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Piwowarstwo domowe od lat przeżywa niezwykle dynamiczny rozwój. Powstają sklepy 
oferujące niezbędny sprzęt i surowce, zakładane są portale i fora internetowe, na których 
piwowarzy domowi wymieniają się swoimi doświadczeniami. Odpowiedzią na duże 
zainteresowanie domowym warzeniem piwa są również konkursy, na których piwowarzy 
domowi mogą w różnych kategoriach skonfrontować swoje piwa. Celem tych konkursów jest 
najczęściej wyłonienie najlepszych piw w danym stylu. Mimo, że konkursy piw mają w Polsce 
bardzo długą tradycję, to jednak przeprowadzanie konkursów piw warzonych przez piwowarów 
amatorów jest zjawiskiem nowym. Brak jest w tym względzie zarówno tradycji, jak i 
dostatecznych informacji oraz wskazówek. Dlatego celem niniejszego przewodnika jest 
przedstawienie ogólnych założeń, jakimi kierować powinni się organizatorzy konkursów, aby 
zapewnić uczciwe i rzetelne wyłonienie najlepszych piw. 

Przewodnik po konkursach piw opracowany został przez Komisję do spraw szkolenia i 

certyfikacji sędziów konkursów piw domowych powołaną przez Polskie Stowarzyszenie 

Piwowarów Domowych. Stanowi on wspólną opinię panelu ekspertów - piwowarów 

domowych, zawodowych i piwoszy. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument dobrze przysłuży 

się piwowarstwu domowemu w Polsce, a w szczególności wpłynie na wysoką jakość 

organizacyjną konkursów piw.  

Zawartość niniejszego dokumentu przeznaczona jest w szczególności dla organizatorów 

oraz sędziów w konkursach piw domowych.  

Przewodnik składa się z pięciu części: 

-Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa 

- Eliminacyjny arkusz ocen 

- Sędziowski arkusz oceny piwa 

- Skala natężenia wad 

- Interpretacja wyników 
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ZASADY  DOBREJ  PRAKTYKI  DLA  KONKURSÓW  PIW A 

 

1. Kategorie konkursowe powinny być ogłoszone z wyprzedzeniem umożliwiającym 

przygotowanie piwa w danym stylu. 

2. Piwo zgłoszone do konkursu powinno się znaleźć w posiadaniu organizatorów nie 

później niż 3 doby przed oceną konkursową.  

3. Do czasu konkursu piwa powinny być przechowywane w jednym, chłodnym, ciemnym i 

bezpiecznym pomieszczeniu.  

4. Do finału można dopuścić maksymalnie poniżej podaną ilość piw: 

 10 piw - piwa bardzo mocne i intensywne w smaku lub aromacie, np. Porter  

 Bałtycki, Russian Imperial Stout, Imperial IPA, Quadrupel, piwa pikantne, piwa 

dymione, itp. 

 12 piw - umiarkowanie mocne i intensywne, np. Belgian Dubbel, American 

IPA, Foreign Extra Stout, itp. 

 15 piw - piwa lekkie w odbiorze, o niezbyt dużej zawartości alkoholu, np. 

American Lager, Bitter, Dry Stout, itp. 

5. Jeżeli liczba piw zgłoszonych do oceny w danej kategorii konkursowej przekroczy wyżej 

wymienioną liczbę, należy przeprowadzić eliminację wstępną. 

6. Zalecana metoda eliminacji wstępnej to równoczesne serwowanie jury transzy 

(sugerowane 4-8 próbek) losowo dobranych piw. Dopuszcza się pozostawianie próbek 

do konfrontacji z próbkami z innych transzy, celem podjęcia końcowych decyzji. Na 

etapie eliminacji dopuszcza się możliwość wymiany zdań między degustatorami, w celu 

wspólnego uzgodnienia kwalifikowanych do rundy finałowej piw.  

7. W eliminacjach piwa powinny oceniać komisje złożone z minimum 3 sędziów (optymalnie 

od 3 do 5), przy czym jedna komisja nie powinna w jednej sesji oceniać więcej niż 40 

próbek. W przypadku większej ilości piw, organizator powinien: 

 zapewnić obsadę dla większej ilości komisji, 

 ewentualnie - rozłożyć eliminacje na kilka dni, 

 ewentualnie - zapewnić komisji odpowiednio długą (minimum 2-3h) przerwę 

pomiędzy kolejnymi sesjami. 

8. Zaleca się, zarówno w sesji eliminacyjnej jak i finałowej, podanie sędziom próbki 

kalibracyjnej. Próbkami kalibracyjnymi powinny być piwa komercyjne, będące dobrymi 

przykładami stylu, maksymalnie zbliżone do opisu stylu. Alternatywnie można podać piwo 

domowe w przypadku, gdy zdobycie komercyjnego piwa w danym stylu nie jest możliwe. 

9. Pomieszczenie, w którym odbywa się konkursowa ocena piw powinno być wolne od 

niepożądanych zapachów, właściwie oświetlone i ciche. Temperatura pomieszczenia  

10. Organizatorzy powinni zapewnić jurorom warunki umożliwiające skupienie uwagi. 

11. W czasie przeprowadzania oceny organizator ma obowiązek zapewnić jurorom 

nielimitowany dostęp do niegazowanej wody pitnej i smakowo neutralnego pieczywa.  

12. Organizatorzy powinni dysponować przeszkolonym personelem pomocniczym 

przygotowującym próbki zgodnie ze sztuką nalewania piwa i serwującym je do oceny.  

https://teambox.com/projects/komisja-ds-szkolenia-i-certyfikacji-sdziw-konkursw-piwa/conversations/68625
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13. Próbki powinny być przygotowywane do podania w warunkach uniemożliwiających wgląd 

w te czynności członkom jury.  

14. Próbki powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny, możliwy do odszyfrowania 

jedynie przez organizatorów, wykluczający jakąkolwiek pomyłkę.  

15. Próbki należy zakodować numerami składającymi się z dwóch lub trzech cyfr. Kody 

podawanych kolejno po sobie piw powinny być losowe, a przede wszystkim nie powinny 

tworzyć ciągów następujących po sobie liczb. 

16. Kolejność podawania piw powinna być losowa, a przede wszystkim inna niż kolejność 

zgłoszeń. 

17. Wszystkie próbki piwa poddawane ocenie w danej kategorii powinny być serwowane w 

jednakowych przeźroczystych naczyniach (szklanych lub z twardego plastiku), mieć 

jednakową temperaturę (9-14°C w zależności od kategorii / stylu piwa) i być podobnej 

objętości.  

18. Próbki do indywidualnej oceny nalewane są tak, by zminimalizować tworzenie się piany, 

natomiast dla oceny pienistości piwa, nalewa się z wysokości około 20 cm dodatkową 

próbkę w wysokim szkle.  

19. Kolejne próbki piw powinny być serwowane jurorom w odstępie 5-10 minut. Na życzenie 

jury można zarządzić około 20 minutową przerwę w pracy degustatorów.  

20. Jurorzy, optymalnie 3-5 osób w każdym panelu degustacyjnym, powinni być do 

dyspozycji organizatorów w uzgodnionym wcześniej czasie.  

21. Jurorzy w dniu konkursu powinni być w dobrym stanie psychofizycznym. Nie wolno im 

używać perfum ani wydzielających zapachy kosmetyków.  

22. Podczas finałowej oceny piwa jurorzy nie powinni konsultować się wzajemnie ani głośno 

sugerować ocen. Dozwolona jest wymiana zdań po zakończeniu oceny danej próbki 

przez wszystkich sędziów. 

23. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do poznania szczegółowej oceny jury w odniesieniu 

do swojego piwa.  

24. Szczegółowy regulamin konkursu oraz zasady oceny piw organizatorzy powinni określić 

przed rozpoczęciem konkursu i podać do wiadomości uczestników oraz jurorów. 

 
 
 

Powyższe Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa stanowią ogólne wytyczne dla 

organizatorów konkursów piw. Ich celem jest zwrócenie uwagi na pewne elementy, które 

powinny przyczynić się do sprawiedliwego, rzetelnego i profesjonalnego przeprowadzenia 

konkursu. Zasady te nie mogą zastąpić szczegółowego regulaminu, jednakże mogą pomóc 

organizatorom w jego ułożeniu. 
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AARR KKUUSS ZZEE  OO CCEENN YY  PPIIWW AA  

 

Arkusz eliminacyjny oraz arkusz oceny piwa są gotowymi szablonami, które dają się w łatwy 

sposób zaadaptować do potrzeb danego konkursu. W szczególności edytowalne są pola 

dotyczące samego konkursu, stylu piwa oraz dane degustatora.  

Arkusz eliminacyjny (str. 8) to skrócona wersja pełnego arkusza ocen. Jego użycie 

uzależnione jest wyłącznie od konieczności przeprowadzenia eliminacji w przypadku bardzo 

dużej frekwencji piw. Służy więc jedynie dokonaniu selekcji piw, które znajdą się w rundzie 

finałowej.  

Pełna wersja arkusza oceny piwa (str.9) podzielona jest na dwie części. Lewa strona zawiera 

najczęściej występujące wady piw, prawa natomiast najważniejsze parametry oceny. Oba 

arkusze spełniają dwie funkcje: 

 pozwalają wybrać zwycięskie piwo oraz ułożyć kolejność pozostałych piw 

zakwalifikowanych do finału na podstawie punktacji poszczególnych 

degustatorów 

 stanowią ważną informację zwrotną dla piwowarów o słabych ale i o mocnych 

stronach ich piw 

Ze względu na tę informacyjną funkcję arkusza zalecamy możliwie rzetelne, precyzyjne i 

obszerne wypełnienie arkusza, wskazanie mocnych i słabych cech degustowanego piwa 

oraz przekazanie uwag mogących poprawić recepturę lub technologię warzenia piwa. 

Sumiennie wypełniony arkusz przez kompetentnego degustatora będzie nie tylko 

profesjonalną oceną piwa, ale również pełną i cenną informacją dla piwowara o jego piwie. 

Informację zwrotną dla piwowara, autora piwa ocenianego w finale konkursu, można 

zawrzeć w  zbiorczym arkusz oceny piwa (str.10), pełniącym rolę tzw. metryczki piwa. 

 

 

https://teambox.com/projects/komisja-ds-szkolenia-i-certyfikacji-sdziw-konkursw-piwa/conversations/68625
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SSKKAALLAA   NN AATTĘĘŻŻEENN II AA  WW AADD  

 

W lewej kolumnie sędziowskiego arkuszu oceny piwa wyszczególnionych jest 18 

podstawowych wad. Obok nich znajduje się kwadrat, w który należy wpisać natężenie 

wykrytej wady w skali od 1 do 3. W przypadku braku wady, kwadrat należy zostawić pusty. 

Szczegółowa interpretacja natężenia wad znajduje się w tabeli poniżej: 

 

Natężenie Opis 

3 pkt Dominuje, silna, łatwo wyczuwalna, znacznie przeszkadza. 

2 pkt Wyraźna, raczej przeszkadza, ale nie góruje nad pozostałymi atrybutami. 

1 pkt Lekko wyczuwalna w tle, schowana, ewentualnie akceptowalna. 

 

Wskazanie jakie wady posiada piwo i jak wyraźnie są one wyczuwalne stanowi z jednej 

strony uzasadnienie do zmniejszenia ilości punktów w ocenie smaku, aromatu lub goryczki, 

ale również jest informacją dla autora piwa jakie konkretnie wady wyczuwają degustatorzy. 

 

  

https://teambox.com/projects/komisja-ds-szkolenia-i-certyfikacji-sdziw-konkursw-piwa/conversations/68625
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INTERPRETACJA WYNIKÓW  

 

Ułożenia kolejności piw od najlepszego do najsłabszego dokonuje się poprzez zsumowanie 

ilości punktów od wszystkich sędziów i podzielenie ich przez ilość degustatorów. Punkty 

końcowe podaje się z dokładnością do jednej liczby po przecinku.  

 

Progi 
punktowe 

Ocena Opis 

46 - 50 Wzorowe 
Wyjątkowe, doskonałe piwo najwyższej klasy, wzorcowe w 

swoim stylu. 

40 - 45 
Bardzo 
dobre 

Piwo wysokiej jakości, wyśmienite, bez wyraźnych wad. 

32 - 39 Dobre Dobre piwo powyżej średniej. 

22 - 31 Poprawne 
Piwo średniej jakości, mogące wykazywać wady o różnym 

natężeniu, ale jeszcze poprawne stylowo. 

14 - 21 Słabe Piwo poniżej średniej, z wyraźnymi odstępstwami od stylu. 

0 - 13 
Bardzo 
słabe 

Piwo wykazujące ewidentne odstępstwa od stylu i liczne 
wady. 

 

 

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje 

suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza 

wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, 

o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych piw. 

Jeżeli opisana wyżej potrzeba rozstrzygnięcia kolejności zajętych miejsc staje się wiadomą 

jeszcze w obecności komisji oceniającej daną kategorię, a w posiadaniu organizatora 

znajdują się zapasowe butelki tych piw, to najwłaściwszym rozstrzygnięciem jest baraż. 

Baraż polega na równoległej ocenie piw przez komisję i wskazaniu przez poszczególnych 

członków komisji piwa lepszego. 

 

 
 

 

 

 

 

https://teambox.com/projects/komisja-ds-szkolenia-i-certyfikacji-sdziw-konkursw-piwa/conversations/68625


Organizator WWW Nazwa konkursu 
KONKURS PIW DOMOWYCH 

Miejscowość 
dzień miesiąc rok 

Sponsor WWW 

LOGO 
ORGANIZATOR 

LOGO 
SPONSOR 

ARKUSZ ELIMINACYJNY 
Piwo nie  zakwalifikowało się do finału Organizator WWW Sponsor WWW 

  

Dane jurorów 
(imię i nazwisko wypełnij drukowanymi literami) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
 

 

 
 

PRZYCZYNY ODRZUCENIA PIWA 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 

WRAŻENIE OGÓLNE 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 
............................................................................................. 
 

DODATKOWE UWAGI 
 
............................................................................................ 
 
............................................................................................ 
 
............................................................................................ 
 
............................................................................................ 
 
............................................................................................ 

Klasyfikacja próbki piwa 
(wypełnij drukowanymi literami) 

Oznaczenie:   

Kategoria:   
 

PRZYCZYNY ODRZUCENIA PIWA 
Wady występujące w ocenianym piwie 

(natężenie 1 – wyczuwalna, 2 – przeszkadzająca, 3 - dominująca) 
 
 

 
Aldehyd octowy – aromat i smak zielonych jabłek. 

 
Alkoholowy – aromat, smak i rozgrzewający efekt etanolu i 

wyższych alkoholi. 

 
Diacetyl – aromat i smak: sztucznego masła, prażonej kukurydzy 

lub toffi. Czasami odczuwalny jako śliski na języku. 

 
DMS (siarczek dimetylu) – w niskich stężeniach aromat i smak 

gotowanej lub puszkowanej kukurydzy. W stężeniach 
większych zapach i smak gotowanych lub zgniłych warzyw. 

 
Drożdżowy – chlebowy, siarkowy aromat i smak. 

 
Estrowy – aromat i/lub smak dowolnego z estrów (owoców, 

przypraw owocowych). 

 
Fenolowy – aromat przypraw (goździki, pieprz, wanilia), dymu, 

plastiku, farmaceutyczny, szpitalny lub apteczny. 

 
Kwas izowalerianowy – aromat i smak sera pleśniowego, potu, 

starego, utlenionego chmielu. 

 
Kwaśny – cierpkość w aromacie i smaku. Może być ostra i czysta 

(kwas mlekowy), lub octowa. 

 
Metaliczny – zapach monet, miedzi, żelaza lub smak podobny do 

krwi. 

 
Rozpuszczalnikowy – aromaty i smaki podobne do zapachu 

acetonu, octanu etylu, zmywacza do paznokci lub lakieru. 

 
Siarkowy – zapach kanalizacyjny, zgniłych jaj lub palonych 

zapałek. 

 
Skunksowy – tiolowy (merkaptanowy), podobny do zapachu 

wydzieliny skunksa lub tchórza.  

 
Stęchły – aromat lub smak stęchlizny, zbutwiały, spleśniały. 

 
Ściągający – garbnikowy, zalegająca ostrość i/lub wytrawność w 

końcówce/posmaku; ziarnista szorstkość, łuskowatość. 

 
Trawiasty – aromat świeżo skoszonej trawy lub zielonych liści. 

 
Utleniony – kombinacja lub jeden z aromatów i smaków: koci, 

piwniczny, kartonowy, papierowy, podobny do sherry. 

 
Zjełczały – mydlany, oleisty, tłusty, aromat i smak starego masła. 
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Organizator WWW Nazwa konkursu 
KONKURS PIW DOMOWYCH 

Miejscowość 
dzień  miesiąc rok 

Sponsor WWW 

LOGO 
ORGANIZATOR 

LOGO 
SPONSOR 

ARKUSZ OCENY 
Piwo finałowe Organizator WWW Sponsor WWW 

  

Dane jurora 
(wypełnij drukowanymi literami) 

Imię i Nazwisko:   

E-Mail:   

 Sędzia certyfikowany przez PSPD 

 Zawodowy piwowar 

 Inny 
 

 

Aromat*:    /12 
Skomentuj wpływ słodu, chmielu, produktów fermentacji. 

 

 

 

 

 
 

Barwa*:    /3 
Skomentuj barwę, ewentualnie klarowność piwa. 

 

 
 

Piana*:    /6 
Skomentuj barwę, strukturę i trwałość piany. 

 

 
 

Smak*:    /17 
Skomentuj wpływ słodu, chmielu, wody, właściwości nadane przez typ           
użytej fermentacji, także balans, posmak i inne właściwości smakowe. 

 

 

 

 

 
 

Goryczka*:    /6 
Skomentuj natężenie i jakość goryczki w  piwie. 

 

 

 
 

Odczucie W ustach*:    /6 
Skomentuj pełnię smaku, wysycenie CO2, rozgrzewanie, konsystencję: 
lepkość, szorstkość i inne wrażenia wyczuwane w ustach. 

 

 

 
 

Ogólne wrażenie*: 
Skomentuj ogólne wrażenia związane z degustacją piwa;  
pozostaw wskazówki, mogące posłużyć do jego ulepszenia. 

 

 

 

 
 

 *oceniaj zgodnie z wymogami stylu 

Suma punktów:  /50 
 

Interpretacja punktacji: 
50-45 Wzorowe 
44-38 Bardzo dobre 

37-30 Dobre  
29-21 Poprawne 

20-14 Słabe 
13-0 Bardzo słabe 

   

 

Klasyfikacja próbki piwa 
(wypełnij drukowanymi literami) 

Oznaczenie:   

Kategoria:   
 

 
Wady występujące w ocenianym piwie 

(Zaznacz wszystkie które występują, w natężeniu 1-3): 
 

 
Aldehyd octowy – aromat i smak zielonych jabłek. 

 
Alkoholowy – aromat, smak i rozgrzewający efekt etanolu i 

wyższych alkoholi. 

 
Diacetyl – aromat i smak: sztucznego masła, prażonej 

kukurydzy lub toffi. Czasami odczuwalny jako śliski na 
języku. 

 
DMS (siarczek dimetylu) – w niskich stężeniach aromat i smak 

gotowanej lub puszkowanej kukurydzy. W stężeniach 
większych zapach i smak gotowanych lub zgniłych warzyw. 

 
Drożdżowy – chlebowy, siarkowy aromat i smak. 

 
Estrowy – aromat i/lub smak dowolnego z estrów (owoców, 

przypraw owocowych). 

 
Fenolowy – aromat przypraw (goździki, pieprz, wanilia), dymu, 

plastiku, farmaceutyczny, szpitalny lub apteczny. 

 
Kwas izowalerianowy – aromat i smak sera pleśniowego, potu, 

starego, utlenionego chmielu. 

 
Kwaśny – cierpkość w aromacie i smaku. Może być ostra 

i czysta (kwas mlekowy), lub octowa. 

 
Metaliczny – zapach monet, miedzi, żelaza lub smak podobny 

do krwi. 

 
Rozpuszczalnikowy – aromaty i smaki podobne do zapachu 

acetonu, octanu etylu, zmywacza do paznokci lub lakieru. 

 
Siarkowy – zapach kanalizacyjny, zgniłych jaj lub palonych 

zapałek. 

 
Skunksowy – tiolowy (merkaptanowy), podobny do zapachu 

wydzieliny skunksa lub tchórza.  

 
Stęchły – aromat lub smak stęchlizny, zbutwiały, spleśniały. 

 
Ściągający – garbnikowy, zalegająca ostrość i/lub wytrawność 

w końcówce/posmaku; ziarnista szorstkość, łuskowatość. 

 
Trawiasty – aromat świeżo skoszonej trawy lub zielonych liści. 

 
Utleniony – kombinacja lub jeden z aromatów i smaków: koci, 

piwniczny, kartonowy, papierowy, podobny do sherry. 

 
Zjełczały – mydlany, oleisty, tłusty, aromat i smak starego 

masła. 
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Dane jurorów 
(IMIĘ I NAZWISKO DRUKOWANYMI LITERAMI) 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

 
 

Aromat*:    /12 
Skomentuj wpływ słodu, chmielu, produktów fermentacji. 

 

 

 

 

 
 

Barwa*:    /3 
Skomentuj barwę, ewentualnie klarowność piwa. 

 

 
 

Piana*:    /6 
Skomentuj barwę, strukturę i trwałość piany. 

 

 
 

Smak*:    /17 
Skomentuj wpływ słodu, chmielu, wody, właściwości nadane przez typ           
użytej fermentacji, także balans, posmak i inne właściwości smakowe. 

 

 

 

 

 
 

Goryczka*:    /6 
Skomentuj natężenie i jakość goryczki w  piwie. 

 

 

 
 

Odczucie W ustach*:    /6 
Skomentuj pełnię smaku, wysycenie CO2, rozgrzewanie, konsystencję: 
lepkość, szorstkość i inne wrażenia wyczuwane w ustach. 

 

 

 
 

Ogólne wrażenie*: 
Skomentuj ogólne wrażenia związane z degustacją piwa;  
pozostaw wskazówki, mogące posłużyć do jego ulepszenia. 

 

 

 

 
 

 *oceniaj zgodnie z wymogami stylu 

Suma punktów:  /50 
 

Interpretacja punktacji: 
50-45 Wzorowe 
44-38 Bardzo dobre 

37-30 Dobre  
29-21 Poprawne 

20-14 Słabe 
13-0 Bardzo słabe 

   

 

Klasyfikacja próbki piwa 
(wypełnij drukowanymi literami) 

Kolejność podania:  

 

Kategoria:  

 

 

Wady występujące w ocenianym piwie 
(Zaznacz wszystkie które występują, w natężeniu 1-3): 

 

 
Aldehyd octowy – aromat i smak zielonych jabłek. 

 
Alkoholowy – aromat, smak i rozgrzewający efekt etanolu i 

wyższych alkoholi. 

 
Diacetyl – aromat i smak: sztucznego masła, prażonej 

kukurydzy lub toffi. Czasami odczuwalny jako śliski na 
języku. 

 
DMS (siarczek dimetylu) – w niskich stężeniach aromat i smak 

gotowanej lub puszkowanej kukurydzy. W stężeniach 
większych zapach i smak gotowanych lub zgniłych warzyw. 

 
Drożdżowy – chlebowy, siarkowy aromat i smak. 

 
Estrowy – aromat i/lub smak dowolnego z estrów (owoców, 

przypraw owocowych). 

 
Fenolowy – aromat przypraw (goździki, pieprz, wanilia), dymu, 

plastiku, farmaceutyczny, szpitalny lub apteczny. 

 
Kwas izowalerianowy – aromat i smak sera pleśniowego, potu, 

starego, utlenionego chmielu. 

 
Kwaśny – cierpkość w aromacie i smaku. Może być ostra 

i czysta (kwas mlekowy), lub octowa. 

 
Metaliczny – zapach monet, miedzi, żelaza lub smak podobny 

do krwi. 

 
Rozpuszczalnikowy – aromaty i smaki podobne do zapachu 

acetonu, octanu etylu, zmywacza do paznokci lub lakieru. 

 
Siarkowy – zapach kanalizacyjny, zgniłych jaj lub palonych 

zapałek. 

 
Skunksowy – tiolowy (merkaptanowy), podobny do zapachu 

wydzieliny skunksa lub tchórza.  

 
Stęchły – aromat lub smak stęchlizny, zbutwiały, spleśniały. 

 
Ściągający – garbnikowy, zalegająca ostrość i/lub wytrawność 

w końcówce/posmaku; ziarnista szorstkość, łuskowatość. 

 
Trawiasty – aromat świeżo skoszonej trawy lub zielonych liści. 

 
Utleniony – kombinacja lub jeden z aromatów i smaków: koci, 

piwniczny, kartonowy, papierowy, podobny do sherry. 

 
Zjełczały – mydlany, oleisty, tłusty, aromat i smak starego 

masła. 
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