
Otázky - test 

 

1. Ako je definované pivo podľa  Potravinového kódexu ? 

a) Pivo je nízkoalkoholický penivý nápoj, vyrobený z vody, sladu a chmeľu  za pomoci 

pivovarníckych  kvasiniek. 

b) Pivo je nízkoalkoholický penivý nápoj, vyrobený z vody a sladu, za  pomoci pivovarníckych 

kvasiniek.  

2. Aký druh kvetenstva Chmeľu obyčajného ( Humulus Lupulus L ) sa používa 

v pivovarníckej technológii pri výrobe piva? 

a) Samčieho  

b) Samičieho 

3. Čo vyjadruje číslo ak sa pivo označuje ako 10 % ? 

a) Obsah extraktu z použitých surovín vo vode pred kvasením. 

b) Obsah alkoholu v hotovom nápoji.      

4. Čo najpodstatnejšie vplýva na zmenu chuti a vône piva od stočenia po spotrebu 

(starnutie piva)? 

a) Farba piva , obsah alkoholu, dátum stočenia piva. 

b) Teplota skladovania, svetlo, kyslík, pohyb a čas . 

5. Koľko alkoholu v objemových percentách môže maximálne obsahovať nealkoholické 

pivo ?  

a) 0,5 

b) 1,2 

6. Aká je optimálna teplota pre podávanie svetlého piva plzenského typu ? 

a) 10 °C 

b) 7 °C  

7. Ako sa  správne čapuje pivo  do pohára? 

a) Do suchého pohára z výšky na viac krát. 

b) Do studenou vodou opláchnutého pohára pod uhlom 45°, pohár čo najbližšie 

k výčapnému  kohútu. 

8. Aká je minimálna frekvencia sanitácie pivného potrubia pri čapovaní pre zabezpečenie 

kvality piva?  



a) Jeden krát za 2 týždne pri pravidelnom dennom prepláchnutí vodou. Pre 

nepasterizované a nealkoholické pivo je tento interval skrátený na 1 týždeň. 

b) Jeden krát za mesiac pri pravidelnom dennom prepláchnutí vodou. Pre 

nepasterizované a nealkoholické pivo je tento interval skrátený na 2 týždne. 

9. Ako sa nazýva písomný dokument na prevádzke, kde sa evidujú sanitácie výčapného 

zariadenia,  iné rôzne dôležité záznamy a dokument je zároveň podkladom aj pre 

vykonávanie úradných kontrol? 

a) Sanitačný denník  

b) Kniha sanitácie ( Prevádzkova kniha ) 

10. Čo je  potrebné urobiť po skončení čapovania piva? 

a) Prepláchnuť pivné potrubie vodou, uzatvoriť ventil na tlačnom plyne a vypnúť 

chladenie. 

b) Prepláchnuť pivné potrubie vodou, uzatvoriť ventil na tlačnom plyne, chladenie však 

nechať stále zapnuté. 

 

 

(a, b, a, b, a, b, b, a, b, b) 


