BIRGERIN TOTUUS
Uusi totuus 2012
lumi peittaa maan
ehdokkaan propagandaa niin paljon, että
tekee laittaa kaikki median lähteet
kiinni ja keskittyä olennaiseen. Tsemppiä vaan ehdokkaille viime metreillä!

Uusi vuosi

Mutta on jotain aina mikä ei muutu. Se on lämmin paikka missä voi istahtaa alas ja rauhoittua vauhdikkaan maailman kiireeltä.
Birger toivottaa tänäkin vuonna tervetulleeksi ja
tehdään tästä vuodesta taas parempi kuin edellistä!

Kuukauden olut
Aecht Schlenkerla
Rauchbier Urbock

Uusi vuosi on jo saanut hyvän vauhdin ja moni asia on kerennyt muuttumaan jo heti kuluvan vuoden aikana.
Iso muutos kaikille oli varmasti tupakoiden piilottaminen pois näkyvistä.
Kaikki myyvät liikkeet joutuivat keksimään omat ratkaisunsa miten piilottaa nämä kääryleet ihmisten näkyvistä. Tietysti samalla huomattiin, että
ihmismieli toimii brändien ja kuvien
mukaan. Tupakkaa nimittäin pitää pyytää nimellä ja kun oikeaa nimeä ei
muista, joutuu turvautumaan luetteloon
missä tupakat on lueteltu. Kauppias
ei saa auttaa päätöksen tekemisessä
vaan koko vastuu on nyt asiakkalla.
Toinen iso asia heti vuoden vaihteen
kynnyksellä on presidentin vaalit.
Kannatusta on suuntaan ja toiseen
ja väestö tuntuu jakautuvan toisella kierroksella voimakkaasti kahtia.
Lehdet, internetsivut ja sosiaalinen media syöttää jatkuvalla syötöllä oman

Valmistaja: Heller Trum
Kotimaa: Saksa
Oluttyyppi: Erikoisolut (savu)
Alkoholi: 6,5 %
Koko: 0,5 l
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Hellerin panimoa on pidetty pystyssä jo vuodesta 1678 jota Trumin perhe pyörittää tänäkin päivänä jo kuudennessa sukupolvessa.

ta ei pystynyt edes erittelemään.
Maku on alkoholiin nähden voimakas, mutta ei hallitseva. Hedelmäinen, maltainen, hapokas ja mitä yllättävintä,
täysin
tasapainoinen.

Tumman punaruskea, savuinen, erittäin täyteläinen, sopivan humalainen, hieman tervainen. Savuinen maku
esillä koko ajan, mutta ei missään
vaiheessa mene kuitenkaan yli maun.

Tasapainoisuus on jopa sitä luokkaa,
että tuntuu että kaipaisi jotain käännekohtaa juomisen ohella. Toisaalta
vaatii erittäin paljon taitoa tehdä
olut jossa kaikki vaan osuu kohdalleen.

Maailman ympäri 80
oluessa

Bassin hautajaiset

Bass Pale Ale
Alkoholi: 5 %
Katkerot: 24 EBU
Bass Pale Ale on yksi parhaiten suomalaiseen makuun sopiva olut ja se sopii monen perinteisen käyttäjän janojuomaksi.

Shepherd Neame
Generation Ale 2011
9%

Bassin valmistus kuitenkin päätettiin
Euroopan markkinoilta siirtää Jenkkien markkinoille, mikä tarkoittaa ettei sitä kannata enää suomeen tuoda.

Tämä
Favershamin
mahtava
750ml
tuotos
saapui
eräänä myrskyisenä päivänä hyllyyn.
Tämä pullo ei kerennyt montaa hetkeä olla kaapissa kunnes kaikki
pullot olivat löytäneet omistajansa.

Birger
juhlisti
viimeisen
Basstynnyrin
tyhjentämistä
juhlallisesti
mutta
surullisin
aatoksin.

9% vahvuudella valmistettu oluenystävien janojuoma saapui tukevassa puulaatikossa. Sekä laatikko,
pulloa ympäröivä paperipussi, että
pullo olivat sinetöity huolella.
Väriltään
olut
on
kullakeltainen, erittäin selkeä. Tuoksussa hedelmää,
runsaasti
tuoksuja,
joi-
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