BIRGERIN TOTUUS
Uusi totuus 2012
suksien vaikka kuuseen

Kuukauden olut

Birger Ski Free 2012

Shepherd Neame Brewery on Englannin
vanhin panimo. Olutta on valmistettu
jo vuodesta 1698 lähtien. Perinne hyvän oluen panemisessa paikallisesta
raaka-aineista juontaa aikaan ennen Kuningas Stepheniä ja Kuningatar
Matildaa vuoteen 1147. Toiminnan mahdollisti paikallisen lähdeveden loistava
laatu ja panotaito, jotka johtivat aikanaan siihen, että seudulle perustettiin
useita panimoita.

Birgerin
legendaarinen
hiihtopäivä – Ski Free 2012 järjestetään tänä
vuonna sunnuntaina 11.3. Himoksella.
Hiihtopäivän
startti
aamutuimaan
baarilta, jonne myös paluu alkuillasta viettämään riehakasta After Skitä elävän musiikin tahdissa!

Shepherd Neame 1698 Celebration Ale
on
Englannin
vanhimman
panimon
alkuperäisellä yli 300 vuotta vanhalla
reseptillä valmistama monimuotoinen,
punertava
ale.

Ilmoittautuminen
on
käynnissä – lista Birgerin baaritiskillä!
Tätä tapahtumaa ei kannata ohittaa.
Olit sitten suksien kanssa tai ilman,
vanha tai nuori. Voit liittyä tähän
iloiseen joukkoon.

Tämän
huippusuosion
saavuttaneen
Kentish Strong Alen valmistukseen on
käytetty vain paikallisia humaloita ja
ohramaltaita
sekä
vettä
panimon
omasta kaivosta.

Viime vuoden Sappeen reissu on vielä
kaikilla osallistujilla hyvässä muistissa ja maukkaat vohvelit maistuvat
edelleen kielen päällä.

Tuoksultaan
olut
on
reippaan
humalainen
ja
aavistuksen hedelmäinen. Rikkaassa maussa
maistuvat
miedon
karamellinen
maltaus
ja
kevyt
katkeruus.
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ja humalainen. Ensi maistamisella tulee suuhun hieman paahtoisuutta, paahtoleipää (mistä vähän poltettu reunoja) ja hieman kuivaa maltaista makua,
mutta yllätykseksi raikas maku mitä
seuraa välittömästi puolukan maku.

Maailman ympäri 80
oluessa

Muista myös!
17.2. Perjantai-Parlamentissa klo 18:00
poikkeuksellisesti kaksi vierasta,
Claes Andersson ja Sinikka Vuola saapuvat keskustelemaan runoudesta.
19.2. Birgerin Korkki Groovy Specialissa sunnuntaina esiintyy duo Sanni &
Uli.
11.3. Birgerin legendaarinen hiihtopäivä – Ski Free 2012 järjestetään tänä
vuonna sunnuntaina Himoksella.

Valmistaja: Sinebrychoff
Kotimaa: Suomi
Oluttyyppi: Stout
Alkoholi: 4,7%
Koko: 0,33l
EBU: 25

Birgerin tapas joka
torstai

noin vuosina 1750-1805 köyhä venäläinen
kruununtalonpoika Peter Ivanovits Sinebrjukov lähti perheineen kohti pohjoista parempiin oloihin. Kymissä hänestä
tuli oluenpanija ja sotaväen kauppias.
Hänen vanhin poikansa juomista nykyään tuttu Nikolai otti kaupan haltuun
isänsä kuollessa kun hän oli vasta 16
vuotias. Sodan vuoksi hän joutui siirtymään Länsi-mustasaarelle ja hankki
kymmeneksi vuodeksi yksinoikeudet oluenmyyntiin ja valmistukseen Helsingissä. Panimo rakennettiin Hietalahteen.
Sinebrychoff edustaa pohjoismaiden
vanhimpaa panimoa ja Euroopan tasolla yksi nykyaikaisimmista. Yrityksellä on takanaan melkein 200
vuotta ja he kehittyvät jatkuvasti eteenpäin. Sinebrychoff on osa
kansanvälistä
Carlsberg-konsernia.
http://www.sinebrychoff.fi/
Tumma olut runsaalla vaahdolla mille tummuus antaa rusehtavaaa väriä. Tuoksu on paahdetun maltainen
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