NAGOVOR koordinatorke SRIP Hrana, direktorice Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
pri GZS, dr. Tatjane Zagorc ob objavi RAZPISA ZA 1. SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA:
Pivo odlične kakovosti 2021
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 prvič razpisuje
SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA za znak Pivo odlične kakovosti 2021.
Gre za nadaljevanje, razširitev in nadgradnjo sheme odličnih pekovskih izdelkov, ki letos
nagrajuje slovensko kakovost že 21. leto zapored. GZS-ZKŽP namreč načrtuje
ustanovitev Senzoričnega centra za živilstvo, kjer bo tudi pivo dobilo prav posebno
mesto.
Naš glavni namen je povezati, oblikovati, nadgraditi znanje senzorike piva, pogledati,
prikazati vse bogastvo odličnih slovenskih piv in nagraditi in izpostaviti tista, ki bodo v
tekočem letu pokazala največjo odličnost senzoričnega mojstrstva te žlahtne
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. Ne gre torej
za rangiranje piv temveč za pregled in izpostavitev vseh tistih piv, ki bodo ob
degustiranju neodvisne strokovne ekipe nebrendiranih vzorcev dosegli večino točk v
degustacijskih kategorijah.
Ocenjevanje bo letos potekalo testno in si bo v prihodnjih letih gradilo svoj prostor
slovenskega znanja in mojstrstva domačih in tujih strokovnjakov s področja piva. Naše
pivo si to zasluži in potrebuje, enako velja za vse njegove kreatorje in pivovarska
podjetja, ki so se v tem izrednem času pandemije Covid-19 znašli v zares nezavidljivem
položaju.
Lepo vabljeni, da se pridružite že letos in tudi skozi tovrstno podporo 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 in
vas prav posebej, brez omejitev v članstvu vabi, da se pridružite tej skupni zgodbi.
V želji, da se srečamo tudi na zaključni prireditvi z uglednimi gosti, 18. junija v Žalcu, vas
v imenu celotne strokovne ekipe prav lepo pozdravljam in se veselim skorajšnjega
snidenja.
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