
Prémiové pivo Birra Moretti aktivujeme ve vaší provozovně pomocí originální ch skleni c a VÝČEPNÍ 
technologie Blade, která Vám zaručí svěžest tohoto piva až po dobu 30 dnů od naražení sudu. Sudy 
Birra Moretti jsou baleny PO 8 LITRECH v malých soudcí ch, které jednoduchou MANIPULACÍ nijak 
neomezují chod provozovny a jsou tahákem každého baru na provozovně. Výčepní technologie Blade 
má rozměry poloviny běžného kávovaru, tudíž neomezuje pracovní prostor za barem a JEDINÉ, CO Je 
potřeba mít, je zásuvka na elektřinu.

Birra Moretti je pivo vhodné pro provozovny, které se zaměřují na italskou gastronomii, pizzerie, 
kavárny a gelaterie, ale také pro běžné restaurace s celosvětovou kuchyní. Nechte se unést skvělou 
chutí tohoto světového piva, které přidá Vaší provozvně kousek Itálie!
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Typ piva: Výčepní světlé
Obsah alkoholu: 4,6 % obj.
Způsob kvašení: spodní 
Barva: zlatavá
CHUŤ: lehce sladová
Ideální teplota piva: 3 °C

Birra 
Moretti
l'AUtenti ca

Birra Moretti je vynikájí cí prémiové pivo vyráběné tradi čním způsobem. Je to výsledek výrobního procesu, 
který se od roku 1859 téměř nezměnil.
K výrobě piva Birra Moretti se používají nejlepší suroviny, stejně jako speciální směs vysoce kvalitního 
chmele, který MU dává jedinečnou CHUŤ a vůni, čímž vylepšuje svou dokonale vyváženou hořkou CHUŤ.

Jedná se o spodně kvašené pivo se zlatavou barvou. Toto zabarvení je výsledkem typu sladu používaného  
při vaření piva Birra MORETTI. 
Jeho Obsah alkoholu činí 4,6 % obj. Pivo pro konzumenty není tak silné, a proto je ideální pro pití  
při obědě, večeři nebo večerním posezení s přáteli .

Při jídle je toto pivo ideální k vylepšení jednodušší ch pokrmů: RIZOTO, těstoviny, 
hlavní jídla s bílými masy a čerstvými sýry.

Těstoviny Pizza Bílá masa Čerstvé sýry

VŠE ZAČÍNÁ VÝBĚREM SUROVIN

Ječmen a chmel sklízíme dokonale  
zralé a používáme tu nejčistší vodu.

"To co dělá dobré pivo, je kvalita přísad
“

VODA

CHMEL

KVASINKY

JEČMEN

Jak se vaRí

Smícháním pomletého sladu a vody během následného 
rmutování a scezování vzniká sladina.

Mladina se vaří při teplotě 100 °C.  
Chmel se přidává opakovaně během procesu.

Ve fermentační nádrži se ke zchlazené 
mladině přidávají kvasnice.

Pivo se nechává uležet, dozrává  
a získává svoji charakteristickou chuť.

Díky procesu filtrace se 
odstraní kvasinky.

Je hotovo, přátelé! Spotřebujte 
nejlépe v dobré společnosti.

Intenzita sušení sladu napomáhá 
stanovit chuť a barvu piva.

Slad se pomele 
na požadovanou jemnost.

Ječmen smíchaný s vodou  
začne klíčit a promění se v slad.

Po vysušení se klíčení sladu zastaví  
a vlhkost se sníží na 5 %.
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