K významným oceněním nedávno přidal Pivovar Tišnov
další z mezinárodní pivovarnické degustační soutěže
Central European Beer Awards (CEBA) v Maďarsku,
Békéscaba, květen 2019.
Vrchní sládek Petr Peška původně sládkem být nechtěl. Ale
když přičichl k vědě, kterou vaření piva je, zcela pohlcen,
nemohl jinak. A mělo to tak být. Receptury, které sestavil
a piva, která uvařil, už 3. rokem zanechávají v konzumentech hluboký smyslový otisk a jsou stále vyhledávanější
nejen u nás, ale poptávka pomalu přichází i ze zahraničí.
Dovolte ohlednutí za cenami, které tento stále se rozrůstající pivovar získal jen v letošním roce a která v narůstající
konkurenci není vůbec lehké získat.
• Nejlepší pivovar České a moravské pivní koruny
2019, Praha
• Zlatá pivní pečeť 2019, České Budějovice - Abatyše
Barbora – II. místo
• Pivo ČR 2019, České Budějovice - Abatyše
Barbora – II. místo
• Central European Beer Awards 2019 (CEBA) a oceněná piva: Tišnovanka - III. místo /Tišnovan - III. místo
/ Američan z Tigálu - III. místo, / Kyseláč - III. místo
Tišnovská piva můžete ochutnat v Tišnovské pivnici, kde
je na čepu 7 druhů. Ale celkem se ve stálé nabídce vaří
11 druhů + piva k významným událostem v limitovaných
edicích.
Věříme, že i k vám naše piva důvěrně promluví a samy vám
povykládají o sobě celý ten příběh.
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www.pivovartisnov.cz
www.tisnovskapivnice.cz

Tišnovské pivo dělá
dobré jméno městu
Tišnov i v zahraničí
Soutěž CEBA byla určena pro CRAFTové pivovary s ročním výstavem do 200 000
hl. Zúčastnili se jí pivovary z osmi zemí Střední Evropy (Česko, Belgie, Maďarsko,
Rakousko, Slovinsko, Slovensko a další) a mezinárodní komisí bylo hodnoceno
214 účastníků ve čtrnácti kategoriích.
České minipivovary byly vyzvány k účasti prostřednictvím Svazu minipivovarů
ČMSMP a možnosti využili mnohé z nich.
Pivovaru Tišnov byla udělena speciální cena primátora města Gyula za nejvíce
oceněný pivovar v soutěži.
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