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Entrevista premis Barcelona
Beer Challenge

Enrique Hernández
Cerveses Hope
Guanyador d’un bronze al BBC 2016

Per què va decidir Hope participar al BBC?
Per veure quina valoració tenien els nostres productes feta per jutges
experts i per col·laborar i donar suport a una iniciativa local molt
interessant feta per les persones que formen el BBF. Creiem que és
una forma molt important de professionalitzar el sector.
Com vas decidir les cerveses que participarien al Barcelona Beer
Challenge? Quins criteris vas seguir?
Vaig escollir les cerveses de la gama que tenim i que es trobaven en el
seu millor moment de maduració. En el cas de la Citric ja és un
producte en el que confiàvem molt.
Com valoreu en general els concursos de cervesa internacionals?
És cert que cada cop n’hi han més concursos a moltes ciutats del món
però estem vivint un moment molt efervescent de cervesa artesana al
nostre país i està creixent a passos agegantats. Aquests concursos
serveixen per situar i donar ressò a les cerveseries guanyadores. Així
que per una cervesera és molt positiu participar en aquests concursos.
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Què creieu que aporta el BBC a l’escena cervesera actual?
Professionalització del sector
Valor afegit a la cervesa artesana al país i a la ciutat de Barcelona
Competir contra cerveses internacionals reforça la millora dels
productes locals
Reconeixement objectiu de la bona cervesa
Què ha significat per vosaltres guanyar el premi un premi BBC? (a
nivell d’imatge, ventes...)
Per nosaltres que som una microcerveseria petita aquest
reconeixement ha estat molt gran i ens ha fet seguir tirant endavant
amb més ganes encara i sobre tot de millorar.
A nivell d’imatge ens ha servit per donar-nos més a conèixer i reforçar
la nostra marca. La Citric ja era una cervesa molt ben valorada i
consumida i aquest premi l’ha consolidat en el mercat arribant a nous
consumidors i bars. Això vol dir que les vendes d’aquest producte han
incrementat inclús a fora de Catalunya.

