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Persoonlijkheden

De brouwerijsector zorgt voor
een belangrijke bijdrage aan
de Belgische economie. De 261
brouwerijen in België stellen
direct en indirect meer dan
50.000 mensen te werk en zijn

is economisch belangrijk, maar
ook historisch en cultureel.
De Belgische Brouwers gaan
ver terug in de tijd. De eerste
brouwersgilde is opgestart in de
jaren 1300. We mogen ons dus
met trots de oudste federatie
ter wereld noemen. Bier staat
ook voor ambacht, cultuur en
convivialiteit.”

BIER EN
GASTRONOMIE
Bier heeft in de volkskeuken al
eeuwen zijn plaats verworven.

DRINKEN MET
VERSTAND
De Belgische Brouwers
staan ook voor veiligheid en
gezondheid. Ze pleiten ervoor
bier te proeven in plaats van
te drinken en zetten zich in
tegen overmatig alcoholgebruik
en voor verkeersveiligheid.
Alle leden staan als een blok
achter de slogan: ‘Bier met
liefde gebrouwen drink je met
verstand’.

“De biersector is economisch
belangrijk, maar ook historisch
en cultureel.”

BELGISCHE BROUWERS
ZIJN CULINAIRE
PERSOONLIJKHEID
VAN HET JAAR
De Belgische Brouwers, de sectorfederatie van de
brouwerijsector in ons land, heeft de award Culinaire
Persoonlijkheid van het Jaar gewonnen. Elk jaar reikt
Foodprint in samenwerking met Horeca Expo deze award
uit aan een persoon of organisatie die de stempel drukt op
gastronomie en de belangen van deze culinair-culturele
sector met verve verdedigt. Nu bier erkend is als Unescowerelderfgoed, mag het ons niet verbazen dat de Belgische
Brouwers de pluim op de hoed gestoken wordt.
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goed voor een jaarlijkse productie
van meer dan 20.000.000
hectoliter bier per jaar. 30% van
de productie is voor eigen gebruik
terwijl 70% naar export gaat. De
Belgische Brouwers verdedigen
zowel giganten zoals ABinBev
als kleinere ambachtelijke
brouwerijen. Op ambacht staat
namelijk geen maat.
Katia Belloy

Nathalie Poissonnier, sinds
september de nieuwe directeur
van de Belgische Brouwers,
weet alvast waarom haar
federatie deze titel verdient:
“Al is het uiteraard dankzij de
inspanning van alle brouwers
en alle collega’s. De Belgische
Brouwers hebben deze award
terecht gewonnen. Het feit dat
ons bier Unesco-werelderfgoed
is, zegt al genoeg. De biersector
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Veel van de klassieke stoofpotjes
of marinades van de Belgische
keuken kennen reeds lang het
gebruik van bier. Maar meer en
meer weet bier zijn plaats te
veroveren in de haute cuisine en
bieden vele restaurants naast, of
in plaats van, hun wijnkaart een
aangepaste bierkaart.
In het buitenland staat België
bekend om zijn lekkere bieren en
dat zou beslist nog meer mogen.
Belgische bieren rijven non-stop
internationale awards binnen.
Onze bieren horen dus bij de
beste ter wereld.
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