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Česká vodka získala již třetí zahraniční ocenění v tomto roce
Kvalitu českých lihovin a jejich konkurenceschopnost v zahraničí opět potvrdila Pražská vodka,
která zabodovala v mezinárodním degustačním klání Concours Mondial de Bruxelles – Spirits
Selection 2015. Z prestižní soutěže, konané na konci srpna v čínském Kuej-jangu, si odvezla
stříbrnou medaili. Stříbro z Číny je již třetí letošní ocenění, kterým se Pražská vodka může pyšnit.
Kromě nedávného bronzového úspěchu v evropském degustačním klání United Vodka zabodovala
také v americké soutěži San Francisco World Spirits Competition 2015, odkud si odvezla stříbro.
V jednadvacátém ročníku soutěže Concours Mondial de Bruxelles – Spirits Selection 2015 se utkalo
téměř 1 400 vzorků ze 44 zemí. O oceněních rozhodovala v rámci anonymního testování porota
složená z 83 degustátorů z 23 zemí z celého světa. Ti v kategorii vodek ocenili stříbrnou medailí
českou Pražskou vodku. Ta byla zároveň jediným českým produktem v této soutěži. „Pražská vodka
má za sebou velmi úspěšný rok. Na konto si totiž letos připsala již třetí mezinárodní ocenění – nejdříve
stříbro ze San Francisco World Spirits Competition 2015, poté bronz z evropské degustační soutěže
United Vodka. Získání další pomyslné medaile nás nesmírně těší. Máme upřímnou radost z toho, že si
kvality Pražské vodky váží i v zahraničí,“ reaguje na ocenění brand manažer Pražské vodky Marek
Žižkovský.
Zakladatel Concours Mondial de Bruxelles, Louis Havaux, uskutečnil první ročník soutěže v roce 1994.
V začátcích měla odborná porota za úkol hodnotit nejen lihoviny, ale i vína. O dvanáct let později
soutěž posílila svůj mezinárodní význam tím, že se konala mimo Belgii – například v Bordeaux,
Benátkách či Bratislavě. V roce 2013 se do boje o prestižní ocenění přihlásilo téměř devět tisíc vzorků
vín a lihovin z celého světa. Tento neuvěřitelný úspěch donutil organizátory rozdělit soutěž na dvě.
Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles je nyní samostatnou soutěží, jež si klade za cíl
oceňovat lihoviny vytříbené kvality napříč cenovým spektrem z celého světa, ulehčit spotřebiteli
rozhodování při nákupu a zprostředkovat mu příjemný zážitek.
Pražská vodka: Ta naše
Je jiná, je jedinečná. Vybraná zrna pšenice jsou základem vysoce kvalitního lihu. Ten se
mnohanásobně destiluje v nejmodernějších destilačních kolonách. Dokonale čistá
voda, která je zbavena veškerých nežádoucích látek, jež mohou ovlivnit chuťové
vlastnosti nápoje, a tradiční výrobní proces. To vše je zárukou jemné vůně a lahodné
chuti, kterou oceníte samotnou, s ledem nebo v míchaných nápojích. Doporučená
cena: 169 Kč.
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