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Szent András Sörténelem
A Szent András Sörfôzde több mint 20 éve gyárt kiemelkedô minôségû magyar kézmûves sör-
különlegességeket. 2011-ben az év sörfôzdéjének választott békésszentandrási kisüzem nem 
titkolt célja, hogy a sörivást valódi gasztronómiai eseménnyé nemesítse. A fôzde meglehetôsen 
erôs és karakteresen komlós, illetve gyümölcsös söreinek utánozhatatlansága a hamisítatlan, 
lágy Szent András ízvilágban és a békésszentandrási víz meghatározó jellegében rejlik. A 
fôzde széles sörkínálatában a valódi gyümölccsel készült söröktôl kezdve az erôteljes, közel 
10 százalékos fekete sörökig minden megtalálható. A kísérletezô kedvû sörivóknak a Szent 
András Sörfôzde kötelezô megálló, ha Békésszentandrás és Szarvas környékére látogatnak 
el, hiszen a fôzde híres arról, hogy kategóriákat feszeget, és ebbôl pedig valódi sörkülön-
legességek születnek. Az sem véletlen, hogy a ratebeer sörpontozó internetes oldalakon a 
sörfôzde sörei masszívan az elsôk között szerepelnek.

BETYÁROK, TANYÁK, LEGENDÁK
Békésszentandrás határában, Furugyon az eredeti állapotában meg-
maradt, és felújított tanyasoron a világtól elvonulni vágyó turisták 
találnak rejteket. Ha már megkóstoltad a Betyár Királyt, ismerd 
meg a hozzá tartozó környékbeli betyárlegendákat is. Kondoroson 
a Csárdában Rózsa Sándor legendáját kutathatod fel, akár egy jó ebéd 
közben is. És ha vonzódsz a helyi kézmûves remekek iránt, nézz be a 
Szarvas határában az egykori tanyaépületből kialakított Sárarany 
Szalmaportára, ahol nem csak a szövés-fonás, de a gyöngyfűzés és 
a szalmafonás fortélyait is megismerheted, nagyon kedves fogadta-
tás mellett. A Békésszentandrás határában álló Gödény-halom egy 
12 méter magas „kunhalom” Magyarország és Közép-Európa legna-
gyobb ilyen jellegû halma. Feltehetően a rézkorból származó temet-
kezési hely lehetett.

útikalauz 
sörtúristáknak

Ha már minden sörkülönlegességet megkóstoltál, de még 
szívesen maradnál, mert a Holt-Körös varázslatos han-
gulata magával ragadott, hódítsd meg a környéket. Itt 
a sörözőben a helyiek is szívesen adnak tippeket, merre 
kezd a Szent András Sörfőzdén túli kalandozást. Hogy 
értő kérdéseket tehess fel, amíg tart a söröd, fussuk át 

az alapokat.

KULTÚRA
A gróf Bolza Pál által alapított Szarvasi Arborétumban gyönyörû 
természeti környezetben bukkanhatsz olyan növényritkaságokra, mint 
a hazánk legöregebb, több mint 140 éves mamutfenyôje. Az ország 
legnagyobb arborétumában található a Mini Magyarország, hazánk 
egyetlen interaktív makettparkja is. 2014 tavaszán számos han-
gos-zenés elemmel, sôt mozgó vasút- és hajómakettekkel bôvült a 
makettpark. Az ország legnagyobb arborétuma, a Szarvasi Arborétum 
és a Mini Magyarország a történelmi Magyarország középpontját jelzô 
malom-emlékmûtôl mindössze néhány száz méterre található, ha 
már itt vagy, ezt se hagyd ki. Szarvason meglátogathatod az ország 
egyetlen mûködô szárazmalmát, akár ôrlés közben is. A Szarvasi 
Vízi Színház tavasztól ôszig, minden este különleges programokkal, 
elôadásokkal várja a közönséget. Színházban olyan gyönyörû dísz-
lettel ritkán találkozol, mint amit a Körös nyújt a mocsári ciprusokkal 
és a kivilágított fahíddal.  Békésszentandráson érdemes ellátogatni 
a régi Körös-híd tövében álló Szônyegszövô épületéhez. 1919-ben 
a Hunyad megyébôl menekült Farkas János jegyzô és felesége 
nevéhez fûzôdik a világhírûvé lett szentandrási perzsa szônyegek 
hagyománya. Békésszentandrás szônyegei eljutottak az Országházba 
és a washingtoni Fehér Házba is. Óriás mamutfenyő 

(Sequoiadendron 
giganteum)



Szent  
András  
Könnye
Típus: áfonyás dupla bak
Alkoholtartalom: 9%
A Szent András Könnye egy fekete áfonyás duplabak, amelynek magas 
(9 V/V%-os) alkoholtartalmú teste harmonikusan simul a zamatos áfonya 
telt, határozott ízéhez, és a festô- és a karamell-maláta pörkölt édességéhez. 
A hallertau perle komló további fûszeres jelleggel gazdagítja az áfonyás 
sörkülönlegesség ízét.

Fekete
Típus: tradicionális baksör
Alkoholtartalom: 7% 
A tradicionális baksör ízét a malátajegyek határoz-
zák meg: a pilzeni maláta mellett kidomborodnak a 
karamell-maláta édes, valamint a festőmaláta pörkölt 
karakterei. Mindezt megfelelően fűszerezi a hallertau 
perle komló, amely egy erős, testes, sört eredményez.

Betyár Király
Típus: gyümölcsös baksör

Alkoholtartalom: 7% 
A betyárok szabadsága, lovaik ereje, és a csárdabéli 
szépasszonyok bujasága keveredik a Betyár Királyban. 
A négy féle gyümölcsöt tartalmazó - meggy, szilva, feke-
tecseresznye, áfonya - baksör markáns íze már az első 
kóstoláskor határozott, tekintélyt parancsoló hatást 
gyakorol az érzékszervekre. Aromáit, a gyümölcsöket 
ellenpontozva a pilseni maláta karaktere, a karamell-
maláta édessége, a festőmaláta pörkölt íze határozza meg. 
Mindezt harmonikusan foglalja keretbe a hallertau perle 
komlónak köszönhető kesernyés, mégis fűszeres aroma.

Ogre
Típus: pilsner 
Alkoholtartalom: 5,6% 
A Szent András Sörfôzde egyik zászlóshajójának számító márka egy 
markánsan komlózott pilzeni sörélményt garantál, amelyhez határo-
zott alkoholtartalom is párosul. A pilzeni maláta gabonás ízjegyeit 
a hallertau perle és a zatecky komlók fûszeres, ugyanakkor kesernyés 
karaktere járja át. Az Ogre hiánypótló termékként jelent meg a hazai 
kézmûves piacon, és rövid idô alatt komoly népszerûségre tett szert 

„cseh ivósör” jellegével.

Szilvás Sör
Típus: valódi szilvás lager

Alkoholtartalom: 3,7%
A lager alapsör különleges találkozása az érett, va-
lódi szilvával. A gyümölcsös sörben a szilva lágyan 
simul a harmonikusan komlózott sör ízkarakterébe. 

„Kitöltve halovány, cukrozott szilvaléillat vezeti fel 
a kissé rozés beütésû, világos testet, míg ízét kez-
detben a friss szilva savanykás, parfümös aromái 
képviselik” - írja a Kontár Komlókutató blogján  

a Szent Andrási Szilvás Sörről.

Meggyes Sör
Típus: valódi meggyes lager
Alkoholtartalom: 3,7% 
A valódi érett gyümölcsök hamisítatlan zamata keveredik ebben 
a könnyed, fátyolos habbal töltött sörben. A Szent András Sörfôzde 
Meggyes Sörében a gyümölcsös íz harmonikus egyensúlyban talál-
kozik a malátával, a fanyar meggy íze a gyümölcs természetességét 
kölcsönzi az italnak, háttérbe szorítva a komló, a maláta, az alkohol ízét. 

Black Rose
Típus: fekete duplabak

Alkoholtartalom: 9% 
A Black Rose, a 18 Balling-fokos duplabak sör Békésszentandrás egyik 
büszkesége. A pezsgô jellegû, szûretlen fekete sör egy igazán különle-
ges „csemege”. A Black Rose testes és gazdagon malátás, mégis lágy és 
bársonyos ízvilággal rendelkezik. A színét a karamell- és festômalátának 
köszönheti, amelyek harmonikusan egészítik ki az enzimekben gazdag 
pilzeni malátát. A fôzés során felhasznált hallertau perle komló a német 
sörökre jellemzô keserûsavat és fûszeres aromát egyszerre adja át 

a Black Rose-nak. 
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