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Woordje van de Voorzitter
Hoe het begon
Het was zomer 1999. Een dag met zeer on-Nederlandse temperaturen. Na een dagje strand
streken we, met het zand nog tussen de tenen en de neuzen rood verbrand, neer op het
terras van de Beyerd. Daar had ook het bestuur van het Gilde (toen nog Smaakpapillen)
verkoeling gezocht onder de plataan en achter verfrissende bieren. Hartelijk werden we
uitgenodigd bij ze plaats te nemen. Mijn echtgenoot een wit biertje en ik mijn favoriete
Gouden Carolus.
Dom, dom, dom…… teveel alcohol voor zo‟n warme dag, lege maag en toch al gloeiend hoofd.
En het was aan het eind van dit 1e glas dat de heren bestuursleden me vertelden dat Aad
Verbrugge besloten had te stoppen als voorzitter van het Gilde en dat zij mij wel een
geschikte opvolger vonden. Nou nee! Ik voelde me gevlijd, maar na net 10 jaar een functie te
hebben vervuld in het bestuur van mijn tennisvereniging, te weinig verstand van bier te
hebben, en te druk te zijn met werk en de daarbij behorende cursussen, zag ik daar toch echt
van af. De 2e Gouden Carolus was inmiddels gearriveerd en smaakte samen met de
bitterballen nog beter dan de 1e. Ook mijn tafelgenoten tetterden lekker door. Het werd
steeds gezelliger! En: “wat zou het fantastisch zijn een vrouwelijke voorzitter te hebben” en
“veel werk was het niet, dat doen secretaris en penningmeester”. En over de “knowhow”
hoefde ik ook niet in te zitten “die heeft Piet en dat leer je vanzelf”
Ja, vertelde mijn echtgenoot later, het zal zo‟n beetje na die 3e Gouden Carolus (hij was ook
de tel kwijt) geweest zijn dat je zei het wel van Aad over te nemen.
En nu elf jaar later
Kan ik zeggen dat ik die taak met erg veel plezier heb vervuld. Mede dankzij mijn leuke,
gezellige, lieve medebestuursleden en natuurlijk alle bierminnende clubleden die aan heel
veel genoeglijke gilde-avonden hebben bijgedragen. Leerzame avonden, culinaire avonden,
discussie-avonden, thema-avonden en mooie excursies. Ik heb ervan genoten en ik heb er
heel veel van geleerd. De biercultuur is mij zeer na aan het hart gaan liggen en de naam van
de vereniging is in de loop der jaren gewijzigd.
2011 Is mijn laatste jaar als voorzitter van het Beyerd Biergilde. Wie de voorzittershamer op
de Algemene Ledenvergadering in 2012 van me gaat overnemen is nog de vraag. We hebben
de laatste tijd veel jonge, nieuwe leden mogen verwelkomen. En ik denk dat het goed is als
er ook binnen het bestuur vers, jong bloed gaat stromen. Zoals gemeld op de laatste
Algemene Ledenvergadering gaat ook de Padre Nostre, onze Patron Piet het bestuur verlaten.
Mikel heeft al aangegeven zijn vaders plaats te willen innemen. Heel fijn, wat betreft dat
jong bloed en “knowhow” hoef ik me dus geen zorgen te maken.
Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich uiteraard geheel vrijwillig, aanmelden
bij het bestuur, of……… wachten we weer op een mooie zomerdag, op het terras onder de
plataan op argeloze strandgangers?
Iedereen die meegaat naar Oudenaarde en de Liefmans brouwerij op 15 april: een heerlijke
dag gewenst! En vergeet de fietstocht op 1e Pinksterdag op 12 juni niet alvast in de agenda te
noteren.
Hettie Beverdam
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16e Kerstbierfestival van OBER
Zaterdag 18 december 2010, Nederland en België liggen verpakt onder een dikke laag
sneeuw; goed weer om zware bieren te gaan proeven. Daar krijg je het lekker warm van.
We gaan weer met z‟n vieren op stap naar Essen, België. Bianca, Eric, Jac en ik, Marco kan er
niet bij zijn deze keer, die is nog in Vietnam en komt pas zondag terug naar huis. Wel komt er
ieder jaar een probleem om de hoek kijken en dat is….: wie gaat er rijden??? Stilte…. Geen
enkel antwoord, net doen of je niks hoort, dan hoef je niet de chauffeur te zijn. Bianca heeft
al vaker gereden, die wil dat niet meer, er zijn immers zo veel lekkere bieren te proeven.
Een paar jaar geleden zette ik Jac ook nog af, maar dat doe ik niet meer, het is veel te
gezellig en ik wil erbij zijn. Probleem dus…. Volgende optie: de trein??? Die rijdt niet tussen
Roosendaal en Essen dit weekend, er zijn wel bussen ingezet, maar dat is gewoon te lastig.
We gaan met de auto heen, Joop brengt ons weg, die moet wel vroeg gaan werken, ach
vooruit, dat maakt ons niet uit.
Zo komt het dus, dat we
ruim voor aanvang in de
sporthal aanwezig zijn, er
is nog helemaal niemand!
Geeft niets dan zoeken we
gewoon een mooie tafel
uit,
alles
positief
bekijken. Vooraan, ja,
zitten mooie tafel, nee,
toch maar niet, onze
tassen zitten immers weer
vol met meegebrachte
lekkere etenswaren, en
dat
mag
niet!!!!!
Hardgekookte eieren van
Bianca
(zelfs
zout),
ossenworst, lekkere kaas,
nootjes, kaasstengels en
niet te vergeten de
Groninger metworst met
kruidnagel, die is zóóóóó
lekker bij bier. De tafel
die we kiezen is een
beetje uit het zicht, maar
wel zo dat wij iedereen
goed kunnen zien. Bonnen
mogen we nog niet kopen
en ook nog geen glas,
wachten tot 14:00 uur dan
maar tot de officiële
opening.
Eindelijk is het dan zover, we mogen gaan proeven, jeetje wat een lijst, welke gaan we als
eerste nemen??? Zorgvuldig maken we een keuze: Engel, Kerstsmiske, Sint Bernardus
Christmas Ale, Tsjeeses. Een lijst met 154 namen, sommige van het vat, andere van de fles,
festival primeurs: het is moeilijk kiezen. Bianca, Erik en Jac gaan voor de zware bieren en ik
kies voor de wat lichtere, ondertussen kijken we uit, of we nog bekenden zien. En jawel hoor,
daar hebben we die oudere man.
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Hij komt altijd met zijn zoon, en dan vertelt hij ieder jaar weer (dat zal wel door het bier
komen) dat hij zo gelukkig was getrouwd, 40 jaar met dezelfde vrouw.
Nee, hij heeft nooit een ander gehad, het was een lieve vrouw. De mannen uit Amsterdam
(vader en twee zoons) zijn ook ieder jaar weer van de partij. En dan, eindelijk, daar is onze
vriend Tom James, helemaal uit Philadelphia. Ieder jaar komt hij naar Nederland, neemt dan
een hotel in Amsterdam en komt op zaterdag en zondag naar Essen, België. Zijn vrouw Joan
blijft thuis, die kan niet tegen mout, toch een belangrijk ingrediënt van het bier. Tom heeft
dit jaar zelfs een cadeau bij
voor Bianca en mij: een
mooie ketting met oorbellen. Wat worden wij toch
verwend. Tijd voor het
jaarlijkse telefoontje met
zijn vrouw Joan, kunnen we
haar meteen bedanken, ook
nog voor de fles champagne
die gestuurd was met
Valentijnsdag.
Gelukkig hebben wij ook wat
bij, Bianca heeft eigen
gebrouwen bier en ik heb
Groninger
worst
meegenomen, daar zijn die
Amerikanen dol op. De
Finnen missen we, dat komt
waarschijnlijk omdat er geen
vliegtuigen kunnen landen
wegens de sneeuw. Hebben
wij even geluk dat we zo
dicht bij België wonen.
We besluiten nog een
allerlaatste
biertje
te
nemen, Stille Nacht en een
Slaapmutske. Bianca en Eric
sluiten af met een wel heel
bijzondere, eigenlijk geen
bier meer te noemen keuze:
Special
Struise
Darkest
Night, een bier 26vol % alc.
Het leek wel een borrel, maar hij was erg lekker. De zaal is inmiddels overvol, en er komen
weer nieuwe mensen, voor ons komt de tijd om te gaan bedenken hoe we thuis gaan komen.
Ook daar vinden we wat op (bier maakt creatief). Een vriendin die in Roosendaal werkt, pikt
ons vieren op, met een hele oude Mercedes cabriolet, veel te klein voor vijf personen, maar
met wat bier op is dat geen enkel probleem.
Volgend jaar??............... dan gaan we weer!
Cora van Peer
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De nieuwe brasserie van brouwerij Het Anker
Mechelse koekoek, smakelijke gerechten en overheer-lijke bieren
'Wat een metamorfose van de vroegere, rustieke brasserie, niet te geloven....', een reactie
van veel gasten bij het betreden van het drastisch gerenoveerde café-restaurant aan de Guido
Gezellelaan in Mechelen. De Mechelse koekoek verrijkt met Gouden Carolus tripel en het
langzaam gegaarde rundvlees in Gouden Carolus Classic zijn nog steeds vaste culinaire
waarden op de overzichtelijke kaart. Wat dit betreft is er niets veranderd. De Mechelse
koekoek is een oud kippenras uit de directe omgeving, met stevig vlees en een delicate
smaak. De fijngesneden plakjes kip voorzien van een romig sausje met Gouden Carolus tripel
harmoniëren uitstekend met deze volmondige tripel. De saus van het rundvlees is op subtiele
wijze geparfumeerd met Gouden Carolus Classic en de bijbehorende groenten en de stevige
frietjes zorgen in combinatie met hetzelfde bier voor een aangename streling van de
smaakpapillen. Eenvoud is nog steeds het kenmerk van het ware en dit wordt weer bevestigd
na het nuttigen van deze twee gerechten.
Andere
smaakvolle
gerechten die op de kaart
staan zijn onder meer de
lamskroon met kruidenkorst en Gouden Carolus
Ambrio, gepocheerde peer
in Cuvée van de Keizer en
de huisgemaakte gerookte
eendenborst
met
flintertjes mango en een
stroopje
van
Gouden
Carolus Ambrio. Naast de
Gouden Carolus bieren zal
menige
bierliefhebber
verrukt zijn van Lucifer
een bij velen bekend blond
bier van 8%, dat sinds de
overname van Liefmans
door Duvel Moortgat nu
door Het Anker wordt
gebrouwen.
De verfrissende nieuwkomer Maneblusser een blond bier van 6%, is gelet op de vele positieve
reacties ook een voltreffer in het uitgebreide bierassortiment. Voor diegenen die wat rustiger
willen beginnen is er Anker pils, dat voorheen onder de naam Blusser verkrijgbaar was.
Opvallend in het nieuwe interieur met aubergine en appelgroene tinten, zijn de grote ramen
aan de straatzijde van de brasserie die voor veel licht zorgen, waardoor een extra ruimtelijk
effect is ontstaan. Gezeten op de eerste verdieping hebben de gasten zicht op de brouwerij
en de hoge stapels kratten. De authentieke grote reclameborden geven een bierige uitstraling
en herinneren ons aan de vroegere bieren en geschiedenis van Het Anker.
Na een bezoek aan de brouwerij en het aanschaffen van bieren in de eveneens nieuwe winkel
is het plezant toeven in de brasserie voor de smakelijke snacks en gerechten in combinatie
met de overheerlijke bieren.
Han Hidalgo
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Nairobi
De volgende trip van het Afrikaanse reisfront heeft mij naar Nairobi in Kenia gebracht, maar
als een tussenstop heb ik een weekje in New Delhi doorgebracht. Ik kan Delhi niet vergelijken
met enige andere stad waar ik tot op dit moment geweest ben, maar de slogan “Indredible
India” is zeker van toepassing.
Wat betreft bier wordt er met
name Kingfisher geserveerd,
maar een zeer positieve
verrassing was Rockman's, op
de bovenste verdieping van de
Gurgaon shopping mall. Een
café, restaurant, brouwerij
waar diverse Duits typen bier
worden gebrouwen en goed
eten wordt geserveerd. Een
viertal typen bier hadden ze
op de kaart staan: pilsener,
zwaar pilsener, weizen en een
dunkel, die naar goede Duitse
tradities geserveerd worden
vanaf 0,5 liter glazen (tot 2
liter) en waarvan de weizen
en de dunkel erg goed passen
bij het met name vegetarische
Indiase eten dat ik bij
Rockman's heb gegeten.
Kenia ligt aan de oostkant van Afrika en Nairobi zelf ligt op 1661 meter
hoogte en net op het zuidelijke halfrond. Het is de bedoeling dat ik de
komende twee jaar ga wonen en werken in Afrika met Nairobi als
standplaats. Dit bezoek had naast werken ook het doel om rond te
kijken op zoek naar wijken / huizen. Een belangrijk onderdeel van dit
rondkijken is zeker het uittesten van de verschillende bieren, niet
allemaal op 1 dag, maar wel in ongeveer 1,5 week.
Tusker en Whitecap zijn de twee grootste merken op de markt, zijn een
beetje zoetig (beide met toegevoegde suiker en maïs gebrouwen) en
smaakvol. Beide merken hebben daarnaast met een special pils op de
markt. Whitecap (genoemd naar de besneeuwde top op Mount Kenya)
heeft als extra een light variant op de markt met 3,0% alcohol en minder
calorieën en zonder veel smaak. Tusker daarentegen heeft Tusker Malt
op de markt: een high premium pils, minder zoet (geen toevoegingen) in
een mooie fles wat heerlijk wegdrinkt.
Tijdens een bezoek aan de supermarkt ben ik naast Heineken, Castle,
Guinness and Pilsner ook tegen het merk Sierra aangelopen. Zij hebben
een porter, amber en blond bier (http:///www.sierrapremium.com)
waarvan ik de blonde heb geproefd. Dit lijkt toch echt het meest op
bier, dus dat gaat wel goed komen de komende twee jaar.
Groetjes van het Afrikaanse reisfront,
Marije van Donk
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Bier- & evenementenkalender

Vrijdag 15 april
Zaterdag 16 april

Zondag 17 april

Zondag 1 mei

Zaterdag 7 mei

Zondag 12 juni
Zaterdag 9 juli en
Zondag 10 juli
Zondag 28 augustus
Zondag 11 september

17 september tot en
met 3 oktober
Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 5 oktober
Zaterdag 15 tot en
met Zondag 23 oktober
Zondag 4 december
Woensdag 7 december
Zaterdag 18 en
Zondag 19 december
Oudjaar 31 december
Het hele jaar

Jaarlijkse excursie Beyerd Biergilde Breda
Deze keer gaan we naar Oudenaarde en brouwerij Liefmans
1ste Bierfestival Groningen en 55ste internationale BAV - Ruilbeurs
In de Martinikerk, begint om 16.00 uur en duurt tot 22.00 uur
Link: www.bierfestivalgroningen.nl
Lentekriebels op 13e Meibockfestival in Amsterdam,
In de Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 126a Amsterdam
Link: www.prnh.pint.nl/meibockfestival.htm
8e KBC festival van het Nederlandse Speciaalbier
Plaats, Den Bosch op de markt van 12.00 uur tot 18.00 uur
Link: www.kleinbrouwerijcollectief.nl
Bierhistorisch Rondwandeling door de binnenstad, rond 1550 had
Delft, ca. 200 bierbrouwerijen tussen de vestingmuren.
Link: www.bierhistoriedelft.nl
Pinkster ‟BIER‟ fietstocht, vertrek bij Café de Beyerd
Open brouwerij dagen van brouwerij de Beyerd
4e Delftse Bierbeurs/festival op de brabantse Turfmarkt in Delft.
Organisatie Bierlokaal Locus Publicus
17e Biereloth-festival. 15 brouwerijen presenteren daar een
zestigtal speciaal bieren. Biereloth vindt plaats in het centrum
van Boxtel in de Rozemarijnstraat, tegenover café Becoloth
Oktoberfest in München, Theresienwiese
Presentatie „Beyerd Bockbier‟
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Bockbieravond
36ste Belgische Bierweek, in Café de Beyerd
Presentatie „Beyerd Winterbier‟
Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda Winterbieravond
ESSEN (B), 16e Kerstbierfestival: Alle Belgische kerstbieren (en
meer). Heuvelhal, za va 14u, zo va 12u. Org.: OBER (OBP Essense
Regio). Info: Gerard Peeters, Essendonk 83, B-2910 Essen, tel.
+32 3 6673514 (+fax). Link: www.kerstbierfestival.be
Oudejaarsborrel tot 20.00 uur,
Komt allen, leden van het Beyerd Biergilde
Vind de brouwerij of je lievelingsbier op een bierfestival via de
telefoon. Of als je het festival verlaat in de buurt een leuk café
te vinden. Telefoon is de toekomst en daarom vind ik de
applicatie voor zowel Iphone als DROID telefoon van het Craft
Brewers
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Het oog wil ook wat (deel 1)
Bierproeven, ik hoef er niet veel woorden aan vuil te maken, want ik mag aannemen dat bij
ons in het biergilde dit begrip genoeg bekend is. Allereerst hebben we het visuele aspect, de
kleur van het bier en het schuim en de consistentie van het schuim. Daarna komt de geur, dan
de smaak, het mondgevoel en als laatste de nasmaak. Nu wil ik graag op de eerste stap van
het bierproeven terugkomen, het visuele aspect, want in mijn ogen hoort daar ook het
bierglas bij.
In het begin was het drinkgerei vooral praktisch bedoeld en was de schoonheid
ver te zoeken. Zoals hiernaast te zien is bij een Egyptische bierpul gemaakt
van klei uit de 8e eeuw voor Christus.
Ook de houten bierpul stond niet bekend om zijn schoonheid. Bovendien had
deze daarbovenop nog eens het nadeel dat hout het bier absorbeerde en
daardoor in de loop der tijd flink kon gaan stinken.
Een andere vorm van drinkgerei was de
drinkhoorn. Deze werd onder andere
gebruikt door de oude Germaanse
volkeren, zoals de Vikingen, Saksen en
Friezen. In het verleden werd de
drinkhoorn niet alleen gebruikt als
dagelijks voorwerp om uit te drinken,
maar had het ook zijn plaats in de
uitoefening van religieuze rituelen ter
ere van de goden. Voor de Germaanse
drinkhoorn werd gewoonlijk een hoorn gebruikt van de oeros of de wisent. Vaak werden er
afbeeldingen van goden of runen ingekerfd. De rand en het uiteinde werden vaak afgezet met
een laagje van goud of zilver(zie afbeelding hiernaast: drinkhoorn van Roordahuizum, uit
ongeveer 1550).
Alhoewel de productie van glas teruggaat tot 5.000 voor Christus zijn
er pas vanaf de 16e eeuw bierglazen bekend. Dat wil niet zeggen dat er
niet eerder glazen voorwerpen voor het drinken van bier gebruikt
werden maar bewijzen zijn er (nog) niet. Het bierglas hiernaast stamt
uit 1596. De handgeschilderde voorstelling is Kaiser Rudolf II met zijn 7
Kurfürsten.
Hierna werden er verschillende
materialen
gebruikt
zoals
aardewerk, tin, glas, en zilver.
En als gevolg van verschillende
pestepidemieën kwam vanwege
de hygiëne (met name om de
vliegen uit het bier te houden)
er een deksel op de bierpul. En
tegenwoordig vinden we deze
bierpullen in allerlei vormen nog
steeds in Duitsland.
John Zonneveld
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In gesprek met Herman Beaujon
'Genieten van bier en elkaars gezelschap'
Herman Beaujon, net 56 geworden, is sedert 1997 lid van het
biergilde. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als chauffeur. Een
van zijn hobby’s is kornet spelen en zijn passies zijn koken en het
spelen van muziek. Wat koken betreft heeft Herman regelmatig
meegedaan met het maken van het lekkerste bierhapje in
combinatie met bier. In samenwerking met Wilco Achterhuis heeft
Herman ons verrast met zijn smakelijke schotel van gestoofd
rundvlees met zelfgemaakte curry. De India Pale Ale gebrouwen
door Wilco smaakte er voortreffelijk bij. Het was daarom niet
verwonderlijk dat Herman en Wilco de 'Bierige Pepermolen' in
december jl. mee naar huis mochten nemen.
1. Hoe is jouw liefde voor bier en vooral het speciaalbier ontstaan?
In de Beyerd (hoe kan het ook anders!). Ik werd meegenomen door Peter & Annita van
Zitteren. Zij hebben mij ook geïntroduceerd bij het Biergilde (toen nog 'De Smaakpapillen').
En van lieverlee ben ik steeds meer gaan genieten van speciaalbieren. Niet dat ik geen
pilseners meer drink, maar ik ben wel steeds kritischer geworden waar het smaken en het
proeven betreft.
Voordat ik in Breda woonde al vaak Gulpener Dort en Korenwolf gedronken. Maar het echte
proeven en het zoeken naar smaken kwam toch pas later in de Beyerd.
2. Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit en waarom juist deze bieren?
1.
2.
3.
4.
5.

La Chouffe: dit vind ik gewoon een heel lekker bier.
Rodenbach: heerlijk op een zonnig terras en leuk om een stoofschotel mee te maken
of een mooie sabayon met fruit
Rochefort 8: voor op een koude winteravond (maar anders ook....)
Duvel: dat bittere vind ik lekker
Drie Hoefijzers Klassiek: ik moet aan mijn aandelen denken!

Maar er nog zo veel andere mooie bieren. Om te drinken, om mee te koken, om bij te koken,
maar vooral om samen ervan te genieten. Ook vind ik het leuk om lokale bieren te proeven
als we in het buitenland zijn. Vaak proberen Annita en ik dan ook een smaakprofiel te maken.
3. Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse biermarkt?
Het is vooral pilsener wat de klok slaat. Toch zie je ook steeds meer speciaalbieren.
Bijvoorbeeld La Chouffe in 33 cl flessen (met dank aan Duvel). De bieren van onze “eigen”
brouwers van het biergilde worden dan niet op de markt geplaatst, maar zijn wel een genot
om te mogen proeven. De resultaten zijn niet altijd naar mijn smaak, maar het aanbod van
speciaalbieren wordt wel groter. Da‟s feest!
4. Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste herinneringen en welke
brouwerijen zou je graag nog willen bezoeken?
a.
b.

leukste herinneringen: Westmalle, omdat dat mijn eerste brouwerijbezoek was.
welke brouwerijen graag te bezoeken: Gulpener en Alfa. Twee Nederlands-Limburgse
brouwerijen met heerlijke speciaalbieren. En verder Gebr. Päffgen in Keulen. Hun
Kölsch is hemels.
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5. Stel dat je een bier bij een kleine brouwerij zou mogen brouwen, aan welk type bier
denk je dan?
Moeilijke vraag. Ik word heen en weer geslingerd tussen een donker bier zoals een Rochefort
8, Westmalle Dubbel of een IPA. Ik hou van het 'romige' van een donker bier, maar ook van
het bittere van een IPA.
6. Naar welk vakantieland ga je en welk bier drink je daar het liefst?
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we naar Italië. Birra Moretti is dan toch één van mijn
favoriete bieren. Ik hoop daar toch ook wat lokale bieren te proeven. Waarschijnlijk komen
we ook nog wel op onze favoriete camping in de Ardennen. Daar staat steevast Ciney Blonde
koud.
7. Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda aantrekkelijker te maken?
Ik zou graag eens een avond met Michel Moortgat meemaken. Vooral vanwege zijn visie op
het behoud van originele Belgische bieren, waardeer ik hem zeer. Verder lijkt het me erg leuk
om een avond met een “bierkok” mee te maken.
8. Drink je wel eens bier bij de maaltijd en welke bier- en maaltijdcombinatie is voor jou
erg geslaagd?
Natuurlijk. Een blonde bij een rijsttafel is altijd goed. Afgelopen jaar heb ik een diner
gekookt op basis van het boek van Ben Vinken “Bier op het Menu.” Zeer geslaagd volgens alle
deelnemers.
9. Zijn er nog andere biercafés, naast De Beyerd, die je van harte kan aanbevelen?
Een enkele keer kom ik bij O‟Mearas in Breda. Maar dan is het niet zo zeer vanwege het bier,
maar vanwege de sfeer en de Ierse whiskey.
10. Wat is jouw favoriete bier- en spijscombinatie en
waarom juist deze?
Verwijzend naar het boek van Ben Vinken is het recept
van Jan Buytaert “Gewokt varkenshaasje met
citroenkruid en ras-el-hanut / De Koninck Gusto 1833
Golden Blond” een favoriet van ons geworden.
Natuurlijk de smaak/bier combinatie is geweldig, maar
het is een gerecht dat je in het bijzijn van anderen kunt
maken. Dat maakt het ook voor anderen leuk om te zien
en daarna te proeven.
11. Zijn er nog punten die je zou willen benadrukken?
Ik vind het Beyerd Biergilde een heerlijke vereniging. Laten we daarom op deze voet verder
gaan: genieten van bier en elkaars gezelschap.
Herman, bedankt voor jouw antwoorden en veel plezier met jouw hobby's en het genieten
van bier.
Han Hidalgo
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Internationaal Biernieuws
Hopus veegt Hoppas van de kaart
De horeca mag niet langer bierige tapas als „hoppas‟ op de kaart zetten. Dat besliste de
rechtbank van koophandel in Gent na een klacht van Brasserie Lefèbvre die in 2008 een
hoppig bier op de markt bracht onder de naam Hopus. De rechter oordeelde dat naam hoppas
te erg lijkt op Hopus en verzwarende omstandigheid was dat in het uitgegeven receptenboekje prominent bieren van de concurrentie werden gebruikt. Het merkenrecht legt het aantal
gelijke letters en hun volgorde in een naam aan banden.
Un pequeňo pueblo
Op het etiket van de flesjes Stella Artois die in Argentinië worden verkocht staat dat het bier
afkomstig is uit „un pequeňo pueblo al este de Bruselas‟. Met andere woorden, een boerengat
ten oosten van Brussel. Burgemeester Tobback, die wel eens om meer dan een reden wordt
vergeleken met Napoleon, kon er niet mee lachen en repliceerde dat het InBev duur zou te
staan komen. Voortaan zullen wij overal verkondigen dat Leuven een klein dorp is met een
grote universiteit en een klein brouwerijtje, zo repliceerde hij. Bij InBev waren ze wat
verveeld met de zaak. De etiketten worden wellicht ginder gemaakt, maar wij zullen
navragen hoe ze daar precies toe zijn gekomen, klonk het.
Stella brouwt cider
In het Verenigd Koninkrijk moet je voortaan op je woorden letten als je
een Stella Artois bestelt. De naam staat voortaan ook voor een cider van
4,5 % alcohol die overigens in België geproduceerd wordt op basis van
Jonagold-appelen. De cider ligt vanaf Pasen in de rekken in fles of blik.
Het Belgische zythologengild, dat niet meteen bekend staat als fan van
InBev, schreeuwde meteen moord en brand dat de naam Stella Artois
bezoedeld wordt en nog meer lelijks. Heel ongerust hoeven ze evenwel
niet te zijn. De cider zal enkel verkocht worden in het Verenigd
Koninkrijk waar meer dan de helft van de wereldwijde ciderconsumptie
gebeurt, vooral door vrouwen.
Jupiler brouwt frisdrank
Jupiler brengt een alcoholvrije frisdrankvariant
op de markt, Jupiler Force. Het drankje wordt
gemaakt met dezelfde mout als de pils, maar
voor de rest is er geen overeenstemming. InBev
heeft een patent genomen op het procédé. De
frisdrank schuimt, smaakt naar citrus en appel
en is licht bitter en licht sprankelend. Het is
geen alcoholvrij bier of malt. Het drankje bevat
minder suiker maar evenveel calorieën als
andere frisdranken. Volgens de brouwer was er
vraag naar een Jupiler-variant die de hele dag
door te drinken is. Bier wordt immers meestal
pas vanaf 17 uur gedronken. AB Inbev mikt
vooral op mannelijke 30-plussers. De reacties
van de eerste proevers waren verdeeld, van
„goed te doen‟ tot „smerig spul‟. Het Belgische zythologengild kon zich voor de tweede keer
in minder dan een maand uitleven en moord en brand schreeuwen. Tegelijk bestegen zij hun
tafelbierstokpaardje.
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Westvleteren niet in Colruyt
Eerst waren er geruchten dat prijsbreker Colruyt bier van de paters-trappisten van
Westvleteren zou gaan verkopen. De paters zitten immers in geldnood nu hun nog niet zo
oude klooster vroeger dan verwacht bouwvallig wordt bij gebrek aan degelijke funderingen.
Daarom werd een nieuwbouw gepland, maar die valt duurder uit dan eerst gedacht. De paters
zouden er daarom aan denken meer te gaan brouwen tegen hun vroegere principes in en het
bier op ruimere schaal te gaan verkopen in plaats van alleen via het ingewikkelde systeem
van reservaties en weinig milieuvriendelijke afhalen aan de poort. Mogelijk zou een soort
degustatiebox in de winkelrekken komen, met drie flessen bier en een glas. Zo ver is het nog
niet. Volgens Colruyt lopen er inderdaad gesprekken er is nog geen concrete actie in het
verschiet was.
Glutenvrije fair trade pils is de beste
Tijdens de Horecabeurs in november in Gent werd een beperkte pilsproeftest
gehouden. Als winnaar kwam de glutenvrije fair trade Mongozo Premium
Pilsener uit de bus. Het bier wordt gebrouwen door de brouwerij Huyghe in het
Oost-Vlaamse Melle dat ook andere Mongozo-bieren brouwt. De pils is
gebrouwen met een gerstemout die glutenvrij is gemaakt en met basmati-rijst
uit Thailand. De hopping gebeurt met Belgische bio-hop. De pils is de eerste en
tot nog toe enige pils die zowel bio, fair trade als glutenvrij is. Tweede werd
Leireken Lager, ook een bio-bier gebrouwen door Strubbe in Ichtegem. Stella,
Jupiler, Maes en Vedett (Duvel) kregen het nakijken.
Belg drinkt minder dan 80 liter bier
Het bierverbruik in België is in 2010 met 2,7% tot onder 80 liter per hoofd gedaald. In 1970
bedroeg de consumptie nog 132 liter. In warenhuizen en winkels daalde verkoop met 1,2%, in
de horeca met 4,4%. Volgens de brouwersfederatie heeft dat maken met de steeds strengere
antialcoholcontroles.
Tournée Générale
De VRT zond in het voorjaar een
tweede reeks uit van Tournée
Générale, waarin Jean Blaute en
Ray Cokes opnieuw door het rijke
Belgische bierlandschap struinen.
Zeg maar Belgisch Bier voor
Dummies. Zo leerde kaasmeester
Michel Van Tricht de twee Kuifjes
met dienst dat bier en kaas
perfect samengaan. En prof.
Freddy Delvaux vertelde over de
smaak van bier. Niet direct
revolutionair, want in 1995
bereidde Veerle Daems bij de
professor een doctoraat voor over
de smaak van bier. Maar dummy‟s
of niet, de uitzendingen kregen af en toe veel weerklank. Zo wijdde Het Nieuwsblad
driekwart pagina aan de kartonsmaak die een slecht bewaarde pils al snel krijgt. Bij de
nieuwe tv-reeks hoort ook een nieuw bier dat net als het vorige Tournée Générale heet, maar
met de toevoeging Tripel Hop. Het werd deze keer niet gebrouwen door Duvel –overigens
geen hoogvlieger– maar door Palm. Het is 7,5% sterk en heet toegankelijker te zijn voor
vrouwen. De flessen van 75 cl zijn onder andere te koop in Delhaize voor € 3,99.
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Bier met witloofsmaak
Nadat zowat alle fruitsoorten de revue gepasseerd zijn als ingrediënt voor bier, zijn de
groenten aan de beurt. Bier met look is er al enige tijd en nu is er ook bier met een
witloofsmaakje. Deze keer komt het niet uit een Belgische brouwerij, of toch niet helemaal.
Het is het resultaat van de samenwerking tussen de New Belgium Brewery in Fort Collins,
Colorado, met een oudgediende van Rodenbach als brouwmeester, en Allegash Brewing in
Portland, Maine. In het bier gaan hibiscus en gestoofd witloof. Het brouwsel, dat „Vrienden‟
werd gedoopt, wordt geënt met lactobacillus en brettanomyces die een geuzeachtig smaakje
geven. Overigens bestond al een Chicory Stout van de Dogfish Brewery in Milton, Delaware.
Bierfestival van kleine Nederlandse brouwerijen
Op zondag 1 mei organiseert het Klein Brouwers Collectief (KBC), de belangenvereniging van
kleine Nederlandse brouwerijen, voor de 8e keer een bierfestival op de sfeervolle markt van
Den Bosch. Het KBC telt op dit ogenblik ongeveer 60 leden en de meeste brouwerijen zullen
met een selectie van hun assortiment aanwezig zijn. Voor
veel bierliefhebbers en belangstellende is dit een unieke
gelegenheid om kennis te maken met het zeer gevarieerde
assortiment van deze kleine brouwerijen, variërend van
lichte fruit- en witbieren tot zwaardere bieren van het type
barley wine en India Pale Ale. Er zullen ook verschillende
stands aanwezig zijn met snacks en streekgerechten. Tevens
is er een kraam met de meest recente Nederlandstalige en
ook Engelstalige boeken over bier. De consumentenvereniging PINT zal ook vertegenwoordigd zijn met interessante en
leerzame informatie over bier voor de consument. Op de site
www.kleinbrouwerijcollectief.nl staat periodiek een actuele
lijst van bierbrouwers die tijdens het bierfestival aanwezig
zullen zijn. Dit festival is van harte aan te bevelen en met extra mooi weer zal het extra
bierrijk en feestelijk zijn op de Markt in Den Bosch.
Kulminator beste café ter wereld
Ratebeer heeft het Antwerpse café Kulminator (zo geheten
naar het gelijknamige bier uit het Frankische Kulmbach)
uitgeroepen tot beste café ter wereld. Het café wordt al 30
jaar opengehouden door het echtpaar Dirk Van Dyck en Leen
Boudewijns. Het café stond overigens al jaren in de top tien.
De bierlijst telt circa 800 bieren.
Bier in de stripwereld
Vlaams fenomeen Urbanus krijgt zijn eigen bier, een tripel van 8,5%, Cesar tripel gedoopt
naar de vader in Urbanus‟ stripverhalen die al eens graag een „dubbele tripel‟ drinkt.
Aanleiding was de publicatie van een nieuw stripalbum, „De Biervissen‟ over een vissoort die…
bier spuwt. Het bier wordt gebrouwen door de brouwerij Van Steenberge (Bios) in Ertvelde en
gecommercialiseerd door drankenhandel Van Eetvelde in Lokeren die al langer op zoek was
naar een „eigen‟ bier. Urbanus zelf is naar eigen zeggen geen grote bierdrinker, maar volgens
hem zal het bier niet naar cola smaken. Een bier naar Urbanus zelf noemen bleek onmogelijk
daar in Beieren (Pfaffenhofen, Hallertau) al sinds 1612 een brouwerij bestaat die sinds 1968
Urbanus Bier brouwt.
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Bier en…… kaas!
Bier is een hoofdingrediënt van de klassieke Vlaamse keuken, maar de moderne culinaire
eisen vragen ook een andere benadering. De meer dan vijfhonderd bieren die we vandaag ter
beschikking hebben bieden volop culinaire kansen en ook het huwelijk van bier en kaas kreeg
een nieuw elan.
De volkse bierkeuken vindt haar oorsprong in de Middeleeuwen. Net dankzij de veelzijdigheid
van het Vlaamse gerstenat werd de oude Vlaamse keuken een unieke Europese culinaire
traditie met uiteenlopende smaken, van zoet naar zuur tot bitter. Door het vervagen van de
culinaire grenzen en de invloeden van buiten uit, verwaarloosde de Vlaming de bierkeuken.
Vandaag kunnen we de glazen vullen met ruim vijfhonderd verschillende bieren, maar er
wordt nog slechts sporadisch met bier gekokkereld. Wat er aan biergerechten op de borden
verschijnt, zijn vooral rustieke, regionale bereidingen uit het stoof- en sudderrepertoire van
grootmoeder.
Veel proeven
Om op een moderne manier met bier te koken moet je anders te werk gaan. In de hedendaagse keuken komen de ingrediënten op voor hun eigen smaak. Daarom zijn de kooktijden kort
en is een smaakversmelting, zoals bij de complexe stoofpotten van grootmoeder, uit den
boze.
Toch zijn er mogelijkheden genoeg om bier in de hedendaagse keuken te gebruiken. Een
scheutje bier dat aan het eind van een bereiding wordt toegevoegd, kan een modern gerecht
karakter en meerwaarde bezorgen. Bier is dan niet de ruggengraat van een bereiding maar
een smaakgever of parfum van een luchtige saus, bijvoorbeeld een vinaigrette. De moderne
kok die kookt met bier is verplicht om veel te proeven, om zo tot een evenwichtig geheel te
komen. De smaak van het bier mag nimmer overheersen.
Koken met bier is niet eenvoudig, want verwarmd bier smaakt meestal anders dan koud bier.
Er zijn bieren die na verwarming zelfs bitter of mierzoet worden of zure bieren die na
verwarming plots brak smaken. Met bier valt niet alleen te koken, je kunt er ook mee
marineren, want net als bij citroensap bevordert de zuurheidsgraad van bier de malsheid van
vlees en geeft het een fris accent aan vis.
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Logische liaison
Het rijke palet van Belgische bieren en Belgische kazen biedt tal van mogelijkheden tot
bijzondere combinaties. Het huwelijk van kaas en bier begint in alle eenvoud bij een met
zorg gerijpte kaas, geserveerd bij een met zorg gekozen en met vakkennis uitgeschonken glas
bier.
Wil men verder gaan, dan zijn er tal van smakelijke bereidingen met kaas die zich aan tafel
goed voelen naast een glas bier van dezelfde soort. De abdijpaters gaven het voorbeeld door
bewust zelf gebrouwen trappistenbieren en abdijbieren te combineren met kaas. De rijke en
complexe smaak van deze bieren vormde dankzij het hogere alcoholgehalte een evenwichtige
tegenpool voor de vetrijke, romige kaas die zij maakten.
In restaurants en thuis wordt kaas meestal gecombineerd met rode wijn. Ten onrechte, want
het strak-zurige karakter van rode wijn gaat minder goed dan dat van bier bij de romige
smaak en filmende textuur van kaas. Bovendien is de combinatie van bier en kaas digestief
verstandiger dan deze van kaas en wijn.
Welk bier met welke kaas?
Bieren van lage gisting en witbieren gaan het best samen met harde kazen en pittige kazen
zoals Brusselse kaas of hervekaas. Verse kaas (platte kaas of mandjeskaas) en kruidenkaas
combineren het best met een bier van spontane gisting, zoals geuze.
Zachte en romige kazen (zoals abdijkazen) gaan - zoals de paters ons voordeden - goed samen
met ronde trappist en abdijbieren. Maredsous, met zijn getaande, diepbruine bourgognekleur, heeft een boeket van karamel en fruittoetsen. St. Feuillien Triple
heeft een zachte amberkleur en kruidige hoparoma's met fruit. Beide
bieren passen bij de lichte, zachte smaak van Passendale, de fijne
Bouquet des Moines en de romige Brugse Blomme. Meer pittige
abdijbieren, zoals Rode Chimay met de abrikoosachtige fruitgeur,
passen bij de volle pittige smaak van Père Joseph en romige textuur en
de fruitige hopsmaak van de halfharde trappistenkaas Chimay à la Bière.
De complexe smaak van Westmalle Tripel met fruit en aangename
bitterheid, een ietwat wrang houtachtig aroma en een licht bittere
specerijensmaak (dankzij koriander en gedroogde sinaasappel) gaat
goed bij de volle, pikante en sterke smaak van Oud-Brugge kaas en de pikante, pittige smaak
van Wynendaele.
Schimmelkazen en blauwe kazen smaken het best met zoete en fijn-zure bieren. De unieke,
rijke smaak van een glas Keizer Karel past bij de pittige, bitterzoete balans van de
blauwschimmelkaas Pas de Bleu.
Rijpe en geraffineerde kazen (hetzij harde, hetzij zachte kaas) verkiezen het gezelschap van
een bier van hoge gisting, eerder dan een bier van lage gisting (pils).
De combinatiemogelijkheden in gerechten zijn oneindig: terrine
van Brusselse kaas met peperkoek en kriek-lambiek-azijn,
taartje van Brusselse kaas en kriek, Brusselse beignets met
lambiek en Brusselse kaas, gratin van ham, selder en champignons met Passendale kaas en Passendale bier, sorbet van geuze
met verse kaas, kaasfondue met Saisonbier in plaats van witte
wijn, varkenshaasje met trappistenkaas en Westmalle Dubbel of
crème brulee van Epoisses met venkel- en Duvelsorbet.
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Gammer bier in brouwerij Saigon, Vietnam
Al een tijdje loop ik door deze stad, Saigon in Vietnam. Wat een stad, groot groter en grootst,
in Nederland kennen we dit formaat niet. Tien miljoen inwoners en evenveel brommers op de
weg. Een gigantische drukte. Iedereen is in beweging tussen prachtige oude Franse
gebouwen, bouwvallen en bouwputten. Saigon is in beweging, er wordt gebouwd en gebouwd,
het ene moderne kantorenpand, winkelcentrum en hotel naast het andere. Saigon is een
echte wereldstad en daar is Breda niets bij.
Het is zondag en ik zit in het park een kopje koffie te drinken, op een heel laag krukje
misschien net 30 centimeter hoog. Ik denk terug aan die heerlijke tijd bij de Beyerd,
fatsoenlijke stoelen, lekker koud biertje en al mijn vrienden waarmee je zo gezellig kunt
ouwe hoeren. Met die gedacht ging ik op zoek naar de "Saigon Beyerd", er moest toch een
plek zijn in deze grote stad waar je de Beyerd gezelligheid ook hebt.
De zoektocht start op Le Loi, de straat net achter mijn hotel. Eerste stop: Highland café.
Heerlijke koffies, met lekkere stoelen om heerlijk in weg te zakken en van het uitzicht te
genieten. Nou ja uitzicht, duizenden voorbij trekkende brommers, soms met één persoon,
maar vaak met veel meer personen er op en dan nog maar niet te spreken van wat ze
allemaal kunnen vervoeren op zo een brommer. Kasten van 2 bij 3 meter, 6 meter lange staal
profielen of zelfs glasplaten. Dit geweldige uitzicht maakt de koffie compleet, maar als
conclusie, niet vergelijkbaar met onze Beyerd.
Mijn zoek tocht gaat verder. Aan het
einde van Le Loi staat het Opera
gebouw, een prachtig gebouw in Franse
stijl en aan de zijkant ligt de Q-bar, met
een heerlijk buitenterras. Lekker pilsje
drinken na het werk bij tropische
temperaturen,
helemaal
top.
De
gezelschapsdames van de Q-bar zijn erg
knap en vriendelijk, maar sommige
willen iets te veel gezelschap van je.
Conclusie prima pilsje, leuke omgeving
om wat te keuvelen met de lokale
Vietnamese bewoners van de stad, maar
totaal niet te vergelijken met onze
gezellige Beyerd.
Mijn zoektocht gaat verder, voor de
Opera linksaf Dong Khoi in. Aan het einde
staat de kathedraal, een kopie van de
Notre Dame. Links daarvan een groot
park, dat door Pasteur straat in tweeën
wordt gedeeld. Links op Pasteur ligt
restaurant Quan An Ngon, vertaald: “huis
van het lekkere eten”. Lekker niet alleen
omdat het Vietnamees is, maar ook
omdat er met bier wordt gekookt. De in
bier
gestoomde mosselen,
andere
schelpdieren en vis zijn echt heerlijk.
Wat mij betreft een geduchte concurrent
voor het Beyerd Restaurant.
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Rechts op Pasteur liep ik toevallig tegen
Gammer, een heuse brouwerij in Saigon.
Binnen staan een paar prachtig koperen
ketels. Een mooi plaatje in deze hectische
woestijn van Bah, Bah, Bah. Echt een leuk
brouwerijtje, lijkt wel wat op de Beyerd.
Conclusie hier kan ik Bianca wel mee naar
toenemen bij haar volgende bezoekje aan
Saigon. We hadden elkaar al een week of
vijf niet gezien, dus je kunt wel raden dat
het voor mij een aangenaam weerzien
was. Liefde is .... samen een ambachtelijk gebouwen biertje drinken in de
wereldstad Saigon, bij Gammer dus.
Heerlijk genieten van twee soorten
gerstenat, met uitzicht op de werkende
brouwers, dat zien we bij de Beyerd
eigenlijk nooit. Het brouwproces zit er op
en de brouwers rusten uit. Echter er blijft
een mannetje aan het slepen met bostel,
de graanresten die overblijven na het
brouwen. Een mooi gezicht in deze toch
relatief moderne stad, loopt dit kleine en
pezige mannetje op en neer met een
emmertje bostel tussen de brouwerij en
zijn kar die op straat stond, op een
afstand van 50 meter met een trap van 45
treden. De hele middag liep hij op een
neer met twee emmertjes bostel tot zijn
kar vol was.
Conclusie, Gammer bier een op Tsjechische leest
geschoeid echt lekker hopbitter wat ik zelf graag
in een bier wil proeven. Een groot verschil met
het vlakke en iets waterige 333 bier, uit
gesproken op zijn Vietnamees al Bah, Bah, Bah.
333 is het meest gedronken lokale bier in het
zuiden van Vietnam. De Gammer brouwerij is
een plaatje en kan zeker concurreren met de
Beyerd, maar de sfeer en de gasten van de
Beyerd, die vind je nergens ter wereld.
Een speurtocht van een van die stamgasten in Vietnam, die toch blij is dat hij in Breda
woont.
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Bier en vrouwen, het is fijn om van te “houwen”
Tja, dan vraagt de redactie van ons onvolprezen clubblad Nuchter Bekeken, of ik iets wil
schrijven over Vrouwen en Bier. Eigenwijs zoals ik vaak ben, heb ik het eens omgedraaid,
want voor het Gilde is bier toch het belangrijkste. Ik ben een keer nuchter, en later een keer
met een paar Belgische biertjes op, gaan zoeken naar: “verschillen” maar ook naar
“overeenkomsten”.
Zie hieronder het resultaat:
Verschillen
Van veel bier krijg je hoofdpijn

Van veel vrouwen krijg je aandacht (maar
vaak is het gezeur)

Bier is lekker en bevredigt de dorst

Vrouwen zijn spannend en bevredigen je lust

Een mooi bier maakt dorstig

Een mooie vrouw hitsig

Bier kun je soms op laten schrijven

Vrouwen schrijf je soms….(eh)…. af

Overeenkomsten
Bier is soms erg lekker

Vrouw(en) soms ook

Bier kan een bittere nasmaak hebben

Vrouw(en) ook

Bier is soms ondeugend en smaakt dan naar meer
Bier is helder en fris, dan weer donker en stout
Bier streelt meestal je tong

Sommige vrouwen ook
Vrouwen ook
Als je geluk hebt: vrouwen ook

Bier smaakt naar meer

Vrouwen ook
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Bier kost geld

Vrouwen véééél

Soms kun je bier missen

Vrouwen ook

Soms tijdens een zonnige warme fietstocht verlang je naar een koel glas Bier……
…………naar een warme vrouw ook
Soms heeft bier een vreemde smaak

Vrouwen soms ook

Tapbier is lekkerder en zachter dan (opgesloten) in een flesje

Vrije vrouwen ook

Teveel bier drinken is fout

Teveel vrouwen ook

Spannende vrouwen zijn net als bier, je krijgt er nooit genoeg van
Bier streelt je smaakpapillen

Vrouwen strelen je…(zelf invullen bv. je ego,
of iets anders)

Onthouding van bier is een kwelling
Een café zonder bier is erg

Onthouding van vrouwen ook
Een café zonder vrouwen ook (of een verademing?)

Een nieuwe vrouw die binnenkomt is als een nieuw bier: spannend en “effe proeven”
Van bier moet je genieten, één voor één,

Van vrouwen ook

Bier smaakt soms bedrieglijk zacht,

Vrouwen soms ook……

Bier drink je met mate(n) zowel mannen als vrouwen

Reacties van vrouwen zijn welkom, maar wel één voor één, lekker bier ook.
Santé
Pieter Brooijmans
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Boekbesprekingen
Bier in de beeldende kunst door de eeuwen heen.
'De mond van de mens die volledig gelukkig is, is gevuld met bier',
één van de vele Egyptische wijsheden, waarmee de lezer in
contact komt in de onlangs verschenen publicatie 'Van brood tot
Brood' van bierliefhebber en bierauteur Henri Reuchlin. Zijn
ontdekkingstocht naar de betekenis en beleving van bier in de
beeldende kunst begint met een afbeelding van een kleitablet
met de verdeling van bier in het oude Egypte en eindigt met een
schilderij van Herman Brood voor de Dommelsche brouwerij en
een door hem gesigneerd karakteristiek bierviltje.Het commerciële belang van bier in de kunst wordt op treffende wijze
afgebeeld in de vorm van ondermeer de bekende serie affiches 'Vakmanschap is Meesterschap'
van Grolsch met de aansprekende foto's van Paul Huf en de serie beschilderde bierblikjes van
de schilder Corneille voor de Brand brouwerij.
'Van brood tot Brood' is een boeiende ontdekkingstocht, die we van harte kunnen aanbevelen.
(ISBN 978 94 91052 01 9)
Biertapas
Deze publicatie richt zich op hapjes en kleine gerechtjes, die goed
combineren met verschillende soorten bier. In een beperkt aantal
gerechten is bier een ingrediënt. De hapjes zijn gemakkelijk te
bereiden en bestaan meestal uit 6 tot maximaal 7 ingrediënten.
Met beknopte informatie over de verschillende soorten bier. Tips
voor het combineren van de hapjes en kleine gerechtjes tot een
groter geheel met biersuggesties. De hapjes zijn onderverdeeld in
gevogelte, vegetarisch, vis en vlees. Met literatuurverwijzingen en
aanbevolen biersites in België en Nederland.
Biertapas. Fingerfood met en bij bier.
Tekst: Han Hidalgo. Fotografie: Joris Luyten.
128 pag. ISBN978 90 8989 365 9 14.95 Vanaf 15 april in de
boekhandel.
Bieren van Nederland op overzichtelijke poster
In navolging van België heeft Nederland nu ook een
overzichtelijke bierposter waarop de etiketten van
verschillende bieren van ruim 70 grote en kleine Nederlandse brouwerijen voorkomen. Menig bierliefhebber zal
versteld staan van het aantal van maar liefst 476 etiketten
die op de bierposter staan. Wat dat betreft doet Nederland
bepaald niet onder voor de overbekende Belgische
bierposter waarop meer dan 500 etiketten staan vermeld.
De grote en kleine Nederlandse brouwerijen mogen terecht
trots zijn op zoveel bijzondere bieren. Het formaat van de
poster is 100 x 70 cm en wordt in een speciale koker
verzonden. De prijs bedraagt € 9.95, exclusief verzendkosten. Te bestellen via www.biermagazine.nl.
Han Hidalgo
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Biercuisine

Gegrilde venkel, courgette en een dressing met ansjo-vis en Beyerd Hefe Weisse
Ingrediënten voor 4 personen:
1 middelgrote venkelknol
1 kleine courgette
1 dl Beyerd Hefe Weisse
4 eetlepels zonnebloemolie, voor de dressing
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
3 ansjovisfilets
1 eetlepel fijngehakte verse bieslook, peper en zout
Bereidingswijze:
De courgette schillen en met een dunschiller of scherpe kaasschaaf in de lengte repen
snijden. De harde onderkant van de venkelknol afsnijden en de blaadjes eraf halen. De
blaadjes beetgaar koken en af laten koelen. Courgette en venkelknol met 3 eetlepels olie
bestrijken en 15 minuten laten rusten. In een mengkom het bier, 4 eetlepels zonnebloemolie
en de fijngeprakte ansjovisfilets met een staafmixer mengen. Na het mengen de fijngehakte
verse bieslook erdoor roeren. Venkel en courgette op een grillpan of op de barbecue kort om
en om grillen. Op borden rangschikken en de dressing erover verdelen. Met ciabatta of warme
toast serveren, vergezeld van een goed gekoeld glas Beyerd Hefe Weisse.

Salade van kalkoenfilet, kastanjechampignons, Ardeense ham en Beyerd Tripel
Ingrediënten voor 4 personen:
400 gram kalkoenfilet
100 gram Ardeense ham, aan een stuk
2 sjalotjes
150 gram kastanjechampignons
3 eetlepels olijf- of zonnebloemolie
2 dl gevogelte- of groentebouillon
8 eetlepels Beyerd tripel
75 gram gemengde sla, kant en klaar
sprietjes bieslook, peper en zout naar smaak
Bereidingswijze:
Sjalotjes schillen en in stukjes of dunne plakjes snijden. Kastanjechampignons schoon
borstelen of vegen, harde onderkant afsnijden en in plakjes snijden. Kalkoenfilet in plakjes
snijden en met weinig zout bestrooien. Olie in een wok of koekenpan met antiaanbaklaag
verwarmen en de plakjes kalkoenfilet roerbakken. Sjalotjes en plakjes kastanjechampignon
toevoegen en verder roerbakken. Vervolgens de bouillon en het bier erdoor roeren en 3 tot 4
minuten al roerende goed verwarmen. Op smaak brengen met peper en zout en af laten
koelen. Ardeense ham of andere licht gerookte ham in flinterdunne dunne reepjes snijden.
Sla op de borden rangschikken en de kalkoenfilet, kastanjechampignons en het afgekoelde
bakvocht erover verdelen. Met reepjes Ardeense ham en sprietjes bieslook garneren. Serveren
met warme toast of ciabatta, vergezeld van een goed gekoeld glas Beyerd tripel of een
andere volmondige tripel van niet hoger dan 8%.
Han Hidalgo
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De koelkast van ....
Om een indruk te krijgen wat onze gildeleden thuis graag drinken en vooral hoe ze dat
bewaren, nemen we de komende maanden een kijkje in de koelkasten van onze leden.
Wederom hikken we tegen een deadline aan. Donderdag 24 maart gaan we samen op pad. Dit
keer lekker op de fiets, want je weet maar nooit waar we terechtkomen. We komen op de
Poolseweg uit. Bij Koen en Miranda. Helaas, beide niet thuis. Alleen de zoon des huizes is
aanwezig. Kunnen we hem vragen om twee vreemde vrouwen binnen te laten, zodat zij de
bierkoelkast kunnen begluren? Nee, dat kunnen we niet maken. We fietsen door. Op naar
onze volgende kans. Hier echter geen gehoor. Wat doen we? Terug op de fiets naar Koen en
Miranda? Oma was er toch ook? Oh, maar Cora kent oma, dus dan komt het goed. Maar is dat
niet heel erg brutaal? Koelkast begluren zonder dat de eigenaren in de buurt zijn? Wel ja, dan
hadden ze maar gewoon thuis moeten zijn.Toch…?
En gelukkig: oma werkt graag mee. Ze begeleidt ons naar het
schuurtje annex biercafeetje. Dit schept hoge verwachtingen: een
hele schuur omgebouwd tot gezellig cafeetje. Twee koelkasten
erin. Duidelijk vandaag niet voorbereid op gasten, want we
moeten ons een weg banen door de fietsen en allerlei andere
typische „schuurtjesspullen‟. Dan maar recht op de twee
koelkasten af. Koelkast 1: uit, leeg en ruim 18 graden. Word je
niet blij van. Koelkast 2: ook leeg. Oh, er staat toch nog een
eenzaam flesje in. Biergist! Wat gaat Koen daarmee doen? Enkele
foto‟s gemaakt, maar nul bier. Ja, een lege Duveldoos, een schoolbord dat ons Corsendonk en
Westmalle belooft, maar er is niets. Staan we wel in het goede huis? Oma wordt nu ook
zenuwachtig. Oh maar binnen staat nog een koelkast, misschien staat daar nog iets in. We
passeren een houten bankje met daaronder lege kratten Jupiler, Brugse Zot, Alfa, maar ook
hier niets drinkbaars. Alles tot op de laatste druppel leeg. De keukenkoelkast herbergt
gelukkig een paar flesjes (8 of zo) Alfa Edel Pils, pal naast de mayonaise. Wat een teleurstelling: die Koen staat toch bekend om zijn bierliefhebberij?
En dan volgt het grote mysterie: het gerucht gaat dat Koen zijn bier
in de kruipruimte bewaart. Er zou een geheim luik in de woonkamer
moeten zitten. We vinden ook een gleuf in de houten vloer die zou
kunnen duiden op een geheim luik. Maar hier stopt oma‟s
medewerking: nee, van dat luik blijven jullie af. Helaas, het blijft
voor ons en voor jullie een groot geheim: waar oh waar zit toch
Koen‟s voorraad?
Koen & Miranda
Merk, temperatuur

Klimasan en Frigidair, één op 18 graden en één gekoeld

Locatie

Schuur annex biercafeetje

Bieren op voorraad

Geen!!!!!!!

Waardoor
werden Het geheime woonkamerluik. Bij onze fietsen vonden we zelfs nog een
we verrast?
2de luik, in de tuin. Twee geheime bierkamers?
Waar schrokken we Door de minimale voorraad: slechts 8 flesjes Alfa Pils in het hele huis.
van?
Koen, de redactie komt graag terug voor de ontknoping van het
mysterie.
Cora & Bianca
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