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Ahol még a kútból is sör folyik
®alec, Szlovénia komlófõvárosa, ahol még a kútból is sör folyik, 2016-ban valósult meg sok sörbarát
álma a Celje városától nyugatra fekvõ nagy komlótermesztõ vidék központjában. A városka fõterén, a
sörszökõkút hat csapjából saját magunknak csapolva kóstolgathatjuk a különbözõ szlovén
sörfajtákat. Akit mélyebben érdekel a sörös téma, semmiképpen se hagyja ki a meglepõen érdekes
helyi komló múzeumot, ahol a sörgyártás, komlótermesztés érdekességeibe a tárgyi emlékeken kívül
virtuálisan is elmerülhetünk.®alec, a Zöld Arany sörkút
A sör jellegzetes, kesernyés ízének okozója, a Zöld Arany, a komló, magasra kúszó növényének ültetvényei
borítják be végeláthatatlan, katonás sorokban a Savinja völgyét. Többszázéves múltra tekint vissza a komló
termesztése itt a hûvös, csapadékos völgyben, az ország legismertebb sörgyára sincs innen messze, a
Celjétõl 10 km-re délre fekvõ La¹ko városában már 1825 óta fõzik a komlóval ízesített nedût. ®alec,
melynek neve sokat sejtetõen hasonlít a világ leghíresebb komló fajtájának központjáéra, a csehországi
®atecre, a szlovéniai komlótermesztés legfontosabb városa.
2016 szeptemberében nyitott meg Európa elsõ nyilvános sörkútja a belváros egyik parkjában, méltó emléket
állítva a hõn szeretett árpalének. Azóta is csodájára jár a fél ország, igazi turistamágnes lett az önkiszolgáló
sörkút. A kettõs félkör alakú, szökõkútra hajazó építmény hat sörcsappal rendelkezik, a jövõben lehet, hogy
bõvítik is a csapok számát. A kút melletti bódéban tudjuk megvásárolni a kb. 2 decis kis söröskorsónkat,
melynek alján egy csip szabályozza sörcsapolásunkat a kutakból. Minden kútból, a jelen állás szerint 7
különbözõbõl, egyszerre 1 dl-t enged csapolni a csip. Kétféle variáció van, egy 6-os, ill. egy 10-es korsót
lehet venni. Értelemszerûen az elõbbi 6x1 dl-t enged csapolni, a másik pedig 10x1 dl-t. Természetesen egy
fajtát is lehet többször kóstolni, míg a keretünk tart. A végén megtarthatjuk a korsót bónuszként.
A kínálat folyton változik, jellemzõen az ország kézmûves söreibõl válogatnak, a pilzeni típusútól, a lageren
és barnán át a divatos APA és IPA fajtákig, de pl. mindig van speciális zöld színû, komlós sör is. A kút körüli
információs táblák bemutatják a komló jelentõségét, a sör létrejöttének fázisait, a helyi, komlótermesztéshez
köthetõ hagyományokat.
Nyitvatartás: áprilistól októberig minden nap 10.00
http://kirandulastippek.hu/news/article/zalec-sorkut-komlo-es-sormuzeum

