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Piotr Machowicz najlepszym piwowarem domowym w Polsce – wyniki XIV Konkursu Piw 
Domowych  

 

W ostatni weekend w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników XIV Konkursu Piwowarów 

Domowych. Tegoroczne zwycięskie piwo uwarzył Piotr Machowicz z Krakowa, autor bloga 
tadzikpije.pl. Jego trunek to neutralne piwo z dodatkiem truskawek. Spośród prawie 400 piw 

wybrano zwycięzców 10 kategorii i głównego laureata. Piwo według jego receptury zostanie 
uwarzone przez Browar Zamkowy w Cieszynie.  

Konkurs Piwowarów Domowych to najbardziej prestiżowy konkurs w środowisku, odbywający się 

nieprzerwanie od 14 lat. W tym roku zgłoszono prawie 400 piw w 10 kategoriach. Zwycięzcę, wybrało 

grono sędziów PSPD w tym: Tomasz Kopyra, Michał Jaskólski, Artur Napiórkowski, Przemysław 
Szczepańczyk, Artur Kamiński. Najlepsze piwo  będzie warzone przez Browar Zamkowy w Cieszynie, po 
czym trafi do sprzedaży w całej Polsce. – Dla laureata to szansa na zobaczenie swojej produkcji na 
sklepowych półkach – mówi Michał Jaskólski. 

- Misją konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego. Nasze stowarzyszenie już od kilku lat 
buduje dobrą atmosferę wokół tego hobby, krzewiąc wiedzę na temat piwowarstwa domowego.                         

– mówi Michał Jaskólski. – Co warte podkreślenia, domowi piwowarzy nie tylko kreują nowe receptury. 
Często sięgają po stare, zapomniane przepisy, tym samym kultywując dużą tradycję polskiego 
piwowarstwa. 

Po raz pierwszy w historii konkursu zwycięzca pochodzi z kategorii Fruit Wheat Beer. To połączenie 
piwa na bazie pszenicy i owoców. Według piwowarów dodatek owoców i jego lekki charakter 

sprawiają, że jest to idealny napój na lato. – Moim celem było stworzenie piwa, które z jednej strony 

jest orzeźwiające i czuć w nim owoce, z drugiej w którym nie została zatracona chmielna goryczka                         
i pszeniczny charakter – mówił zwycięzca, Piotr Machowicz.  

Uwarzone przez Piotra Machowicza z Krakowa piwo będzie dostępne w sklepach od 6 grudnia, w tym 
dniu będzie miało ono swoją premierę na Browarze Zamkowym w Cieszynie.  

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych to jedno z największych stowarzyszeń w Polsce, 
skupiające ok. 800 członków. Stowarzyszenie organizuje kursy na certyfikowanych sędziów, wiele 

lokalnych, regionalnych i krajowych konkursów piw domowych, szkolenia sensoryczne dla sędziów, 
zbiera wiedzę dotyczącą piwowarstwa i wydaje własne wydawnictwa. 
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