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aško pivovarstvo je utemeljeno na ljubezni do žlahtne pijače. Pionirski 
začetki pripadajo lectarju in medičarju Franzu Geyerju. Ljubezni se kmalu 
pridruži znanje. Poslovnež in razvojnik, izrazito slovensko usmerjeni 

pivovarnar Simon Kukec, že pred iztekom 19. stoletja uveljavi 
novo vrsto piva in prvo pivsko znamko – Termalno pivo. 

V 20. stoletju se pivo iz Laškega pije vse do Indije! Vojne 
vihre in gospodarska kriza seveda vplivajo na razvoj, a ga ne 
prekinejo. Tudi ko je leta 1944 pivovarna zbombardirana 

do tal, se pivovarski duh ne ukloni – že prvo leto po osvoboditvi steče 
proizvodnja. Do konca 80-ih let se Pivovarna Laško z lastnimi sredstvi in 

znanjem povzpne na prvo mesto med pivovarnami takratne 22-milijonske 
države. Leta 1990 prvič proda prek 1,300.000 hektolitrov piva.

Vstop v 21. stoletje zaznamujeta osamosvojitev in evropsko povezovanje. Na začetku 
sicer terjata svoj davek, a po zmogljivosti in tehnično-tehnološki plati povsem 
konkurenčna proizvodnja se kmalu lahko meri z največjimi.

Ponosni dediči ene najdaljših tradicij pivovarstva se zavedamo, da živimo v času, 
katerega edina stalnica so spremembe. Tehnologij, znanja, strategij, trgov, poslovnih 
in nakupnih navad. Kljub turbulentnemu obdobju pa samozavestno nadaljujemo pot 
naših prednikov in sledimo zadanim ciljem.

LJUBEZEN IN ZNANJE 
že od leta 1825

Simon Kukec
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TEHNOLOGIJA
JE BIBLIJA 

 

rojstni list – vsako pivo ima 
do potankosti predpisano celotno 
pot od varjenja, prek alkoholnega 

vrenja, zorenja do polnjenja. 
Laški postopek zagotavlja zdaj že 

pregovorno kakovost. 
 

tradicionalna receptura 
– nič hitenja in pospeševanja, nič 
skrajševanja postopkov varjenja, 

alkoholnega vretja in zorenja.
Laško pivo zori najmanj

3 do 4 tedne. 

VODA
JE SRCE 

 

mineralna sestava – izvor 
pod nepropustnimi globinskimi 

kameninami v področju neokrnjene 
narave zagotavlja dolgoživo svežino 

in kakovost. Laška voda daje zato 
pivu poseben in izrazit okus.

Že stoletja.

HMELJ 
JE DUŠA

 

aromatične avtohtone 
sorte – slovenski hmeljarji 

vzgajajo zeleno zlato vrhunske 
kakovosti. Aurora, Celeia in  

Savinjski golding so pivske začimbe,
ki plemenitijo vse vrste našega 
piva, vsako v drugem razmerju. 

Poskrbijo za tisti posebni, 
laški presežek v okusu, aromi, 

karakterju.

asi se sicer spreminjajo, vse hitreje in vse bolj. A pivovarstvo, tisto, ki spoštuje 
primarno znanje, tisto, ki pivo časti kot naravno živilo, se pravi tisto žlahtno 
pivovarstvo, ki ga goji Pivovarna Laško, ob vsem upoštevanju napredka prisega na 
starodavno izročilo mojstrov pivovarjev:  

Č

PIVOVARSKA ZAVEZA



KAKOVOST
ZMERAJ ZMAGA

Odlično pivo je rezultat odličnosti na vseh 
področjih: od izbire surovin, tehnoloških 

postopkov, proizvodnje, distribucije, prek 
stika s poslovnimi partnerji in potrošniki 
do odnosov med zaposlenimi, vpetosti v 

skupnost, odgovornosti do okolja. 



Kakovost mu zagotavljamo z 
naravnim virom: voda iz laškega hribovja;

izbranimi surovinami: slad, hmelj, pivski kvas;
dovršeno proizvodno tehnologijo.

pivo je živilo 

VODA je ključnega pomena za karakter in kvaliteto 
piva. Prihaja iz okoliških hribov in slovi po vrhunski 
kakovosti – mikrobiološko neoporečna, kristalno čista in 
z nizko vsebnostjo karbonatov daje laškemu pivu vseh 
vrst poseben in izrazit okus. Ohranjanje njenih naravnih 
lastnosti je ena naših temeljnih zavez.

SLAD, osnovno surovino za izdelavo piva, dobimo s 
kaljenjem ječmena v sladarni. Različne vrste slada (svetli, 
karamelni, barvni ...) so namenjene varjenju različnih 
vrst piva. Za izdelavo slada se uporablja predvsem 
dvoredni jari ječmen, katerega klas je sestavljen iz dveh 
pravilnih redov zrn enake velikosti, bogatih s škrobom. 
Naloga kaljenja je aktivirati že obstoječe in še na novo 
ustvariti potrebne encime, ki so glavni akterji v procesu 
varjenja piva.

HMELJ daje pivu značilno prijetno aromo in osvežilno 
grenkobo. Kot pivska začimba pridejo v poštev samo 
neoplojeni ženski cvetovi. Še vedno uporabljamo 
izključno najkakovostnejši slovenski hmelj svetovno 
znanih sort.

PIVSKI KVAS je nujno potreben za potek alkoholnega 
vrenja. Uporabljamo Saccharomyces carlsbergensis oz. 
kvasovke spodnjega vrenja (kvasovke tipa lager).

TEHNOLOGIJA proizvodnje piva je 5-fazni proces: 
varjenje oz. proizvodnja hmeljene pivine, alkoholno 
vrenje, zorenje piva, filtracija piva, polnjenje piva.



Kakovost mu zagotavljamo z dejavnim sodelovanjem pri projektih, 
s katerimi se istovetimo oz. si z njimi delimo vrednote, 

na športnem, kulturno-umetniškem, vzgojno-izobraževalnem, naravovarstvenem
področju v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. 

pivo je druženje

VPETOST V MESTO Pomagamo pri obnovi stavbne 
kulturne dediščine in vlagamo v infrastrukturo, 
podpiramo delovanje lokalnih športnih in kulturnih 
društev, tradicionalno tudi mažoretk in godbe na pihala, 
ter Društvo laških pivovarjev in sladarjev, vsako leto 
organiziramo festival Pivo in cvetje.

ZLATOROGOVA TRANSVERZALA PONOSA je 
najobsežnejša sredogorska obhodnica, v katero so 
vključeni planinski domovi in društva, podpira pa jo 
Planinska zveza Slovenije. Več na www.gremovhribe.si. 

ŠPORT NA VSEH RAVNEH Tradicionalno so »naši« 
rokometaši, košarkarji in nogometaši, s ponosom 
že od ustanovitve podpiramo Olimpijski komite 
Slovenije, in kolikor je mogoče, pomagamo klubom in 
posameznikom z obetavnimi rezultati.

ZA OKOLJE Voda je naš prvobitni stik z naravo. Ker se 
zavedamo njene ranljivosti in ker jo želimo čim bolj 
neokrnjeno zapustiti prihodnim rodovom, je ekološka 
misel del vseh naših proizvodnih procesov in dejanj (eno 
od njih je npr. naložba v čistilno napravo). 

PIJMO ODGOVORNO Pretiran vnos alkohola škoduje 
tako socialnim kot psiho-fizičnim zmožnostim in 
nenazadnje zdravju. Na to vedno znova opozarjamo 
in dodajamo: Pitje piva je eden lepših ritualov – do 
popolnega izraza pride ravno z zmernim, odgovornim 
uživanjem. 

TRUD SE POPLAČA Dolgoživost našega pivovarstva je 
povezana s stalnim napredovanjem v kakovosti. Zanjo 
smo doslej dobili že kopico priznanj, med drugim več 
medalj za kakovost Monde Selection (prvo leta 1976 za 
pivo Zlatorog in zaenkrat zadnjih pet leta 2014).







mamo vodo – kristalno čisto, izjemne kakovosti. Imamo dediščino – pivo je prišlo v 
Evropo že v starem veku. Imamo tradicijo – v Laškem varimo pivo skoraj 190 let. In 
imamo ljudi – z znanjem, ljubeznijo, s pripadnostjo.

Ti štirje elementi so temelj, ki nam od samega začetka omogoča samozavestno 
sprejemanje in udejanjanje smelih načrtov. 

Ob tem pa nikakor ne gre pozabiti, da smo tu, ker nam stojite ob strani vi, kupci 
naših izdelkov. Skupaj sledimo željam in potrebam ljubiteljev piva – zagotavljamo jim 
tradicionalni okus, edinstveni pivski užitek, ki ga zlahka prepoznajo. Tudi zaradi skrbno 
vzpostavljene znamke Laško, sodobne, priročne embalaže, sveže, zapomljive podobe. 
 
Z vsem, vsakdanjim delom in načrtovanjem prihodnosti, pa še vedno stremimo k 
istemu cilju: zagotoviti zadovoljstvo potrošnikom, kupcem, zaposlenim in delničarjem. 

DOBRO BLAGO SE …

I



2012



Svetlo pivo kristalne bistrosti, polnega in osvežilnega 
okusa, goste pene in svojske hmeljne grenkobe. 

Rezultat najboljših surovin, najnovejše tehnologije in tradicionalne recepture. 
Edinstven karakter, nespremenjen že desetletja. Takšen, kakršnega so pili

že naši dedki in babice. 

Rekorderja (po dolgoživosti in prodajnih rezultatih) si lahko v izbranih lokalih
po Sloveniji privoščite točenega, v našem posebej oblikovanem vrčku.

LAŠKO ZLATOROG. 
TRADICIONALNO VODILNO PIVO. 

ZLATOROG
naj bi dobil ime na predlog pisatelja Janeza 

Jalna, ko je med pohodom na Triglav 
primerjal kralja alpskega sveta (zlatoroga) 

s kraljem piva (laškim). Že pred letom 1939 
so tako termalno temno pivo, ki je imelo 

16 % ekstrakta, poimenovali – ZLATOROG. 
Kot standardna »dvanajstica«, znana še danes, 

se pojavi leta 1957 (v zapisih že 1953). 

ORIGINAL
je oznaka piva, ustvarjenega

po lastni recepturi.

TOČENO PIVO
se je uveljavilo v začetku 20. stoletja in 
vse do danes velja za najbolj pristno in 

»uživaško« pitje piva – tako zaradi tradicije 
kot svežine in naravnega okusa. Tudi pri 

nas ima pomembno mesto, zato smo zanj 
izdelali prav poseben vrček. 

PENA
je zelo pomembna, saj pivo varuje pred 

zunanjo temperaturo, pivcu pa daje splošen 
vtis o pivu (grenčica, okus, vonj). Tisti, ki 

pene ne marajo in nalivajo pivo do roba, so 
torej prikrajšani za celovito pivsko izkušnjo. 

KOZAREC
Pivo mora ohraniti svoje lastnosti ves čas 
pitja – zato ga pijte iz kozarcev z debelim 

steklom (le-ta služi kot izolator pred zunanjo 
temperaturo). Najbolj primerni in priljubljeni 

so vrčki (»krigle«), uporablja pa se tudi 
kozarce na pecljih, tako da roka, ki drži 

kozarec, ne segreva piva. 

EMBALAžA
Leto 1968 je pomemben mejnik na področju 

embaliranja – prehod z lesenih zabojev za 
steklenice na plastične. Leta 1987 smo prvi 
v nekdanji državi ponudili pivo v pločevinki. 
Leta 2013 predstavimo priročen zabojček 

za 10 steklenic, ki že konkurira
priljubljenim »six packom«.

Nespremenjeni ,  vedno isti  specif ični  okus,
saj  priprava zvesto sledi  stari  recepturi .

Vsebuje

4,9 vol %
alkohola

POSTREžBA:
pivni podstavek,
točeno v vrčku,

v steklenici
s pecljatim

kozarcem 0,3 l

TEmPERATURA:
6–8 °C
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Svetlo pivo z izraženo sladno noto
in milejšo grenčico. Prefinjeno hmeljno aromo

dajejo aromatične sorte hmelja.

Dobrodošlo zlasti ob posebnih priložnostih: obed s prijatelji,
zaključek poslovnega sestanka ... pa tudi za

sproščen večer v najljubšem lokalu. 

Za pivopivce, ki radi sežejo po pivu bogatega, a polnejšega okusa.

LAŠKO CLUB. 
PIVO (PO)POLNEGA KARAKTERJA. 

PREMIJSKA KAKOVOST
Ne gre za vrsto piva, bolj za trženjski izraz,

s katerim se »posebno« premium loči
od »navadnega« lagerja.  

ZAKON O ČISTOSTI PIVA
Reinheitsgebot (1516) predpisuje, da se za

pivo lahko uporabijo le voda, ječmen in hmelj.
Tega tradicionalnega nemškega pivovarskega 
zakona se še danes držimo, bavarski pivovarji 

pa se zavzemajo, da se ga uvrsti med Unescovo 
nematerialno dediščino, saj gre za najstarejši 

regulativ kakovosti živila.  

LEžAK/LAGER
Gre za pivo spodnjega vrenja, lahko je 

svetlo ali temno, rahlo, srednje ali močno 
zahmeljeno. Pije se hladno, natočeno v 

kozarec, s peno. Poznamo 3 osnovne vrste 
lager svetlega piva (dunajski, plzenski 

in dortmunski), ki se razlikujejo po trdoti 
vode,barvi in razgrajenosti slada, trajanja 

vrenja in zorenja. 

ROJSTNI LIST
Vsako Laško pivo nastaja po točno določeni 

recepturi. Ima namreč svoj rojstni list,
ki ga spremlja dobesedno od njive (hmelja) do 

steklenice (embalaže). V njem so natančno 
predpisani vsi tehnološki in nadzorni postopki. 

ZLATOROG ima bolj poudarjeno grenčico – 
radi rečemo, da je pivo z bolj poudarjenim 

karakterjem. CLUb je nekoliko milejši, z 
nežnejšo grenčico in s svetlejšo barvo.

PODOBA
Ker tudi pivo najprej vidimo, potem šele 

okusimo, je poleg stalno kontrolirane kakovosti 
samega piva izredno pomembna tudi njegova 

»obleka«. Z vstopom v EU smo temeljito 
posodobili celotno znamko, pri tem pa ohranili 

znake in simbole, ki so, tako kot pivovarstvo, del 
naše dediščine: tipografija in letnica kot izraz 

spoštovanja prvim laškim pivovarjem, zlatorog 
kot naš podpis, laški hribi kot naša zavezanost 

naravi, lilija kot naša pripadnost mestu in 
ljudem.  Že maja 2008 je sledilo prvo priznanje 

prenovi – nagrada CroPak za najboljšo tujo 
embalažo je dobilo naše Laško CLUb

v steklenici 0,33 l.

Pivo premium kakovosti ,  varjeno v skladu
z zakonom o čistosti  p iva .

Vsebuje

4,9 vol %
alkohola

POSTREžBA:
pivni podstavek,

s pecljatim
kozarcem 0,3 l

TEmPERATURA:
6–8 °C





ORIGINAL LIGHT
Naše lahko je nekaj posebnega, saj mu ne 

dodajamo vode, ko je že zvarjeno, ampak ga 
delamo po lastni recepturi: od začetka do 

konca je zvarjeno z manj alkohola. 

NARAVNA PIJAČA 
Vse vrste piva Laško se odlikujejo po značilni 
čistosti, polnem in rezkem okusu, gosti peni 
in hmeljni grenkobi. In po tem, da so povsem 

naravna pijača, brez kakršnihkoli umetnih 
arom, dodanih konzervansov …  

KONTROLA KAKOVOSTI 
Pivo je povsem naraven proizvod in živilo 

hkrati. Zahtevano kakovost dosegamo 
izključno z uporabo surovin vrhunske 

kakovosti, s predpisanimi tehnološkimi 
postopki ter strogim nadzorom proizvodnje. 

Kemijski in mikrobiološki laboratorij ter 
neposreden nadzor vsake proizvodne faze 
zagotavljajo varne, neoporečne izdelke – 

tudi z upoštevanjem »živilske« zakonodaje, 
tj. evropskih predpisov, državne zakonodaje 
in strogih internih predpisov (delujemo po 

sistemu HACCP). 

PARAMETRI KAKOVOSTI 
kemijski: % alkohola, % ekstrakta,
grenčica, barva, pH, CO2 (g/l), …

mikrobiološki: snažnost embalaže 
in opreme, prisotnost morebitnih 

mikroorganizmov v surovinah, polizdelkih
in izdelkih, trajnost piva, vzgoja

in nadzor kvasne kulture, …
organoleptični: ocenjevanje piva

s čutili, degustacija.

ZDRAVJU KORISTNO 
Znanstveniki so odkrili, da pivo v zmernih 

količinah pozitivno deluje na srce in ledvica, 
vsebuje veliko antioksidantov, koristi 

kostem. Kozarec piva lahko pomaga tudi pri 
razbremenitvi od stresa in napetosti. 

Svetlo pivo polnega okusa, nižje alkoholne in kalorične 
vrednosti, z oznako premium light. 

Tipični predstavnik evropskih vrst lahkega piva je prava rešitev za vse, ki si svojo 
najljubšo pijačo odtegujejo zaradi narave dela, predanosti aktivnemu športu, 
nadzorovanja telesne teže. (Mimogrede: Pivo v normalnih količinah ne redi.

Draži pa želodčno sluznico, kar lahko povzroča lakoto.)

Hladnega si brez kančka slabe vesti privoščite v močno ohlajenem kozarcu
ali pa kar iz steklenice. 

LAŠKO LIGhT. 
TAKO LAhKO.

Konkurenčna prednost:  poln okus
in nižja kalorična vrednost.

Vsebuje

3,0 vol %
alkohola

POSTREžBA:
pivni podstavek,
s kozarcem 0.2 l

TEmPERATURA:
6–8 °C
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Vrhunec pivovarskih veščin. 

Vsebuje

5,9 vol %
alkohola

POSTREžBA:
pivni podstavek, 

s pecljatim
kozarcem 0.3 l

TEmPERATURA:
7–9 °C

DARK LAGER
Od Kukčevega temnega laškega do 

današnjega LAšKO dARK se lahko pohvalimo 
z dolgo, nagrad polno zgodovino temnega 

piva, v kateri so glavni mejniki izredno cenjeni 
TERmALNI dEsERT, elitni ELIKsIR (dvojni bok) 

in pivo vseh piv, KRPAN (predstavnik
t. i. ječmenovega vina, barley wine). 

LAšKO dARK je dobitnik zlate medalje na 
svetovnem izboru piva monde selection

2011 in 2014. 
 

TEMNO LAŠKO 
Pivo porter so laški pivovarji varili že okoli leta 
1900. Zaradi pomislekov glede tujega imena 

so ga začeli imenovati temno laško pivo. 
bilo je močno, danes bi v njem namerili nekaj 

manj kot 18 % ekstrakta v osnovni sladici. 
sicer je porter (poznan tudi kot angleški stout) 
pivo vrste ale, temnorjave, skoraj črne barve z 
belim penastim vrhom. Praženi slad omogoča 
močne okuse kave z malo praženega kostanja 

in čokolade. 

POSTREžNA TEMPERATURA 
močno vpliva na kakovost – hladnejše je
pivo, manjša je karbonizacija, torej sta

manj izrazita tudi okus in vonj.
Nizke temperature prav tako omrtvičijo 

receptorje za okušanje in vonjanje.

OCENJEVANJE 
Ena najbolj uveljavljenih je metoda Freda 
Ekharta, ki ocenjuje pivo po 4 kategorijah 
(maksimalno skupno število točk je 20):

1. videz - videz in stabilnost pene; usedlina 
na dnu steklenice; videz piva v kozarcu;

2. vonj - vonj na splošno, buket, 
navzočnost vonja hmelja;

3. okus - kakovost hmelja; razmerje
slada in alkohola; karakter piva; okus,

ki ostane v ustih; gostota;
4. splošni vtis.

ROK UPORABE 
Včasih je veljalo, da je pivo trajno, dokler je 

bistro. To še vedno drži, a zakonodaja zahteva, 
da je rok uporabnosti časovno omejen. Končni 

datum vseh naših vrst piva je osnovan na 
dolgoletnih izkušnjah in pomeni, da vsaj do 
takrat naš izdelek, seveda pod normalnimi 

pogoji skladiščenja, ohrani prvotne lastnost.

Izvrstno temno pivo s svojsko aromo ter odtenkom 
karamelnega in barvnega sladu. 

Visok odstotek ekstrakta v osnovni sladici mu daje poln, harmoničen okus
z izrazito aromatično grenčico. Zaznamuje ga tudi višja vsebnost alkohola. 

Je elitno, desertno temno pivo.
V njem uživate ob posebnih trenutkih, ob izbrani družbi.

LAŠKO DARK. 
ZA SLADOKUSCE.





wEIZEN
Pšenično pivo poznajo v različnih 

oblikah tudi na severu Nemčije, v belgiji 
in na Nizozemskem. Posebno aromo 
mu daje pšenični slad, seveda pa kot 

vsako pivo vsebuje tudi ječmenov slad. 
Je mehkejše, slajše in drugačno od 

lagerjev. Ker se pri fermentaciji kvas
ne poleže, ni prosojno. 

 

ALE IN LAGER 
Piva zgornjega vrenja so razni ele-i, 

stout, ječmenovo vino, porter, določena 
pšenična piva. Zanje je značilno, da 

se kvasovke med vrenjem kopičijo na 
površini in da fermentirajo pri višjih 

temperaturah (15–24 °C).
Piva spodnjega vrenja so predvsem 

ležaki, dimljeno pivo in kameno 
pivo. Kvasovke po končanem vrenju 
sedimentirajo na dno vrelnih posod 
- fermentarjev, najbolje pa delujejo v 
temperaturnem razponu 5–13 °C. 

 

SKLADIŠČENJE IN LOGISTIKA  
Pivo je povsem naraven proizvod, 
v katerem so raztopljene hranilne 

snovi, zato zahteva skrbno rokovanje. 
Proizvajalec lahko pošlje na trg še tako 
dobro pivo – a kakovost se mu lahko 

zmanjša, čim se v verigi od proizvajalca 
do končnega porabnika pojavi šibki 
člen (tj. neznanje in nepoučenost).

Pivo je občutljivo na sončno
svetlobo in toploto ter velike 
temperaturne spremembe.

Hranimo ga torej v temnem in
hladnem prostoru (5–10 °C). 

Kakovostno pivo si zaradi svoje 
žlahtnosti to skrb nedvomno zasluži. 

KAPACITETE 
Laško ima kapacitete, ki omogočajo 
proizvodnjo in prodajo do 2 mio hl 

piva. Razlika v potrošnji piva v sezoni 
in nesezoni je precejšnja (2- do 

3-krat), zato so kapacitete zgrajene 
na maksimalno potrošnjo. Le tako 

lahko skozi vse leto zagotovimo izdelek 
standardne kakovosti. 

Nefiltrirano, pasterizirano pšenično pivo
z naravno usedlino neaktivnega kvasa.  

Je tudi manj hmeljeno kot ostali tipi piva z nizko karbonizacijo.
Posebej ga zaznamujejo motnost, kvasna usedlina in posebna nota. 

Okus milejše grenčice s poudarjeno zeliščno-sadno noto je primeren za ljubitelje 
manj grenkih vrst piva, ki osvežilnega napitka ne pijejo zgolj zaradi žeje. 

Postrežemo ga lahko z rezino limone.

LAŠKO PŠENIčNO. 
Z ZELIŠčNO-SADNO NOTO.

 Primeren ob dobri  hrani  za gurmane
in zahtevnejše p ivce . 

Vsebuje

5,6 vol %
alkohola

POSTREžBA:
pivni podstavek,

s kozarcem
0,5 l

TEmPERATURA:
8–10 °C





arjenje piva je že od nekdaj prava umetnost. Danes, ko je proizvodnja piva ena 
najbolj konkurenčnih industrij, kjer so glavni igralci nadnacionalne korporacije, 
trgovske franšize, ozaveščeni in zahtevni uporabniki, še toliko bolj. Na eni strani 
je zaveza – ohranjati žlahtnost in kakovost izdelkov, na drugi obveza – vzdrževati 
tehnološko in poslovno kondicijo. Laško ima oboje – tradicijo v delu in tradicijo v 
vztrajanju. 

Vse svoje znanje, védenje in ljubezen do pijače bogov razkrivamo v tejle zgodbi 
slovenskega pivovarja, vsebuje pa jih tudi vsak požirek kateregakoli piva iz Laškega. 

Sloves laškega pivovarstva bomo skrbno varovali tudi v prihodnje. Ponosni dediči 
tradicionalne recepture bomo vzdrževali kakovostno raven naših »paradnih konjev«, 
pogosto nagrajenih tudi v mednarodnem okolju, hkrati pa raziskovali in ustvarjali 
nove stile in okuse – stoletna pivovarska tradicija, konkurenčna tehnologija in 
enkratne osnovne surovine nas k temu dobesedno vabijo.

IZZIVOV NE (Z)mANJKA
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Minister za zdravje opozarja:
prekoMerno pitje alkohola škoduje zdravju!


