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Prva bežigrajska pivovarna Tektonik je ena najmlajših v Sloveniji.
Jan Pechanek je domači pivovar iz Čelakovic pri Pragi, količina piva je zelo omejena.

Pivovarna iz brazilskega mesta Ribeirão Preto vari običajni pilsen.

e vari piva, najame – pivovarno
←
Škotski
Traquir house
je verjetno
najstarejša še
delujoča mala
pivovarna.

Američani se bolj nagibajo k
izrazu craft brewery (obrtna).
Francozi in Valonci jim pravijo
brasserie artisanale ali microbrasserie, Nizozemci in Flamci
microbrouwerij ali ambachtelijke brouwerij, Čehi mikro
pivovary, Španci cerveceria
artesanal, Italijani birrificio
artigianale.
Države imajo precej različnih
definicij, v ZDA so omejeni z
letno količino in pojmi – majhen, neodvisen in tradicionalen. Manjša od craft brewery
je nanobrewery, enkratna
proizvodnja je omejena na
manj kot štiri sode – US beer

barrel ali 470 litrov. Nemška
zakonodaja, ki govori o malih
pivovarnah (kleinbrauerei),
našteva še pojme mikrobraurei, handwerksbrauerei, hausbrauerei in gasthof-brauerei.
Slednje so isto kot angleški
brew pubi, hišne pivovarne pa
so manjše od drugih, omejuje
jih letna količina zvarkov do
5000 hl, kar velja tudi za večino
drugih držav. Kljub številnim
velikim, srednjim in majhnim
pivovarnam imajo v Nemčiji že
več kot 900 mikropivovarn.
Japonska zakonodaja dovoljuje
letno proizvodnjo do 60.000
litrov.

↑
Pivovarji
Pelicon iz
Ajdovščine
so se
uveljavili v
zelo kratkem
času.

Carniola iz
Ljubljane s
proizvodnjo v
Žirovnici ima
zanimiv izbor
etiket.
↓

Na leto lahko zvari
le 200 litrov piva

Posebno poglavje so hišne ali
domače pivovarne, nekateri
jim pravijo tudi družinske.
Češka republika ima zelo stroge predpise, domači pivovar
Jan Pechanek iz Prage mora
imeti dejavnost prijavljeno pri
vladnem uradu za proizvodnjo
jedi in pijač na domači ravni.
Na leto sme zvariti največ 200
litrov piva, lahko ga spije v družinskem krogu ali s prijatelji,
nikakor pa ga ne sme prodajati. Omejitev glede prodaje je
vsekakor primerna, količina
pa je več kot skromna, saj sle-

herni malo večji ljubitelj piva
spije več od dovoljene količine. Gre torej le za simbolično
dejavnost.
V Belgiji poznajo poleg obrtnih
in mikropivovarn še tako imenovane hobby brouwerij. M.
Struyf je takšen nedeljski pivovar iz kraja Kapell-op-den-Bos,
enkratna količina zvarka sme
biti do 200 litrov. Specializiral
se je za družinske proslave, fantovščine, zabave sodelavcev iz
raznih podjetij in podobno.
Pivo polni v steklenice po 0,75
l. Četudi je proizvodnja omejena, ima več etiket kot kakšna
srednje velika pivovarna.

Marsikje po svetu, največ pa
v Franciji, ZDA, Belgiji in tudi
pri nas se pojavlja čedalje več
fantomskih pivovarn, angleško se jim reče contract brewery ali pogodbena pivovarna.
Zadeva je dokaj preprosta,
pivovarna, ki ne vari piva (!),
najame pivovarno, ki to počne.
Na steklenice nalepijo svojo
etiketo in posel je opravljen,
le še prodati ga je treba. Še
bolj drastična oblika je gipsy
brewery – ciganska pivovarna
(fantomska). Pivovarna, ki je
sploh ni, prodaja tuje pivo pod
svojo znamko.

Borivoj repe

↑
Rokovnjač iz Lukovice je
proslavil desetletnico.

