Název týmu a usazení

počet získaných bodů

1.) Minipivovar – test rekognoskace pěti druhů sladů (2 body za každý správně určený slad)
2.) Minipivovar – odhad váhy kovového mázu (±0,3kg – 10b., ±1kg – 5b, ±2kg – 2b, ±více – hov…)
3.) Minipivovar – držení kovového mázu na výdrž ( 90s – 10b, 70s – 8b, 50s – 6b, 30s – 4b, 10s – 2b)
4.) Qvíz (správnou odpověď zaškrtněte) (0 – 20 bodů)
Co/Kdo je v pivovarství „ester“?
V kterém okrese se nachází Kostelec nad Č. lesy?
Která ulice se v Kostelci nenachází?
V kterém roce se přestalo vařit na
černokostelecké varně?
Jak se jmenovalo naše město před rokem 1920?
Který pivní styl neexistuje?
Kolik stál půlitr Prazdroje roku 1963?
Co to byla tzv. „pichmašine“? (z němčiny)
Co v kostce znamená zkratka CIP v pivovaru?
Který tlačný plyn se nepoužívá na pivo?
Co v pivovarském oboru není koza/Koza?
Který český pivovar vaří pouze tmavé pivo?
Jak se jmenovalo nealko pivo z pivovaru Most?
Uveďte název blízké obce u Kostelce v rébusu
„Jedeš ode mě, McBealová!!!“ (cca 8 km daleko)
Uveďte název blízké obce u Kostelce v rébusu
„Německá kára u slečny co byla skoro panna“.
Uveďte název blízké obce u Kostelce honosící se
v názvu mužským křestním jménem.
Napište alespoň tři názvy středočeských
minipivovarů.
Napište alespoň tři názvy středočeských
průmyslových pivovarů.
Napište alespoň dvě osobnosti zvěčněné na
pivovarské etiketě či logu.

Toaleta
v pivovaru
Kolín
Příkrá
1967

Sladovnická
lopata
Praha-východ
Příční
1977

Senzorická látka v pivu

Černý Kostelec
IPA
2,50
Požahovací
stroj
Clean In Place

Pačesova Lhota
UPA
3,50
Myčka sudů

Kostelec nad lesy
APA
4,50
Erotická pomůcka paní
sládkové
Centrálně Inteligentní
Pivovar
N2
Známý sládek a pedagog
Černá Hora
Uhlák
Kšely

CO
Zvětralé pivo
Dalešice
Pito

Ostravský
sládek
CO2
Směšovač
Černošice
Mostan

Svatbínská župa
Dvouletky
1987

Oplany
Bohumil
To si každý nalezne sám
To si každý nalezne sám
To si každý nalezne sám

Lahvárenská
pracovnice
Český Brod
Pětiletky
1997
Šmejkalov
EPA
5,50
Nic
Smyšlený název
Sanitace
vzduch
Hranatá varna
U Fleků
Pitomost

