
Festivāls Latviabeerfest 
2019 norisinās jau devī-
to gadu! Lielākais ne ti-
kai Latvijā, bet arī visā 
Baltijā. Piecas dienas, 
no 22. līdz 26. maijam, 
Vērmanes dārzā veltī-
tas alus garšām, lai ap-
meklētāji redzētu, ie-
pazītu un izbaudītu 
gan sen zināmas, gan 
arī jaunas alus šķir-
nes. Dzērienu, kas vie-
no cilvēkus, paaudzes, 
valstis un gadsimtus.

EDIJS FREIMANIS

Būsim kopā Latviabeerfest 
2019! Šogad festivāla moto ir 
aicinājums uz kopā būšanu ar 
saviem mīļajiem un tuvajiem. 
Šā gada vizuālās identitātes 
tēlā – plakātā – alus dzirkstošie 
burbuļi iekļāvušies puiša un 
meitenes, savstarpēji tuvu cil
vēku, siluetos. Šie cilvēki kopā 
bauda dzīves košumu, krāsas, 
garšas, mūzikas skaņas, azartu, 
piedzīvojumus un savas dzīves 
notikumu dinamiku! Tieši to, ko 
saviem apmeklētājiem piedāvā 
festivāls Latviabeerfest 2019.

Festivāla teritorijā izvieto
tajās tirdzniecības vietās līdzās 
alum varēs baudīt dažādus 
ēdienus un uzkodas, arī delika
teses, ko piedāvās augstas kvali
fikācijas meistari no labākajiem 
Latvijas krogiem. Domāts arī 
par apmeklētājiem, kuri starp 
apiņu rūgtenajām garšu nian
sēm priekšroku dod vīnogu 
daudzveidīgajiem aromātiem 
un garšām. Tiem paredzēta arī 
speciāla, ērta chill jeb atpūtas 
zona ar daudzveidīgu vīna 
klāstu, lai baudītu gan vietējos 
Latvijas vīnus, gan arī pasaulē 
atzītu vīndaru meistardarbus. 
Festivālā Latviabeerfest 2019 
būs pieejamas izgaršošanai 
aptuveni 500 alus šķirnes. 
Pārstāvētas gan Latvijas, gan 
tuvu un tālu ārvalstu alus da
rītavas. Patiesi, pat neiespē
jami nogaršot kaut vai daļu 
no piedāvātā klāsta! Tādēļ 

neaizmirsīsim par īpašo un jau 
tradicionālo degustācijas kau
siņu ar festivāla logo! Iegādā
joties festivāla Latviabeerfest 
2019 suvenīrkausu, par īpašu 
cenu varēs nelielos apjomos 
nosmeķēt šķirni pēc šķirnes, 
lai atrastu tieši savai gaumei 
atbilstošo starp darītavu sarū
pētajiem alus šķirņu simtiem. 
Neaizmirsīsim, ka katrs aldaris 
uz šo festivālu būs atvedis savu 
labāko veikumu un gaidīs tieši 
apmeklētāja vērtējumu pa
veiktajam darbam. Mācīsimies 
pareizi vērtēt. Šogad festivāla 
organizatori piedāvās iespēju 

ikvienam gūt ieskatu alus de
gustācijas procesā profesio
nālu vērtētāju vadībā. Par alus 
degustāciju un tās niansēm 
meklējiet rakstu Alus Avīzē un 
jauniegūtās zināšanas izman
tojiet praksē. Ticiet, tas būs cits 
skatījums uz alu! 

Festivālā būs daudz alus šķir
ņu, kuras izgaršot un novērtēt, 
populārākās darītavas jau ar 
atpazīstamu vārdu, no kurām 
visas pat nosaukt nevar, kā arī 
mazās un mikro alus darītavas, 
kuru ražošanas apjoms ir neliels, 
tomēr piedāvājuma dažādība 
un iespējas pārsteidz. 

Ieskatoties Alus Avīzes pēdē
jā lapaspusē, atradīsiet festivāla 
norises karti, kur jau laikus var 
atzīmēt sev labi zināmos zīmo
lus, kā arī ieplānot apmeklēt vēl 
neiepazītus un neizgaršotus. 
Būs atrodams arī alus no ārval
stīm  – Kipras, Vācijas, Beļģijas, 
Krievijas, Skotijas, Anglijas un 
vēl, un vēl. Būs pieejami vis
dažādākie alus veidi, sākot no 
tik iecienītā lāgeralus jeb mī
ļvārdiņā lāgerīša līdz apiņoti 
rūgtajam eilam, par kuru var 
teikt  – alus ar stingru rakstu
ru! Atsaucoties meistaralus 
cienītāju aicinājumam, arī šajā 

gadā ir izveidots Riga craft beer 
 weekend sektors.

Esot draugu pulkā vai kopā 
ar ģimeni, atceries  – tu baudi 
garšu!

Savukārt muzikālajam bau
dījumam visu piecu dienu garu
mā lieliski koncerti, kas atbilstoši 
Latviabeerfest 2019 devīzei aici
nās uz kopā būšanu un baudī
šanu savējo lokā. Latviabeerfest 
2019 muzikālajā programmā 22. 
maijā būs Sunny Groove Dixie un 
Simple Man. 23. maijā muzicēs 
grupas Audiokvartāls un Jānis 
Lemežis & Johnny's Band. Piekt
dien, 24. maijā, uzstāsies grupas 

Sapņu fragmenti un Bastards. 
Sestdien, 25. maijā, muzicēs 
grupa Dvinskas muzikanti un 
Billy B and his Sonic Rockets. Svēt
dien, 26. maijā, Latviabeerfest 
2019 skatuve nonāks Ginta Ži
linska valdījumā, kurš uzstāsies 
kopā ar projektu Tā un Šitā, bet 
vakarā Latviabeerfest 2019 vē
rienīgi noslēgs leģendārā popa 
un roka grupa Credo, kas šogad 
atzīmē savu 45 gadu pastāvēša
nu un ir teicams apliecinājums – 
roks ir mūžīgs! Credo ir leģenda, 
ar kuru nekad neko nevar skaid
ri zināt, viņus mīl pat meitene ar 
kallu ziediem, un nav tā, ka ne
kas nav palicis tevī, jo, kad mēs 
iemīlēsim, tad tā vairs nebūs ne
kāda ziņģe par bailēm, bet vese
la Disnejlenda uz Latviabeerfest 
skatuves! 

Vairāk par šīm mūzikas gru
pām un koncertu laiku lasiet 
festivāla mājas lapā www.latvia-
beerfest.lv.

Un noteikti ņemiet līdzi 
bērnus. Festivāls ir aicinājums 
būt kopā! Bērnu un pieaugušo 
priekam un izklaidei atrakcijas 
un karuseļi, bet pilnai labsajūtai 
un garšas kārpiņām būs dažādi 
saldie un sāļie našķi. Svētku rī
kotāji padomājuši arī par dažne
dažādiem bezalkoholiskajiem 
dzērieniem.

Festivālu organizē Alus, 
iesala dzērienu un kvasa bied
rība Alus brālība un tehniskā 
nodrošinājuma uzņēmums SIA 
Show consulting, kas ir ilggadē
jie starptautiskā alus festivāla 
Latviabeerfest, pasākuma Riga 
craft beer weekend, nozares pro
fesionālo konkursu Latvijas alus 
gada balva un Baltic Beer Star 
rīkotāji. Biedrība Alus brālība 
festivāla Latviabeerfest ietvaros 
ir arī Baltijas valstu alus darītāju 
zinātniski praktisko konferenču 
organizatore. 

Biedrības Alus brālība mērķis 
ir apvienot nozares dalībniekus 
un entuziastus, sekmēt alus kul
tūras izaugsmi Latvijā, veicināt 
izpratni par alus nozari un izglī
tot sabiedrību par nozarei nozī
mīgiem jautājumiem.  

HEI, DRAUGI, 
būsim kopā!

22. – 26. MAIJS | 2019 speciālizlaidums

KĀRLIS TOMSONS
aluszinātājs

Alus ražošana ir viena no 
vecākajām nozarēm pasaulē. 
Arī Latvijā tā zināma kopš sen
seniem laikiem. No paaudzes 
paaudzē alus ražošanas un lieto
šanas tradīcijas saglabājušās un 
attīstījušās līdz pat mūsdienām. 
Šķiet, ka tās ir pat ģenētiski man
totas. Par to mūsdienās varētu 
liecināt veiksmīgie Kustības par 
labu alu (KUPLA) desmit gadu 
darba rezultāti. Turpinot celt no
zares prestižu, nepietiek tikai ar 
atsevišķu uzņēmumu veiksmīgu 

darbu. Neskatoties uz savstar
pējo konkurenci tirgū, konkrētu 
kopēju mērķu vadītiem, alus ra
žotājiem būtu nepieciešama lie
lāka uz kopējiem panākumiem 
vērsta rīcība. Tikai, vadoties pēc 
nozares vērtībām, jāapzinās dar
bības mērķi un nākamības vārdā 
tie jāīsteno praktiskajā darbā. 

Alus  – mūsu nacionālais 
produkts – ir vēsturiski vairāku 
gadsimtu gaitā nostabilizējusies 
patiesa vērtība. To apliecina arī 
piederība vēsturiski vissenākajai 
ražošanas nozarei. Ikviens ra
žotājs ar to var patiesi lepoties. 

Un ne tikai lepoties, jo nacionā
lā produkta vārda nešana prasa 
nemitīgu darbu un apliecinā
jumu tam. Galu galā tas ir visu 
Latvijas alus ražotāju kopējais 
pienākums pret sabiedrību ko
pumā. Alus ražošanas un patē
riņa kultūras prestiža celšanai 
sabiedrībā ir vislielākā vērtība. 
Bet produkciju un nozari kopu
mā vērtē patērētājs, tāpēc šīs 
vērtības stabilitātes garantijas 
sagaidāmas no visiem Latvijas 
alus ražotājiem kopumā. 

Sadarbība ar sabiedrību ir 
vērtība, kam jāveltī sevišķi liela 

uzmanība. Ikvienam ir skaidrs, 
ka alus ir dzēriens, kas satur al
koholu. Tāpat zināms, ka par alu 
pastāv ļoti daudz mītu un ste
reotipu – pat no vislielākā ļaunu-
ma līdz atzīšanai. Un dažkārt po
litiķiem šķiet, ka aizliegšana at
risinās visas problēmas, ko rada 
alkohola tirdzniecība. Tomēr ne
var teikt, ka ar aizliegumu visas 
problēmas pazudīs. Izpratne par 
alkohola lietošanas atkarību sā
kas no audzināšanas ģimenē, iz
glītības, vides, kurā cilvēks dzīvo. 
Ar sabiedrību jārunā. Kā pozitīvu 
piemēru varam minēt AS Cēsu 
alus rīkotos jauniešu izglītošanas 

pasākumus Esi neatkarīgs!, kuros 
par vadmotīvu dzīvei tiek izvir
zīta personības pilnveidošana, 
ceļš uz panākumiem un mērķu 
sasniegšana. Darbs ar sabiedrī
bu ir viens no galvenajiem noza
res prestiža jautājumiem.

Pašu zemē ražotais jāvērtē 
kā vislielākā vērtība ar mūsu pa
tērētāja acīm. Tikpat liela vērtība 
patērētāju acīs ir patiesība par 
produkta izcelsmi. Nacionālo 
zīmolu ražošana citās valstīs 
ir saprotama ne vairāk kā tikai 
caur globālās ekonomikas priz
mu, bet uzskatāma par ekono

miskās izaugsmes zaudējumu 
mūsu valstij. Atbalsts ražošanas 
attīstībai savā zemē ir vislielā
kā vērtība gan valsts varai, gan 
sabiedrībai kopumā. Patērētāju 
patriotisms ir ar lielu pievienoto 
vērtību. Tikpat pašsaprotami, ka 
kopējā darbā var atrast daudz 
citu kopējo vērtību. Piemēram – 
pieredzes apmaiņas iespējas. 
Pieminēšanas vērta ir kaut vai 
SIA Valmiermuižas alus sadarbī
ba ar mazajiem ražotājiem tirgū. 
Nozares prestižu valstī un ik
viena iedzīvotāja acīs cels nevis 
šķelšanās, bet sadarbības ceļu 
meklēšana.  

Mums pašiem jāapzinās savas vērtības
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SANDRA DIEZIŅA

Festivālu Latviabeerfest 2019 
ar simboliskās pirmās alus muci
ņas atvēršanu atklās uzņēmums 
Rēzeknis Bryuvers. Šāda tradīci
ja – pirmās alus mucas piepildī
šana un atvēršana  – noris visos 
lielākajos alus festivālos. Rēzek-
nis Bryuvers kā pirmās muciņas 
piepildītājs izvēlēts, jo šogad uz
ņēmums veic pilnu rebrendingu 
jeb zīmola atjaunošanu un sācis 
jaunu attīstības posmu.

Jāatgādina, ka alus darīšanas 
tradīcijas Rēzeknē var atrast jau 
padomju gados, kad Rēzeknes 
alus brūzis bija apvienots ar Dau
gavpils alus darītavu un spēja 
saražot būtisku alus daudzumu. 
Mainoties iekārtām, brūzis tika 
slēgts. 2003. gadā kā Daugav
pils uzņēmuma Mamas-D filiāle 
Rēzeknes alus darītava atsāka 
ražošanu, taču finansiālu grūtību 
dēļ atkal slēgta. Trešoreiz, pie
saistot ievērojamas investīcijas, 
Rēzeknes alus darītava atsāka 
darbu 2005. gadā jau kā atsevišķs 
uzņēmums Rēzeknes ekonomis
kajā zonā. Pagājušajā gadā uzņē
mums piesaistīja jaunu investoru, 
un šobrīd ir jauni attīstības plāni. 

Veicinās atpazīstamību
"Latgalē mūs jau labi pazīst, 

tagad galvenais uzdevums ir 
iepazīstināt visu Latviju ar savu 

produkciju," stāsta kompānijas 
valdes loceklis Nikolajs Solo
dovs. Lai mērķus sasniegtu, 
uzņēmums izstrādājis savu 
mārketinga un reklāmas stratē

ģiju, un liels uzsvars tikšot likts 
uz atpazīstamības veicināšanu. 
Pašlaik uzņēmums ražo septi
ņu nosaukumu produktus: pie
cu veidu alu – Nefiltrētais gaišais 

Rēzeknis Bryuvers, Filtrētais gai-
šais Rēzeknis Bryuvers, Tumšais 
Rēzeknis Bryuvers, Gaišais Latga-
les alus, Mārtiņa alus  – un divu 
veidu kvasu  – Maizes kvass un 

Latgales kvass. Produkcija tiek 
ražota vidējā cenu segmentā. 
Jau pašlaik to var nopirkt vai
rākos tirdzniecības tīklos, deg
vielas uzpildes stacijās, bet vēl 
daudz darāmā. "Tirgū būsim 
agresīvāki un kļūsim pama
nāmāki. Gribam atšķirties no 
citiem brūveriem. Lepojamies, 
ka esam no Latgales, no Rēzek
nes, un to arī uzsvērsim savā 
stratēģijā," stāsta uzņēmuma 
valdes loceklis. Solodovs uz
skata, ka uzņēmumam ir visas 
iespējas audzēt tā atpazīsta
mību plašākā mērogā. Lai arī, 
neskatoties uz labajiem lai
kapstākļiem, alus tirgus pērn 
piedzīvoja samazinājumu, rē
zeknieši jau šogad cer palieli
nāt realizāciju. 

"Rēzeknis Bryuvers domāts 
tiem, kas vēlas baudīt alu, nevis 
vienkārši sadzerties. Mēs pie
dāvājam izbaudīt garšas un to 
nianses, un tā ir jauna tendence 
tirgū, kas izplatās visā Eiropā un 
būs jūtama arī Latvijā," stāsta 
uzņēmuma radošais direktors 
Ivans Solodovs. Uzņēmums 
iecerējis sākt bezalkoholiskā 
alus ražošanu, kam varētu būt 
labs noiets. Tāpat iecerēts pa
pildināt kvasa sortimentu. Šos 
jaunumus uzņēmums iecerējis 
piedāvāt nākamgad. Taču šogad 
iecerēts balstīties uz pašreizējo 
sortimentu un produkciju, kas 

top pēc klasiskām sentēvu me
todēm. 

Tāpat iecerēts veikt rebredin
gu jeb esošā zīmola pārveidi un 
atjaunošanu. "Cilvēkiem patīk 
piederība noteiktam reģionam 
vai pilsētai. Vērtību sajūta, ko 
dod šī piesaiste, ir ļoti svarīga. 
Latgale ir īpašs novads ar savu 
valodu, tradīcijām, kultūras vēr
tībām. Gribam ar to piesaistīt pa
tērētājus, lai Rēzeknes alus būtu 
pieejams visiem," tā uzņēmuma 
īpašnieki. 

Plāno eksportēt
Konkurence tirgū ir liela, Lat

vijā ir daudz prasmīgu miestiņa 
ražotāju, taču uzņēmuma jau
nos īpašniekus tas nebaida. Pa
gaidām savus plānus konkrētāk 
viņi neatklāj, bet esot gaidāmi 
vairāki pārsteigumi. 

Lai paplašinātu noieta tirgu, 
rēzeknieši iecerējuši savu pro
dukciju eksportēt. Pirmie ekspor
tā varētu būt kaimiņvalstu – Lie
tuvas un Igaunijas  – tirgi. Esošā 
uzņēmuma jauda ļauj palielināt 
ražošanas apjomus un nodroši
nāt produkciju vietējam tirgum, 
taču eksporta nodrošināšanai 
vajadzēs investēt jaunās tehnolo
ģijās un iekārtās. Visticamāk, tas 
varētu notikt nākamgad. 

Alus festivālā rēzeknieši ie
cerējuši piedāvāt visu savu pro
duktu klāstu.  

T IM U R A SU BH A NKU LOVA FOTO

Rēzeknis Bryuvers radošais direktors Ivans Solodovs (no kreisās), valdes loceklis Nikolajs Solodovs un ražoša-
nas direktors Vasīlijs Zeļeņins ir gatavi Rēzeknē saražoto miestiņu piedāvāt plašākam pircēju lokam ne tikai Lat-
vijā, bet arī kaimiņvalstīs.

Rēzeknis Bryuvers 
atklās alus festivālu
Rēzeknis Bryuvers ir gatavs jauniem izaicinājumiem

Apinītis rūgtais
Jo vairāk apiņu, jo rūgtāks alus. 
Pēdējā laikā modē nākuši apiņi no 
jaunās pasaules. Apiņu pasaule un 
alus garšas daudzveidīgums ir tik-
pat plašs un aizraujošs kā vīnu pa-
saule. 

SANDRA DIEZIŅA

Klasiskās alus sastāvdaļas ir ūdens, iesals, apiņi un raugs. 
Alum apiņus pievieno, lai tas būtu garšīgāks. "Klasiski darītam 
alum viss saldums nāk no iesaldināta miežu grauda jeb iesala 
un netiek pievienots cukurs. Lai garša būtu līdzsvarā, iesala 
saldums jāsamēro ar rūgtumu. Senāk, lai iegūtu rūgtumu, 
alum pievienoja dažādas garšvielas  – apiņus, ozola mizas, 
kadiķogas, vaivariņus, purva mirti un pat tabaku. Muižas alus 
darītavas priekšroku deva apiņiem, jo tie gādā ne vien par 
rūgtumu garšā, bet ir arī dabisks konservants, kas ļauj nepas
terizētam alum neieskābt un saglabāties ilgāk svaigam, jo līdz 
19. gs. pasterizāciju nepazina, bet alu vēlējās saglabāt svaigu 
vairākas nedēļas," stāsta Valmiermuižas alus saimnieks un 
alus someljē Aigars Ruņģis. Joprojām dzīva leģenda, ka rūgtais 
alus stils IPA (saīsinājums no Indian Pale Ale) savu nosaukumu 
ieguvis, pateicoties Anglijā brūvētam un ļoti brangi apiņotam 
alum, lai tas garajā ceļā līdz Indijai nesaskābtu. Tieši pateico
ties pievienotajiem apiņiem, alus ir lielisks aperitīvs, jo veicina 
apetīti. Apiņi alū arī iedarbojas nomierinoši, tādēļ, baudot alu, 
kļūstam miermīlīgāki. Visbeidzot īpašas aromātisko apiņu 
šķirnes pievieno alus aromātam, lai sniegtu baudījumu ne 
vien mēlei, bet arī degunam. Izpētīts, ka apiņi var veidot vairāk 

nekā 400 dažādu aromāta nianšu. Grēks esot alu, tāpat kā vīnu, 
dzert no pudeles. Apiņi alum var piešķirt daudzveidīgu aromā
tu, tādēļ to apraksta līdzīgi vīnam, izmantojot garšīgus epite
tus – zemjains, piparots, citrusīgs, zāļains, augļains, puķains, 
kā arī  – priežu, upeņu, rozīņu, lavandas, rožu utt. Tādēļ arī 
nepasterizētu alu līdzīgi vīnam iesaka izgaršot no glāzes, nevis 
pudeles, lai alus būtu garšīgāks. 

Vislabāk alus ražošanā izmantot labas kvalitātes apiņus, 
kas auguši piemērotā augsnē, lieliskos laika apstākļos un 
laikus novākti. Obligāts nosacījums apiņiem pēc to novākša
nas – tiem jābūt maksimāli ātri pārstrādātiem to tālākai iz
mantošanai vai glabāšanai. Tikai glabājot pareizos apstākļos, 
izkaltētām apiņu rogām vai no tām izgatavotiem produktiem 
(granulas, ekstrakti un eļļas) var maksimāli ilgi saglabāt to 
labās īpašības un raksturu, stāsta AS Cēsu alus galvenais alus 
meistars Māris Grambergs. 

Tieši alus rūgtums atkarīgs no pievienotā apiņu daudzu
ma. Jo vairāk rūgtos apiņus alum pievieno, jo rūgtāks būs alus. 
Līdzīgi kā alus stiprumu mēra ar alkohola procentiem, tā alus 
rūgtumu mēra BU (bitterness units), atklāj A. Ruņģis. Vismazāk 
rūgts ir klasisks kviešu alus, jo tam rūgtos apiņus nepievieno – 
tikai aromātiskos apiņus. Arvien vairāk mazo alus darītavu 
norāda BU rādītāju uz etiķetes, lai palīdzētu alus baudītājiem 
saprast, cik rūgts alus gaidāms, ja šo brūvējumu alus pazinējs 
veikala plauktā ierauga pirmo reizi. Rūgtākajiem alus veidiem 
pasaulē BU ir pat virs 2500 vienībām. Rūgtos apiņus klasiski 
pievieno alus misas vārīšanas laikā, bet aromātiskos apiņus 
pievieno vārīšanas pašās beigās, lai smalkais apiņu aromāts 
neiztvaikotu. Lai alum iegūtu vēl izteiksmīgāku apiņu aromā
tu, tos var pievienot arī raudzēšanas laikā istabas temperatūrā 

vai vēl zemākā, tādēļ to sauc par auksto apiņošanu. Var alum 
likt tikai vienu apiņu šķirni vai arī kombinēt daudz dažādas, tā 
iegūstot bagātīga aromāta buķetes. 

Visa pamatā ir pareizi saglabāts līdzsvars, lai dzēriens 
atbilstu tam paredzētajam mērķim. Tātad alum jāsniedz vel
dzējums un lielisks gandarījums tā baudītājam. Mēlei jājūt gan 
tīkams viegls saldums, gan mērens skābums un nobeigumā 
patīkams rūgtums, kā arī jauka pēcgarša, kas lēnam izgaist. 
Nevajadzētu būt tā, ka, dzerot alu, paliktu sīva mute un nepatī
kams rūgtums kā pēc vērmelēm, uzsver M. Grambergs.

Daudzveidīgs klāsts 
Apiņiem ir vairāk nekā 150 šķirnes, kuru garšas un aro

māta īpašības atšķiras no reģiona, kurā tie tiek audzēti, līdzīgi 
kā vīnam. Tādēļ Vācijā vai Amerikā audzētiem vienas šķirnes 
apiņiem aromāts atšķirsies, jo zeme un laikapstākļi ietekmēs 
to garšas īpašības, zina teikt Aigars Ruņģis. Eiropā ir četri sla
veni reģioni, kas tiek dēvēti par karalisko apiņu reģioniem sava 
smalkā aromāta dēļ, un šo reģionu apiņu eļļas izmanto pat 
parfimērijā. Pirmais ir Hallertau reģions Vācijā, kur audzē Eiro
pā slavenāko apiņu šķirni ‘Hallertau Mittelfruh’. Šiem apiņiem 
ir viegli ziedains aromāts. Otrais ir Tettnang reģions Vācijā, kur 
slavenākā ir aromātisko apiņu šķirne, ko sauc ‘Tettnanger’. Tai ir 
smalks, svaigi zāļains un citrusa aromāts. Trešais – ‘Saaz’ apiņi 
no Bohēmijas Čehijā, ko izmanto Čehijas alus darītava Pilsner 
Urquell. Tam ir maigs, zemjains un pikants aromāts. Visbei
dzot – mazais Spalt reģions Vācijā, kura ražas ir tik nelielas, ka 
šos apiņus ir grūti iegādāties. 

Alus ražotāji apiņus iepērk no apiņu pārstrādātājiem vai to 
pārstāvjiem reģionos, bet galvenie piegādātāji ir Vācijā, Liel

britānijā un ASV. Lielos apjomos iepirkt apiņus nav vienkārši. 
Lai apiņi sāktu pienācīgi ražot, paiet vairāki gadi, un ar to ir 
jārēķinās. Tāpēc tiek slēgti ilgtermiņa līgumi starp audzētāju 
pārstāvjiem – pārstrādātājiem un alus ražotājiem. 

Vajadzīga saule
Lai arī latviešu tautasdziesmās ir daudzināts apinis, kā arī 

upmalās un lauku sētās varam redzēt tos vijamies, šodien visas 
alus darītavas Latvijā apiņus iepērk no valstīm, kas atrodas uz 
dienvidiem no mūsu zemes. Lai apiņos izveidotos pietiekami 
daudz rūgtvielu un aromātvielu, tiem vasarā nepieciešams 
daudz saules, maigs klimats un garas dienas – dienas gaisma. 
Tādēļ šodien konkurētspējīgus apiņus var audzēt no 35. līdz 
55. ziemeļu vai dienvidu paralēlei. Diemžēl Latvijā audzētiem 
apiņiem būs mazāk garšas un aromāta, jo esam par tālu uz 
ziemeļiem, lai tie saņemtu pietiekami daudz saules gaismas 
vasarā, un globālā sasilšana te nelīdzēs. Tiesa, mājbrūvētāji 
var turpināt audzēt apiņus savam priekam. Mūsdienās lielākās 
apiņu audzētājvalstis ir Amerika, Vācija, Čehija, Ķīna Slovēnija, 
Polija, Jaunzēlande un Anglija. Apiņi ir kā dārga garšviela, ko 
dēvē par zaļo zeltu. Kilograms apiņu maksā 50 EUR/kg, bet 
ekskluzīvākās apiņu šķirnes daudz dārgāk. 

Pēdējos gados Eiropā modē nāk ne vien jaunās pasau
les vīni, bet arī jaunās pasaules apiņi, jo īpaši no Amerikas, 
pateicoties to izteiksmīgajam, intensīvajam citrusaugļu 
aromātam. Tādēļ vairums mazo alus darītavu visā pasaulē 
ļaujas jaunās pasaules apiņu drudzim, tos pievienojot alum 
visdažādākajos veidos un visdažādākajās apiņu šķirņu kombi
nācijās, lai katrs alus malks būtu apiņu sprādziens degunā un 
uz mēles, kas atmiņā paliks ilgi.  
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JĀNIS MATULIS, 
sporta žurnālists:

Labākais alus ir brīv
alus! Apgalvot, ka man 
negaršo alus, būtu stulbi. 
Galu galā pirmo alu  – ve
cāsmammas no pašcep
tās rupjmaizes garoziņām 

darinātu – nogaršoju jau sešu gadu vecumā. Bija 
virtuves skapī pudele, kas mani dikti ieinteresē
ja... Loģiski, ka pēc tās iztukšošanas bija slikti, bet 
dzeršanas process bija garšīgs, padzēriens salds, 
un ko gan citu tik sīkam puišēnam vajag. Tumšais 
vai gaišais? Tikpat labi varētu vaicāt  – blondīnes 
vai brunetes. Viss alus ir nomēģināms. Cenšoties 
būt gudrs, reiz jau tā iekritu. Pasaules biatlona 
čempionāta banketā Bledā blakus sēdošajam vā
cietim no Rūpoldingas, tikai lai uzturētu sarunu, 
pavaicāju, kurš alus ir vislabākais. Kādu minūti 
laikam mana mute bija vaļā, jo vācietis nosauca 
alus šķirni, kuru es nezināju: Freibier! Kad pārējie 
sāka smieties, arī manas vācu valodas zināšanas 
bija atjaunojušās. Ir jābūt pilnīgam aunam, lai ne
saprastu, ka vislabākais pasaulē ir tas alus, kas par 
brīvu... Stiprums? Nu galīgu čuru nevajag, taču ne 
jau arī šmakovkas pusbrāli. Pasaules čempionātā 
hokejā pērn ļoti garšoja Bauskas gaišais, turklāt 
tas bija brīvalus. Ja vien iespējams, izvēlos Latvijas 
preci. Arodalus? Var dzert! Tikai jāizjūt pēcgarša. 
Var būt klāt viss kas, taču no vaivariņiem man pat 
purvā sāp galva. Ja tie ir arī alū, man tas ir mazliet 
par šerpu.

RAIMONDS  
BERGMANIS, 
Saeimas deputāts:

Man garšo labs alus, un 
Latvijā tādu ražo. Alus ir 
viens no vecākajiem dzē
rieniem pasaulē, kādreiz to 
brūvēja teju katrā saimnie

cībā un cēla galdā visos svētkos. Mūsu valstij ir la
bas alus gatavošanas tradīcijas, un par to ir prieks. 
Nav mazsvarīgi, ka tieši alus degustēšana ir viens 
no veidiem, kā iepazīt valsti un tās tradīcijas. Mūsu 
uzdevums ir stāstīt un arī lepoties ar to, ka Latvijā 
ražo ļoti kvalitatīvu alu. Un to ne tikai es saku, bet 
arī atzīst ārvalstu viesi, kuri ciemojas Latvijā. Vai 
man garšo gaišais vai tumšais alus? Man garšo labs 
alus, un izvēlos tādu, kāds vislabāk atbilst konkrē
tajai situācijai un, protams, arī ēdienam.

ILZE JURKĀNE, 
gardēde:

Alu dzeru reti, bet lab
prāt to nogaršoju. Pēdējā 
gada laikā esmu pacie
mojusies alus darbnīcā 
Labietis, Valmiermuižas alus 
un Bauskas alus darītavās. 

Jāteic, biju patīkami izbrīnīta, cik radoši un rosīgi ir 
mūsu alus ražotāji. Liels prieks, ka Latvijā ražotais 
alus iemantojis arī ārzemnieku cieņu, jo tas tiek 
eksportēts uz visdažādākajām pasaules valstīm. Pie 

mums šobrīd lielu popularitāti iemantojis craft beer 
jeb arodalus, kas pārsteidz ar dažādām garšas buķe
tēm. Tāpat alus meistari meklē citas iespējas un ražo 
veselīgas limonādes bērniem vai tiem cilvēkiem, 
kuri alu nedzer. Tā ir lieliska alternatīva neveselīga
jām, krāsainajām limonādēm, ko bērni lieto ikdienā.

LINDA RUTULE, 
grafiskā dizainere 
un fotogrāfe:

Lai gan alkoholu lietoju 
ļoti maz, esmu arodalus 
jeb craft beer piekritēja 
un pašmāju plašpatēriņa 
alu neizvēlos. Uzskatu, ka 

arod alus kultūra ir uzstādījusi jaunu kvalitāti pa
tērētājiem, proti, tā ne vien rada kvalitatīvus dzē
rienus, bet arī ļoti domā par noformējumu savai 
identitātei, kā arī telpām, kurās tiek aicināti dažādu 
gardumu baudītāji. Nesen viesojos Igaunijā, Tal
linā, kur aizbraucu apskatīt viņu vietējā arodalus 
Pohjala restorānu bāru. O! Tas ir cits līmenis. Tāpat 
arī Latvijā  – Labietis, Alķīmiķis, Valmiermuižas alus 
vēstniecība Rīgā. Es kā grafiskā dizainere un fo
togrāfe ļoti novērtēju vizuālo noformējumu, tāpat 
man ir svarīgi, kāda etiķete ir uz pudeles, kuru pa
ņemu rokā. Alu lielākoties baudu draugu lokā, svi
not gan ģimenes, gan citus svētkus. Vienmēr cen
šos apmeklēt arī Latvijas pasākumus, kuros tiekas 
Eiropas, Skandināvijas un Krievijas alus darītavas 
un atrāda savus labākos veikumus, piemēram, Me-
tenis, Latvia Beer Fest, Riga Pours u. c. Man ļoti patīk 

gatavot, tāpēc meklēju akurātas saderības ar ēdie
niem. Gatavoju arī ēdienus ar alu. Attiecīgo arodalu 
var baudīt kā pie sāļajiem, tā saldajiem ēdieniem. 
Esmu cepusi alus–šokolādes kūku un kēksiņus, ga
tavojusi alus–sīpolu marmelādi, cepusi alus maizi, 
pievienojusi alu pie mērces pastai. Eksperimentēju 
ar dažādām garšām. Latvijas dabas garšu ēdieni ir 
labākais savienojums ar šepat Latvijā darītu arod
alu. Ar sāļiem ēdieniem, protams, tas garšo visla
bāk. Cik stipru alu izvēlos? Kā saka mans dzīves
biedrs, nejautājot, cik grādīgs alus ir, nekad nejutīsi 
tūlītēju atšķirību starp stiprs un viegls. Tam nevajag 
pievērst tik lielu uzmanību, ja mērķis ir garšot dzē
rienu, nevis gūt no tā reibumu. Tiesa, izvēlos ma
zāk grādīgu jeb vieglāku alu. Taču ir arī tādi stiprie 
ali, kas man garšo, ja lietoju tos pavisam nedaudz.

SANDA DEJUS, 
radio SWH ētera  
personība:

Man garšo tāds alus, 
kuram jūtams rūgtumiņš, 
bet salds alus galīgi neiet 
pie sirds. Pārsvarā alu dze
ru vasarā un izvēlos gaišo. 

Taču ir tādi ēdieni, pie kuriem arī ziemā baudu alu 
un tad visbiežāk izvēlos tumšo, jo tas šķiet tāds tu
mīgāks un drēgnajos apstākļos sildošāks. Pārsvarā 
alu baudu ar gaļas ēdieniem – medījumiem. Man 
garšo Madonas alus. Netālu no mājām ir Labietis, 
kur tiek ražots burvīgs alus, un tur man vienmēr 
izdodas atrast kaut ko savam noskaņojumam.   

Aptauja

Kurš, jūsuprāt, ir labākais alus, un cik bieži to dzerat?
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Pasaulē ir vairāk nekā 
100 dažādu alus šķir-
ņu. Arī darītavas Latvi-
jā spēj uzbrūvēt pašus 
unikālākos alus veidus.

RAIVIS ŠVEICARS

Eili un lāgeri
Visa alus bagātība stāv uz di

viem stingriem balstiem – eiliem 
un lāgeriem. Jebkura tālākā alda
ru ķīmiķošana iekļausies kādā no 
šiem diviem nosaukumiem. Kā 
uzskata darītavā Labietis, bīties 
no eila nevajadzētu. Gan lāgeris, 
gan eils var būt gan rūgti, gan 
saldi, gan sausi, gan citas garšas 
iekļaujoši  – viss atkarīgs no sa
stāvdaļām un brūvēšanas mākas. 
Kādas ir abu tipu galvenās atšķi
rības? Pirmkārt, izmantotā rauga 
cilts  – Saccharomyces cerevisiae 
eilu gadījumos vai Saccharomy-
ces uvarum lāgeriem. Otrkārt, 
rūgšanas temperatūra. Eili darbo
jas istabas temperatūrā  – 12–20 
grādos, saison stila gadījumā 
temperatūra var uzkāpt līdz pat 
30 grādiem. Šādā temperatūrā iz
dalās vairāk eļļas un esteri, radot 
plašu garšas buķeti. Tieši tādēļ 
nepieredzējušam eila dzērējam 
pirmie malki var šķist intensīvi, 
pat pārspīlēti, raksta Labietis.

Savukārt lāgeris ir radies vē
lāk – kad inovatīvas pagrabu rak
šanas tehnoloģijas ļāva eksperi
mentēt ar raudzēšanu zemākā 
temperatūrā  – 7–12 grādos. 
Zemā temperatūra palīdzēja ie
gūt tīrāku alu, tas kļuva vieglāks 
garšā un kraukšķīgāks sajūtās. 

Pilsner
Iespējams, visu laiku ikonis

kākais un visvairāk mīlētais alus 

veids pasaulē. Arī viens no sa
režģītākajiem. Krāsā ļoti gaišs, 
caurspīdīgs, ievērojami karboni
zēts, ar jūtamu iesala saldumu 
un apiņotu raksturu. Alus stip
rums (ABV) parasti variē no 4,6 
līdz 5,3%, bet rūgtums (IBU) ir 
25–40. Vācu stila pilsner vislabāk 
iet kopā ar balto Čedaras sieru, 
vistu, salātiem, vēžveidīgajiem 
un smalkmaizītēm. Ieteicams 
baudīt 4–7 grādu temperatūrā.
l Latvijas darītavu piemēri: 
Malduguns – Švīka, Alķīmiķis – Pilsner, 
Viedi – Danču

Amerikas gaišais eils
Amerikas gaišo eilu (APA) 

radīja uz angļu gaišā eila bāzes, 
nomainot angļu alus tipa zāļai
nos apiņus pret Amerikai rakstu
rīgajiem citrusīgajiem un prie
žainajiem apiņiem. Alum rakstu
rīgi puķaini, augļaini, citrusīgi, 
priežaini un sveķaini ASV apiņi 
ar nelielu karameļu un grauzdē

ta iesala noti garšā. APA ir sade
rīgs ar daudziem un dažādiem 
ēdieniem – sākot no salātiem un 
vistas, beidzot ar čili, dažādiem 
sieriem, jūras veltēm un deser
tiem. Stiprums  – 4,4–5,4% ABV, 
rūgtums – 30–50 IBU. Ieteicams 
baudīt 7–12 grādu temperatūrā.
l Latvijas darītavu piemēri: 
Nomadu alus – Amerikas gaišais eils,  
Teika – Piektdienis, Ziemeļu enkurs – 
Dzenskrūve

Berliner weisse
Berliner weisse stilā ir kviešu 

alus, kas nodrošina lielisku har
moniju starp alū izmantoto rau
gu un pienskābi. Ņemot vērā tā 
izteikto skābumu, to bieži vien 
iesaka dzert kopā ar, piemēram, 
aveņu sīrupu. Šis alus ir gaišs, var 
būt duļķains, ņemot vērā, ka nav 
filtrēts. Alus ir izteikti karboni
zēts, tāpēc ļoti atsvaidzinošs un 
lielisks vasaras slāpju veldzēša
nai. Weisse labi sader ar havarti 

sieru, nogatavinātu šķiņķi, rieks
tu maizi, aveņu siera kūku. Stip
rums – 2,8–3,4% ABV, rūgtums – 
3–6 IBU. Ieteicams baudīt 7–10 
grādu temperatūrā.
l Latvijas alus darītavu piemēri: 
Nurme – PH Down, V1 Brewery – Utopug, 
Hopalaa – On the beach

Gose
Gose tipa alus Latvijas patē

rētājiem vēl ir samērā svešs, spē
kus šī stila darīšanā izmēģinājuši 
tikai Labietis, Nurme, kā arī pa
visam nesen šā stila pagatavo
šanai galvas lika kopā Ārpus un 
Malduguns speciālisti. Kāpēc vēl 
nav populārs? Atbilde ir garšā – 
tas ir skābi sāļš alus, jo darīšanas 
procesā tam pievieno sāli. Alus ir 
gaišs, bet mazliet dūmakains  – 
tas rauga dēļ. Garšā jūtamas 
dažādas garšas – no zāļainām un 
puķainām līdz asām un augļai
nām. Stiprums  – 4,4–5,4% ABV, 
rūgtums – 10–15 IBU. Ieteicams 
baudīt 4–10 grādu temperatūrā.
l Latvijas alus darītavu piemēri: 
Labietis – Asara, Nurme – Sea Goes Pink, 
Ārpus un Malduguns kopdarbs – Piejūras 
klimats

Imperiālais/dubultais 
Indijas gaišais eils 

Saīsināti – IIPA vai DIPA. Kār
tīgi apiņots Indijas gaišais eils ar 
vēl izteiktāku garšu un smaržu, 
protams, arī rūgtumu. Bieži vien, 
brūvējot DIPA tipa alu, aldari 
izmanto sauso apiņošanu  – ap
iņus pievieno pēc rūgšanas bei
gām, lai būtu īpaši apiņains alus. 
Parasti alus darīšanas procesā 
izmanto ļoti aromātiskus apiņus, 
kas dod ļoti svaigu garšu. Bieži 
DIPA tipa alus ir arī ļoti augļains. 
DIPA parasti ir tumšākā krāsā 

nekā IPA, arī ar krietni augstāku 
alkohola procentu. DIPA labi 
sader kopā ar trekniem sieriem, 
cūkgaļas karbonādi, lasi, bur
kānkūku. Stiprums  – 7,6–10,6% 
ABV, rūgtums  – 65–100 IBU. 
Ieteicams baudīt 10–13 grādu 
temperatūrā.
l Latvijas alus darītavu piemēri: 
Jaunpils – Dubultā IPA, Hypnos – Hipno-
zaurs, Pumpurs – Meža Gars

Jaunanglijas 
Indijas gaišais eils

Saīsināti  – NEIPA. Ļoti api
ņots, taču fantastiski augļainā 
aromāta un garšas dēļ rūgtums 
nav uzmācīgs. NEIPA darīšanas 
procesā faktiski neiztrūkstoša ir 
sausā apiņošana, kas ir viens no 
iemesliem augļainumam, tropis
kās garšas un smaržas pieredzei. 
Bieži vien aldari NEIPA darīšanas 
procesā pievieno arī kviešus vai 
auzas. Alus krāsa atbilst garšai 
un smaržai  – tā ir sulīgi dzelte
nīgi oranža, necaurspīdīga, bie
ži vien ar izteiktu duļķi. Pēdējo 
gadu viens no populārākajiem 
stiliem pasaulē, ko cilvēku pie
prasījuma dēļ izmēģinājušas 
daudzas lielākas un mazākas 
darītavas, tostarp Latvijā. NEIPA 
labi sader kopā ar kazas sieru, 
cūkgaļas fileju, krēmu brulē. 
Stiprums  – 6,3–7,5% ABV, rūg
tums  – 50–70 IBU. Ieteicams 
baudīt 7–12 grādu temperatūrā. 
l Latvijas alus darītavu piemēri: 
Ārpus – DDH Enigma IPA, Nurme – Enigmatic 
IPA, V1 Brewery – Pugster

Imperiālais stauts
Stautu ģimenes stiprākais 

pārstāvis – pavisam noteikti alus 
baudīšanai, nevis dzeršanai. Tas 
ir piķa melns, visai izteikti iesa

laini salds un ļoti tumīgs dzēriens 
ar šokolādes un karameles notīm 
garšā un smaržā, protams, arī ar 
izteiktu grauzdējumu. Izteikto 
rūgtumu nodrošina grauzdē
jums, kā arī apiņi, kurus imperiālā 
stauta gadījumā pievieno izteikti 
vairāk nekā, piemēram, piena 
stautam. Imperiālo stautu droši 
var pasniegt kopā ar ilgi noga
tavinātiem sieriem, zosu pastēti, 
šokolādes kūku, saldējumu. Stip
rums – 7,0–12,0% ABV, rūgtums – 
50–80 IBU. Ieteicams baudīt 
21–24 grādu temperatūrā.
l Latvijas alus darītavu piemēri: 
Nurme – Jaffa Cake, Labietis – Pelašķu velns, 
Malduguns – Tumšā puse

Saison
Beļģu klasika, vēsturisks alus 

stils. Krāsā zeltains, dzintarains 
ar nelielām nogulsnēm. Intere
santi, ka saison tipa alus bieži 
vien nogatavina pudelē. Garšā 
jaušams visai izteikts raugs un 
pienskābe ar augļainām, arī da
žādām lauku smaržu un garšas 
notīm. Alus parasti ir vidēji api
ņots, bet rūgtums nekad nav 
uzmācīgs. Lielisks alus tā baudī
šanai vasarā, tomēr eksperimen
tēt griboši aldari nogatavina 
alu pat gadu un ilgāk, papildu 
unikalitātei pievieno arī dažā
das garšvielas, kas garšai dod 
jaunu dimensiju, padarot alu 
perfekti piemērotu baudīšanai 
visu gadu. Saison labi sader ar 
brī sieru, dažādām jūras veltēm, 
īpaši ar mīdījām, arī ar sorbetu. 
Stiprums  – 4,4–8,4% ABV, rūg
tums  – 20–38 IBU. Ieteicams 
baudīt 7–12 grādu temperatūrā.
Latvijas alus darītavu piemēri: Indie 
Jānis – Izvirtulis, Teika – Beļģu klaidonis, 
Alķīmiķis – Martietis.  

Alus stila džungļos savu marku atradīs ikviens
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Etiķetes – viss par alus 
sastāvu, bet ne tikai...
Ikviena alus etiķete var 
pastāstīt par mūsu vēsturi –  
ne tikai alus darītavas vai paša 
alus, bet bieži arī atspoguļot  
tā laika politiskos un pat 
sociālos notikumus
KĀRLIS TOMSONS

No alus ražošanas un lietošanas vēstures zi
nāms, ka tā dzeršanas tradīcijas attīstījušās līdz 
ar civilizācijas attīstību. Senajā Asīrijā alus dzerts, 
sūcot to no kopējā trauka ar caurulīti, bet vēlāk to 
dzēra jau no amforām. Arī Eiropā ir izmantotas am
foras. Latvijas teritorijā alu gadsimtiem ilgi pildīja 
mucās un tā lietošanai izmantoja koka kanniņas 
un kausus, vēlāk keramikas, porcelāna, stikla un arī 
metāla kausus.

Alus muca kā aizguvums pie mums parādījās 
reizē ar kristietības ieviešanu. Zināms, ka zemnie
ku saimniecībā alus mucas minētas jau 1300. gadā. 
Līdz 19. gs. Latvijas teritorijā alu galvenokārt brū
vēja pašu vajadzībām. Bet ar 19. gs. alus darīšana 
daudz plašāk attīstījās tieši uz komerciāliem pama
tiem. Alus kļūst par plaša patēriņa preci. Jau 18. gs. 
beigās, bet īpaši ar 1800. gadu alus pildīšanā parā

dās pirmās keramikas pudeles (krūkas), bet desmit 
gadus vēlāk alus tiek pildīts arī stikla pudelēs. Ten
dence pārdot alu stikla pudelēs nostiprinās visa 
19. gs. laikā. Sākumā produkciju fasēja patentētās 
pudelēs, kas piederēja alus ražotājam. Uz pudeles 
norādīja ražotāja nosaukumu un vietu, bet uz di
bena – stikla ražotāja iniciāļus un tilpumu. Lai gan 
stikla pudeles bija pārāk dārgas, lai tajās pildītu vi
sai lēto dzērienu, tomēr dzert alu no pudeles kļuva 
arvien prestižāk. 

Straujā 19. gs. industrializācija ienes lielas pār
maiņas alus darīšanas procesos, kas tiek pārkārtoti 
uz rūpnieciskiem pamatiem. Gadsimta vidū parā
dās uz stikla pudelēm līmējamās papīra etiķetes. 
1901. gadā angļa Maikla Ouena izgudrotā automā
tiskā pudeļu ražošana sāk savu uzvarošo gājienu, 
pakļaujot tālāko pudeļu un etiķešu izmantošanas 
procesu nepārtrauktām pārmaiņām līdz pat mūs
dienām. 

Cariskā Krievija

Latvijas brīvvalsts

Pilnveidojoties iespiešanas 
tehnoloģijām, etiķešu formāts kļūst 
lielāks, etiķetes daudzkrāsainākas. 
Katra alus darītava izvēlas sev 
raksturīgu dizainu. Etiķetes ilustrē 
arī uzņēmumu attēli. Uzrakstos 
parādās industrializācijas procesā 
skartās pārmaiņas, rakstot 
Dampfbierbrauerei – tvaika alus 
darītava. Darbojas valsts īstenotā 
pārkrievošanas politika – uzraksti 
krievu un vācu valodā. Tomēr 
ir redzams un pašsaprotams 
izņēmums, ka uz iesala preparāta 
baltveļas mazgāšanai etiķetes 
uzraksts ir latviešu valodā.
Uz etiķetēm redzami iegūtie 
apbalvojumi, kā arī jubilejas reizēm 
ražotie ali.
Varam iegūt pilnīgu priekšstatu 
par ražotajām alus šķirnēm, kuras 
aizgūtas no Vācijas.
Pēc norādēm uz etiķetēm var atrast 
alus darītavu pārstāvniecības ne 

tikai Vidzemē, Kurzemē, bet arī 
Pleskavā, Varšavā un impērijas 
gavaspilsētā Pēterburgā.
Pirmā pasaules kara gados 
prakstiski visas alus darītavas 
darbu pārtrauc, dažas pat iet bojā. 
Waldschlosschen iekārtas tiek 
evakuētas uz Krievijas vidieni. Kara 
gados alu savam patēriņam ražoja 
mājas apstākļos. Latvijas teritorijā 
nekad nav bijis aizliegts.

Agrīnās drukātās etiķetes nelielas, vienkrāsainas. Latvijā parādās 19. gs. otrajā pusē 
reizē ar darītavu industrializāciju. Uzraksti vācu valodā (brūži pieder vācbaltiešiem). 
Attālie brūži (K. Saķis – Kuldīgā) lieto arī latvisko rakstu.

Nodibinoties Latvijas brīvvalstij, alus ražošanu pilsētās steidz atsākt vācbaltiešiem piederošie 
brūži. Muižām piederošie brūži tiek pārdoti vai iznomāti. Brūžus iegādājas arī latviešu uzņēmēji. 
Baltvāciešiem piederošie brūži izmanto cariskās Krievijas laikā tapušās daudzkrāsainās dizaina 
etiķetes. Latviešu valodas lietošana uz etiķetēm visiem kļūst par goda lietu. 
Uz etiķetēm varam atrast brīvvalsts laikā iegūtos apbalvojumus: 1925. g. izstādē Jelgavā, 
1937. g. Zemgales izstādē, arī 1913. g. Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības (turpināja 
darbu vēl 30. gados) iegūtās medaļas. Dažas alus darītavas turpina dižoties ar cariskās 
Krievijas laikā (Rīgā, Parīzē) iegūtajiem apbalvojumiem. 

Rīgā darbojas Miesta alus darītavas, mūsdienu sapratnē līdzvērtīgas mājas vai pat amata 
alus darītavām, ražojot nefiltrēto alu.

Uzzinām par Rīgā darbojošos vācbaltiešu brūžu dibināto Rīgas alus Centrālbiroju  
(jeb sindikātu). Rīgas apvienotās alus darītavas izlaiž Svētku un Eksporta alu.

Iļģeciema darītava ražojusi arī kviešu Berlīnes balto alu – Berliner Weisse (Kuhle Blonde). 
Etiķetes centrā uzņēmuma attēls ar uzrakstiem latviešu un vācu valodā, ar papildu 
etiķeti, norādot: “No deenas gaismas sargat, stahwu un aukstā veetā uzglabat un bez 
sakustinaschanas eeliet!” Alus brūvēts arī īpašiem notikumiem – Tērbatas universitātes 
vācbaltiešu studentu korporācijas Curonia 125. gadadienai, korporācijas Selonija 50 gadiem. 

Alus ar Tip–Top zīmolu, kas ražots gan cariskās Krievijas laikā, gan Latvijas brīvvalsts 
laikā. Arī Vandzenes un Sinoles P. Galiņa alus darītavas ražojušas alu ar Tip–Top zīmolu. 
Zīmols apliecina alus augsto kvalitāti. 
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Vācu okupācijas laiks

Agrīnais padomju laiks 1940.–1941. gads

Vācu okupācijas laikā darbu turpina visas padomju nacionalizētās alus darītavas. Par 
to liecina arī etiķetes, uz kurām jebkurš vēstures pētnieks izlasīs norādes par to laiku. 
Darbu turpina a/d Kymmel Rīgā, Jorka (tagadējā Bruņinieku) ielā 2. Pirmās šķiras Cēsu 
alus un Gulbenes Gaišā alus etiķetes iespiestas tipogrāfijā Jorka ielā Rīgā. 
Okupācijas laikā alus nozari pārvalda Pārtikas nodrošināšanas departamenta Dzērienu 
rūpniecības centrāle. Okupācijas vara ļauj atjaunot alus darītavas Tannhauser darbu. 
Tā ražo arī kara apstākļiem piemēroto Iesala dzēriens saldināts ar mākslīgo saldvielu.

Uz etiķetēm lasāms, ka 
uzņēmums nacionalizējams: 
N/U – nacionalizētais uzņēmums. 
Var nacionalizēt privātuzņēmumu. 
Bet nacionalizēt valsts AS 
Aldaris, kura akcijas piederēja 
valsts Kredītbankai? Būtu 
pašsaprotamāk, ja okupētājvalsts 
struktūra pārņem okupētās valsts 
uzņēmumu. 
Visas nacionalizētās alus 
darītavas sāk ražot vienveidīgu 
produkciju: gaišo alu, ar 
vienkrāsainām un viena tipa 
etiķetēm ar uzrakstiem latviešu 
un krievu valodā. Etiķetes 
apliecina, ka alus tiek ražots ar 
valsts līdzdalību, jo alus darītavas 
pakļautas PRTK (Pārtikas 
rūpniecības tautas komisariāts) 
Alkoholisko un bezalkoholisko 
dzērienu rūpniecības trestam.
Uzņēmumu nosaukumi veidoti 
pēc vienota principa. Nosaukuma 
pirmo burtu iniciāļi veido jauno 
emblēmu. Alus darītavas Rīgā 
zaudē nosaukumus, piešķirot 
vārdam Rīgas a/d kārtas numuru. 
Vēlāk savās atmiņās Kārlis 
Zālītis teiks: "Padomju vara arī 
šim brūzim bija piešķīrusi savu 
nekādo nosaukumu Alus darītava 
nr. 4. Izņēmums bija Aldaris, kurš 
bez kārtas numura saglabāja 
savu nosaukumu un emblēmu". 
Pirmais padomju laika direktors 
Pāvils Zariņš atceras, ka "tika 
ignorēts pārtikas rūpniecības 
komisāra V. Latkovska 
priekšlikums atteikties no Aldara 
emblēmas un rūpnīcu pārdēvēt 
par A. Mikojana vārdā nosaukto 
alus darītavu".

Mūs Priekuļu pagasta Jāņumuižā laipni uz
ņēma Latvijā zināmais alus etiķešu kolekcionārs 
Raimonds Zaķītis. Bērnībā krājis dažādu dzē
rienu etiķetes, bet interese tieši par alus etiķešu 
kolekcionēšanu veidojusies pusaudža gados, 
mērķtiecīgi apmeklējot visas Rīgas alus darītavas. 
Pārliecību par pievēršanos Latvijas alus darītavu 
etiķešu kolekcionēšanai nostiprinājusi tikšanās 
nu jau ar mūžībā aizgājušo etiķešu kolekcionā
ru Jāni Lismani. Raimonda Zaķīša kolekcijā ir ap 
15 000 Latvijas alus darītavu etiķešu no 19. gs. 
otrās puses līdz mūsdienām, un tā tiek nemitīgi 
papildināta. 

Dzīvu interesi raisīja viņa rīcībā esošā, 
Lietuvā izdotā Žigimanta Šalkauska grāmata 
Latvija  – alus darītavas, etiķetes, paliktņi. 19. gs.–1946 
(izdevniecībā Dirva, 2015. gads). Šis unikālais izdevums tapis, pa
teicoties kolekcionāriem no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Vācijas, 
kuri atvēra savas kolekcijas un sniedza padomus. No Latvijas sa
vas kolekcijas piedāvāja izmantot: Artūrs Altbergs, Guntis Avotiņš, 
Jānis Dišlers, Valts Linde, Guntis Radziņš, Uldis Veršūna, Raimonds 
Zaķītis, Nikolajs Ivanovs un Andris Rankevics. Grāmatā pirmo reizi 
sistemātiski sakārtotas visas zināmās un līdz mūsdienām saglabā
jušās Latvijas teritorijā pastāvējošo alus darītavu etiķetes.

BEER
LATVIA

FEST19

LIELĀKIE
ALUS SVĒTKI
BALTIJĀ

  22.-26.
MAIJĀVĒRMANESDĀRZĀ

BeerfestLatvia
latviabeerfest
latviabeerfest

latviabeerfest.lv

Grāmatā uzsvērts birofilijas nozīmīgums, kuru vēl maz izman
tojam ne tikai alus un alus darītavu, bet arī mūsu vēstures izpētē. 
Jāatzīst, ka birofilijai nav tik dziļu un senu sakņu kā bibliofilijai vai 
numismātikai. Lai gan tā radusies gandrīz vienlaikus ar filatēli
ju (par tās dzimšanas laiku uzskata 1840. gadu), tomēr birofilu ir 
krietni mazāk nekā miljonos skaitāmo filatēlistu un numismātu. 
Tikai 20. gs. beigās radās specializētie izdevumi un interneta viet
nes, kas veltītas šai kolekcionēšanas jomai.E
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KĀRLIS TOMSONS
aluszinātājs

Kā mēs uztveram alu
Alus ir baudas dzēriens  – radīts ar nolūku 

sniegt baudu. Tas top darīts lielās un mazās alus 
darītavās, katrs ar savu raksturu un atbilstoši alus 
šķirnes kvalitātes prasībām. Bet patērēts alus tiek, 
nopērkot to dažādās tirdzniecības un viesmīlības 
iestādēs. Ikviens sevi cienošs patērētājs skaidri 
zina, kādu alu viņš vēlas baudīt. Pretējā gadījumā 
tuvāku informāciju par katras alus šķirnes kva
litāti raksturojošām īpašībām noteikti sniegs tā 
pārdevējs vai alu zinošs firmas speciālists. Un tieši 
alus baudīšana un dzeršana ir uztveres process. 
Alus uztveres procesu ietekmē ne tikai ražotājs, 
bet arī tirgotāji, restorānu un viesmīlības iestāžu 
darbinieki. Viņiem jāzina pārdodamā alus rakstu
rojums, tā pasniegšanas kultūra un faktori, kuri 
ietekmē kvalitāti. Un pirmie, kas var sniegt patē
rētājam informāciju par alu, ir tirgotāji, restorānu 
un citu viesmīlības iestāžu darbinieki. Vai bauda ir 
mērāma objektīvās mērvienībās?

Alus krāsa un dzidrums
Šie divi aspekti rada pašu pirmo iespaidu par 

alu. Nereti mēs sakām, ka alu dzer ar acīm. Šie fak
tori ļauj daļēji secināt, cik stiprs ir alus, kā arī no
rāda uz atsevišķām alus šķirnēm, kas savukārt liek 
lielas cerības uz gaidāmajām izjūtām. Piemēram, 
krāsa un dzidrums var norādīt uz kviešu alu vai arī 

uz alu ar raugiem pudelēs. Dūmakainu alu var rak
sturot intensīva apiņu lietošana. 

Putas
Lielākā daļa alus cienītāju sagaida, ka tas tiks pa

sniegts ar pievilcīgu putu cepurīti, kas ilgi nenozu
dīs, un, nodzerot alu no glāzes pa malciņam, uz tās 
malām paliks redzami putu gredzenu nospiedumi. 
Stabilas putas nodrošina gaistošo vielu ilgāku sa
glabāšanos alū un veicina vispārējo garšas un aro
māta stabilitāti visā alus baudīšanas laikā. Ir svarīgi 
nodrošināt pareizu alus ieliešanu tīrās stikla glāzēs. 
Tīrība ir viens no galvenajiem nosacījumiem labai 
alus putošanai un putu cepurītes izveidei.

Alus aromāts
Alus aromātu nosaka alus ražošanas process, 

izejvielu izvēle, alus svaigums un šķirnes īpašības. 
Tomēr būtiski ir nepieļaut kļūdas un piesārņoju
mu, alu ielejot glāzē pirms pasniegšanas patē
rētājam. Alus liešanas iekārtu un glāžu tīrībai ir 
nozīmīga loma. Iespaido arī alus glāzes forma, ko 
iesaka attiecīgās alus šķirnes patēriņam. Liela no
zīme ir arī dzeršanas temperatūrai un ogļskābās 
gāzes saturam, kas ietekmē aromātu un tādējādi 
veido nozīmīgu uztveres aspektu. 

CO2 gāzes iespaids
Nozīmīgu iespaidu uz garšu rada ogļskābās 

gāzes saturs, kas ir atšķirīgs katrai alus šķirnei. 
Ogļskābā gāze alū veidojas galvenokārt dabiskās 

rūgšanas procesā. To var arī papildināt ar karbo
nizāciju. Dažiem alus produktiem izmanto CO2 
gāzes un slāpekļa maisījumu. Gāze iedarbojas uz 
mutes aukslējām, radot dažādus uztveres iespai
dus – no sausa līdz mitrinošam. Sajūtu mutē var 
mainīt CO2 ietekmē izdalītās aromātiskās vielas. 
Slāpekļa izmantošana piešķir alum mīkstinošu 
garšu. Liela loma ir CO2 burbulīšu vizuālai spēlei 
un uztverei ar redzi. 

Pilnīgums un līdzsvars
Alus baudīšana un dzeršana rada dažādas gar

šas taustes sajūtas. Tās var būt: plāns vai ūdeņains 
alus, pilnīgs, siltumu radošs (atkarībā no alkohola 
daudzuma), dzirkstošs vai smalki putojošs. Garšas 
līdzsvaru ietekmē rūgšanas procesā pārpalikušais 
cukura daudzums un apiņu rūgtvielas. Alus pilnī
gums un līdzsvarota garša atkarīga no alus šķirnes.

Alus garša un novecošanās
Alus garšu nosaka un ietekmē visu iepriekš mi

nēto faktoru kombinācija. Alus garša ir ražošanas 
procesā izmantojamo dažādo sastāvdaļu mijie
darbības rezultāts. Tas arī visumā rada alus kopējo 
iespaidu. Patērētājs no katras alus šķirnes gaida 
vienādu garšu, jo katram alus veidam ir jāgaršo 
atbilstoši šķirnes raksturojumam. Sevišķa uzmanī
ba jāpievērš nevēlamajām garšas niansēm, kuras 
var izraisīt nepareiza alus pasniegšanas sistēmu 
apkope un alus baudīšanas kultūras līmenis. Vies
mīlības nozarē ir būtiski nepieļaut, ka alus nokļūst 

skābju, tauku, eļļas, sviesta vai netīrumu ietekmē, 
kā arī mazināt alus oksidācijas iespējas. Šos alus 
kvalitātes faktorus ir iespējams kontrolēt, un tie ir 
jākontrolē.

Alus garša ir ļoti sarežģīts līdzsvars starp vai
rāk nekā tūkstoš ķīmiskiem savienojumiem, kuri 
atrodami alū un par kuriem cilvēkam vēl viss nav 
zināms. Sarežģītajā alus novecošanas procesā 
iesaistītie ķīmiskie savienojumi var mainīties un 
radīt pavisam jaunas garšas īpašības, kas negatīvi 
ietekmē alus sensoro uztveri. Tas, vai kādu garšas 
komponentu uzskatīt par vēlamu vai nevēlamu, 
ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, no 
alus veida, šķirnes, degustatora jutīguma un patē
rētāju apkalpošanas kultūras. Siltums un gaisma 
liek alum ātrāk novecot. Alus īpaši ātri bojājas trīs
desmit grādu temperatūrā. Ikvienu nevēlamo aro
māta vai garšas sastāvdaļu var rūpīgi pārbaudīt. 

 
Alus degustācija

Degustācijas mērķi ir alus kvalitātes nodroši
nāšana, ietverot izejvielu novērtēšanu, kvalitātes 
kontroli dažādās produkcijas tapšanas stadijās, 
kvalitātes uzlabošanu, konkurences spēju uzturē
šanu, alus stabilitātes vērtēšanu un citi. 

Sensorika – produkcijas 
kvalitātes garants

Kas ir sensorika? Tas ir organoleptiskais tests – 
ļoti ātras, jutīgas un specifiskas analīzes veikšana, 
garšojot produkciju. Ar sensoriku var noteikt dau

MARTA OZOLA

Vai alus ir veselīgs dzēriens, 
un cik daudz aliņa dienā drīk
stam izdzert? Gan pazīstamais 
gastroenterologs Anatolijs Da
nilāns, gan uztura speciāliste 
Lizete Puga norāda, ka samērīgā 
daudzumā alus ir veselībai drau
dzīgs un cilvēkam skādi neno
darīs. Taču, lietojot to pārpārēm, 
varam iedzīvoties nopietnās ve
selības likstās.

Cilvēkiem iesaka 
nepārbaroties

"Sākšu ar to, ka alus tomēr ir 
alkoholisks dzēriens, tādēļ ne
vajadzētu pieņemt, ka ar to var 
ārstēt veselības kaites. Tomēr, 
veicot jaunākos pētījumus, zi
nātnieki konstatējuši – ja alkoho
lu lieto nelielā daudzumā, tas cil
vēka veselībai nekaitē un var būt 
pat vērtīgs, piemēram, pasargāt 
no aknu cirozes, īpaši no sirds 
un asinsvadu slimībām," skaidro 
profesors gastroenterologs Ana
tolijs Danilāns. Un bargi pieko
dina – alkohols var būt veselīgs 
vienīgi tādā gadījumā, ja tas tiek 
lietots ar mēru. Ieteicamā dienas 
deva sievietēm ir 30 grami tīrā 
alkohola jeb 96% grādīga spirta. 
Savukārt vīriešiem – par desmit 
gramiem vairāk. "Tīro spirtu, 
protams, nedzersiet, tādēļ jāveic 
pārrēķins, ņemot vērā to, cik grā
dīgu alkoholu esat izvēlējušies 
dzert." Aprēķinot iznāk, sievietes 
dienā nedrīkstētu izdzert vairāk 
par 70 gramiem 40% degvīna, 

vienu pudeli alus (5,5%) vai 200 
gramiem vīna (13%). Savukārt vī
rieši – ne vairāk par 100 gramiem 
40% degvīna, pusotras pude
les alus vai 300 gramiem vīna. 
"Viens no lielākajiem alkohola 
mīnusiem ir tas, ka, to lietojot, 
cilvēkam rodas tieksme palieli
nāt devu. Piemēram, 200 grami 
vīna ir gana prāva glāze, tādēļ 
vēlreiz piekodinu, šis ir limits, 

kuru pārsniegt nedrīkst! Mums 
nav vajadzīgi alkoholiķi, kas al
koholam nespēj pateikt nē."

Runājot par alu, gastroente
rologs uzsver: "Ir dažas lietas, kas 
dakterim Danilānam nepatīk. 
Pirmkārt, šis dzēriens satur ļoti 
daudz kaloriju un ir barojošs. Ja 
cilvēkam ir tieksme uz apaļumu, 
uzturā lietot alu neiesaku. Otr
kārt, alus sekmē apetīti, to lieto

jot, cilvēkam gribas uzkost kaut 
ko neveselīgu un sāļu. Šo abu ie
meslu dēļ rodas lielie alus vēderi. 
Diemžēl, bet Latvijā ir ļoti daudz 
mazkustīgu cilvēku, kas dzīvo 
neveselīgu dzīvesveidu un ir pār
lieku apaļi, bet pārbaroties neva
jag! Tādēļ arī tik bieži slimojam 
ar sirds un asinsvadu slimībām. 
Pasaulē nekas nav tikai balts vai 
melns, un tieši tāpat ir ar alu. Tas 

var būt gan labs, gan slikts," no
slēgumā saka profesors.

Nefiltrētais vērtīgāks 
nekā filtrētais

Sertificēta uztura speciāliste 
un bloga Ēdam ar Lizeti autore 
akcentē: "Samērīgā daudzumā 
alus ir pat ļoti veselīgs dzēriens, 
kas var papildināt un atsvaidzi
nāt ikdienas ēdienkarti. Alu ie

spējams izmantot, gatavojot da
žādus ēdienus, piemēram, ma
rinējot gaļu vai gatavojot kādu 
desertu. Vīriešiem pieļaujamais 
alkohola daudzums dienā ir līdz 
diviem puslitra alus kausiem, 
savukārt sievietēm  – līdz vienai 
alus pudelei. Līdzīgos daudzu
mos kā vīns augstas kvalitātes 
nefiltrēts alus satur antioksidan
tus, kas spēj pozitīvi ietekmēt 
sirds un asinsvadu sistēmas ve
selību. Tajā pašā laikā, ja alu sa
vieno ar antidepresantiem, var 
rasties nevēlamas blakusparā
dības, piemēram, migrēna. Un, 
protams, dzīvais nefiltrētais alus 
būs uzturvērtības ziņā vērtīgāks 
nekā filtrētais. Alus arī veicina 
kuņģa skābes izdalīšanos, savu
kārt vērmeles ekstrakts veicina 
jeb stimulē apetīti un it īpaši ve
cumdienās – uzlabo gremošanu. 
Tāpat šis dzēriens ir urīndzenošs 
jeb tāds, kas veicina urīna izda
līšanos. Lai izvairītos no dehid
ratācijas jeb pārmērīga ūdens 
zuduma organismā un cukura 
līmeņa pazemināšanās, kas rada 
sliktu dūšu un trīci, lietojot alu, 
paralēli ieteicams dzert ūdeni." 
Jautāta, cik kalorijas satur alus 
un kādus vitamīnus tajā var 
atrast, uztura speciāliste norā
da  – viena puslitra pudele alus 
satur aptuveni 215 kcal, 2,5 g ol
baltumvielu un 18 g ogļhidrātu. 
Tāpat alū sastopams kalcijs (Ca), 
nātrijs (Na), selēns (Se), P, K, F un 
B grupas vitamīni, kā arī niacīns 
(aptuveni 15% no DD) un fol
skābe (5% no DD).  

Alus ir vērtīgs, 
ja to lieto ar mēru

Alus uztvere un degustācija
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EDIJS FREIMANIS

Ir dzirdēts sakām, ka Māris 
Grambergs ir vienīgais alus teh
nologs (aldaris) Lavijā, kuram 
ir īsta aldara izglītība. Viņš ir AS 
Cēsu alus galvenais alus meistars, 
alus tehnologa izglītību ir ieguvis 
Vācijā. Viņš pats stāsta: "Eiropā 
profesionālās alus skolas, kurās 
var iegūt aldara diplomu, ir Vācijā 
un Dānijā, arī Čehijā. Man pašam 
bija laime mācīties Berlīnes Alus 
pētniecības un mācību institūtā 
(Versuchs und Lehranstalt für Brau-
erei in Berlin). Seši mēneši bija pie
sātināti – ik nedēļu piecas dienas 
mācības, bet brīvdienās vārījām, 
raudzējām alu. Viss bija vienkār
ši  – dari un gūsti zināšanas. Ek
sāmeni bija grūti, tādēļ iegūtais 
aldara diploms ir ļoti vērtīgs!"

Kāpēc cilvēkiem garšo alus?
Māris Grambergs: Viena no 

alus galvenajām sastāvdaļām ir 
apiņi, un to sastāvā ir daudz ēte
risko eļļu, kas veido dažādus aro
mātus – ziedu, augļu… Cilvēki šo 
aromātu sajūt, tas viņus piesais
ta… Tāpat alus baudītājiem patīk 
tieši alus garšas īpašības, ko arī 
dod apiņi. Atceros, bērnībā, kad 
dzīvoju brūža mājā (mani vecāki 
strādāja alus darītavā), man dikti 
patikās pagaršot alus putas tieši to 
rūgtuma dēļ. Tomēr nopietni alus 
pasaulei pievērsos nobriedušā 
vecumā. Domāju, iemesls, kādēļ 
alus kļūst par iecienītu dzērienu, 
noteikti ir tas, ka alum ir tik daudz
veidīgas garšas un veidi  – tiklīdz 
cilvēki sāk iepazīt alus pasauli, 
izbauda ideālo līdzsvaru starp 
saldumu un rūgtumu, tā iemīl šo 
dzērienu. Arī alus kultūra arvien 
attīstās, un cilvēkiem patīk baudīt 
alu draugu kompānijā. Tā pa īstam 

alus man iegaršojās tikai tad, kad 
sāku mācīties par aldari Vācijā, jo 
tur man pavērās plašā alus pasau
le – iepazinu dažādās alus šķirnes, 
nogaršoju īstu kviešu alu un arī 
pieredzēju bagātīgo vācu alus 
baudīšanas kultūru un tradīcijas.

Kur var iegūt profesionālu 
aldara izglītību?

Vietu, kur iegūt aldara dip
lomu, nav daudz – Latvijā nevar 
iegūt aldara diplomu, pie mums 
var iegūt vispārēju pārtikas teh
nologa izglītību. Es teiktu, ka 
Latvijā ir kādi desmit profesio
nāļi. Šobrīd attīstās šī izglītības 
joma, pamazām sāk iepirkt teh
noloģijas, bet Eiropā profesio
nālās alus skolas, kurās var iegūt 
aldara diplomu, ir Vācijā, Dānijā 
un Čehijā. 

Kā būtu pareizi jāsauc profe-
sija – aldaris, brūveris vai alus 
tehnologs?

Būtībā jau visiem šiem vār
diem pamatā ir viens cilvēks, 
kurš ar to alus darīšanu darbojas 
un pārzina alus brūvēšanas pro
cesus. Darbā un profesionālajā 
vidē noteikti izmanto terminu 
alus tehnologs, pārējie vairāk 
tādi sarunvalodas vārdi. Mani arī 
par galveno alus meistaru mēdz 
dēvēt.

Sarunās pie alus kausa ir dzir-
dēts lietpratējus sakām, ka 
tumšo alu iegūst no tā paša 
gaišā alus, tikai nobeiguma 
procesā pielejot tumšā alus 
krāsvielu...

Tā noteikti nav. Ja vāra, 
tad vāra tumšo alu un tam iz
manto speciālās iesala šķirnes, 
kuru ir ļoti daudz. Spēlējoties 
ar šīm dažādajām iesala šķir
nēm, var panākt tumšajam 
alum raksturīgo intensīvo gar
šu, aromātu un skaistās krāsas. 
Protams, alu var iekrāsot ar de

dzinātu cukuru, bet tad nevar 
dabūt tik pilnīgu garšu. Katrs 
iesals iedod īpašu niansi. Var 
būt viegla krāsa, bet, pievieno
jot speciālo iesalu, var panākt 
garšas pilnību.

Kā vāra alu?
Ir trīs svarīgas lietas. Pirmā  – 

iegūt pēc iespējas vairāk saldas, 
dzidras misas no graudiem. 
Otrā  – savārīt to ar apiņiem un 
dzidrināt. Trešā  – visu, cik vien 
ātri var, atdzesēt, bagātināt ar 
gaisu un beigās pievienot rau
gus, kuri paveiks pārējo. No grau
da līdz brīdim, kad varēs pievie
not raugu, krietna darbdiena pa
ies. Pateicu īsi, bet, ja gribētu sākt 
iedziļināties šo procesu niansēs, 
tad izklāstam arī būtu nepiecie
šama visa darba diena.

Cik stipru alu var iegūt da-
biskā procesā, ne jau pielejot 
spirtu vai atšķaidot ar ūdeni?

Tas ir aplams mīts  – par to 
spirta liešanu klāt. Alus darīšanā 
tā nenotiek. Stipro alu var norau
dzēt līdz pat 14 grādiem vien
kāršā veidā, izmantojot pareizos 
raugus, bet, ja ir vēlme tikt pie 
ņiprāka, tad rūgšanas procesa 
laikā pareizā momentā papildina 
ar svaigu misu. Patiesībā tā var 
noraudzēt pat 23 grādus stipru 
alu, bet tas ir ilgs un garš process, 
tā nav tāda ierasta prakse.

Vai ir kāds klasiskais alus stip-
rums, uz ko orientējas aldari, 
nav taču tā – cik stiprs sanāca, 
tik arī būs? 

Noteikti nav tā, ka sanāk 
tas, kas sanāk, – aldaris zina, 
kādu alu un cik stipru vēlas 
izraudzēt  – pēc tā arī veic 
aprēķinus, cik daudz ūdens, 
apiņu un citu sastāvdaļu va
jadzēs. Ļoti minimālās robe
žās ar grādiem var kļūdīties, 
bet pieredzējuši aldari prot 
ļoti precīzi iegūt vajadzīgo 
alkohola stiprumu.

Latvijā alus baudītāji vis
vairāk ir iecienījuši klasisko alu 
ar 4,5–5,4 grādu stiprumu, arī 
iecienīto Brūža alus un Cēsu Pre-
mium līniju brūvējam šajā stip
ruma kategorijā. Aldari orien
tējas uz katrai valstij raksturīgo 
specifiku un dara tādu alu, kāds 
ir iecienīts konkrētajā kultūrā.

Cik daudz gatavā alus garšā 
un kvalitātē izšķir tā sastāv-
daļas un to kvalitāte un cik – 
aldara meistarība?

Bez labām izejvielām arī 
labs meistars neko labu neuz
taisīs. Ja ir nemākulīgs alus da
rītājs, bet visu dara pēc recep
tes, var, protams, sanākt kaut 
kas labs. Tomēr meistarība ir 

svarīga – jo vairāk dari, jo lielā
ku pieredzi iegūsti un vari no
vērtēt, cik labas ir sastāvdaļas.

Kāds alus tips pašam garšo 
vislabāk?

Man vislabāk garšo labs 
alus  – no sezonas, vietas, no
skaņas un maltītes ir atkarīgs, 
kādu alu izvēlēšos. Ja alu bau
du vienu pašu, tad priekšroku 
dodu rūgtākam, intensīvākam. 
Tāpēc arī Brūža alus līnijā ra
dījām Brūža Rūgto alu, kas ir 
mans iecienītākais.

Kurā pasaules valstī vāra 
vislabāko alu? 

Man Latvija ir pirmajā vie
tā – te ir vislabākais alus! Apce
ļojot pasauli un baudot dažā
dos alus veidus, esmu secinājis, 
ka alus visur ir labs, ja vien to 
ir gatavojuši meistari. Man ir 
prieks, ka pie mums pēdējos 
gados ļoti attīstās alus darīša
nas un baudīšanas kultūra – arī 
vācieši, čehi, kas ir nobaudījuši 
mūsu alu, to slavē.

Baudot alu, kam jāpievērš 
uzmanība, kādām garšas vai 
sastāva īpašībām?

Pirmais, ko novērtē, ir smar
ža un vizuālais izskats, tad pati 
garša un arī pēcgarša. Latvijā 
alus baudītāji grib, lai ir pu
tiņas, bet svarīgākais alum ir 
svaigs un kraukšķīgs aromāts. 
Tāpat, ja esi izvēlējies noteiktu 
alus šķirni, tad alum ir arī ir jā
garšo un jāatbilst konkrētajām 
šķirnes īpašībām, piemēram, 
IPA, kviešu alum u. c.

Jūsu novēlējums cilvēkam, 
kurš dzer alu!

Lai labi garšo!  

dzas vielas un to savienojumus produkcijas smar
žā un garšā, ko nevar noteikt ar mēraparātu palī
dzību vispār vai precīzi. Pat vismodernākais hro
motogrāfs nevar pateikt, ka šis alus tam ļoti garšo. 
Degustēt alu nozīmē salīdzināt, kura no šķirnēm 
dod lielāku baudu. Galu galā patērētājs nosaka 
alus kvalitāti tikai ar saviem maņu orgāniem.

Kā iemācīties alus degustācijas mākslu? Tas ne
būt nav vienkārši, bet ne neiespējami. Svarīgākais 
ir vēlēties un apgūt nepieciešamās zināšanas par 
alus kā produkta būtiskākajām kvalitatīvajām īpa
šībām. Un nedrīkst aizmirst, ka degustatora maņas 
orgāni ir pastāvīgi jāpārbauda, jātrenē, jāizmēģina.

Kā vērtēt alu, degustējot to
Profesionālie alus degustatori vispirms ir alus 

darītavās strādājošie speciālisti, kuri tieši saistīti ar 
alus ražošanu un mācījušies pēc smaržas un garšas 
vērtēt izejvielu kvalitāti, kontrolēt kvalitāti dažādās 
produkcijas tapšanas stadijās, atpazīt garšas un 
smaržas defektus un to rašanās iemeslus, arī ga
laprodukta vērtēšanu salīdzinājumā ar konkurentu 
ražojumu. Noteiktu lomu alus vērtēšanā mūsdie
nās, sevišķi alus un ēdienu saderības jautājumos, 
ieņem alus eksperti alusziņi jeb alus someljē. 

Visas salīdzināmās šķirnes jānogaršo vienā un 
tajā pašā laika periodā. Degustatora smaržu un 
garšu izjūtas mainās ļoti plašā diapazonā atkarībā 
no fizioloģiskiem un psiholoģiskiem faktoriem 
pat vienas dienas laikā, tāpēc dažādās reizēs veik
ta vienu un to pašu šķirņu degustācija var dot pil
nīgi atšķirīgus rezultātus. 

Sākot degustāciju, lai mazinātu pirmā nogar
šotā alus izraisīto nelielā šoka efektu uz smaržas 

un garšas orgāniem, mute jāizskalo ar kādu līdzī
gu alus šķirni, kura tiks degustēta.

Visām degustējamām alus šķirnēm jābūt ar 
vienādu temperatūru. Pieredze rāda, ka vislabā
kais aromāts alum ir 10–15 grādu temperatūrā. Ja 
alu pasniedz pārāk aukstu, tiek daudz zaudēts no 
smaržas un garšas. Tomēr pareiza alus tempera
tūra ir patikšanas un garšas jautājums. Tas atkarīgs 
arī no apkārtējās temperatūras. Galu galā pareizā 
alus temperatūra ir tā, kas patīk tev.

Visām degustējamām šķirnēm jābūt ielietām 
pilnīgi vienādos traukos (glāzēs, kausos).

Putas ir viens no galvenajiem rādītājiem, un 
tām jāpievērš liela uzmanība. Putas dod bagātī
gu aromātu, un alus iegūst sabalansētu un pie
vilcīgu garšu. Alus jāielej līdz glāzes vidum tā, lai 
rodas spēcīgas putas. Putām jābūt baltām, salie
dētām un viegli nopūšamām. Ja minūtes laikā 
putu cepurīte sarūk uz pusi vai vairāk, tad tā ir 
slikta zīme. 

Alus izskats. Klasiskajam alum jābūt spīdošam 
jeb kristāldzidram, bez opaliscences un duļķēm. 
Plaši tiek ražotas un pārdotas nefiltrēta alus šķir
nes, alus ar raugiem, dūmaku un nosēdumiem. 

Alus krāsu vislabāk noteikt saules gaismā. Alus 
krāsa atkarībā no alus šķirnes un stila var būt no 
salmu dzeltenās līdz melnai. 

Aromāta noteikšana jāveic, tikko alus iepildīts 
glāzē. Ieteicams ar aizvērtām acīm, lai labāk kon
centrētos. Paļaujieties uz pirmo aromāta iespaidu. 
Ostīšanas stiprumam visu laiku jābūt vienādam. 
Jāpievērš uzmanība specifiskām smaržām (rodas 
pirms raudzēšanas), kopīgam aromātam (raudzē
šanas produkts) un apiņu aromātam. Jāņem vērā, 

ka 80% no informācijas, kas nepieciešama alus 
šķirnes kvalitātes noteikšanai, degustators iegūst 
no smaržas. 

Garša ir alus sajūta mutē ar mēli. Alus jādegustē, 
kad putas nedaudz nosēdušās, bet vēl saglabāju
šās. Ieteicams paņemt mutē mazu malku alus un, 
paskalojot to, izjust tā garšu – sajūtot saldenumu, 
skābumu, rūgtumu... Nogaršošanas beigās nepie
ciešams izjust alus tekstūru: pilnīgumu, krēmīgumu, 
asumu vai ūdeņainību. Novērtējiet alus pēcgaršu.

Smarža – termins, kas ietver gan aromātu, gan 
garšu. Tā dod alum zināmu nokrāsu. Jau pašā 
sākumā alū nedrīkstētu sajust slapjas avīzes vai 
seska smaku, kas rodas oksidēšanās procesā vai 
saules gaismas ietekmē, tad arī saprotam, ka tas ir 
attiecināms gan uz aromātu, gan uz garšu.

Kā iemācīties degustēt alu
l Degustācijas sākšana. Iesācējiem vieglāk 

ir sākt ar atklāto degustāciju. Atklātā degustāci
jā alu vērtē pēc sniegtās informācijas par šo alus 
šķirni. 

l Pusaklā degustācija. Tā ir visvairāk lietotā 
degustācijas forma. Vienas šķirnes (stila) alus pa
raugi tiek pasniegti nezināmā kārtībā. Tiem jābūt 
vienādas krāsas. Degustācijas vadītājs parāda 
glāzes, nosaka alus tipu un pastāsta par tā rak
sturīgākajām iezīmēm. Degustētāja uzdevums 
ir noteikt, kāda alus šķirne atrodas katrā glāzē. Šī 
degustācija var kļūt par visaizraujošāko pasāku
mu draugu lokā.

l Aklā degustācija. Aklā degustācija ir grūts 
uzdevums un vispiemērotākā zinošam degusta
toram. Netiek sniegtas nekādas ziņas par alu. To

mēr vēlams noteikt degustācijas tēmu: kādi alus 
tipi, kādas alus darītavas un no kādām valstīm 
piedalās, kā arī uzsvērt būtiskāko, kam jāpievērš 
uzmanība vērtējot. 

Alus vērtēšana ballēs
Alu vērtē pēc izstrādātajām un noteiktajām 

vērtēšanas sistēmā pieņemtajām ballēm, atseviš
ķi vērtējot: krāsu, putas, dzidrumu, aromātu, gar
šu, smaržu, rūgtumu, kā arī pēcgaršu. Ir dažādas 
alus vērtēšanas sistēmas. Mūsdienās piemēro 25, 
50 vai 100 ballu sistēmas. 

Profesionālie alus darītavu vērtētāji alus kvali
tatīvos vērtējumus nosaka pat pēc 10 ballēm. Bal-
tic Beer Star konkursos izmanto European Beer Star 
50 ballu sistēmu. 

Apgūstot degustatora prasmes, savā praktis
kajā darbībā iesakām izmantot apritē esošo Baltic 
Beer Star 50 ballu sistēmu. 

Degustācija vienmēr jāsāk ar mazāka blīvuma 
(arī ar zemāka alkohola daudzuma) alu. Atsevišķi 
degustē katra alus stila grupu.

Vienā paņēmienā degustē ne vairāk kā 6–7 
alus šķirnes no viena stila grupas alus.

Alus kopējā novērtēšanā un salīdzināšanā jā
ievēro, ka viss degustācijai iedotais vai nopirktais 
alus atbilst augstākajam novērtējumam. Tāpēc, 
degustējot to, vērtē:

l nefiltrēto alu, alu ar raugiem, duļķēm ar 
maksimālo ballu skaitu pozīcijā – dzidrumu;

l alus defektus un neatbilstību stila prasībām, 
samazinot balles no maksimāli iespējamā saskaņā 
ar Norādījumiem vērtēšanā (ar tiem var iepazīties 
festivāla Informācijas centrā).  

Lai labi garšo!

PU BL I C I TĀT E S FOTO

Māris Grambergs, AS Cēsu alus galvenais alus meistars.
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Gada sākumā Alus brālība sa
darbībā ar vairākiem atbalstītā
jiem rīkoja Latvijā pirmo un Zie
meļeiropā vērienīgāko arodalus 
festivālu Riga Craft Beer Weekend 
(RCBW), kurā pulcējās apmēram 
50 alus darītavas, ļaujot nobaudīt 
ap 400 dažādām alus šķirnēm 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, 
Somijas, Zviedrijas, Portugāles, 
Dānijas, Ungārijas, Austrijas, Liel
britānijas, Vācijas. Alus brālības 
vadītājs Andrejs Šikors jau pa
ziņojis, ka arī 2020. gadā RCBW 
notiks, turklāt, iespējams, būs vēl 
vērienīgāks nekā šogad.

Nākamajā gadā mēs Rīgā at
kal varēsim pulcēt pasaules inte
resantākos un izcilākos aldarus, lai 
rīdziniekiem un pilsētas viesiem 
sniegtu iespēju degustēt aizrau
jošas arodalus garšas no visas 
pasaules. Par biļetes cenu varēs 
nobaudīt tik daudz alus, cik vēlies. 

Šogad RCBW laikā abas dienas 
muzicēja arī grupas – uzstājās 
vācu sintīpopa grupa De/Vision, 

kā arī pašmāju turbofolka apvie
nība Oranžās brīvdienas. Daži to 
uzskatīja par pozitīvu bonusu, citi 
par lieku greznību. Organizatori 
norādījuši, ka grupu koncerti, vis
ticamāk, gaidāmi arī nākamgad, 
jo tie netiešā veidā rosina iepazīt 
arodalu arī tos cilvēkus, kuri sevi 
par lieliem alus baudītājiem un 
pazinējiem vēl nesauc. Koncertā 
bez kāda dzēriena parasti neiz
tiek, un tas šos cilvēkus varētu 
ievest padziļinātākā arodalus pa
saulē. Savukārt ēdināšanas jomā 
nākamgad plānots vairāk piedā
vāt t.s. street food ēdienu.

Skaidrs, ka tādai pilsētai kā 
Rīga šāds alus pasākums bija un 
ir vajadzīgs, ņemot vērā, ka par 
Rīgu mazākajā Tallinā un Viļņā 
šādi pasākumi jau notiek. Tāpēc 
organizatoriem atliek vien novē
lēt veiksmi RCBW pacelt jaunos 
augstumos, padarot to par vienu 
no atpazīstamākajiem alus notiku
miem uz visas Eiropas skatuves.  

RAIVIS ŠVEICARS

Riga Craft Beer Weekend 
būs arī nākamgad

22. – 26. MAIJS | Rīga, Vērmanes dārzs

LATVIABEERFEST 
2019

TREŠDIENA, 22. MAIJS
15.00 – 23.00 Pozitīva mūzika, ziņas un  

jaunumi radio BeerFM

16.00 – 17.00 Festivāla lielās alus mucas 
atvēršana

17.00 – 19.00 Grupa Sunny Groove Dixie

19.30 – 22.45 Grupa Simple Man

22.45 – 23.00 BeerFM studijas noslēgums

CETURTDIENA, 23. MAIJS
15.00 – 23.00 Pozitīva mūzika, ziņas un  

jaunumi radio BeerFM

17.00 – 19.00 Grupa Audiokvartāls

20.00 – 23.00 Grupa Jānis Lemežis & Johnny's 
Band

PIEKTDIENA, 24. MAIJS
15.00 – 23.00 Pozitīva mūzika, ziņas un  

jaunumi radio BeerFM

14.00 – 18.00 Grupa Sapņu Fragmenti

19.00 – 23.00 Grupa Bastards

23.15 – 03.00 BeerFM studijas noslēgums

SESTDIENA, 25. MAIJS
15.00 – 23.00 Pozitīva mūzika, ziņas un  

jaunumi radio BeerFM

16.00 – 17.45 Grupa Dvinskas Muzikanti

19.45 – 23.00 Grupa Billy B and  
His Sonic Rockets

23.15 – 03.00 BeerFM studijas noslēgums

SVĒTDIENA, 26. MAIJS
12.00 – 23.00 Pozitīva mūzika, ziņas un  

jaunumi radio BeerFM

16.00 – 17.45 Projekta Tā un Šitā Žilinska 
vadībā koncerts

19.15 – 22.00 Grupa Credo – 45! Beerparty Riga

22.00 – 23.00 Festivāla labāko aldaru  
apbalvošana

Biļetes cena
Ticket price 3 EURBiļešu kase

Ticket desk

Tērbatas iela

Elizabetes iela

M
erķeļa iela

K. Barona iela


