Strieborná medaila pre Becherovku Original!
Karlovarský likér získal cenu na mimoriadne prestížnej súťaži San Francisco
World Spirits Competition

Becherovka potvrdila, že jej kvalita ďaleko presahuje hranice Českej republiky. Už niekoľkýkrát dokázala
uspieť v obrovskej konkurencii, ktorá sa každoročne zíde na prestížnej súťaži San Francisco World Spirits
Competition. V kategórii horkých likérov získala striebornú medailu!
Na západné pobrežie USA sa zišli výrobcovia alkoholických nápojov z celého sveta. Priviezli so sebou presne
2 253 výrobkov. Súťaž, považovaná za najvplyvnejšiu na svete, si vďaka tomu vo svojom 17. ročníku pripísala
nový rekord.
Vzhľadom na vysokú prestíž súťaže medzinárodná porota kladie na účastníkov
mimoriadne nároky. Dohromady má 46 členov, medzi ktorými nechýbajú odborníci
z oblasti mixológie, majitelia reštaurácií, hotelov a barov, novinári či zástupcovia
medzinárodných výrobcov alkoholu. Nápoje ochutnávajú naslepo a o danom
alkohole nemajú k dispozícii žiadne ďalšie informácie, aby neboli nijako ovplyvnení.
O to je úspech Becherovky Original cennejší.
Dokonale vyvážená chuť
„Každý skúsený odborník ocení dokonale vyváženú chuť horkého a sladkého, kde ani jeden prvok neprebíja ten druhý.
Špecifická chuť ovplyvnená čisto prírodným zložením z byliniek a korenia si už našla množstvo fanúšikov po celom
svete a strieborná medaila jej úspech len potvrdzuje,“ hovorí Jiří George Němec, obľúbený barman a medzinárodný
ambasádor Becherovky.
Pre horko-sladký likér to nie je prvé ocenenie, ktoré si zo San Francisca odviezol. Najväčší úspech dosiahla Becherovka
minulý rok, keď získala zlatú medailu. V predošlých rokoch si domov odniesla striebro a bronz.
Ocenenia sa však s Becherovkou spájajú už roky. To prvé prišlo v roku 1871, keď získala striebornú medailu
na výstave remesiel, priemyslu, poľnohospodárstva a lesníctva v Chebe, dva roky neskôr nasledovalo prvé ocenenie
zo zahraničia. A po ňom celý rad ďalších vrátane najprestížnejších svetových titulov.
Len na ukážku: Becherovka sa opakovane umiestňuje medzi desiatimi najlepšími alkoholickými nápojmi na svete podľa
sprievodcu Lonely Planet. Výnimočným úspechom bola zlatá medaila v súťaži ISW International Spirits Award, ktorú
získala ako jediný český zástupca v konkurencii 600 značiek zo 46 krajín.
Becherovka ako inšpirácia
Tento rok je to pre karlovarskú značku už druhá významná trofej. Česká barmanská asociácia totiž nedávno zvolila
Beton za národný koktail, vďaka čomu sa nápoj miešaný z Becherovky Original a toniku dostal do prestížnej koktailovej
knihy IBA, ktorá je zdrojom inšpirácie barmanov z celého sveta.

Becherovku Original si môžete vychutnať vo svojom obľúbenom bare alebo reštaurácii,
ale aj na Facebooku, Youtube a Instagrame.
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