RAZPIS ZA 2. SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA:
PIVA: Pivo odlične kakovosti 2022
2022
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HRANA,
RANA,
direktorice GZSGZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, dr. Tatjane Zagorc

Spoštovani,
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) v sodelovanju z Inštitutom za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v okviru aktivnosti strateškega razvojnoinovacijskega partnerstva SRIP HRANA letos drugič razpisuje
SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA za znak Pivo odlične kakovosti 2022
2022.
Gre za nadaljevanje projekta, ki je lani zaživel v praksi in požel številne pozitivne odzive tako
pivovarjev prijaviteljev, kot tudi potrošnikov piva v Slovenije. GZS-ZKŽP sistemsko pristopa k
izvajanju aktivnosti senzoričnega stičišča SRIP HRANA, kjer pivu odlične kakovosti dajemo
posebno mesto.
Naš glavni namen je tudi letos povezati, oblikovati, nadgraditi znanje senzorike piva, pogledati
in prikazati vse bogastvo odličnih slovenskih piv ter nagraditi in izpostaviti tista, ki bodo v
letošnjem letu pokazala največjo odličnost senzoričnega mojstrstva te cenjene tradicionalne
pijače.
V sklopu pivovarske verige vrednosti SRIP HRANA, bomo tako veliko pozornosti posvetili dvigu
kulture pitja tudi skozi poznavanje in učenje o pivu in ravno v tem delu si senzorično
spoznavanje in prepoznavanje piva zasluži največjo pozornost. Želim poudariti, da ne gre za
razvrščanje piv, temveč za pregled in izpostavitev vseh tistih, ki bodo na senzoričnem
ocenjevanju dosegli določeno število točk. Izvedbo smo tudi letos seveda zaupali neodvisnim
strokovnjakom, ki bodo pod okriljem IHPS del strokovnega senzoričnega panela.
Lepo vabljeni, da se pridružite senzoričnemu ocenjevanju in na ta način pomagate graditi ne le
pravo pozicijo vašim izdelkom, temveč odlično mesto celotnemu slovenskemu pivovarstvu.
Posebno podporo projektu daje tudi Združenje slovenskih pivovarn, ki je del GZS-ZKŽP.
V želji, da se srečamo tudi na slavnostni podelitvi, ki bo 13. maja v Žalcu, vas v imenu celotne
strokovne ekipe prav lepo pozdravljam in se veselim skorajšnjega snidenja.
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