1. V desetistupňovém pivu se hladina alkoholu pohybuje v rozmezí?
a) 3–4 %
b) 6–7 %
c) 9–10 %
2. Fám okolo piva je mnoho (rostou po něm pivní pupky apod.). Samotné pivo je velmi

prospěšné našemu zdraví. Ideální dávka jsou dva půllitry pro muže a dvě třetinky pro
ženy každý den. Tipněte si, kolik má kalorií…
a) kolem 100 kcal (přibližně 420 kJ)
b) kolem 200 kcal (přibližně 840 kJ)
c) kolem 350 kcal (přibližně 1470 kJ)
3. Kdo je patronem sladovníků a pivovarníků?
a) sv. Jan
b) sv. Václav
c) sv. Jiří
4. S pivem souvisí jedna z méně častých úzkostných poruch – takzvaná cenosillicafóbie.

Co je to?
a) chorobný odpor ke zvětralému pivu
b) strach z pivní pěny
c) strach z prázdné sklenice od piva
5. V Londýně, konkrétně přímo v baru Bierodrome, prodávají lahvové pivo Vielle Bon

Secours. Zkuste odhadnout kolik stojí toto nejdražší pivo na světě.
a) cca 1.000 dolarů
b) cca 100 dolarů
c) cca 10.000 dolarů
6. Za kolébku piva se považuje….., oblast tzv. úrodného půlměsíce mezi řekami Eufratem

a Tigridem.
a) Mezopotámie
b) Čína
c) Egypt
7. Prvními profesionálními sládky byly výhradně ženy. Je toto tvrzení pravdivé?
a) ano
b) ne

8. Chmel, který dodává pivu aroma a výrazně hořkou chuť, pochází z popínavé rostliny

příbuzné:
a) vinné révě
b) konopí
c) fazolu
9. Které prospěšné látky obsahuje pivo?
a) vitamíny skupiny B
b) etanol a metanol
c) endorfiny
10. Být řidičem a dát si pivo? V dnešní době už to není vůbec problém. Víte, kolik může

„nealko pivo“ obsahovat alkoholu?
a) 0 %
b) až 0,05 %
c) až 0,5 %
11. Jaký je rozdíl mezi pivem černým a tmavým?
a) žádný
b) tmavé je pivo bavorské, černé flekovské
c) černé se vaří z tmavého sladu, tmavé je obarvené černé
12. Slad se dělá převážně z:
a) ječmene
b) rýže
c) kukuřice
13. Alkohol v pivu vzniká:
a) kvašením
b) vařením
c) přidáním lihu
14. Doporučená teplota piva "ze sedmého schodu" je:
a) 3-5 °C
b) 4-6 °C
c) 6-8 °C
15. Jaký je rozdíl mezi sládkem a sladovníkem?
a) žádný
b) sládek dělá pivo, sladovník je síto na cezení sladu
c) sládek je nadřízený sladovníka

