
csupán egy területre szakosodnak a sörgyártás folyamatában. Jó példa erre a termelés-
szakosodásra a pilzeni sörgyár, amelynek tulajdonosa ma ugyanaz, mint a budapesti Dré-
her sörgyáré, így Magyarországra rajtuk keresztül kerül be a pilzeni. Ugyanakkor ehhez
a birodalomhoz tartozik pár éve a Velké Popovice-i gyár is, ahol ma már – a tulajdonosi
döntés következtében – nem főznek önálló sört. Ezt az üzemet a gyártási folyamat más
szegmensére használják, és az idősebb magyar sörfogyasztók méltán kedvelt márkáját a
cégcsoporthoz tartozó más gyárakban – recept alapján – állítják elő, a dobozos kiszere-
lésűt például éppen Budapesten.

A minisörfőzdék szinte minden esetben vendéglátóipari vállalkozások részei, egy adott
– általában nagy forgalmú – vendéglátóhely kiszolgálására alakulnak. A legismertebb és
legrégibb ezek közül a prágai U Fleků (Flekék sörözője), amelyet a világon szinte min-
denki ismer, és ahol az 1400-as évek közepétől főzik a speciális helyi sört. Az U Fleků
ma már turista látványosság. Mintájára a rendszerváltást követően több minipivovar ala-
kult Csehországban, elsősorban Prágában. Emeljünk ki most ezek közül néhányat:

– Novoměstský pivovar (Újvárosi sörfőzde) és étterem a Vodičkova utcában, amelynek
zegzugos termein végighaladva, magát a sörfőzés folyamatát is megismerhetjük, hiszen
a vendégek mögötti helyiségekben ablaküvegen át láthatjuk az erjedő sört;

– Pivovarský dům (Sörfőzők háza) a Ječná és Lipová utcák sarkán, a söripari szakmai
szövetség székházában található, ahol 1–2–3–4 deci sört is lehet rendelni a különféle íze-
sített sörökből, és amelynek különleges itallapján a sörgyár látogatása külön megrendel-
hető, így amíg a férfiember párja az ízesített sört kortyolgatja, addig az érdeklődőt leve-
zetik a pincébe, és bemutatják az ipari folyamatot;

– U medvídků (Medvebocsokhoz) söröző, ahol a világ legerősebb sörét főzik és árul-
ják, legalábbis így reklámozzák üveges X-beer sörüket;

– Klášterní pivovar Strahov (Strahovi kolostori serfőzde), ahol egészen különleges
berendezéseket láthatunk a kitűnő barna sör fogyasztása közben;
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Az U Fleků söröző falfestménye és a Lovagterem
(Forrás: reklámkiadvány)


