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Informacja prasowa po publikacji wyników 2.02.2017 

Najlepsze Nowe Piwo 2016 roku na świecie 

uwarzono we Wrocławiu    

Piwo ART#9 Oatmeal Hoptart warzone w Browarze Stu Mostów otrzymało tytuł BEST NEW BEER in the WORLD.  

Nagrody RateBeer Best Awards 2016 przyznawane są przez największy i najbardziej prestiżowy portal, na którym 

piwo oceniają konsumenci. Kluczowe znaczenie ma jakość, walory oraz międzynarodowość, fakt, że piwo warzone 

we Wrocławiu kupili i oceniali konsumenci w wielu krajach.  

Piwo warzone na Długosza otrzymało wczoraj aż 3 złote medale. Złoto w kategorii piw niskoalkoholowych oraz 

złoto za wybitne osiągnięcia w ramach stylu Berliner Weisse. To jest zdobycz jaką nie może się pochwalić 

w podsumowaniu minionego roku żadne inne piwo na świecie.  

ART#9 często opisywany był określeniami niesamowite, wyborne, duże osiągnięcie polskiego piwowarstwa. 

Był Debiutem Miesiąca wg. PolskieMinibrowary.pl, Kraftem Miesiąca wg. Polski Kraft, #1 Berliner Weisse na Il Piwo  

„Użyliśmy najbardziej aromatycznych chmieli ze Stanów i Australii – Citra, Topaz i Galaxy. Dodawaliśmy je tylko 

metodą late hopping, czyli na zimno. Połączyliśmy z aksamitnością płatków owianych. Powstało piwo lekkie, kwaśne 

a jednocześnie orzeźwiające. Coś dla Sour- i Hop-Headów. Dziś to bardzo mile chwile, to prawda. I to w dwa lata do 

otwarcia Browaru. Z wielką misją odtworzenia browarnictwa we Wrocławiu i ambicją warzenia najlepszego piwa – 

komentuje Mateusz Gulej, Główny Piwowar Browaru Stu Mostów. 

 „To wyjątkowy dzień dla naszego już 30 osobowego Zespołu i dla grona wszystkich, którzy widzą w piwie kawałek 

tożsamości i kibicują browarnikom. Podobnie jak to, że piwo znowu jest eksportową wizytówką Wrocławia” – mówi 

Arletta Ziemian, współtwórca Browaru Stu Mostów.  

ART#9 Oatmeal Hoptart jest warzony we współpracy z Bristol Brewing Company z Colorado Springs, pod marką 

ART creative collaboration. Marką ART pokazujemy otwartość, wymianę doświadczeń i umiejętność kooperacji. 

To ważne wartości dla kraftu. Nasze piwo współtworzy twórczy klimat Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski – 

skomentował sukces Grzegorz Ziemian.    
 

Zapraszamy do obwiedzenia Browaru, który jak informują twórcy właśnie przygotowuje się do rozbudowy.  

Sukcesów jest więcej. Złote medale na najważniejszym polskim Konkursie Piw Rzemieślniczych zdobyły w końcówce 

ur. piwa dwóch pozostałych marek Browaru - WRCLW Rye RIS i SALAMANDER Black IPA. Browar eksportuje do 

Niemiec, Czech, Austrii, Holandii i Danii. Browar jest uważany za najbardziej międzynawowy. Jest pierwszym polskim 

członkiem The Brewers Association. Jako pierwszy w Polsce warzył we Wrocławiu z piwowarami ze Stanów 

Zjednoczonych. Tydzień temu gościł piwowarów z Pampeluny. W marcu promował będzie Schöpsa w Barcelonie. 

Za tydzień zaprasza na światową premierę portera bałtyckiego, który sprzedany został na 3 kontynentach i będzie 

debiutem Browaru w Stanach Stanów i w Chinach. 
 

 

Zaproszenie na oblewanie sukcesów i Premiera Rye Baltic Porter - www.facebook.com/events/1873070262929203/  
 

Link do podsumowania roku 2016 - https://100mostow.pl/blog/2016/12/17/nasz-2016/b  

oraz imponujących planów inwestycyjnych - https://100mostow.pl/blog/2016/12/22/nasz-2017/  
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http://www.facebook.com/events/1873070262929203/
https://100mostow.pl/blog/2016/12/17/nasz-2016/b
https://100mostow.pl/blog/2016/12/22/nasz-2017/


 
 
 
 
 

 

 

 

Opinie ekspertów, koneserów i blogerów na temat nagrodzonego ART#9 

RateBeer http://www.ratebeer.com/beer/art9-oatmeal-hoptart/437481/   

Untappd https://untappd.com/b/browar-stu-mostow-art9-oatmea%E2%80%A6/1664465  
 

Relacja z premiery ART#9 - https://100mostow.pl/blog/2016/07/27/art9/  

i opis piwa: https://100mostow.pl/art-9/   
 

ART#9 najlepiej ocenianym piwem w Polsce - https://100mostow.pl/blog/2016/09/06/kraft-sierpnia/ 

ART#9 najlepszym piwem miesiąca w Polsce - https://100mostow.pl/blog/2016/10/10/debiut-miesiaca-w-polsce/ 

ART#9 wśród Top 4 Berliner Weisse wszechczasów - https://100mostow.pl/blog/2016/10/31/top-4-ratebeer/  

 

Film ART creative collaboration in WRCLW - www.facebook.com/BrowarStuMostow/app/212104595551052/  
 

 

Pierwsze komentarze po otrzymaniu tytułu pierwszego ze złotych medali - BEST NEW BEER in the WORLD 

www.facebook.com/BrowarStuMostow/photos/a.482485215213862.1073741828.47871855

2257195/1084176771711367/?type=3&theater  
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