Česká „pšenice“
Jistě jste si již stačili povšimnout pozvolné, ale bezpochyby
vzrůstající obliby konzumace méně známých značek piva z ČR.
Povětšinou se jedná o piva regionální z větších a středně
velkých pivovarů, méně častým jevem je pak výskyt a následná
konzumace piv z produkce minipivovarů, vařících pivo
převážně pro vlastní potřebu (přidružené podnikání v oblasti
ubytování, restaurace atd.).
Do popředí zájmu nejen skalních pivařů se v posledních letech dostal a na výrazné pozici se umístil pivovar Svijany z Libereckého kraje. Tento pivovar udělal na tuzemském trhu velký
kus práce a nutno říci, že sortiment z jeho varen vskutku stojí za
ochutnání. Jeho nabídka se celkem brzy ustálila na sedmi
pivech s různou stupňovitostí a jednom pivu pro řidiče, cyklisty
a vozky. Avšak počátkem tohoto léta se na trhu objevilo pivo,
které v našich končinách zatím nemá velkou tradici – weizenbier.
Jedná se o svrchně kvašené kvasnicové a nefiltrované pivo,
jehož základ tvoří pšeničný slad – tedy „kvasničák“, jaký mnozí
z nás znají třeba z alpských zemí, kde je tento mok letitou tradicí. Jak tedy chutná český weizenbier? Letáček nás informuje, že
pivo „má silnou intenzivní chuť, v níž převládá osvěžující chuť
pšenice s nádechem banánu a příjemnou hřebíčkovou vůní“. Tedy pro běžného konzumenta, zvyklého na ječné, spodně
kvašené ležáky něco poněkud nevídaného, možná nevítaného.
Pivo má výrazně světlejší a žlutavější barvu než „běžné desítky“, je stejnoměrně zakalené. Má velice osvěžující chuť, připomínající lehce ovoce, a pivovar k němu dodal na trh i nové
elegantní úzké sklenice, jejichž poněkud vratký tvar potěší každého číšníka. V letních horkých měsících je vychlazený
„weizen“ jistě vítaným nápojem, avšak v rámci večerního posezení je jeho konzumace ve větším množství již diskutabilní.
Obdobné pivo v ČR vaří ještě náchodský pivovar Primátor,
pivovar Herold Březnice a několik minipivovarů. Prvně
jmenovanému je svijanské pivo velice podobné a nabízí se otázka, zda se skutečně jedná o originální počin, neboť oba pivovary
vlastní dnes (relativně nově) jedna společnost, která se dle odborného tisku nevyhýbá ani várce pro druhý pivovar. Doufejme
tedy, že nedojde k dalšímu zničení pivovarnické tradice tak, jak
je to známé z předních nadpivovarů (čti europivovarů), a že
piva z těchto varen, které od sebe dělí zhruba 80 km vzdušnou
čarou, od sebe v budoucnu rozpoznáme.

lin než tabáku, jsou stále čas od času k mání. Pravda, není to
žádná láce – fajnšmekra takové pokouření se vzdálenou vzpomínkou na čtyřicátá, padesátá a šedesátá léta přijde bratru na
500,- Kč. Avšak při troše štěstí se taková nostalgická jízda dá pořídit za zaváděcí dumpingovou cenu kol 300,- Kč. Ale co by
pravý dandy pro takové potěšení neudělal! Pro dandy nekřesťanského ducha doporučujeme výlet do let sedmdesátých a
osmdesátých, vyjde podstatně levněji a zážitky nabízí podobné.
Jen upozorňujeme, že v takovém případě nelze poslouchat dixieland, jazz, swing či rock´n´roll, ale musíte si pustit do palice
vedle nikotinu ještě disco. Ale proti gustu žádný dišputát, říkáme spolu s panem otcem mlynářem.
Redakce úctyhodné dandyrubriky, již právě čtete, se rozhodla za vás, vážení čtenáři, vyzkoušet výše zmíněnou pecku
Chesterfield léta čtyřicátá. Nuže, můžeme všem vřele doporučit. Vůně je i po letech mocná, díky americkému celofánu, s nímž zámořské tabákové společnosti přišly průkopnicky
moudře. Pravda, papírky jsou poněkud zažloutlé a od lepidla
lehce nasládlé. Ale tabák, to je síla! Bere nejen dech, ale i řeč a
v prvním okamžiku též chuť a jasnou mysl, neb se kuřák soustředí na své propálené plíce. Ovšem nikotinový zážitek přináší
i po více než půlstoletí plnohodnotný. A přiznejme, těžko zapomenutelný. Přidanou hodnotou je, že na památku na nostalgický večírek zůstane kuřáku pěkná papírová krabička
z polotuhého kartonu s šuplíkem.
-JEM-

Motáš Tepřík

Dechberoucí kuřivo. Silný veterán
Chesterfield je značka, která proslula mimo jiné tím, že při
prvých zkouškách zvítězila v žebříčku nejškodlivější cigareta na
světě, kdy dokonce trhla Partyzánky, Lípy, Startky i Zory. Potěšitelná zpráva pro každého dandyho je ta, že balíčky z nejlepších
let, kdy se do našich milovaných kouřících trubiček nepřidávaly
naprosté zbytečnosti jako masokostní moučka, rozemleté asijské
oběti orientálních mafií, seno, opadané listí všech možných rostNárodní myšlenka − září 2009
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