
A sörfőzés szinte egyidős az emberiséggel. Az első tárgyi bizonyíték egy i.e. 5000-ből származó edény, ami-
ben sör nyomait fedezték fel, i.e. 3000-ben pedig Hammurapi már törvényben szabályozta a habzó nedű 
minőségét. Ennek ellenére nagyon kevés társasjáték foglalkozik ezzel a témával − a fogyasztást és annak 
hatásait jóval több játék dolgozza fel, sem mint a sörfőzés ősi mesterségét. Amíg az előbbiek főleg vicces 
partijátékok formájában jelentek meg, az a néhány, amelyik az utóbbi aspektust célozta meg, csupán né-
hány euro- és pár kártyajátékot takar. A lengyel tervezőpáros előző játéka is a sörfőzéssel kapcsolatos; a 
Piwne Imperium, azaz a Sörbirodalom ugyanezt a témát dolgozta fel, csak dobókockák nélkül. Az biztos, 
hogy a fentiek közül egyikben sincs annyi kocka, mint a Sörmesterekben.

Malátázás
A Sörmesterek egy tipikus tematizált eurogame, 
ahol sörfőző tanoncokat alakítunk, akik egymással 
versengve igyekeznek elkészíteni a legnemesebb 
italokat.

A játék lényege, hogy a rendelkezésünkre álló alap-
anyagokból – amiket szokványos hatoldalú kockák 
jelképeznek négy különböző színben – a műhelyünk-
ben megfőzzük az aranyló nedűket. Egy-egy sörféle 
elkészítéséhez adott mennyiségű és értékű kockára 
lesz szükségünk.

A játék motorjának működése szinte semmilyen kapcsolatban nincs a tematikával, ami sörfőzés helyett le-
hetne akár kecskesajt készítése is. Szinte teljesen mindegy volt, hogy az éppen elkészült sör képe/neve rajta 
van-e a kártyán, úgyis csak a költségeit, meg az elkészítésért járó bónuszokat figyeli az ember. A játék me-
chanikái viszont meglepően jól működnek. A dobás véletlenszerűségét egészen jól ellenpontozza a kocka-

manipulálós rész, a játékosok közötti interakció mennyisége pedig 
kifejezetten üdítő.

A játék “munkáslehelyezős” részében a kör elején dobott vagy a 
raktárunkban lévő kockákat – nyersanyagokat – tudjuk feljavítani: 
a kockáink “minőségét” tudjuk növelni, azokat újradobni, kicserél-
ni, átalakítani.

Azért a dobás értéke sem teljesen mindegy, mert ha sokszor gu-
rítunk 1-et vagy 2-t, az elég nagy hatással lehet a körünkre, és 
kénytelenek leszünk az alacsony minőségű összetevőin – azaz ala-
csony értékű kockáin – feljavításával foglalkozni értékes receptek 
elkészítése helyett.

Cefrézés
A sörfőzés folyamata során felhasznált összetevőket a 
négy különböző színű kocka jelképezi: sárga − maláta; 
fekete − pirított maláta; zöld − komló; kék – jártasság, 
tudás. 

A műhelyünk gyakorlatilag a játékostáblánk, itt vannak 
azok az akciók, amelyekre a kockáinkat felhasználhatjuk. 
A játék legelején még nem áll rendelkezésre az összes 
akció, csupán a 3. körtől tudjuk mindet használni.

A sör készítésének első lépéseként az árpából 
malátát kell készíteni. Ehhez a gondosan meg-
tisztított árpát mindenekelőtt beáztatják nagy, 
alul kúposan végződő hengerekben. A hengerek-
ből a vizet időnként leeresztik, majd frissel pó-
tolják, közben pedig levegőáram befúvatásával 
keverik a vizes árpatömeget, miáltal az árpa jól 
átmosódik és szellőződik.
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Raktárunkat egy kártya szimbolizálja, itt tudjuk eltá-
rolni azokat a kockákat, amelyek már megfelelő “mi-
nőségűek” ahhoz, hogy sört főzzünk belőlük (azaz 
elég magas értéket mutatnak).

Maláta- és komlókockákat a műhelyben az elültetett 
magokból tudunk “növeszteni”. Mindenki egy mag-
gal kezdi a játékot, és minden második körben kap 
egy újabbat.

A receptlapokon található feladatok teljesítésével 
tudjuk a játékot megnyerni, a győzelmi pontjaink 
nagy részét itt szerezhetjük meg. A lapok tetején ta-
lálhatjuk meg, hogy milyen összetevőkre van szük-
ség az adott sörkülönlegesség elkészítéséhez, és 
hogy mit kapunk, ha sikerül megfőznünk: általában 
pénzt vagy győzelmi pontokat érnek, de esetenként 
kockákat vagy akciójelölőket is be tudunk zsebelni. A 
lap alsó részén a további bónuszokért elkölthető opcionális összetevők vannak: ha a piacon beszerzett mé-
zet, fűszert, esetleg plusz szaktudást még hozzá tudjuk tenni az alaprecepthez, akkor némi extra juttatásban 
részesülhetünk.

Pénzhez alapvetően receptek elkészítésével juthatunk, elkölteni pedig a piacfázis során fogjuk speciális ösz-
szetevőkre és akciójelölőkre.

A feketepiacon vásárolhatunk olyan akciójelölőket, amik igazán 
feldobják a játékot. A jelölők egy része első ránézésre apró segít-
séget ad: újradobhatunk kockát, növelhetjük annak értékét vagy 
kivehetjük a raktárból. A csavar az, hogy ezeket a többi játékos 
kockáira is felhasználhatjuk − míg egy kocka újradobása számunk-
ra hasznos lehet, az ellenfél 6-os feketemaláta-kockáját már kaján 
vigyorral fogjuk újradobni. Van 3 olyan jelölő, ami kizárólag a töb-
bi játékos akciójának, lehetőségeinek, kockájának blokkolására 
alkalmas.

Erjesztés
Maga a játékmenet relatíve egyszerű: a kör elején mindenki 
újradobja az összes olyan kockáját, ami nem a raktárában van, 
majd a kezdőjátékostól indulva megyünk körbe, amíg mindenki 
nem passzol. Egy játékos a saját körében összesen maximum két 
kockát és/vagy magot használhat fel:

 » Betesszük a raktárba. Ez azért lehet hasznos, mert ezeket a kockákat nem fogjuk a következő kör ele-
jén újradobni, csak ha felhasználtuk őket sörfőzésre. Innen viszont kockát kivenni nem lehet!

 » Felhasználjuk a műhelyünkben: Megpiríthatjuk a malátánkat, javíthatjuk az alapanyagaink minősé-
gét. A tudásunkat jelképező kék kockákkal a legtöbb esetben azt érhetjük el, hogy egy akció eredmé-
nyére ne kelljen a kör végéig várni, hanem azonnal megkapjuk az eredményt.
• Malátarészleg: Itt tudunk magból új sárga kockát növeszteni, sárga kockából pörköléssel fekete 

kockát csinálni, vagy e kockák értékét 1-gyel növelni.
• Komlórészleg: Itt magból komlót tudunk növeszteni, vagy a meglévő komló értékét javítani.
• Tanulmányi részleg: Itt új kék kockára tu-

dunk szert tenni, vagy kockáinkat tudjuk 
újradobni.

• Magtár: Malátát és komlót tudunk ki-
csíráztatni, hogy új magokat kapjunk − 
ilyenkor a kockáink elvesznek. A piacon 
a pörköltmaláta-kockánkat el tudjuk 
cserélni pénzre vagy magokra, illetve ta-
nácsadással is szerezhetünk pénzt.

Miután mindenki végzett a műhelyében, elkezdődik a piacfázis. Ilyenkor vehetünk speciális összetevőket az 
árusoktól és akciójelölőket a feketepiacról.

Ezt követően az erjesztésre kerül a sor, ami mes-
terségesen hűtött helyiségben történik, hogy 
ezzel is gátolják a káros baktériumok elszaporo-
dását. Az erjesztés két nem élesen elkülöníthető 
részre osztható: főerjedésre és utóerjedésre. 

Miután a malátát előkészítették, megkezdőd-
het a tényleges sörfőzési folyamat. A dekokciós 
eljárás esetén a malátaőrleményt nagy cefréző 
kádban langyos vízzel keverik, és a keverék 1/3 
részét főzőüstbe eresztik. Ezt a részletet itt fo-
kozatosan forrásig melegítik, majd egy ideig for-
ralják, aztán visszaszivattyúzzák a keverék többi 
részéhez a cefréző kádba. Ettől a cefre 50-55 °C-
ra melegszik. Ugyanezt az eljárást még kétszer 
megismétlik, aminek hatására a cefre 62 °C-ra, 
majd 75 °C-ra melegszik fel. Ezután addig ke-
verik a cefrét, míg a keményítő elcukrosodása 
befejeződik.
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Legvégül elkészíthetjük a rendelkezésre álló receptek egyikét. Ezeket egy központi pakliból csapjuk fel, és ha 
valaki elkészített egyet, azt azonnal pótoljuk.

Egy igazi sörmester a nap végére nem hagy maga után rendetlenséget: a kör végén végrehajtjuk az ilyenkor 
esedékes akcióinkat, és a műhelyünkben felhasznált kockákat eltávolítjuk a tábláról. A kör végén továbbadjuk 
a kezdőjátékos-jelölőt.

Ászokolás
A játék több aspektusa is gondoskodik arról − megle-
pően hatékonyan −, hogy ne egy többjátékos paszi-
ánsz legyen, azaz igyekszik sok interakciót csempész-
ni a játékmenetbe.

Egy akciót egy körön belül nem használhat mindenki. 
Ha egy adott akciót a műhelyben egy játékos kivé-
telével már mindenki használt, akkor az utolsónak 
maradt játékos ezt már nem teheti meg, kap egy 
blokkolójelölőt erre az akcióra. Ez főleg a játék ele-
jén fontos, amikor még kevés lehetőség áll rendel-
kezésre; és a játék végén, amikor már sok kockája 
van ellenfeleinknek. Kiváló módja ez egy másik játékos akadályozásának. Előfordulhat, hogy taktikai okokból 
inkább növesztünk egy új malátakockát csak azért, hogy ez ellenfelünk, akinek nagyon kéne, ezt ne tehesse 
meg. Ugyanezt a hatást a feketepiacon szerzett akcióblokkoló-jelölővel is elérhetjük, vagy pont arra használ-
hatjuk fel, hogy egy másik játékos akcióját előre leblokkoljuk, hogy mi biztosan tudjuk azt használni.

Az interakciók nagy részéről a feketepiaci akcióje-
lölők gondoskodnak, izgalmassá teszik a játékot, hi-
szen egy jó időpontban kijátszott blokkolás, újrado-
bás rengeteget tud számítani. Ha nyilvánvaló, hogy 
egy sok pontot érő receptet nem tudnánk elkészíte-
ni, egy másik játékos viszont igen, akkor érdemes azt 
leblokkolni (azaz dögöljön meg a szomszéd tehene 
is). Egy, a raktárból eltávolított kocka pont elegendő 
lehet ahhoz, hogy az ellenfelünk ne tudjon semmit 
megfőzni. A feketepiaci akciójelölők felhasználás 
után kikerülnek a játékból, a limitáltságuk pedig egy 
érdekes stratégiai elemet csempész a játékba, hiszen 
érdemes a nehezen megszerzett pénzünket a játék 
elején rájuk áldozni, mert nem juthat minden jelölő-
ből mindenkinek, és a játék végén kritikus lesz, hogy 
kinél is vannak még blokkolójelölők.

Elsőnek lenni sem feltétlenül jó. Az igaz, hogy pár dologban mi választhatunk a többiek előtt a piacon, illetve 
a receptek közül − viszont így pont a mi akcióink és céljaink a legkiszámíthatóbbak. Majdnem teljesen nyilván-
való, melyik receptet próbáljuk majd elkészíteni, így magától értetődő célpontjai lehetünk a blokkolásoknak. 
A többi játékos játszi könnyedséggel tud minket egy akciótól megfosztani, ha mindenki ugyanazt választja. 
Utolsónak lenni a körben se könnyű, mert lehet, hogy mire ránk kerül a sor, a kiválasztott összetevő nincs már 
a piacon, vagy teljesen más receptek vannak terítéken, mint a kör elején.

A főerjedés után lefejtett sör ászokolása (utóer-
jedése), és ezzel az érése az ászokpincében tör-
ténik. Ezeket a pincéket állandóan 0 °C-on tart-
ják, ahol a sör nagy, belül fehér szurokkal bevont 
fahordókban vagy fémtartályokban áll, és hosz-
szadalmas utóerjedésen megy át. A 2-5 hónapos 
ászokolás alatt lezajlik az utóerjedés, a sör meg-
tisztul és szén-dioxiddal telítődik, kialakul hab-
szerkezete és jellegzetes ízharmóniája.
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Palackozás
Engem nagyon meglepett a játék, kis kiadó és isme-
retlen tervezők esetén az ember ugyanis nem számít 
sokra. A doboz és a beltartalom grafikai megjelené-
sének kontrasztja, a szabálykönyv túlzottan szájbará-
gós terjengőssége ellenére a Sörmesterek meglepő-
en izgalmas, gondolkodós, fordulatos játék. A kom-
ponensek átlagos minőségűek, talán a játékosok mű-
helytáblája lehetne egy kicsit nagyobb. Önmagáért a 
sörös témáért nem feltétlenül érdemes beszerezni, 
de egy könnyed, pörgős, interakciós, pici szerencsé-
vel tarkított eurogame-nek tökéletes. 1-2 óra alatt 
lemegy egy parti, és a játékosok számától függetle-
nül jól kiegyensúlyozott játékmenet gondoskodik a jó 
élményről. A Sörmesterek hamarosan kapható lesz 
itthon is az A-Games jóvoltából.

Vili

Köszönöm a Felnőttmegőrzőnek a tesztelést!

A szakmai részek forrása:  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sör

A kész sört rendszerint zárt cellulózszűrőn 
átsajtolva szállítóhordókba vagy palackokba 
fejtik. A szállítóhordók belseje szintén fehér 
szurokkal van bevonva, hogy a sör ne ivódjék 
be a dongákba, és ott később savanyodás, pe-
nészedés ne álljon be. A palacksört rendesen 
pasztőrözik 60-70 °C-on, hogy tartósabb legyen.
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