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BrauBeviale 2019: Megélhetővé válik a sörfajták 

változatossága  

 

 7. European MicroBrew szimpózium 

 Craft Drinks Area 

 Artisan és Craft Beer Equipment, brau@home 

 European Beer Star  
 

Az előkészületek teljes sebességgel folynak: már nem tart sokáig, és 

Nürnberg újra a nemzetközi italgyártás középpontjává válik. 2019. 

november 12. és 14. között ez évben itt találkozik a szakágazat az 

italgyártás és marketing világszerte legfontosabb beruházási 

szakvásárán. A kereken 1.100 kiállító kínálata magába foglalja az 

italgyártás teljes folyamatláncát – méghozzá minden egyes szegmens, 

mint pl. sör, almabor, égetett szesz, pezsgő, bor, víz, gyümölcslé, 

üdítőitalok, valamint folyékony tejtermékek területén. A sör témakör 

tradicionálisan továbbra is jelentős képviselettel bír, és annak 

széleskörű sokoldalúsága is megélhető – úgy a szakmai kínálatok, mint 

a keretprogram részeként.  

 

Vitathatatlan: A BrauBeviale gyökerei a sör területéről erednek. Egy sörfőző 

továbbképzés kísérő szakkiállításából gyorsan társadalmi eseménnyé 

fejlődött. 1978-ban már olyan nagy volt a népszerűsége, hogy nagyobb 

helyszínre volt szükség és így elsőként rendezték meg a Nürnbergi 

Vásárcsarnokban. Ezután a sörfőzők szakmai találkozójából nagyon 

gyorsan a teljes italgyártó szakágazat nemzetközi találkozójává vált. Még 

soha nem volt olyan nagy és annyira nemzetközi, mint az elmúlt évben. A 

De a BrauBeviale ennek során sem vesztette szem elől a társasági 

összetevőit, és a sör témakörében továbbra is számos ajánlattal szolgál:  

 

Ez már a vásárt megelőző napon elkezdődik a berlini Kísérleti és oktatási 

intézményének (VLB) 7. European MicroBrew szimpózium-ával. Az adott 

szegmens nemzetközi piactrendjeinek áttekintése mellett a szimpózium 

mindenek előtt a Craft Beer gyártás műszaki/technológiai jellemzőire 

koncentrál: a kisebb sörfőzdék számára kidolgozott általános koncepciókra, 
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a gazdag termékválasztékra, valamint a szükséges minőségellenőrzésre. 

Ebben az évben a malátára esik egy további súlypont. A szimpózium a 

nemzetközi Craft Brewer, Brewpub üzemeltetőkre, valamint malátafőzőkre 

irányul és ezért azt angol nyelven tartják majd. 

 

A Craft Drinks Area során – független szakértők vezetésével megtartott – 

sör- és egyéb italkülönlegességek kóstolóin vehetnek részt a látogatók. 

Ennek során összesen nyolc témabár kínálja az ízek hihetetlen nagy 

változatosságát: öt sörbár, amelyeknél különböző országok 

sörkülönlegességeit, valamint alkoholmentes és csökkentett alkoholtartalmú 

sörfajtákat fedezhetnek fel az ide ellátogatók, emellett egy égetett szeszes 

italokat kínáló bár, egy vizet és innovatív alkoholmentes italokat bemutató 

bár, és egy bár, amelynél az érdeklődők megtudhatják, milyen központi 

szerepet játszik az üveg minősége az érzékelésre. Az elmúlt évben majd 

10.000 látogató, többek között italgyártók, szak(nagy)kereskedők vagy a 

vendéglátóipar képviselői, merülhetett el a hihetetlen ízélmények világába és 

hagyta megihletni magát.  

 

A kis és mikro sörfőzdék még mindig növekvő száma, valamint az egyre 

jobban kibontakozó Craft Beer világ nagy befolyással bír és folyamatosan 

alakítja úgy Németországban, mint nemzetközi szinten is a sörszakágat. Így 

a BrauBeviale vásár is mindinkább kapcsolattartó ponttá vált a kis és mikro 

sörfőzdék, valamint az otthoni és hobbisörfőzők számára. Ezek a látogatók 

az Artisan és Craft Beer Equipment kiállítási pavilonban, valamint a 

brau@home különleges területén kaphatnak hozzáértő kapcsolattartó 

szakértőknél átfogó tájékoztatásokat a számukra fontos kérdéseknél. 

Szakértői input, értékes ösztönzések és tapasztalatcsere várja a látogatókat 

ezen túlmenően az ide tartozó Speakers‘ Corner falai között. Az otthoni és 

hobbisörfőzők különösen egyikük, Heiko Müller számára egy további 

különleges fénypontot jelent a vásár: bemutatják a „Kaminfeuer“ névre 

keresztelt kellerbier-jét, amely a hobbisörfőzők számára Maisel & Friends és 

a BrauBeviale által megszervezett második versenyén sikeresen meggyőzte 

a sörkóstoló bírálóbizottság tagjait.  

 

Természetesen újra sor kerül a European Beer Star kitüntetésére is, amely 

a 2004-es „születési évétől“ fogva a BrauBeviale vásárt nevezheti 

otthonának. A ma világszerte a legfontosabb sörversenyek egyikének tartott 

versenyt a vásár ideológiai hátterének számító magán sörfőzdék, a német 

és európai szövetsége hívta életre. A BrauBeviale látogatói a vásár első 
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napján kiosztják az aranyérmesek között a kedvenc söröknek járó díjat – a 

Consumers‘ Favourite 2019 arany, ezüst és bronzérem formájában. Az  

European Beer Star már utoljára is rekord részvételt tudhatott magáénak: 

2018-ban 51 ország 2.344 sörét mutatták be a 144 tagot számláló szakértői 

zsűrijének. Ebben az évben 67 kategóriában nyílik lehetőség sörfajták 

bemutatására, többek között elsőként „Stout“ és „Non-Alcoholic Hefeweizen  

(Top Fermented)“ osztályában is.  

 

Emellett a BrauBeviale Fórum keretében előadásokat, bemutatókat és 

pódiumvitákat tartanak az italgyártó ipar jövőbeni nagy témáiban, többek 

között természetesen kifejezetten a sör témakörében. És a vásárt megelőző 

napon megtartott Export Forum German Beverages is fontos ösztönző 

erőként működik a sörfőzdék és egyéb italgyártók számára, és semleges 

platformot kínál az exportszakértőkkel való minőségi tapasztalatcseréhez.  

 

A keretprogram részletei megtalálhatóak a következő címen: 

www.braubeviale.de/programm 

 
Az aktuális BrauBeviale-Triples tervezett időpontjai: 

BrauBeviale 2019: 2019. november 12 – 14.  

BrauBeviale 2020: 2020. november 10 – 12. 
 

A BrauBeviale-ről bővebben 

A BrauBeviale az italgyártás egyik legfontosabb beruházási szakvására 

világszerte. A Nürnbergi Vásárcsarnokban három napon keresztül 

nemzetközi kiállítók mutatják be az italgyártás teljes folyamatláncát átölelő 

széles ajánlatukat: a nyersanyagok, a technológiák, az összetevők, a 

csomagolás és a marketing területén. A látogatók az európai italgyártó 

szakágazat műszaki és kereskedelmi managementjéből, valamint a 

kereskedelem és a vendéglátóipar területéről érkeznek. A szakmai kínálatot 

vonzó keretprogram teszi kerekké, amely a szakágazat időszerű témáihoz 

kapcsolódik, mutatja be és vitatja meg azokat. A központi téma: az italág 

fenntarthatósága. További fénypontok: a BrauBeviale Fórum, a Craft Drinks 

Area, valamint számos témapavilon. A jól megszokott családias légkör a 

BrauBeviale a „Szakágazat törzsasztalává“ varázsolja. A BrauBeviale 

ideológiai hátterét a bajorországi magán sörfőzdék képezik. A BrauBeviale a 

Beviale Family tagja, amely az italgyártás és marketing témakörében 

megtartott rendezvények globális hálózatának számít. www.braubeviale.de  
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Sajtó és média kapcsolattartó 

Sabine Ziener, Jasmin McNally 

Tel.:  49 9 11. 86 06-85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

Valamennyi sajtóközlemény, valamint bővebb tájékoztatók, fotók és videók 

a newsroom-ban megtalálhatóak a következő címen: 

www.braubeviale.de/news 

 

További szerviz újságírók és médiaképviselők számára:  

www.braubeviale.de/presse 

 

Több mint egy vásár – a Beviale Family:  

www.beviale-family.com 


