




Razumevanje stilov piva je zagotovo točka na seznamu vsakega ljubitelja piva, ki 
spoznava to pijačo. Skozi evolucijo piva so zgodovinski stili izumirali, nastajali in 
se seveda spreminjali. S pojavom butičnega piva oziroma “craft” mentalitete pa se 
je v zadnjih letih precej “izumrlih” stilov piva zopet vrnilo na sezname pivovarjev. 
Poleg tega pa je nastalo tudi precejšnje število novih stilov, ki sledijo trendom.

Naša ekipa se je zopet zakopala v tipkovnice (predvsem si mehiški val zasluži 
Samo Žabkar) in pripravili smo celotno bazo stilov v slovenščini. Kot najbolj znani 
in splošno sprejeti kategorizaciji stilov smo sledili ameriškemu BJCP programu, ki 
se s tem ukvarja že od leta 1999.

Celotna baza stilov je urejena v 26 večjih skupin, ki skupaj premorejo kar 86 
različnih stilov piva. Želimo si, da bi ta baza odločno pripomogla k razumevanju 
piva pri nas in posledično k dvigu kulture pitja nasploh.

Brez pisnega dovoljenja Pivopis.si je prepovedano reproduciranje, distributiranje, javna priobčitev, 
predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršen koli obsegu ali postopku, 
v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

PRED VAMI JE PRVA SLOVENSKA eKNJIŽICA STILOV PIVA

Ker imamo radi pivo.

0          PREDGOVOR
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0          ZA LAŽJE RAZUMEVANJE

PIVOPIS.SI: STILI PIVA4

Kozarec
Vsak stil piva ima “predpisano” ustrezno obliko 
kozarca. Ta s svojimi lastnostmi pivcu ponudi 
optimalno doživetje ob vsakem požirku.

SRM /  Standard Reference Method
Je enota, ki se uporablja za določanje barve piva. 

IBU /  International Bitterness Units
Je enota, ki se uporablja za določanje grenkobe 
piva. Višja kot je številka, bolj grenko je pivo.

ABV /  Alcohol By Volume
Je oznaka, ki označuje vsebnost alkohola v pivu 
v odstotkih.

OG /  Original Gravity
Pove, kako gosta je pivina pred fermentacijo. 
Gostejše kot je, višja je številka.

FG /  Final Gravity
Nam pove, koliko sladkorjev je ostalo v pivu po 
fermentaciji. Nižja je številka, bolj suho bo.

Temperatura /  °C
Priporočena temperatura postrežbe za stil.
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1          STANDARD AMERICAN BEER   /    KLASIČNO AMERIŠKO PIVO
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American Light Lager   /   Ameriški Lahki Ležak

Pivo, katerega v ZDA prodajo največ. Gre za lager z visoko stopnjo karbonizacije, z 
malo okusa in lahkega telesa. Osnovni namen tega piva je gašenje žeje, postreže 
pa se ledeno hladno. Če boste na izletu po Združenih državah naročili »beer«, 
vam bodo najverjetneje postregli prav s tem stilom, saj je varjeno z namenom, da 
zadovolji kar se da široko množico.

Aroma sladu je skoraj nezaznavna. Če jo že zaznamo, bi jo lahko opisali kot  sladko, 
s priokusi koruze. Arome hmelja so ravno tako rahle ali nezaznavne, s cvetlično 
noto, za tiste, ki jim jo uspe najti. Zaznati je mogoče tudi priokus jabolka, ki je 
plod kvasnih stranskih produktov. Glava piva je snežno bela in obstojna, telo pa je 
zelo čisto in svetlo, nežne rumene ali slamnate barve. Ob požirku vodenega telesa 
dobimo občutek svežine, ki je posledica že omenjene visoke karbonizacije, sledi pa 
suh zaključek z zelo rahlo grenkobo. 

Light lager je prva zvarila pivovarna Coors v 1940-ih. Moderna izvedenka tega 
piva je »krivda« pivovarne Rheingold, ki je ta lahki lager plasirala na trg leta 1967 
kot dietno pivo, nato pa je recept popularizirala pivovarna Miller Brewing. Ta je z 
obširno marketinško kampanjo pivo predstavila športnim navdušencem kot tisto 
pravo pivo, ki ga pijete ob gledanju tekme. Tako so ta stil povzdignili do statusa 
najbolj prodajanega piva v ZDA.

Hamburger
Ribe

OG: 1.028 - 1.040   |   FG: 0.998 - 1.008   |   IBU: 8 - 12   |   SRM: 2 - 4   |  ABV: 2.8 - 4.2 %   |   0 - 5 °C

American Lager   /   Ameriški Ležak

Močnejši brat Light lagra, z več okusa ter polnejšim telesom. Stil je močno razširjen 
med gledalci ameriških športov in ostalimi potrošniki v ZDA, za kar se gre zahvaliti 
številnim oglaševalskim kampanjam. 

Aroma sladu je skoraj nezaznavna. Če jo že zaznamo, bi jo lahko opisali kot  sladko, 
s priokusi koruze, ki lahko predstavlja tudi do 40% delež sladu ob varjenju. Arome 
hmelja so ravno tako rahle ali nezaznavne, s cvetlično noto, za tiste, ki jo zaznajo. 
Glava piva je snežno bela in obstojna, telo pa je zelo čisto in svetlo, nežne rumene 
ali slamnate barve. Ob požirku vodenega telesa dobimo občutek svežine, ki je 
posledica že omenjene visoke karbonizacije, sledi pa suh zaključek z zelo rahlo 
grenkobo. V celoti se od sorodnega light lagra razlikuje predvsem v višji alkoholni 
stopnji ter nekoliko polnejšem telesu.

Da se je ta stil tako razširil po ZDA so zaslužni nemški priseljenci, ki so sredi 19. 
stoletja pričeli variti tradicionalni Pilsner, po 2. svetovni vojni pa so stil prilagodili 
masi potrošnikov ter z že omenjenim marketingškim pristopom zavladali 
pivovarskemu trgu.

Pekoče
Govedina
Burger

OG: 1.040 - 1.050   |   FG: 1.004 - 1.010   |   IBU: 8 - 18   |   SRM: 2 - 4   |  ABV: 4.2 - 5.3 %   |   0 - 5 °C



STANDARD AMERICAN BEER           11          STANDARD AMERICAN BEER   /    KLASIČNO AMERIŠKO PIVO

PIVOPIS.SI: STILI PIVA7

Cream Ale   /   Kremni Ale

Izredno pitno pivo, primerno za osvežitev po kakšnih opravilih, kot je košnja trate, 
od kjer izvira tudi vzdevek »lawnmower beer«. Stil je primerljiv s standardnim 
American lagrom, vendar Cream Ale ponudi nekaj več.

Aroma sladu je rahla, če jo že zaznamo, bi jo lahko opisali kot  sladko, s priokusom 
koruze. Arome hmelja so ravno tako rahle ali nezaznavne, s cvetlično in zeliščno 
noto. Glava piva je snežno bela in obstojna, telo slamnato rumene do zlate barve 
pa je zelo čisto. Pivo v ustih deluje kremasto, od koder mu tudi ime.  Za občutek 
svežine je krivec srednja do visoka karbonizacija, sledi pa suh zaključek z zelo rahlo 
grenkobo.

Stil je v ZDA prispel z  nemškimi priseljenci ter se obdržal vse od 19. stoletja do 
danes. Znana je bitka med ale pivovarnami ter lager pivovarji, ki so postopoma 
pridobivali na tržnem deležu ter prevzeli primat na ameriškem trgu. 

Burger
Govedina
Pizza

OG: 1.042 - 1.055   |   FG: 1.006 - 1.012   |   IBU: 8 - 20   |   SRM: 2.5 - 5   |  ABV: 4.2 - 5.6 %   |   0 - 4 °C

American Wheat Beer   /   Ameriško Pšenično

Osvežilno pšenično pivo, ki nam lahko pričara več hmeljnega karakterja in manj 
kvasnih okusov kot nemški bratranci. Če želite pšenično pivo brez priokusa banane 
je to tisto pravo.  

Kot številna pšenična piva ima tudi ta stil aromo kruha z rahlo sladkobno noto. 
Arome hmelja so zaznavne kot sadje, citrusi ter cvetlice. Glava piva je snežno bela 
in obstojna, kot se za pšenična piva spodobi. Telo je slamnato rumene do zlate 
barve in je srednje polno. V okusu občutimo že omenjen okus kruhovega testa s 
sladkim priokusom, lahko pa deluje tudi suho. Grenkoba je višja kot pri evropskih 
sorodnih stilih, vendar še vedno deluje gladko in kremno. 

Ker gre za ameriško izvedenko pšeničnega piva lahko povlečemo določene 
vzporednice z evropskimi pšeničnimi stili. Američani so dodali nekoliko več hmelja 
ter znižali delež pšeničnega sladu na nekje 30 - 50% celotne količine, potrebne za 
varjenje.

Losos
Šunka
Morski sadeži

OG: 1.040 - 1.055   |   FG: 1.008 - 1.013   |   IBU: 15 - 30   |   SRM: 3 - 6   |  ABV: 4.0 - 5.5 %   |   8 - 12 °C



2          INTERNATIONAL LAGER   /   MEDNARODNI LAGER

International Pale Lager   /   Mednarodni Svetli Ležak

Pivo, katerega v ZDA prodajo največ. Gre za lager z visoko stopnjo karbonizacije, z 
malo okusa in lahkega telesa. Osnovni namen tega piva je gašenje žeje, postreže 
pa se ledeno hladno. 

Aroma sladu je nizka do srednja. Lahko bi jo opisali kot  sladko, s priokusom koruze. 
Arome hmelja so rahlo do srednje zaznavne, najbolje jih opišemo kot cvetlične ali 
zeliščne. Poleg koruznega pridiha je mogoče zaznati tudi priokus jabolka, ki je plod 
kvasnih stranskih produktov, vendar to ni najbolj zaželjeno. Barva zajema spekter 
od slamnato rumene do zlate. Glava piva je snežno bela in ne ravno obstojna. Ob 
požirku rahlega do srednje polnega telesa dobimo občutek svežine, ki je posledica 
že omenjene višje karbonizacije, sledi pa suh zaključek. 

Gre za komercialno izredno razširjen stil, ki se je na trgu uveljavil kot premium 
verzija številnih multinacionalnih pivovarskih koncernov, ki ga varijo v ogromnih 
količinah. Zanj so značilne zelene steklenice, predvsem kot nekakšen trend 
embaliranja tega stila.

Ribe
Piščanec

OG: 1.042 - 1.050   |   FG: 1.008 - 1.012   |   IBU: 18 - 25   |   SRM: 2 - 6   |  ABV: 4.6 - 6.0 %   |   4 - 7 °C

International Amber Lager   /   Mednarodni Jantarni Ležak

Jantarna barva z zanimivim okusom karamele ter blaga grenkoba. Tako najlažje 
opišemo ta zanimiv stil, ki kar zdrsne po grlu.

Vonj sladu ni preveč vsiljiv, zaznamo sladkobnost karamele ter nežne pražene 
arome. Hmelj ne sme izstopati, kljub temu pa zaznamo cvetlične, rahlo pikantne 
vonjave. Zaznati je moč tudi priokus koruze, ki ni napaka. Jantarna barva obsega 
vrednosti vse od nežno zlate pa vse do bakrenih odtenkov. Bež pena ni preveč 
obstojna. V okusu se ponovijo že v aromi zaznani okusi karamele, koruze, 
praženega sladu, grenkoba pa je nizka do srednja. Pookus je sladen ali pa suh, 
odvisno od razmerja med hmeljem in sladom, ki vpliva tudi na gladkost telesa piva. 
Karbonizacija je srednja do visoka.

Stil se razlikuje od države do države. Hmelji, ki se uporabljajo za ta stil, so predvsem 
ameriški ter evropski, ali pa celo mešanica najboljšega iz obeh hmeljarskih sfer.

Govedina
Ocvrta hrana
Ribe

OG: 1.042 - 1.055   |   FG: 1.008 - 1.014   |   IBU: 8 - 25   |   SRM: 7 - 14   |  ABV: 4.6 - 6.0 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA8



International Dark Lager   /   Mednarodni Temni Ležak

Temnejša in sladkejša verzija v primerjavi s svetlimi lagri, z več okusa ter polnejšim 
telesom.

Nežna sladna aroma je sestavljena iz praženih ter karamelnih tonov. Zaznati je 
moč tudi malce koruze. Hmelj je praktično nezaznaven, v nekaterih bolj hmeljanih 
izvedenkah pa hmeljno aromo opišemo kot cvetlično. Rahel sadni pridih ni napaka, 
ni pa zaželjen. Temna jantarna barva se lahko preliva vse do temno rjave, telo 
pa mora biti čisto. Pena je večinoma bež ali umazano bele barve ter ni pretirano 
obstojna. Ob požirku nas pozdravi sladkoba s karamelnim okusom ter rahel 
okus praženega sladu, ki asocira na kavo ali čokolado. Hmelj mora biti lepo skrit, 
grenkoba je nizka do srednja in zavisi od uravnoteženosti med sladom in hmeljem. 
Močni praženi okusi se smatrajo kot napaka. Telo mora biti gladko, karbonizacija 
pa srednja do visoka.

Temne različice lagra so večinoma dodaten stil, katerega varijo velike pivovarne, da 
bi tako zajeli čim širši krog ljubiteljev piva. 

Morska hrana
Hamburger
Govedina

OG: 1.044 - 1.056   |   FG: 1.008 - 1.012   |   IBU: 8 - 20   |   SRM: 14 - 22   |  ABV: 4.2 - 6.0 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA9

2          INTERNATIONAL LAGER   /   MEDNARODNI LAGER



3          CZECH LAGER   /   ČEŠKI LEŽAK

Czech Pale Lager   /   Češki Svetli Ležak

Češki lagri se od nemških razlikujejo predvsem po svoji polnosti ter kompleksnejšem 
okusu. Sveže, srednje hmeljano in grenko pivo, kot vsi lagri namenjeno gašenju 
žeje, s svojo polnostjo ne razočara niti zahtevnejših pivcev piva.

Ravnotežje med sladom in hmeljem varira. Aroma sladu nas asocira na kruh, rahle 
do srednje zaznavne arome hmelja pa lahko opišemo kot zeliščne. Nekje v ozadju 
lahko zaznamo tudi priokus karamele ter sadja, vendar to ni preveč zaželjeno. 
S svojo zlato do globoko zlato barvo ter polno, obstojno glavo, deluje izredno 
privlačno. Grenkoba lepo zaokroži celotno pivsko izkušnjo in ni preveč izrazita, 
srednja karbonizacija pa naredi pivo lepo gladko.

Čehi, kot izredni pivci piva v svetovnem merilu (količinsko), imajo najraje prav ta 
stil, katerega varjenje omogoča karakteristika vode, značila za to državo.

Ocvrta hrana
Piščanec
Ribe

OG: 1.028 - 1.044   |   FG: 1.008 - 1.014   |   IBU: 20 - 35   |   SRM: 3 - 6   |  ABV: 3.0 - 4.1 %   |   4 - 7 °C

Czech Premium Pale Lager   /   Češki Posebni Svetli Ležak

Bogat lager, s poudarjenim sladnim ter hmeljnim okusom. Kompleksen, a vseeno 
osvežujoč.

Aroma tega stila s svojo bogato sladno osnovo asocira na kruh, hmelj pa doda 
tiste pikantne cvetlične ter zeliščne vonjave. Razmerje med sladom in hmeljem 
lahko varira, vendar ostaja uravnovešeno. S svojo močno zlato barvo čistega telesa 
ter obstojno, gosto, belo peno, deluje zelo privlačno. Tudi okus ne razočara, saj v 
požirku zaznamo grenčico hmelja z zeliščnimi, cvetličnimi okusi. Okusiti je mogoče 
tudi kanček karamele. Karbonizacija je srednja do nizka, kar naredi ta lager gladek.

Ob obisku Češke je kozarec tega stila skoraj obvezen! Komercialne pivovarne so z 
leti znižale grenkobo tega stila, vendar lahko kjub temu pričakujete več grenčice 
kot pri nemških sorodnih pivih tega stila.

Ocvrta hrana
Piščanec
Ribe

OG: 1.044 - 1.060   |   FG: 1.013 - 1.017   |   IBU: 30 - 45   |   SRM: 3.5 - 6   |  ABV: 4.2 - 5.8 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA10



Czech Amber Lager   /   Češki Jantarni Ležak

Lager s poudarkom na sladu, dodani hmelj pa varira vse od skoraj nezaznavnega 
do zelo poudarjenega. Tako dobimo številne različne interpretacije, od suhe do 
karamelne inačice tega stila.

Kot že omenjeno, ta jantarni lager ponuja številne različice, ki se medsebojno 
razlikujejo glede na uporabljen slad ter glede na količino ter vrsto hmelja. Tako 
arome varirajo od kruhastih pa vse do karamelnih, vmes pa lahko zaznamo 
hmeljne note, če niso preveč skrite. Prav tako varira tudi barva, od jantarne pa 
vse do bakreno-rjave. Pena je umazano bela in obstojna. Opisane sestavine se 
pokažejo tudi v okusu. Okusi praženega sladu niso zaželjeni. Zaključek požirka je 
lahko suh ali pa relativno sladek, z nizko do srednjo karbonizacijo.

Čehi to pivo opisujejo kot pol-temno. Širina tega stila je posledica številnih čeških 
pivovarn, ki ponujajo različne interpretacije tega dokaj popularnega stila. 

Govedina
Ocvrta hrana
Ribe

OG: 1.042 - 1.055   |   FG: 1.006 - 1.012   |   IBU: 8 - 20   |   SRM: 2.5 - 5   |  ABV: 4.2 - 5.6 %   |   4 - 7 °C

Czech Dark Lager   /   Češki Temni Ležak

Bogat, poln češki lager, s praženim karakterjem. Kompleksen okus zavisi od 
številnih spremenljivk, ki so predmet interpretacije pivovarne, od sladne zasnove 
pa do intenzivnosti dodanega hmelja.

Srednje do srednje bogato telo z lepo poudarjeno sladkobo, ki jo sestavljajo 
arome orehov, karamele ter kruha. Praženi sladi dodajo aromo kave ter čokolade, 
ki varira od komaj zaznavne do srednje močne, ne smejo pa biti tista osrednja 
karakteristika piva. Hmeljne arome so lepo skrite za sladom. Barvna paleta 
zavzema vrednosti od bakreno-rjave pa do skoraj črne, pena na vrhu je umazano 
bele ali bež barve in je obstojna. Arome se ponovijo tudi v okusu, kjer občutimo 
tudi nežno hmeljno grenkobo, ki lepo uravnoteži sladno sladkobo. Telo je srednje 
polno, nizko karbonizirano ter kremasto. Pri alkoholno močnejših različicah lahko 
okusimo tudi alkohol.

Pivo je češka različica minhenskega Dunkla, vendar se razlikuje po poudarjeni 
polnosti telesa ter višji prisotnosti hmelja tako v okusu kot grenkobi. Mehka češka 
voda poskrbi za tisto »nekaj več«. 

Govedina
Svinjina
Školjke

OG: 1.044 - 1.060   |   FG: 1.013 - 1.017   |   IBU: 18 - 34   |   SRM: 14 - 35   |  ABV: 4.4 - 5.8 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA11

3          CZECH LAGER   /   ČEŠKI LEŽAK





4          PALE MALTY EUROPEAN LAGER   /   SVETLI EVROPSKI LEŽAK

Munich Helles   /   Münchensko Svetlo

Zlata barva, gladko telo s sladkobnimi notami ter mehek, suh zaključek. To so 
lastnosti, ki najbolje opišejo požirek značilnega predstavnika nemške pivovarske 
šole. Ob potepu po Bavarski nikar ne zamudite priložnosti in poskusite ta zanimiv 
stil.

Sladkasta sladna aroma ter nizka do srednja intenzivnost pikantnih cvetličnih ali 
zeliščnih hmeljnih arom tvorijo zaščitni znak tega stila. Ravnotežje med sladom in 
hmeljem je poglavitnega pomena, saj tako telo ohrani polnost, vendar ne deluje 
presladko. Karbonizacija je srednja, po grlu pa spolzi gladko s suhim zaključkom. 
Obstojna pena na vrhu je snežno bele barve, medtem ko je telo značilno rumene 
ali bledo zlate barve.

Prvi predstavnik tega stila je bil zvarjen v Münchnu leta 1894 v pivovarni Spaten, 
cilj pa je bilo konkurirati razširjenem pilsnerju. Trenutno je Helles najpopularnejši 
stil juga Nemčije.

Šunka
Morska hrana
Pekoča hrana

OG: 1.044 - 1.048   |   FG: 1.006 - 1.012   |   IBU: 16 - 22   |   SRM: 3 - 5   |  ABV: 4.7 - 5.4 %   |   8 - 12 °C

Festbier   /   Postno Pivo

Gladek nemški lager s poudarjenim sladnim okusom ter nežnim hmeljnim 
karakterjem. Prijetno razmerje med jakostjo in pitnostjo, z ravno tako prijetnim 
zaključkom požirka.

Sladna aroma s poudarkom na praženih ter osnovnih sladih, ki dajejo občutek 
sladkobe, vendar pretirane arome karamele, biskvita ali celo pretirane praženosti, 
niso zaželjeni. Arome hmelja so tiste klasične za to pivovarsko šolo, vse od 
cvetličnih, zeliščnih, pikantnih. Čisto telo rumene do globoko zlate barve ima na 
vrhu kozarca obstojno belo ali rahlo umazano belo penasto glavo. Ob požirku v 
okusu zaznamo rahle pražene, testnate note, ki tvorijo vtis sladkosti. Grenkoba je 
srednja in se lepo zlije z okusi sladu, požirek pa še ne moremo uvrstiti v kategorijo 
»suho«. Karbonizacija je srednja. 

Kot že ime pove, gre za festivalsko pivo, in le kateri pivovarski festival je bolj poznan 
kot Oktoberfest, kjer ta stil količinsko zaseda prvo mesto med stili, ki jih točijo na 
tem dogodku. Stil je milejša oblika sorodnega Oktoberfest stila, za katerega so 
menili, da je preveč poln in se ga ne da piti v velikih količinah. 

Ocvrta hrana
Ribe
Klobase

OG: 1.054 - 1.057   |   FG: 1.010 - 1.012   |   IBU: 18 - 25   |   SRM: 4 - 7   |  ABV: 5.8 - 6.3 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA13



Helles Bock   /   Svetli Bock

Nemški, rahlo temnejši svetli lager, polnega telesa in višje alkoholne stopnje. Hmelj 
je bolj poudarjen kot pri ostalih pivih družine Bock, kot je na primer Dunkel.

Srednje do močna aroma slada z rahlim vonjem praženosti. Arome hmelja so težko 
zaznavne ali pa jih enostavno ne zaznamo, če pa že, so te tiste značilne nemške, 
torej zeliščne ter cvetlične. Moč je zaznati tudi rahel alkohol. Barvno se uvršča nekje 
med piva globoko zlate do svetlo-jantarne barve. Bela pena je polna, kremasta in 
obstojna. Kar zaznamo z vonjem se ponovi tudi v okusu, prisotne so tudi karamelne 
note, grenkoba pa je srednja. Požirek je srednje suh, kar je posledica ravnotežja 
med sladom in hmeljem. Telo je srednje polno in gladko. 

Stil poznamo tudi pod imenom Mai Bock, vendar so nekateri strokovnjaki mnenja, 
da gre tu za drug stil (Mai pomeni mesec Maj), saj Mai Bock dosega zgornje meje 
tega stila kar se tiče grenkobe ter barve. 

Morska hrana
Testenine
Svinjina

OG: 1.064 - 1.072   |   FG: 1.011 - 1.018   |   IBU: 23 - 35   |   SRM: 6 - 11   |  ABV: 6.3 - 7.4 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA14

4          PALE MALTY EUROPEAN LAGER   /   SVETLI EVROPSKI LEŽAK



German Leichtbier   /   Nemško lahkotno

Predstavnik standardnih nemških piv, katere povezuje svetla barva ter nekoliko 
višja grenkoba. Pivo spodnjega vretja, ki mora odležati, da vzpostavi značilno 
gladkost v požirku.

Stil se od preostalih značilnih nemških predstavnikov razlikuje predvsem v nižji 
alkoholni stopnji ter nižji kalorični vrednosti. Aroma hmelja zavzema nizke do 
srednje nizke vrednosti, z značilno pikantno, zeliščno noto, ki odlikuje tradicionalne 
nemške hmelje. Slamnata ali svetlo-zlata barva je rezultat osnovnih sladov, ki poleg 
barve pivo naredijo tudi izredno bistro. Snežno bela glava je srednje obstojna. 
Grenčica v okusu je srednja, zaključek požirka pa suh. 

Tradicionalne verzije tega stila so predstavljale pijačo za fizične delavce na poljih 
in v tovarnah, moderne izvedenke pa so usmerjene v gradnjo širokega kroga 
potrošnikov.

Svinjina
Ribe
Pekoča hrana

OG: 1.026 - 1.034   |   FG: 1.006 - 1.010   |   IBU: 15 - 28   |   SRM: 2 - 5   |  ABV: 2.4 - 3.6 %   |   4 - 7 °C

Kölsch   /   Kölsch

Čisto, sveže, delikatno uravnoteženo pivo s subtilnim sadnim karakterjem, za 
katerega so glavni krivec ale kvasovke. Umirjena sladnost v telesu z osvežujočom 
zaključkom, kjer je ravno ta svežina najpomembnejša in lahko izgine v procesu 
ležanja, zato najboljšo izkušnjo ponudi pitje mladega, svežega piva.

Arome so nežne, tako sladne kot tiste esterne, ki asocirajo na sadja kot so jabolka, 
češnje ali breskve, vendar pa ta lastnost ni prisotna v vseh primerih. Uporabljajo 
se tudi hmelji z zeliščnimi in cvetličnimi aromami, kar je opcijsko pri tem stilu. V 
vsakem primeru arome delujejo osvežilno. Telo bledo zlate barve je zelo čisto, 
nekatere komercialne verzije so še dodatno filtrirane, da dosežejo popolno čistost. 
Bela pena je nežna in ne preveč obstojna. Ob požirku zaznamo zaokroženo paleto 
številnih okusov, vse od sladu pa do hmelja. Grenkoba je srednja do srednje nizka, 
kar požirek naredi suh, vendar brez pretiranega pookusa. Srednje rahlo telo s 
srednjo stopnjo karbonizacije ob vseh okusih ter aromah poskrbi, da stil deluje 
osvežujoče.

Stil izvira iz kraja Köln na severu Nemčije, kjer so ga razvili ob koncu 19. stoletja 
kot konkurenco svetlim lagrom, ki so bili takrat v razmahu. Stil je zavarovan s 
konvencijo Kölsch, ki predpisuje, da stil lahko vari le okoli 20 pivovarn v bližnji 
okolici mesta Köln.

Šunka
Ribe
Morska hrana

OG: 1.044 - 1.050   |   FG: 1.007 - 1.011   |   IBU: 18 - 30   |   SRM: 3.5 - 5   |  ABV: 4.4 - 5.2 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA15

5          PALE BITTER EUROPEAN BEER   /   SVETLA EVROPSKA PIVA



German Helles Exportbier   /   Nemško Svetlo Izvozno

Še eden iz vrste številnih nemških gladkih lagrov, ki je rahlo močnejši, a še vedno 
blag v okusu sladu in hmelja. Poznan tudi pod nazivom Dortmunder.

Tipična pikantna zeliščna ali cvetlična aroma hmelja se lepo zlije s sladkobo sladu. 
Telo je čisto, svetlo zlate pa vse do temno zlate barve z belo obstojno peno na vrhu. 
Tudi v okusu je ravnovesje med sladkobo sladu in hmelji lepo zaokroženo, kar ob 
požirku deluje gladko in sveže. Zahvaliti se gre tudi srednji stopnji karbonizacije. 

Stil se je pojavil okoli leta 1870 v okolici mesta Dortmund kot alternativa takrat že 
popoularnemu Pilsnerju. Stil je bil zelo popularen po koncu druge svetovne vojne, 
nato pa naglo upadel okoli leta 1970. V modernih inačicah pivovarne uporabljajo 
razne aditive in hmeljni ekstrakt. 

Teletina
Piščanec
Ribe

OG: 1.048 - 1.056   |   FG: 1.010 - 1.015   |   IBU: 20 - 30   |   SRM: 4 - 7   |  ABV: 4.8 - 6.0 %   |   8 - 12 °C

German Pils   /   Nemški Pils

Lahek, srednje do močno karboniziran nemški lager, ki zaradi poudarjene grenkobe 
ponuja suh pookus z elegantno cvetlično hmeljno noto.

Rahla sladkoba lahko asocira na med, ki se lepo združi z aromo cvetličnih hmeljev, 
ki so dokaj dominantni, vendar še vedno ne prevzamejo vonja v celoti. Čisto telo, 
slamnate do rahle zlate barve, prekriva kremasta, polna in obstojna glava. V okusu 
pobudo prevzame grenkoba, ki jo lahko opišemo kot srednjo ali visoko, občutimo 
pa jo tudi v pookusu. Požirek je suh, vendar lahko zaznamo kanček sladkosti sladu, 
na jeziku pa občutimo tudi dokaj visoko stopnjo karbonizacije. 

Moderne različice tega stila postajajo vedno bolj blede v barvi ter suhe v požirku. 
Grenkoba se stopnjuje, ko potujete od juga Nemčije do njenega severa. Bavarska 
verzija tega stila ima nižjo grenkobo, kjer v ospredje stopi nekaj več sladu, vendar 
se stil še vedno razlikuje od Hellesa. Nemci raje uporabljajo naziv Pils, predvsem z 
željo, da stil ločijo od Češkega Pilsnerja.

Svinjina
Klobase
Ribe

OG: 1.044 - 1.050   |   FG: 1.008 - 1.013   |   IBU: 22 - 40   |   SRM: 2 - 5   |  ABV: 4.4 - 5.2 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA16

5          PALE BITTER EUROPEAN BEER   /   SVETLA EVROPSKA PIVA



Märzen   /   Marčevsko

Poln, kruhast okus je tisto, kar ta stil naredi elegantnega. Zvarjen mora biti iz 
najboljših možnih sestavin, kar velja predvsem za slad. V primerjavi s podobnimi 
stili češke pivovarske šole se razlikuje v tem, da vsebuje manj hmelja, oziroma je ta 
manj zaznaven.

Suh zaključek požirka kar vleče k še enemu požirku. Srednja intenzivnost sladu 
v aromi, s tipičnim okusom po kruhu, lepo zamaskira arome hmelja, ki ni 
zaželjena. Zaznati je mogoče alkohol, ki pa v aromi ne sme biti premočan. Telo je  
karamelno-bakrene barve, na vrhu pa se bohoti obstojna pena bež barve. V okusu 
zaznamo sladkobo, grenkoba hmelja je zmerna, okus hmelja pa skoraj nezaznaven. 
V pookusu prevlada slad s suhim zaključkom.

V primerjavi s podobnimi stili, kot so dunkel ali bock, velja za lahko-kategornika kar 
se tiče jakosti. Poznan je tudi pod imenom Oktoberfest.

Svinjina
Ribe
Pizza

OG: 1.054 - 1.060   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 18 - 24   |   SRM: 8 - 17   |  ABV: 5.8 - 6.3 %   |   8 - 12 °C

Rauchbier   /   Dimljeno

Praženost je tista lastnost, ki ta stil loči od sorodnega Märzena. Polna, pražena 
aroma in okus, zadržana grenkoba ter gladko telo soustvarjajo ta eleganten stil 
piva. 

V aromi pobudo takoj prevzame dimljen slad, katerega intenziteta se razlikuje od 
pivovarne do pivovarne. Tako lahko v stilu zaznate dim, les ali celo aromo pražene 
slanine. Hmelja praktično ne vonjamo. Telo mora biti čisto, na vrhu pa se ponavadi 
bohoti polna, kremna glava. Barva piva zavzema vrednosti od jantarno-bakrene do 
temno rjave. V okusu ta praženost ni več tako dominantna, saj je moč okusiti tudi 
ostale okuse sladu. Lahko pričakujete okus praženosti ter sladkobe, v izvedenkah 
z izredno močno dimljeno aromo pa tudi okus pražene slanine. Zaključek požirka 
je pol suh do suh, šele tu pa zaznamo tudi rahlo grenkobo hmelja. Karbonizacija je 
srednja do srednje visoka.

Nekatere pivovarne pridelujejo svoj lasten dimljen slad, zato nikoli ne veste, kaj 
točno vas bo pozdravilo ob odprtju steklenice tega posebnega stila.

Svinjina
Ribe
Pizza

OG: 1.050 - 1.057   |   FG: 1.012 - 1.016   |   IBU: 20 - 30   |   SRM: 12 - 22   |  ABV: 4.8 - 6.0 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA17

6          AMBER MALTY EUROPEAN LAGER   /   JANTARNI EVROPSKI LEŽAK



Dunkles Bock   /   Temni Bock

Temen, močan nemški lager polnega telesa, s poudarkom na sladni osnovi ter 
praženih notah brez pretirane suhosti v požirku. Občutiti je mogoče tudi alkohol, 
ki je dokaj visok. 

Srednje močna sladna aroma s poudarkom na nežni praženosti, hmelja pa ni moč 
zaznati. Kot že omenjeno lahko vonjamo rahel alkohol. Karamelni sladi poskrbijo 
za rjavkasto telo, ki je čisto. Kremasta pena je bež barve. V kompleksnem okusu 
je prav tako v glavni vlogi karamelni slad. Grenkoba je ravno dovolj visoka, da 
nudi oporo sladnim okusom ter dovoli sladkobi, da prevzame pobudo v pookusu. 
Hmeljni okusi ob požirku niso zaznavni. Okusiti je moč toplino alkohola, vendar 
pivo še vedno deluje gladko ob srednji do nizki karbonizaciji.

Stil se je prvotno pojavil v kraju Einbeck na severu Nemčije, ki je med 14. in 17. 
stoletjem predstavljalo pivovarsko središče. Bock v prevodu pomeni oven, kateri 
se pogosto pojavlja na etiketah tega stila. 

Divjačina
Svinjina
Ocvrta hrana

OG: 1.064 - 1.072   |   FG: 1.013 - 1.019   |   IBU: 20 - 27   |   SRM: 14 - 22   |  ABV: 6.3 - 7.2 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA18

6          AMBER MALTY EUROPEAN LAGER   /   JANTARNI EVROPSKI LEŽAK



Vienna Lager   /   Dunajski Ležak

Srednje močan in hmeljan lager, z mehkim in gladkim telesom. Kompleksno telo 
ni tako polno kot pri stilu Märzen, je pa zato grenkoba nekoliko višja, vendar kljub 
temu manj intenzivna in bolj uravnotežena.

Intenzivnost sladne arome se lahko opiše kot srednja, cvetnih, pikantnih hmeljnih 
arom se skoraj ne zazna ali pa so zelo težko zaznavne. Svetlo-rdečkasto ali bakreno 
čisto telo prekriva bež glava, ki je dokaj obstojna. Ob požirku okusimo kompleksno 
telo s sladkimi, kruhastimi notami, ki je elegantno uravnoteženo z grenkobo hmelja, 
suh zaključek požirka pa postreže z mešanico tako sladnih okusov, kot grenkobo 
hmelja.

Ime Vienna je dobilo po kraju, kjer je bilo prvič zvarjeno, torej Dunaju, leta 1841. 
Pivovar se je imenoval Anton Dreher. Stil se je uveljavil v sredini 19. stoletja, danes 
pa je zelo redek med modernimi pivovarji. Izjema je Mehika, kjer je še danes zelo 
popularen v številnih moderniziranih izvedbah.

Govedina

OG: 1.048 - 1.055   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 18 - 30   |   SRM: 9 - 15   |  ABV: 4.7 - 5.5 %   |   8 - 12 °C

Altbier   /   Staro Nemško

Grenko, lepo uravnoteženo, gladko. Tako nekako najbolje opišemo to pivo, ki izvira 
iz nemške pivovarske šole. Grenkoba narašča premo sorazmerno glede na količino 
sladu.

Čist, a robusten. Kompleksna aroma sladu ter pikantnega hmelja, s prikritimi 
sadnimi estri. Vonjati je moč značilne nemške slade, ki asocirajo na sveže pečen 
kruh in oreščke. Hmeljna aroma varira med vrednostmi srednje do nizko zaznavno, 
z aromami cvetlic, zelišč ter rahlo pikantnostjo, kot je značilno za nemške hmelje. 
Jantarna barva tega stila sega vse do bakrenih ali celo rjavih tonov. Telo je izredno 
čisto. Bež, gosta, kremasta pena je obstojna. Ob požirku nam usta napolni 
poudarjena grenkoba, slad pa poskrbi za kompleksno paleto okusov. Požirek je 
suh ali pol suh po zaslugi že omenjene hmeljne grenkobe z okusom cvetlic ter 
zelišč. Praženi okusi niso zaželjeni, karbonizacija pa je srednja ali srednje visoka. 

Gre za tradicionalni stil, ki izvira iz kraja Düsseldorf. Stil je zvarjen z ale kvasom, 
kar opisuje tudi del naziva »Alt«, kar pomeni star način pridelave piva, preden se je 
uveljavil način varjenja po lager sistemu. 

Hamburger
Pekoča hrana
Klobase

OG: 1.044 - 1.052   |   FG: 1.008 - 1.014   |   IBU: 25 - 50   |   SRM: 11 - 17   |  ABV: 4.3 - 5.5 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA19

7          AMBER BITTER EUROPEAN BEER   /   JANTARNO GRENKO EVROPSKO PIVO



Pale Kellerbier   /   Svetlo Kletno

Stil Kellerbier, ki se od ostalih nemških piv razlikuje po poudarejem kvasnem 
karakterju in kvasnih stranskih produktih, kot je na primer diacetil. Tipično je telo 
tega piva rahlo motno. Stil nadaljnje delimo na Pale Kellerbier in Amber Kellerbier. 
Prvi je značilen za področje Bavarske, drugi pa velja za originalni stil iz frankovskega 
dela Nemčije. 

Pivo, podobno stilu Helles, vendar z bolj poudarjenim sladnim telesom. Hmeljne 
arome delujejo pikantno, vonjati je moč cvetje ter zelišča. V aromi lahko zaznamo 
tudi zeleno jabolko, ki je stranski produkt kvasa. Ta je tudi krivec za motno telo, ki 
pa je še vedno lepo rumenkasto do bledo zlato. Arome se ponovijo tudi v okusu. 
Požirek je suh, pookus pa oljnat. Karbonizacija je nizka do srednja. 

Večina piv tega stila so mlade, nepasterizirane verzije minhenskega Hellesa. 
Najboljši primerki so postreženi direktno iz pipe v kateri izmed številnih pivnic v 
prestolnici Bavarske.

Perutnina
Ribe
Šunka

OG: 1.045 - 1.051   |   FG: 1.008 - 1.012   |   IBU: 20 - 35   |   SRM: 3 - 7   |  ABV: 4.7 - 5.4 %   |   12 - 14 °C

Amber Kellerbier   /   Jantarno Kletno

Stil Kellerbier, ki se od ostalih nemških piv razlikuje po poudarejem kvasnem 
karakterju in kvasnih stranskih produktih, kot je na primer diacetil. Tipično je telo 
tega piva rahlo motno. Stil nadaljnje delimo na Pale Kellerbier in Amber Kellerbier. 
Prvi je značilen za področje Bavarske, drugi pa velja za originalni stil iz frankovskega 
dela Nemčije. 

Mlado, nefiltrirano in nepasterizirano pivo, ki se po barvi uvršča med Helles in 
Märzen, v okusu pa najdemo več začimb. Osnova tega stila je proizvesti pivo, ki bo 
pitno in zvarjeno iz okoliških sestavin. Postreženo mora biti sveže. Tipično nemško 
sladno telo iz tradicionalnih sladov, ki pivu dajo tisto rahlo kruhasto aromo ter 
okus. Hmeljna aroma je pikantna, vendar ni pretirana. Na barvni lestvici se stil 
uvršča med zlate pa vse do jantarne odtenke. Bež kremasta pena. Karamelna, 
biskvitna in pražena aroma ni zaželjena.

Ta stil velja ta tistega klasičnega, nato pa so ga »posvojili« in spremenili na drugih 
območjih. Sod v lokalnih pivnicah je moral biti prazen še preden je pivo sploh imelo 
možnost se zbistriti. 

Perutnina
Ribe
Šunka

OG: 1.048 - 1.054   |   FG: 1.012 - 1.016   |   IBU: 25 - 40   |   SRM: 7 - 17   |  ABV: 4.8 - 5.4 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA20

7          AMBER BITTER EUROPEAN BEER   /   JANTARNO GRENKO EVROPSKO PIVO



Munich Dunkel   /   Münchensko Temno

Polnost, kompleksnost in še kak pridevnik bi bil ustrezen za to bogato pivo, 
katerega osnova je slad Munich. Ta stil v Nemčiji najdemo v nefiltrirani obliki, okus 
pa najlažje opišemo kot tekoči kruh.

Poleg že omenjenega okusa po kruhu se na paleti arom znajdejo tudi sladkoba, 
vonj po oreščkih ter karameli, sveže tradicionalne izvedbe tega stila pa imajo 
poudarjeno aromo čokolade. V aromi se skrivajo tudi pikantne zeliščne ter cvetne 
note hmelja. Temna bakrena ali že temno rjava barva je prekrita z rahlo, bež peno. 
Poleg izjeme nefiltrirane različice se v veliki večini odlikuje po čistosti telesa. 

Še eden izmed tradicionalnih stilov, ki izhajajo iz prestolnice Bavarske. Zanj so 
skoraj obvezne nemške sestavine, od sladu pa vse do kvasa. 

Ocvrta hrana
Govedina
Žar

OG: 1.048 - 1.056   |   FG: 1.010 - 1.016   |   IBU: 18 - 28   |   SRM: 14 - 28   |  ABV: 4.5 - 5.6 %   |   8 - 12 °C

Schwarzbier   /   Črno

Temni nemški lager, v katerem najdemo lepo uravnovešeno praženost, ki deluje 
gladko, ter srednjo grenkobo hmelja. Lahko telo in suhost naredita to pivo zelo 
pitno.  

V aromi zaznamo nežno sladkobo sladu z odtenki praženosti. Telo je lahko ali čisto 
ter nevtralno ali pa bolj bogato ter kruhasto, s kančkom karamele. Pri izvedbah 
stila z višjo stopnjo praženega sladu nas ta asocira na čokolado in kavo, vendar ne 
sme delovati kot da bi vonjali nekaj zažganega. Hmelj je težje zaznaven. Temno telo 
je zelo čisto, pena pa obstojna, v rjavkasti barvi. Požirek srednje ali srednje močno 
karboniziranega telesa deluje srednje polno, a gladko. 

V prevodu pomeni »črno pivo«, kar nam pojasni že sam izgled piva. V primerjavi z 
minhenskim Dunklom je Schwarzbier večinoma temnejši ter bolj suh ob požirku. 
Ne pričakujte poudarjenih praženih okusov, kot jih ponuja podobno temen Porter. 

Hamburger
Govedina
Žar

OG: 1.046 - 1.052   |   FG: 1.010 - 1.016   |   IBU: 20 - 30   |   SRM: 17 - 30   |  ABV: 4.4 - 5.4 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA21

8          DARK EUROPEAN LAGER   /   TEMNO EVROPSKO PIVO



Doppelbock   /   Dvojni Bock

Nemški, močan, bogat lager, s polnim sladnim telesom. Razpon barve je zelo širok, 
kjer imajo svetlejše izvedenke stila poudarjen hmeljni okus ter delujejo bolj suho, 
medtem ko so tisti temnejši bolj polni, s poudarkom na sladnih okusih.

V aromi lahko zaznamo rahel vonj karamele, kar je posledica karamelnih sladov. 
Hmelj ni zaznaven, pri svetlejših verzijah pa ga lahko poiščemo nekje med ostalimi 
aromami. Pri tistih najtemnejših lahko zaznamo aromo čokolade, medtem ko  
arome praženosti niso zaželjene. Kot vsak pravi ležak se tudi Doppelbock ponaša s 
čistim, jasnim telesom. Glava je obstojna, njena barva pa varira glede na intenzivnost 
barve telesa. Okus je izjemno bogat, tudi v okusu je pri temnih izvedenkah moč 
zaznati čokolado, grenkoba hmelja pa se skrije za sladne okuse. Karbonizacija je 
srednja do srednje nizka. Občutimo lahko tudi alkohol, vendar ne sme izstopati.

Stil so razvili menihi, originalno v temni izvedbi. Svetlejši doppelbocki (doppel 
pomeni dvojni) so se pojavili šele v zadnjih letih. 

Divjačina
Svinjina
Solata

OG: 1.072 - 1.112   |   FG: 1.016 - 1.024   |   IBU: 16 - 26   |   SRM: 6 - 25   |  ABV: 7.0 - 10.0 %   |   14 - 16 °C

Eisbock   /   Ledeni Bock

Močan, temen nemški lager, polnega telesa, kjer se prepletajo močni okusi, ki lepo 
skrijejo visoko stopnjo alkohola.

Sladne arome so tiste dominantne, saj hmelja ni moč zaznati. Temna bakrena 
barva sega vse do temno rjavega spektra, telo pa je čisto. Bež pena ni obstojna. 
Sladkost sladu je v okusu lepo uravnotežena z alkoholno stopnjo, zaznati je moč 
okus praženosti, karamele, ter tudi čokolade. Grenkoba je izredno nežna in pride 
do izraza šele v pookusu.

Eisbock ni le močnejši Doppelbock. Ime piva izhaja iz procesa, kjer zamrznejo 
doppelbock in odstranijo led (Nemško Eis = led) ter tako povišajo stopnjo okusa in 
alkohola.

Divjačina
Svinjina
Pekoče

OG: 1.078 - 1.120   |   FG: 1.020 - 1.035   |   IBU: 25 - 35   |   SRM: 18 - 30   |  ABV: 9.0 - 14.0 %   |   14 - 16 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA22

9          STRONG EUROPEAN BEER   /   KREPKO EVROPSKO PIVO



Baltic Porter   /   Baltski Porter

Soroden stil angleškemu porterju, spominja pa tudi na nemški schwarzbier, vendar 
ima višjo alkoholno stopnjo kot omenjena stila. Velja za zelo kompleksno pivo, z 
obilico sladnih okusov.

Bogata sladna sladkoba z aromo karamele, toffeeja, celo lešnikov, se meša z 
obrobnimi esternimi priokusi suhih sliv, rozin ali celo češenj. Grenkobe ni, saj so 
sladne arome in estri povsem dominantni. Telo rdečkasto bakrene do temno rjave 
barve je izredno gladko. V okusu se ponovijo že opisane karakteristike, ki skrijejo 
alkohol. Ob požirku bi stil lahko opredelili kot pol suh, saj je del sladkobe še vedno 
prisoten, karbonizacija pa je srednja.

Že ime pove, da gre za tradicionalni stil držav ob Baltskem morju. Od ostalih 
porterjev se razlikuje predvsem po pomanjkanju oz. odsotnosti praženega sladu, 
ter tako v ospredje postavi sadne note. 

Tiramisu
Svinjina
Pekoče

OG: 1.060 - 1.090   |   FG: 1.016 - 1.024   |   IBU: 20 - 40   |   SRM: 17 - 30   |  ABV: 6.5 - 9.5 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA23

9          STRONG EUROPEAN BEER   /   KREPKO EVROPSKO PIVO



Weissbier   /   Svetlo Pšenično

Pšenično nemško pivo svetle barve, polnega telesa, z značilnim okusom po banani 
ter visoko stopnjo karbonizacije. Glede na nemške pivovarske standarde mora to 
pivo vsebovati najmanj 50% pšenice v svoji sladni osnovi.

Aromo sestavljajo močni fenoli ter sadni estri, ki dajo pivu aromo banane. Hmelja 
skoraj ne zaznamo, je pa moč zaznati aromo pšenice. Nekatere izvedenke tega stila 
dodatno začinijo z vanilijo, katero v takšnih primerih lahko identificiramo. Barva 
sega od slamnato rumene do zlate, pena pa je zelo obstojna, kar je tudi zaščitni 
znak pšeničnih piv. Telo je motno zaradi visoke prisotnosti beljakovin iz pšenice. 
Poleg že opisanih arom se te ponovijo tudi ob požirku, telo je polno, kremasto, 
karbonizacija visoka, s suhim zaključkom. Povečano sladkobo pripisujemo 
pomanjkanju grenkobe hmelja. 

Ta osvežujoči stil je s svojim banana okusom dokaj unikaten. Za piva tega stila 
velja, da naj se pije sveže, saj se ne stara najbolje. Stil se pojavlja tudi pod imenom 
Hefeweizen, predvsem v ZDA.

Morska hrana
Solata

OG: 1.044 - 1.052   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 8 - 15   |   SRM: 2 - 6   |  ABV: 4.3 - 5.6 %   |   4 - 7 °C

Dunkles Weissbier   /   Temno Pšenično

Temnejše nemško pšenično pivo s prepoznavnim bananinim okusom, katerega 
ustvari kvas. Vse to podkrepi še kruhast in pražen okus, ki se lepo poda k temu 
visoko karboniziranemu, kremnemu stilu.

Razmerje in intenzivnost fenolov ter estrov je lepo uravnoteženo, predvsem pri 
boljših predstavnikih tega stila. Nekateri pivovarji arome in okus radi okrepijo še 
s kančkom vanilije, ki pa ne sme biti preveč intenzivna. Hmelja se skoraj ne zazna, 
saj se skriva pod sladnimi notami. Telo barve bakra je gladko in kremasto, motnost 
pa je posledica pšeničnega sladu, ki poskrbi, da je bela pena na vrhu obstojna. Ob 
požirku deluje relativno suho. 

Stil je značilen za Bavarsko, kjer ga varijo že stoletja in velja za predstavnika stare 
šole varjenja, saj so bila bavarska pšenična piva v svoji prvotni podobi temna. 

Morska hrana
Govedina
Solata

OG: 1.044 - 1.056   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 10 - 18   |   SRM: 14 - 23   |  ABV: 4.3 - 5.6 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA24

10          GERMAN WHEAT BEER   /   NEMŠKO PŠENIČNO PIVO



Weizenbock   /   Pšenični Bock

Močno, sadno, pšenično pivo, ki združuje najboljše kar ponuja slad in kvas v svetu 
pšeničnih piv. Sladna osnova dopušča veliko prostora, kar se kaže v širokem 
barvnem razponu.

Bogate sladne arome asocirajo na kruh, predvsem pri tistih svetlejših izvedbah. 
Temnejši primerki ponujajo več karakteristik temnega piva, kot je aroma praženosti 
in karamele. Kvas poskrbi za aromo banane, ki je nekakšna stalnica dobrih 
pšeničnih piv. Pri temnih različicah se v aromi ponudijo tudi vonji suhih sliv ter 
rozin. Te arome se okrepijo s staranjem. Hmelja ne zaznamo, vendar je prisoten. 
Telo je motno, kar je posledica beljakovin, ki izvirajo iz pšeničnega sladu. Pena je 
primerna temnosti telesa, od bele pa do krem barve pri tistih temnejših primerkih, 
je pa zelo obstojna. Stopnja karbonizacije je srednje visoka do visoka, ob požirku 
pa je moč čutiti alkohol. 

Najstarejši zabeležen Weizenbock je nastal leta 1907 v pivovarni Schneider Weisse 
Brauhaus v prestolnici Bavarske. Temnejše različice so mnogo bolj pogoste, pri 
varjenju pa uporabljajo izrecno nemške hmelje. 

Pekoča hrana
Divjačina
Solata

OG: 1.064 - 1.090   |   FG: 1.015 - 1.022   |   IBU: 15 - 30   |   SRM: 6 - 25   |  ABV: 6.5 - 9.0 %   |   14 - 16 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA25

10          GERMAN WHEAT BEER   /   NEMŠKO PŠENIČNO PIVO



Ordinary Bitter   /   Navadni Bitter

Pivo nizke karbonizacije in nizke alkoholne stopnje, kar to pivo naredi lahko pitno. 
Prav ta pitnost je osrednja karakteristika tega stila.

Sladne arome najbolje opišemo s pridevniki kruhasto ter biskvitno, so blage, 
pogosto (ne pa vedno) z rahlo karamelno noto. Hmeljne arome so srednje do skoraj 
nezaznavne, tipični hmelji za ta stil pa imajo cvetlični ter sadni karakter. Čisto telo 
je lahko jantarno do svetlo bakreno, na vrhu pa se, ne prav dolgo, zadržuje bela do 
umazano bela glava, katere obstojnost in velikost je posledica nizke karbonizacije. 
Arome se prelijejo tudi v okus, kjer estri dodajo še rahel sadni priokus, požirek pa 
je suh. 

Stil se označuje z izrazom »ordinary« z namenom, da se loči od ostalih sorodnih 
bitter stilov. Pri varjenju se uporabljajo tradicionalni angleški hmelji.

Ocvrte ribe
Morska hrana
Perutnina

OG: 1.030 - 1.039   |   FG: 1.007 - 1.011   |   IBU: 25 - 35   |   SRM: 8 - 14   |  ABV: 3.2 - 3.8 %   |   12 - 14 °C

Best Bitter   /   Posebni Bitter

Kritična komponenta tega stila je pitnost. Pivo, ki je polno okusa, a še vedno 
osvežilno. Nekateri predstavniki stila so lahko orientirani bolj v smeri sladu, vendar 
to ne sme povoziti značilne grenkobe.

Sladne arome najbolje opišemo s pridevniki kruhasto ter biskvitno, so blage, 
pogosto (ne pa vedno) z rahlo karamelno noto. Pojavi se tudi nežna sadnost. 
Hmeljne arome so srednje do skoraj nezaznavne, tipični hmelji za ta stil pa imajo 
cvetlični ter sadni karakter. Čisto telo je lahko jantarno do svetlo bakreno, na vrhu 
pa se, ne prav dolgo, zadržuje bela do umazano bela glava, katere obstojnost in 
velikost je posledica nizke karbonizacije. Arome se prelijejo tudi v okus, kjer estri 
dodajo še rahel sadni priokus, požirek pa je suh. 

Gre za močnejši stil v primerjavi s sorodnim Ordinary bitter stilom. 

Ocvrte ribe
Morska hrana
Perutnina

OG: 1.040 - 1.048   |   FG: 1.008 - 1.012   |   IBU: 25 - 40   |   SRM: 8 - 16   |  ABV: 3.8 - 4.6 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA26

11          BRITISH BITTER   /   ANGLEŠKI BITTER



Strong Bitter   /   Močni Bitter

Razmerje med hmeljem in sladom poskrbi, da je stil grenek, ob enem pa s široko 
zastavljenimi omejitvami stila pivovarjem dopušča veliko prostora za interpretacijo. 

Številne različice tega stila se med sabo zelo razlikujejo. Pri nekaterih je v aromi 
izstopajoč hmelj s cvetličnimi ali sadnimi aromami, pri drugih pa je v ospredju 
sladna osnova, s kančkom karamele nekje v ozadju ter sadnimi estri. Pivo, svetle 
jantarne do bakrene barve, ima čisto telo, glava je umazano bele barve, obstojnost 
pa zavisi glede na stopnjo karbonizacije. V okusu se lepo združi hmeljna grenkoba 
in okusi sladu z biskvitnimi, kruhastimi notami, katere dopolnjujejo še nežni praženi 
in toffee okusi. Suhost požirka varira glede na količino hmelja, od pol suhega pa 
do suhega. 

V Angliji vam postrežejo z ESB, kjer lahko pričakujete pravo »bitter« pivo, vendar 
ne bodite presenečeni, če v ZDA ob naročilu ESB piva ne dobite tega, kar ste 
pričakovali, saj se ameriška interpretacija dokaj razlikuje od izvirne z Britanskega 
otočja.  

Ocvrte ribe
Testenine
Perutnina

OG: 1.048 - 1.060   |   FG: 1.010 - 1.016   |   IBU: 30 - 50   |   SRM: 8 - 18   |  ABV: 4.6 - 6.2 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA27

11          BRITISH BITTER   /   ANGLEŠKI BITTER



British Golden Ale   /   Angleško Zlato

Hmeljen, srednje močan stil, pri katerem je v soju žarometov pitnost in kvaliteta.

Hmeljne arome, ki v večini primerov prihajajo le iz ene vrste hmelja, varirajo od 
razmeroma nizkih pa vse do zlate sredine intenzivnosti. Uporabljajo se angleški 
hmelji, pri katerih je poudarek na cvetličnih, zeliščnih aromah, pri nekaterih 
izvedenkah pa je moč zaznati tudi ameriške citrusne vonjave. Na pogled se potrdi 
poimenovanje tega stila, saj je zlate barve, popolnoma čisto telo pa je prekrito z 
nizko belo peno. Grenkoba hmelja pride do izraza ob suhem do pol suhem požirku, 
v ozadju pa je moč okusiti tudi slad, ki doda nekaj biskvitnega okusa, na jeziku pa 
je moč občutiti srednjo karbonizacijo. 

Za prvi primerek tega stila se šteje pivo imenovano Hop Back’s Summer Lightning, 
zvarjeno leta 1986. Za maksimalno izkušnjo priporočamo obisk puba, kjer vam 
bodo postregli s točeno inačico, ki vas zagotovo ne bo pustila ravnodušne.

Suši
Indijska hrana

OG: 1.038 - 1.053   |   FG: 1.006 - 1.012   |   IBU: 20 - 45   |   SRM: 2 - 6   |  ABV: 3.8 - 5.0 %   |   8 - 12 °C

Australian Sparkling Ale   /   Avstralsko Šumeče

Gladko in uravnoteženo pivo, kjer se intenzitete vseh komponent lepo dopolnjujejo. 
Zelo pitno, zvarjeno za pitje ob vročih dnevih. 

Nežna, čista aroma z uravnovešeno mešanico estrov, hmelja, sladu in kvasa. 
Vonjati je moč breskev in jabolko, ter tudi kanček banane. Avstralski hmelji dodajo 
zeliščno noto, slad pa poskrbi za sladkobo. Temno rumene do nežne jantarne 
barve, z obstojno belo peno, ki je posledica visoke karbnizacije, ki tudi ob požirku 
poskrbi, da še dodatno občutimo grenkobo hmelja, prav tako pa se v ustih okusu 
pridružijo še ostali bogati okusi sladu. Vse skupaj ob požirku deluje suho. 

Najstarejši predstavnik tega stila je nedvomno Coopers, katerega paradni konj je 
ravno Sparkling Ale, katerega varijo že od leta 1862. Najboljši so sveži primerki. 

Žar
Govedina
Morska hrana

OG: 1.038 - 1.050   |   FG: 1.004 - 1.006   |   IBU: 20 - 35   |   SRM: 4 - 7   |  ABV: 4.5 - 6.0 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA28

12          PALE COMMONWEALTH BEER   /   SVETLO COMMONWEALTH PIVO



English IPA   /   Angleška IPA

Močno hmeljano, srednje močno pivo, ki ob požirku deluje suho. Klasične britanske 
sestavine poskrbijo za avtentičen okus.

Srednje do intenzivna hmeljna aroma cvetličnih, pikantnih ali celo citrusnih hmeljev, 
združenih z rahlim vonjem karamele ter toasta. Ob pogledu na kozarec piva lahko 
barvo telesa opredelimo kot zlato do jantarno, telo pa je čisto. Vrh kozarca pokriva 
srednje velika, a obstojna, umazano-bela glava. V požirku je grenkoba hmelja 
prevladujoča, okusi, ki smo jih vonjali v aromi, pa se tudi v ustih ponovijo. Požirek je 
gladek, karbonizacija zmerna, v tistih močnejših izvedbah tega stila je moč okusiti 
tudi alkohol. Od popularnih ameriških inačic se razlikuje predvsem v tem, da je 
namesto na hmelju poudarek na sladni osnovi.

Stil, katerega so prilagodili plovbi ladij v tedanje Britanske kolonije ob prelomu iz 
18. v 19. stoletje.  Ena izmed kolonij je bila tudi Indija, od koder tudi izvira ime IPA 
(India Pale Ale). Pivu so dvignili alkoholno stopnjo in ga močneje hmeljili, da se je 
lažje kosal s spremenljivimi pogoji plovbe.

Pekoča hrana
Hamburger
Solata

OG: 1.050 - 1.075   |   FG: 1.010 - 1.018   |   IBU: 40 - 60   |   SRM: 6 - 14   |  ABV: 5.0 - 7.5 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA29

12          PALE COMMONWEALTH BEER   /   SVETLO COMMONWEALTH PIVO



Dark Mild   /   Temno Blago

Temnejše, lahko pivo, primerno za pitje v večjih količinah. Osvežilno, a še vedno z 
veliko okusa.

Stil zaznamuje široka paleta arom, tudi sadnih. Poleg teh je moč zaznati tudi 
karamelne, pražene, čokoladne in toffee arome, za katerimi se skriva cvetlični 
hmelj. Barva mahagonija lepo obarva čisto telo, katerega pokriva pena umazano 
bele ali krem barve, ki ni preveč obstojna. Ob požirku v ospredje stopijo že opisani 
okusi, ki se ponovijo v ustih, zaznati pa je moč estre okusa sliv ter rozin, ki lepo 
zaokrožijo požirek, katerega lahko opišemo kot suh, saj grenkoba ni pretirana, 
stopnja karbonizacije pa nizka.

Če pogledamo v zgodovino stila se je izraz »mild« uporabljal za mlado pivo in za 
razlikovanje med staranimi in bolj hmeljenimi pivi. Temna mild piva so se pojavila 
šele v 20. stoletju, izraz pa dandanes uporabljamo za oznako piv nižje alkoholne 
stopnje ter tudi za tista piva z nižjo grenkobo. 

Divjačina
Čokoladne 
sladice

OG: 1.030 - 1.038   |   FG: 1.008 - 1.013   |   IBU: 10 - 25   |   SRM: 12 - 25   |  ABV: 3.0 - 3.8 %   |   12 - 14 °C

British Brown Ale   /   Angleški Rjavi Ale

Sladno, rjavo, karamelno orientirano pivo brez praženih not, ki se pojavljajo v 
Porterju. 

Rahla, sladka sladna aroma lešnikov, nežnih čokoladnih not ter karamele, dovoli 
nežni cvetlični aromi hmelja, da tudi ta pride do izraza. Nežna sadna aroma je 
prisotna, vendar ne sme dominirati. Čisto telo temne jantarne do rdečkasto-rjave 
barve prekriva umazano bela pena, ki ni prevelika zahvaljujoč srednji stopnji 
karbonizacije. V okusu srednje sladkega telesa dominira karamela, za njo pa se 
skrivajo okusi lešnikov, biskvita, toasta in rahle čokolade. Vse skupaj uravnoteži 
okus hmelja, ki ni preveč vsiljiv in lepo uravnovesi sladkobo in grenkobo ter tako 
poskrbi za suh požirek. 

Stil dopušča obilo prostora za različne interpretacije, nekatere izvedenke so 
močneje hmeljane, nekatere manj, pri drugih pa je poudarek na karameli. Brown 
Ale s svojo bogato zgodovino se je v Veliki Britaniji večinoma stregel direktno iz 
sodov, današnje interpretacije pa se v veliki večini stekleničijo.

Svinjina
Dimljen losos
Mehiška hrana

OG: 1.040 - 1.052   |   FG: 1.008 - 1.013   |   IBU: 20 - 30   |   SRM: 12 - 22   |  ABV: 4.2 - 5.4 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA30

13          BROWN BRITISH BEER   /   RJAVO ANGLEŠKO PIVO



English Porter   /   Angleški Porter

Srednje močno pivo rjave barve z umirjeno praženo noto in grenkobo, v okusu pa 
prevladuje čokolada in karamela. Velja za enega izmed bolj prepoznavnih angleških 
stilov.

Srednje kruhasto, biskvitno aromo dopolnjujejo umirjena praženost in čokolada, v 
ozadju pa se skrivajo še karamela, lešniki ter toffee. Cvetlični hmelj varira od skoraj 
nezaznavnega pa vse do srednje zaznavnega, sadni estri so skoraj neopazni. Telo 
rjave do temno rjave barve s srednjo karbonizacijo ima kremno teksturo, prekrito 
pa je s srednje veliko peno krem barve z dobro obstojnostjo. Ob požirku okusimo 
vse tiste okuse, ki smo jih predhodno zaznali z vonjem, grenkoba je nežna, praženi 
toni pa ne smejo biti preveč dominantni in povsem zasenčiti ostale okuse. 

Stil, ki je povsem izginil med leti 1950 in 1970, nato pa so ga obudili nazaj. Ime je 
dobil po portirjih, ki so v pristaniških mestih nakladali in razkladali ladje, med in po 
delu pa izgubo tekočine nadoknadili s pitnim, nizkoalkoholnim pivom.

Meso z žara
Govedina
Hamburger

OG: 1.040 - 1.052   |   FG: 1.008 - 1.014   |   IBU: 18 - 35   |   SRM: 20 - 30   |  ABV: 4.0 - 5.4 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA31

13          BROWN BRITISH BEER   /   RJAVO ANGLEŠKO PIVO



Scottish Light   /   Škotsko Lahko

Pivo, pri kateremu poudarek v okusu bazira na karameli, brez praženih ali dimljenih 
priokusov. 

Tradicionalno najtemnejši med škotskimi ale-i, kjer tradicionalni britanski 
hmelj služi le kot protiutež na tehtnici, ki uravnoteži sladkobo sladu. V aromi je 
moč zaznati svež kruh, karamelo ter biskvit. Rahle sadne arome so zaželjene in 
odlikujejo najboljše primerke. Bakrena barva čistega telesa prekriva umazano bela 
ali krem pena, karbonizacija pa je nizka do srednja in poskrbi, da telo ne deluje 
preveč polno. V okusu podoživimo omenjene arome, katere še dodatno poudarijo 
sadni estri, hmelj pa ostaja daleč v ozadju. 

Stil, katerega ni enostavno najti na prodajnih policah. V preteklosti je bil varjen 
izključno iz škotskih sladov, kasneje pa se je proizvodnja tega stila prilagodila in 
pričela uporabljati dodatne sestavine, kot so amber in crystal sladi. 

Divjačina
Jagnjetina 

OG: 1.030 - 1.035   |   FG: 1.010 - 1.013   |   IBU: 10 - 20   |   SRM: 17 - 22   |  ABV: 2.5 - 3.2 %   |   12 - 14 °C

Scottish Heavy   /   Škotsko Krepko

Povsem podobno pivo lažji izvedenki tega stila. Pivo, katerega poudarek bazira na 
karameli, brez praženih ali dimljenih priokusov, z rahlo višjo alkoholno stopnjo kot 
Light.

Tradicionalno najtemnejši med škotskimi ale-i, kjer tradicionalni britanski hmelj 
služi le kot protiutež na tehtnici, ki uravnoteži sladkobo sladu. V aromi je moč 
zaznati svež kruh, karamelo ter biskvit. Rahli sadni estri so zaželjeni in odlikujejo 
najboljše primerke. Čisto, polno, kremno telo svetlo bakrene do temno rjave barve 
prekriva umazano bela ali krem pena. Karbonizacija je nizka do srednja ter poskrbi, 
da telo ne deluje preveč polno. V okusu podoživimo omenjene arome, katere še 
dodatno poudarijo sadni estri, hmelj pa ostaja prikrit daleč v ozadju. 

Stil, katerega ni enostavno najti na prodajnih policah. Za pravo pristno izkušnjo 
priporočamo obisk katerega izmed škotskih pubov, kjer vam ga bodo postregli 
direktno iz lesenega soda.

Divjačina
Jagnjetina 

OG: 1.035 - 1.040   |   FG: 1.010 - 1.015   |   IBU: 10 - 20   |   SRM: 13 - 22   |  ABV: 3.2 - 3.9 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA32

14          SCOTTISH ALE   /   ŠKOTSKI ALE



 Scottish Export   /   Škotsko Izvozno

Pivo, katerega poudarek bazira na karameli, brez praženih ali dimljenih priokusov, 
z višjo alkoholno stopnjo kot Light ali Heavy, namenjen pa je izvozu.

Tradicionalni britanski hmelj služi le kot utež na tehtnici, ki uravnoteži sladkobo 
sladu. V aromi je moč zaznati svež kruh, karamelo ter biskvit. Rahle sadne arome, 
ki izvirajo iz estrov, so zaželjene in odlikujejo najboljše primerke. Čisto, polno, 
kremno telo svetlo bakrene do temno rjave barve prekriva umazano bela ali krem 
pena. Karbonizacija je nizka do srednja ter poskrbi, da telo ne deluje preveč polno. 
V okusu podoživimo omenjene arome, katere še dodatno poudarijo sadni estri, 
hmelj pa ostaja daleč v ozadju ter le uravnoveša sladkobo sladu. Požirek varira od 
sladkega pa vse do suhega tudi zaradi različnih stopenj alkohola. 

V preteklosti je bil varjen izključno iz svetlih škotskih sladov, za barvo pa so 
uporabljali karamelo. Kasneje se je proizvodnja tega stila prilagodila in pričela 
uporabljati dodatne sestavine kot so amber in crystal sladi. 

Divjačina
Jagnjetina 

OG: 1.040 - 1.060   |   FG: 1.010 - 1.016   |   IBU: 15 - 30   |   SRM: 13 - 22   |  ABV: 3.9 - 6.0 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA33

14          SCOTTISH ALE   /   ŠKOTSKI ALE



Irish Red Ale   /   Irsko Rdeče

Lahko, pitno pivo s subtilnimi okusi. Rahlo sladno telo s sladkobo toffeeja ali 
karamele ter biskvita, ob požirku pa se prikažejo še praženi okusi.

Oljnato, čisto telo z že omenjenimi karamelnimi aromami povsem prikrije cvetlične 
hmelje, ki se tradicionalno uporabljajo v tem irskem stilu piva, za katerega je 
značilna tudi rdečkasto bakrena ali jantarna barva. Umazano bela pena je srednje 
obstojna, ob požirku pa zopet okusimo karamelne, maslene okuse, katere po 
grlu pospremi še rahlo pražen okus temnega sladu ter tako doda nekaj k suhosti 
požirka. Estri so prisotni v zanemarljivi količini, karbonizacija pa je srednje visoka. 

Tradicionalni irski primerki tega stila imajo nizko vsebnost hmelja in imajo nižjo 
sladkobo, torej so bolj suhi. Če si želite več okusov karamele ter sladkobe je za 
vas primernejša modernejša interpretacija tega piva. Gre za adaptacijo angleškega 
stila English Bitter, a z manj hmelja ter kančkom več praženega sladu za temnejšo 
barvo.

Pekoča hrana
Sadne sladice

OG: 1.036 - 1.046   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 18 - 28   |   SRM: 9 - 14   |  ABV: 3.8 - 5.0 %   |   8 - 12 °C

Irish Stout   /   Irski Stout

Črno pivo s poudarjenim praženim okusom, ki spominja na skodelico kave s 
pridihom čokolade. Ravnovesje med sladkobo in grenkobo varira med izvedbami 
stila.

V aromi je dominanten vonj kave in kakava, ki povsem prikrijejo morebitne estre 
ter tudi zemeljnate in cvetlične hmeljne arome. Telo temno rjave do praktično črne 
barve je v draught izvedbah prekrito z umetno ustvarjeno svetlo peno, katere pa 
ne pričakujte, če to pivo nalivate iz steklenice. V okusu se hmelj pokaže v obliki 
grenkobe, saj so njegovi okusi dodobra zamaskirani med okuse karamele, toffeeja, 
kave ter čokolade. Telo je polno, deluje kremno, tudi zahvaljujoč srednji stopnji 
karbonizacije.

Če boste potovali po Irski boste naleteli na številne izvedbe tega stila, kateremu 
so z leti znižali alkoholno stopnjo, tako da se danes že skoraj enači s Porterjem. 
Svetovno najbolj prepoznaven irski Stout vari pivovarna Guinness. Njihovo najbolj 
prodajano pivo Guinness Draught so pričeli variti leta 1959.

Morska hrana
Divjačina

OG: 1.036 - 1.044   |   FG: 1.007 - 1.011   |   IBU: 25 - 45   |   SRM: 25 - 40   |  ABV: 4.0 - 4.5 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA34

15          IRISH BEER   /   IRSKO PIVO



Irish Extra Stout   /   Irski Posebni Stout

Črno pivo s poudarjenim praženim okusom, v katerem prevladujejo okusi kave 
ter temne čokolade. Ravnovesje med sladkobo in grenkobo varira med izvedbami 
stila.

Kavi in temni čokoladi se v aromah pridružijo še vanilija, biskvit, kakav in arome 
praženosti, ki prekrijejo cvetlične in zemeljske tone hmelja. Barva piva že meji na 
črno, za stil je značilna tudi gosta, kremna glava. Opisane arome se ponovijo tudi 
v okusu, kjer do izraza pride tudi grenkoba hmelja, ki lepo uravnovesi sladkobo 
sladu. Polno telo v ustih ustvari prijeten občutek gladkosti, h kateremu pripomore 
tudi srednja karbonizacija. Pri izvedbah z višjim alkoholom je tega moč tudi občutiti, 
saj nas rahlo pogreje. 

Stil, katerega se stekleniči. Ima enake korenine kot irski Stout, predstavlja pa 
alkoholno močnejše različice tega stila, ki imajo ob enem tudi polnejše telo ter 
kompleksnejše in intenzivnejše okuse. Nadvse primeren stil za vse ljubitelje Stout 
piva.

Divjačina
Čokoladne 
sladice

OG: 1.052 - 1.062   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 35 - 50   |   SRM: 25 - 40   |  ABV: 5.5 - 6.5 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA35

15          IRISH BEER   /   IRSKO PIVO



Sweet Stout   /   Sladki Stout

Zelo temno, sladko pivo polnega okusa, z rahlo praženimi aromami, ki asocirajo na 
sladek espresso ali kavo z mlekom. 

Nežne pražene arome pričarajo vonj kave ter čokolade, ki se meša s smetano. 
Cvetlične in zemeljske arome hmelja so skoraj nezaznavne ali pa jih sploh ni. 
Rjavkasta, kremna pena se lepo poda k temnemu, skoraj črnemu telesu piva. Ob 
požirku hmeljna grenkoba še dodatno poudari pražene okuse sladu, katerim se 
pridužijo še okusi kave in čokolade. Srednja do visoka sladkoba deluje kot protiutež 
grenkobi in jo umirja. Telo piva je kremno, srednje polno, z nizko do srednjo 
karbonizacijo. 

Angleške izvedbe tega piva imajo nižjo alkoholno stopnjo v primerjavi z ameriškimi 
izvedenkami tega piva. Sladkoba, po kateri je stil dobil ime, izvira iz laktoze, ki 
jo dodajo v pivo. V primerjavi z ostalimi Stout pivi je ta stil mnogo bolj sladek, 
posledično pa je grenkoba manj zaznavna. 

Azijska hrana
Čokoladne 
sladice

OG: 1.044 - 1.060   |   FG: 1.012 - 1.024   |   IBU: 20 - 40   |   SRM: 30 - 40   |  ABV: 4.0 - 6.0 %   |   8 - 12 °C

Oatmeal Stout   /   Ovseni Stout

Zelo temno pivo polnega telesa, polno praženih okusov z dodatnim okusom 
ovsenih kosmičev.

Pražene arome asocirajo na kavo, ali bolje rečeno, kavo z mlekom, ki prekrijejo 
zemeljske in cvetlične arome hmelja. Med vsemi temi aromami je moč prepoznati 
vonj ovsenih kosmičev, ki poskrbijo za nekaj kompleksnosti. Telo je temno rjavo 
do skoraj črno, na vrhu pa se bohoti kremna, rjavkasta, obstojna pena. Okusi so 
podobni tistim, ki smo jih zaznali že v aromi. Grenkoba hmelja te okuse še dodatno 
poudari in uravnoteži sladkobo sladu. Telo je polno, svilnato in gladko. Požirek 
opišemo kot pol suh ali suh, karbonizacija pa je srednja do srednje visoka. 

Po sladkobi se ta stil uvršča med Sweet in Irish Stout, ameriške interpretacije tega 
stila pa so bolj hmeljene ter manj sladke. Okus ovsenih kosmičev, od koder stilu 
tudi ime, varira med različnimi izvedbami tega stila. 

Divjačina
Čokoladne 
sladice

OG: 1.045 - 1.065   |   FG: 1.010 - 1.018   |   IBU: 25 - 40   |   SRM: 22 - 40   |  ABV: 4.2 - 5.9 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA36

16          DARK BRITISH BEER   /   TEMNO ANGLEŠKO PIVO



Tropical Stout   /   Tropski Stout

Zelo temno, sladko, sadno in relativno močno pivo z okusom praženega, a ne 
zažganega sladu. 

Sladkoba je tista, ki najbolje opiše ta stil in jo je moč zaznati že v aromi, kjer se 
poveže s praženimi vonji po kavi in čokoladi. Zaznamo tudi melaso, lakrico (ang. 
liquorice) in suho sadje, ki izvira iz estrov. Pri verzijah z visoko alkoholno stopnjo 
je ta alkohol moč tudi vonjati, hmeljnih arom pa ne zaznamo. Barva piva zavzema 
spekter temno rjave do črne, telo je čisto, pena pa je rjava in dobro obstojna. Ob 
požirku na jeziku zaznamo obilo sladkobe, ki je posledica sadnih estrov, ter okuse 
praženega sladu, katere dodatno poudari hmeljna grenkoba. Spominja na rjavi 
rum. Telo je gladko in kremasto, stopnja karbonizacije je srednja do srednje visoka. 

Stil je dokaj podoben Sweet Stout-u, vendar mora biti bolj poln (višja gravitacija), 
kar včasih dosežejo tudi z dodajanjem sladkorja. Pri varjenju uporabljajo kvasovke, 
ki so primerne za varjenje lagrov pri višjih temperaturah, da poudarijo sadne estre 
v pivu. 

Čokoladne in 
sadne sladice

OG: 1.056 - 1.075   |   FG: 1.010 - 1.018   |   IBU: 30 - 50   |   SRM: 30 - 40   |  ABV: 5.5 - 8.0 %   |   8 - 12 °C

 Foreign Extra Stout   /   Posebni Izvozni Stout

Zelo temno, dokaj močno in suho pivo, kjer prevladujejo praženi okusi. 

V aromi prevladujejo vonji praženega sladu, ki asocirajo na čokolado, kavo ali 
delujejo celo rahlo zažgano. Vse to poveže še rahla aroma sadja, melase, lakrice 
(ang. liquorice) in suhega sadja. V močnejših verzijah je moč zaznati nežen alkohol. 
Hmelji z zemeljskimi, zeliščnimi ter cvetličnimi aromami, ne pridejo do izraza. Barva 
piva zavzema spekter temno rjave do črne, telo je čisto, pena pa rjava in dobro 
obstojna. Grenkoba ob požirku je srednja pa vse do visoka, odvisno od primerka, 
vsebnost estrov pa nizka. Telo je gladko, občasno kremasto, stopnja karbonizacije 
je srednja do srednje visoka. 

Ta stil piva predstavlja 40% vsega piva, ki ga Guinness zvari po celotnem svetu. Stil 
se lahko primerja z Irish Extra Stout-om, vendar ima višjo alkoholno stopnjo. 

Sladoled
Čokoladne in 
sadne sladice

OG: 1.056 - 1.075   |   FG: 1.010 - 1.018   |   IBU: 50 - 70   |   SRM: 30 - 40   |  ABV: 6.3 - 8.0 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA37

16          DARK BRITISH BEER   /   TEMNO ANGLEŠKO PIVO





British Strong Ale   /   Angleško Krepko

Ale s spoštovanja vredno alkoholno vrednostjo, katerega v procesu izdelave 
stekleničijo in nato zorijo v steklenicah. 

Sladni sladkobi se v številnih različicah pridruži zmes okusov suhega sadja,  
karamele, oreščkov, toffeeja in še kaj bi se našlo. Vonjati je moč tudi alkohol, ki pa 
ne sme preveč izstopati. Kar se tiče hmeljnih arom tudi te varirajo med izvedenkami 
stila, obvezno pa morajo biti ti hmelji tradicionalni za Britansko otočje. Telo temno 
zlate do rdečkasto rjave barve prekriva srednje velika in srednje obstojna kremna 
glava. Ob požirku polnega telesa v ospredje stopi slad, ki nam pričara nežne 
karamelne, oreščkaste okuse, v temnejših verzijah pa je moč zaznati tudi kanček 
čokoladnega priokusa, ki lepo dopolni srednje močne sadne estre. Hmelj poskrbi 
za prijetno uravnovešenost med sladkobo in grenkobo, vendar njegovi okusi ne 
pridejo v ospredje. Pookus v ustih lahk opišemo kot srednje sladek do pol suh. 

Stil pivovarjem dopušča dobršno mero svobode pri varjenju, saj je okno alkoholne 
stopnje, barve, ter tudi grenkobe, zelo široko.

Divjačina
Jagnjetina
Losos

OG: 1.055 - 1.080   |   FG: 1.015 - 1.022   |   IBU: 30 - 60   |   SRM: 8 - 22   |  ABV: 5.5 - 8.0 %   |   12 - 14 °C

Old Ale   /   Stari Ale

Ale z višjo alkoholno stopnjo, vendar še vseeno nižjo kot Barleywine. Uvrščamo ga 
v kategorijo »winter warmer-jev«, predvsem pa se prileže ob kaminu na hladno 
zimsko noč. 

Aroma tega piva velja za kompleksno, kjer se v nosu prepletajo sladke arome sladu 
ter sadnih estrov, predvsem suhega sadja, melase, oreščkov, karamele in toffeeja. 
Nežna aroma alkohola je sprejemljiva, hmelj pa ne pride do izraza predvsem 
zaradi zaželjenega staranja tega piva pred postrežbo. Telo jantarne do temno 
bakrene barve z leti staranja še potemni in se zbistri, pena je srednja do nizka. V 
okusu prevladuje slad s celo paleto kompleksnih okusov, od melase, oreščkov, do 
karamele. Hmeljna grenkoba z leti staranja počasi zbledi, zato ob požirku občutimo 
višjo stopnjo sladkobe, v zelo starih primerkih že spominja na vino. Telo na jeziku je 
polno, stopnja karbonizacije pa nizka ali srednja. 

Kot že omenjeno je ta stil zelo primeren za staranje, številni pivovarji uporabljajo 
lesene sode, da z leti iz lesa pridobije tanine, ki pivu dodajo še dodaten nivo 
kompleksnosti.  

Govedina
Jagnjetina
Testenine 

OG: 1.055 - 1.088   |   FG: 1.015 - 1.022   |   IBU: 30 - 60   |   SRM: 10 - 22   |  ABV: 5.5 - 9.0 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA39

17          STRONG BRITISH ALE   /   KREPKO ANGLEŠKO PIVO



Wee Heavy   /   Wee Heavy

Bogato pivo s poudarjeno karamelno sladkobo, ki se super poda k razno raznim 
sladicam. 

V aromi prevladuje karamelna sladkoba, ki prikrije alkohol in pa tudi zemeljske 
ali cvetlične arome hmelja. Telo bakrene do temno rjave barve običajno prekriva 
velika pena krem barve, ki pa ni preveč obstojna. Tudi v okusu prevladuje  
karamela, zaznati pa je moč tudi nekaj praženosti, kar lahko občutimo tudi v 
pookusu. Grenkoba je zmerna do nizka, estri pa dodajo nekaj kompleksnosti s 
priokusi rozin in ostalega suhega sadja. Telo je zelo prijetno in viskozno ter tako 
deluje še bolj polno, karbonizacija dosega srednje vrednosti.

Still Wee Heavy je znan tudi kot Scotch Ale ali Scottish Ale, nastal pa je med leti 
1700 in 1800 na severu britanskega otočja. 

Sadne sladice
Divjačina
Modri siri

OG: 1.070 - 1.130   |   FG: 1.018 - 1.040   |   IBU: 17 - 35   |   SRM: 14 - 25   |  ABV: 6.5 - 10.0 %   |   12 - 14 °C

English Barleywine   /   Angleško Ječmenovo vino

Verjetno najboljši predstavnik bogatih ter kompleksnih sladnih okusov. Pivo 
polnega telesa, ki z alkoholno stopnjo pogreje še najbolj utrjene pivce piva. Nadvse 
primeren stil za staranje.

V aromi prevladuje sladna sladkoba, ki spominja na karamelo, predvsem v  
temnejših verzijah tega stila, v tistih svetlejših pa v ospredje stopi toffee aroma. 
Vsem tem vonjem se pridruži še suho sadje, kruh, melasa in pa arome zemeljskih, 
cvetličnih hmeljev. Arome alkohola so prisotne, vendar niso preveč vsiljive. 
Barva telesa sega od temno zlate do rjave barve, pena na vrhu je umazano bela 
in neobstojna. Okus piva je resnično kompleksen. Ponovijo se vsi okusi, ki smo 
jih predhodno že vonjali in skupaj spesnijo pravo simfonijo. Sladkoba se lepo 
uravnovesi s hmeljno grenkobo, tako da lahko požirek srednje karboniziranega 
telesa označimo kot suh ali pol suh.

Stil velja za najbogatejšega in obenem najmočnejšega med britanskimi pivi. Zanj so 
značilni angleški hmelji, kar ga tudi loči od ameriške različice. 

Sladice
Raca
Modri siri

OG: 1.080 - 1.120  |   FG: 1.018 - 1.030   |   IBU: 35 - 70   |   SRM: 8 - 22   |  ABV: 8.0 - 12.0 %   |   14 - 16 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA40

17          STRONG BRITISH ALE   /   KREPKO ANGLEŠKO PIVO





Blonde Ale   /   Zlati Ale

Pitno, osvežilno ameriško pivo, s poudarkom na sladni osnovi, katero lepo dopolnijo 
sadne hmeljne arome in okusi, ki pa niso preveč dominantni.

Sladna aroma se preliva s kančki karamele ali celo kruhastimi vonji, hmelj pa 
poskrbi za sadni pridih, pri katerem prevladujejo arome citrusov ter cvetlic. Čisto 
telo je svetlo rumene do zlate barve, vrh kozarca pa krasi srednje velika, a obstojna 
pena. Aroma se preslika tudi v okus, hmelj pa poskrbi, da lepo uravnovesi sladkobo 
sladu. Srednja do visoka karbonizacija vse te okuse še dodatno poudari.

Pivo velja za »vstopno« pivo za vsakogar, ki se prvič sreča s craft pivom. Med 
pivovarji je posebej priljubljeno pri tistih, ki nimajo pogojev variti lagre. V primerjavi 
s Pale Ale je stopnja grenkobe nižja. 

Ocvrta hrana
Testenine
Ribe

OG: 1.038 - 1.054   |   FG: 1.008 - 1.013   |   IBU: 15 - 28   |   SRM: 3 - 6   |  ABV: 3.8 - 5.5 %   |   8 - 12 °C

American Pale Ale   /   Ameriški Svetli Ale

Svetlo, osvežujoče in dokaj močno hmeljano pivo, ki ima dovolj močno sladno 
hrbtenico, ki naredi pivo uravnoteženo in nadvse pitno.

Za stil so značilni ameriški hmelji s karakteristikami arom citrusov, cvetlic,  
borovcev, smole, tropskega sadja ... Hmelj v pivu igra vodilno vlogo, kljub temu pa 
se zazna tudi slad, ponavadi kot karamela, toast ali kruh. Zlate ali bledo jantarne 
barve z obstojno glavo. 

Preden je IPA postala tako močno popularna je ta stil piva veljal kot eden najbolj 
priljubljenih. Prav tako pa je predstavljal eno izmed gonilnih sil ameriškega 
butičnega pivovarstva.

Ocvrto
Pikantno
Testenine

OG: 1.045 - 1.060  |   FG: 1.010 - 1.015   |   IBU: 30 - 50   |   SRM: 5 - 10   |  ABV: 4.5 - 6.2 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA42

18          PALE AMERICAN ALE



American Amber Ale   /   Ameriško Jantarno Pivo

Stil je ime dobil po jantarni barvi tega piva, ki se ponaša z zmerno alkoholno 
stopnjo, je lepo hmeljeno, vse skupaj pa povezuje karamelni okus. 

Ameriški hmelji poskrbijo za arome po citrusih, borovcih, tropskem sadju, meloni, 
pa še bi lahko naštevali. Telo piva je srednje polno in gladko, barvni spekter pa 
sega od jantarne do bakrene barve. Srednje velika glava je dobro obstojna. Ob 
požirku se arome in grenkoba hmeljev lepo zlije z okusom karamele, po jeziku pa 
nas žgečka srednja do visoka karbonizacija. 

Moderno ameriško pivo, ki izvira iz Pale Ale-a. Znano tudi pod imenom Red Ale.

Govedina
Žar
Sadna torta

OG: 1.045 - 1.060   |   FG: 1.010 - 1.015   |   IBU: 25 - 40   |   SRM: 10 - 17   |  ABV: 4.5 - 6.2 %   |   8 - 12 °C

California Common   /   Kalifornijsko Klasično

Lahkotno pivo z malenkost sadnimi hmeljnimi notami, žitnimi aromami ter rahlim 
karamelnim okusom.

Za stil so značilne nekoliko starejše sorte ameriškega hmelja, ki spominjajo na 
vonj lesa in mete. Sladni okus po karameli in toastu hmelju nudi dobro ravnotežje. 
Barva piva je navadno jantarna, nekateri primerki gredo proti bakrenim odtenkom. 
Glava je dokaj bela in obstojna.

Za prototip tega stila velja pivo Steam iz ameriške pivovarne Anchor. Stil izvira iz 
zahodne obale ZDA, kjer so pivino hladili v odprtih fermentorjih na hladnem zraku.

Svinjina
Losos
Žar

OG: 1.048 - 1.054   |   FG: 1.011 - 1.014   |   IBU: 30 - 45   |   SRM: 10 - 14   |  ABV: 4.5 - 5.5 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA43

19          AMBER AND BROWN AMERICAN BEER   /   JANTARNO IN RJAVO AMERIŠKO PIVO



American Brown Ale   /   Ameriški Rjavi Ale

Sladno, a hmeljeno pivo, za katerega so značilni tudi priokusi čokolade in karamele. 
Naloga hmelja v tem pivu je le uravnovesiti sladkobo in ne zasenčiti sladne osnove. 

V aromi nas poleg karamele in kančka čokolade pozdravijo tudi arome oreščkov, 
najpogosteje lešnika in orehov. Moderneješe izvedbe tega stila uporabljajo 
trenutno izredno popularne vrste hmelja, ki doprinesejo h kompleksnosti. Tako 
lahko vonjamo tudi citruse ter tropsko sadje. Že samo ime stila pove, da je telo 
rjave barve, pena umazano bele barve pa je srednje velika in ne preveč obstojna. 
Aroma se preslika tudi v okus, v katerem so sprejemljive tudi srednje vrednosti 
estrov. Telo je polno in srednje do visoko karbonizirano. 

Stil se trenutno prilagaja smernicam ameriškega craft pivovarstva, zato je dokaj 
težko najti originalno izvedbo tega stila, ki ne preferira tako močnih hmeljnih arom 
in okusov. 

Pekoča hrana
Žar
Govedina

OG: 1.052 - 1.062   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 35 - 50   |   SRM: 25 - 40   |  ABV: 5.5 - 6.5 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA44

19          AMBER AND BROWN AMERICAN BEER   /   JANTARNO IN RJAVO AMERIŠKO PIVO



American Porter   /   Ameriški Porter

Ameriška inačica stila Porter, ki ima višjo alkoholno stopnjo, z več praženosti in 
mnogo več hmelja kot angleški bratranec.

Srednje kruhasto, biskvitno aromo dopolnjujejo umirjena praženost in čokolada, 
v ozadju pa se skrivajo še karamela, lešniki ter toffee. Hmeljne arome so mnogo 
bolj zaznavne kot pri angleški inačici, sadni estri pa skoraj neopazni. Telo rjave do 
temno rjave barve s srednjo karbonizacijo ima kremno teksturo, prekrito pa je s 
srednje veliko peno krem barve z dobro obstojnostjo. Ob požirku okusimo vse 
tiste okuse, ki smo jih predhodno zaznali z vonjem, grenkoba je srednja ali visoka, 
praženi toni pa ne smejo biti preveč dominantni in povsem zasenčiti ostalih okusov 
sladu ter hmelja.

Stil pivovarjem dopušča veliko širino, zato so si različice med seboj zelo različne, 
tako po količini hmelja kot intenziteti praženih okusov.

Sadne in
čokoladne 
sladice

OG: 1.050 - 1.070   |   FG: 1.012 - 1.018   |   IBU: 25 - 50   |   SRM: 22 - 40   |  ABV: 4.8 - 6.5 %   |   8 - 12 °C

American Stout   /   Ameriški Stout

Dokaj močan, močno pražen, grenek, hmeljan stout. Ameriška interpretacija 
klasičnega angleškega stila. 

Arome, v kateri kraljujejo praženi sladi, v ozadju pa se skrivajo še pražena kava in 
temna čokolada. Hmeljne arome so mnogo bolj zaznavne kot pa pri angleški inačici, 
sadni estri so skoraj neopazni. Telo temno rjave do skoraj črne barve ima kremno 
teksturo, še posebej če so med sladno osnovo vključili ovsene kosmiče. Prekrito je 
s srednje veliko peno krem barve z dobro obstojnostjo. Ob požirku okusimo vse 
tiste okuse, ki smo jih predhodno zaznali z vonjem, grenkoba je srednja ali visoka, 
ravno tako karbonizacija.

Še korak naprej v intenzivnosti hmeljnih in sladnih okusov, kot jih ponuja ameriški 
Porter.

Sadne in
čokoladne 
sladice

OG: 1.050 - 1.075   |   FG: 1.010 - 1.022   |   IBU: 35 - 75   |   SRM: 30 - 40   |  ABV: 5.0 - 7.0 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA45

20          AMERICAN PORTER AND STOUT   /   AMERIŠKI PORTER IN STOUT



Imperial Stout   /   Cesarski Stout

Močno temno pivo, ki pivovarjem dopušča veliko maneverskega prostora za 
številne interpretacije tega priljubljenega stila. Pravi raj za ljubitelje praženih arom 
in okusov ter kot nalašč za dolge zimske večere.

Temno, skoraj črno, bogato in kompleksno telo nas presune že pri vonjanju. Pena 
na vrhu kozarca ni tako obstojna, za kar je moč kriviti višjo alkoholno stopnjo. Sadni 
estri, hmelj, praženi slad, temna čokolada, suho sadje, hmelj in kanček alkohola 
nam da vedeti, da bo požirek nekaj posebnega. Vse te okuse podoživimo tudi ob 
požirku, okuse pa dodatno popestri še srednja stopnja karbonizacije. 

Čeprav stil izvira iz Anglije so si ga Američani dodobra prilastili, saj velja za enega 
izmed najbolj priljubljenih med ljubitelji butičih piv Severne Amerike. Poglavitna 
razlika je višja grenkoba in aromatska vsebnost, katero v pivo vnesejo s tipičnimi 
ameriškimi hmelji.

Čokoladne 
sladice

OG: 1.075 - 1.115   |   FG: 1.018 - 1.030   |   IBU: 50 - 90   |   SRM: 30 - 40   |  ABV: 8.0 - 12.0 %   |   14 - 16 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA46

20          AMERICAN PORTER AND STOUT   /   AMERIŠKI PORTER IN STOUT



American IPA   /   Ameriška IPA

Močneje hmeljena, grenkejša in močnejša izvedenka American Pale Ale stila, ki 
predstavlja moderno ameriško pivo, za katerega so značilni močno aromatični 
hmelji novega sveta. Veliko verzij je hladno hmeljanih za še več arom. 

V nosu nas takoj pozdravijo arome hmeljev in hmeljnih smol, kot so citrusi, mango, 
breskev, borovci, tropsko sadje, melona in tako dalje. Travnate arome bi morale 
biti minimalne, saj so nezaželjene. Sladne arome so skrite daleč v ozadju, če se jim 
sploh uspe prebiti mimo hmelja. V močnejših izvedenkah stila je moč vonjati tudi 
rahel alkohol. Barvni spekter zavzema vrednosti jantarnih barv, telo zna biti rahlo 
motno, pena pa je bela, srednje velika in dobro obstojna. Aroma se mora lepo 
preslikati v okus, kjer nekoliko bolj do izraza pride tudi slad z nežnimi karamelnimi 
in kruhastimi okusi. Grenkoba je srednje visoka do visoka, kar naredi stil suh, 
karbonizacija je srednja, po grlu pa lahko občutimo tudi nekaj alkoholne topline.

Stil izvira iz angleške inačice, kateri so ameriški pivovarji dodali ogromne količine 
aromatičnih hmeljev. Stil velja tudi za trenutno najbolj priljubljenega med ljubitelji 
craft revolucije, ki je v dobršni meri tudi zakuhal razcvet craft pivovarstva po svetu. 
Hvala, pivovarna Anchor, za prvo inačico tega piva, ki so ga zvarili leta 1975 s 
hmeljem Cascade.  Ocvrta hrana

Pizza

OG: 1.056 - 1.070   |   FG: 1.008 - 1.014   |   IBU: 40 - 70   |   SRM: 6 - 14   |  ABV: 5.5 - 7.5 %   |   12 - 14 °C

Black IPA   /   Temna IPA

Pivo, katero je po suhosti, ravnotežju na strani hmelja in ostalim karakteristikam 
okusa na las podobno svetlejši izvedbi, vendar je telo tega piva temno, a še vedno 
brez praženih okusov. Okus temnih sladov je nežen in le v oporo, poglavitna 
karakteristika stila pa je pitnost.

Srednje do močnim aromam hmeljev Novega sveta, s svojo paleto arom tropskega 
sadja, citrusov, borovcev, jagodičevja in melon, se v vonju pridružijo nežne arome 
temnih sladov, ki spominjajo na mlečno čokolado, kavo ali toast. V nekaterih 
izvedenkah je moč očutiti tudi nekaj sadnih estrov. Telo se barvno giblje med 
temno rjavo in skoraj črno barvo, je čisto ali pa celo rahlo motno, krem glava je 
obstojna in gosta. Aroma se preslika v okus, kjer se hmelju pridružijo okusi temnih 
sladov. Telo je gladko, srednje polno, s srednjo stopnjo karbonizacije. Požirek je 
suh ali pol suh, grenkoba v pookusu kar traja, a mora biti prijetna. Pri močnejših 
verzijah je moč čutiti tudi nekaj alkohola.

Stil se je pojavil v sredini prvega desetletja tega tisočletja in je znan tudi pod 
imenom Cascadian Dark Ale (CDA). V primerjavi z ameriškim Porterjem se razlikuje 
predvsem v nižji količini praženih sladov in posledično intenzitete praženosti v 
vonju in okusu. Mehiška hrana

Žar
Suhe mesnine

OG: 1.050 - 1.085   |   FG: 1.010 - 1.018   |   IBU: 50 - 90   |   SRM: 25 - 40   |  ABV: 5.5 - 9.0 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA47

21          IPA   /   IPA





Double IPA   /   Dvojna IPA

Intenzivno hmeljena, močnejša izvedenka India Pale Ale stila, z enostavnejšo 
sladno osnovo in manj sladkobe v primerjavi z ameriškim Barleywineom. Kljub 
visoki alkoholni stopnji mora biti pitno in ne trpko.

Prava predstava tipičnih hmeljev Novega sveta je prvo, kar nas pozdravi v aromi. 
Citrusi, mango, tropsko sadje, melona, pikantnost, cvetlične in arome borovcov, 
in še bi lahko naštevali. Hladno hmeljanje te arome še dodatno poudari. Moč je 
zaznati tudi sadne estre, nežen alkohol in nekaj sladne arome nekje daleč v ozadju. 
Zlato do svetlo bakreno, čisto ali občasno tudi rahlo motno telo prekriva srednje 
velika, obstojna, bela pena. Aroma se preslika v okus, kjer pa dominira grenkoba, 
ki ne sme biti agresivna po suhem ali pol suhem požirku. Tekstura telesa v ustih je 
kremasta in gladka s srednje močno karbonizacijo. Pogreje nas tudi nekaj alkohola. 

Stil je poznan tudi pod izrazom Imperial IPA, vendar se ta izraz opušča. Stil se je 
razvil iz ameriškega India Pale Ale-a, saj so ameriški pivovarji s svojo kreativnostjo 
in željo po še več hmeljnih arom nehote iznašli nov stil. 

Ocvrta hrana
Pizza

OG: 1.065 - 1.085   |   FG: 1.008 - 1.018   |   IBU: 6 - 14   |   SRM: 6 - 14   |  ABV: 7.5 - 10.0 %   |   14 - 16 °C

American Strong Ale   /   Ameriški Krepki Ale

Močan ameriški ale, polnega okusa, ki paleti predstavi polno sladno in hmeljno 
telo, z dobršno mero grenkobe. Okusi so močni, a uravnoteženi.

Srednje močna do močna hmeljna aroma predstavlja značilne karakteristike 
hmeljev novega sveta, torej melone, ostalega tropskega sadja in citrusov. Vse te 
arome lepo dopolnjujejo sladne arome z vonjem po temni karameli, z nekaj arome 
prepečenca in kruha. V nekaterih primerkih je moč zaznati tudi čokoladno aromo 
in nekaj alkohola. Jantarne do bakrene barve, s čistim telesom, ki ga prekriva krem 
pena srednje velikosti, ki ni preveč obstojna. Hmeljna grenkoba je visoka, v požirku 
se okusi slad, hmeljne note in sladkoba pa se lepo zlijejo v uravnoteženo celoto s 
srednjo karbonizacijo. Moč je okusiti tudi sadne estre, preveč praženi okusi sladu 
pa niso zaželjeni. 

Stil lahko primerjamo z Double India Pale Ale stilom, vendar ima Strong Ale večjo 
sladkobo in kompleksnejšo sladno osnovo z močneje poudarjenimi kristalnimi in 
karamelnimi sladi. 

Ocvrto
Pekoče

OG: 1.062 - 1.090   |   FG: 1.014 - 1.024   |   IBU: 50 - 100   |   SRM: 7 - 19   |  ABV: 6.3 - 10.0 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA49

22          STRONG AMERICAN ALE   /   KREPKI AMERIŠKI ALE



American Barleywine   /   Ameriško Ječmenovo vino

Ameriška interpretacija najbogatejšega in najmočnejšega med angleškimi Ale pivi. 
Alkoholna stopnja in hmeljna grenkoba sta zelo vstrajni v pookusu.

Hmeljne arome v tem stilu zavisijo od uporabe raznoraznih hmeljev, saj nekatere 
pivovarne poleg hmeljev Novega sveta uporabljajo tudi tradicionalne angleške 
hmelje. Tako se hmeljem z aromami tropskega sadja pridružijo tudi nam bolj znane 
arome tradicionalnih hmeljev z okusi cvetlic, pikantnosti in zemeljskih not. Bogato 
sladno telo poskrbi za vonjave sladkobe, karamele in kruha, tem se pridužijo še 
sadni estri in nekaj alkohola. Jantarno do bakreno telo je viskozno, prekrito z 
umazano belo peno, ki ni pretirano obstojna. Okus je bogat, z lepim ravnotežjem 
med sladkobo in grenkobo. Alkohol je prisoten, vendar lepo vkomponiran v celoto, 
kjer za še dodatno globino okusov poskrbijo tudi estri in nizka karbonizacija.

Za prvega med ameriškimi pivi tega stila velja pivo Old Foghorn pivovarne Anchor 
(leto 1975) , sledil pa mu je Bigfoot iz pivovarne Sierra Nevada. 

Pečena raca
Modri siri

OG: 1.080 - 1.120   |   FG: 1.016 - 1.030   |   IBU: 50 - 100   |   SRM: 10 - 19   |  ABV: 8.0 - 12.0 %   |   14 - 16 °C

Wheatwine   /   Pšenično vino

Bogata tekstura, visoka alkoholna stopnja, kruhast okus in gladko telo s 
kompleksnostjo sladu, hmelja ter sadno kvasnega karakterja.

Hmeljna aroma je nežna in jo lahko predstavlja kateri koli izmed modernih 
hmeljev. Kruhast sladni karakter še dodatno popestri karamela in medenost, 
kateri spremlja nežen alkohol. Estri in fenoli, katere povzroči kvas za pšenična piva 
(banana, klinčki), niso zaželjeni. Zlato do jantarno telo je prekrito z nizko, umazano 
belo peno, ki je navadno kremasta in obstojna. Aroma se preslika v okus, okusimo 
lahko tudi temno suho sadje kot so rozine in suhe slive. Grenkoba je srednja. Telo 
v ustih deluje polno, viskozno, z nizko ali zmerno karbonizacijo. Toplota alkohola 
je prisotna. 

Gre za novejši stil, saj je bil prvi zvarjen leta 1988, velja za redek stil, katerega 
pivovarne izdajo enkrat letno v hladnejših mesecih, zaželjeno pa je, da kakšno leto 
odleži v hrastovih sodih.

Čokoladne 
sladice
Modri siri

OG: 1.080 - 1.120   |   FG: 1.016 - 1.030   |   IBU: 30 - 60   |   SRM: 8 - 15   |  ABV: 8.0 - 12.0 %   |   14 - 16 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA50

22          STRONG AMERICAN ALE   /   KREPKI AMERIŠKI ALE





Berliner Weisse   /   Berlinsko Pšenično

Svetlo, osvežilno, nizkoalkoholno nemško pšenično pivo, s čisto laktično kislostjo in 
visoko karbonizacijo. Nežni, testnat sladni okus podpira kislost, ki ne sme delovati 
kot umetna. 

Oster, kisel vonj dominira, v nekaterih primerkih je moč vonjati tudi sadni karakter 
limone ali jabolka. Sadnost se okrepi s staranjem, hmelj pa je povsem nezaznaven. 
V svežih pivih je moč vonjati nekaj kruhovega testa. Telo je bledo rumene barve 
in zna biti motno. Bela pena je velika, gosta, a kaj kmalu izgine ob izpuščanju 
šumečega zvoka. V okusu dominira laktična kislost in uravnava sladkobo namesto 
hmelja, ki ni zaznaven. Požirek lahkega telesa je izjemno suh.

Regionalna specialiteta Berlina, ki so jo v Napoleonovih časih imenovali kot 
»šampanjec severa«. Stil je že skoraj izginil, a so ga obudili in znova postaja zelo 
priljubljen. 

Čokoladne 
sladice
Šunka

OG: 1.028 - 1.032   |   FG: 1.003 - 1.006   |   IBU: 3 - 8   |   SRM: 2 - 3   |  ABV: 2.8 - 3.8 %   |   4 - 7 °C

Flanders Red Ale   /   Flamsko Rdeče

Kislo, sadno, rdečemu vinu podobno pivo, ki prihaja iz Belgije. Poleg kislosti 
postreže z zanimivimi sadnimi in sladnimi okusi, ki v kombinaciji s tanini usvarjajo 
vtis vina. 

Kompleksen sadno-kisel profil asocira na češnje, pomaranče ali slive, v ozadju pa je 
moč zaznati malenkost vanilije in celo čokoladne vonje. Pikantni fenoli še dodatno 
doprinesejo k že tako prijetni kompleksnosti. Hmelj je nezaznaven, ni pa zaželjeno, 
da je kislost preveč podobna kisu oz. ocetni kislini. Temno rdeča do rdečkasto 
bakrena barva čistega telesa se skriva pod belo peno, ki je srednje obstojna.  
Aroma se lepo preslika v okus, pridružijo se ji tudi okusi kruhastega značaja. 
Karbonizacija je srednja, požirek pa je pol-suh do sladek.

Stil, ki kar kliče po staranju in je po svojih lastnostih še najbolj podoben rdečemu 
vinu. 

Školjke
Govedina

OG: 1.048 - 1.057   |   FG: 1.002 - 1.012   |   IBU: 10 - 25   |   SRM: 10 - 16   |  ABV: 4.6 - 6.5 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA52

23          EUROPEAN SOUR ALE   /   EVROPSKO KISLO PIVO



Oud Bruin   /   Flamsko Temno

Sladno, sadno, starano in rahlo kislo belgijsko pivo rjavega odtenka.

Kompleksna kombinacija sadnih estrov in bogate sladne osnove, ki v pivu ustvarijo 
mešanico arom karamele, rozin, fig, toffeeja, čokolade in češenj. Prisotna je nežna 
kislost, ki se s časom krepi, a kljub temu ne sme biti preinvazivna. Hmelja se ne 
zazna. Temno rdečkasto do rjavo telo je čisto, prekrito z obstojno umazano belo 
peno. Arome se lepo preslikajo v okus, kislost pa poskrbi za igro ravnovesja med 
sladkim in kislim. Karbonizacija je nizka, telo srednje polno in ni astringentno. 

Stil, ki ga starajo v kovinskih posodah, izvira pa iz let okoli letnice 1600. 

Govedina
Sir

OG: 1.040 - 1.074   |   FG: 1.008 - 1.012   |   IBU: 20 - 25   |   SRM: 15 - 22   |  ABV: 4.0 - 8.0 %   |   12 - 14 °C

Lambic   /   Lambik

Dokaj kislo, divje fermentirano belgijsko pšenično pivo, kjer kislost nadomesti 
hmeljno grenkobo. 

Kisla aroma je izredno dominantna pri mladih pivih, sčasoma pa se umiri in dovoli 
aromam hleva, konjske oddeje, ter citrusno-sadnim aromam priti do izraza. Starane 
verzije ponudijo še dodatne arome jabolk in medu. Bledo rumeno do zlato telo, 
ki ni nujno popolnoma čisto, pokriva neobstojna bela pena. Mladi primerki znajo 
biti bolj laktično-kisli, medtem ko starejši primerki vzpostavijo lepšo harmonijo 
s hlevskimi karakteristikamu, pšenico in sladom. Požirek je suh. Bolj kot je suh, 
starejši je, karbonizacije pa praktično ni. 

Stil izvira iz okolice Bruslja, za najboljšo možno izkušnjo pa se boste morali odpraviti 
v Belgijo in naročiti točenega iz pipe. 

Sadne sladice
Sir

OG: 1.040 - 1.054   |   FG: 1.001 - 1.010   |   IBU: 0 - 10   |   SRM: 3 - 7   |  ABV: 5.0 - 6.5 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA53

23          EUROPEAN SOUR ALE   /   EVROPSKO KISLO PIVO



Gueuze   /   Gueuze

Kompleksno, prijetno kiselkasto, a vendar uravnoteženo belgijsko pšenično pivo, ki 
s svojo visoko karbonizacijo deluje osvežujoče.

Nežne kiselkaste arome se mešajo z aromami usnja, hleva, koz in konjske odeje. 
Nekatera piva so pretirano kisla, kar ni primerni predstavnik tega stila. Nekaj 
sladnosti in citrusov je dokaj pogosta aromatika, kateri se pridružijo arome jabolka, 
rabarbare in medu. Zlata barva izredno čistega telesa je prekrita z gosto, kremno 
peno, kateri se ne mudi nikamor. Arome se preslikajo v okus, pivo v ustih deluje 
suho, trpko, a ne vsiljivo astringentno.

Gueuze se tradicionalno proizvaja z mešanjem enoletnega, dvoletnega in triletnega 
lambic piva, izvira pa iz okolice Bruslja.

Prekajene ribe
Školjke

OG: 1.040 - 1.060   |   FG: 1.000 - 1.006   |   IBU: 0 - 10   |   SRM: 3 - 7   |  ABV: 5.0 - 8.0 %   |   4 - 7 °C

Fruit Lambic   /   Sadni Lambik

Kompleksno, prijetno kiselkasto, a vendar uravnoteženo belgijsko pšenično pivo, 
katero v procesu varjenja zmešajo s sadjem, ki pa se ga s časom in prisotno  
kislostjo nekoliko težje identificira in se dokaj razlikuje od okusa tistega svežega 
sadja.

Dodano sadje bo tisto, ki bo pivu podarilo barvo in dominantno aromo.  
Ta se pomeša z aromami hleva, zemlje, koz, konjev in konjske odeje. Hmelja ni 
moč zaznati. Telo je čisto, pena pa se občasno obarva v barve dodanega sadja, 
obstojnost pa zavisi od jakosti karbonizacije. Okus sadja se mora lepo združiti s 
kiselkastim telesom piva, družbo pa mu delajo že opisani hlevski okusi iz arome. V 
ustih deluje trpko, a ne pretirano astringentno. Telo je čisto, karbonizacija je lahko 
srednja do zelo visoka. 

Pivovarna je dolžna označiti, katero sadje so uporabili, kakšna je sladkoba in tudi 
kakšna je karbonizacija v tem zanimivem pivu, katerega priporočamo vsem, ki si 
želite vstopiti v svet kislih piv. 

Sadne sladice
Školjke
Raca

OG: 1.040 - 1.060   |   FG: 1.000 - 1.010   |   IBU: 0 - 10   |   SRM: 3 - 7   |  ABV: 5.0 - 7.0 %   |   4 - 7 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA54

23          EUROPEAN SOUR ALE   /   EVROPSKO KISLO PIVO





Witbier   /   Belgijsko Pšenično

Zelo okusno, osvežujoče in lahkotno pšenično pivo.

Začimbe (koriander, pomarančni olupki), ki so običajno dodane pivu, poskrbijo za 
zelo pestre arome piva, ki se jim pridruži še rahla pikantnost, ki spominja na poper. 
Okus je izjemno osvežilen, včasih z rahlo kiselkastim zaključkom. Svetle slamnate 
barve in z zelo kompaktno kompaktno belo peno, ki je dokaj obstojna.

Približno 400 let star stil, ki izvira iz Belgije in je skorajda izumrl po 2. svetovni vojni.

Solata
Morska hrana

OG: 1.044 - 1.052   |   FG: 1.008 - 1.012   |   IBU: 8 - 20   |   SRM: 2 - 4   |  ABV: 4.5 - 5.5 %   |   8 - 12 °C

Belgian Pale Ale   /   Belgijsko Svetlo

Mnogo lahkotnejše pivo od ostalih belgijskih stilov, z rahlo sadnimi notami in 
zmerno grenkobo.

V aromi prevladuje slad, ki ponudi note toasta, lešnikov, karamele in morda celo 
medu. Nizka stopnja hmelja, ki se lepo ujema s poprastimi fenoli. Slad igra glavno 
vlogo tudi v okusu in lepo sovpada z aromami, ki smo jih navedli. Pivo je kljub 
kompleksnim sladnim karakteristikam primerno uravnoteženo. Jantarno-bakrena 
barva s kremasto belo glavo, ki ni preveč obstojna.

Belgijsko pivo, pri katerem se čuti močan britanski vpliv, sploh pri uporabi kvasa 
in hmelja.

Prekajene 
mesnine
Testenine

OG: 1.048 - 1.054   |   FG: 1.010 - 1.014   |   IBU: 20 - 30   |   SRM: 8 - 14   |  ABV: 4.8 - 5.5 %   |   8 - 12 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA56

24          BELGIAN ALE   /   BELGIJSKI ALE



Bière de Garde   /   Bière de Garde

Alkoholno močno in kompleksno pivo, pri katerem glavno vlogo igra slad.

V pivu prevladujejo sladne arome kruha in toasta, hmeljnih not je izredno malo 
ali pa jih sploh ni. Obstajajo tri verzije stila, zato se lahko odtenki barve gibljejo 
od zelo svetlih pa do rjavih. Tudi v okusu prevladuje slad, kompleksnost okusov 
pa se ponavadi stopnjuje s temnejšo barvo. Solidna glava bele barve in srednja 
obstojnost.

Ime stila v prevodu pomeni “Pivo, ki je bilo shranjeno.” Izhaja iz severa Francije, kjer 
so ga varili v času zgodnje pomladi in ga pili v toplejših mesecih.

Žar
Jagnjetina
Perutnina

OG: 1.060 - 1.080   |   FG: 1.008 - 1.016   |   IBU: 18 - 28   |   SRM: 6 - 29   |  ABV: 6.0 - 8.5 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA57

24          BELGIAN ALE   /   BELGIJSKI ALE



Belgian Blond Ale   /   Belgijski Zlati Ale

Srednje močno, zlato ale pivo, s subtilnim sadno-pikantnim kvasnim karakterjem.

Nežne zemeljske in pikantne note se lepo mešajo z sladkim sladnim karakterjem, 
ki naglasi kvasne fenole in sadne estre. V aromi je zelo prisotna sladkoba, ki vso to 
subtilnost naredi še bolj kompleksno. Telo je zlato in navadno zelo čisto, prekriva 
pa ga velika, gosta in kremasta bela ali rahlo umazano bela pena. Okus je gladek, 
kjer hmeljna grenkoba poskrbi za lepo ravnovesje med sladkim in grenkim. Na 
jeziku je moč zaznati tudi nežno karamelno sladkobo, ki pa je tako kot celoten stil, 
subtilna. Karbonizacija je srednje visoka do visoka, v ustih pa je moč občutiti tudi 
nežno alkoholno toplino, a vseeno deluje kremno. 

Ale pivo, ki pa je zaradi svojih nežnih lastnosti dokaj podobno lagrom. Ne mešajte 
jih z blond pivi belgijskih Trapistov, saj tisti ne spadajo v ta stil. 

Ribe
Jagnjetina
Piščanec

OG: 1.062 - 1.075   |   FG: 1.008 - 1.018   |   IBU: 15 - 30   |   SRM: 4 - 7   |  ABV: 6.0 - 7.5 %   |   4 - 7 °C

Saison   /   Saison

Svetlo, osvežujoče, zelo suho in srednje grenko pivo s svojo značilno pikantnostjo.

Zelo aromatično pivo, z notami citrusov, predvsem cvetlic, klinčkov, zelišč in popra. 
Okus se ujema z aromo, pogosto je tudi rahlo kiselkast. Hmelja je v pivu manj, 
glavno vlogo igra kvas. Pivo močne karbonizacije, ki je zlato-oranžne barve z zelo 
obstojno belo glavo, ki na kozarcu tvori značilno čipko.

Stil piva izvira iz belgijsko-francoske meje, kjer je bilo zelo priljubljeno na kmetijah, 
saj je odlično odžejalo.

Prekajene 
mesnine
Divjačina

OG: 1.048 - 1.065   |   FG: 1.002 - 1.008   |   IBU: 20 - 35   |   SRM: 5 - 22   |  ABV: 5.0 - 7.0 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA58

25          STRONG BELGIAN ALE   /   KREPKO BELJGIJSKO PIVO



Belgian Golden Strong Ale   /   Belgijski Krepki Zlati Ale

Svetlo, zelo karbonizirano in alkoholno močno belgijsko pivo.

Močne arome sadnih estrov, kjer prevladujejo hruške, pomaranče in jabolka. 
Na vonju navadno začutimo višjo stopnjo alkohola in značilno pikantnost. Okus 
je mešanica sadnih, pikantnih in alkoholnih karakteristik, ki so uravnotežene s 
sladom in grenčico, ki izhaja iz hmelja in fenolov. Rumene-zlate barve z zelo močno 
karbonizacijo in izjemno obstojno, polno, belo glavo.

Stil izvira iz Belgije, kjer je bil ustvarjen kot alternativa lahkotnim Pilsnerjem. Na 
pivskih etiketah je pogosto upodobljen hudič, kot poklon najbolj znanemu primerku 
(Duvel), čigar ime pomeni hudič.

Pekoče
Kitajska hrana
Perutnina

OG: 1.070 - 1.095   |   FG: 1.005 - 1.016   |   IBU: 22 - 35   |   SRM: 3 - 6   |  ABV: 7.5 - 10.5 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA59

25          STRONG BELGIAN ALE   /   KREPKO BELJGIJSKO PIVO



Trappist Single   /   Trapistovsko Enojno

Svetlo, grenko, visoko atenuirano in močno karbonizirano Trapistovsko pivo, ki 
odlično predstavlja sadno-pikanten kvasni karakter trapistovskih piv s podporo 
sladke sladne palete. 

Kvas poskrbi za sadno-pikantne vonje, kateremu družbo delajo še cvetlične, 
citrusne in zeliščne hmeljne arome. V ozadju je moč zaznati tudi sladno osnovo, ki 
spominja na med. Pikantni fenoli se prikažejo le v najboljših primerkih, medtem ko 
je aroma žvečilnega gumija neustrezna za ta stil. Telo je svetlo rumeno do zlatkasto, 
običajno dokaj čisto, z obstojno, srednje veliko glavo, ki riše značilno čipko. Okus je 
saden, hmeljnat, grenek in suh. Slad nam pričara nekaj medu ali biskvitu podobne 
okuse, estri pa pričarajo celo stojnico sadja, od jabolk, hrušk, breskev, pomaranče, 
grenivke, in še bi lahko naštevali. Zaključek požirka je suh, alkohol ne sme biti 
prisoten, karbonizacija je srednja do visoka. 

Gre za najlažjega izmed trapistovskih piv, katerega menihi uporabljajo za vsakdanje 
pitje ob obroku, zato mu pravijo tudi »menihovo pivo«. 

Ribe
Solata
Piščanec

OG: 1.044 - 1.054   |   FG: 1.004 - 1.010   |   IBU: 25 - 45   |   SRM: 3 - 5   |  ABV: 4.8 - 6.0 %   |   8 - 12 °C

Belgian Dubbel   /   Trapistovsko Dvojno

Trapistovsko pivo rdečkasto-jantarne barve z močno sladno hrbtenico in aromami 
suhega sadja.

Arome so izjemno kompleksne, note čokolade, karamele, rozin, sliv in banan. 
Fenoli pa poskrbijo za značilno pikantnost, ki spominja na poper in klinčke. Ima 
dokaj polno telo, pookus pa deluje zelo suho. Pivo je navadno bakrene barve z 
rdečkastim odtenkom. Močno karbonizirano in s kremasto glavo.

Stil piva izvira iz srednjeveških samostanov, moderne različice so se začele pojavljati 
v 19. stoletju.

Pekoče
Govedina
Perutnina

OG: 1.062 - 1.075   |   FG: 1.008 - 1.018   |   IBU: 15 - 25   |   SRM: 10 - 17   |  ABV: 6.0 - 7.6 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA60

26          TRAPPIST ALE   /   TRAPISTOVSKI ALE



Belgian Tripel   /   Trapistovsko Trojno

Svetlo, rahlo pikantno, suho in alkoholno močno trapistovsko pivo, ki ga zaznamuje 
zaokrožen sladni okus in primerna grenkoba.

Pivo ponuja kompleksen skupek pikantnih arom, nekaj sadnih estrov, kjer 
prevladuje banana in zelo rahle hmeljne note. Tudi po okusu je malce pikanten, 
rahlo alkoholen in ponuja lepo zaokrožene karakteristike sladu. Navadno je 
rumene ali zlate barve z močno karbonizacijo in zelo obstojno kremasto peno.

Stil piva naj bi nastal v belgijski trapistovski pivovarni Westmalle.

Sir
Testenine
Morski sadeži

OG: 1.080 - 1.120   |   FG: 1.016 - 1.030   |   IBU: 50 - 100   |   SRM: 10 - 19   |  ABV: 8.0 - 12.0 %   |   8 - 12 °C

Belgian Dark Strong Ale   /   Belgijski Temni Krepki Ale

Temno, kompleksno in močno belgijsko pivo v katerem se prepletajo izjemni okusi 
slada, arome temnega sadja in malce začinjen pridih.

Aroma je kompleksna, zazna se sladkoba slada, precej estrov in alkohola. Pogoste 
so note rozinov, slive in fige. Okus je podoben aromi in dokaj sladek, vendar tudi 
s pomočjo alkohola še vedno uravnotežen. Hmelja je zelo malo in ga navadno ne 
opazimo. Bakrene barve z velikansko in obstojno peno.

Skorajda vsak primerek je unikat, navadno zvarjen v zelo omejenih količinah. 
Pogosto se ga imenuje tudi trapistovski Quadruple.

Perutnina
Govedina
Sadne sladice

OG: 1.080 - 1.120   |   FG: 1.016 - 1.030   |   IBU: 30 - 60   |   SRM: 8 - 15   |  ABV: 8.0 - 12.0 %   |   12 - 14 °C

PIVOPIS.SI: STILI PIVA61

26          TRAPPIST ALE   /   TRAPISTOVSKI ALE




	1          STANDARD AMERICAN BEER
	American Light Lager
	American Lager
	Cream Ale
	American Wheat Beer
	2          INTERNATIONAL LAGER

	International Pale Lager
	International Amber Lager
	International Dark Lager
	3          CZECH LAGER

	Czech Pale Lager
	Czech Premium Pale Lager
	Czech Amber Lager
	Czech Dark Lager
	4          PALE MALTY EUROPEAN LAGER

	Munich Helles
	Festbier
	Helles Bock
	5          PALE BITTER EUROPEAN BEER

	German Leichtbier
	Kölsch
	German Helles Exportbier
	German Pils
	6          AMBER MALTY EUROPEAN LAGER

	Märzen
	Rauchbier
	Dunkles Bock
	7          AMBER BITTER EUROPEAN BEER

	Vienna Lager
	Altbier
	Pale Kellerbier
	Amber Kellerbier
	8          DARK EUROPEAN LAGER

	Munich Dunkel
	Schwarzbier
	9          STRONG EUROPEAN BEER

	Doppelbock
	Eisbock
	Baltic Porter
	10          GERMAN WHEAT BEER

	Weissbier
	Dunkles Weissbier
	Weizenbock
	11          BRITISH BITTER

	Ordinary Bitter
	Best Bitter
	Strong Bitter
	12          PALE COMMONWEALTH BEER

	British Golden Ale
	Australian Sparkling Ale
	English IPA
	13          BROWN BRITISH BEER

	Dark Mild
	British Brown Ale
	English Porter
	14          SCOTTISH ALE

	Scottish Light
	Scottish Heavy
	 Scottish Export
	15          IRISH BEER

	Irish Red Ale
	Irish Stout
	Irish Extra Stout
	16          DARK BRITISH BEER

	Sweet Stout
	Oatmeal Stout
	Tropical Stout
	 Foreign Extra Stout
	17          STRONG BRITISH ALE

	British Strong Ale
	Old Ale
	Wee Heavy
	English Barleywine
	Blonde Ale
	American Pale Ale
	19          AMBER AND BROWN AMERICAN BEER

	American Amber Ale
	California Common
	American Brown Ale
	20          AMERICAN PORTER AND STOUT

	American Porter
	American Stout
	Imperial Stout
	21          IPA

	American IPA
	22          STRONG AMERICAN ALE

	Double IPA
	American Strong Ale
	American Barleywine
	Wheatwine
	23          EUROPEAN SOUR ALE

	Berliner Weisse
	Flanders Red Ale
	Oud Bruin
	Lambic
	Gueuze
	Fruit Lambic
	24          BELGIAN ALE

	Witbier
	Belgian Pale Ale
	Bière de Garde
	25          STRONG BELGIAN ALE

	Belgian Blond Ale
	Saison
	Belgian Golden Strong Ale
	26          TRAPPIST ALE

	Trappist Single
	Belgian Dubbel
	Belgian Tripel
	Belgian Dark Strong Ale

