
 

VERSENYKIÍRÁS   
A KRAK’N TOWN STEAMPUNK SALOON 

HÁZSÖRÉNEK MEGFŐZÉSÉRE 
 

A verseny kiírása  
A Krak’n Town Steam Punk Saloon (Budapest, József körút 31/A) 
sörversenyt hirdet, a továbbiakban kiírt feltételek mellett.  

A versenyt a Krak’n Town-ban 2317. június 3-án (szombaton), Mary 
Kingsley viktoriánus felfedező halálának évfordulóján fogjuk tartani. 

A verseny célja  

A Krak’n Town Steam Punk Saloon olyan sört keres, ami egész évben csapon tud lenni, 
összhangban van a Kraken rummal és méltó a hely szellemiségéhez.  

Krak’n Town szellemisége 
Jelenünket egy sci-fibe illő globális katasztrófát követő posztapokaliptikus korra tesszük, 
amikor bár már az időszámításunk szerinti jövőben élünk (i. u. 2317-et írunk), de technikai 
fejlettségünk messze visszaesett a XIX. század végére. Újratermeljük a tudomány és technika 
vívmányait. Misztérium veszi körül az ipari forradalom vívmányait, kísérletezünk az 
elektromos árammal, a természet és a társadalom törvényeit is feszegetjük innovációinkkal, 
mely nosztalgikus színben tüneti fel egy aranykor sosemvolt találmányait. 

A Kraken rum legfontosabb jegyei 
Olajos, mogyorós aromáit kifinomult vaníliás, kávés jegyzetei kísérik. Illatának édességét enyhe 
melaszos jelleg gazdagítja. Ízvilágában az édes zamatok és a kifinomult fűszeres ízek tökéletes 
egyvelegét kóstolhatjuk meg. A melaszos édes ízeket, krémes karamellás jelleg gazdagítja, mely 
kiegészül a vanília, szegfűszeg, gyömbér és a fahéj karakteres fűszerességével. Komplexitását 
Pazar presszókávés jelleg gazdagítja. Lecsengése rendkívül hosszú, élénk fűszeresség jellemzi. 

A nevezés feltételei 
Minden 18 életévét betöltött házi-, vagy hivatásos sörfőző nevezhet a saját sörével, saját 
receptjével.  

 A sör nevezésekor meg kell adni a BJCP2015 stílus besorolását, ha különleges 
kategóriában van. akkor minden fontos további jellemzőjét.  

 Nincs stíluskorlátozás, csak a Kraken rummal harmonizálást és a hely szellemiségének 
megfelelőséget kell szem előtt tartani.  

 Lehetőség van indulni a szezonális díjakért is, ahol is téli, tavaszi, nyári és őszi verzióval 
is nevezhettek. Itt a korábbiakon túl az évszak jellegzetességeit is hordoznia kell a 
nevezett sörnek. 



 

 Nevezni üveges formában lehet, legalább másfél liter mennyiséggel, ami állhat 5db 
0,33l, vagy 3db 0,5l-es üvegből.  

 Az üvegre csak gumival rögzített címke lehet. 
 A söröket a nevezéssel együtt legkésőbb 2317. május 31-ig, a Krak’n Town-ban kell 

leadni. Az üvegeket a verseny után nem áll módunkban visszaadni. 

Az elbírálás módja 
Első körben a bírálatot képzett bírálók végzik, a megadott kategóriának megfelelően. Itt 
elsősorban azt döntik el, hogy szakmailag mennyire sikerült a nevezett sör tökéletesre. A bírálat 
eredménye a sörre adott pontszám lesz. Az eredmények a szöveges bírálattal együtt eljutnak a 
nevezőnek. 

A legjobb 10 pontszámot kapott sör pedig egy végső bírálatra kerül (BOS), ahol a hely 
tulajdonosa(i) és az általuk meghívott személyek döntenek arról, hogy az eredetileg kihirdetett 
céloknak melyik sör felel meg a legjobban.  

A bírálatokból a szezonális kategóriákat is ki fogjuk választani és azokat is a fenti bizottság 
fogja rangsorolni. Ha nem érkezik elég számú jelentkező a szezonális kategóriában, akkor azt a 
szervezőknek jogában áll törölni. 

A versenyre 2317. június 3-án, a Krak’n Town-ban kerül sor, ahol az ünnepélyes 
eredményhirdetést is fogjuk tartani. 

A sörök mindvégig anonim módon kerülnek értékelésre, kizárólag az eredményhirdetéskor 
fogjuk felfedni a nevező kilétét. 

Díjazás 
Az első helyezett 100.- Ft/liter díjazásban részesül, a ház söre lesz egy éven keresztül.  

A leginnovatívabb főzetet a Malátabarát Egyesület egy whisky csomaggal díjazza. 

Elérhetőség  
www.krakn.hu, sor@krakn.hu 

levél és leadási cím: Budapest, József körút 31/A 

kontaktszemély: Szűcs Péter +36/20-434-1020 

 

A verseny az Első Magyar Házisörfőző Egyesület által képzett bírálókkal kerül 
lebonyolításra.  
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