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Ambachtelijk 
bier brouwen grote trend
BrauBeviale 2014

Regionaal en lokaal geproduceerde dranken zijn in opkomst, 
met name ambachtelijke bierbrouwerijen zijn bezig aan een 
revival. In Italië schieten ze als paddenstoelen uit de grond. 
Van 11 t/m 13 november vindt de BrauBeviale 2014 plaats 
in het Duitse Neurenberg met aandacht voor deze en andere 
trends en ontwikkelingen op het gebied van dranken.

per hoofd van de bevolking het derde bier-
land na Tsjechië (145) en Oostenrijk (106), 
ontdekt de trend van het kleinschalig brou-
wen van bierspecialiteiten. Kruidige pilse-
ners ver� jnd met een extract van hooi van 
bergweiden of bieren die zich onderschei-
den door de geur van milde kruiden, lente-
bloemen en een lichte hint van citrus zijn 
enkele voorbeelden van de Duitse ‘cra�  
brewing’-cultuur. Een ander voorbeeld 
zijn bieren met juist een sterk aroma van 
geroosterde mout. 
De beurs BrauBeviale haakt in op de trend 
van het kleinschalig brouwen van bierspeci-
aliteiten. ‘De cultuur van cra�  brewing’ is 
één van de thema’s. Zo worden speciale 
Europese bierawards uitgereikt, is er een 
Cra�  Beer Lounge en een Europees Micro-
Brew Symposium een dag voor de beurs 
plaatsvindt (zie ook pag. 34). 

• MAURICE DE JONG •

Bij Italië denkt de gemiddelde Nederlander 
eerder aan wijn dan aan bier, toch ontwik-
kelt dit Zuid-Europese land zich steeds 
meer als bierland. In alle Italiaanse regio’s 
schieten microbrouwerijen als paddenstoe-
len uit de grond. Ze produceren heel uit-
eenlopende biersoorten. Sommige zijn 
amper herkenbaar als gerstenat. Bij Tipopils 
valt dit nog wel mee. Dit lichte bier met 
5,2% alcohol is geproduceerd door infusie 
en hee�  een droge hopsmaak. Na een vrij 
lange gisting ondergaat het een rijpingsfase 
van twee weken. 

Fruitbier
Het fruitbier Brugna fermenteert twee 
weken in stalen tanks met behulp van onder 
andere melkzuurbacteriën. Tijdens de twee-
de fermentatie die vier weken duurt, wor-
den pruimen toegevoegd. Na een rijping 
van 9 tot 11 maanden hee�  het bier met zijn 
complexe smaak meer weg van wijn. Niet 
geheel onlogisch, vindt de Italiaanse bier-
expert Luca Giaccone, van nature groeit er 
geen hop in Italië. “Je moet dan een alterna-
tief hebben, dus gebruik je grondsto� en die 
ongebruikelijk zijn.” 

Een erg ongebruikelijk ‘biertje’ is Barrel 
Xyauyù (14% alcohol), die te koop is in een 
halve liter champagne� es. Een drank zon-
der koolzuur waaruit alle gist is verwijderd. 
Het rijpingsproces neemt ruim twee jaar in 
beslag, één � es kost daarom zo’n €30. Het 
product smaak eerder naar wijn, sherry of 
port. “Dit bier verandert de geschiedenis 
van bierbrouwen. Je kunt een open � es 
maanden tot wel een jaar bewaren. Zuurstof 
is geen probleem omdat het product al is 
geoxideerd”, zegt Giaccone, die adviseert 
het te drinken met een sigaar. 

Kleinschalig brouwen
In Italië bevinden zich zo’n zeshonderd 
micro- of kleinschalige brouwerijen (‘cra�  
breweries’). Het is een opkomende markt, 
beweert Giaccone. De bierproductie in het 
land nam sinds 1980 toe van 8.569.000 hec-
toliter naar 13.480.000 hectoliter in 2012. 
Ook de import nam in die periode toe ter-
wijl de consumptie redelijk stabiel blij� . 
Ook in andere Europese landen neemt het 
zogenoemde ‘cra�  brewing’ dat in de jaren 
zeventig in Groot-Brittannië in zwang raak-
te, een vlucht. Duitsland, met 103 liter bier 

Fruitbier Brugna (rechts) en Barrel Xyauyù 

zijn twee bijzondere Italiaanse biersoorten. 
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