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Na Festivalu chutí vyzkoušíte piva od 50 minipivovarů

Vyhledáváte zajímavé gastronomické zážitky? Pak si rozhodně nenechte ujít první ročník Festivalu chutí, 
který se uskuteční na brněnském výstavišti od 1. do 3. března. Hlavní součástí bude festival minipivovarů 
– představí se jich zde na padesát. Chybět však nebude ani mnoho výborného jídla a kulinářských 
specialit.

Pivo poteče plným proudem
Na Festivalu chutí vyzkoušíte stovky různých piv. Desítky minipivovarů předvedou to nejlepší ze své 
produkce, takže se bude rozhodně na co těšit.

Svůj nejsilnější speciál přiveze Hauskrecht, ochutnáte u něj také jedinečný Divadelní masopustní 
speciál. Navštívit byste určitě měli i Nachmelenou opici. Ochutnáte mimo jiné nejlepší nový světlý 
ležák roku 2016 – Ležák 11%, který se skvěle hodí k tradiční české kuchyni. Piva pojmenovaná po 
členech rodiny přiveze pivovar Faltus, sezónní speciály pivovar Morava a výborné ležáky třeba pivovar 
Kozlíček. Těší se na vás také Kozlovický pivovar, minipivovar Hukvaldy, Kyjovský pivovar a mnoho 
dalších.

Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla
Nejen pivo ochutnáte na Festivalu chutí. Dočkáte se i mnoha různých dobrot od sýrů, paštik, masných 
výrobků, výrobků z medu až po cukrovinky a výborné čokolády. Pochoutky přiveze například rodinná firma 
Karamelový sen. Dobrá jídla si dáte také v připravené restauraci a chystá se i pravá česká zabijačka!

Chutě a vůně z celého světa na veletrhu SALIMA
První dva dny Festivalu chutí jste zváni také na Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA, který 
začíná již 27. února a trvá do 2. března.

Kromě dobrot od českých výrobců zde ochutnáte a nakoupíte speciality z Řecka, Indonésie, Maďarska, 
Itálie a samozřejmě i ze Slovenska. Navíc se uskuteční i mnoho atraktivních gastronomických show a 
soutěží.

Vstupné na Festival chutí (1. – 3. 3. 2018) stojí 100 Kč a lze jej zakoupit on-line již nyní! Vstupenka 
obsahuje i kupon na degustaci jednoho piva zdarma.

Otevírací doba Festivalu chutí je odlišná oproti mezinárodním potravinářským veletrhům:

Festival chutí:

l 1. – 2. 3. 2018: 10:00-21:00
l 3. 3. 2018: 10:00-17:00

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA, SALIMA Technology, MBK, INTECO:

l 27. 2. – 1. 3. 2018: 9:00-17:00
l 2. 3. 2018: 9:00-16:00

Aktuální informace sledujte na www.bvv.cz/festivalchuti. 
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