
7

brouw-installatie van 20 liter.
Dit bleek een heel creatieve 
combinatie te zijn van een 
bestaand product, n.l een 
VidaXL 25 liter Glühwein
koker met daarin een door 
hem zelf gefabriceerde mout 
cilinder. Door via het 
aftapkraantje wort in een kom 
af te tappen en dit via een 
caravan dompelpompje terug 
te voeren boven op het mout 
bed doet de machine het zelfde 
als een Speidel of een 
Grainfather, maar voor een 
aanzienlijk gunstiger prijs. Op 
het www is dit apparaat voor 
ruim €70 al wel te verkrijgen. 
De capaciteit van de regelbare 
verwarming is 2,5kW. 
Compleet met thermostatische 

temperatuurregeling en peilglas. 

Na deze boeiende presentatie was het de beurt aan onze voorzitter
Auke om een iets te gaan vertellen en te laten ervaren over de 
wederzijdse beïnvloeding van de smaken van een aantal bieren en een 
aantal levensmiddelen met sterke smaakkenmerken. Wie had gehoopt 
op een proeverij met exquise bieren naast kaviaar, zwezerik en 
gestoofde kabeljauw kwam bedrogen uit. Auke had de keus gemaakt 
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voor een paar heel verschillende bieren, qua smaak te combineren met 
een viertal uitgesproken smaakmakers:
- Amsterdamse uitjes (zuur)
- Zachte drop (zoet / zout)
- Mentholsnoepjes (menthol dus!!!)
- Pure chocolade (bitter)

Hierna volgen mijn aantekeningen van dit experiment; een ieder kan dit 
anders hebben beleefd. Smaak blijft toch iets persoonlijks.
Het eerste bier was een Rodenbach Classic, een vriendelijk zurig bier, 
zonder veel uitgesproken smaakcomponenten. In ieder geval niet 
uitgesproken hoppig. De combinaties werkten als volgt:
. Uitjes vervlakken het zuur enigszins. Het bier lijkt wat zoetig te 
worden
. Zoete drop laat het bier wat zuurder lijken
. Chocolade combineert wel fraai; de smaken vullen elkaar wat aan.
. Menthol vangt de smaakbeleving van het bier volledig weg.
Het tweede bier was de Guinness stout (uit blik, met floating widget, 
4,2%abv)
. Zilveruitjes geven weinig beïnvloeding
. Drop vangt wat van de smaak weg. Het robuuste van de stout 
vermindert, het smaakt wat dun, waterig
. Met chocolade bleef het moutbitter van het bier wel overeind.
. Menthol is ook hier de doodsteek
Dan het derde bier: “Troubadour - Magma” van brouwerij The 
Musketeers in Sint-Gillis-Waas te België. Interessant bier. Volgens de 
brouwerij een Belgische tripel-IPA, 35EBC; 45IBU, 9%abv. In de geur 
weinig hoppigs, zeker geen citrushoppen, maar in de smaak en nasmaak 
veel plezierige hop.
. Het uitje liet de bitterheid een beetje afnemen, maar het bier kon dit 
best hebben
. Met het dropje kwamen de hopsmaken en de hopbitterheid weer wat 
meer naar boven
. Chocolade liet het bier vooral zurig smaken
. Menthol sloeg zoals te verwachten de boel weer dood.
Als laatste had Gerrit nog een toegift uit eigen brouwerij: de “Port of 
Moscou”, een RIS die 8 maanden op portvaten heeft gerijpt; 11% abv; 
55 IBU; 350 EBC. Een heel bijzonder bier voor de lange 
winteravonden.
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. Het uitje gaf hier weinig beïnvloeding

. Drop gaf wat meer de indruk van zout in de smaak

. Chocolade liet het zuur wat meer op de voorgrond komen terwijl de 
bitterheid wat wegviel.
. Menthol: zie voorgaande opmerkingen.

Het menu van deze avond: drop, uitjes, menthol pastilles en chocolade

Als slotopmerking gaf Auke aan, dat smaken van bier en voedsel elkaar 
kunnen liften, ze kunnen elkaar beter maken. Zoiets als 1+1=3
Maar stelregel is wel dat 
lichte, zachte smaken in de 
voeding ook het beste 
gecombineerd kunnen 
worden met lichte zachte 
biersmaken.
Zwaardere kost verdraagt 
ook zwaardere bieren.
En sommige smaken in 
voedingsmiddelen dienen 
pertinent te worden 
vermeden. De menthol was 
hier een fraai voorbeeld 
van.

Direct na de Kerst Bier en Spijs?
Is dat nou wel zo verstandig?

Jan S.


