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Brussels Beer Challenge: bilans po 3 edycjach
W listopadzie 2015 r. odbędzie się już czwarta edycja międzynarodowego konkursu piwnego „Brussels Beer Challenge”.
Konkurs szybko dołączył do czołówki światowych konkursów
piwnych i starannie przygotowuje swój dalszy rozwój. O dotychczasowych wrażeniach i przyszłych planach rozmawiamy
z Thomasem Costenoble, jednym z organizatorów konkursu.
– W 2015 odbędzie się już czwarta edycja konkursu Brussels Beer Challenge.
Jakie były jego początki?
– Thomas Costenoble: Pierwszy konkurs odbył się w roku 2012 w Brukseli, choć
przymiarki do jego organizacji były już wcześniej. Jednakże w tamtym roku region
Bruksela na tematykę promocji turystycznej wybrał gastronomię, a w realiach belgijskich piwo jest nieodłączną częścią kultury żywieniowej. Dlatego zwrócił się do
naszej spółki (Becomev), mającej doświadczenie w organizacji konkursu win
„Concours Mondial de Bruxelles”, o stworzenie wydarzenia, które dodatkowo pozwoliłoby robić promocję belgijskiego piwa na arenie międzynarodowej.
– Jednak mimo Brukseli w nazwie – konkurs ma miejsce w różnych miastach?
– Bruksela była pierwszym miastem oraz regionem gdzie odbył się konkurs. W Belgii
trzeba jednak zachować równowagę pomiędzy regionami. W 2013 r. konkurs miał
miejsce w Liège, czyli w Walonii. Było to też związane z „Rokiem smaków”, gdzie
region promował swoją gastronomię, a miasto rozpoczynało swój program wyda-
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Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się 5–7 listopada w Antwerpii.
Zgłoszenia trwają do 16 października, a wysyłka do 21 października. Piwa są
skategoryzowane na 8 głównych gatunków i 63 kategorie. Ogłoszenie wyników
nastąpi 8 listopada podczas konferencji prasowej.
Więcej informacji o warunkach konkursu 2015: http://www.brusselsbeerchallenge.com/enter-challenge

najbliższe edycje chcielibyśmy pozostać jeszcze w kraju, także w celu zwiększenia
regularnego uczestnictwa lokalnych browarów. Potrzebna jest też konsolidacja konkursu jeśli chodzi o różnorodność piw, ich pochodzenie (nie tylko mecz Belgia-Stany
Zjednoczone) oraz ilość próbek. Zaczynaliśmy od około 500 piw, podczas poprzedniej edycji mieliśmy ponad 700, a chcemy przekroczyć 1000 zgłoszeń, zanim
zmienimy miejsce. Prośby w tym kierunku mamy już z różnych stron.
– Czy doświadczenia z tego oraz innych konkursów wpłyną na jakieś zmiany
w najbliższych edycjach?

rzeń jako miasto miłośników piwa (Liège – Beer Lovers’ City). W 2014 roku miasto
Leuven we Flandrii również stworzyło program promocji turystycznej poprzez piwo,
więc wybór tego miasta jako miejsca konkursu był naturalny. Widoczny entuzjazm
wokół piwa pozwala mi powiedzieć, iż jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy
z wszystkimi ośrodkami promocji turystycznej i dotychczasowymi sponsorami.
– Czy wzorem konkursu winnego „Concours Mondial de Bruxelles”, który odbywa się w różnych miastach na świecie, przewidziana jest jego organizacja
w innym kraju?
– Dobry wzór rzeczywiście istnieje, a nasze plany również przewidują taki scenariusz.
Piwo jest jednak mocno kojarzone z Belgią i jest jeszcze wiele ciekawych miejsc
do pokazania jurorom i dziennikarzom przyjeżdżającym na konkurs. Dlatego przez
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– Owszem. Chcemy usprawnić komunikację z mediami odnośnie do wyników oraz
z samymi browarami, które uczestniczą w konkursie. Także korzystniej weźmiemy
pod uwagę specyfikę browarów kontraktowych, których liczba na pewno będzie
wzrastać. Wzorem European Beer Star będziemy dążyć do rozdzielenia części degustacyjnej z jurorami oraz samej ceremonii wręczenia nagród w obecności prasy,
branży i browarów. Jeśli chodzi o inne aspekty organizacyjne to na razie utrzymamy
degustację na ok. 35 piw na jurora (w winie ok. 50) i dwie wyłącznie poranne sesje.
Chcemy pozostawić wszystkim czas – po spełnieniu swoich obowiązków – na
poznanie różnych zakątków Belgii.
– I na koniec – czy zna Pan polskie piwa?
– Piwa, które dotychczas próbowałem wydały mi się znakomite. Chętnie odkryłbym
więcej polskich piw, a także cieszyłbym się, gdyby było ich więcej w konkursie. Na
pewno wiele z nich znalazłoby się na podium w poszczególnych kategoriach, skoro w ubiegłym roku jedyne polskie piwo od razu zdobyło złoty medal.

Rozmawiał w Brukseli: Jan Lichota
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