Mednarodno sodelovanje: naša delegacija v pobrateni Bački Palanki

Od četrtka 4. 5. do sobote 6. 5. 2017 je delegacija na čelu z županom Jankom Kosom
obiskala naše prijatelje iz pobratene občine Bačka Palanka iz Srbije. Namen obiska je bil
utrjevanje prijateljskih vezi in iskanje novih, predvsem v povezavi s pivovarstvom.

V Čelarevu v občini Bačka Palanka si je naša delegacija ogledala pivovarno Carlsberg
Srbija d.o.o. Pivovara Čelarevo, ki je od leta 2013 v večinski lasti danske skupine
Carlsberg in letos praznuje 125 let obstoja. Po tržnem deležu je tretja v Srbiji, z njihovo
domačo znamko pivom Lav pa oskrbuje tudi sosednje države, zlasti Bosno in
Hercegovino in Črno goro. Predstavniki pivovarne so v pogovorih izkazali veliko
zanimanje za sodelovanje z nami zlasti na področju turizma in Fontane piv Zeleno zlato.

Lastnik pivovarne, Carlsberg, si močno prizadeva tudi za ohranitev zgodovine
pivovarstva, zato si obiskovalci poleg ogleda proizvodnje piva v Čelarevu lahko ogledajo
tudi muzej pivovarstva Muzej piva Čelarevo Carlsberg.

Tudi v muzeju je bila delegacija prijazno sprejeta, pohvalili so zlasti naš inovativen
turistični proizvod Fontano piv Zeleno zlato. Od obiska naših predstavnikov je tako vrček
Fontana Zeleno zlato na ogled tudi obiskovalcem muzeja pivovarstva v Čelarevu. Izbira,
kje bo stal naš vrček, je pripadla županu Janku Kosu.

Naša delegacija si je v sklopu obiska ogledala tudi festival piva v Osijeku na Hrvaškem
in navezala nekaj novih stikov. Pivovarska scena je dobro razvita tudi na Hrvaškem,
nekateri pivovarji so v pogovorih poudarili, da uporabljajo najboljši hmelj in ta je iz
Savinjske doline. Z nekaterimi se bomo še srečali, saj nas bodo v prihodnjih dneh obiskali
v Žalcu in si v sklopu svetovnega kongresa pivovarstva od 14. 5. do 18. 5. 2017, ki letos
prvič poteka v Sloveniji, ogledali tudi naš Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva, Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Fontano piv Zeleno zlato.

