
Napoved dogodka: NAJ PIVA SLOVENIJE 2021

Vabimo vas na dogodek NAJ PIVA SLOVENIJE, ki se bo odvijal 18.6.2021 v Žalcu pri
Fontani piv Zeleno zlato.

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Inštitutom za hmeljarstvo in
pivovarstvo bo v sklopu dogodka NAJ PIVA SLOVENIJE izvedeno senzorično
ocenjevanje piv za znak kakovosti. Poleg GZS in IHPS se boste v ocenjevanju lahko
preizkusili tudi vi, preko digitalnih medijev in tako osvojili izjemne nagrade. Spremljajte
nas na naši Facebook strani in našem Instagram profilu, da ne zamudite te izjemne
priložnosti.

Pričakujemo vas s pestrim programom

Slavnostna podelitev nagrad za NAJ PIVA SLOVENIJE se bo odvijala pri fontani piv v
Žalcu. Na dogodku bo mogoče degustirati piva na stojnicah vseh pivovarjev, za dobro
vzdušje pa bo poskrbela Irena Vrčkovnik s svojim glasbenim nastopom!

Čas je, da spoznate slovenske pivovarje

S ponosom vam predstavljamo pester nabor slovenskih pivovarjev. Piva vseh lahko
tekom leta preizkusite na Fontani piv Zeleno zlato.

Domačija Haler
Domačija Haler je ena izmed najstarejših mikropivovarn v Sloveniji, iz vasi Olimje, kjer
varijo piva že več kot 25 let. Vsa njihova piva so nefiltrirana, nepasterizirana in brez
konzervansov, so polnega okusa in svežine. Po dolgih letih varjenja ležakov so zadnja
leta začeli proizvajati tudi piva zgornjega vrenja. V ponudbi imajo več različnih vrst piv v
katerih so izbrane vrhunske sestavine. Različne kombinacije sladov in hmeljev se



prepletajo v različnih vrstah piv, kjer poudarijo karakter in tip piva. Ker podpirajo
slovensko hmeljarstvo, v svojih pivih pretežno uporabljamo hmelj iz savinjske doline.

Na Fontani piv lahko poskusite njihovo zeleno pivo s konopljo

Tradicija pivovarne Haler sega v leto 1996, ko so kot ena prvih malih pivovarn v
Sloveniji začeli pivo ležak variti v Olimju pri Podčetrtku. Ponujajo ga na svoji domačiji,
kjer se ukvarjajo tudi s turistično dejavnostjo. Poleg klasičnih ležakov, svetlega in
temnega, imajo v ponudbi tudi sezonska piva zgornjega vrenja, radler z okusom limete
ter zeleno pivo s konopljo, ambasadorjevo pivo Fontane piv Zeleno zlato v letu 2021.
Pivo je varjeno po nemškem starograjskem receptu. Zeleno pivo s konopljo je ležak z
bolj izrazito hmeljno in konopljino aromo. Za grenčico v pivu poskrbijo arome hmeljev
Styrian Golding in Aurora iz Savinjske doline. V postopku hladnega hmeljenja pa so
uporabili hmelj Styrian Dragon in konopljo, ki pri zaužitju tega zelenega ležaka v ustih
ustvarita prijeten po okus. Njihov dobavitelj hmelja je kmetija Jan iz Spodnjih Grušovelj.
Poleg izbranih sort hmelja so pivu dodane skrbno izbrane sestavine ječmenovega
slada, kvasa in vode.

Omnivar Brewery
Omnivar je mikropivovarna iz obrobja Bežigrada, ki je odprla svoja vrata ob koncu leta
2017. Zaenkrat količina piva mesečno doseže okoli 5.000 L, oziroma 10.000 steklenic.
V pivovarni se redno vari pet različnih vrst piva, in sicer vienna style lager, red rye
session ale, NEIPA, saison ter oatmeal stout. Vsake toliko, ko imajo navdih, pa zvarijo
kakšno posebno pivo omejene izdaje, pri katerem se ne obremenjujejo preveč s
klasičnimi stili piva, ampak se prepustijo domišljiji. Od tod tudi izhaja njihovo ime
Omnivar; »omni« latinsko pomeni vse in »var«, ki je prvi del besede variti.

Na Fontani Piv lahko poskusite njihovo pivo, ki sliši na ime Šluk. Šluk je sveže in
lahko pivo, ki se zgleduje in premeteno imenuje po svojem slavnem bratu - pivu Kolsch
iz Kolna. Slovenski hmelj so nemški recepturi dodali samosvojo sadno aromo in Šluk je
postal pristen lokalec.



Stazione Parenzana je pivovarna, ki temelji na izkušnjah, znanju in idejah.
Pivo izdelujejo po klasični metodi, z najnovejšo opremo, ki zagotavlja boljši nadzor
naravnega postopka bistrenja piva.Tak princip jim omgoča večjo izbiro pri uravnavanju
okusa in arome piva, ter poskrbi,  da pivo ostane naravno.
Nadzirajo idealne pogoje za delovanje encimov in kvasa, vendar zavračajo filtracijo in
pasterizacijo pri pripravi piva.
V njihovi pivovarni strmijo h konstantnem poskušanju novih sort piva, tako klasičnih kot
specialnih.
Za njih je izdelava piva več kot le delo. Izdelava piva ni način zaslužka, je bogat in
zapleten svet okusov in občutkov, povezanih s hrano, zgodovino in kulturo. To je njihova
ideja, poskus prenašanja kulture piva in njenega razvoja.Rezultat teh idej je njihovo
pivo.

Njihovo P3 rdeče, jantasrni ležak pivo lahko poskusite na Fontani piv Zeleno zlato

Pivo bakreno-rdeče barve se predstavlja z nežno sladno aromo, kjer se pojavljajo
subtilne note karamele in piškotov. Sladkoba karamele v okusu je bolj prepoznavna,
uravnovesi pa jo srednje izrazita hmeljna grenkoba. Pivo, sicer srednje polnega telesa,
je precej ne izrazitega značaja z zelo preprostimi lastnostmi, ki ga naredijo lahkotnega
in pitnega.

Protagonist Beer



Protagonisti prihajajo iz Celja, odraščali pa so v kraju, kjer je bil vonj sladu osnovni
element zraka, kjer je bilo počitniško delo v pivovarni samoumevno, zbiranje pivskih
etiket, kozarcev, odpiračev in drugih s pivom povezanih predmetov pa sestavni del
življenja. Pivo je v njihovem genskem zapisu, zato ga varijo. Z izobraževanji in drugimi
dogodki pa sodelujejo pri širjenju kulture pitja piva. V njihovih pivih se prepletata
tradicija in inovativnost, so odraz spoštovanja preteklosti, hkrati pa izražajo drznost, saj
se ne bojijo raziskovati in stopati po svoji poti.

Aufbiks! je staro nemško pivo ali Altbier. Ta stil piva se je, imenu navkljub, rodil šele
leta 1838. Ker so ga s prestola pivskega kralja kmalu izrinili ležaki je postal v primerjavi
z njimi staro pivo. Njegovo značilno kruhasto sadno telo in karakter smo oblikovali s
tipičnimi nemškimi sladi, s sicer za stil netipičnim slovenskim hmeljem Savinjski Golding
pa so poskrbeli za primerno grenkobo ter nežne cvetlične tone, ki dajejo temu staremu
nemškemu stilu slovensko noto.  Gre za pivo zgornjega alkoholnega vrenja (ale),
vendar je zaradi posebnega postopka priprave, ki je sicer tipičen za ležake, zelo bistro.
Aufbiks! je svetlo pivo rdečkasto-rjave barve z razmeroma obstojno peno.  Zaradi nižje
alkoholne stopnje, sladno kompleksnega, vendar nežnega telesa ter harmoničnega
vonja in okusa je pivo zelo pitno.

Clef Brewery

V deželi na sončni strani Alp, dolina zelenega zlata. Sredi prostranih nasadov hmelja,
stara hmeljarska hiša. V hiši, pivovarna.Njena vrata odpira notni ključ, iz njenih pip teče
savinjsko craft pivo. Znotraj njenih zidov, s hmeljem prepleten poseben vonj, vonj
tradicije. Obnovljeno poslopje, skrbna izbira okoliškega hmelja in preizkušeni postopki
varjenja piva, spoštljivo prevzeti iz rok prejšnjih generacij. To je pivovarna Clef! Čemu
takšno ime? Edinstvenost kvalitetnega craft piva je plod pri garanega znanja,odločne
zagnanosti in zanesenjaštva ter ure in ure truda in raziskovanja. Prav tako je dobra
glasba rezultat podobnega procesa.Glasba pravzaprav daje ritem procesu nastajanja
piva; od hmeljarskih pesmi, ki se med vrstami savinjskega goldinga razlegajo po
Savinjski dolini, po taktu brnenja in šumenja cevi in sodov pivovarne, do trkanja
steklenic in kozarcev v dobri družbi in prijetnih melodijah. Pivo in glasba se prepletata,
pretakata - tudi v zgodbi mikropivovarne Clef brewery.



Čao sonček je lahkotno pivo srednjega telesa. Njegova hmeljskost je predvsem
odraz novih vrst Slovenskega hmelja, Stryan Dragon in Stryan Fox, ki uspevata v
neposredni okolici Žalca, njegova sladkost pa je plod posušene pomarančne
lupinice, ki se doda v pivino v fazi vrenja. Tako v ustih začutimo rahlo hmeljsko
grenčico in hkrati prijetno pomarančno sladkobo. Zaradi lahkotnih arom je še posebej
primeren za nezahtevne pivce. Lahkotno pivo narejeno iz sort lokalnega hmelja
Dragon, Fox in Aurora. Lahkega do srednjega telesa. Vonjamo črni ribez, limonsko
travo. Okus je lepo zaokrožen s sladkostjo pomaranč.

Turistična kmetija in pivovarna Flajs
V pivovarni Flajs za varjenje piva skrbi gospodar domačije Aleksander Flajs, ki je
pravnuk Jožefa Flajsa. Legenda pravi, da naj bi bil Jožef Flajs eden izmed tistih, ki je
našel zlatnik škrata Moderlina iz pravljice; Čarovnija na Žovneškem gradu. Aleksander
je znanje in izkušnje ob upravljanju domačije dolga leta nabiral v IHP Slovenije, kjer je
pridobil tudi certifikat NPK pivovar. Ljubezen in strast do varjenja piva sta bili tako
močni, da je svoje pivo varil kar doma v garaži, nato pa je poskrbel za srečanja
sorodnikov prijateljev, ki so pivo degustirali, analizirali in izpopolnjevali okus piva do
popolnosti. Aleksandrova desna roka je sin Jernej. Žena Urška in dvojčka Jan in Žan
prav tako skrbijo za tisoč in eno opravilo, saj le s složnim delom stvari tečejo nemoteno.

Štangar, Pale ale
Ime je pivo dobilo po močnih fantih, ki so nekdaj postavljali hmeljske drogove. Zlato
obarvani, srednje močni svetli Ale, je rahlo sadno sladek z uravnoteženim hmeljnim
zaključkom. Med fermentacijo dodani hmelj Styiran Kolibri mu doda sadni okus in
cvetno aromo, zaključek pa je svež, vabljiv in poln posebne energije.



Green Gold Brewing
Zeleno zlato je že od vsega začetka povezovalna nit pivovarne Green Gold Brewing.
Pivovarna, ki stoji v središču Spodnje Savinjske doline v Spodnjih Grušovljah, je že
desetletja povezana s hmeljarstvom. Predniki družine Rojnik so bili namreč tisti, ki so
pred več kot 120 leti zasadili prvi hmelj in tako začeli zgodbo, ki jo piše vsako pivo
Green Gold Brewing. Predniki bi bili ponosni, da družina Rojnik nadaljuje s pomembno
slovensko panogo, hmeljarstvom, in da glavnega akterja, hmelj, uporabljajo v odličnih
pivih. V teh je mogoče okusiti nepozabno kombinacijo tradicije, lokalne pripadnosti in
spoštljivega odnosa do zelenega zlata.

Dragon Slayer - Hazy Session IPA – Pivo je dobilo ime zaradi ogromne količine Styrian
Dragon hmelja v pivu. Zelo motna breskvina barva nas spominja na breskov sok.
Osvežilna aroma mandarine in pomaranče se odlično poda z lahkim telesom in nizko
karbonizacijo. Čeprav ima nizke vrednosti alkohola in kalorij, ohranja veliko okusa in
arom. Citrusni okus vam bo pomagal pokončati zmajevo žejo, ki vas je preganjala celi
teden. Potem pa je tu še Franci.

Franci bo všeč tradicionalnim in modernim pivcem, saj je svež, lahkoten, a še vedno
prijetno hmeljen.



Pivovarna Pelicon
Pivovarna Pelicon je neodvisna mikropivovara, ki deluje v osrčju Vipavske doline, v
Ajdovščini. Varijo piva, ki so nefiltrirana, nepasterizirana in polnega okusa - varijo takšna
piva, ki jih radi tudi sami pijejo.
Po letu priprav in testiranja so svoj prvi zvarek Pally (pale ale) poslali na trg novembra
2013. Najbolj so prepoznavni po pivu stila india pale ale z imenom the 3rd Pill (IPA), ki
je v letu 2014 dobil dve srebrni nagradi, portal Rate Beer.com pa ga je razglasil za
najboljše slovensko pivo. Poleg omenjenih varijo tudi druga piva, seznam se vztrajno
daljša.
V pivovarni Pelicon so osredotočeni na kvaliteto in kreativni razvoj novih receptov. Z
vsakim varjenjem želijo postati boljši in navdušiti čim več ljudi nad novim valom piva.

Out of China
Pivo je rdečkaste barve in bogatega okusa kljub svojim lahkim 4.5 %. Je odličen aperitiv
ali osvežitev. Vse kar smo prihranili pri alkoholu smo se oddolžili v hmelju. Kombinacija
različnih hmeljev pa oddaja arome marelice, melone in jagode. Svilnato polno telo mu
dajejo različni ječmenovi sladovi z dodatkom ovsenih kosmičev. Zaključi s fino grenčico
in kljub lahkotnosti zdrži dolgo v pookus.

Pivovarna Valjhun

Navdih za ime pivovarne Valjhun prihaja iz Prešernovega epa Krst pri Savici, v

katerem karantanski knez Valjhun, Kajtimarov sin, vodi pokristjanjevanje prebivalcev
poganske vere. Podobno kot je Prešernov Valjhun sveto verjel, da odrešitev prinaša le
krščanski nauk, v njihovi pivovarni verjamejo, da je edino pravo kraft pivo tisto, ki je
varjeno s strastjo, iznajdljivostjo in veliko mero natančnosti. Pivovarna, katere zgodba
se je začela v majhnih bakrenih kotlih na gradu Struga na Dolenjskem, je bila
zasnovana in je nastala pod vodstvom Kajtimirja Anžurja. Prav ste prebrali, lastniku
pivovarne je ime Kajtimir in je potomec največje slovenske plemiške družine Auersperg.
Zgodba sedaj dobiva smisel, kajne?



Božji bes! je navdahnjen z zadnjim dejanjem Krsta pri Savici, v katerem Črtomir v
imenu ljubezni do Bogomile prestopi v krščansko vero. S tem tako razjezi
staroslovanske bogove, da se njihov bes razlega širom po slovenskih dolinah. Tako je
nastalo pivo, zvarjeno na ognju, ki so ga zanetile Perunove strele, kotle pa napolnile
Živine solze. Pivo Božji bes! je svetli ol (pale ale) z naravnim CO 2 in vsebuje dva
najbolj popularna slovenska hmelja, štajerski Golding in Auroro. Uravnotežen, piten in
vse, kar lahko pričakuješ od piva, ki so ga prvič zvarili bogovi.

Pivovarna Kralj

Le dobrih 10 minut stran od mestnega vrveža Ljubljane, se v mirnem okolju na
majhnem hribčku nahaja več kot 150 let staro gospodarsko poslopje. Želja o prostoru,
kjer bi lahko Jure in Urška izražal svojo ustvarjalno žilico, je bila že močno zasidrana v
življenjski načrt. Zato sta se odločila, da ga rešita pred vplivom časa in vanj vdihnemo
novo življenje. Kot še vedno zaposlen varilec nerjavnega jekla je zvaril pivovarske
posode, fermentorje in ostalo opremo in sedaj postal tudi varilec piva, oziroma
pivovar.Ker sta želela lepo, slovensko in močno ime pivovarne, sta se odločila za Urškin

dekliški priimek. Tako še vedno nastaja, se razvija in počasi raste majhna ljubiteljska
pivovarna, v kateri bo nastalo še veliko zanimivega piva.

Green eyes - Slovensko svetlo ale pivo, ki ni zelene barve, je pa dobilo ime po zelenih
očeh pivovarja in njegove hčerke. Ker je tudi hmelj zelene barve, se ime še lepše ujame
s pivom. Slovenija je dežela hmelja, zato je pivovarjeva dolžnost, da zvari tudi pivo, ki
vsebuje slovenske žlahtne in aromatične sorte teh čudovitih storžkov. Tukaj so prisotni
kar trije hmelji, čisto na novo razviti na Inštitutu v Žalcu. Fox, Kolibri in Kardinal tako
poskrbijo za unikatno, rahlo sadno aromo s podnoto zelišč. Rahlo oranžne motne barve,
z nežno grenčico in polnega okusa pa to pivo izjemno lahkotno steče po grlu.



Pivovarna Rooster

Pivovarna ROOSTER je mikropivovarna na Lavrici blizu Ljubljane. Pravijo, da je njihova
edina skrb, da poskrbijo za vrhunsko pivo.

Rooster Malina je svetlo pivo zgornje fermentacije z dodatkom pravih malin. Dodane
maline poskrbijo za izrazit sadni okus, aromo ter atraktivno rdečkasto barvo. Pivo je s
4,5% alkohola lahkotnejša, izrazito sadna izbira za poletne dni.

Brewwood Craft Brewery

V mali pivovarni BREWWOOD trenutno variva z opremo za majhne serije piva, kar pa
nama omogočajo večjo možnost eksperimentiranja z okusi in različnimi stili piva. Ne
glede na velikost opreme strmiva h kvaliteti, zagotavljanju konstantnosti piva in
nenehnemu napredku ter izboljšavam. Kljub temu, da trg in pivci piva narekujejo svoj
tempo in svoje trende, si želiva v  izbor dodati tudi tiste stile piva, ki so nama domači in
rada v njih tudi sama uživava. Prav zato je trenutno v najini ponudbi že osem različnih
piv, katerim se bo kmalu pridružila še ena.

Quercus Alba (Juicy Pale Ale)



Pivo Quercus Alba je primerno za vse ljubitelje sadnih arom, ki ne marajo klasične
pale ale grenkobe v pivu. Tipičen, novodoben jucy pale ale z bogatimi citrusnimi
aromami in tropskim sadjem. Preprosto izredno piten in bo zagotovo všeč tudi
marsikateremu ljubitelju klasičnega pale ale piva.

The HumanFish Brewery
Pivovarna HumanFish. je kanon futr slovenske craft revolucije. Zase pravijo, da so
skoraj zrela pivovarna. Varijo v svoji "visoko tehnološki" pivovarni na Vrhniki in ko niso v
karanteni, svoje zvarke testirajo v Točilnici.

S.I.P.A.
Slovenska IPA s svojo izrazito karamelno hrbtenico in barvo angleških IPA piv
predstavlja popolno ravnovesje med nehoteno zvezo slovenskih in ameriških hmeljev.
Ravno dovolj grenka, da se lahko igra z modernimi IPAmi in ravno dovolj aromatična, da
si je želiš še več.

Frizi Beer kraft pivovarna

Družinska kraft pivovarna Frizi Beer,se nahaja v objemu haloških gričev. Tam varijo
lager & ale piva sadnih in zeliščnih okusov.



Ave Poetovio je pivo lahkotnejšega telesa in kar konkretno medenih značilnosti, ki še
posebej pridejo do izraza v aromi. Tudi v okusu pa ponuja kar nekaj značaja, mogoče
bolj po okusu ljubiteljev klasičnih ležakov.

Reset Brewery
Reset pivovarna je inovativna in tehnološko moderna butična pivovarna, ki ne sprejema
kompromisov pri kvaliteti piva. Z znanjem, delovno ekipo, vrhunskim servisom in
odzivnostjo so suvereno zakorakali na dinamičen trg craft piva v sredini leta 2020.
Oprema za proizvodnjo piva je prilagojena visokim zahtevam njihovega pivovarja z
nazivom Certificiranega Cicerona, ki v procesu varjenje piva zna izkoristiti malenkosti, ki
povprečno pivo ločijo od vrhunskega.
V proizvodnji so zavezani visokim standardom tehnološke dovršenosti, kvaliteti surovin,
optimizacije procesov, urejenosti in čistoče, kar je moč občutiti v kozarcu proizvedenega
piva.

Extra - Irish extra stout je temno, polno pivo, ki vas že v vonju pozdravi s praženimi
okusi kave, čokolade, kakava, nežne vanilije in karamele. Vsi tej vonji se lepo preslikajo
tudi v okus ob požirku, ko spolzi po grlu pa je moč zaznati tudi delikatni cv
etlični okus slovenskega hmelja Aurore in grenkobo hmelja Magnum. Ta poskrbi za
ravno prav suh požirek, saj lepo uravnovesi sladno sladkobo in praženost, ki jo
pričakujemo v tem tradicionalnem irskem stilu piva.



Barut Brewing and Blending Bevog Brewery
Mikro Pivovarna Bevog je plod zvedavosti in stremljenja k odkrivanju vedno novih in
svežih pivskih izkušenj, je rezultat entuziazma, ljubezni in elana. Do kulinarike in
okusov. In do razveseljevanja vseh, pivoljubiteljev. V Pivovarni Bevog varijo piva s
karakterjem in dušo. Njihov cilj je prestopanje mej znanega in ustaljenega.

V Bevogu so zelo kreativni in se ne držijo ustaljenih norm. Njihova piva oblikujejo po
svoje, kot vemo oni, da je prav. Stil piva, za katerega se odločijo, najprej razstavijo,
dodajo širok spekter pridobljenega znanja, ideje, poglede ter ga nato sestavijo in izpilijo
nazaj v svoje pivo, ki pa ni strogo zacementirano v predpisane okvirje posameznega
stila. Pri kreiranju receptov težijo k popolnosti in se odrekajo kompromisom, ki jih je žal
v moderni masovni proizvodnji daleč preveč. Povedano potrjujejo tudi z že dobljenimi
priznanji, nagradami in najpomembneje - z mnogimi super zadovoljnimi ljubitelji/cami
kraft piva.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite v petek, 18. 6. 2021 v Žalcu pri Fontani piv Zeleno

zlato na dogodku NAJ PIVO SLOVENIJE 2021 in preizkusite izjemna slovenska piva.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!


