedinečnou pro tento typ
výroby. Proto je humnový slad tak vysoce ceněnou, žádanou a
nenahraditelnou surovinou ve všech vyspělých pivovarských
regionech světa.
Tak dej Bůh štěstí !

Přehled nabídky
druhů sladů

SLADY HVOZDĚNÉ

str.

slady pražené

TYP

EBC

7
8
9
10
11
12

Plzeňský
Pale Ale
Vídeňský
Mnichovský
Melanoidinový
Pšeničný

2,5-3,5

13
13
14
15
16
17
18
19

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

40-60
100-120

4,5-5,5
7-10
15-25
40-60
3-5

170-200
300-400
800-1500
500-800
1100-1200
800-1000

PRO DALŠÍ INFORMACE KE SLADŮM NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Plzeňský

BARVA

2,5 - 3,5 EBC
CHARAKTERISTIKA
Plzeňské 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 INFORMACE KE SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Pale Ale

BARVA

4,5 - 5,5 EBC
CHARAKTERISTIKA
Pale Ale slady se vyrábí z vhodných odrůd dvouřadého
ječmene tradičně vhodných pro výrobu piva typu Pale Ale.
Mají vyšší hodnotu barvy, nižší obsah dusíkatých látek a nižší
diastatickou mohutnost, než slad plzeňský.

POUŽITÍ
pale ale
stout, porter

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

PRO DALŠÍ INFORMACE KE 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 nimž 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 INFORMACE KE SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
HVOZDĚNÉ

—

Mnichovský

BARVA

15-25 EBC
CHARAKTERISTIKA
Tmavé slady mnichovského typu se též nazývají slady 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 INFORMACE KE 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 INFORMACE KE 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 INFORMACE KE SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Karamelový

Extra světlý / Světlý

BARVA
40-60 EBC (Extra Světlý)
100-120 EBC (Světlý)
CHARAKTERISTIKA
Karamelové slady se obecně vyrábí z dobře rozluštěného zeleného
sladu v rychlopražicích bubnech při vysoké záverečné teplotě.
Extra Světlý karamelový slad se připravuje mírným pražením.
světlé karamelové slady se používají 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 INFORMACE KE 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 vysoké záverečné teplotě.
Střední karamelový slad se praží při mírně vyšších teplotách než
karamelový slad světlý.
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 INFORMACE KE 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 vysoké záverečné teplotě.
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 INFORMACE KE 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.
Hořkost se sníží po upražení s mírným navlhčením. Zpravidla se
dávkuje pouze v množství 1-2% sypání.
V Chuti se projevuje drsností a natrpklostí.
- 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 INFORMACE KE SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Pražené
Žito

BARVA

500-800 EBC
CHARAKTERISTIKA
Pražený slad vyrobený z velmi kvalitního žita
Výroba spočívá v přímém pražení nesladovaného žita při
vysokých teplotách, kdy takto neupravené žito se po upražení v
pivě projevuje optimální hořkostí s obilnými tóny.

POUŽITÍ

MOŽNOSTI DODÁVEK

tmavá piva
Stout

volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ INFORMACE KE SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Pražený
Ječmen

BARVA

1100-1200 EBC
CHARAKTERISTIKA
Pražený ječmen je vyráběn pražením nesladovaného jarního
sladovnického dvouřadého ječmene při vysokých teplotách.
je charakteristický svou ostrou, suchou a tvrdou hořkostí bez
náznaku sladkosti.

POUŽITÍ

MOŽNOSTI DODÁVEK

tmavá piva

volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ INFORMACE KE SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

SLADY
PRAŽENÉ

—

Pražený
Slad Pšeničný

BARVA

800-1000 EBC
CHARAKTERISTIKA
Výroba je obdobná sladu barvicímu, je zde však použito nižších
Teplot. Oproti sladu barvicímu má také více potlačenou drsnou a
natrpklou chuť a vyznačuje se tak relativně větší jemností.

POUŽITÍ

MOŽNOSTI DODÁVEK

tmavá piva

volně loženo
po 50kg v PP pytlích s PE vložkou

PRO DALŠÍ INFORMACE KE SLADU NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE.

