e-nieuwsbrief # 140

(21 november 2021)

2de ONLINE
BIERPROEVERIJ
VAN DE HEIKANTSE
BIERLIEFHEBBERS
(woensdag 1 december
2021 om 19:30u)
Colruyt heeft een nieuwe
bierbox uit: Brett-bieren
met wilde gist. Hij is te
koop in de Colruyt Laagste
Prijzen-winkels en kost
€ 11,95. Er zitten 6 Brettbieren in de box:
Troubadour Magma Triple
Spiked Brett, Rebelse
Strop, Bruxellensis, Super
Kroon, Straffe Hendrik Wild
2021 en Wild Jo.
Qua soorten bier een
beetje vanalles: alcoholgehaltes van 5,8 vol.% tot 10 vol.%; van
goudblond tot amberkleurig; van een blonde doordrinker over een pale ale
tot een stevige tripel; volgens een oud recept gebrouwen tot een vrij
nieuwe, experimentele receptuur, ...
De wilde brett-gist is lang alleen de vriend geweest van lambikbrouwers,
die hem nodig hadden om de spontane gisting in het open koelschip in
gang te zetten (brettanomyces bruxellensis).
Andere brouwerijen deden er alles aan om hem buiten te houden, want
had je hem eenmaal in huis, dan geraakte je er niet (nooit) meer vanaf.
Hij is sterker dan de normale brouwgist en deed diens werk teniet. Je
mooi uitgebalanceerd, smaakvol zachtfruitig en bitterig bier werd zuur en
was alleen nog maar goed voor de pompbak...
De laatste jaren slaagt men er toch wel in om de brett-gist in toom te
houden: je kan hem toelaten de typische brett-kenmerken in aroma (stal,
leer, ...), smaak (zachtzuur, rins,...) en nasmaak (geen restsuikers, droge
finish,...) toe te voegen aan het ‘normale’ bier. Iets wat de
trappistenpaters van Orval al zeer lang doen en wat mee het succes van
hun Orval-bier bepaalt.
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Benieuwd wat de toevoeging van brett-gist doet bij de bieren in de box?
Benieuwd welke smaken de langere, diepere vergisting meebrengen (brett
is alleen maar content wanneer werkelijk alle suikers zijn opgesoupeerd)?
Zo gaan we te werk:
- je koopt de Brett box aan
- je laat ons weten dat je wil meedoen met onze 2de online bierproeverij
op woensdag 1 december om 19:30 uur
- wij sturen u de ZOOM link en de passcode waarmee je kunt inloggen om
mee te doen
- we vertellen wat over de brouwerijen van dewelke een bier in de box zit
- en vooral: we proeven samen de bieren in dezelfde volgorde,
becommentariëren ze en maken een rangschikking op van welke we het
meest geslaagd vinden
- het eindresultaat is een brett-podium dat van onze deelnemers eervol
goud, zilver en brons krijgt (zijnde klatergoud, nepzilver en
steentijdbrons)
Doe je mee?
Laat dat dan weten op info@heikantsebierliefhebbers.be aub.

REIS HELPERS
(zaterdag 11 december 2021 )
In onze volgende nieuwsbrief eind volgende week volgt definitief nieuws
over onze ‘Reis Helpers’ naar Hof ten Dormaal op zaterdag 11 december
2021: hoe we ons verplaatsen naar het bezoek met aansluitend winterBBQ, de kostprijs, het vertrekuur, en... hoe we veilig terug ‘thuis’
geraken...
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