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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w całej Europie. Z badań Instytutu
Żywności i Żywienia w Warszawie wynika,
że już 22,3 proc. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ma nadwagę lub jest otyłych. Najwięcej uczniów z nadwagą lub otyłych
jest w woj. mazowieckim (32 proc.), łódzkim
(29,8 proc.), lubelskim (24,6 proc.), zachodniopomorskim oraz dolnośląskim i opolskim.
Najmniej dzieci w wieku szkolnym, które mają
kłopoty z nadmierną masą ciała, jest w woj.
śląskim (16,5 proc.), świętokrzyskim (18 proc.)
i małopolskim (18,3 proc.). Jeśli tak dalej będzie, niedługo dogonimy niechlubną czołówkę
krajów europejskich, w której są m.in. Grecja,
Węgry i Wielka Brytania.
Otyłość nie tylko jest przyczyną innych
chorób przewlekłych, lecz sama także
jest chorobą. W przypadku osób dorosłych
64 proc. mężczyzn w naszym kraju ma nadmierną masę ciała, a wśród kobiet odsetek ten
sięga już 49 proc. Według opublikowanych
niedawno prognoz Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) epidemia otyłości będzie
narastać w całej Europie.
W 2014 roku już co drugi dorosły Polak
posiadał kredyt – wynika z danych Biura
Informacji Kredytowej. Wśród kredytobiorców jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn.
Najczęściej korzystają z nich Polacy urodzeni w latach 1967–1981, określani jako Pokolenie X. W tej grupie są to głównie mężczyźni.
Za to w pokoleniu seniorów dominującą grupę
stanowią panie. Największą aktywność kredytobiorców można zauważyć wśród mieszkańców
województwa lubuskiego, zaś najmniejszą w województwie podlaskim, gdzie tylko 39,1 proc.
osób korzysta z kredytu. Średni poziom aktywności kredytowej jest znacznie wyższy na zachodzie Polski w stosunku do wschodniej części
kraju. Na skłonność do zaciągania kredytów
w istotnym stopniu wpływa wiek.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jaka praca taka płaca”.
Nagrodę wylosowała: Pani Zofia Stasiak z Lubina.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Na dobrej drodze
Od pewnego czasu w świecie piwa królują
małe browary rzemieślnicze, które w swojej
ofercie mają ogromną liczbę trunków, reprezentujących różne gatunki. Cieszą się one
uznaniem piwoszy, znudzonych koncernowymi lagerami, pragnących nowości i ciekawych
doznań smakowych. Małe browary stały się
więc poważną konkurencją dla dużych przedsiębiorstw, które muszą zmienić nieco swoją
ofertę, aby utrzymać się na rynku. Zrozumiał
to jeden z największych browarów w Polsce
– Browar w Żywcu.

Od kilku miesięcy żywiecki browar, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających konsumentów, rozszerzył
swoją ofertę. Wprowadzono tu piwa różnych
stylów, inne niż wyłącznie lagery. Trunki warzone pod znakiem Żywieckiej Szkoły Piwowarskiej dedykowane są przede wszystkim
piwoszom, którzy znudzeni są dotychczasowymi produktami i chcieliby spróbować
czegoś nowego i zaskakującego.
Jednym z pierwszych nowo powstałych
piw jest Żywiec Białe. Należy ono do gatunku
witbier, czyli tradycyjnego belgijskiego piwa
pszenicznego. Trunek przygotowany przez
żywiecki browar spodoba się konsumentom,
którzy preferują lżejsze piwa – ma niecałe
5 proc. alkoholu. Białe ma obfitą pianę, która długo utrzymuje się w szklance. Ma jasny
kolor i jest trochę mętny. W zapachu czuć
wyraźnie kolendrę i pszenicę.
Kolejną propozycją Żywca jest APA, czyli
reprezentant American Pale Ale. To piwo
jasne, warzone metodą górnej fermentacji.

Jest trochę mocniejsze od poprzednika –
zawartość alkoholu to 5,4 proc. Cechą
charakterystyczną tego trunku jest bardzo
intensywny zapach chmielu, którzy uderza
zaraz po otwarciu butelki. W smaku chmiel
również jest wyczuwalny i idealnie współgra z nutami cytrusowymi i dość mocną
goryczką.
Ciekawą alternatywą jest Bock, czyli żywiecka wersja koźlaka. Historia tego trunku
sięga roku 1860. Do jego produkcji, oprócz
chmielu i wody, użyto trzech różnych słodów:
pilzneńskiego, monachijskiego i karmelowego.
Bock ma dość ciemny, rubinowy kolor. Słody są wyraźnie wyczuwalne w smaku, obok

nich także karmel i niezbyt mocna goryczka.
Jest to piwo średnio mocne – ma 6,5 proc.
alkoholu.
Dla koneserów trunków mocnych idealnym wyborem będzie Żywiec Porter, który ma aż 9,5 proc. alkoholu. Po przelaniu
do szklanki kusi ono swoim ciemnym, prawie
czarnym kolorem i jasnobeżową pianą, która
wspaniale komponuje się z barwą piwa. W zapachu i smaku dominują nuty karmelowe oraz
czekolada i kawa. Pojawiają się także aromaty
słodowe i delikatna goryczka.
Ostatnią propozycją browaru jest Żywiec
Marcowe – piwo dolnej fermentacji, jasne.
Ma jasną, bursztynową barwę. Brak w nim
mętności, która pojawiała się przy wcześniej
wspomnianych trunkach. Zapach jest intensywny, czuć w nim słody, zboże i akcenty
chlebowe. Jest to piwo dość słodkie, w którego smaku wyczuwamy również minimalną
goryczkę.
Nowa oferta Browaru Żywiec na pewno
trafi w gust zarówno konsumentów poszukujących nowych doznań, jak i wiernych fanów
tego przedsiębiorstwa. Co więcej, browarnicy
planują dalej podążać tą drogą i wprowadzać
kolejne nowości do swojej oferty. Na stronie
internetowej browaru każdy może zagłosować
na kolejny styl, który zostanie tu wyprodukowany. Wśród wielu trunków znalazły się m.in.
Bitter, Strong Pale Ale, Saison, Belgian Dark
Ale, Oatmeal Stout, Doppelbock, Schwarzbier
i Vienna Lager. Jak widać, żywieccy browarnicy na pewno nie pozwolą konsumentom
na ani odrobinę nudy.
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Większość krajów europejskich podniosła bądź jest w trakcie podnoszenia
wieku emerytalnego. Irlandczycy i Finowie

będą musieli pracować do 68. roku życia. Najdłużej aktywni zawodowo będą obywatele
Danii. Ten kraj jest jednym z kilku starających
się powiązać długość życia z przedłużaniem
wieku przejścia na emeryturę. Przewidywany
wiek emerytalny w roku 2050 ma tam wynosić
69 lat. W Niemczech też trwa podnoszenie
wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet
i mężczyzn na poziomie 67 lat. W zeszłym
roku Bundestag uchwalił pakiet ustaw umożliwiających osobom, które przez 45 lat płaciły
składki na ubezpieczenie społeczne, przejście
na pełnopłatną emeryturę. Jest to możliwe
w wieku 63 lat.
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