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1. A koncepció bemutatása

Mostanában kezdtek elterjedni a rock/metál zenekarokhoz köthető merchan-
dise-jellegű sörök (pl. Motörhead Bastards Lager [2], Lervig / Surly 1349
Black Ale, Robinsons Iron Maiden Trooper, AC/DC Beer, Status Quo Pile-
driver beer, KISS Destroyer Beer, stb.). Ezek – kevés kivételtől eltekintve (pl.
[4]) – nem számı́tanak különösebben jó söröknek ([3]), valamint igazából csak
design elemként jelennek meg a zenekarok logói. A mi célunk egy teljes szor-
timent elkésźıtése az amerikai Machine Head zenekar diszkógráfiája alapján
([1]), amely tematikusan összekapcsolja az albumokat és a hozzájuk kapcsol-
ható söröket. Csak a zenekar sorlemezeivel foglalkozunk, koncertlemezeket,
EP-ket, single-öket kihagyjuk, ezek később exkluźıv, alkalmi kiadásokként
jelenhetnek meg. A fő célközönség azok az emberek, akik ismerik a Machine
Head zenekar zenéjét, valamint értik és értékelik a sörforradalom által meg-
jelent minőségi söröket. Természetesen a sörök a zenekar munkásságának
ismerete nélkül is élvezhetőek, az albumboŕıtók alapján megtervezett ćımkék
figyelemfelkeltőek lehetnek bárki számára.
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2. A szortiment

2.1. Burn My Eyes

A Machine Head 1994-es debütálása a metálzene legnagyobb pillanatai
közé tartozik, a műfaj egyik csúcsalkotása. A düh, az aggresszió nagyon
intenźıv a lemezen, ı́gy a lemezhez tárśıtott sörünk egy erősen komlózott,
9.4%-os double IPA, intenźıv ı́zekkel.

2.2. The More Things Change...

A szortiment következő darabja a The More Things Change... 4.6%-
os hoplágere, amely az 1997-es album ćıme miatt lett alsóerjesztésű. Ez a
szortimentünk egyetlen alsóerjesztésű söre.

2



2.3. The Burning Red

Az 1999-es, sokakat megosztó Machine Head lemez vörösségéhez egy iz-
galmas komlózottsággal ellátott, kiegyensúlyozott, 6.4%-os amber ale-t java-
solunk.

2.4. Supercharger

A 2001-es Supercharger albumhoz egy 6.7%-os, 62 IBU-s IPA-t tárśıtot-
tunk, amely a hidegkomlózásnak köszönhetően ugyanolyan szikrázó, mint az
album boŕıtója, ćıme.
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2.5. Through the Ashes of Empires

A 2003-as album birodalmi utalása miatt egy Russian Imperial Stout
elkésźıtésébe fogtunk. Az eredmény egy 9.8%-os, 60 IBU-s földszáraz kakaó-
poros stout lett.

2.6. The Blackening

A The Blackening albumhoz egy 75 IBU-s, 6.1%-os American Stout-ot
tárśıtottunk. A stout teljesen fekete, nagyon szépen harmonizál a csokoládé-
és festőmaláta pörköltsége az amerikai komlók aromáival és az élesztő észte-
reivel.
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2.7. Unto The Locust

A 2011-es sáskás lemezről a dél-belga földeken dolgozó munkások italára
asszociáltunk, ezért egy 5.5%-os saisont késźıtettünk el a szortiment aktuális
darabjaként.

2.8. Bloodstone & Diamonds

Végül a 2014-es album epikus hangzásához egy komplex ı́zvilággal ren-
delkező, fűszeres, malátás 8.5%-os belga erős sötét ale-t tárśıtottunk, amit a
kevésbé keserű ı́zvilágot kedvelők is sźıvesen fogyaszthatnak.
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