v Českých Budějovicích 12 de dezembro de 2018

Prezados amigos,
Temos o prazer de convidá-los para o XXIX. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2019
e a participar nos concursos de degustação com os prémios prestigiosos de Selo Dourado
de Cerveja / Selo Mundial de Cerveja 2019
XXIX. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2019 terá lugar nos dias
11 a 16 de fevereiro de 2019
no Recinto de Exposições (Výstaviště) em České Budějovice
O INTERNATIONAL BEER FESTIVAL mantém por mais de um quarto de século o renome da
exposição mais prestigiosa de cervejarias na República Tcheca e medido pela quantidade de
cervejarias participantes se tornou um dos maiores eventos deste tipo na Europa.
A cidade de České Budějovice (Budweis) não é apenas a metrópole regional da Boêmia do
Sul, mas também a metrópole da fabricação de cerveja. A cerveja aqui tem uma grande
tradição e uma grande base de aficionados.
A crescente importância, popularidade e respeito internacional do nosso "campeonato de
cerveja" são ilustrados pelos números. Em 2018, no exigente teste de qualidades para vencer
o Selo Dourado de Cerveja inscreveram-se 245 cervejarias de 20 países: República Tcheca,
Eslováquia, Alemanha, Áustria, Grã-Bretanha, Espanha, Cazaquistão, Bélgica, Holanda,
Rússia, Bielorrússia, Polônia, Hungria, Ucrânia, Israel, Irlanda, EUA, Japão, México e Chile.
Os degustadores avaliaram a qualidade de 1112 produtos. Foram concedidos mais de 90
prêmios.
O prêmio Selo Dourado de Cerveja de 2019 será concedido em 34 categorias
especializadas. Os vencedores competirão pelo Selo Mundial de Cerveja 2019. A
degustação anônima pericial de especialistas cervejeiros, sommelieres independentes, será
realizada sob a supervisão rigorosa de empresas de controle e certificação que operam na
indústria de alimentos e certificação de qualidade (Bureau Veritas, TÜV SÜD, 3EC
International, Autoridade Estadual de Inspeção de Agricultura e Alimentos da República
Tcheca). A degustação terá lugar a partir de segunda-feira
11 a 15 de fevereiro de 2019 no Pavilhão R2 no Recinto de Exposições em České Budějovice
O INTERNATIONAL BEER FESTIVAL também dá às cervejarias a oportunidade de oferecer e
apresentar seus produtos a todos os visitantes em todas as áreas do Pavilhão de Exposições
Z no Recinto de Exposições de České Budějovice, onde terá lugar uma parte dos festejos para
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o público, nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2019. No ano passado, 80 cervejarias
aproveitaram essa oportunidade apresentando-se ao público e os amantes da cerveja
puderam experimentar mais de trezentos e cinquenta produtos de 15 países.
Para nós será um prazer recebê-los no festival como convidados. Ficaremos ainda mais felizes
se participarem com seus produtos em algum dos concursos de degustação ou oferecerem
seus produtos para que os provem os mais de seis mil convidados que visitarão a parte
pública do festival durante 3 dias.
O XXIX. NTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2019 é patrocinado pelo Ministério da
Agricultura da República Tcheca, Ministério do Comércio e Indústria da República Tcheca, pela
cidade estatutária de České Budějovice, Região da Boêmia do Sul, Câmara de Comércio,
Câmara de Alimentos e Câmara Agrária da República Tcheca, Universidade Tcheca de
Agricultura em Praga, Universidade Tecnológica-Química de Praga, Universidade Mendel em
Brno, Universidade da Boêmia do Sul em České Budějovice, Universidade de Tecnologia e
Economia em České Budějovice.

Caso tenham interesse em participar, anexamos ao convite a informação básica e a
especificação das categorias de cervejas.
Atenciosamente
Alois Srb
Diretor do festival

Para mais informação:

www.pivnipecet.cz, www.worldbeerseal.com, www.vcb.cz

Kontakt:
Alois Srb /International beer festival Budweis 2019/ Svatkovice 19, 398 43 Bernartice/ tel. 603 542 281/
email: alois.srb@centrum.cz
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