BIRGERIN TOTUUS
Helmitotuus
huurteisen kuun nautinto

Just for Ladies –tapahtumassa
näytteilleasettajina ja yhteistyökumppaneina mm. seuraavat tahot:

B-Kuppi
Just for Ladies

Olutravintola Birger
Leastore.fi
Eevan toiset kengät
Studio Mikaela Löfroth
Hieroja Mari Bågman
Fit Fys
Lunette
Kalliokoski Design Oy
Revelations
Kukkakauppa Pioni
Sportia Hämeenlinna
Diamond Beer Brewing Company
Servaali Oy
Olutravintola Birgerin ja Leastore.fin
yhteistyön hedelmänä tullaan järjestämään naisjoukkueille suunnattu jalkapalloturnaus lauantaina 26. helmikuuta Pullerin Säästöpankki Areenassa.
Lisäksi saman iltapäivän aikana, osana turnausta pidetään Hämeenlinnalaisten naisyrittäjien tuotteita ja
palveluita esittelevä Just for Ladies
–tapahtuma Olutravintola Birgerissä.

Tulevia tapahtumia
Birgerin tapahtumakalenterista omaan
teinariin kannattaa blokata seuraavat päivämäärät ja tapahtumat:
Su 20.2. klo 19.00: Korkki Groovy (Blassics)
Pe 25.2. klo 17.00: Afterwork Funk’em (DJ
King Ramses)

Jalkapalloturnauksen joukkueet on
koottu yritys-, yhdistys- ja kaveriporukoista ja Jalkapallomenestyksen lisäksi joukkueet kilpailevat parhaiten pukeutuneen, sekä kekseliäimmällä
nimellä pelaavan ryhmän tittelistä.
Kahdeksan joukkueen turnauksesta on
tarkoitus tehdä vuosittainen perinne.

La 26.2. klo 8.30: B-Kuppi - Just for Ladies (yksityistilaisuus Birgerissä klo
18.00 saakka)
Ma 28.2. Birger suljettu, henkilökunnan
juomatuotekoulutuksen johdosta
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Saamme tämän panimon tuotteista kiittää irlantilaista munkkia nimeltä Feuillien, joka saarnasi evankeliumia
mantereella.
655 Feuillien käveli nykyisen kaupungin Le Roeulx läpi, jossa silloin sijaitsi metsä, hän koki marttyyrikuoleman ja mestauksen.
Feuillien opetuslapset pystyttivät
luostarin ja panimon nimeltä Abbey of
Prémontrés, joka myöhemmin nimettiin
Abbaye St-Feuillien du Roeulx.
Luostarin toiminta lakkasi Ranskan
vallankumouksen yhteydessä, mutta
kuitenkin vuosisatoja munkit panivat
olutta ja tämä perinne on säilynyt
näille päiville asti.

Pe 11.3. klo 18.00: Perjantai-Parlamentti
(Lauri Ihalainen)
To 17.3. St.Patrick’s Day - Eurooppalainen Hämeenlinna -yhdistyksen Irlanti
-teemailta
Su 20.3. Korkki Groovy (Aleksi Aromaa &
Janne Maarala Trio)
Lisäksi kannattaa muistaa Tapas-torstait, joka torstai klo 16.00 alkaen!

Kuukauden olut
St Feuillien Blonde

Real Ale
Jokaisen täydenkuun aikaan tuotevalikoimaan tulee aina maistuvaa tuoreolutta.
(Fakta) Tuoreolut on suodattamaton,
pastöroimaton tuote, jossa on elävää
hiivaa. Tuoreolut tarjotaan suoraan,
jossa se kypsyy ja käy.

Brewdog

Alkuperämaa: Belgia
Alkoholipitoisuus: 7,0 til.%
Tilavuus: 0,25 l
Belgialaisen St-Feuillien-panimon syvän kultainen, vaalea abbey ale.
Tuoksu on selkeän humala-arominen ja
sitruksinen, mukana myös aavistus mausteita. Kuivassa maussa rutkasti katkeruutta ja maltaisuutta. Tämä upeasti
humaloitu luostariolut palkittiin vuoden 2010 World Beer Awardsissa maailman
parhaana abbey/trappist pale alena.

Brewdogin tuotevalikoima on nyt tarjolla parempana kuin koskaan. kahdeksan panimon suosittua tuotetta ovat
löytäneet oman paikkansa hyllystä.
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Mutta mitä on Brewdogin olut?

kiireisin ”rairai-aika”. Vedonlyöntiin
suostuminen oli myös henkilökohtainen protesti tipatonta tammikuuta
vastaan.

Skotlantilaiset kaverukset Martin ja
James olivat vasta 24-vuotiaita kun kyllästyivät massavirran tuomaan olutkulttuuriin ja tarjontaan. Vuonna 2007
he päättivät perustaa oman panimon ja
ryhtyä tekemään normaalista oluesta
poikkeavia tuotteita.
He tyylittelevät perinteisten oluttyyppien mukaan, mutta lisäävät jokaiseen
“Brewdogin pureman”. He käyttävät ainoastaan puhtaita raaka-aineita, eivätkä
käytä lisä-aineita.

Oluesta on tullut nautinnon ja rentoutumisen lähde. On hienoa päästä
maistamaan olutta, jota ei ole koskaan aikaisemmin tai pitkään aikaan
nauttinut. Istua sohvalle, tutkia oluen koostumusta ja yrittää löytää eri
makuvivahteita. Kun tähän lisää vielä
hyvän seuran, niin ei paremmasta väliä. Alkoholin käyttö pysyy kohtuudessa, ja silloin tällöin voi sallia itselleen illan pidemmän kaavan kautta.
Tämä on hyväksi tavaksi havaittu ja
sitä voi suositella myös muille, jotka
osaavat nauttia alkoholista myös ilman sen päihdyttävää vaikutusta. Jos
haasteita haluaa, kiipeää vuorelle, menee laskuvarjohyppykurssille, välttää
E-koodeja tai suostuu johonkin älyvapaaseen vedonlyöntiin.

Totuuspakina
Tipattoman tammikuun turhuus
Vuosi 2011 lähti monella liikkeelle mm.
lupauksella tipattomasta tammikuusta.
Tähän vuonna 1942 Propaganda-Aseveljien aloittamaan kampanjaan oli suhteellisen helppo lähteä mukaan, koska takana oli vajaan parin kuukauden
edestä alkoholipitoisia pikkujouluja ja
pyhiä. Eivätkä kaveritkaan välttämättä
pidä tipattomuutta pahana, kun menee
massan mukana.
Sitten vietetään kuiva tammikuu ilman
tipan tippaa, missataan kuukauden olut
ja loppuvuosi saadaan taas hyvällä
omalla tunnolla kiskoa keittoa kaksin
käsin.
Jos oikeasti haluaa viettää tipattoman
kauden, niin miksi juuri tammikuu? Eihän silloin juuri tapahdu mitään, ellei ole omia tai tuttavan merkkipäiviä
tiedossa. Jos oikeasti haluaa koetella
itseään niin miksei kokeilisi ennemmin tipattomia juhlapyhiä, loppukesän
rapukestejä ja pikkujouluja. Nehän ne
ovat suurin tekosyy muutenkin alkoholin juomiselle.

...ja ainiin, voitin tuon vedonlyönnin.
- Vincent -

Pakko myöntää, että kerran olen kokeillut viettää tipatonta marras- ja joulukuussa. Tähän oli syynä vedonlyönti kaverin kanssa, ja tämä oli hauska
haaste, sillä olihan meneillään vuoden
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