Midwest IPA
Autor: Łukasz Rek
Parametry:
Ekstrakt początkowy: 14-17,5°Blg
Ekstrakt końcowy: 3-4°Blg
Zawartość alkoholu: 5,5-7,5% obj.
Goryczka: 40-70 IBU
Barwa: 6 – 18 EBC
Mariaż dwóch nowofalowych stylów
amerykańskich: West Coast IPA oraz Hazy IPA.
Aromat:
Zdominowany przez intensywne aromaty
nowofalowych chmieli (przede wszystkim owoce
pestkowe, tropikalne i cytrusowe) na poziomie od
średniowysoki do wysokiego. Nuty trawiaste
są niewłaściwe. Owocowość pochodząca od chmieli,
uzupełniona i zbalansowana estrami owocowymi (w
kierunku aromatu brzoskwiń, moreli, cytusów, a nie
czerwonego jabłka) na poziomie od średnioniskiego
do średniego. Słodowość, podobnie jak w Hazy IPA,
o charakterze biszkoptów na poziomie niskim do
średnioniskiego. Brak karmelowości i tostowości.
Aromat maślany, kwaśny czy diacetyl jest
niedopuszczalny. Alkoholowość do poziomu
niskiego jest akceptowalna.
Wygląd:
Barwa złota do pomarańczowej, a nawet
miedzianej. Lekkie zmętnienie nie będzie
traktowane jako wada. Piana biała do beżowej,
raczej zwarta. Powinna być trwała, średnio obfita do
obfitej.
Smak:
Intensywnie chmielowy, o charakterze cytrusów,
owoców tropikalnych, czy owoców tropikalnych. Na
drugim Słodowość na poziomie niskim do
średnioniskiego o biszkoptowym charakterze, która
kontruje chmielowość i wnosi lekką słodycz. Smaki
tostowe czy karmelowe są wadą. Estry owocowe w
kierunku brzoswiń, moreli cytrusów na poziomie od
niskiego do średnioniskiego. W mocniejszych
piwach alkohol na poziomie niskim jest
dopuszczalny. Nuty cebulowe, czosnkowe lub
trawiaste są wadą, podobnie jak posmaki kwasu
izowalerianowego lub diacetylu. Ogólny balans piwa
przesunięty zdecydowanie w stronę chmielową.
Finisz powinien być wytrawny.

Goryczka
Od średniowysokiej do wysokiej. Może lekko
zalegać, ale nie powinna być mocno ściągająca,
łodygowa czy piołunowa lub w inny sposób
nieprzyjemna w odbiorze.
Odczucia w ustach:
Pełnia od średnioniskiej do średniowysokiej, jednak
piwo powinno być gładki. Nagazowanie niskie do
średniego. W mocniejszych wersjach dopuszczalny
rozgrzewający efekt alkoholu o niskim natężeniu.
Wyraźne odczucia ściągania są wadą.
Ogólne wrażenia:
Amerykańskie India Pale Ale o intensywnym smaku i
aromacie owoców. Gładkie odczucie w ustach,
zamglone, ale jednak posiadające również cechy
West Coast IPA w postaci mocno wyczuwalnej
goryczki pochodzącej od chmielu.

