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Woordje van de Voorzitter
Voor u ligt de eerste Nuchter bekeken van 2008, weliswaar geen prachtige kleuruitgave
zoals de laatste van 2007, maar toch zeer de moeite waard. Er zijn weer veel leuke
verhalen, bier-wetenswaardigheden, recepten enz. bij de redactie binnen gekomen. Blijf
vooral sturen!!
Voor de volgende NB zijn de vakantie verhalen van harte
welkom. Deze verschijnt in augustus en als u voor die tijd
in binnen- of buitenland een leuke of bijzondere brouwerij
bezocht, lezen wij dat graag. Foto(reportage)s zijn
natuurlijk ook welkom. De lente is begonnen, de
lentebokbieren zijn weer volop verkrijgbaar. Genieten
maar weer.
We zien elkaar op de Thema-avond van het gilde 16 april,
waar Jef van den Steen zal vertellen over zijn boeken en
zijn brouwerij. Geproefd wordt er ook!! En 1e Pinksterdag
weer met z’n allen op de fiets.
Een heerlijk voorjaar gewenst en een fijne vakantie alvast
voor wie ik niet meer tegenkom in ons “clubhuis”.
Hettie Beverdam

Enkele tips voor het combineren van bier met gerechten
Drink bij het samenstellen van een menu of een serie van gerechten of hapjes een licht
bier vóór een zwaar bier. Begin bijvoorbeeld met pils, witbier of fruitbier en eindig met
een volmondig abdij- of trappistenbier.
Zoek zoveel mogelijk naar overeenkomsten in de smaak van bier en gerechten.
Bijvoorbeeld een salade met een vinaigrette zal beter combineren met een geuze, Vlaams
rood (bijvoorbeeld Rodenbach), witbier of fruitbier, dan met een abdij- of trappistenbier
of een zoetig bier. Een volmondig abdij- of trappistenbier zal beter tot zijn recht komen
bij stoofgerechten met vlees, gevogelte of wild.
Ga van een lage smaakrijkdom (= intensiteit van de smaak) naar een hogere smaakrijkdom
Bijvoorbeeld van jonge kaas naar oude- of blauwaderkaas. Pils, geuze of witbier zullen met
jonge kaas beter combineren, bij blauwaderkaas ligt de keuze voor een volmondig, (licht)
zoetig speciaalbier (bijvoorbeeld Kasteelbier donker, Rochefort 8 of 10, of La Trappe
Quadrupel) meer voor de hand.
Ga van fris naar rijp (bijvoorbeeld van radijs naar gare groenten, van rabarber of
komkommer naar rijpe meloen of rijpe banaan. Bij radijs zal pils, geuze of witbier beter
passen; bij een rijpe meloen, een vrij zoetig fruitbier of een volmondig fruitig blond bier
of tripel.
Naast de genoemde tips blijven de eigen smaakervaringen en smaakvoorkeuren de
belangrijkste leidraad voor het combineren van bier met gerechten. Durf te ontdekken en
te experimenteren en de ontdekkingstocht te verrijken met nieuwe smaaksensaties.
Han Hidalgo
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Vreemdgaan,
Pepermolen

Ladderzatte

Cakejes

en

een

Bierige

Toen vorig jaar in november bleek, dat het bier van Wilco Agterhuis niet op tijd op dronk
zou zijn voor de winterbieravond, ging ik ervan uit dat ik een jaartje zou overslaan als
hobbykok. Wie schetst mijn verbazing toen ik hoorde dat ik geheel en al belangeloos was
"uitgeleend" aan Jan van Doesburg? Tja, zo hadden de heren dat nu eenmaal geregeld;
Wilco zat zonder bier en Jan zat zonder kok. "Dan ga je dit jaar gewoon een keertje
vreemd met Jan en dan doen we volgend jaar weer samen mee". Nou vooruit dan maar.
Nu had Wilco mij een blond bier
van rond de 7 % alcohol in het
vooruitzicht gesteld en daar
wilde ik een lekkere kipragout
mee maken. Wie Jan goed kent,
verwacht van hem alles behalve
een blond bier. En die 7 %
worden er ook wel wat meer.
Barleywine-achtige bieren, daar
is Jan goed in. Mijn gedachten
gingen al op reis naar Engeland
en via Wales kwam ik in Ierland
terecht. Portercake! Lekker!
Maar het moest natuurlijk niet
hetzelfde worden en dus
bedacht ik een cake die bomvol fruit zou zitten. Dat fruit zou eerst in het heerlijke
brouwsel van Jan worden gemarineerd, om een lekkere bierige smaak te krijgen. Overigens
bleek het deze keer geen barleywine te zijn, maar een Rochemalle. Zeg maar een
Rochefort die het met een Westmalle had gedaan. Nou, daar zou een lekkere fruitcake ook
wel bij smaken. Ik ging aan de slag.
Ik deed een pond fruit in een kom en schonk er een heel flesje Rochemalle bij. Een uurtje
marineren leek me wel genoeg. Toen ik na een uur ging kijken, was er van het bier niets
meer terug te vinden... Dadels, tutti frutti, vijgen en
rozijnen hadden gezamenlijk een hele fles
leeggetutterd! De naam 'ladderzatte cake' was
geboren. Die eerste cake bleek, berstensvol als hij zat
met al dat aangeschoten fruit, maar moeilijk te
snijden. Daarom besloot ik om er een soort van muffins
van te bakken.
Het vreemdgaan pakte goed uit deze avond en Jan en
ik gingen met de eerste prijs aan de haal. Nu staat de
bierige pepermolen in mijn keuken te pronken.
Overigens geflankeerd door andere unieke voorwerpen.
Een bierfles beschilderd door Herman Brood en twee
bierflessen
door
Marco
en
Bianca
speciaal
geëtiketteerd ter gelegenheid van Richard zijn tigste
verjaardag.
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Ladderzatte Cakejes
Ingrediënten:
• 225 gram bloem
• 225 gram volkorenmeel
• 2 flesjes Rochemalle van de Jan van Doesburg Brouwerij
• 100 gram bruine basterdsuiker
• 1 zakje bakpoeder
• 2 eieren
• 50 gram boter
• rasp van een sinaasappel
• snufje zout
• 2 eetlepels gembersaus
• 1 eetlepel koek- en speculaaskruiden
• 100 gram rozijnen
• 200 gram tutti frutti
• 100 gram vijgen
• 100 gram dadels
Ook nog nodig:
• Een muffinvorm
Werkwijze:
Doe het fruit in een kom
en voeg er een flesje bier
aan toe. Laat dit een uur
staan. Roer het af en toe
door elkaar. Verwarm de
oven voor op 180°C.
Meng het meel met de
suiker en het bakpoeder.
Voeg er een flesje bier
aan toe en roer het tot
een glad beslag. Voeg er
de eieren, de boter,
sinaasappelrasp,
zout,
gembersaus en kruiden bij
en roer alles goed door
elkaar. Spatel er dan
voorzichtig het gewelde
fruit door.
Stort de muffinvormpjes tot 2/3 vol met deeg, plaats de vorm in de oven en laat 30
minuten bakken.
Nu wordt het listig. Je hebt namelijk vreselijk veel zin om zo'n cakeje te nemen nu die nog
lekker warm is. Niet doen! Morgen komt de smaak pas goed tot zijn recht. Even wachten,
voor het beste resultaat.
Mieke Luijten
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Oproep aan Hobbykoks en Thuisbrouwers van ons Gilde!
Zeker weten dat ons gilde een heleboel hobbykoks rijk is. Om te voorkomen dat ieder jaar
tijdens de winterbieravond dezelfde mensen in de keuken van de Beyerd staan, roepen we
iedereen die graag mee wil doen aan de strijd om de "Bierige Pepermolen 2008" op om zich
op te geven als kandidaat.

Thuisbrouwers zijn minder talrijk waarschijnlijk. Maar wie weet? Tijdens de
winterbieravond 2007 introduceerde Koen van der Ven zijn eerste brouwsel. Een prima
bier, dat leuke verwachtingen oproept voor de toekomst. Zijn er mensen die zijn voorbeeld
willen volgen? Laat het ons weten. Join the club!

Uiteraard hopen we dat alle thuisbrouwers weer van de partij zijn in 2008. We hopen ook
dat we heel wat inzendingen krijgen van enthousiaste hobbykoks. Het bestuur zal dan
loten welke kok met welke brouwer zal samenwerken.

Kom op, doe mee. Geef je op via e-mail: mi.luijten@casema.nl.
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Bier & Evenementen kalender
16 april 2008

Beyerd Biergilde Breda – met Jef van den Steen

20 april 2008

Opendeur dag Belgische Brouwers
http://www.openbrouwerijendag.be/nl/brouwerijen.htm
Op zondag 20 april organiseren de Belgische Brouwers voor
de allereerste keer een Open Brouwerijendag. Een
dertigtal Belgische brouwerijen zullen die dag collectief de
deuren gratis openzetten voor het publiek, tussen 10u00
en 17u00. Een unieke kans voor de bezoekers om
uitgebreid van de passie van het brouwen te proeven,
letterlijk en figuurlijk.

1 – 4 mei 2008

Jazz Festival Breda – Blues in de Beyerd

1 – 3 mei 2008

ALMERE, Stoom/bierfestival Almere. Almere Haven.
10-17u. http://www.almerestoomfestival.nl

11 mei 2008

Beyerd Biergilde Breda – Pinksterfietstocht

18 mei 2008

AMSTERDAM, 18 mei 2008: 11e Meibock Festival. Brouwerij
De Prael, Helicopterstraat 13-15 (1e), 13.00-20.00u.
http://www.prnh.pint.nl

22-25 mei 2008

NÜRNBERG (D): Fränkisches Bierfest. Burggraben, do-za 1223u, zo 11-23u.
Groot festival met een paar grote en veel kleine
brouwerijen uit de streek.
http://www.nuernberg.de/service/bierfest.html

1 juni 2008

's-Hertogenbosch: 5e KBC Festival van het Nederlands
Speciaalbier. Markt, 12-18u. Org.: Klein Brouwerij
Collectief.
http://www.kleinbrouwerijcollectief.nl

6 juli 2008

OISTERWIJK: 22e Bier Matinée Zuid Nederland. Voor café
La Belle Époque, De Lind 71, 12-18 uur.
http://www.societe-des-bieres.nl

3 augustus 2008

Bier-, wijn- en kaasmarkt in Meer, 9-14 uur.
Zoek hier de stand van dorpsbrouwerij 'De Pimpelmees'
met de bekende Zilveren Frietje winnaars, Ad & Jeen.

20 augustus 2008

Beyerd Biergilde Breda – Excursie biergilde

12-14 september 2008

European Beer Festival – Kopenhagen (De)

1 oktober 2008

Beyerd Biergilde Breda – Bockbieravond

18-26 oktober 2008

Beyerd Belgische Bierweek

26 november 2008

Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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Winterbierfestival 20 januari 2008
Al voor de 15e keer werd het Winterbierfestival georganiseerd door PINT Regio ZuidHolland. Sjak en ik besloten dat het tijd werd dit festival met ons bezoek te vereren. Het
festival wordt gehouden in Gouda in een scholencomplex en is prima met het openbaar
vervoer bereikbaar op slecht 5 minuten
wandelen vanaf station Gouda. De entree
bedraagt 5 euro, maar daarin zit 2 euro
statiegeld voor het proefglas, een gratis
catalogus en als verrassing bij het vertrek een
flesje
van
het
festivalbier,
Amarillo
Winterwarmer gebrouwen bij brouwerij “De
Molen” te Bodegraven.
Het festival presenteerde 60 Nederlandse (!)
winterbieren en Sjak en ik hebben een goede
poging gewaagd ze allemaal te proeven. De
locatie is zeer ruim met langs de wanden de
tafels waarop de verschillende bieren
geëtaleerd staan. Helaas waren er wat weinig
zitplaatsen, die allemaal al bezet waren,
voordat wij arriveerden.
Het belangrijkste zijn natuurlijk de bieren en
ik moet zeggen de kwaliteit was hoog. Mijn
persoonlijke favoriet was het Emelisse
Winterbier, een donker bier van 8,5 %, met
een vleugje vanille en kaneel. We hebben een
hele tijd met brouwmeester Kees Bubberman
zitten praten waaruit nog een afspraak voortkwam om eens tijdens een van de brouwdagen
te komen kijken in Kamperland.
Andere overheerlijke bieren: Budels Winterbier, Maasbrees Winterbier (De Drie Horne),
Wolluks Drupke (De Drie Horne), Kruisheren Winterbier (Groningse Stadsbrouwerij), Erik de
Noorman (Klein Duimpje) en nog veel meer
om op te noemen. Bier met de mooiste
naam: Help Henk de winter door (Oijen);
Henk is het hangbuikzwijn die het bierbostel
krijgt.
Er is ook een verkiezing gehouden onder de
bezoekers van het meest gewaardeerde bier
van het festival. Ondanks het feit dat het
fust Tsarina Esra (Brouwerij De Molen) in
een recordtijd van 35 minuten geheel
leeggeschonken was, heeft
dit bier
ruimschoots de meeste stemmen ontvangen.
Al met al was het een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.
Info: http://www.przh.pint.nl
John Zonneveld
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Bier & Bord
De Belgische auteur Herwig van Hove heeft in 'Bier aan tafel' uit
2002 een vurig pleidooi gehouden om bier een volwaardige
plaats te geven op de menukaart in de horeca. In zijn onlangs
verschenen publicatie 'Bier & Bord' zet hij zijn speurtocht om
bier met voooral kleine gerechten te combineren voort. De
begeleidende bieren heeft hij gegroepeerd rondom de typen
pils, blonde- en donkere abdijbieren, geuze en witbier. Van de
genoemde typen geeft hij een zeer beperkte opsomming van
merken als voorbeeld. Van Hove trekt enkele algemene
paralellen met wijn, die vrij aannemelijk klinken. De besproken
parallellen leveren aanknopingspunten op voor het combineren van de genoemde typen
bier met allerlei salades van vis en schelp- en schaaldieren, salades met vlees,
kaasgerechten, toasts, kleine gerechtjes, snacks of tapas met vooral pils,smakelijk belegde
broodjes en enkele eenvoudige vegetarische gratins. Niet alleen een praktische
handreiking aan de horeca waar bier nog steeds geen volwaardige plaats als begeleider
heeft, maar ook inspirerend voor kookliefhebbers om hun ontdekkingstocht rondom het
combineren van gerechten met bier voort te zetten en te vervolmaken.
Herwig van Hove: Bier & Bord. Roeselare 2007. Roularta Books. 125 pag. Prijs: € 19,90
ISBN 978 90 8679 071 5

Wetenswaardigheden
biercultuur

over

bier,

biergeschiedenis

en

'Bier wordt niet langer gezien als een populaire maar banale dorstlesser, maar juist als een
speciale drank van grote klasse en een onuitputtelijk smakenpallet', volgens auteur Bert
van Zuilekom de grote verdienste van de onlangs overleden bierambassadeur Michael
Jackson.Bert van Zuilekom heeft de smaak van het schrijven over bier en ongetwijfeld ook
van het drinken ervan goed te pakken, gelet op zijn onlangs verschenen publicatie
'Legendarische bierverhalen'. Eerder dit jaar verschenen bij dezelfde uitgeverij
'Bieralmanak' en 'Bierscheurkalender'. Met een vlotte pen beschrijft hij ondermeer de
kleurrijke carrière van Freddy Heineken, de omgangsvormen in Engelse pubs, een speciaal
bier voor honden van de Scheldebrouwerij, het baanbrekende werk van Willy Janssen van
De Kikvorsch en brouwer Toon van de Reek van de Arcener
brouwerij om het speciaalbier in Nederland te promoten, het
succes van het Hoegaarden witbier van brouwer Pierre Celis, de
zeven trappistenkloosters met hun unieke bieren, de paarden van
Palm breweries en het vaak geïmiteerde Duvel, doch zelden
geëvenaarde blonde bier met de vaste schuimkraag, de mooie
pareling en droge afdronk. Verder worden er allerlei gezegden op
het gebied van bier, weetjes over bierheiligen en legendes over
(bekende) mensen en hun bier beschreven, alvorens de publicatie
wordt beëindigd met de hype rondom Westvleteren, waarvan het
zwaarste type mede aangewakkerd door de publiciteit, als beste
bier van de wereld zou gelden. Over legende vorming gesproken.
Bert van Zuilekom: Legendarische bierverhalen. Utrecht, 2007. Uitgeverij Het Spectrum.
176 pag. ISBN 978 90 274 6430 9 Prijs: € 12,50
Han Hidalgo
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Proefnotities van ruim 60 Belgische speciaalbieren
'Sterke hopneus, met lekkere prikkel op de tong, fris en zeer verteerbaar, de Poire
Williams onder de bieren' (Duvel) en 'Orval is gewoon het beste aperitief dat je je kunt
voorstellen'. Deze en andere proefnotities van ruim 60 Belgische speciaalbieren staan
centraal in 'Belgische Bieren' in de serie Foodie van uitgeverij Lannoo. Bierliefhebber,
biersommelier, marketing deskundige, uitgever en hoofdredacteur Ben Vinken van Bier
Passie Magazine met ruim 30 jaar
bierervaring, heeft met een vlotte pen
de
toppers
onder
de
Belgische
speciaalbieren
beschreven.
Geen
hoogdravend
taalgebruik,
maar
toegankelijke proefnotities, die getuigen
van een rijke ervaring en persoonlijke
betrokkenheid bij het bier en respect
voor de rijke brouwtraditie van de
brouwerijen. Bijna alle bieren zijn ooit
geportretteerd in Bier Passie Magazine
en de lezer zal ongetwijfeld veel
proefnotities herkennen, die worden
aangevuld
met
de
persoonlijke
ervaringen van de auteur. Hoewel Ben
Vinken in zijn inleiding terecht naar
voren brengt dat het bijna onmogelijk is
zoveel geuren, kleuren en smaken in
bierstijlen onder te brengen, is hij erin
geslaagd een goed beeld te geven van
het zeer gevarieerde smakenpalet van de
meest gangbare bierstijlen in België.
Deze publicatie draagt Ben Vinken op
aan zijn grote voorbeeld op biergebied,
namelijk de onlangs overleden Michael
Jackson.
Opvallende afwezige bij de trappistenbieren zijn de bieren van Westvleteren.
Vermoedelijk zal dit te maken hebben met de zeer beperkte verkrijgbaarheid van deze
bieren. In de beschrijving van Leffe blond (p.122) wijst Ben Vinken op het succes van dit
goed doordrinkbare bier, dat hij reeds in 1989 tegen de zin van zijn toenmalige broodheer
in alle Inbev cafés heeft gelanceerd.
Voor 'food pairing', het zo goed mogelijk combineren van bier met gerechten, bestaat
zowel binnen de horeca, als onder veel bierliefhebbers veel belangstelling. Bij ieder
geproefd bier geeft Ben Vinken ook suggesties, waarin hij zijn voorkeuren duidelijk
etaleert. Voorafgaande aan de proefnotities van de bieren die in alfabetische volgorde
worden besproken, zijn er hoofdstukken over het schenken en het proeven en over het
brouwproces, vlot beschreven door auteur en brouwer Jef van den Steen.
De oogstrelende foto's van Joris Luyten, gecombineerd met de proefnotities, nodigen uit
om met overgave en volle teugen van de toppers onder de Belgische speciaalbieren te
genieten.
Ben Vinken: Belgische Bieren (in de reeks 'Foodie' van uitgeverij Lannoo). Tielt/Arnhem,
2007. Uitgeverij Lannoo. 190 pag. ISBN 978 90 209 7253 5 Prijs: € 19,95
Han Hidalgo
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Een Brabantse Dag d.d. 20 februari 2008
Een email verstuurt door Hubert Sergeant met het humoristisch verslag van de Brabantse
Dag, de mooie Steendonk prijs gewonnen door Cora en Sjak van Peer tijdens de Belgische
Bierweek
Goede morgen Piet, Dag beste Cora, Marleen en Sjak,
Vooreerst hoop ik uit de grond van mijn hart dat het darmstelsel van Piet opnieuw
normaal functioneert en dat alle ongemakjes vergeten zijn. Omdat wij onze grote leider
erg gemist hebben gedurende de hele dag, wil ik graag enkele bedenkingen over deze dag
kwijt! Dinsdag maakte ik mij niet al te veel zorgen, toen Piet vertelde dat er wat fout was
met de uitlaat. Woensdagmorgen echter viel mijn wereld helemaal in, toen Piet het
slechte nieuws doorbelde dat de drie gasten vertrokken waren en dat hij in Breda zou
blijven om er eenzaam te lijden.
Stipt op tijd kwam ons gezelschap aan in Brussel Centraal en konden wij Cora, Marleen en
Sjak belonen voor de lange internationale verplaatsing met een kopje koffie en een puntje
taart in, jawel, het welbekende Mokafé.
Op weg naar het Instrumentenmuseum zijn
wij speciaal blijven stilstaan aan de
Magdalenakerk, waar Piet elk jaar heel
devoot zijn gebeden richt tot de Heilige
Arnoldus. Om precies 11u.12’ hebben wij
twee kaarsen aangestoken voor het beeld
van de Heilige Rita (patrones van de
hopeloze gevallen) en een litanie gebeden
voor een algeheel herstel voor Piet. Helaas
heeft het niets uitgehaald, hebben wij
althans in de late namiddag vernomen. Echt
jammer voor de kaarsen en ons gebed.
Na
een
toertje
doorheen
het
instumentarium van de hele wereld
hebben wij een hapje gegeten op de
bovenste verdieping van dit fraaie
gebouw. Nadien volgden wij onze gids
(gemakkelijkheidshalve spraken wij van
de gist, omdat dit vertrouwder klinkt in
brouwersmiddens).
Wij hebben alles gehoord en gezien
over de Nederlandse sporen in het
Brussels
verleden:
Nederlandse
architect van de St-Hubertusgalerij,
Rotterdamse eerste burgemeester van
Brussel, na de afscheuring van koning
Willem, de kapel van het huis van Nassau …..). DE plek, waar de Brabanders in opstand
gekomen zijn tegen het Nederlandse gezag, hebben wij om emotionele redenen niet
bezocht. (Wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer!!) Dit
versje zongen wij al als onmondige kleuters.
De gist heeft gedaan wat hem gevraagd werd: een complete toer langsheen gesloten
kroegen, die er verlaten bijlagen en ons nog grotere dorst bezorgden. En als er dan al
eentje open was, zaten wij in tijdsgebrek en holden wij er voorbij. Wat een nachtmerrie,
want wij kennen in België geen nachthengsten.
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De bronzen arm van Agneessens hebben wij ook niet kunnen strelen, omdat de man achter
de steigers verstopt zit. Manneke Pis daarentegen hebben wij wel gezien. Na een uurtje
poppentheater Toone en een eerste welverdiende, maar slecht geschonken pint, konden
wij op het voorziene uur het restaurant “Aux Armes de Bruxelles” binnenstappen. Een
ongewoon beeld dat een gemengd gezelschap er plaatsnam, want voor de rest waren het
unisextafels (zakenmensen, boerende Chinezen en een hele lading Aziatische dames
zonder mannen).
Piet mag fier zijn op zijn prijswinnaars: zij hebben zich de hele dag voorbeeldig
gedragen!!! Enkel Sjak heeft een steekje laten vallen, toen hij met zijn vismes boter uit
het potje haalde, maar dit is een verwaarloosbaar détail! Een heel speciaal woordje van
dank aan Piet voor de wereldbefaamde en onovertroffen truffels van Breda en een
driemaal speciaal bedankje voor het allermooiste beeldje dat Cora ooit gemaakt heeft en
nu een ereplaatsje gekregen heeft in onze woonkamer. Onze Bredase gasten krijgen hun
cadeautje thuisbezorgd in de Beyerd.

Hoewel er betrekkelijk weinig over bier gesproken werd en er nog minder van gedronken
werd, doet het deugd met gelijkgezinde en hartelijke Brabanders op stap te gaan en een
hele dag van hun gezelschap kunnen te genieten. Eén schaduwzijde: de afwezigheid van
Piet en Diny. Bij een volgende doortocht in Breda maken wij alles goed met een aantal
glazen van onze geliefkoosde drank. Vanuit een plek, 120 km. bezuiden Breda, groet ik de
dierbare nederlandse vrienden.
Hubert
(en ook van Magda, onze gist Marcel en zijn vrouw Francoise: zij waren onder de indruk
van het feit dat wij zulke vrienden kunnen vinden en zullen volgende keer een verplaatsing
meemaken naar Breda en zich komen vergewissen van de supersfeer in de Beyerd)
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Smakelijke gerechten met Westmalle Trappist Dubbel en
Westmalle Trappist Tripel
Na hun schitterende publicatie 'De Smaak van Bier' (2006) is bij dezelfde uitgever
'Westmalle Trappist' verschenen, met eenvoudige en lekkere eenpansgerechten van
meesterkok Stefaan Couttenye en schrijver en bierbrouwer Jef van den Steen. Stefaan is
voor velen nog steeds topkok no. 1 als het om koken met bier gaat. De onderhoudende en
informerende stijl van Jef staat garant voor een vlotte leesbaarheid.
Gelet op de locatie van Stefaan's restaurant 't Hommelhof in Watou nabij Poperinge, ligt
het voor de hand dat hij zijn smakelijke biergerechten regelmatig verrijkt met plaatselijke
bieren van de brouwerijen Sint Bernardus en Van Eecke. Enkele bekende gerechten van
Stefaan zijn nu in een Westmalle jasje gestoken.
De
rijkelijk
geïllustreerde
publicatie telt 15 gerechten,
waarvan 9 met Westmalle Trappist
Tripel en 6 met Westmalle
Trappist Dubbel. In het vrij
voedzame gerecht rillette van
konijn, gegaard met reuzel, is de
tripel met 2 flessen
rijkelijk
vertegenwoordigd,
waarin
misschien 1 fles gelet op de
bitterheid en de vrij lange
stooftijd van 3 uur best zou
kunnen
volstaan.
Deze
vrij
uitbundige dosering staat in schril
contrast met de verrassende
vegetarische paella, waarin 10 cl
tripel wordt gebruikt. Ook voor de
bierkeuken geldt uitproberen en
steeds maar proeven, tot de juiste
balans, gelet op de smaakbeleving,
wordt verkregen.
De
recepten
zijn
duidelijk
beschreven en bieden volop ruimte
voor eigen smaakaccenten en
voorkeuren voor de dosering van
de dubbel en de tripel. De
gerechten
van
ondermeer
kalfsribstuk
op
grootmoeders
wijze, blinde vinken met kriekjes,
stoofpotje van hertenkalf, gekarameliseerde banaan met rum en chocoladeijs, zullen niet
alleen de tong strelen, maar met een dubbel of tripel erbij als begeleidende drank zal het
extra genieten worden. Deze aan te bevelen publicatie bevat informatie over de
ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de abdij van Westmalle, het brouwproces en
het unieke karakter van trappistenbier.
Stefaan Couttenye en Jef van den Steen: Westmalle Trappist. Met eenvoudige en lekkere
eenpansgerechten. Leuven, 2007. Davidsfonds. ISBN 90 5826 483 1 63 pag. (gebonden).
Prijs: € 14,95
Han Hidalgo
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Biernieuws
Hoppestoet Hopelijk hebben jullie de Pasen goed overleefd. Het kilootje (of 2) extra is er
misschien nog niet meteen af, maar dat belet niet dat de Toeristische Dienst van
Poperinge al de Hoppescheutehappening aankondigt. Het gaat maar om een beperkt aantal
dagen en dus is het kwestie van er op tijd bij te zijn. Leg de centjes van het Driekoningen
zingen nu al maar opzij. Op de website vind je ook al informatie over de Hoppestoet van
21 september.
•

http://www.poperinge.be/NL/toerisme/hoppescheutenhappening.htm

•

http://www.poperinge.be/NL/toerisme/dienst_toerisme.htm

•

Tel. +32 57/34 66 76 of mailto:toerisme@poperinge.be

Biertest Een leuk testje over bierkennis op de MSN site:
•

http://quiz.msn.nl/quiz/default.aspx?id=407f8c61-21e5-411e-b22d-036f7f6af5cf

In Vlaanderen begint een actie te lopen om "het belang van het levende volkscafé als
sociale ontmoetingsplaats en zijn waarde als cultureel erfgoed onder de aandacht
brengen". Via de registratie op de website www.volkscafes.be hoopt Volkskunde
Vlaanderen (http://www.volkskunde-vlaanderen.be) de volkskroegen in de picture te
zetten en uiteindelijk voor het behoud van het café-erfgoed zorgen. Volkskunde
Vlaanderen is een landelijke organisatie voor volkscultuur. Volkskunde Vlaanderen neemt
een voorbeeld over van CAMRA, dat een lijst samenstelde van 250 cafés met een interieur
dat een bijzondere erfgoedwaarde heeft en ijvert via lokale cafégroepen voor het behoud
van die interieurs. In een latere fase worden "caféspotters" opgeleid die nagaan welke
kroegen aan de criteria voldoen om van een echt "volkscafé" te kunnen spreken. Op het
eerste gezicht krijgen die werk aan de winkel, want zeker niet van alle op dit ogenblik
aangebrachte cafés kan gezegd worden dat ze tot het cultureel erfgoed behoren. In de
loop van 2009 komt er ook een fotoboek.
Gouden Carolus Single Malt, de eerste Belgische brouwerijwhisky. De Mechelse brouwerij
Het Anker verlaat heel even het eeuwenoude, vertrouwde pad. Na vier spannende jaren
heeft ze een echte, pure whisky klaar: de Gouden Carolus Single Malt. De naam verraadt al
meteen dat de brouwers ook weer niet zo ver van dat pad zijn afgeweken. Die
familiegeschiedenis deed Charles Leclef, de vijfde Van Breedam-generatie aan het roer van
de brouwerij, dromen. Hoe zou het
perfecte huwelijk tussen beide tradities,
tussen stokerij en brouwerij, smaken?
Als een fijne single malt whisky met de
spirit van een Gouden Carolus Tripel. In
2003 liet hij het bier tot alcohol
distilleren. Na vier jaar is het nu tijd om
te proeven.
Een whisky krijgt pas zijn etiket nadat
hij drie jaar en een dag in een eiken vat
heeft kunnen rijpen. Het Anker liet zijn
single malt nog een jaartje langer
liggen. Het hout bepaalt mee de kleur
en de aroma’s van deze bijzondere drank. De brouwerij verkoos om de natuurlijke kleur te
respecteren en te behouden. Deze whisky is gedistilleerd op basis van het moutbeslag van
het bier Gouden Carolus Tripel. Deze unieke combinatie zorgt voor een zeer evenwichtige
en zuivere smaak, met diverse fruit- en hout toetsen.
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Cafe de Beurs. Het biergilde aldaar viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan.
De Beyerd brouwt het jubileumbier (http://www.degecroondebel.nl).
Vaste rubriek: bier duurder Even ter herinnering: zoals eerder
aangekondigd heeft InBev vanaf 1 februari zijn prijzen verhoogd met 3%
behalve voor Hoegaarden. Een tweede verhoging dit jaar wordt in het
vooruitzicht gesteld. Over de plannen van andere brouwers om dit
voorbeeld te volgen is voorlopig niets bekend. Overigens is er na de
Hoegaarden Rosé ook een Hoegaarden Citron van 3% om de niet
bierdrinkende vrouwen te plezieren.
175 jaar De Koninck Om het nog gezelliger te maken, voor de koks in spe,
geeft De Koninck een gezellig kijkkookboek uit. Van twaalf Antwerpse
topchefs is hun leven en werk in een kijkkookboek bijeengebracht. Elke chef
geeft een drietal gerechten die hij maakt met één van de producten van
Brouwerij De Koninck. Het is een kookboek dat vertrekt vanuit de chef, die onlosmakelijk
aan zijn zaak verbonden is en zijn zaak tot een succesverhaal heeft gemaakt.
Ontslagvergoeding Aan geld nochtans geen gebrek bij InBev. De voormalige topman John
Brock slaagde erin een ontslagvergoeding binnen te rijven van naar verluidt bruto € 20
miljoen. Brock stond aan het hoofd van InBev tussen februari 2003 en december 2005. De
Amerikaan eiste zelf € 30 miljoen. De hoofdprijs op de Belgische Lotto bedraagt wekelijks
ca € 1 miljoen. Niet alleen de vakbonden stonden op hun achterste poten, zelfs de top van
de bedrijfswereld noemde de vergoeding immoreel, zeker voor iemand die de laan werd
uitgestuurd.
West-Vleteren De West-Vleteren hype aan de
overkant van de oceaan werd begin december nog
aangewakkerd door The Wall Street Journal met
een uitgebreide reportage. De commercie op Ebay
tiert weliger dan ooit.
Er wordt tot € 500 voor een krat gegeven in de
USA. Aan de kloosterpoort zelf is de prijs voor een
bak Abt €33. Zelfs op lege kratten wordt jacht
gemaakt. In sommige Belgische cafés wordt tot € 9
per glas gevraagd, terwijl de monniken officieel
niet leveren aan cafés of drankenhandels. Er zit
een heel circuit achter dat de monniken moeilijk
kunnen droog leggen.
Kasteelbier Brouwer Luc Van Honsebrouck (76),
zijn leven lang niet voor één gat te vangen, joeg de
feministen in de gordijnen met zijn reclamespotje
waarin een kale knikker zijn vrouw sommeert om
een
Kasteelbier
te
brengen.
Een
eigen
hersenspinsel van de brouwer. Het was een te
mooie kans om een vervolg te laten liggen: de
kletskop bedient zijn vrouw op zijn beurt met een
Kasteelbier.
Liefmans op de Fles De traditionele Belgische bieren kunnen met moeite of niet
standhouden tegen het commerciële geweld. De brouwerij Liefmans ging op de fles. Als er
geen overnemer komt zullen ook de bieren van Dentergems verdwijnen en Lucifer, Vondel,
Straffe Hendrik. Na een maand waren er nog geen kandidaten.
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Ulvenhoutse bierhistorie in Arnhem Er vloeit weer bier uit de kranen van brouwerij De
Roskam. Deze brouwerij is tot 1922 in Ulvenhout in bedrijf geweest. In 1937 kocht het
Nederlands Openlucht museum te Arnhem het brouwhuis. Inmiddels is het eeuwenhoude
pand daar al ruim een halve eeuw te bezichtingen.
Onlangs is een nieuw brouwhuis gebouwd, waar op moderne wijze ambachtelijk bier wordt
gebrouwen. In een doorlopende film presentatie wordt de geschiedenis van Brabantse
brouwerijen in het algemeen en brouwerij De Roskam uit Ulvenhout en brouwerij De Koe
uit Princenhage in het bijzonder uit de doeken gedaan. Zowel leden van de
brouwersfamilie Nooren komen aan het woord als inwoners van Ulvenhout, die zich de
brouwerij nog kunnen herinneren.
175 jaar De Koninck Wat de Antwerpenaars dit jaar zullen weten, is dat de
brouwerij De Koninck 175 jaar bestaat. De brouwer heeft de eerste
zonnestralen niet afgewacht om het publiek al lekker te maken voor een
nieuw bier, Gusto 1833, dat op 22 augustus op de markt gaat komen.
Loon naar Werken Aan geld nochtans geen gebrek bij InBev. Topman Carlos Brito
passeerde in 2007 voor 4,25 miljoen euro langs de kassa. Het jaarsalaris van de man
bedroeg een sobere 850.000 euro, of € 150.000 meer dan het jaar voordien, een verhoging
met 21,4%. Het grootste gedeelte, € 3,4 miljoen, ontving Brito als bonus voor de goede
jaarcijfers, of € 200.000 meer dan het jaar voordien. De helft hiervan mocht hij in cash
opvragen, de rest werd omgezet in aandelen. De overige 12 directieleden mochten € 11,7
miljoen verdelen.
Ter vergelijking: voorzitter Trichet van de Europese Centrale bank moest met amper €
345.252 naar huis of een verhoging met 2% en voorzitter Bernanke van de Federal Reserve
zou met omgerekend een schamele € 124.220 zijn vrouw moeten paaien.
Grimbergen Goud Alken-Maes lanceerde een nieuw bier,
Grimbergen Goud, dat met 8 vol.% in het gamma een brug zou
moeten slaan tussen de lichtere en de zwaarste bieren en ook al
maaltijdbier zou moeten fungeren. Er worden ook verwijzingen
gemaakt naar Duvel, maar alle Saaz-hop ten spijt is men daar
lang niet aan toe.
Bush de Nuits (Saint-Georges) De Belgische brouwers halen
werkelijk alles uit de kast om de portemonnee van de
consument open te krijgen. De Brasserie Dubuisson lagerde Bush
de Noel (12°) op een foeder van Nuits-Saint-Georges. Het heet
dat het vat het bier een vineus karakter gaf.
Beste Brouwers http://www.ratebeer.com heeft zich nog eens van zijn meest
betrouwbare kant getoond door de Struise Brouwers uit Woesten, nabij West-Vleteren, tot
beste brouwerij ter wereld uit te roepen. ‘Het verhaal van brouwerij Struise tart werkelijk
alle verbeelding’, schreef Het Laatste Nieuws. Voor een keer overdrijft de sensatiekrant
niet, want dit is gewoon waanzin. Enkele flesjes Struise Rosse in mijn kelder kunnen
ongelovigen helpen overtuigen.
Dure grondstoffen De verkoop van Duvel steeg vorig jaar met 5,3% en de omzet steeg met
17,2% tot 87,5 miljoen euro. Dit werd mede mogelijk door de introductie van La Chouffe in
Italië, waardoor de Chouffe-omzet met 36,3% steeg. Nochtans steeg de winst ‘slechts’ met
10,6% tot 11,8 miljoen netto, flink onder de verwachtingen van de beursanalisten. De
oorzaak wordt vooral gelegd bij de stijging van de grondstoffen. Die vertegenwoordigen in
de kostprijs van een glas bier niet meer dan 5 à 10%.
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33.000 bierkratten Het is 50 jaar geleden dat een wereldtentoonstelling plaatsvond in
Brussel, en dat zullen de Belgen weten. Met 33.000 Jupiler-kratten wordt in de schaduw
van het Atomium een ‘Paviljoen van het Tijdelijke Geluk’ opgebouwd.
175 jaar De Koninck Vanaf april ’08 tot september ’08 kan er meegedaan
worden aan de ‘Creativity’ wedstrijd. Een wedstrijd op bierviltjes, die
verspreid zullen worden via de horeca, food en drinkshops. Uit de
inzendingen zullen 2 winnaars door een jury geselecteerd worden, en zij
zullen elk een kunstwerk van de Antwerpse kunstenaar Fred Bervoets ontvangen. Tevens
zal het meest eigenzinnige ontwerp vereeuwigd worden op de etiketten van een beperkt
exclusief brouwsel ‘Cuvee 175’.
Rodenbach Fonds Palm Breweries wil het artistieke talent in België aanmoedigen en
richtte daarvoor het Rodenbach Fonds op. Enkele bekende Vlamingen, waaronder
kunstpaus Jan Hoet en tekenaar Kamagurka zijn de uithangborden.
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Koken met bier, enkele tips
Bier is voor velen niet alleen een aangename dorstlesser en verfrissende drank en intens
genieten van de smaakrijkdom, maar geeft aan veel gerechten een extra smakelijk accent.
Ooit een dressing gemaakt met witbier of geuze in plaats van azijn, of vlees, wild of
gevogelte gemarineerd in een dubbel of donker abdij- of trappistenbier, of een sabayon of
fruitcocktail verrijkt met kersen- of frambozenbier?
De beste resultaten worden verkregen door een
evenwichtige dosering van het bier in de gerechten. Dat wil
zeggen stapsgewijs het bier toevoegen, zodat het bier niet
de ruggengraat van het gerecht vormt maar een subtiel
accent geeft. Veel stoofgerechten met vlees, gevogelte of
wild worden verrijkt door 10 tot 15 minuten voor het einde
van de stooftijd bier aan het stoofvocht toe te voegen. Dit
geldt ook voor stevige sauzen.
Door ineens te veel bier toe te voegen, is de kans groot dat
het gerecht door de hop bitter gaat smaken. De bitterheid
kan worden teruggedrongen door het toevoegen van suiker,
fruit met een vrij hoog suikergehalte, zoals rozijnen, dadels, vijgen, pruimen. Ook
groenten die wat zoetig smaken zoals prei, bleekselderij, winterwortel, ui, rode paprika
kunnen de bitterheid terugdringen. Bovendien hebben deze groenten een smaakverhogend
effect.
Slagroom, koksroom, crème fraîche, maizena, aardappelmeel en allesbinders kunnen ook
bijdragen tot het verlagen van de bitterheid. Doseer ook deze ingerdiënten op een
evenwichtige manier en blijf steeds proeven tijdens het kookproces. Zorg ervoor dat het
stoofvocht of een saus met bier nooit te lang wordt ingekookt. De kans is groot dat het
bittere gaat overheersen en dat is niet de bedoeling.
Het blijft een kwestie van uitproberen, gelet op de eigen smaakvoorkeur. En dit is ook een
uitdagend en leerzaam aspect van het koken met bier.
Han Hidalgo
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(On)zinnige info
•

•

•
•

•
•

•

•

De politie in Deventer brengt jongeren tussen 12 en 16 jaar die dronken een
strafbaar feit leveren voortaan thuis. Vervolgens moeten de jongeren verplicht op
cursus om te leren welke gevolgen het nuttigen van alcohol op jongere leeftijd kan
hebben.
Een Britse mensenrechtenadvocaat is in de bres gesprongen voor een landgenoot
die werd veroordeeld wegens seks met een fiets. De jurist John Scott vindt het
onjuist dat de man aan het kruis wordt genageld voor een intieme daad met een
levenloos voorwerp achter gesloten deuren. De veroordeelde was in zijn hotelkamer
op heterdaad betrapt door twee kamermeisjes.
Drie busjes en een vrachtwagen van de gemeente Breda rijden de komende twee
maanden op biodiesel gemaakt van restvet van slachterijen. Deze wagens worden
verder onderhouden met smeerolie, gewonnen uit afvalstoffen van brouwerijen.
Heb je een lekkere kelder gevuld met mooie wijnen en bieren dan wil je zeker geen
aardbeving. Volgens een orthodoxe parlementariër uit Jeruzalem Shlomo Benizri is
een aardbeving het gevolg van de groeiende acceptatie van homo’s. Alleen door
homovriendelijke wetten af te schaffen kunnen aardbevingen voorkomen worden.
Heb je een leuke job, dan kleeft er weer een nadeel aan. Zo’n 20% van de
Nederlandse managers heeft een alcoholprobleem.
Ook wijn ontkomt niet aan modeverschijnselen. Volgens het blad “Perswijn” zou
het kunnen dat bv. bouwvakkers graag een krachtige rode Bordeaux drinken, dat
jetsetters liever een fruitige rosé uit de Provence kiezen en dat Gooise vrouwen
alleen van bruisende wijnen houden.

Bij hotel-restaurant Valuas kennen ze er ook wat van. Een voorgerecht van
langoustine met een aspic van saffraan en pastis, groenten en aardappelmayonaise,
gevolgd door gepekelde entrecote, raviolo van knolselderij, oude Reypenaer en
macadamianoten, daarna heilbot met prei, beignets van spinazie, kaviaar en Noilly
Pratsaus en tot slot kalfszwezerik met lopende kalfsjus, prei en paddenstoelen,
aardappelgratin met truffel en salsa van pijnboompitjes. Zou daar een lekker
biertje bij smaken?
Tijdens het Oostenrijkse bewind belandt de chirugijn Ferdinand Rodenbach in
Roeselaere. Hij trouwt met een Vlaamse en opent er een medische praktijk. Zijn
kleinzoon, de blinde Alexander, koopt in 1820 een brouwerij aan de Spanjestraat.
Nog steeds wordt daar bier gebrouwen wat zijn gelijke niet kent.

Jack van der Linden
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Bierfeest!
'Cool Breeze' - Aperitief met bier
Ingredienten:
•
•
•

1/4 Amaretto
1/4 koud vers sinaasappelsap
2/4 koud witbier (bijvoorbeeld Hoegaarden witbier, Blanche de Namur, Blanche de
Bruxelles, Steendonk, Beyerd Hefe Weisse, Wittekerke witbier, Korenwolf, De
Leckere witbier).

Alle ingrediënten mengen. Serveren in een klein kelkglas of een wijnglas. Met een schijfje
sinaasappel en een (rode) cocktailkers garneren.
Gepocheerde zalmfilet met een romige mosterdsaus
Begeleidende bieren:
•
•
•

pils
geuze (bijvoorbeeld geuze Girardin, geuze Frank Boon, geuze 3 Fonteinen)
blond (bijvoorbeeld La Trappe blond, De Leckere blond, Leffe blond, Affligem
blond)

Salade van licht gerookte eendenborstfilet met een frambozenbierdressing
Begeleidende bieren:
•
•
•

geuze (bijvoorbeeld geuze Girardin, geuze Frank Boon, geuze 3 Fonteinen)
blond (bijvoorbeeld La Trappe blond, De Leckere blond, Leffe blond, Affligem
blond, Grimbergen blond, Texels Goud)
framboise (bijvoorbeeld framboise Frank Boon, Lindemans framboise, Timmermans
framboise)

Gestoofde parelhoenboutjes met pruimen
Begeleidende bieren:
•
•
•
•

abdijbier (bijvoorbeeld Leffe Dubbel, Aflligem Dubbel, Grimbergen dubbel)
trappist (bijvoorbeeld Westmalle Trappist dubbel, La Trappe dubbel)
dubbel (bijvoorbeeld Hertog Jan dubbel, Brugse Zot dubbel, Petrus Dubbel)
bokbier (bijvoorbeeld Beyerd Herfstbock, Ezelenbok, Hertog Jan Bockbier, Amstel
Bock)

Plateau met romige abdij- en trappistenkazen en blauwaderkazen
Begeleidende bieren:
•
•
•

trappist (bijvoorbeeld Westmalle Trappist dubbel, Chimay blauw)
gerstewijn (bijvoorbeeld La Trappe Quadrupel, Leffe Radieuse, GrimbergenOptimo
Bruno, Hertog Jan Grand Prestige, McChouffe, Kasteelbier donker)
honingbier (bijvoorbeeld Barbâr, Bieken)

Genoemde bieren, naar smaak, te serveren in bijvoorbeeld een proefglaasje van 15 cl.

Han Hidalgo
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Vreemd Gaan
Een rubriek, met een kort verslag van andere kroegen op deze aardkloot (NL of erbuiten),
als je trek hebt in bier en waar je naartoe kan gaan als de Beyerd niet op loop afstand is.
Stad:

Barcelona

Etablissement:

El Flabiol

Soort:

Cerveceria

Adres:

Rambla del Brasil, 55 – 08028 Barcelona
Tel: 617 86 91 31

Web:

http://www.cerverceriaelflabiol.com

Kenmerk:

Especialista en cerveza belga

Extra:

Mas de 200 marcas distintas a la venta.
Especializados en coleccionismo cervercero: botellas,
latas, cristaleria, posavvasos, chapas, etc. Eutenticos
frankfurts alemanes. Especializados en Rock Sinfonico

Reporter(s):

Stad:

Amsterdam

Etablissement:

't Arendsnest

Soort:

Café en proeflokaal met alleen Nederlandse bieren

Adres:

Herengracht 90, 1015 BS Amsterdam
Tel: (020) 421 20 57

Web:

http://www.arendsnest.nl

Kenmerk:

In tegenstelling tot de overige biercafés in Amsterdam en Nederland,
wordt in café 't Arendsnest alleen bier van Nederlandse brouwerijen
geschonken.

Extra:

't Arendsnest heeft veel stijl en
gevoel voor kwaliteit. Hier wordt
alleen bier van Nederlandse
brouwerijen geschonken en elke
brouwerij is met minimaal één
bier vertegenwoordigd. Er is een
indrukwekkend aantal van 22
Nederlandse bieren op de tap! We
worden
voorzien
van
proefglaasjes met de gekozen
tapbieren en krijgen hierbij
ongevraagd glaasjes water en
krackers. We versnijden een Pale
Ale van SNAB met een Nieuw Ligt
van de Hemel, waarbij het
resultaat onverwacht lekker blijkt
te zijn.

Reporter(s):

Sjak van Peer

21

Verrassende biercocktails, een kwestie van smaak en
uitproberen
Velen hebben wel eens gehoord van een 'Black Velvet' (half-om-half Champagne en
Guinness), of deze cocktail zelfs gedronken. Ze zullen beamen dat dit een smakelijke
begeleider is van oesters. Bezoekers van de Elzas en andere delen van Frankrijk hebben
vast wel eens een 'Picon bière' (pils met een bitter, namelijk Amer Picon) gedronken. Bij
warm weer willen sommigen de dorst lessen met een 'Sneeuwwitje' (pils met Seven Up) en
in Limburg is het heel gewoon dat velen 'Sjoes' nuttigen, een mengsel van pils met
(Nederlands) oud bruin. Bier puristen zullen misschien huiveren om het edele gerstenat
met andere dranken te mengen..., toch kunnen bepaalde biercocktails gelet op de
individuele smaakbeleving best als verrassend en smakelijk worden ervaren. Een kwestie
van uitproberen dus. Totnogtoe zijn biercocktails als 'Vrolijke Limburger' (pils,
appelbolletjes gemarineerd in Calvados en grenadine), 'Atomic Wave' (Duvel met wodka,
droge Martini en citroensap) en 'White Lady' (witbier, dry gin, citroensap') mij goed
bevallen. Als aperitief bij een (bier)menu kunnen deze cocktails de smaakpapillen strelen.
Deze cocktails worden met ruim 150 andere beschreven in
de recente publicatie van bierauteur en brouwer Jef van
den Steen. Jef heeft zijn duidelijke en onderhoudende
beschrijving onderverdeeld in rubrieken variërend van
dorstlessers tot biersorbets. Enkele praktische tips voor
het bereiden en serveren van biercocktails, zoals het
voorzichtig omgaan met de shaker vanwege het
koolzuurgas en het gebruik van smalle glazen om het
schuim langer stabiel te houden, gaan vooraf aan een
representatief overzicht van biersoorten en hun
smakenpallet. In het register vinden we een
overzichtelijke opsomming van de beschreven cocktails
naar biersoort. Opvallend is dat ongeveer 1/3 van de
cocktails met pils is samengesteld. Misschien een
aansporing voor de horeca
om pils op die manier
aantrekkelijker te maken....
Vanwege hun unieke smaak krijgen bieren als Guinness en Orval speciale aandacht voor het
bereiden van cocktails, zoals een 'Black Russian' (Guinness met wodka) en een 'Moine Fou'
(Orval met tonic). In de rubriek 'Slaapmutsje' komen we ook wat zwaardere cocktails tegen
met Westvleteren 12, Rochefort 8 en 10. Jef heeft ook een rubriek gewijd aan de cocktail
specialist bij uitstek in België, namelijk Alain Servaty die een belangrijke inspiratiebron
voor Jef is geweest. Deze internationaal bekende bartender heeft een uitgebreide
cocktailkaart in zijn 'Aux Quatre Vents' in Jemeppe, dicht bij Luik. Biercocktails met
namen als 'Rozengeur en manenschijn', 'Zomers Manneken Pis', 'Het Gentsche Verlangen' en
'Verbrande Trappist' zullen de lezer ongetwijfeld nieuwsgierig maken.
De cocktails zijn bijzonder smaakvol gefotografeerd in het bekende bierrestaurant 'De
Heeren van Liedekerke' in Denderleeuw (België), waar veel biercocktails als aperitief
worden geserveerd. 'Doe het eens met bier', zal ongetwijfeld velen inspiratie bieden om
zelf aan het shaken (maar wel voorzichtig) en roeren te gaan en met fantasie en durf eigen
creaties samen te stellen. En mocht het resultaat niet beantwoorden aan de verwachtigen,
dan kan altijd nog genoten worden van het originele bier.
Jef van den Steen: Doe het eens met bier. Meer dan 150 verrassende cocktails. Leuven,
2008. Uitgeverij Davidsfonds. 179 pag. ISBN 9 789058 265 104 Prijs € 19,95
Han Hidalgo
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Het verhaal van een Beyerd Bierglas
Carnaval 2006. Ik lag op de grond tussen mijn soortgenoten, ja plastic bierglazen. Een
soort dat normaal met de nek wordt aangekeken. In een keer werd ik opgetild en in een
donkere warme jaszak gestopt met 2 van die kleffe handen. Ze stonken naar bier, maar
dat was ik gewend. In die jaszak verliet ik de warme gezellige wereld van de Beyerd om na
10 minuten door de kou op een andere plek te belanden. Het bleek ook een brouwerij te
zijn. Weliswaar veel kleiner en eenvoudiger dan de Beyerd, maar wel een echte. Daar
belandde ik in een keukenkastje tussen andere mooie en zelfs kristallen bierglazen. Na 8
maanden in die kast te hebben gebivakkeerd, ik mocht er niet één keer uit, werd ik weer
eens opgetild.
Oktober 2006 belandde ik dit maal in een donkere tas tussen sokken, ondergoed en
truien. Vanuit deze tas volgde ik een lange reis van 16 uur, waarvan een groot deel in de
ijzige kou. Gelukkig boden de sokken wat warmte. In Peking zag ik weer het daglicht. Bij
een mooie fontein voor een hotel stroomde er zelfs weer bier in mij. Vervolgens moest ik
mee naar een af ander ranzig Chinees restaurant waar ik na het eten werd achtergelaten!
Wat was ik teleurgesteld: had ik daarvoor die hele reis gemaakt? Zelfs de serveerster
besteedde geen aandacht aan mij en liet me op tafel staat, tussen de afgekloven
chopsticks en etensresten. Gelukkig werd ik een uur later weer opgehaald door mijn
eigenaren. Ze hadden er klaarblijkelijk spijt van of waren me gewoon vergeten. Zo te zien
aan hun opgeluchte gezichten was er geen opzet in het spel. In dat mooie China mocht ik
nog 1 maal uit de tas. Ik denk dat het te koud was om mij er vaker uit te halen. Na een
barre terugreis belandde ik weer 10 maanden in dat keukenkastje tussen al die mooie
glazen.

November 2007 werd ik weer uit het kastje getild. Dit maal voor een barre koude tocht,
in het bagageruim van vlucht TA321, van maar liefst 14 uur. Laos bleek ditmaal de
bestemming te zijn. Gelukkig was het daar warmer dan in China en mocht ik vaker uit de
tas. Terwijl ik met mijn rug naar de Mekong stond en aan mijn voorzijde nieuwsgierige
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monniken voorbij liepen die mij met veel aandacht bekeken, vloeide er plotseling bier in
mij. Het plaatje was daarmee compleet.
Ook na deze reis moest ik weer terug dat kastje in. Inmiddels waren alle andere glazen,
hoe mooi dan ook, jaloers op mij. Zij mochten weliswaar vaker uit het kastje, maar
kwamen niet verder dan een ritje naar de salontafel, of verder weg naar de tuintafel. Nee,
ik mocht er niet vaak uit, maar belandde dan wel op de meest spannende plekken waar je
alleen maar van kunt dromen.
Februari 2008, dus al weer vrij
snel, werd ik weer uit de kast
getild. Ik heb het gevoel dat ik
steeds vaker mee mag. Dit maal
geen koude lange tocht, maar 9
uur in een warme auto. Heerlijk!
Ditmaal niet tussen de sokken,
maar slordig in een kartonnen
doosje geworpen tussen de bieren frisdrankflessen en wat
worstebroodjes. Boven in de
bergen, op 2000 meter, kreeg ik
het daglicht weer te zien. Wat
een uitzicht: overal sneeuw,
bergtoppen, zon en wat zag ik
daar?: ja, allemaal skiërs. Het
uitzicht
was
een
aaneenschakeling
van
witte
schuimkraagjes, mijn eigen en
die van de bergen! Dat was weer
iets nieuws.
Ik mocht hier op de balkonrand
staan, genoot van het frisse
thuisbrouwsel in mij, en van het
overweldigend uitzicht.
Maar aan alles komt een einde en inmiddels sta ik, na een intensieve wasbeurt (goh wat is
zo’n vaatwasser heet zeg!), weer in het kastje, te wachten op mijn volgende reis. Mijn
kastgenoten speculeren hier al druk over: ze denken Bali, maar zeker weten doen we dat
pas als ik weer wordt opgetild.

Een Beyerd Bierglas
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Bloedworst,
Herfstbock

rozijntjes,

sjalotjes,

appel

en

Beyerd

Ingrediënten voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 plakken ambachtelijke bloedworst, dikte van 1 tot 1,5 cm
50 gram rozijntjes
4 sjalotjes
2 appelen
3 eetlepels bloem
6 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
4 eetlepels roomboter
mespunt kaneelpoeder
2
dl
Beyerd
Herfstbock
(op
kamertemperatuur)
peper uit de molen en zout naar smaak

Bereidingswijze:
Rozijntjes gedurende 2 uur in een kom in het bier wellen. Sjalotjes schillen en in stukjes
snijden. Twee eetlepels zonnebloemolie in een koekenpan met antiaanbaklaag verwarmen
en de stukjes sjalot al roerende goudgeel laten worden.
Hittebron verlagen, de rozijntjes met de rest van het bier toevoegen en op de laagste
hittebron gedurende 15 tot 20 minuten laten pruttelen. Naar smaak iets meer bier
toevoegen.
Appelen schillen, klokhuizen verwijderen en in gelijkmatige blokjes snijden. Zo snel
mogelijk de appelblokjes al roerende bakken in een mengsel van 1eetlepel olie en 2
eetlepels roomboter. Ervoor zorgen dat de blokjes niet te zacht worden. De warme blokjes
appel met een mespunt kaneelpoeder bestrooien, goed roeren en warm houden. De
plakken ambachtelijke bloedworst lichtjes met bloem bestuiven.
Een mengsel van 3 eetlepels olie en 2 eetlepels boter in een koekenpan met
antiaanbaklaag verwarmen en de plakken bloedworst om en om bakken tot een iets
knapperig korstje aan beide kanten is ontstaan. Gebakken bloedworst, blokjes warme
appel en de saus van sjalotjes en rozijntjes over voorverwarmde borden verdelen. Als
voorgerecht met stokbrood of boerenbrood of als hoofdgerecht met aardappelpuree
serveren, vergezeld van een goed gekoeld glas Beyerd Herfstbock of een ander niet te zoet
bokbier.

Sorbet van witbier en sinaasappelsap
Ingrediënten voor vier personen:
•
•

50 cl witbier, bijvoorbeeld Beyerd Hefe Weisse of ander witbier
50 cl vers sinaasapelsap

Bereidingswijze:
Het witbier en het sinaasappelspa in een ijsmachine draaien tot er een mooie gelijkmatige
stevige substantie is ontstaan. Extra smakelijk met moes van gepureerd zacht fruit erbij,
zoals verse aardbei, perzik, abrikoos, banaan en framboos.
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Salade van forelfilet, knolselderij, appel, roomkaas en
Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor vier personen:
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram licht gerookte forelfilet
1 appel
200 gram knolselderij (of bleekselderij)
100 gram roomkaas
mespunt Dijonse mosterd
2 eetlepels fijngeknipte verse bieslook
1 dl Beyerd Hefe Weisse of een ander witbier
peper uit de molen en zout

Bereidingswijze:
Knolselderij schillen en in dunne
reepjes snijden. Ongeveer 2 tot 3
minuten in water dat net tegen de
kook aan is onderdompelen, afgieten
en laten afkoelen. Appel schillen,
klokhuis verwijderen en in dunne
reepjes snijden. Reepjes afgekoelde
knolselderij, reepjes appel, mespunt
Dijonse mosterd, roomkaas en de
Beyerd Hefe Weisse in een mengkom
doen en voorzichtig omscheppen. Op
smaak brengen met peper en zout.
Gedurende 1 uur in de koelkast laten
opstijven.
Vervolgens
over
dessertbordjes verdelen en de in
plakjes gesneden forelfilet hierop
rangschikken.
Met
fijngeknipte
bieslook garneren. Serveren met
warme toast of stokbrood, vergezeld
van een goed gekoeld glas Beyerd Hefe
Weisse of een ander witbier.

Han Hidalgo
http://www.biercuisine.be en http://www.biercuisine.nl

26

Lid worden van Beyerd Biergilde Breda?
Drink je graag eens iets anders dan pils, vind je het leuk nieuwe bieren uit te
proberen, wil je een gelegenheid om bierkennis te vergaren of te delen met
anderen en ga je graag mee op excursie langs een bierbrouwerij?

Word dan lid van het Beyerd Biergilde Breda!
Stuur een e-mail naar het secretariaat met je
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
en natuurlijk je e-mail adres.
Bovendien je Top 3 van favoriete bieren.
mailto:mi.luijten@casema.nl met de bovenstaande gegevens.
Tot Ziens bij een activiteit van het Beyerd Biergilde.
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