
           Kontrola funkčnosti chladiča
          Kontrola tlaku tlačného plynu

Kontrola čistoty kohútov
Kontrola čistoty umývačky skla

Kontrola nastavení kohútov/prietokov
Vizuálna a senzorická kontrola kvality piva

 PRED ZMENOU PO ZMENE
                      Odrazenie narazeného piva
        Zatvorenie prívodu tlačného plynu

Prepláchnutie a demontáž (iba v prípade 
otočného kohúta) dýzy kohúta vodou

Umytie umývačky pohárov podľa 
odporúčaného postupu

POČAS ZMENY
Prepláchnutie výčapného vedenia 
vodou po každom vyprázdnení suda

Pravidelná kontrola náplne umývačky skla
a koncentrácie umývacieho prostriedku

Pohár musí byť pred načapovaním „pivne“ čistý, aby 
negatívne neovplyvnil vzhľad, chuť a vôňu piva.

POSTUP

Vylej prípadný zvyšok 
piva do odtoku.

Sklo ostrekom opláchni
od hrubých nečistôt.

Potom sklo umy
v kúpeli s kefami.

Nakoniec sklo ostrekom zbav 
umývacieho prostriedku

a týmto ho aj schlaď.

videonávod

ZMESNÝ PLYN N2 : CO2 IDEÁLNY

TLAČNÝ

PLYN

CO2VHODNÝTLAČNÝ
PLYN

Je prirodzenou súčasťou piva, preto je 
vhodný pri vyššej skladovacej teplote.

VZDUCH NEVHODNÝTLAČNÝPLYN

V EÚ nie je odporúčaný, je zdrojom 
značných rizík – oxidácia piva, výrazná 
zmena chuti piva a mikrobiálna infekcia.

Optimálna teplota skladovania 

5 – 10 °C

Čisté a suché prostredie
(bez nebalených potravín)

IDEÁLNA
1 – 4 DNI

AKCEPTOVATEĽNÁ
5 – 7 DNÍ

NEAKCEPTOVATEĽNÁ
8+ DNÍ

ČERSTVOSŤ A SANITÁCIA

Sudové a tankové pivo odporúčame 
vyčapovať do 4 dní od jeho narazenia. 
Maximálny čas narazenia jedného 
suda a tanku je 7 dní.

Sudové pivo 1× za 14 dní
Tankové a nefiltrované pivo 1× za 7 dní

Sanitácia

SKLADOVANIETLAČNÝ PLYN

Nastavte základný tlak na 2 bary a s každými 
10 metrami dĺžky alebo 1 metrom stúpania 
vedenia pridajte 0,1 baru.

Maximálny tlak: 
max. 2,9 baru

Dokonalá ochrana piva pri ideálnych 
skladovacích podmienkach – do 10 ºC.

PENA CEZ OKRAJ POHÁRA – ČIAPOČKA

PENA NIE JE HUSTÁ,
MÁ VEĽKÉ BUBLINY

PENA SE RÝCHLO
ROZPADÁVA

NEZANECHÁVA STOPY PENY,
TZV. NEKRÚŽKUJE

KOVOVÁ, CHEMICKÁ, KYSLÁ 
CHUŤ ALEBO ZÁKAL

BUBLINY
NA STENE
POHÁRA

NEMÁ
SPRÁVNU
TEPLOTU

NA JEDEN ZÁŤAH 

Sklo ostrekom opláchni a ochlaď.

Pivo má krásnu krémovú penu plnú 
piva, ktorá je absolútne jemná a rovná.

Pomaly pootvor kohút a jemne 
načapuj malý objem peny.

Drž kohút pod hladinou, po
dosiahnutí okraja ho rýchlo zatvor.

Ponor kohút pod penu pod uhlom 
45° a naplno otvor prietok piva.
 45°

Štýl je k pivu šetrnejší, pivo nie je rozbité, 
hustá krémová pena je v najlepšej kondícii 

a chráni hladinu piva pred oxidáciou
po celý čas pitia. 

video pre ostané 
štýly čapovania

priemer piva o 1/3 menší než priemer kohúta.

Nastav správny prietok
piva pomocou kompenzátora:

DOLIEVANIE PIVA

PRASKNUTÝ POHÁR

ODHADZOVANIE PENY

ODKVAPKÁVANIE

ODKVAPKÁVANIE
DO POHÁRA
POD PIPOU

ČAPOVANIE
Z VÝŠKY

PENA JE HUSTÁ,
KRÉMOVÁ

A BEZ BUBLÍN

OPTIMÁLNA
TEPLOTA PIVA
JE 6 – 8 °C

MÁ SPRÁVNU MIERU

ZNAČKA NA POHÁRI
NESIE ZNAČKU PIVA

KRÚŽKOVANIE JE ZNAKOM
SPRÁVNE UMYTÉHO SKLA
A SPRÁVNEHO POSTUPU

ČAPOVANIA PIVA!

PIVO PO ODPITÍ
KRÚŽKUJE

DOBRÉ VS. ZLÉ


