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ZGODOVINA PIVA
Pivo že stoletja velja za enega najžlahtnejših in najstarejših napitkov, ki jih pozna 
človeštvo. Povsem logično, če pomisliš, da so naši predniki gojili in se prehranjevali 
pretežno z žitaricami, fermentacija različnih žit pa je pripeljala do odkritja 
predhodnikov piva. Če se je v tistem času vse skupaj zdelo kot čarovnija, pa danes 
o varjenju piva vemo praktično vse, lahko ga nadzorujemo in se z njim poigravamo, 
kar nas pripelje do vedno novih okusov in variacij na temo.

Prvi posredni dokazi o varjenju in fermentaciji segajo 7000 let nazaj, v čas, iz katerega 
izvirajo glinene tablice, ki so jih arheologi našli na območju današnjega Irana, čeprav 
nekateri trdijo, da so pivo poznali tudi Sumerci in Babilonci, ki so od omenjenih tablic 
“starejši” za kar tri tisočletja. Pivo ima torej dolgo brado! 

Dokazi o resnejših pivovarskih eksperimentih pa so stari okoli 2500 let, toliko kot 
glinene tablice s prvimi recepti za različna piva. Imamo pa trdne dokaze, da so se s 
podobno vnemo, kot se tega lotevamo danes, z varjenjem ukvarjali v Starem Egiptu, 
antični Grki in Rimljani, pred približno 2000 leti pa so varjenje spoznali tudi v evropski 
pivski zibelki, Belgiji.
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Stil Ale

Stil Lager

VRSTE PIVA (kako ga delimo)

• piva ale vsebujejo kvasovke 
zgornjega vrenja 

• vrenje poteka hitro, pri 
temperaturi med 15–24°C 

• okusi piv so sestavljeni iz 
kompleksnejših arom  

• tipični predstavniki so India 
pale ale, pale ale  pšenično 
pivo, stout, porter 

• za vrenje se uporablja kvasovke 
spodnjega vrenja

• fermentacija je počasnejša, pri 
temperaturah med 7–13 °C 

• po vrenju mora zoreti oz. 
„odležati“ – od tod ime lager

• okusi piva so bolj sveži, čisti in 
manj kompleksni 

• tipični predstavniki so lager, 
pilsner, Bocks

Skozi dolgo zgodovino se je razvilo veliko različnih tehnik varjenja in uporabe različnih 
sestavin, vseeno pa piva danes v grobem delimo na ALE in LAGER – pedvsem zaradi 
uporabe kvasovk.



MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

4

Piva lager so sicer precej mlajša od piv ale, saj je bilo za njihov razvoj treba počakati 
na prihod hladilnih naprav, ki so omogočile počasnejšo fermentacijo. 

Sicer pa na okus piva vpliva veliko različni faktorjev, eden od njih je tudi lokacija 
pivovarne oz. varilnice. Pa ne zaradi različnih okusov lokalnega prebivalstva ali 
njihovih delovnih navad … Razlog tiči v glavni sestavini piva, to je voda. Kvaliteta in 
njene lastnosti se spreminjajo pogosteje, kot si mislimo. Sosedski državi, ki veljata 
za sinonim pivovarstva, Nemčija in Češka, imata povsem različno vodo – v večjem 
delu Nemčije je ta trda, na Češkem pa pregovorno mehka, kar pomeni, da tudi z isto 
recepturo pivo iz ene in druge pivovarne ne bo enakega okusa.

Poznaš pravilno temperaturo piva?
Če je pivo premrzlo, bo izpostavilo nekatere okuse in note, druge pa povsem skrilo. 
Po drugi strani bo toplo pivo okuse ojačalo, hkrati pa bo izgubilo značilno hmeljevo 
grenčico in pomembne mehurčke CO2 ter postalo (milo rečeno) dolgočasno.                       
S spodnjimi nasveti bo tvoja pivska izkušnja lahko vedno popolna!

Optimalna temperatura pitja je 
med 3,5 in 13°C.

Lager piva se servirajo in pijejo 
bolj hladna kot piva ale.

Močna piva se servirajo in 
pijejo bolj topla kot piva z manj 
alkohola.

Temna piva se servirajo boj 
topla kot svetla piva.

Pivo natoči in serviraj nekaj 
stopinj pod optimalno 
temperaturo, saj se bo v rokah 
segrevalo.
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Ker verjamemo, da že imaš izbrano najljubše pivo, zaključimo z zgodovino in 
poglejmo, kako nanj vplivajo tvoja “dejanja” in izbire … Imaš raje točeno pivo ali tisto 
iz steklenice? Kakšne kozarce uporabljaš? Ga znaš pravilno natočiti? Kaj pa izbira 
pravega piva za določen obrok? Na vse to ti bomo odgovorili na naslednjih straneh!

Tržišče danes ponuja pivo v različnih oblikah pakiranj – pločevinke, steklenice, 
plastenke in sodčki. Vsaka od njih ima svojo prednost in pomanjkljivost, verjetno pa 
se nas večina strinja, da ga ni čez točeno pivo.

Tržišče danes ponuja pivo v različnih oblikah pakiranj – pločevinke, steklenice, 
plastenke in sodčki. Vsaka od njih ima svojo prednost in pomanjkljivost, verjetno pa 
se nas večina strinja, da ga ni čez točeno pivo.

KAKO PA TI RAVNAŠ 
S PIVOM?

Mimogrede, ali veš, da imajo 
angleški pivoljubci v vsakem 
kraju svoje najljubše pivo? 

RAZLOG? 
Ker želijo piti sveže pivo, pijejo 
le lokalna piva oz. piva, ki 
izvirajo iz najbližjih pivovarn.
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čist(!) kozarec nastavi pod kot 45°

ročico primi “po moško” in jo z 
enako vnemo potegni

ko je kozarec napolnjen do polovice, 
ga postopoma zravnaj

za peno na koncu nekajkrat hitro 
odpri in zapri ročico

nazdravi!

Za točeno pivo iz naprav 
THE SUB/THE SUB Compact in 
Blade (velja pa tudi za ostale):

zapomni si – toči počasi

čist kozarec nastavi pod kot 45°

pivo vlivaj s čim manj padca

toči skoraj do vrha in zravnaj 
kozarec

za malce pene na koncu dvigni 
pločevinko ali steklenico

Pločevinka in steklenica morata 
biti primerno ohlajeni in umirjeni. 
Nato pa:



MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

7

Nikar ne pozabi na pravi kozarec
Omenili smo že pomembnost izbire oblike in vrste kozarca – tukaj se ne gre za 
estetiko, prvenstveno je ohranjanje svežine piva in poudarjanje okusov. Piva, ki za 
popolno izkušnjo zahtevajo pravo peno, se praviloma pijejo iz kozarcev, ki so pri 
vrhu ožji, da pena lažje ustvari enakomerno plast, ki deluje kot čep, saj preprečuje 
uhajanje CO2. Piva z manj pene in takšna, ki se pijejo skoraj brez, pa se točijo v 
kozarce nepravilnih oblik, saj njihovi robovi zagotavljajo boljšo karbonizacijo in lažje 
sproščanje ogljikovega dioksida. To je zaradi manjših vsebnosti CO2 v pivih z manj 
pene priročen trik, ki izboljša celotno izkušnjo. 
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Pica, čevapčiči, hamburger, čips, arašidi, pokovka, golaž, dobra klobasa, kotlet ali 
pa samo solata s piščančjimi trakci ali slanino … k vsem naštetim jedem se poda 
določeno pivo. Če za vsako bolezen obstaja rož’ca, obstaja tudi pravo pivo za vsako 
jed. Le izbrati je treba premišljeno. Morda manj znano pa je, da se pivo vedno 
pogosteje znajde v rokah kuharjev  kot sestavina jedi vseh vrst, tudi sladic!  

V osnovi je pravilo, kakšna hrana se poda k določenemu pivu, dokaj enostavno, tako 
vsaj pravijo vrhunski kuharji, vseeno pa smo pripravili pivsko kulinarično preglednico, 
ki bo v pomoč tudi amaterskim kuharjem pivoljubcem.

HRANA IN PIVO 
– si predstavljaš dolgčas brez enega ali drugega?

LAŽJA PIVA:
lager, pils, pšenično pivo, 
Hefeweizen itd.

Katera hrana se poda h kateremu pivu?

školjke, morski sadeži in sushi

pice in ocvrta hrana

testenine (lahke, brez kremastih 
omak)

azijska in mehiška hrana (oz. bolj 
„spicy“ jedi)

mehki in sveži siri (mozzarella, 
camembert, feta)
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MOČNEJŠA IN TEMNA PIVA:
IPA, PALE ALE, Belgijci, stout, 
porter itd.

burgerji

meso z žara

azijska in mehiška hrana (manj 
začinjena, bolj mastna)

steaki in divjačina

močnejši siri (cheddar, 
parmezan, pecorino)

Če je na domačem pikniku vrsta piva (bolj kot ne) nepomembna, pa to ne velja za 
gurmanske večere s pivi in siri. Gre za skupino živil, ki je razširjena po celotnem 
kontinentu, vsaka država in regija ima svoj značilen sir (ali pa vsaj približek) in pivo! 
Kot smo ugotovili, je okus piva odvisen od mnogih (predvsem naravnih) spremenljivk. 
Enako velja za sir. Prav zato se zdi, da je globalizacija spodbudila trk kultur, navad in 
okusov, ki so eksplodirali v neverjetne kulinarične izkušnje. Prav zato je pri repertoarju 
sira izbira pravega piva še toliko bolj pomembna.

Pivo in sir sta zgodba zase

SVEŽI in MEHKI SIRI 
(brie, camembert, feta, 
mozzarella ...) 
pšenično ali lambic pivo
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POLMEHKI SIRI 
(gauda, gruyere, trapist, 
edamec ...)
s polmehkimi siri lahko pijemo 
praktično vsa piva

TRDI IN ČVRSTI SIRI 
(parmezan, pecorino ...)
pilsner, bock, imperial stout, 
brown ale in ostala, ki pustijo 
močan okus

MODRI SIRI 
(roquefort, gorgonzola, danski 
modri siri ...)
se odlično ujamejo z malce bolj 
karakternim IPA ali imperial 
IPA pivom
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KO BOMO ZOPET 
LAHKO POTOVALI …
Za konec pa si poglej še, kako v različnih delih sveta nazdravljajo … saj veš, tudi 
koronska kriza bo nekoč minila in nam omogočila potovanja, druženja in zabave 
– stvari, ki brez dobrega piva skoraj ne obstajajo. Takrat ti bodo naslednje vrstice 
morda celo prislužile kakšno rundo, vsekakor pa poskrbele za salve navdušenja. 
Čas lockdowna pa izkoristi za učenje … ne samo pivskih vzklikov, ampak tudi 
novih kulinaričnih doživetij, gojenje (predolgo zapostavljenih) hobijev, poglabljanje 
družinskih vezi in iskanje novih priložnosti. Če za vsako jed obstaja pravo pivo, lahko 
podobno pogledaš tudi na trenutno situacijo in iz nje potegneš najboljše … 

angleško: Cheers
nemško: Prost ali Zum wohl
špansko: Salud
francosko: Santé
portugalsko: Saúde
grško: ΥΓΕΙΑ (Yamas)
italijansko: Salut
finsko: Kippis
češko: Na zdravi
rusko: Na zdorovie
poljsko: Na zdrowie
turško: Şerefe
švedsko: Skål (Skawl)
kitajsko:        (Gan-bay)
japonsko:          (Kanpai)
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www.rundasekunda.si

Viri:
www.beertourism.com/blogs/about-beer/history-of-beer

www.homebrewersassociation.org/how-to-brew/proper-beer-serving-temperatures/
www.webstaurantstore.com/article/96/beer-and-food-pairings.html

content.kegworks.com/blog/how-to-pour-a-pint-of-beer
www.rundasekunda.si/blogs/nov-blog

http://www.rundasekunda.si
http://www.beertourism.com/blogs/about-beer/history-of-beer
http://www.homebrewersassociation.org/how-to-brew/proper-beer-serving-temperatures/
http://www.webstaurantstore.com/article/96/beer-and-food-pairings.html
http://content.kegworks.com/blog/how-to-pour-a-pint-of-beer
http://www.rundasekunda.si/blogs/nov-blog

