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1996 ANGLIA
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1996 odbywały się w Anglii w dniach 8-30 czerwca. 
Po raz pierwszy w historii wystąpiło w nich szesnaście drużyn. Był to pierwszy występ
Anglików, którzy wracali na swoje boiska aż po 30 latach!

W 1966 Anglia zdobyła na swoim terenie pierwsze, i jak dotąd jedyne, mistrzostwo świata.
Proces wyboru organizatora zawodów trwał do 5 maja 1992. Wśród kandydatów znaleźli
się Holendrzy, Anglicy, Austriacy, Grecy i Portugalczycy. Co ciekawe, rok przed wyborem
Piłkarska Federacja z Anglii wycofała swoją kandydaturę w ramach organizacji Mistrzostw
Świata w 1998 r. Ostatecznie, to na spotkaniu w Lizbonie Komitet Wykonawczy UEFA
wybrał Anglików na gospodarzy.

To dwadzieścia trzy lat temu pewnie więcej niż pół Europy kibicowało nieznanym
wówczas, czeskim piłkarzom: Pavlowi Nedvêdowi, Karelowi Poborskiemu czy Vladimirowi
Šmicerowi, którzy postawili się największym potęgom piłkarskim kontynentu. Złoty gol
Olivera Bierhoffa w finale przesądził, że mistrzem Europy w 1996 roku został zespół RFN.
Czechom musiały wystarczyć srebrne medale.

Model Questra współdzielony był przez dwie, wielkie imprezy – amerykańskie Mistrzostwa 
Świata i angielskie Euro. Wersja wyspiarska była pierwszą wielokolorową piłką, a motywem 
przewodnim wyrysowanym na łatkach były krajowe symbole – 3 lwy i róża. Piłka posiadała aż 
5 warstw z tworzyw sztucznych. Taka konstrukcja miała z jednej strony zapewnić jej lekkość, 
a co za tym idzie – zwiększyć przyspieszenie, z drugiej – poprawić jej miękkość – tak, by była 
łatwiejsza do przyjęcia. Nazwa Questry, to skrótowiec zaczerpnięty od zwrotu „Quest to the 
Stars”. Ciekawe, czy Oliver Bierhoff znał rodowód nazwy piłki, strzelając Czechom złotego 
gola, tym samym zyskując dla reprezentacji Niemiec tytuł mistrzowski?

Finał 30 czerwca 1996, Londyn

I miejsce: Niemcy II miejsce: Czechy
Król strzelców – Alan Shearer (5 goli) 
MVP Mistrzostw– Matthias Sammer
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TANQUERAY no 10/SYROP HERBACIANY
/KORDIAŁ ANANASOWY/SODA

słodko kwaśny 
z delikatną nutą 
wytrawności 

W skład koktajlu wchodzi GIN, który jest jednym z ulubionych 
trunków Anglików. W naszej kompozycji użyliśmy Tanqueray No. 10, 
który powstaje ze świeżych cytrusów. Przeważającą nutę nadają mu 
grejpfruty! Alkohol zmieszaliśmy z syropem herbacianym, dla uczczenia 
angielskiego  TEA TIME! Wszystko balansuje nuta słodkiego ananasa 
– symbolu gościnności. Nie mogło go zabraknąć, skoro po 30 latach 
przerwy Mistrzostwa wróciły na stadiony ANGLII!

1996
ANGLIA



2000 BELGIA & HOLANDIA 
XI Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – EURO 2000 – odbyły się pod patronatem 
UEFA na stadionach Holandii i Belgii. Finały piłkarskich mistrzostw Europy po raz 
pierwszy zostały zorganizowane przez dwa kraje. Najlepsi okazali się ówcześni 
mistrzowie świata Francuzi, którzy w finale pokonali Włochów 2:1 po dogrywce. 

Francuzi od początku byli stawiani w gronie faworytów. Ich największym atutem był 
Zinédine Zidane, najlepszy piłkarz świata, zdobywca dwóch goli w finale MS dwa 
lata wcześniej. Mecz miał niezwykle dramatyczny przebieg. Włosi niemal do końca 
prowadzili 1:0, ale wszystko zmieniło się po celnym uderzeniu Sylvaina Wiltorda w 
90. minucie. Losy odwróciły się w dogrywce, w której „złotego gola” strzelił David 
Trezeguet. Tym samym Francja została pierwszą drużyną, która jako mistrz świata 
zdobyła mistrzostwo Europy. 

Terrestra Silverstream, to piłka ze znakomitego turnieju w Belgii i Holandii. Nieregularne 
rysunki na jej powierzchni symbolizowały rzeki oraz morskie brzegi krajów gospodarzy. 
Terrestra była piłką wyjątkowo przyjazną dla piłkarzy; o precyzyjności toru jej lotu świadczą 
genialne bramki, jak choćby cudowny strzał Luisa Figo w meczu z Anglią. Genezy nazwy należy 
się doszukiwać w łacińskim słowie „terra” (ziemia), ale niech nikogo to nie zmyli 
– producent zapewniał, że testowana była w kosmicznych warunkach. Przy jej 
opracowywaniu współuczestniczyli Zinedine Zidane i Alessandro Del Piero.

Finał 2 lipca 2000, Rotterdam

I miejsce: Francja II miejsce: Włochy
Król strzelców – Patrick Kluivert, 
Savo Milošević (5 goli) 
MVP Mistrzostw– Zinédine Zidane

2000
BELGIA
HOLANDIA

Mistrzostwa Europy w 2000 roku odbyły się w Belgii oraz Holandii. Dlatego bazą 
koktajlu jest wódka Ketel One pochodząca z Holandii, przełamana belgijskim likierem 
czekoladowym! Koktajl niezwykle lekki, rześki i kwiatowy.
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rześki, 
kwiatowy, 
lekki

KETEL ONE/BIAŁA CZEKOLADA
/SODA KWIATOWA/BEZA RÓŻANA
/PORZECZKA 



2004 PORTUGALIA 
Grecy niespodziewanie zostają mistrzami Europy pokonując w finale 
faworyzowanych gospodarzy – zespół Portugalii. Finały piłkarskich 
mistrzostw Europy w 2004 roku rozgrywane były w Portugalii. Podczas 
turnieju doszło do jednej z największych niespodzianek w historii ME – tytuł 
zdobyła Grecja, na którą nikt nie stawiał. Przed rozpoczęciem mistrzostw 
Grecy w ramach przygotowań przyjechali do Szczecina, gdzie rozegrali 
towarzyskie spotkanie z Polakami. Podopieczni Pawła Janasa wygrali 1:0, 
co pokazało, iż Grecja nie należy do liderów europejskiego futbolu. 

W Portugalii Grecy, prowadzeni przez niemieckiego trenera Otto Rehhagela,
zaczęli niespodziewanie od zwycięstwa z gospodarzami turnieju 2:1. 
W grupie nie wygrali już ani jednego spotkania, ale awansowali do 
ćwierćfinału. Spotkanie finałowe było powtórką meczu grupowego, Grecy 
spotkali się z Portugalią. Ranga spotkania powodowała, że zdecydowanym 
faworytem byli gospodarze. Los okazał się jednak przewrotny i w 57. 
minucie gola strzelił Grek Angelos Charisteas. To była jedyna bramka 
podczas tego spotkania, po której niemożliwe stało się faktem. Mistrzem 
Europy została Grecja. 

Rewolucja – Roteiro jest pierwszą piłką wyprodukowaną bez użycia szwów, 
a zgrzewania w wysokich temperaturach. Po co? Oczywiście – dla zmniejszenia masy, 
zwiększenia wytrzymałości i odporności na odkształcenia. Roteiro swoją nazwę 
zawdzięcza okołoziemskiej podróży Portugalczyka Vasco da Gamy. Rysunki na jej 
powierzchni przedstawiają ziemski glob z siatką kartograficzną. Po jej debiucie świat 
piłkarski podzielił się na dwa obozy: zwolenników i przeciwników. Wśród pierwszych 
znaleźli się Zidane i David Beckham. Krytykowali szybką futbolówkę zwłaszcza 
bramkarze z Gianluigim Buffonem na czele („Odbija się bardzo dziwnie
 i w nieprzewidywalny sposób. Nawet jej kolor jest dziwny”), ale także gracze z pola
 – Andrea Pirlo stwierdził, że przypomina mu plastikową piłkę dla dzieci.

Finał 4 lipca 2004, Lizbona

I miejsce: Grecja II miejsce: Portugalia
Król strzelców – Milan Baros  (5 goli) 
MVP Mistrzostw– Deco

2004
PORTUGALIA

Mało kto spodziewał się, że podczas Mistrzostw Europy w 
2004 roku Grecja dostanie się do finału i jedną bramką wygra 
z gospodarzami turnieju. Dlatego w Cocktailu znajdziecie 
Metaxę prosto z Grecji oraz odrobinę absyntu. Drink mocny, 
delikatnie wytrawny, przełamany przebijającą się słodyczą.
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METAXA 7/POPCORN
/PASTIS PERNOD/PIMENTO

mocny, 
lekko 
słodki



mocny, 
lekko
słodki

2008 AUSTRIA & SZWAJCARIA
Euro rozgrywane na boiskach Austrii i Szwajcarii potwierdziło stare piłkarskie 
powiedzenie: w sporcie wszystko jest możliwe. Dowiedli tego gospodarze, notując 
historyczny blamaż oraz zwycięskie zespoły, na które nikt wcześniej nie stawiał. 
Był to turniej, od którego zaczęła się „hiszpańska era” w światowym futbolu, 
a tacy piłkarze, jak Puyol, Xavi czy Iniesta, rozpoczęli swój marsz do panteonu 
największych gwiazd w historii piłki nożnej.

Euro 2008 było wyjątkowe także dla Polaków. Pod wodzą doświadczonego trenera 
Leo Beenhakkera po raz pierwszy zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw,
 a w eliminacjach pokonaliśmy między innymi naszpikowaną gwiazdami Portugalię.

Nową koncepcję podziału łat na 14 paneli (podłużnych i trójkątnych) Adidas 
wprowadził w modelu Teamgeist na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 
2006 roku. Piłka Europass (od „pass” – podanie) kontynuuje ten trend, choć 
kolorystycznie zdaje się nawiązywać do klasycznych „biedronek”. Pokryta jest 
powłoką PSC zwaną „gęsią skórką”, która ma za zadanie poprawiać kontakt z butem 
zawodnika oraz ułatwiać bramkarzom łapanie. Ci ostatni narzekali, że piłka jest 
zbyt szybka, ale nestor Edwin van der Sar uspokajał sytuację: „To normalne. Piłki z 
roku na rok są coraz szybsze. Nie są robione dla bramkarzy, tylko dla graczy z pola”.

Finał 29 czerwca 2008, Wieden

I miejsce: Hiszpania II miejsce: Niemcy
Król strzelców – David Villa  (4 gole) 
MVP Mistrzostw– Xavi
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BULLEIT BOURBON/KRÓWKA
/POMARAŃCZA

słodki, 
mocny, 
deserowy 

2008
AUSTRIA
SZWAJCARIA

Po raz drugi w historii po mistrzostwo sięgnęli Hiszpanie, 
pokonując reprezentację Niemiec 1:0. Po raz pierwszy żaden 
z gospodarzy nie zakwalifikował się do fazy pucharowej. 
Austria i Szwajcaria słyną z produkcji różnego rodzaju słodyczy, 
dlatego do koktajlu dodaliśmy syrop na bazie karmelowej 
krówki.  Dzięki temu drink jest słodki i deserowy.  



2012 POLSKA & UKRAINA
18 kwietnia 2007 roku w Cardiff stało się coś niewyobrażalnego – Michael Platini 
wyjął z koperty kartkę z dwoma słowami – Poland & Ukraine. 
1 lipca 2012 reprezentacja Hiszpanii pokonała w finale Włochów (4:0) i jako 
pierwsza w historii obroniła tytuł Mistrza Europy z poprzednich mistrzostw. 
Jednocześnie stała się pierwszą w dziejach reprezentacją, która trzeci raz z rzędu 
uzyskała tytuł mistrzowski (w 2010 roku odniosła zwycięstwo w Mundialu).

Trudno powiedzieć, dlaczego Adidas z okazji polsko-ukraińskiego Euro zdecydował 
się reaktywować model Tango, wprowadzony przed 34 laty w Meksyku. Nowe 
Tango zrobione było z 32 paneli połączonych ze sobą termicznie. Nowością okazała 
się inna perforacja powłoki – o wypukłej fakturze. W osiem, czarnych paneli 
wpisane zostały trzy, specjalne grafiki nawiązujące do kultury ludowej Polski i 
Ukrainy nazwane: jedność, rywalizacja, pasja. 

Finał 1 lipca 2012, Kijów

I miejsce: Hiszpania II miejsce: Włochy
Król strzelców – Fernando Torres (3 gole) 
MVP Mistrzostw– Andreas Iniesta

BOURBON RYE/LAGER/CYTRYNA
/MARCHEW/ŻUBRÓWKA

„Razem tworzymy przyszłość”, to hasło przewodnie Euro 
2012. Dlatego w koktajlu zastosowaliśmy zasadę #nowastage. 

Kordiał przygotowaliśmy na bazie „odpadu”, czyli obierków 
z marchewki oraz miąższu z pomarańczy. W połączeniu 

z bulietem żytnim – w którym lwią część zajmuje żyto 
pochodzenia Polskiego – oraz śląskim Tyskim nawiązujemy do 

polskości i kultury piwnej. Drink mocny, kwaskowy,
 z przebijającym się smakiem marchwi. 
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mocny, 
orzeźwiający, 
lekko słodki



2016 Francja

Polacy dokonali we Francji rzeczy historycznej –  po raz pierwszy od 1986 
roku wyszli z grupy. W przeciwieństwie do drużyny Antoniego Piechniczka, 
która poległa w 1/8 finału meksykańskiego mundialu, dla zespołu Adama 
Nawałki miał to być dopiero początek. 

Choć nie zabrakło nerwów, w 1/8 finału odprawiliśmy z kwitkiem 
Szwajcarię. Zwycięstwo rozpaliło w narodzie nadzieję. Dotarliśmy do 
ćwierćfinałów Euro 2016. Pięć dni, które dzieliło mecz ze Szwajcarią od 
spotkania z Portugalią, to prawdopodobnie najpiękniejszy okres w życiu 
każdego, polskiego kibica po 1982 roku.

Kolorystyka piłki nawiązuje do narodowych barw Francji. Uzupełniają je srebrne 
detale symbolizujące kolor trofeum dla mistrzów Europy Pucharu Henriego 
Delaunaya. Znajdują się na niej litery układające się w napis „EURO 2016”.

Prace nad powstaniem Beau Jeu trwały aż osiemnaście miesięcy. Ulepszono 
zewnętrzną powłokę paneli, dzięki czemu zwiększono łatwość panowania nad 
piłką oraz jej widoczność w locie. 

Finał 10 lipca 2016, Saint-Denis

I miejsce: Portugalia II miejsce: Francja
Król strzelców – Antoine Griezmann (6 goli)  
MVP Mistrzostw– Antoine Griezmann

2016
FRANCJA

Do koktajlu dodaliśmy wódkę prosto z Francji na cześć 
gospodarzy! Gorzki smak biitersa oraz cierpki rabarbaru 
symbolizują wyeliminowanie Polaków w 1/8 finału. Całość 
kompozycji jest bardzo świeża i orzeźwiająca. Właśnie tego 
będą potrzebowali nasi zawodnicy, ponieważ eliminacje do 
Euro 2020 właśnie się rozpoczęły!
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orzeźwiający, 
świeży, 
lekko cierpki 

CIROC REDBERRY/RABARBAR
/CYTRYNA/GREJPFRUT/SODA


