
 

Η Pécsi Brewery είναι μια Ουγγρική παραδοσιακή μικροζυθοποιία, με αδιάκοπη ιστορία 170 ετών. Η Pécsi 
lager είναι από τις πιο δημοφιλείς μπύρες της Ουγγαρίας, ενώ η Pécsi brand έχει αναπτύξει μια ευρύτερη 
γκάμα που αποτελείται από μπύρες Premium και Craft, όπως οι Pale Ale, APA και Wheat Beer, Radler, ενώ 
παρέχουν μπύρες ιδιωτικής ετικέτας για επιλεγμένους συνεργάτες. Παράλληλα, με στόχο τη δέσμευση για 
το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, η Pécsi κυκλοφόρησε μια σειρά βιολογικών προϊόντων, μαζί με τη 
πρώτη βιολογική Lager Gluten Free Beer της Ουγγαρίας, με διεθνή πιστοποίηση KOSHER. 

Η Ζυθοποιία Pécsi χρησιμοποιεί τη δική της πηγή νερού και έχει σταθερή πρόσβαση στην τοπική 
προμήθεια συστατικών, ενώ οι εγκαταστάσεις της πληρούν τα υψηλότερα ποιοτικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα. Το ζυθοποιείο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα AOECS και κάθε παρτίδα χωρίς 
γλουτένη ελέγχεται ξεχωριστά από έναν ανεξάρτητο φορέα ελέγχου (SGS). Η Pécsi Brewery είναι μια 
ανεξάρτητη μικρή ζυθοποιία όπως προβλέπεται στην Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, επομένως, τα 
προϊόντα της είναι επιλέξιμα για μειωμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στις χώρες της ΕΕ. 

Εκτός από την Ουγγαρία και την παρουσία της σε μεγάλες retail αλυσίδες όπως οι AUCHAN, ALDI, CBA, 
COOP, METRO, PENNY, REÁL, SPAR, TESCO, η Pécsi Brewery έχει παρουσία στην Ταιβάν, Φινλανδία, 
Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία. 

Στόχος της Pécsi είναι να γίνει ισχυρός ηγέτης στην παραγωγή μπύρας βιολογικής και χωρίς γλουτένη. 

Προϊόντα 

Οι μπύρες Pécsi παρασκευάζονται από ουγγρική και γερμανική βύνη με την προσθήκη του καλύτερου 
ευρωπαϊκού ή αμερικανικού λυκίσκου. Η ζύμωση γίνεται εν μέρει σε ανοιχτούς ζυμωτές. Αυτή η 
διαδικασία προσδίδει στις μάρκες Premium και Craft μια απαλή και φυσική περιεκτικότητα σε CO2 και μια 
πλούσια, περίπλοκη γεύση. Η μπύρα Pécsi χαρακτηρίζεται συχνά από το βαθύ κίτρινο χρώμα με μια λεπτή, 
καθαρή μυρωδιά, με γεμάτο σώμα και γεύση που διαρκεί.  

Κατηγορίες προϊόντων 

 Premium (Lager, Unfiltered Pils, Sour-Cherry, Wheat Beer, Brown, Gluten-Free) 
 Core Lagers 
 Craft APA 
 Radler (0,0% Non-Alcoholic, Lemon-Sour/Cherry-Elderflower) 
 Organic (Bio Lager, Bio Ale, Bio Weissbier, Bio Gluten-Free Lager) 
 Seasonal beers 

 

https://pecsisor.hu/en/

