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Olut on nautinnollinen, vähä-alkoholinen juoma kuluttajien kaikissa 
tapahtumissa. Oluella on ollut ja on iso rooli Euroopan kulttuurissa, 
historiassa, yhteiskunnassa, paikallisyhteisöissä ja taloudessa.

Manifesti

Euroopan oluenkuluttajien liitto (EBCU) edustaa Euroopan oluenkuluttajia ja edistää oluen 
vastuullista kuluttamista. Oluen valmistamisessa kunnioitetaan euroooppalaisen olutkulttuurin 
perinteitä. Tässä ominaisuudessa Euroopan oluenkuluttajien liitto käsittelee useita seikkoja, 
mukaan lukien seuraavat kolme, joista kaikilla on suuri merkitys jokaiselle oluenkuluttajalle 
Euroopassa: (1) monimuotoisuus, (2) tiedot ja (3) hinta.

Euroopan Oluenkuluttajien Liitto

1. Oluen monimuotoisuus 2. Tietoa oluesta

Riittävän suuri valikoima oluita eri panimoilta. 
Kuluttajilla on oikeus valita ja heillä pitäisi olla
mahdollisuus valita vähintään kahden val-
mistajan tuotteita (ja mieluiten myös monen 
muun) mistä tahansa olutta myyvästä kaupas-
ta tai baarista. Erityisesti markkinoiden pitää 
olla avoimia pienten paikallisten panimoiden 
oluille.

Oluen ainesosat. Kuluttajilla on oikeus tietää 
oluen valmistusaineet, alkoholipitoisuus ja 
ruokavalioon liittyvät tiedot.

Riittävän suuri valikoima oluttyylejä. Kulut-
tajilla on oikeus siihen, että heillä on riittävä 
määrä erilaisia oluttyylejä valittavanaan siellä 
missä olutta myydään.

Oluen valmistaja. Kuluttajilla on oikeus 
tietää kuka oluen on pannut ja missä se 
on valmistettu.
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3. Oluen hinta

Hyväksyttävät oluiden hinnat. Kuluttajilla on oikeus 
saada ostaa oluensa kohtuulliseen myyntihintaan.

EBCU kannattaa oluen kohtuullista verottamista eri 
puolilla Eurooppaa, sillä olut on kohtuukuluttajan 
vähäalkoholinen juomavalinta.

Euroopan oluenkuluttajien puolesta EBCU pyytää jokaista hyväksy-
mään nämä loogiset ja rehelliset tavoitteet, jotka hyödyttävät kaikkia 
euroopplalisia oluenkuluttajia ja tukemaan EBCU:ta näissä tavoitteissa.

Euroopan oluenkuluttajien puolesta EBCU pyytää jokaista hyväk-
symään nämä loogiset ja rehelliset tavoitteet, jotka hyödyttävät 
kaikkia euroopplalisia oluenkuluttajia ja tukemaan EBCU:ta näissä 
tavoitteissa.

Täysjäsenjärjestöt Liitännäisjäsenet

Itävalta
BierIG
www.bierig.org

Tanska
Danske Ølentusiaster
www.ale.dk

Suomi
Olutliitto
www.olutliitto.fi

Yhdistynyt kuningaskunta
CAMRA
www.camra.org.uk

Italia
Unionbirrai
www.unionbirrai.com

Irlanti
Beoir
www.beoir.org

Alankomaat
PINT
www.pint.nl

Puola
Bractwo Piwne 
www.bractwopiwne.pl

Belgia
Zythos
www.zythos.be

Saksa
German Beer Consumers Union
www.gbcu.de

Tšekin tasavalta
Sdruzeni Prátel Piva
www.pratelepiva.cz

Sveitsi
Gesellschaft zur Förderung 
der Biervielfalt (GFB)
www.biervielfalt.ch

Espanja
CELCE
www.celce.org

Espanja
ACCE
www.cerveceros-caseros.com

Kreikka
Hellenic Homebrewers Association
www.hellenichomebrewers.gr

Ranska
FNABRA
www.fnabra.org

Ruotsi
Svenska Ölfrämjandet 
www.svenskaolframjandet.se

Italia
MoBI
www.movimentobirra.it
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