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Pivní speciály se staly hitem,
sudy už téměř odhalují dno
vánočnírni speciály se
snaží zpestňt svou
nabídku pivovary na
jžnl Moravě. Mezi lid-
mi j€ o ně zá|em. Ně_
kde navařili málo,

MICHÁL HRABAL
ZPRÁVODAJOVÉ ROVNOSTI

'lžnt 
Monva - značný zá-

iem ie o pivnt Ťedály, které
před vánočnllni

§vátky navaňli

majitelé pivovarú v Přlhra
ničnich regionech jižnl Mo-
tavy. Některé dťuhy lsou již
téměř \,,yProdané. Mnozí pi_
vovamlci se shoalull, že
Právě v chladném poča51 je
vhodné sáhnout po hutněj_
šlch a silnělšIch pivech.

Napňklad velický Bom-
bardák z velké nad veličkou
na Hodonínsku při(hystal
přg ]etošek hned tři. ,,Jako
první jsme uvařili rnédovotl
řiná(ttu s€ zázvorem, Ta už
ie .l€ skoro vypié máme

§

na čepu Posl€dnlch padesát
litnl, Potom jsm€ připíavili
šeBtnáctku - svrchně kva-
šený velický ejloš, který
btld€ v pú itŤo!ých láhvídl
A máme i jednadvacítku
Baltia portet spodni kvaše,
né tmavé pivo, Do něj lrma
přidali čokoládu a vanilku,
takž€ je to tmavé pivo s ká_
vovými a čokoládovýmt tó-
ny,' poodhalil provozovatel
Bombardáka Ladislav Lu-
kács.

zA DvA TÝD!úY ,E PnYč
velký Zájem o vánočnl §pe-
ciály potvnule i ředitel
znojemského měststého
Pivovaru Miroslav Harašta.
Tam na adventní čas nava-
řili 5peciáIní světlou nefll
trovanou a nepásterovanou

M.dovon tňná.tkD
K její výrobě použili i

pra!ý med zaruaujícl
nasládlou chuť a vúni,
Jájem byl tálový, že
jýrc lt píodali za čtr-
náct dnl a nyni už
jen doprodáváme,
vyrobili jsme dvacet
hektolitrů sPeciál
standardně Ýydížl
rněslc, ale letos byl
vé třetim advént-
ním týdnu pryč,
Přlštl rok pioto
uděláme dvojná-
sobný objem vá-
nočního speciálu,'
informoval Ha-
raštá-

odlišnými chu-
těml le zĎámý ta,
ké bře.la!šký mi-
nipivovď Fran-

kies.
V jeho na,
bidce 8e
objevilo

dýňové pivo
a také §vrchně kva-
šený Čokoládo!Ť

stout. ,V tom ie kakao,
což nenl úplně ob_
vyklá věc DíUhý

sp€Ciál je s pečenou dýnl a
kořenim. Nejsou to nějaké
sladké hubolepy, I když tře-
bq dýňové znl hodně exo-
tický je to přljemně pitetné
pivo a hodně obllbené,"
uvedl spolUmalit€l pivovalu
š!ěpán Pňkryl,

Už pátým íokeln vaři Pl-
vovár Morávšký zižkov na
Břecla\,§ku žižliolský vá-
noční speciál, 

"rde 
o světlé

nefiltrované pivo, 

'e 

to jed!
ná třináctl..a. kterou děláme.
Mám€ ji v nabldce od za-
čátku do konce plo§ince,'
nechal se slyšet jednatel
žižkoyského pivovaru on-
dřel sróga.

Podobně i€ na tom na
Bíeclav§ku Hradní pivoval
HugtopeČe. Tam nabízejí
milovnlklim piva Miloláše,
Nejd€ však o vousatého
muže 6 čepi.l a barlou. "leto třináctka, kterou často
nevařlme, už tím le speciál-
ni. od ostatnlch našich piv
5e llši chuti a tíochu i bal-
vou, Mikuláš le olanžově-
červený," řek]a taňni slád-
ková Malcela Matochová,

[EDovÉ,sEx ťEsTrHl
Pouze na vánoce ch}§tá
polotma!ý speciál pivovar
Na Mlýně z Ratíškovic na
Hodonínsku. ,Letos u nás
zavádíme novinku. káždé
vánoce a velikonoce chce-
me připravit něJakou
oPravdovou Pivnl lahůdku,'
naznačil syn majit€le pivo-
varu Jiřl Fanta.

odlišné druhy rád ochut-
nává népřiklad Jaroslav
Dvořák ze znojma, Na ad-
ventnkh Ezich sáhl po je_
denáctce a osmnáctce,

"chutnaly mi obě. Medovou
ďináctku jsem nestihl, spé-
ciály miám rád, ale opravdu
je jen ochutnám. J€dno pivo
a stačí,' svěřil se milovník
pěnivého moku.

Dlt}utu|te na
sÝw.bré.ral*ydentt a,


