ako je to naozaj|

Dovolenka? Jazero,
pamiatky a pivá
OBAJA STRÁVILI ROKY V KORPORÁCIÁCH.
JEDNÉHO DŇA VŠAK SPOJILI SVOJE ZÁĽUBY
A ROZBEHLI NETRADIČNÝ BIZNIS – DŽEMY
Z PIVA. MONIKA A IMRICH NÓGELLOVCI.

ZAČIATKY
Imrich: Ako vznikla Beermalade? Ja sa už veľmi dlho venujem pivu ako takému a Moniku zase baví všetko, čo zaváňa
ovocím...
Monika: Áno, rada ho jem, zaváram ho, varím z neho aj džemy...
Imrich: ... a tak som sa jej párkrát opýtal: A kedy skúsiš vytvoriť niečo s pivom? Existuje predsa pivný chlieb, pivný syr...
Monika: A ja na to: S pivom? To je nezmysel. Potom som
však jedného augustového dňa v roku 2015 bola sama doma
a naraz si hovorím: vyskúšam to. A hneď som aj volala Imimu a pýtala sa ho, aké pivo máme doma.
Imrich: Ja som bol zhodou okolností práve na pivnej ochutnávke a hovorím jej, že žiadne.
Monika: Čím myslel žiadne, ktoré by stálo za reč. Skúsila som
to teda len s takým obyčajným, ktoré sa mi dostalo do ruky.
Imrich: A bolo to výborné! Hneď nato sme preto skúsili vyrobiť Beermalade z kvalitného remeselného piva.
Monika: A napokon sme zistili, že pivný džem vie byť niekedy lepší ako samotné pivo (smiech).

Text: Iveta Grznárová
Foto: Adam Suchánek
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Monika: Išlo to všetko veľmi rýchlo. Spáchali sme prvú vzorku, v decembri prišiel festival Pivobrana, a na tú som už navarila veľké portfólio Beermalade.
Imrich: Pivá do nich si vyberáme podľa chuti, no v prvom
rade sme oslovili našich kamarátov. Samozrejme, pre nich
to bolo zároveň riziko, lebo sme im mohli zničiť renomé. Našťastie to bolo skôr naopak (úsmev).
Monika: Nechcelo sa im veriť, že ich pivo sa môže dať jesť
a tak výborne chutiť (smiech).
Imrich: Popri tom sme začali riešiť logo, slogan, ochrannú
známku, recepty...
Monika: Bolo to náročné, o všetko sme sa starali len ja, manžel a dcéra Veronika, ktorá nám vytvorila logo a celkovo sa
postarala o grafiku. Najväčší problém však bol vôbec zaradiť
náš produkt v rámci trhu, keďže pivný džem v žiadnej kategórii na Slovensku neexistuje.

Imrich Nógell
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, odbor EIK. Je
BJCP (Beer Judge Certification Program) – pivný
rozhodca. Administrátor stránky RateBeer SR a ČR.
V rámci Beermalade zodpovedá za tvorbu portfólia piva a riadené pivné ochutnávky.

