
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – REGULAMIN V KARPACKIEGO KPD 

 

SPIS STYLÓW KATEGORII BRITISH BROWN WRAZ Z OPISEM 

(tłumaczenie opisów BJCP pochodzi z piwo.org) 

 

 BJCP 2015 13A. Dark Mild 

 BJCP 2015 13B. Brown Ale 

 BJCP 2015 13C. English Porter 

  



 
 

DARK MILD 

Ogólne wrażenia: Ciemne, nisko ekstraktywne, słodowe brytyjskie ale, z łatwością nadające się do picia w 

większych ilościach. Orzeźwiające i aromatyczne, z szerokim zakresem ciemnego słodu lub przejawem ciemnego 

cukru. 

  

Aromat: Niski do umiarkowanego aromat słodowy, może zawierać owocowość. Słodowy charakter  może się 

przejawiać w szerokim zakresie i może obejmować karmel, toffi, ziarnistość, tostowość, orzechy, czekoladę lub 

delikatną paloność. Aromat chmielowy niewielki lub całkowity brak. Poziom diacetylu bardzo niski do całkowitego 

braku. 

  

Wygląd: Miedziany do ciemnego brązu lub machoniu. Istnieje kilka jaśniejszych wersji (umiarkowany bursztyn do 

jasnego brązu). Generalnie klarowne, chociaż tradycyjnie jest niefiltrowane. Piana niska do umiarkowanej, od 

białawej do jasno brązowej, może mieć słabą trwałość. 

  

Smak: Generalnie piwo słodowe, chociaż może mieć bardzo szeroki zakres smaków pochodzących od słodów i 

drożdży (np. słodowy, słodki, karmelowy, toffi, orzechowy, czekoladowy, kawowy, tostowy, owocowy, lukrecjowy, 

śliwowy, rodzynkowy). Finisz może być słodki lub wytrawny. Wersje z ciemniejszymi słodami mogą mieć 

wytrawny, tostowy finisz. Goryczka niska do umiarkowanej, wystarczająca, żeby zapewnić balans ale nie na tyle 

mocna, żeby przykryć słodowość. Estry owocowe od umiarkowanych do żadnych. Dwuacetyl i smaki chmielowe od 

niskich do żadnych. 

  

Tekstura: Ciało niskie do umiarkowanego. Wysycenie ogólnie niskie do nisko-umiarkowanego. Palone wersje 

mogą być lekko ściągające. Słodsze wersje mogą się wydawać bardziej pełne niż to wynika z ekstraktu. 

  

Komentarz: Większośc to nisko ekstraktywne, sesyjne piwa w okolicach 3,2% alkoholu, chociaż niektóre wersje 

mogą być robione mocniejsze (4%+) na eksport, festiwale, sezonowe lub na specjalne okazje. Zazwyczaj 

serwowane z cask’ów, lekkie sesyjne wersje w butelkach zazwyczaj nie znoszą dobrze transportu. Możliwy jest 

szeroki zakres interpretacji. Istnieją jasne wersje, ale są jeszcze rzadsze niż ciemne mildy. Ten opis dotyczy tylko 

współczesnych, ciemnych wersji.   

  

Historia: Historycznie, mild był prostym, młodym piwem i termin ten może być stosowany jako przymiotnik w 

celu odróżnienia od dojrzałych lub bardziej chmielowych piw. Współczesne mildy mają swoje korzenie w słabszych 

ale typu X z XIX wieku, a ciemniejsze wersje pojawiły się nie wcześniej niż w XX wieku. W dzisiejszym użyciu, 

termin ten oznacza piwo mniej alkoholowe i  z mniejszą goryczką niż w bitterach. Ten opis stylu dotyczy 

współczesnych brytyjskich wersji. W dzisiejszych czasach termin ‘mild’ jest nieco mniej popularny wśród 

konsumentów i wiele browarów przestało go używać. Określenie to jest coraz rzadsze. Nie ma historycznego 

połączenia lub związku pomiędzy mildem a porterem. 

  

Porównanie stylów: Niektóre wersje mogą przypominać nisko ekstraktywne angielskie portery. Znacznie mniej 

słodkie niż London Brown Ale. 

  

Surowce: Brytyjskie słody pale (przeważnie dość dekstrynowe), słód crystal, ciemne słody lub dodatek ciemnego 

cukru, może również zawierać dodatki takie jak płatki kukurydziane i może być barwione karmelem piwowarskim. 

Charakterystyczne brytyjskie odmiany drożdży. Każda odmiana chmielu, ponieważ charakter chmielowy jest 

wygłuszony i rzadko zauważalny.    

  

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 7,5 - 9,5 Plato (1.030 – 1.038 SG) 

Goryczka: 10 – 25 IBU 

Ekstrakt końcowy: 2 - 3,25 Plato (1.008 – 1.013 SG) 



 
 

Barwa: 12 – 25 SRM (24 - 50 EBC) 

Zawartość alkoholu (vol.): 3.0 – 3.8% 

  

Komercyjne przykłady: Banks's Mild, Cain's Dark Mild, Highgate Dark Mild, Brain’s Dark, Moorhouse Black Cat, 

Rudgate Ruby Mild, Theakston Traditional Mild 

  



 
 

BROWN ALE 

Ogólne wrażenia: Słodowe, brązowe, karmelowe brytyjskie ale bez porterowych posmaków paloności. 

  

Aromat: Delikatny, słodki aromat słodowy z nutami toffi, orzechami lub delikatną czekoladą i z karmelem od 

niskiego do mocnego. Wyczuwalny może być też delikatny ale przyjemny kwiatowy lub ziemisty aromat 

chmielowy. Lekki aromat owocowy może być obecny, ale nie powinien dominować. 

  

Wygląd: Ciemno bursztynowe do ciemno-czerwonawo-brązowego. Klarowne. Piana niska do umiarkowanej, od 

białej do beżowej. 

  

Smak: Słodowa słodkość delikatna do umiarkowanej, z charakterem karmelowych od lekkiego do mocnego i z 

finiszem od umiarkowanego do wytrawnego. Słód może również mieć nuty orzechowe, toffi, biszkoptowe lub 

delikatnie czekoladowe. Goryczka od średniej do średnio niskiej. Balans słodowo chmielowy w zakresie od 

równomiernego do słodowego. Nuty chmielowe od niskich do żadnych (kwiatowe lub ziemiste). Obecne mogą być 

owocowe estry of niskich do umiarkowanych. 

  

Tekstura: Ciało średnio niskie do umiarkowanego. Wysycenie umiarkowane do średnio wysokiego. 

  

Komentarz: Jest to kategoria o szerokim zakresie z możliwymi różnymi interpretacjami. Zakres od stosunkowo 

jasnych, przez chmielowe, do ciemno brązowych i karmelowych, ale żadne wersje nie mają mocnej paloności. W 

przeszłości bardziej popularny był mocniejszy Double Brown Ale ale dzisiaj trudno go spotkać. Odkąd London 

Brown Ale jest sprzedawany pod nazwą Brown Ale, wyodrębniliśmy go jako osobny styl do sędziowania, ze 

względu na znaczne różnice w balansie (szczególnie słodyczy) i mocy alkoholu. Nie oznacza to, że te piwa nie 

należą do tej samej rodziny. 

  

Historia: Brown Ale ma długą historię w Wielkiej Brytanii, chociaż wiele różnych typów produktów używało tej 

nazwy na przestrzeni czasu. Współczesny Brown Ale został stworzony w XX wieku jako produkt butelkowany, nie 

jest to to samo co historyczne produkty o tej samej nazwie. Warzone były piwa o szerokim zakresie ekstraktu, ale 

współczesne wersje są na ogół tymi mocniejszymi (jak na dzisiejsze standardy UK). Styl ten bazuje na 

współczesnej, mocniejszej wersji British Brown Ale a nie na historycznym odpowiedniku lub słodszej wersji London 

Brown Ale. Obecnie jest to głownie, ale nie wyłącznie, produkt butelkowany. 

  

Surowce: Bazą jest słód British Mild Ale lub Pale Ale z dodatkiem słodów karmelowych. Może również mieć 

niewielką ilość ciemnych słodów (np. czekoladowy) w celu przyciemnienia koloru i wniesieniu nut orzechowych. 

Angielskie odmiany chmielu są najbardziej odpowiednie. 

  

Porównanie stylów: Balans bardziej słodowy niż w British Bitter, z większą ilością nut od ciemnych słodów. 

Mocniejsze niż Dark Mild. Mniej palone niż English Porter. Mocniejsze i mniej słodkie niż London Brown Ale. 

  

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 10 - 13 Plato (1.040 – 1.052 SG) 

Goryczka: 20 – 30 IBU 

Ekstrakt końcowy: 2 - 3,25 Plato (1.008 – 1.013 SG) 

Barwa: 12 – 22 SRM (24 - 44 EBC) 

Zawartość alkoholu (vol.): 4.2 – 5.4% 

  

Komercyjne przykłady: Maxim Double Maxim, Newcastle Brown Ale, Riggwelter Yorkshire Ale, Samuel Smith’s 

Nut Brown Ale, Wychwood Hobgoblin 

  



 
 

ENGLISH PORTER 

W Brytanii nazywane po prostu “Porter”, nazwa “English Porter” została użyta w celu odróżnienia go od innych 

porterów opisanych w przewodniku. 

  

Ogólne wrażenia: Umiarkowanie mocne, brązowe piwo o umiarkowanym palonym charakterze i goryczce. Może 

mieć wiele różnych palonych nut, na ogół bez przypalonych cech i często ma czekoladowo-karmelowo-słodowy 

profil. 

  

Aromat: Umiarkowany do umiarkowanie niskiego aromat chlebowy, biszkoptowy i tostowy z łagodną palonością, i 

może mieć cechy czekoladowe. Może również wykazywać jakieś wspierające niepalone nuty słodowe (karmelowe, 

orzechowe, toffi i słodkie). Może mieć kwiatowy i ziemisty aromat chmielu nawet do umiarkowanego poziomu. 

Estry owocowe od umiarkowanych do żadnych. Dwuacetyl od niskiego do całkowitego braku.   

  

Wygląd: Kolor od jasnego do ciemnego brązu, często z rubinowymi refleksami przy patrzeniu pod światło. Dobra 

klarowność, chociaż może podchodzić pod opalizujące. Piana umiarkowana, biaława do jasno brązowej o dobrym 

do bardzo dobrym utrzymywaniu. 

  

Smak: Umiarkowanie chlebowo, biszkoptowo i tostowo słodowy smak z palonością od łagodnej do umiarkowanej 

(najczęściej z czekoladowym charakterem) i często ze znacznym karmelowym, toffi i/lub orzechowym 

charakterem. Może mieć inne, drugoplanowe smaki jak kawa, lukrecja, herbatniki lub tosty do wsparcia głównego 

smaku. Nie powinien mieć smaków znacznie spalonych lub gryzącej paloności, chociaż niewielka ich ilość może 

wnieść złożoność gorzkiej czekolady. Ziemisty lub kwiatowy smak chmielu od umiarkowanego do żadnego. 

Chmielowa goryczka średnio-niska do średniej i wpływa na balans, który może być od lekko słodowego do lekko 

goryczkowego. Najczęściej dobrze odfermentowane, chciaż może być trochę słodkawe. Dwuacetyl od 

umiarkowanie niskiego do żadnego. Estry owocowe od umiarkowanych do niskich. 

  

Tekstura: Treściwość średnio niska do średniej. Wysycenie umiarkowanie niskie do umiarkowanie wysokiego. 

Lekka kremowa tekstura do umiarkowanej. 

  

Komentarz: Ten opis dotyczy współczesnej wersji English porteru a nie każdej możliwej wariacji na przestrzeni lat 

w wszystkich regionach gdzie to piwo istniało. Historyczne odtworzenia powinny być zgłaszane do kategorii 

historycznych z odpowiednim opisem profilu piwa. Współczesne rzemieślnicze przykłady w Wielkiej Brytanii są 

większe i bardziej chmielowe. 

  

Historia: Pochodzi z Londynu sprzed około 300 lat, porter ewoluował z wcześniejszego, słodkiego Browna, który 

był w tamtym czasie popularny. Zmieniał się wiele razy dzięki rozwojowi technologii i składników oraz preferencji 

konsumentów, które napędzały te zmiany. Stał się bardzo popularny, powszechnie eksportowany w XIX wieku po 

czym popularność spadła w okolicach Pierwszej Wojny Światowej i styl zaniknął w latach 50tych XX wieku. Został 

ponownie wprowadzony w połowie lat 70tych z początkiem ery piwa rzemieślniczego. 

Nazwa mówi, że pochodzi ze swojej popularności wśród londyńskiej klasy robotniczej trudniącej się różnymi 

pracami załadunkowymi w trakcie dnia.  Rodzic różnych regionalnych interpretacji na przestrzeni lat i poprzednik 

wszystkich stoutów (które były oryginalnie nazywane “stout porters”). Nie ma historycznego połączenia lub 

związku pomiędzy Mildem a Porterem. 

  

Surowce: Zasyp zróżnicowany, ale coś nadające ciemny kolor jest zawsze dodawane. Czekoladowe lub inne 

ciemne palone słody, słód karmelowy, cukier browarniczy i tym podobne są powszechnie stosowane. W porterach 

typu londyńskiego często wykorzystywany jest słód brown do nadania charakterystycznego smaku. 

  

Porównanie stylów: Różni się od amerykańskiego porteru ponieważ najczęściej jest delikatniejszy, słodszy, ma 

więcej posmaków karmelowych, głębsze odfermentowanie i najczęściej mniej alkoholu. Amerykański porter będzie 



 
 

miał też zazwyczaj więcej chmielowego charakteru. Bardziej treściwe i palone niż brytyjski Brown Ale. Większy 

ekstrakt niż Dark Mild. 

  

Parametry: 

Ekstrakt początkowy: 10 - 13 Plato (1.040 – 1.052 SG) 

Goryczka: 18 – 35 IBU 

Ekstrakt końcowy: 2 - 3,5 Plato (1.008 – 1.013 SG) 

Barwa: 20 – 30 SRM (40 - 60 EBC) 

Zawartość alkoholu (vol.): 4.0 – 5.4% 

  

Komercyjne przykłady: Burton Bridge Burton Porter, Fuller's London Porter, Nethergate Old Growler Porter, RCH 

Old Slug Porter, Samuel Smith Taddy Porter 

 


