Petek, 2. avgust, 2019

MEDNARODNI
DAN PIVA
Praznuje ves svet.
Dan je namenjen praznovanju naše različnosti in hkrati globalne povezanosti.
Je poklon odličnim naravnim sestavinam piva, na katere smo v Sloveniji še posebej
ponosni. Je dan kulturnega uživanja piva, zato si ga dovolimo postreči na pravi način.
V Združenju slovenskih pivovarn vam želimo, da ga praznujete v dobri družbi.

Praznujte veselo, vendar varno in odgovorno!

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

Vsako leto, prvi petek v avgustu, je mednarodni dan piva. To je praznik vseh ustvarjalcev
piva po svetu in tudi tistih, ki delujejo v skrbni verigi, da je na koncu primerno ponujeno
njegovim ljubiteljem.

Hmelj je ena najpomembnejših naravnih sestavin za pivo
Pivo odlikujejo štiri naravne sestavine, voda, hmelj, slad in kvas. Posebej smo ponosni
na slovensko vodo in hmelj, saj sodita med najbolj kakovostne na svetu. Štirje elementi
za neskončno pestrost okusov piva.
V Sloveniji letošnji praznik piva sovpada z zaključkom 57. Mednarodnega kongresa
hmeljarjev, ki ga Združenje slovenskih hmeljarjev organizira od 29. julija do 2. avgusta
v Ljubljani in v Žalcu. Hmeljarji so ponosni gostitelji široke mednarodne publike s
področja hmeljarstva, profesionalnih in ljubiteljskih pridelovalcev hmelja, pivovarjev in
predstavnikov spremljajočih dejavnosti z vsega sveta.

Praznovanje od petka do nedelje
Letošnje praznovanje mednarodnega dneva piva bo pri nas imelo načrtovan odmev tudi
preko vikenda. Ob znameniti fontani piva Zeleno zlato v Žalcu bodo praznovali tudi v
soboto, 3. avgusta, s srečanjem, ki so ga poimenovali »Beer garden«. Po tradiciji bodo
slavili v pivnici Union, Pivovarne Laško Union v Ljubljani, v petek, 2. avgusta. Prazniku
pa se bodo 3. avgusta poklonili tudi v Kostanjevici na Krki z Resslovim festivalom piva
2019 in na mnogih drugih lokacijah v Sloveniji.
In tudi povsod po svetu.

Naj bo praznovanje veselo – naj bo odgovorno!

Tiskano na recikliranem papirju.

Več na www.zpslo.si in FB.

