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Alkusanat

V

ierailin ensimmäistä kertaa "tietoisena olutharrastajana"
Belgiassa ja Brysselissä loppukesästä 1994 muutaman muun
olutharrastajan kanssa. Ja mikä retki se olikaan; kymmenen päivän aikana "ahmimme" yli 170 vielä tuntematonta belgialaista
olutta ja vierailimme jokaisessa tietämässämme merkittävässä
olutkahvilassa. Sen aikaisia muistiinpanoja lukiessa alkaa huimata.
Bryssel: Au Stoemelings, Nasserin kauppa, Cirio, Le Falstaff,
Chez Moeder Lambic, ’t Spinnekopke, Cantillonin panimo ja tietenkin Beer Circus. Juuri avatun Olutsirkuksen otimmekin kantapaikaksemme ja juoksutimme armoa antamatta silloista
tarjoilijatarta omituisilla toiveillamme kellariin ja takaisin (terveisiä sinulle Muriel). Emme vielä siinä vaiheessa tienneet kuinka tutuksi Muriel ja hänen olutharrastajaystävänsä tulisivatkaan.
Kymmeneen päivään mahtui myös paljon matkoja muihin
kaupunkeihin ja jopa muutamiin panimoihin; Brugge, Ghent,
Leuven, Mechelen, Namur, Antverpen ja panimoista Orval,
Van Steenberge Ertveldessä ja Dubuisson Pipaix’ssa.
Tästä matkasta alkoi seuraavat kahdeksan vuotta kestänyt
vuosittainen Belgian olutmatkailu, parhaimpina vuosina saappaat on suunnattu kolmekin kertaa kohti luvattua olutmaata.
Tällainen opas olisi alkuvuosina säästänyt monilta harharetkiltä.

Nyt suuri osa Belgiaa on nähty, olutkahviloiden alkuvuosina
loppumattomilta tuntuneet olutlistat juotu ja alun loisto himmentynyt. Hienoja panimoita on kuollut ja uusia perustettu, aiemmin niin loistavia oluita pilattu ja uusia klassikoita synnytetty
tilalle. Belgian olutkulttuuri ei koskaan pysähdy ja kaikkia kahviloita tai panimoita ei tunne kukaan. Tämä antaa Belgialle edelAlkusanat
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leen sen viehätyksen, joka vetää kaiken nähneetkin olutfriikit
vuosi vuoden jälkeen belgialaisten ystäviensä kanssa Beer Circusin nurkkapöytään tuskittelemaan maan olutkulttuurin alennustilaa.
Onneksi todellisuus ei ole kuitenkaan näin synkeä. Joka vuosi
Belgiassa perustetaan useita panimoita, jotka valmistavat kymmeniä ja kymmeniä oluita. Uusien klassikkojen metsästys voi siis
jatkua.
Aloittelevalle olutharrastajalle Belgia on loputon elämyksien
lähde ja toivon että tämä opas osaltaan pehmentää alun karikoita.
Oppaaseen on myös kerätty joitain näennäisesti irrallisen tuntuisia tiedonpaloja. Kaikkia niitä olen kuitenkin jossain vaiheessa Brysselin kaduilla tai Ardennien takamailla kaivannut.
Toivon että lukijakin havaitsee ne hyödyllisiksi.
Onnea matkaan!
Helsinki, 10.1.2003
Kari Likovuori

Päivityksiä ja korjauksia tämän oppaan tietoihin
julkaistaan oppaan veppisivuilla osoitteessa:
http://www.posbeer.org/bpo/
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Johdatus Belgian
olutkulttuuriin

B

elgiassa on ehkä maailman mielenkiintoisin olutkulttuuri ja
tämän itse belgialaisetkin tietävät ja osaavat sitä jopa arvostaa. Belgian panimojätti Interbrew on tutkinut, että tavallinen
belgialainen oluenkuluttaja kokeilee vuosittain kahdeksaa erityylistä olutmerkkiä. Luku on huimaava, kun miettii, kuinka monessa muussa niin sanotussa olutmaassa edes valmistetaan näin
monta erilaista oluttyyliä?
Yllättävää on kuitenkin huomata, kuinka pinnallinen perusbelgialaisen tietämys maansa olutkirjosta usein on. Tähän on
vaikuttanut panimoalan keskittyminen muutaman suuren panimoketjun käsiin viime vuosikymmeninä. Suurin osa belgialaisista
on vankkumattomia Interbrew’n ja Alken-Maesin laajasti markkinoitujen oluiden kuluttajia. Lisäksi valloonien ja flaamien toisiaan kohtaan tuntema ylenkatse ei ainakaan paranna rajan
toisella puolella sijaitsevien panimoiden tuntemusta. Kolmas peruskansalaisen olutmaailman pienuuteen vaikuttava seikka on se
tosiasia, että belgialaiselle olut on arkinen elintarvike, ei uuden
elämyksen tuottaja kuten suomalaiselle olutharrastajalle.
Keskustelu belgialaisen kanssa ja siitä eittämättä seuraava
juomasuositus johtaa yleensä massamerkkiin, tosin erikoissellaiseen. Jokainen belgialainen osaa suositella turistille pilsin sijasta
trappistia, marjaolutta tai Duvelia. Sen sijaan paikalliset erikoisuudet ovat belgialaisillekin usein tuntemattomia.
Panimot

Belgiassa on tällä hetkellä määritelmästä riippuen 117–1351 panimoa, joista Belgian panimoliitto Belgian Brewers tunnustaa
117. Panimot tuottavat yli tuhat olutmerkkiä, näistä suurin osa
on muita kuin pilsejä.

1.

Tilastotiedot panimoiden lukumäärästä ja panimokohtaisista tuotantoluvuista ovat peräisin Peter Crombecqin 1998 julkaisemista tiedoista, joita on
sen jälkeen korjattu kirjoittajan omilla ja OBP:lta saaduilla tiedoilla.
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Kuten on jo mainittu, suurin osa Belgian olutmarkkinoista on
muutaman suuren panimon ja panimoryhmittymän käsissä (viisi
suurinta vastaa 86 prosenttia tuotannosta).
Panimo (ryhmittymä)

Tuotanto hl

Osuus

Interbrew
Alken-Maes (S&N)
Haacht
Martens
Palm-Rodenbach
Muut

8 100 000 hl
2 000 000 hl
1 000 000 hl
1 000 000 hl
790 000 hl
2 160 000 hl

54 %
13 %
7%
7%
5%
14 %

Tästä huolimatta suurin osa panimoista on keskisuuria alueellisia perheyrityksiä ja vielä suurempi osa pienpanimoita. Alle
5 500 000 litraa tuottavia panimoita, jotka Suomessa saisivat
pienpanimokohtelun verotuksessa, on Belgian noin 125 panimosta yli neljä viidesosaa. Tämä on yksi asia, joka tekee maan
olutkirjosta niin kiinnostavan. Pienpanimot ovat aina mielenkiintoisia, joskus hirvittäviä, mutta yhtä kaikki lisäävät ulottuvuutta vakiintuneeseen vuosisataiseen oluenpanoon jota monet
keskisuuret panimot harrastavat.
Kokoluokka

yli 1 000 000 hl
alle 1 000 000 hl
alle 55 000 hl
alle 20 000 hl
alle 2 000 hl

Määrä

Osuus

6
18
10
32
59

5%
14 %
8%
26 %
47 %

Belgian panimokenttä on ainaisessa liikkeessä. Vuoden 1990
jälkeen on perustettu noin 50 uutta panimoa ja samassa ajassa on
lakkautettu yli 40 panimoa. Vuonna 1910 Belgiassa oli 3 349 panimoa, mutta maailmansodat tekivät tehtävänsä; vuonna 1939
panimoita oli 1 120 ja 1950 "enää" 663. Voi vain hartaana kuvitella mikä oli oluiden moninaisuus vuosisadan alun Belgiassa,
kun jokaista 2 000 asukasta kohden oli yksi panimo.
Kansainvälistyminen näkyy Belgian panimoteollisuudessa selvästi, oluen tuotannosta vientiin meni kymmenen vuotta sitten
20 prosenttia, viime vuonna 39 prosenttia. Muutoksen kuulee
myös pienpanijoiden suusta. Monet kertovat kuinka vaikeaa on
saada uusia tuotteita läpi omassa maassa; vienti Yhdysvaltoihin,
10
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Etelä-Eurooppaan ja Japaniin onkin monille pelastus. Muutamat
pienpanimot saattavat valmistaa vientiin jopa 80 prosenttia tuotannostaan.
Kuten kaikkialla maailmassa, nuoriso Belgiassakin on kiinnostuneempi kolajuomista, kuin haastavista, perinteisistä oluttyyleistä ja tämä näkyy selvästi suurten panimoiden
tuotevalikoimissa. Asiakkaita kalastellaan yhä makeammiksi ja
vähemmän katkeriksi muuttuvilla marja- ja muilla erikoisoluilla.
Ravintolat
Belgiassa on noin 50 000 ravintolaa, kahvilaa ja hotellia joista
saa olutta. Lähes jokaisen anniskelupaikan valikoimassa on ainakin muutamia belgialaisia erikoisoluita. Vaikka olutkulttuuri on
näennäisesti läsnä kaikkialla Belgiassa, ei todellisuus ole aivan
niin ruusuinen. Yli 80 prosenttia anniskelupaikoista on suurimpien panimoketjujen talutusnuorassa, jolloin erikoisolutvalikoimakin on siis hyvin yksipuolisesti kyseisen panimon tuotteista
koostuva. Myös Belgiassa saa tottua osin Suomessakin tuttuun
Stella-Jupiler-Maes-Leffe-Hoegaarden-Duvel-Rodenbach -linjaan.
Todellisten erikoisolutravintoloiden löytäminen on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta; kohtuullisia on lukuisia, mutta missä
ovat ne uusia tuotteita esittelevät ja alaan kunnianhimoisesti
suhtautuvat yrittäjät? Harvassa, ja siksi tämä opas onkin kirjoitettu, jotta näiden palkitsevien pubien löytäminen helpottuisi.
Etikettioluet
Yksi Belgian olutkulttuuriin tiiviisti kuuluva erikoisuus on niin
sanotut etikettioluet. Suurin osa maan panimoista nimittäin valmistaa samaa olutta ainakin kahdella eri nimellä ja etiketillä,
"pahimmilla" panimoilla saattaa olla kymmeniä etikettejä ja ehkä
vain pari erilaista olutta.
Alunperin tämä tapa on lähtenyt liikkeelle maan kielellisestä
ja kulttuurillisesta kahtiajaosta hollanninkielisiin flaameihin ja
ranskankielisiin vallooneihin. Jos panimo haluaa markkinoida
tuotteitaan koko Belgiassa, on oluelle keksittävä nimi ja etiketti
molemmilla kielillä. Viime vuosina kyseinen käytäntö on valjastettu puhtaasti markkinoinnin avuksi; kuluttajia pyritään hämäämään useilla etiketeillä, jotta he erehtyisivät luulemaan
tuotteita erilaisiksi. Nykyään panimot valmistavat omia etikettejä pubeille, juomatukuille, museoille ja lukuisille tapahtumille.
Johdatus Belgian olutkulttuuriin
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Miten sitten pystyy tietämään onko jokin olut etikettiolut vai
alkuperäinen? Vastaus on masentava: ei oikeastaan mitenkään.
Belgialainen olutharrastaja ja OBP:n perustaja Peter Crombecq
toimitti kymmenen vuotta opasta, jossa kaiken muun lisäksi listattiin kaikki BeNeLux-maissa viimeisen kymmenen vuoden aikana pannut oluet ja myös eroteltiin etikettioluet. Ikävä kyllä
Crombecq lopetti kirjan julkaisemisen 1995–96 -painokseen, Internetistä tosin löytyy päivityksiä vielä vuoteen 1998 asti. Tämän
jälkeen varmaa tietoa ei ole ollut saatavissa.
Panimot ilman panimoa
Viimeisen viiden vuoden aikana Belgian panimomaailmaa on alkanut vaivata kiusallinen ilmiö: oluen valmistuttajat. Aiemmin
puhuttiin etikettioluista, joita panimo myi useilla eri nimillä, tai
valmisti vaikkapa jonkun oluttukun nimiin. Nyt maassa on toistakymmentä yritystä, joilla ei ole panimolaitteita ollenkaan, mutta silti ne myyvät itse suunnittelemiaan oluita omilla etiketeillään kutsuen yritystään panimoksi. Rehellisimmät kertovat etiketissä panimon, joka on oluen tehnyt. Toiset taas pyrkivät häivyttämään kaikki merkit oluen alkuperästä. Osa yrittäjistä
vuokraa jotakin panimoa tehdäkseen oman oluensa. Osa antaa
panimolle reseptin, jonka mukaan haluaa oluen valmistettavan,
ja osa ostaa toiselta panimolta olutta ja liimaa pulloihin omat etikettinsä.
Onpa maahan syntynyt panimoita, joiden päätarkoitus on
vuokrata laitteistoaan tai ammattitaitoaan valmistuttajille. Näistä pahamaineisin on Proefbrouwerij Gentin lähellä. Panimo on
valmistanut kymmeniä ellei satoja oluita muiden markkinoitavaksi; käypä eräs suomalainenkin yritys lainaamassa "koepanimon" laitteita. Toisaalta taas esimerkiksi Deca Services Ieperin
lähistöllä on vuokrannut laitteitaan De Rankelle, joka panee
näillä muutamia maan hienoimmista erikoisoluista. Myös vanhan ja arvostetun Van Steenbergen panimon kapasiteetista suuri
osa myydään nykyään valmistuttajille.
Edellä kuvatussa liiketoiminnassa ei parhaimmillaan ole mitään vikaa. Panimon vuokraus antaa aloittelevalle yrittäjälle aikaa viimeistellä reseptejään ja harjoitella markkinointia ennen
massiivisia investointeja panimolaitteistoon. Pahimmassa tapauksessa toiminta on vain häikäilemätöntä kuluttajan harhauttamista ja belgialaisten erikoisoluiden maineella ratsastamista.
Lopulta kalikka kalahtaa omaan nilkkaan asiakkaiden kyllästyes12
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sä puolivillaisiin oluihin, saattaapa osa saada kokonaan väärän
kuvan belgialaisesta olutkulttuurista.
Muutamia valmistuttajia: De Ranke (Deca), Viven (Proef), Andelot (Proef), Corsendonk (Bocq, Van Steenberge), John Martin, De Leyerth (Van
Steenberge), De Cock (Van Steenberge), Slaapmutske (Proef), Musketiers
(Proef), Braven Aposteln (Proef), Den Ouden Advokaat (Van Steenberge),
Radermacher (Val de Sambre)

Oluiden veroluokat
Tutkiessasi belgialaisen olutpullon etikettiä, voit törmätä esimerkiksi merkintään "Cat. S". Kyseessä on veroluokkamerkintä, samaan tapaan Suomessakin vielä pari vuotta sitten etikettiin piti
merkitä oluen veroluokka. Belgian veroluokat tulivat voimaan
lailla 1993 ja ovat seuraavat.
Veroluokka

S (superieur)
I
II
III

Kantavierre

yli 15,5 p-%
11,0-13,5 p-%
7,0-9,5 p-%
1,0-4,0 p-%

Veroluokkaa ei ole pakko ilmoittaa etiketissä, mutta se on ainoa sallittu tapa ilmoittaa kantavierre. Siis kantavierrepitoisuutta ei sellaisenaan saa merkitä etikettiin! Toinen omituisuus on
veroluokkien välissä olevat aukot; Belgiassa ei siis ole sallittua
valmistaa oluita, joiden kantavierre osuu veroluokkien väliin.
Tosiasiassa veroluokkia käytetään harvoin ja keskusteltuani
panimomestareiden ja olutharrastajien kanssa, kukaan ei itse asiassa tunnu edes tietävän ko. luokittelusta mitään.
De Objectieve Bierproevers
De Objectieve Bierproevers eli OBP on
1984 perustettu Belgian oluenkuluttajien etujärjestö samaan tapaan kuin Suomen Olutliitto tai Ison Britannian
CAMRA. OBP oli myös yksi Euroopan
oluenkuluttajien liiton perustajista.
OBP on kampanjoinut pääasiassa erilaisia belgialaisen olutkulttuurin epäkohtia vastaan (etikettien puuttuvat
tiedot, etikettioluet), edistänyt maan alkuperäisoluiden tunnetJohdatus Belgian olutkulttuuriin
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tuutta (lambic, tafelbier) ja pyrkinyt vastustamaan vanhojen
olutmerkkien reseptien muuttamista markkinointimiesten ajatusten mukaisiksi, yleensä makeammiksi katkeruuden kustannuksella.
OBP julkaisee mainiota lehteä, Den Bierproever, josta löytyvät
viimeisimmät Belgian olutkuulumiset; tosin hollanninkielellä.
OBP:n veppisivut löydät osoitteesta www.obp.be.
Joka marraskuussa järjestetään 24-tunnin olutfestivaali Antwerpenissä, jossa on esillä oluita 30-40 panimolta.
Loppuvuodesta 2002 saimme kuulla, että OBP sellaisena kuin
se aiemmin tunnettiin lakkautetaan kevään 2003 aikana. Syynä
ilmeisesti sisäiset ristiriidat ja jotkin Belgian yhdistyslainsäädännön kiemurat. Raunioista nousee toivottavasti uusi kuluttajajärjestö.

Taistelu belgialaisen
oluen puolesta
Yvan De Baets

E

n pyri antamaan objektiivista kuvaa belgialaisesta oluesta.
En voisi, vaikka tahtoisinkin, sillä olut herättää minussa intohimoa. Antamiani ajatuksia lukija voi vertailla omiin kokemuksiinsa. Näillä sanoilla toivon avaavani joitakin ajatuskulkuja
ja ehkä osallistuvani taisteluun.
Kirjoitan taistelusta, koska mielestäni
belgialaisen oluen laatu on vaarassa.
Kirjoitan
Tällainen väite voi hämmästyttää, koska taistelusta, koska
Belgiaa pidetään olutmaana, mutta pelmielestäni
kään väitteeni hyvinkin vastaavan to- belgialaisen oluen
tuutta.
laatu on
Belgian olutteollisuuden laatu on kovaarassa.
kenut useita laskukausia. Oluen laatuun
vaikuttavat samat syyt kuin muidenkin elintarvikkeiden: tuotannon teollistuminen, kuluttajien maun provosoiminen ja pienten
perheyritysten joutuminen suurempien omistukseen. 1980-luvun alussa taantuma näytti katkeavan: paikallisten ja kansanomaisten tuotteiden uusi lumovoima elvytti kiinnostuksen
erikoisoluisiin, joita pienet paikalliset, maakunnalliset, tai uudet
vasta perustetut panimot tuottivat. Juuri niihin aikoihin ulkomaalaiset olutharrastajat alkoivat lähemmin kiinnostua Belgian
olutkulttuurista. Aiheesta alettiin julkaista kirjojakin. Belgialainen olut alkoi vähitellen nousta maailman-maineeseen Michael
Jacksonin "belgialaisten klassikoiden" ansiosta. Paikallinen suosio ja kansainvälinen tunnustus yhdessä pelastivat monia pieniä
panimoita ja loivat uuden, hienostuneem-man kuvan maamme
oluesta.
Arvostuksesta huolimatta tietyt panimot ovat uuden aallon kantamina tietoisesti valinneet kaupallisen suuntauksen eivätkä
epäröi muokata oluidensa reseptejä "helpommin juotaviksi",
vaikka nojautuvatkin vasta hankittuun arvostukseensa. Tämä
muutos alkoi näkyä 1990-luvun alkuvuosina, jolloin monet belgialaisia klassikko-oluita panevat panimot sortuivat samaan
kompromissiin. Selvimmin ilmiö näkyi panimoissa, jotka tuottivat olutta vuosittain massiivisia määriä huomattavilla taloudelli-
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silla panoksilla. Ne hyötyivät aiemmasta maineestaan, ja niiden
esimerkki houkutti muita vastaavia panimoita tekemään samoin.
Ilmiöltä ei ole vältytty missään panimoryhmässä, ei edes kuuluisimmissa trappist-panimoissa, joista muutamia ovat ilmeisesti
vietelleet enemmän liikevoiton seireenit kuin halu säilyttää alkuperäiset oluet. Nimeltä haluan mainita erityisesti Orvalin ja Chimayn. Panimoiden toiminta hämmästyttää minua erityisesti
siksi, että näitä panimoita luulisi pikemmin ohjaavan hengelliset
arvot kuin menekin laajuus. Edes Belgiassa ei voi luottaa oluttyylin sisältöön eikä panimon tuotantoon: jopa perinteisenä pidetty
oluttyyli gueuze vaihtelee valmistajittain surkeasta erinomaiseen.
Ilmiössä kuvastuu eräs belgialaisten
Eihän
— epäilemättä muidenkin — oluiden
ranskalaisen
ongelma: sekä tuottajat että kuluttajat
pitävät sitä liian usein vähäarvoisena viininkään maine
perustu heidän
juomana vailla kulinaarista merkittävyyttä. Joidenkin panimoiden markki- pöytäviineihinsä!
noinnissa viitataan hienostuneisiin
mielikuviin usein viinimainonnan inspiroimana, mutta tälle periaatteelle uskollisia tuottajia on varsin vähän. Luvalla siteeraan
tässä ystävääni Tim Webbiä, joka verrattuaan belgialaista olutta
ranskalaiseen viiniin maisteltuaan ensin festivaaleilla surkeiksi
osoittautuneita oluita huudahti: "Eihän ranskalaisen viininkään
maine perustu heidän pöytäviineihinsä!" Voiko sen selvemmin
sanoa?
Belgialaista olutkulttuuria vaivaavat
tällä hetkellä erilaiset teollisuuden pyrkimykset. Ensinnäkin elintarviketeolliKun teollisuus
suudesta on lähtöisin ikävä trendi tehdä
valitsee sokerin
tien, se tekee sen tuotteista makeita. Hyvästi katkeruus ja
happamuus! Veruke on aina sama: kusaadakseen
luttaja ei enää pidä näistä äärimmäisistä
kuluttajan
mauista. Panimot tosin jättävät mainitansaansa ja
houkutellakseen sematta, että sokerin lisääminen on lähtenyt niiden omasta aloitteesta, ei
hänet helposti
kaikille sopivien kuluttajien toiveesta. Jää myös sanomatkeskinkertaisten ta, että ihmisellä on syntymästään saakka kyky viehättyä yhtä hyvin
tuotteidensa
happamasta kuin katkerasta mausta.
pariin.
Tätä synnynnäistä kykyä täytyy vahvistaa makukasvatuksella, jolloin voidaan
18
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puhua jo kulttuurista. Kun teollisuus valitsee sokerin tien, se tekee sen saadakseen kuluttajan ansaansa ja houkutellakseen hänet helposti kaikille sopivien keskinkertaisten tuotteidensa
pariin. Makea maku itse asiassa vetoaa eläimellisiin vietteihin.
Makeasta kaikki pitävät jo valmiiksi, eikä siihen tarvita kulinaarista kulttuuria.
Makeuteen pyrkimisen seurauksena humalan käyttö oluen
valmistuksessa on vähentynyt huomattavasti viime vuosina. Juuri humala antaa oluelle sen katkeruuden. Koska humala vieläpä
on oluen raaka-aineista kallein, sen käytön vähentäminen lisää
panimoteollisuuden kannattavuutta. Ei tarvitse mystikon lahjoja
ymmärtääkseen ajatuskulun olutreseptien muuttamisen takana.
Samasta syystä oluista pyritään panemaan mahdollisimman hedelmämäisiä.
Kaupallisten
Parhaimmillaan tulokseen päästään
erikoisoluiden
käyttämällä aitoja hedelmiä ja esterisiä
tyypillinen
erikoishiivoja. Pahimmassa tapauksessa rakenne paljastui
olueen lisätään kurjia siirappeja, jotka minulle joitakin
saavat oluen muistuttamaan toffeeta. vuosia sitten. Sitä
Vaikka hieno hedelmämäisyys usein tuovoisi kuvata
kin olueen sopivan monimutkaisen sila- kolmiolla, jonka
uksen, edellä mainitun kaltaiset
yksi sivu on
aromilisäykset osoittautuvat yhtä jännitmakeus, toinen
täviksi kuin teollinen jogurtti.
hedelmämäisyys
Samaan voi lisätä vielä belgialaisen ja ja mausteisuus ja
viime aikojen muodin mukaisen erityiskolmas
piirteen: mausteiden kohtuuton käyttö. alkoholipitoisuus.
Oluen mausteista korianterilla on merkittävin rooli. Sitä onkin käytetty vaikka
minkä tyyppiseen olueen. Vaikka sen kohtuullinen käyttö witbierissä onkin ymmärrettävää — on silti mahdollista tehdä erinomaisia witbieriä ilmankin korianteria — sen käyttö muissa,
tummemmissa, oluissa tekee oluesta huomattavan raskaan. Lisäksi makujen yhtenäistäminen tuntuu yleistävän tätä käytäntöä
yhä enemmän. Ymmärrän toki, että mausteiden kekseliäs käyttö
voi tietyissä resepteissä tuoda oman lisänsä oluen monimutkaiseen aromiin, mutta yhä useimmissa olutyritelmissä on päädytty
melkoisiin keitoksiin, jotka minun nähdäkseni muistuttavat yhä
vähemmän olutta sellaisena kuin olemme sen oppineet tuntemaan.
Belgialaisten oluttrendien ongelmat eivät loppuneet tähänkään. Joitakin panimoita vaivaa niiden kiusallinen pyrkimys
Taistelu belgialaisen oluen puolesta
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tuottaa mahdollisimman vahvoja oluita. Lisääntynyt alkoholi
peittää alleen oluen muut elementit: mitä enemmän alkoholia
olut sisältää, sitä vähemmän monimutkaisuutta ja hienouksia
sen aromeista voi löytää.
Kaupallisten erikoisoluiden tyypillinen rakenne paljastui minulle joitakin vuosia sitten. Sitä voisi kuvata kolmiolla, jonka
yksi sivu on makeus, toinen hedelmämäisyys ja mausteisuus ja
kolmas alkoholipitoisuus. Tämän tyyppisten oluiden maun köyhyyden arvaa heti ja kuitenkin kuvio tuntuu toimivan. Mikä on
sen salaisuus? Sen takana on tutkimuksiin perustuva markkinointi, joka ratsastaa tiettyihin oluttyyleihin kytketyillä kliseillä,
kuten "vanha vatsakas munkki" tai "tonttu punaisine myssyineen". Tiedätte varmasti mihin viittaan. Haluan edelleenkin uskoa, että hyvä olut ei vastaa noita kliseitä.
Miten käy belgialaisen oluen ystävän kaiken tämän keskellä?
Hän näyttää loppujen lopuksi suuren onnettomuuden uhrilta:
ensinnä hän asuu maassa, jossa markkinat jakaa kaksi suurta panimoryhmää. Näistä toinen on maailmanlaajuisestikin mahtava
ylikansallinen jättiläinen. Ryhmittymät hallitsevat kotimaan
markkinoita ja estävät usein pieniä paikallisia panimoita lähestymästä kuluttajia. Toisin on naapurimaassa Saksassa, jossa pieni
panimo voi menestyä paikallisesti.
Lisäksi belgialaisia vaivaa päähänpinttymä,
joka ilmeni joitakin vuosia sitMeihin
ten.
Belgialaisten
mielessä pyörii väärin
verrattuina
perusteltu
yhtälö:
Olen belgialainen 
suomalaisia voi
Belgia
on
olutmaa
 siis tunnen oluet.
pitää onnekkaina,
Kuinka
ollakaan
tämä
varmuus näyttää
koska he eivät asu
vähentävän
uteliaisuutta
ja kriittisyyttä,
Belgian
joita
harrastajalla
pitäisi
olla.
Nämä ihkaltaisessa
miset,
jotka
itseään
kutsuvat
harrastajikolutmaassa ja
si, tai jopa asiantuntijoiksi, tyytyvät
siten voivat
valtavirran tuotteisiin, joita löytää yleisäilyttää
kiinnostuksensa sesti mistä tahansa kahvilasta Belgiassa.
Etsimättä sen enempää he eristäytyvät
parhaisiin
pienten makutottumustensa pariin.
ulkomaisiin
Tämä selittää mielestäni sen, miksei beloluisiin.
gialaisilta löydy intoa puolustaa oluitaan,
ja juuri tämä antaa mahdollisuuden vähemmän tunnontarkoille panimoille muuttaa oluidensa reseptejä tavanomaisemmiksi. En edes uskalla kertoa ennakkoluuloista,
joita belgialaisilla on erinomaisia ulkomaisia oluita kohtaan, oli20
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vat ne sitten saksalaisia, englantilaisia, tai amerikkalaisia. Meihin
verrattuina suomalaisia voi pitää onnekkaina, koska he eivät asu
Belgian kaltaisessa olutmaassa ja siten voivat säilyttää kiinnostuksensa parhaisiin ulkomaisiin oluisiin.
Ylle maalaamani kuva voi näyttää synkältä, mutta toistan,
että mielestäni olutkulttuuriamme uhkaava vaara on todellinen
ja intohimot sen puolesta on herätettävä.
Onneksi toivoa sentään vielä on. Belgiasta löytyy joitakin hellittämättömiä
Tästä hengestä
panimoita, jotka ovat vakaasti päättävoi löytää
neet jatkaa aidosti perinteisten, koostujuurevia
mukseltaan yksinkertaisten, mutta
perusarvoja,
aromeiltaan ja sisällöltään monimutkaisluonnonten oluiden valmistusta. Niiden etsimimukaisuutta,
nen on kiehtova seikkailu. Näiden
humanismia ja
tinkimättömien panimoiden joukosta rakkautta hyvin
tahdon erityisesti mainita kaksi helmeä,
tehtyä työtä
jotka ovat Cantillon ja Dupont. Niiden
kohtaan, sekä
suurenmoisissa oluissa voi aistia jalostuajan kunnioitneena valmistajan hengen. On vaikea tamista, joka itse
jakaa tällaista aistimusta, mutta minulle
asiassa on
se on eräs niistä subjektiivisista kriteeoleellinen osa
reistä, jotka auttavat erottamaan aidon
oluenpanoalkuperäistuotteen toisesta. Tästä henprosessia.
gestä voi löytää juurevia perusarvoja,
luonnonmukaisuutta, humanismia ja rakkautta hyvin tehtyä työtä kohtaan, sekä ajan kunnioittamista, joka itse asiassa on oleellinen osa oluenpanoprosessia. Näillä panimoilla ei myöskään ole
mitään salattavaa. Ei mitään mystisiä, salaisia raaka-aineita sisältäviä reseptejä, jotka on löydetty keskiaikaisista loitsukirjoista. Ei
muuta kuin rehellistä työtä, klassiset raaka-aineet parasta laatua,
aikaa ja todellinen näkemys siitä, millaista hyvän oluen tulee olla. Lopputuloksena oluet ovat täynnä hienouksia ja luonteen
voimaa. Ne oluet eivät koskaan jätä välinpitämättömiksi eivätkä
koskaan ikävystytä, ne tarjoavat meille joka kulauksella uutta
löydettävää, vaikka jo luulimme tuntevamme ne läpikotaisin.
Nämä ja muutamat muut belgialaiset panimot voivat yksinään oikeuttaa sen, että Belgiasta voidaan vielä puhua olutmaana.
Toivo belgialaiseen olutkulttuuriin ammentuu myös ulkomailta. Panimoihin kohdistuvat positiiviset paineet voisivat auttaa niitä tuottamaan kiintoisia oluita. Niitä paineita tulee
Taistelu belgialaisen oluen puolesta
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belgialaisilta, mutta myös ulkomaalaisilta olutasiantuntijoilta,
jotka voisivat ehkä jo toistamiseen auttaa pelastamaan ainutlaatuisen vielä joidenkin belgialaisten panimoiden ylläpitämän makumaailman.
Voimme yhdessä auttaa muovaamaan viimeinkin todellista
belgialaista olutkulttuuria, jossa oluesta tulee suosittu juoma —
termin jalossa merkityksessä. Juoma, jota kunnioitetaan, koska
valmistaja paneutuu työhönsä periaatteilla, joihin pelkkä voiton
tavoittelu ei kuulu.
+!+!+

Tämän taistelun olutkulttuurin puolesta etulinjassa ovat varmasti tämän oppaan lukijat, sillä Karin ohjeet ovat vähintäänkin
tarkkoja silloin, kun tarkoituksena on hakeutua niille lähteille,
joissa belgialainen oluttuotanto on parhaimmillaan. Viihtyisää
matkaa olutmaahan!
Yvan De Baets on Brysselissä asuva
belgialaisen oluen ja panimoiden tuntija.

Good Beer Guide to Belgium & Holland -oppaan
kirjoittajan Tim Webbin kriittisen kolumnin Belgian
oluen tilasta voi lukea osoitteesta:
http://www.belgianstyle.com/mmguide/press/
timwebb.html
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Belgian oluttyylit

M

aailmassa on vain muutama maa, joissa pintahiiva- ja erikoisoluiden kulutus eroaa merkittävästi nollasta. Belgias1
sa muiden kuin pilsin kulutus on 29 prosenttia, Isossa
2
Britanniassa 40 prosenttia (real ale kymmenen prosenttia) ja
3
Saksassa 15 prosenttia. Belgian 99 litran oluenkulutuksesta asukasta kohden on siis yli 28 litraa erikoisoluita. Suomen kulutuksesta alle kaksi prosenttia on pienpanimoiden erikoisoluita sekä
tuontioluita.
Oluttyyli

Pils
Vehnäoluet
Luostarioluet
Keskitummat oluet
Tafelbier
Trappist
Gueuze/marjaoluet
Vaaleat vahvat oluet
Ale
Alkoholittomat oluet
Alueelliset erikoisuudet
Happamat oluet

Kulutus

71,4 %
5,4 %
5,3 %
5,1 %
2,7 %
2,2 %
2,1 %
2,1 %
1,5 %
0,9 %
0,8 %
0,7 %

Oluttyylien kirjo on Belgiassa laajempi kuin missään muualla
maailmassa (ainoa kilpailija lienee viime vuosien pienpanimoboomin rikastama Yhdysvallat). Seuraavassa on esitelty kaikki
Belgian omaperäiset oluttyylit. Näiden lisäksi maassa valmistetaan puolta tusinaa yleiseurooppalaista oluttyyliä kuten pilsejä,
exporteja, aleja yms.
Luostarioluet
Belgian-matkaajan ensimmäinen kosketus maan
olutkirjoon on yleensä jokin laajasti markkinoiduista luostarioluista (r: abbaye, h: abdij). Histo-

1.
2.
3.

BB Le Journal du Brasseur, kesäkuu 2002.
Brewers & Licensed Retailers Association UK, 1998.
Saksan panimoliiton tiedote 1999.
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rian havinaan viittaavilla nimillä ja mielikuvilla on kuitenkin maallisempi tausta.
Belgian ja muun Euroopan luostareissa on
pantu olutta jo yli tuhat vuotta. Belgiassa luostarioluista on muodostunut elävä perinne jonka tyylilliset juuret eivät kuitenkaan ulotu
vuosisatojen päähän, vaan pikemminkin vuosikymmenien päähän.
Vanhimmat luostarit on perustettu tuhatluvun alkuvuosina (esimerkiksi Notre-Dame
d'Orval 1070, Affligem 1074) ja osassa on toki
oluenpanoa harjoitettukin tuohon aikaan.
Suurimman osan luostareista tuhosivat Ranskan vallankumous ja Napoleonin sodat; oluenpano nykyisessä muodossaan onkin peräisin
vuodelta 1836, jolloin Westmalle aloitti oluenpanon uudelleen luostarin alueella. Chimay
seurasi perässä 1850.
Luostareiden uudelleenrakentamiseen tarvittiin varoja ja mikäpä oli sen sopivampaa
kuin vuosisataisten oluenpanon perinteiden
kaupallistaminen. Luostarioluet siinä muodossa kun me ne tunnemme ovat peräisin vajaan
sadan vuoden takaa. Panimotieteen kehityksen myötä reseptit on muokattu uuteen uskoon
ja hiivakannat puhdasviljelty 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana. Esimerkiksi kuuluisa tyylistandardi, Westmalle Tripel, kehitettiin vasta toisen maailmansodan jälkeen.
Suurimmalla osalla tämän päivän luostarioluista ei ole muuta tekemistä luostarin kanssa
kuin sana "Abbaye/Abdij" etiketissä. Osa panimoista käyttää keksittyä nimeä, osalla on jonkun toimintansa lopettaneen luostarin nimi ja
muutama (16) on ostanut nimen käyttöoikeuden joltain vielä olemassa olevalta luostarilta.
Kuuden trappistiluostarin lisäksi vain yksi luostari panee itse olutta; lokakuussa 1997 aloittanut Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu Liegen
maakunnassa lähellä Hollannin ja Saksan rajaa.
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Oman ryhmänsä muodostavat trappistioluet, jotka todella valmistetaan luostarissa. Trappistioluet ovat erikoisasemassa Belgian luostarioluiden joukossa, mutta ne eivät muodosta
mitään tyylillisesti samankaltaista joukkoa,
vaikka näin usein annetaan ymmärtää. Vielä
joitakin vuosia sitten trappisti-nimeä pystyi pitämään laatutakuuna, nykyisin ikävä kyllä suurimmat trappistipanimot ovat alkaneet tinkiä
munkkien vuosisatojen aikana hankkimasta
ammattitaidosta ja muuttaneet oluita niin sanotun suuren yleisön makuun sopiviksi. Osasyynä lienee panimon hoidon antaminen
maallisen johdon käsiin jolloin luostarin apotti
pitää vain veto-oikeuden panimon asioihin.
Suurimpia pettymyksiä ovat olleet Orvalin katkerotason alentaminen 1992–93 sekä yleinen
laadun kärsiminen Chimayn oluissa.
Trappistioluiden erikoisasema johtuu siitä,
että 1962 Belgiassa säädettiin asetus, jonka mukaan kyseistä nimikettä saavat käyttää vain
trappistiluostareissa pannut oluet. Belgiassa
trappistiluostareita on yhteensä 12, näistä kuudessa pannaan tänä päivänä olutta: NotreDame de Scourmont (Chimay), Notre-Dame
d'Orval, Notre-Dame de Saint-Remy (Rochefort), Abdij der Trappisten Westmalle, SintSixtus Abdij (Westvleteren) ja Sint-Benedictus
Abdij (Achel).
Palataksemme oluttyyleihin, luostarioluista
löytyy kaksi selkeää tyylisuuntaa.
Dubbel ja tripel
Dubbel-tyylin oluet ovat keskitummia, noin 6–8 t-% vahvuisia
(15,5–17,5 plato) ja usein karamellimaisen maltaisia valmistuksessa käytetyn tumman maltaan ja kandisokerin ansiosta. Humalan katkeruutta tai aromia ei yleensä juurikaan ole. Tyyli
periytynee keskiajalta ensimmäisistä luostarioluista.
Esimerkkejä: Westmalle Dubbel, Witkap Dubbele Pater (Slaghmuylder),
Het Kapittel Dubbel (Van Eecke), St. Bernardus Pater 6, Bornem Dubbel
(Van Steenberge), Floreffe Dubbel (Lefèbvre).
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Tripelit ovat vaaleita oluita meripihkan väristä vaaleaan kupariin. Alkoholipitoisuus on 7–10 t-% haarukassa (17,5–20 plato). Oluet ovat makeahkoja, täyteläisiä ja hedelmäisiä.
Humalointi on mieto ja korkea alkoholipitoisuus peittyy maltaan
ja hedelmäisyyden alle. Aromissa hallitsevat hedelmäiset flavorit.
Esimerkkejä: Westmalle Tripel, Kameleon Tripel (Den Hopperd), Bornem
Tripel (Van Steenberge), Steenbrugge Tripel (De Gouden Boom), Witkap
Tripel (Slaghmuylder).

Luostarioluista puhuttaessa käytetään joskus myös nimityksiä
enkel ja quadrupel. Enkel tarkoittaa luostarin omaan käyttöönsä valmistamaa mietoa olutta (4–6 t-%), jota ei yleensä myydä
luostarin ulkopuolelle. Quadrupel taas on nimitys entisen hollantilaisen trappistipanimon, Schaapskooin valmistamalle vahvalle oluelle.
Ehkä omaksi tyylikseen voisi vielä erottaa Rochefortin ja
Westvleterenin panemat vahvat (8–12 t-%), tummat ja aromaattisen karamellimaiset oluet, joiden tyylisiä valmistavat myös
muutamat maalliset panimot.
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Lambic, gueuze, faro
Lambic-oluttyyli (h: lambik, lambiek) on Belgian
ja Euroopan vanhimpia
vielä elossa olevia oluttyylejä. Reseptejä ja kirjanpitoa on olemassa aina
1500-luvulta ja ovatpa
kuuluisat
belgialaiset
maalarit Pieter Bruegel
vanhempi ja Adriaen
Brouwer ikuistaneet tauluihinsa talonpoikia lambic-kannujensa
kanssa 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa.
Lambic on myös ehkä maailman haastavin oluttyyli, sen makumaailma poikkeaa kaikesta siitä mitä nykyaikana on totuttu
pitämään oluena. Lambicit ovat happamia ja erilaisten mikrobien tuottamat maut maistuvat selvästi. Onpa joihinkin sekoitettu
marjoja ja hedelmiäkin. Ensi maistamalla lambicia joko rakastaa
tai inhoaa, mutta jos sille antaa mahdollisuuden, lambicia oppii
rakastamaan.
Lambic on niin sanottu
spontaanikäynyt olut, eli
sen valmistuksessa
ei käytetä lisättyä
hiivaa. Käymisvoima leijuu lambicvierteeseen jäähdytyksen aikana lähiym-päristöstä
erilaisten villihiivojen ja mikrobien
muodossa, näitä on
tutkimuksissa erotettu yli 70. Tästä
johtuu myös se,
että perinteen mukaan lambicia voidaan
valmistaa
vain yhdessä osassa maailmaa. Itse asiassa vain yhdessä osassa
Belgiaa eli niin sanotun Pajottenlandin alueella Senne-joen laaksossa Brysselin länsipuolella. Vain tällä alueella sanotaan olevan
Belgian oluttyylit
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sopiva mikrobi-ilmasto, joka tuottaa kunnollista lambic-olutta.
Todellisuudessa suurin osan mikrobeista tullee käymisessä käytetyistä tammitynnyreistä. Taitava lambic-panija pystynee valmistamaan hyvää lambicia missä vain maailmassa, olettaen että
käytössä on tynnyreitä, joissa on joskus valmistettu hyvää lambicia.
Lambic on rungoltaan belgialaistyylinen vehnäolut, eli siinä
käytetään vähintään 30 prosenttia mallastamatonta vehnää.
Muun muassa tämä on säädetty vuoden 1965 laissa, jossa määrätään perinteisen lambicin valmistamisesta. Humalaa käytetään
vain säilöntäaineena, siitä ei irtoa juurikaan katkero- tai aromiaineita koska humalaa vanhennetaan muutamia vuosia ennen
käyttöä.
Varsinainen ero muiden oluttyyppien valmistukseen seuraa
vierteen jäähdytyksessä. Kuuma vierre pumpataan panimon ullakolla olevaan matalaan ja laakeaan jäähdytysaltaaseen (h: koelschip), jossa se saa jäähtyä seuraavaan aamuun. Yön aikana
mikrobit ja villihiivat käynnistävät oluen käymisen. Aamulla
vierre lasketaan 250 tai 600 litran tammitynnyreihin, joissa lambic käy ja joissa sitä myös varastoidaan kahdesta kolmeen vuotta.

Pitkään varastoitu lambic on kuivaa ja pehmeän hapanta koska pitkä varastointi on pehmentänyt makuja ja lisännyt siihen syvyyttä. Joskus tätä lähes hiilidioksiditonta lambicia tarjoillaan
ravintoloissa suoraan tynnyristä, raaka-lambicia harvemmin pullotetaan (poikkeuksena Cantillonin Bruocsella).
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Jotta pullotettavaan lambiciin saataisiin hiilidioksidia, sekoitetaan vanhaa lambicia nuoreen, vielä käyvään ja makeaan sekä
äärimmäisen happamaan lambiciin. Näin saadaan olutta nimeltä
gueuze (h: geuze, lausutaan jotakuinkin "göös"). Pullotettu
gueuze saa kypsyä vielä pullossa muutamasta kuukaudesta aina
puoleentoista vuoteen ja tuloksena on shampanjan lailla kupliva
ja erittäin monimutkainen olut. Sekoittajan ammattitaidolla tasapainotetaan happamuus sekä nuoren ja vanhan lambicin maut.
Vuosisadan alkupuolella Brysselissä ja sen ympäristössä työskenteli satoja lambicin panijoita ja sekoittajia. Nykyään perinteisellä
alueella on panimoita ja sekoittajia rahtusen päälle kymmenen.
Näistä osa on kaupallisia suurpanimoita.

Vanhaan lambiciin voidaan myös sekoittaa kirsikoita tai vadelmia (sekä nykyään myös muita marjoja tai hedelmiä). Marjat
ovat tynnyrissä parista kuukaudesta puoleen vuoteen, joskus
kauemminkin. Näin saatu kriek tai framboise (h: framboze) pullotetaan gueuzen tapaan tai tarjoillaan hiilidioksidittomana tynnyristä kriek-lambicina tai framboise-lambicina. Perinteiset
marja-lambicit ovat erittäin marjaisia ja usein marjan hapokkuuden takia vielä happamampia kuin gueuze. Nämä oluet sopivat
mitä parhaiten aperitiiviksi tai jälkiruokien kanssa nautittavaksi.
Kolmas vielä juuri ja juuri hengissä oleva lambic-variantti on
faro, jota saadaan kun raaka-lambicia makeutetaan kandisokerilla ja saatu juoma tarjoillaan vielä makeana tynnyristä. Perinteistä faroa ei voi pullottaa, koska se vielä käydessään räjäyttäisi
pullot.
Perinteiset lambic-johdannaiset erottaa kaupallisista siitä,
että perinteinen gueuze, kriek tai framboise on aina kuiva ja hapan ja jälkikäy pullossa eli pulloon tulee hiivasedimentti. Perinteet hylänneiden tuottajien marjalambicit valmistetaan
Belgian oluttyylit
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mehuista ja esansseista sekä makeutetaan keinotekoisilla makeutusaineilla, jotta ne saadaan makeiksi. Lisäksi ne on yleensä suodatettu.
Lambic-oluet on suojattu lainsäädännöllä. Jo vuonna 1965
säädettiin Belgian lainsäädännössä miten lambic-oluita valmistetaan. 1997 annettiin perinteisille lambic-oluille EU-nimisuoja,
jonka mukaan vain perinteisin menetelmin valmistetut tuotteet
voivat käyttää etiketeissään merkintää "vieille/oude" eli esimerkiksi Vieille Gueuze tai Oude Kriek.
Esimerkkejä: Cantillon, Oud Beersel (Vandervelden, lopetti syksyllä 2002),
Girardin, Frank Boon sekä sekoittajista Drie Fonteinen, Hanssens ja De
Cam. Drie Fonteinen aloitti geuzen valmistamisen omasta lambicista syksyllä
2002.

Flanderin ruskeat
Flanderin ruskeita oluita pidetään lambicin ohella yhtenä Belgian ja Euroopan vanhimpina vielä valmistettavina oluina. Aikoinaan oli yleistä, että olutta varastoitiin tammitynnyreissä
kuukausia, jopa vuosia, ennen kuin ne laskettiin markkinoille.
Varastoinnin aikana olut muuttuu hyvin happamaksi mikrobien
toiminnan takia. Tämän takia vanhaan olueen sekoitettiin nuorempaa ja vielä makeaa olutta, joka leikkasi liiallista happamuutta ja sai aikaan pullokäymisen. Joka tapauksessa lopputuloksena
on hyvin monimutkainen ja raikkaan hapan olut. Myös Isossa
Britanniassa on vastaavia sekoitettuja oluttyylejä mm. old ale,
joiden synty ajoittuu 1600–1700 -luvuille. Olutkirjoittajat ovatkin erimielisiä siitä, onko tämän tyyppinen oluenpanotaito siirtynyt nykyisen Belgian alueelta britteinsaarille vai päinvastoin.
Tyyli jakautuu itse asiassa kahteen hiukan eroavaan tyylisuuntaan. Länsi-Flanderissa valmistetaan hiukan punertavia ja
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usein lähes etikkaisen happamia oluita. Itä-Flanderissa, Oudenaarden kaupungin ympäristössä taas on vallalla maltaisempi ja
pehmeämmän hapokas, ruskea olut.
Alkoholipitoisuudeltaan flanderin ruskeat ovat 4,8–5,2 t-%
(12–13 plato). Oluita ei juurikaan humaloida ja päämaut ovatkin
mallas, tyypillinen hedelmäisyys sekä käymisaromit.
Tämän tyylin oluihin sekoitetaan joskus myös marjoja. Tyypillisiä ovat kirsikasta valmistettu kriek ja vadelmainen framboze. Marjalambiceista poiketen näissä oluissa miedon
happamuuden ja selkeän marjaisuuden pohjalta löytyy tukeva
mallaspohja.
Esimerkkejä: Länsi-Flanderista Rodenbach (Crand Cru on sekoittamaton ja
Classic sekoitettu), Petrus Oud Bruin (Bavik), Duchesse de Bourgogne (Verhaeghe) sekä Itä-Flanderista Liefmans Goudenband, Liefmans Kriek, Cnudde Oud Bruin, Ichtegems Oud Bruin (Strubbe).

Belgialainen vehnäolut
Belgialaisia vehnäoluita kutsutaan nimityksellä witbier tai bière
blanche ja tällöin viitataan oluen samean maitomaiseen ulkonäköön. Harvemmin puhutaan varsinaisesti vehnäoluesta (r: bière
du froment, h: tarwebier). Belgialainen vehnäolut oli jo kuollut,
vaikkakin vanha ja perinteinen oluttyyli, kun Pierre Celis perusti
1966 Hoegaardeniin De Kluis -panimon ja käynnisti yhden
1900-luvun menestyksekkäimmistä olutboomeista. Alle kymmenessä vuodessa vehnäoluesta tuli erittäin suosittu oluttyyppi Belgiassa koska mm. nuoret oluen kuluttajat ottivat tyylin
omakseen.

Oluena belgialainen vehnäolut eroaa esimerkiksi saksalaisesta vehnäoluesta siinä, että sen valmistuksessa käytetään mallastamatonta vehnää (30–50 prosenttia) sekä mausteita.
Käytettävä hiiva ei myöskään tuo olueen Saksasta tuttua neilikBelgian oluttyylit
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kamaista mausteisuutta. Vehnäoluet ovat yleensä vahvuudeltaan 4,0–5,5 prosenttisia, raikkaita janojuomia ja ne on usein
maustettu korianterilla ja appelsiininkuorella.
Esimerkkejä: Brugs Tarwebier (Palm), Hoegaarden Witbier (Interbrew),
Blanche de Namur (Du Bocq), Watou's Witbier (Van Eecke), Saison
d’Epautre (Blaugies).

Saison
Saisonit olivat perinteisesti Vallonian kesäkauden oluita. Koska
kesällä ei voitu ennen jäähdytysjärjestelmien yleistymistä panna
olutta, tehtiin olut viileän kevään aikana ja varastoitiin odottamaan kesähelteitä. Valmistuksessa käytettiin runsaasti säilymistä
edistävää humalaa ja oluen vahvuuskin (5–8 t-%, 13,5–15 plato)
edisti säilymistä. Pitkä varastointiaika teki oluista hiukan happamia ja lisäsi makukuvaan erilaisia makuja. Tyypillistä saisoneille
on runsas hiilidioksidipitoisuus, joka tekee niistä shampanjan
lailla kuohuvia oluita. Nykyään saisonit vaihtelevat laidasta laitaan; toisessa päässä ovat lähes pale ale tyyppiset suodatetut oluet, toisessa perinteiset suodattamattomat ja maultaan raikkaat
mutta äärimmäisen monimutkaiset oluet. Mausteiden käyttö
saisoneissa on yleistä.
Esimerkkejä: Dupont Saison Vieille Provision, Saison de Pipaix (Vapeur),
Saison 1900 (Lefébvre), Fantôme, Saison 2000 (Ellezelloise), Saison Voisin
(Géants).

Scotch ale
Belgialainen scotch ale on erikoinen oluttyyli, koska muutamat
sen parhaista edustajista valmistetaan Edinburgissa Skotlannissa
eikä näitä oluita kuitenkaan myydä Isossa Britanniassa.
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Brittiläiset oluet tulivat suosituiksi Belgiassa maailmansotien
aikaan. Muutamat oluttyyleistä jäivät elämään Belgiassa ja ajan
myötä ne muuttuivat vastaamaan paikallisia kulutustottumuksia. Nykypäivän scotch alet ovat vahvoja, tummia, yleensä yli
kuusiprosenttisia ja hyvin maltaisia ja makeita nautiskeluoluita.
Skotlannissa tämän tyyppisten oluiden valmistus loppui 1900luvun puolen välin tienoilla, mutta on elpynyt viime vuosikymmeninä Belgian-vientiä varten.
Esimerkkejä: Scotch de Silly, McEwans Scotch Ale ja Gordon's/Douglas
Scotch Ale (Scottish & Newcastle).

Blonde, ambrée, brune
Erityisesti valloniassa pannaan oluita, jotka muodostavat hiukan
luostarioluista ja Flanderin erikoisoluista poikkeavan oman tyyliperheensä. Blonde on nimitys vaalealle kullankeltaiselle alelle,
jossa alkoholipitoisuus vaihtelee 6–8 prosenttiin ja maku on täyteläisen maltainen, tuoksu aromikkaan humalainen.
Esimerkkejä: Moinette Blonde (Dupont), Double Enghien Blonde (Silly),
Blonde des Fagnes, Quintine Blonde (Ellezelloise), Brunehaut Villages.
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Ambrée-tyylin oluet ovat hiukan tummempia kuin blondet ja
niiden maltaisuus on hiukan selvempi. Ambréet saattavat olla
joskus maustettuja, vahvuudeltaan samaa tasoa kuin blondet.
Esimerkkejä: Quintine Ambrée (Ellezelloise), Brunehaut Tradition, Caracole Ambrée, Rulles Ambrée.

Brune-tyylin oluet muistuttavat osin tummempia luostari- ja erityisesti trappistioluita (Rochefort, Westvleteren). Brunet ovat
kolmikon vahvimpia, noin 7–9 t-% tai jopa yli ja paksun maltaisia, karamellimaisia ja usein makeita. Myös näissä saatetaan
käyttää joskus mausteita.
Esimerkkejä: Moinette Brune (Dupont), St. Feuillien Brune (Du Bocq, Friart), Binchoise Brune, Rulles Brune.

Vahvat vaaleat
Alkujaan yhden kuuluisan oluen jäljittelijät luetaan nykyään
usein omaksi oluttyylikseen. Moortgatin panimo loi 1970 erittäin
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vaalean, kuivan, runsaasti humaloidun ja erittäin vahvan (8,5 t%) oluen, jolle arvaamattomien vaikutustensa takia annettiin
nimi Duvel. Tällä yllättävä raikkaalla ja juotavalla oluella on
useita jäljittelijöitä, joista mikään ei ole pystynyt aivan Moortgatin veroiseen suoritukseen.
Esimerkkejä: Duvel, Piraat (Van Steenberge), Deugniet (Du Bocq), Sloeber
(Roman), Hapkin (Louwaege).

Erikoisoluet
Belgiassa pannaan yli 1 000 olutmerkkiä (pois lukien ns. etikettioluet). Näistä osa kuuluu selkeästi johonkin edellä esiteltyyn
tai muuten selkeään oluttyyliin, loput voi karsinoida lavean tyylinimityksen erikoisoluet alle. Sen lisäksi, että erikoisoluet ovat
vaikeasti luokiteltavia, ne muodostavat yhden kiehtovimmista
belgialaisen oluen alueista. Erikoisoluet voivat olla vahvoja tai
mietoja; mausteoluita, hedelmä-/marjaoluita tai muita yleensä
pienpanimoiden paikallisia tuotteita (h: streekbier, r: bière régionale).
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Tafelbier / Bière de Table
Pöytäolut on yksi Belgian erikoisuuksista, vaikkei sinänsä yleensä
olutharrastajaa kiinnostakaan. Pöytäoluet ovat mietoja, noin 1–
4 t-% oluita, tummia tai vaaleita ja yleensä maltaisen makeita
oluita. Kotikaljasta poiketen useissa Belgian pöytäoluissa on varsin paljon muiden belgialaisoluiden tunnusmerkkejä; toki ne kuitenkin ovat yleensä makeita ja maultaan valjuja. Nimiltään ne
voivat johdattaa pahaa-aavistamatonta turistia pahemman kerran harhaan; miltä näyttäisi olutlistassa Gigi Double Blonde,
Biertoren Special tai vaikkapa Bavik Triple Bock, kaikki vahvuudeltaan alle 4 t-%. Kaikkiaan pöytäoluita valmistettiin 1998 yli
70 erilaista, onpa muutama panimo erikoistunut lähes ainoastaan pöytäoluiden valmistukseen.

Etiketin kertomaa
Bio-olut, täyttää Belgian määräykset luonnonmukaisesti valmistetusta tuotteesta.

Tällä EU:n hyväksymällä merkillä valmistaja vakuuttaa, että
pakkauksessa on niin paljon olutta kuin etiketissä sanotaan.
Kuvalla yritetään kertoa, että olut on suodattamaton eikä sitä
ole tarkoitus juoda pullonsuusta. Myös lasisuositus käy ilmi
kuvasta.
Valmistaja saa käyttää tätä merkkiä, jos etiketissä ilmoitetut
tuotetiedot vastaavat OBP:n suosituksia.

Olut on pakattu palautuspulloon.

Tuotteilla, jotka on valmistettu trappistiluostareissa on oikeus
käyttää tätä merkkiä.
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Brysselin parhaat
olutravintolat

S

euraavilla sivuilla on esitelty kaikki Brysselin parhaat olutkohteet; erikoisolutkahvilat, historialliset pubit ja muuten
vain näkemisen arvoiset ravintolat. Yhtä kaikki, jokaisessa listatussa kahvilassa ja pubissa on tarjolla hyviä oluita. Kohteet on listattu kaupunginosittain ja oheen on liitetty kartta, joka
helpottaa perille löytämistä. Osion lopussa on vielä lista muista
kiinnostavista kohteista; muutamia olutmuseoita sekä kauppoja.
Kustakin ravintolasta kerrotaan osoite, lyhyt ohje ravintolan
löytämiseksi sekä puhelinnumero ja aukioloajat. Symboli ravintolan nimen vieressä kertoo miksi se on otettu oppaaseen.



Kuuluu kirjoittajan suosikkipaikkoihin.
Todelliset erikoisolutravintolat, joiden valikoima ei jätä toivomisen varaa, ja jonka pitäjä on omistautunut asialleen.
Olutravintolat, joiden valikoimasta löytyy kattava otos Belgialaisia oluita, mutta olutlista ei yllä kunnianhimoisuudessaan edellisten tasolle.
Olutravintolat, joissa on 30–40 oluen perusvalikoima ja muuten oluen nauttimiseen sopiva ympäristö.
Paikkoja, jonne voi mennä lähinnä ihastelemaan vuosikymmeniä säilynyttä interiööriä — tosin erinomaisen oluen
parissa. Valikoima yleensä alle 30 olutta.
Belgiassa olutruoka ei tarkoita bratvurstia ja hapankaalia,
vaan kulinaarisia elämyksiä olueen valmistettuna. Miltä kuulostaa vaikkapa kaniinia gueuzessä tai lohta witbier-kastikkeella. Näissä ravintoloissa on tarjolla olueen valmistettuja
annoksia ja tietenkin asiaankuuluva olutvalikoima.

Ennen kuin päästän sinut Brysselin olutmaailman syövereihin, muutama vihje, joka tekee elämyksen vielä paremmaksi.
Vaikka olenkin yrittänyt tarkastaa ravintoloiden aukioloajat,
niihin ei ole luottamista; Belgiassa aukioloajat muuttuvat taajaan
ja ravintolat voivat olla ilmoittamatta kiinni etenkin heinä-elokuun- sekä vuodenvaihteen lomakausina. Aukioloajat kannattaa ainakin kaukaisemmista kohteista tarkastaa vaikkapa
soittamalla ilmoitettuun puhelinnumeroon.
Brysselin parhaat olutravintolat

39

Jos tuntuu siltä, että käytän tekstissä sekavia termejä puhuessani anniskelupaikoista, se johtuu siitä, että niin tekevät belgialaisetkin. Café, bar, pub, restaurant, bistro, brasserie tai
estaminet, kaikki voivat tarjoilla oluita, ruokaa tai molempia laajalta listalta.
Lähes kaikissa Belgian ravintoloissa, pubeissa ja kahviloissa
on pöytiintarjoilu. Istu siis haluamaasi pöytään, kun olet tietenkin ensin tervehtinyt ravintolanpitäjää/baarimikkoa (ranskankielisellä alueella "bonjour", hollanninkielisellä alueella "dag" tai
sitten englanniksi). Tarjoilija yleensä kiidättää sinulle olutlistan
pöytään, jollei se jo ole siinä. Ranskassa yleistä kaksoishinnoittelua (baaritiskillä halvemmat hinnat) ei Belgiassa esiinny.
Tilattuasi olut tuodaan pöytään, ja tarjoilija yleensä kaataa
sen nimikkolasiin silmiesi edessä. Älä anna hänen tehdä sitä!
Pyydä, että saat kaataa oluen itse, sillä pääsääntöisesti belgialainen tarjoilija ei osaa kaataa olutta oikein ja tärvää hienon trappistin loiskauttamalla oluen näppärällä ranneliikkeellä hiivoineen päivineen lasiin. Ainoastaan muutamassa parhaassa tämän
oppaan luettelemista paikoista olutta osataan yleensä käsitellä
oikein. Olet ehkä Suomessa tottunut siihen, että sedimentillisten
luostarioluiden hiiva tarjoillaan erillisessä snapsilasissa. Tämä
tapa keksittiin eräässä Helsingin Kalliossa sijaitsevassa olutravintolassa, enkä ole vielä toistaiseksi nähnyt kyseistä tarjoilutapaa
missään Belgiassa. Sen sijaan että kaataisi hiivan snapsilasiin,
olutta oikein kohteleva tarjoilija jättää pulloon sentin verran
olutta ja antaa asiakkaan päättää, mitä hän pullonpohjalla haluaa tehdä.
Tilaukset maksetaan ranskalaiseen tapaan lähtiessäsi. Laskun
saat ranskankielisellä alueella huikkaamalla "l'addition s'il vous
plaît" tai hollaninkielisellä alueella "mag ik afrekenen"… jos tämä
tuntuu epätoivoiselta, älä epäröi käyttää englantia, sitä puhutaan
hollanninkielisellä alueella ja Brysselissä varsin usein. Brysselin
ulkopuolella tilanne on toinen ja silloin on parasta puhua sitä
kieltä mitä kyseisessä osassa Belgiaa puhutaan, tai yrittää selvitä
englannilla. Lasku sisältää tarjoilupalkkion, eikä tippejä ole
yleensä tapana maksaa, jollei palvelu ollut erityisen hyvää.
Lähes kaikissa pubeissa ja kahviloissa on listalla osio "snacks".
Jos sinulla on todella nälkä, kannattaa tilata spagetti, croque
monsieur, toast tai munakas. Annokset ovat usein valtavia eivätkä maksa paljoa (5–7,5 euroa). Tämä snack riittää hyvin lounaaksi.
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Keskusta – Grand Place / Bourse

Lop Lop Café Brussels (41)

Osoite: 29 rue de l'Ecuyer (Rue du Midiä kohti pohjoista ja juuri ennen
Place de la Monnaie’ta yksi kortteli oikeaan.) Puhelin: +32 2 512 1889
Email: loplopcafe@iname.com Avoinna: 9–04.

Aivan keskustassa oleva, karun Andy Barrettin luotsaama kaksikerroksinen baari on ulkomaalaisten suosiossa. Rokki raikaa (tai
sitten piano), illalla savua pitää leikata veitsellä eikä paikkaa voi
muutenkaan kutsua viihtyisäksi oluthuoneeksi. Vajaan sadan
oluen valikoimallaan (9 hanaa) pubi on kuitenkin käymisen arvoinen ja ennenkaikkea ydinkeskustan ainoa anniskelupaikka
Dolle Brouwersin tai Cantillonin puutteen kuivatessa nielua.



In 't Spinnekopke (15)

Osoite: 1 Place du Jardin aux Fleurs (Vastapäätä Pörssiä lähtevää rue A.
Orts’ia kortteli eteenpäin ja vasemmalle, välittömästi seuraava katu oikealla
on rue des Chartreux. Kulje sitä kolme korttelia ja ravintola on oikealla puolella aukion reunalla.) Puhelin: +32 2 511 8695 Email: info@spinnekopke.be Veppi: www.spinnekopke.be Avoinna: ma-pe 11–23, la 1823, su 12-23, keittiö auki ma-pe, su 12–15 / joka päivä 18–23.

Spinnekopke oli majatalo jo 150 vuotta ennen kuin muuttui estaminet-tyyppiseksi ravintolaksi 1913. Ei onneksi turistien kulkureitillä. Espanjalaissyntyinen isäntä Jean Rodriguez vaalii
taiten belgialaista olutruokaperinnettä; hän on kirjoittanut aiheesta reseptikirjankin (Paul Hermanin kanssa "Cuisine Facile à
la Bière"). Listalla on noin 85 ajatuksella valittua olutta, Cantillonin peruspullotteet sekä lambic ja faro hanaoluena. HerkkuBrysselin parhaat olutravintolat

41

suun ehdoton ykköspaikka. Iltaisin ja viikonloppuisin pöytävaraus on pakollinen (onnistuu myös veppisivun kautta), eikä henkilökunta syty ajatukselle nauttia vain muutamaa olutta minimaalisen baarin puolella.
Olutlistan Westvletereineihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä lasissa saattaakin olla St. Bernardusta.

Les Brasseurs – De Brouwers (14)

Osoite: 24 rue de la Colline (Grand Placen itänurkalla.) Puhelin: +32
2 513 9843 Avoinna: 11–01, ruokaa 11–23.

Heinäkuussa 2001 avattu panimoravintola Brysselin sydämessä.
Suurella rahalla uudistetussa 1600-luvun lopun kiltatalossa komeilee nerokkaasti sovitettu panimolaitteisto neljässä kerroksessa. Modernista baarista tarjoillaan yleensä kolmea Marc Knopsin
panemaa olutta (panee myös Domuksen panimoravintolan oluet
Leuvenissä, sekä Achelin trappistit); Brussels’ Ale, Brussels’
White ja Grand’ Place. Ajoittain tarjolla on myös kausioluita.
Kaikki oluet ovat ammattitaidolla valmistettuja, joskin hiukan
tylsiä. Ravintolassa on tarjoilijoita pilvin pimein, mutta palvelun
saaminen onkin toinen juttu. Kohtuullisen listan ruoka on kelvollista ja onpa mukana muutama olueen valmistettu annos sekä
useita belgialaisia perinneruokia.
Estaminet Théatre Royale de Toone (18)

Osoite: 6 Impasse Schuddeveld/21 Petit rue des Bouchers (Kivenheitto
Grand Placelta pohjoiseen, Marché-aux-Herbesin sivukadun sivukujalla.)
Puhelin: +32 2 511 3711 Avoinna: 12–02.

Pittoreski 170-vuotias kahvila, joka on koristettu oheisen nukketeatterin nukeilla (nukkeja saa myös ostaa). Niukan olutlistan
kruunaavat Cantillonin tuotteet. Naapurin teatterin Bruxellois’n-kieliset teatteriesitykset alkavat tiistaista lauantaihin kello
20.30.
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A L'Imaige Nostre Dame (19)

Osoite: 3 Impasse de Cadeaux/8 Marché-aux-Herbes (Kivenheitto
Grand Placelta pohjoiseen, Marché-aux-Herbesin sivukadulla.) Puhelin:
+32 2 219 4249 Avoinna: ma-pe 12–24.30, la 14.30–01, su 16–24.

Perusvalikoima pienen kujan päässä olevassa vuoden 1664 miljöössä.
Au Soleil (23)

Osoite: 84 rue du Marché au Charbon (Pörssiltä Midiä etelään lähdettäessä toinen katu oikealle, Soleil on noin kolmen korttelin päässä vastapäätä
kirkkoa.) Avoinna: 8–02.

Trendikäs, hyvällä maulla uudistettu 1600-luvun lopun kahvila
on nuorison suosiossa ja varsinkin lounasaikaan hyvin täynnä.
Kesällä laaja terassi leviää lähikaduille. Hanasta voi löytää esimerkiksi edullista Westmallen Dubbelia.
Poechenellekelder (24)

Osoite: 5 rue du Chêne (Kivenheitto Grand Placelta etelään, Manneken
Pisiä vastapäätä.) Puhelin: +32 2 511 9262 Avoinna: ti-su 10–01.

Jälleen yksi 1600-luvun lopun kahvila, jossa on mukava ihmetellä Manneken Pisin ikuistajia. Sisustettu Toonen tavoin nukeilla
ja muulla antiikilla. Reilun 50 oluen listalta saattaa löytyä yllätyksiä esimerkiksi Cantillonilta.



La Cirio (10)

Osoite: 18–20 rue de la Bourse (Pörssin pohjoispuolella.) Puhelin: +32
2 512 3430 Avoinna: 10–01.

Pörssin pohjoispuolella sijaitseva perustajansa nimeä kantava
kahvila on lähes täysin alkuperäisessä vuoden 1886 asussaan
miestenhuoneen monumentaalisia pisuaareja myöten. Lähikorttelien eläkeläiset kansoittavat terassin ja sisätilat aamupäivisin.
Brysselin parhaat olutravintolat
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Tätien suosikkioluet ovat Gordon's Highland Scotch Ale, Guinness 8% sekä Cirion kuuluisa "half-en-half" shamppanjasta ja
valkoviinistä valmistettuna. Muutaman kymmenen oluen listalta kannattaa edellisten lisäksi poimia esimerkiksi St. Feuillien
Blonde ja aina tuoreena tarjoiltu Westmalle Tripel.
Jostain syystä Cirio ei ole yleensä niin turistien täyttämä kuin
muut keskusta-alueen kahvilat ja onkin aina miellyttävä keidas
myöhäiselle aamiaiselle tai välipalalle. Palvelu on brysseliläisen
etäistä, muttei niin töykeää kuin monissa muissa kahviloissa.
Le Falstaff (9)

Osoite: 17–23 rue Henri Maus (Pörssin eteläpuolella.) Puhelin: +32 2
511 8789 Avoinna: 7–05, täysi ruokalista 12–02.

Madame Broukartin 1903 perustama kahvila. Victor Hortalle
työskennellyt Houbion loi kahvilan alkuperäisen art nouveau -sisustuksen, johon myöhempien vuosikymmenien uusklassismi ja
art deco toivat oman lisänsä. Hintataso on kohtuullinen ja talon
lapin à la kriek on erinomaista. Palvelu saattaa ajoittain olla varsin kylmäkiskoista.
Au Bon Vieux Temps (19)

Osoite: 12 Marché-aux-Herbes/Impasse St. Nicolas (Kivenheitto Grand
Placelta pohjoiseen, Marché-auxHerbesin sivukadulla.) Puhelin: +32
2 217 2626 Avoinna: 11–02.

Helpotusta trappistin himoon
yömyöhällä pienenpienen kujan
päässä olevassa vanhassa 1600luvun miljöössä.
Á la Bécasse (11)

Osoite: 11 rue de Tabora (Samassa
korttelissa kuin Cirio, St. Nicolas’n
kirkkoa vastapäätä, korttelin keskellä
pienen kujan päässä.) Puhelin: +32
2 511 0006 Avoinna: su-to 10–24,
pe-la 10–01.

Makeahkoa (ei perinteistä Timmermansia) talon lambicia keramiikkakannusta
tarjoava
entinen majatalo, joka on toiminut kahvilana vuodesta 1877.
Paneloitu ja ajan patinoima tila jakaantuu kahteen kerrokseen.
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Miestenhuoneen massiiviset pisoaarit ovat näkemisen arvoiset.
Kalliinpuoleiselta listalta kannattaa poimia kuiva Timmermansin Gueuze Caveau.
Á la Mort Subite (13)

Osoite: 7 rue Montagne-aux-Herbes-Potagères (Galeries Saint-Hubert
-kauppakäytävän pohjoispäästä alkavalla kadulla.) Puhelin: +32 2 513
1318 Avoinna: ma-la 10–01, su 12–01.

Klassinen fin-de-siècle-kahvila on toiminut nykyisessä osoitteessaan vuodesta 1926 eikä ole onneksi muuttunut niistä päivistä.
Kahvilan nimi "Äkkikuolema" tulee aikoinaan kahvilassa pelatusta korttipelistä. Suppean olutlistan ainoita ilonaiheita ovat
Rochefort 8 ja suodattamaton Mort Subite gueuze.
L'Etoile d'Or / Dit Le "Rotte Planchei" (16)

Osoite: 30 rue des Foulons (Premetro-Anneessens, kortteli Blv. M. Lemonnieriä etelään kohti Gare du Midiä,
käänny oikealle rue des Foulonsille ja
ravintola on kahden korttelin päässä vasemmalla.) Puhelin: +32 2 502 6048
Avoinna: ma-pe 12–14.30 / ma-la
19–22.30.

Spinnekopken omistajien toinen
ravintola eteläisen rautatieaseman lähistöllä (pikkuringin sisäpuolella). Sali on vanha ja
arvokas. Palvelu toimii ja on jopa
ylenpalttista. Ruokalista on Spinnekopkea niukempi, mutta mukaan mahtuu olutruokia sekä muita kiinnostavia annoksia.
Oluita löytyy vain muutama, joista erityisesti kannattaa noteerata Cantillonin tynnyrilambic.
Le Greenwich (17)

Osoite: 7 rue des Chartreux (Vastapäätä Pörssiä lähtevää rue A. Ortsia
kortteli ja sen jälkeen vasemmalle, rue des Chartreux lähtee heti oikealle.)
Puhelin: +32 2 511 4167 Avoinna: su-to 10–01, pe-la 10–02.

Uskomattoman hieno menneen maailman miljöö, tai itse asiassa
varjo siitä. Kaikesta näkee, että tämä on ollut aikanaan yksi Brysselin komeimpia grand caféita. Hanatolppa ja kassakone ovat
edelleen nähtävyys. Valtavat wc-tilat nyt ränsistyneine lasikattoineen ja ruostuneine takorautarakenteineen antavat pienen
aavistuksen siitä miltä paikka on näyttänyt sata vuotta sitten.
Brysselin parhaat olutravintolat
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Tänään kahvilan massiivisten puupilarien välit täyttävät
kymmenet käytössä olevat pelipöydät, joissa kaiken ikäiset brysseliläiset pelaavat shakkia, backgammonia, korttia, go’ta… Olutlistaa ei ole, mutta baarista löytyy pari trappistia ja muuta
perusolutta suurimpaan janoon.

Keskusta – Monnaie / rue Neuve



Le Zageman (7)

Osoite: 116 Rue de Laeken
(Centre Monnaien pohjoisnurkalta, bd. Anspachin toiselta puolen
lähtee rue des Augustins. Kävele
korttelin päähän ja rue de Laeken
alkaa oikealla. Zageman on kadun
vasemmalla puolella kolmen-neljän korttelin päässä.) Puhelin:
+32 2 219 5065 Avoinna: mape 11–20, kuukauden 1. perjantai 11–22.

Sympaattinen pieni olutkahvila, jonka menneiden vuosien lambic-mainosten ja
jalkapallokrääsän seasta löytyy erinomainen vajaan parinkymmenen
perinteisen
lambicin valikoima. Hinnoiltaan edullisessa olutlistassa ovat
edustettuna liki kaikki vielä toimivat lambic-panimot ja sekoittamot sekä reilut kaksikymmentä muuta olutta. Hanassa on usein
harvinaista Cantillonin Faroa. Nukkumatin suosiossa aikaisesta
sulkemisajasta päätellen.
La Lunette (22)

Osoite: 3 Place de la Monnaie (Centre Monnaieta vastapäätä idässä.)
Puhelin: +32 2 218 0378 Avoinna: 8–01.

Koristeellinen, kohtuullisen noin 30 oluen valikoiman turistirysä
Place de la Monnaien nurkalla. Erikoisuutena 1,5 litran lunetteannos mitä vain listalta löytyvää olutta.
Les Postieres (25)

Osoite: 14 rue du Fossé aux Loups (Centre Monnaieta vastapäätä pohjoisessa.) Puhelin: +32 2 219 0715 Avoinna: 8–24.

Perinteinen begialaiskahvila, jossa on turistialueen läheisyydestä
huolimatta varsin kodikas ilmapiiri. Listalla noin 30 olutta, joita
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saa myös viikinkisarven muotoisessa “Le Drache”-lasissa. Pikkusyötävää koko aukioloajan.
Le Corbeau (42)

Osoite: 18 rue St. Michel (Place de la Monnaielta lähdettyä ensimmäinen
rue Neuven sivukatu vasemmalle.) Puhelin: +32 2 219 5246 Avoinna:
ma-to 9.30–24, pe-la 9.40–04, ei ruokaa 15–18.

Hätävara janon sammuttamiseen ostosten lomassa löytyy Rue
Neuven sivukadulta. Hyvin perinteisen belgialaiskahvilan listalla on noin 40 olutta, trappisteja ja Rodenbach.
La Cambridge (26)

Osoite: 37 rue de Malines (Rogieriltä tultaessa ensimmäinen katu rue
Neuvelta oikealle.) Puhelin: +32 2 217 0016 Avoinna: 10–20, su 10–
19.

Nuhjuinen perusbaari, jonka listalta löytyy noin 30 olutta, trappisteja ja Rodenbach. Kelpaa janon sammuttamiseen rue Neuve
-ostoskatua pasteeratessa.
Café Metropole (12)

Osoite: 31 Place de Brouckère Puhelin: +32 2 219 2384 Avoinna: 9–
01.

Viiden tähden hotellin ylenpalttisen barokkimaisesti sisustettu
belle époque -kahvila, jonka interiöörin sanotaan edustavan aikakautensa huonoa porvarillista makua.

Brysselin parhaat olutravintolat
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Keskusta - Congrés



Le Beer Circus (2)

Osoite: 89 rue de l'Enseignement (Keskusrautatieasemalta
ylös rue de Colonies’ta rue
Royalelle, jatka Royalea vasemmalle yksi kortteli ja ylitä katu.
Rue de l’Enseignement on loivasti vasemmalla ja Beer Circus
kadun päässä oikealla.) Puhelin: +32 2 218 0034 Avoinna: ma-pe 12–14.30/18–24.

Pub
sijaitsee
Cirque
Royalen naapurissa, mikä
selittää
nimivalinnan.
Beer Circus on toiminut
vuodesta 1993 saakka ja
vakiinnuttanut paikkansa
Brysselin parhaana olutkahvilana. Paikka on belgialaisen oluen ystävien kohtauspaikka
ja siellä törmäät väistämättä olutturisteihin Yhdysvalloista, Isosta Britanniasta ja tietenkin Suomesta ja muualta Euroopasta.
Pubissa on kolme huonetta, joiden seiniä peittävät olutaiheiset kyltit ja julisteet. Hauska yksityiskohta on savuttoman takahuoneen belgialaisen sarjakuvan tiivistävä seinämaalaus.
Kesäisin terassin virkaa toimittaa pari pikkupöytää ulkona kadulla.

Sympaattinen omistaja Patrick D'Haene tuurasi Calia Moeder Lambicissa ennen kuin avasi oman paikkansa ja tuntee siis
belgialaiset oluet kuin omat taskunsa. Sekä Patrick että hänen
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baarimiehensä Dominic puhuvat kelvollista englantia, joten tilauksien kanssa ei ole ongelmaa. Pidä varasi sulkemisajan lähestyessä tai viimeinen tilaus jää haaveeksi, Patrickilla on viime
aikoina ollut tapana laittaa baari kiinni ilman sen kummempia
varoituksia.
Uusi hyvin toimitettu ja informatiivinen, etiketein varustettu
olutlista käsittää tällä hetkellä noin 200 nimikettä. Yleensä on
myös saatavana kausi- tai uutuusoluita listan ulkopuolelta. Valikoimissa ovat lähes kaikki perinteiset lambicit, Westvleterenin
trappistit sekä edustava otos mielenkiintoisia oluita useilta käsityöläispanimoilta, esimerkiksi Dupont, Brasserie à Vapeaur, De
Bie, Fantôme, De Ranke, Den Hopperd, Vervifontaine ja tietenkin De Dolle Brouwers. Beer Circus on Belgian paras olutuutuuksien ja uusien panimoiden bongauspaikka.
Kesällä 2002 muutenkin rajoitetuista aukioloajoista pudotettiin pois lauantai ja liikeideaa painotettiin ruokaan. Nykyään Sirkuksesta saa varsin laajalta listalta ruokaa, joista useissa on
käytetty olutta raaka-aineena. Päivällä tarjoillaan lounasta.

Keskusta – Marolles
La Porte Noire (4)

Osoite: 67 rue des Alexiens (Pörssiltä rue du
Midiä etelään, rue du Bogarts on kuudes katu vasemmalle, jatka katua ylös ja se
jatkuu korttelin päässä rue
Alexieninä. Porte Noire on
pitkän korttelin päässä oikealla.) Puhelin: +32 2
511 7837 Avoinna: ma-la
16-02, su 19-02, kesällä
19-02.

Vuonna 1996 avattu
viihtyisän
hämyinen
kellariravintola
vanhoissa 1600-luvun tiiliholveissa.
Olutvalikoima
on
hyvällä maulla valittu ja
noin sadan oluen listalta
löytyy mm. erinomaisia Ellezeloisen, Abbaye des Rocsin ja Cantillonin oluita. Runsas hanaolutvalikoima. Iltaisin paikka on tukahduttavan savuinen ja hälyinen.
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Pubin omisti aiemmin Moeder Lambicin Cali, mutta keväällä
2002 hän myi pubin baarimikolleen. Kuuleman mukaan tyyli
muuttuu ainakin hiukan tulevaisuudessa.
De Schieven Architek (30)

Osoite: 50 place du Jeu de Balle (Rue Blaes’lla, Place du Jeu de Ballen
nurkalla.) Puhelin: +32 2 514 4369 Avoinna: 5–?.

Mukava kahvila/ravintola Jeu de Balle -aukion nurkalla, jossa pidetään Marollesin antiikkikirpputoria. Kahvila on kuin galleria,
seinät täynnä seinämaalauksia ja tauluja. Ravintola on perustettu Joseph Polaertin 1863 piirtämän paloaseman tiloihin.
Nimi "De Schieven Architek"
viittaa kyseiseen arkkitehtiin,
jonka suunnitteleman Brysselin
lakipalatsin tieltä tuhottiin yli
tuhannen marollesilaisen koti
rakennusvuosina 1866–1883.
"Hullu arkkitehti" oli siis käypä
kirosana vielä vuosikymmenien
päästä köyhän Marollesin kaduilla. Viimeiset kymmenen vuotta
remontissa ollut Palais de Justice oli muuten valmistuessaan yksi
Euroopan suurimpia rakennuksia.
Hullun arkkitehdin listalla on reilut 30 olutta, mukana mm.
Westvleteren, Frank Boonin suodattamattomat Gueze ja Kriek
sekä kahvilan oma nimikko-olut. Ruokalistalta kannattaa poimia brysseliläisiä erikoisuuksia.
La Fleur en Papier Doré (27)

Osoite: 55 rue des Alexiens (Pörssiltä rue du Midiä etelään, rue du Bogarts on kuudes katu vasemmalle, jatka katua ylös ja se jatkuu korttelin päässä rue Alexieninä. Kahvila on pitkän korttelin keskivaiheilla oikealla.)
Puhelin: +32 2 511 1659 Avoinna: 10.30–02.

Yksi Brysselin vanhoja ja aitoja ruskeita olutkahviloita. Pieni, kodikas ja ystävällinen pubi parin oven päässä mainiosta La Porte
Noir-kahvilasta. La Fleur mainitaan Brysselin kuuluisten taiteilijoiden kotipaikaksi Magrittesta ja Max Ernstistä lähtien. Kuuluisia nimikirjoituksia voi etsiä seinät täyttävistä postikorteista,
lehtileikkeistä ja taideteoksista. Vajaan 15 oluen valikoima ei innoita riemunkiljahduksiin.
Het Warm Water (46)

Osoite: 19 rue des Renards (Rue Hauten sivukatu keskustasta tullessa oikealla.). Puhelin: +32 2 513 9159. Avoinna: 8–19, kabaree-iltoina
torstaisin 8–20.
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Kähjäisen kodikas pikkuravintola; aivan kuin olisi vieraana jonkun keittiössä. Oluita noin kymmenen, joista Westmalle ja harvinainen Girardinin Ulricher Pils ovat kiinnostavimmat.

Ixelles
Beer Mania (31)

Osoite: 174 Chaussée de Wavre (Metro-Porte de Namurilta kortteli ch.
d’Ixellesiä ch. de Wavrelle, kahvila on noin viiden korttelin päässä y-risteyksen
kohdalla.) Puhelin: +32 2 512 1788 Veppi: www.beermania.be Avoinna: ma-su 11–21.

Beer Mania -olutkaupan omistaja
Eftekhari Nasser
avasi
syksyllä
2002 olutkahvilan
vanhan liikkeensä
tiloihin ch. de
Wavren numerossa 174. Tarjolla
ovat kaikki kau3
passakin myynnis39
sä olevat noin 400
olutta, eli kahvila
on valikoimaltaan yksi Brysselin mielenkiintoisimpia olutravintoloita. Vierailuhetkellä kaupan hyllyt olivat vielä puolityhjiä, joten todellinen oluiden määrä oli lähempänä 200.
Itse kauppa sijaitsee tilan etuosassa, takana sijaitsee ravintola.
Takapihalla on tilaa muutaman pöydän terassille. Lounasaikaan
saa myös ruokaa. Ryhmille voi varata ohjattuja maistelusessioita.
L'Atelier (3)

Osoite: 77 Rue Elise (Bussi 71 Brouckerelta, Pysäkki Jeanne heti Av. General Jacques’n jälkeen, rue Elise on seuraava katu vasemmalla, Atelier puolen korttelin päässä vasemmalla.) Puhelin: +32 2 649 1953 Avoinna: suto 16–24, pe-la 18–01.
ULB/VUB-yliopiston läheisyydessä ja siksi opiskelijoiden suosiossa.
Liitutaululle on raapustettu noin 150 oluen nimet, joiden perässä
olevat hinnat ilmaisevat syvää ymmärrystä asiakaskunnan tulotasoa kohtaan. Viikonloppuisin paikka on hyvin täynnä meluisia
opiskelijoita ja tupakansavua, oluiden maistelu kannattaakin
ajoittaa viikolle.
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L'Ultime Atome (6)

Osoite: 14 rue St. Boniface (Metro-Porte de Namurilta kolme korttelia ch.
d’Ixellesiä ja rue E. Solvay on vasemmalla, kahvila on korttelin päässä oikealla.) Puhelin: +32 2 511 1367 Avoinna: ma-pe 11–01, ruokaa noin 12–
14.30/19–01

Muutaman korttelin päässä Au Stoemelingistä oleva trendikäs
kahvila, jonka listalla on 80–90 olutta. Lounasaikaan vilkas ja
meluisa, sisustukseltaan hiukan steriili.
Les Brassins (40)

Osoite: 36 rue Keyenveld (Metro-Porte de Namurilta ch. d’Ixellesiä toinen
katu oikealle rue du Bergerille, kahvila on korttelin päässä kulman takana vasemmalla.) Puhelin: +32 2 512 6999 Avoinna: ma-pe 12–02, la 17-02
(saattaa olla suljettu heinä-elokuun vaihteessa)

Viihtyisä paikallinen pubi suurten ostoskatujen katveessa, pari
korttelia Louisasta ja Porte de Namurista. Ystävällinen palvelu ja
suhteellisen kattavasti valittu lista. Seinillä runsaasti vanhoja
emaloituja olutkylttejä. Noin 50 oluen listalta voisi poimia esimerkiksi suodattamattomat Timmermansin lambicit (pöytään
saa vanhan tavan mukaan sokeripalan liiallista happamuutta
taittamaan!). Kulman takana rue de Bergerillä on suhteellisen
edullinen Sun Hotel.
Au Stoemelings (5)

Osoite: 7 Place de Londres (Metro-Porte de Namurilta kortteli ch. d’Ixellesiä ja siitä vasemmalle ch. de Wavrelle. Rue M. R. Dubreucq on neljäs katu
vasemmalla, jatka sitä korttelin päähän, jossa kahvila on aukion laidassa oikealla.) Puhelin: +32 2 512 4374 Avoinna: ma-to 11–02, pe-su 17–02

Pieni ja kodikas, miellyttävää jazz/blues-tunnelmaa huokuva
kahvila vilkkaan aukion reunalla. Listalla noin 50 olutta, joiden
joukosta voi tehdä löytöjä. Välietappi matkalla Nasserin kaupalle.
Le Chatelain (39)

Osoite: 17 Place du Châtelain (Raitiovaunu 81/82 Gare du Midiltä Meroden suuntaan. Pysäkiltä Trinite kirkon vierestä alas yksi kortteli etelään rue
de l’Aqueducia, Chatelain on aukion toisessa päässä vasemmalla.). Puhelin:
+32 2 538 6794. Avoinna: ma-pe 10.30–01, la 19–01, ruokaa 12–15/
18–23.

Pienehkö ja sokkeloinen ravintola. Paljon jazz-tarpeistoa sisustuksena. Ruokaa laajalta listalta, mm. pihvejä ravintolan takaosan avotuligrillistä. Olutlistalla on 40 perusolutta, trappisteja
sekä Rodenbach.
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Saint-Gilles



Chez Moeder Lambic (1)

Osoite: 68 rue de Savoie (Metro-Hortan uloskäynti johtaa joutomaan nurkalle, ylitä tämä loivasti ylämäkeen ja sinun pitäisi tulla av. P. Dejaerille. Jatka ylös mäkeä kaupungintalon eteen ja sen ohi oikealle, Moeder Lambic on
edessäsi.) Puhelin: +32 2 538 0938 Avoinna: 16–03.

Moeder Lambic on edelleen yksi ehdottomasti kaupungin parhaista olutkahviloista. Äiti Lambic vaihtoi omistajaa keväällä
2002 kun entinen omistaja Cali myi Moeder Lambicin ja Porte
Noiren entisille baarimikoilleen. Calin voi vielä satunnaisesti
bongata tiskin takaa, mutta hänen ajatuksenaan on kuuleman
mukaan baarin pito Yhdysvalloissa.
Näkyvin omistajanvaihdoksen tuoma uudistus on rankalla
kädellä remontoitu olutlista. Uuden ja siistin listan sivuilta löytyy
reilut 250 olutta. Oluet ovat edelleen esimerkillisesti valittu ja
löytyypä listalta monia pienten panimoiden harvinaisuuksiakin.
Mennyttä on kuitenkin aiempien vuosien 400-700 oluen valikoima, jota kansoittivat suuret määrät parhaimmat päivänsä nähnyttä olutarkeologista harvinaisuutta. Ehkä näin on kuitenkin
parempi. Uusikin lista jatkaa ikävä kyllä jo tuttua karun epäinformatiivistä linjaansa.

Brysselin parhaat olutravintolat

53

Ulkona kadulla on muovikalusteet, eikä ahtaan interiöörin sisustukseenkaan ole uhrattu liikaa
euroja. Ikkunan ja tiskin ylle ryhmiteltyjen tyhjien olutpullojen
pölystä harmaat rivistöt aiheuttaisivat suomalaiselle terveystarkastajalle halvauksen. Visuaalisesta
vaikutelmasta ei siis heru huippupisteitä. Toisaalta — emme ole
saapuneetkaan paikalle esteettisen elämyksen vaan ehkä uuden
makuelämyksen toivossa. Haittapuolelle on myöskin luettava iltapäiväaurinko, jolta ei varsinkaan
kesäisin saa suojaa edes sisältä. Iltaisin opiskelijat ja lähikortteleiden
asukkaat
kansoittavat
kahvilan lähes täysin ja tupakansavua voi leikata veitsellä.



Brasserie Verschueren (43)

Osoite: 11/13 Parvis St. Gilles (Premetro pysäkille Parvis de St. Gilles, josta vasemmalle Ch. de Waterloon suuntaan, kahvila on risteyksessä kulmittain
kirkon kanssa.) Puhelin: +32 2 539 4068 Avoinna: 8–01, pe-la 8–02.

Yksi harvoista Brysselin kahviloista, joiden 1925-30 luvuilta periytyvää art nouveau-miljöötä ei ole vuosien mittaan pilattu.
Mutkaton peruskuppila on hyvin suosittu paikallisten ja (taide)opiskelijoiden keskuudessa. Ruokaa on saatavana lyhyeltä listalta (spagettia, kaniinia, yms.); kannattaa huomata jo
lounasaikaan tarjolle tuleva edullinen ja maukas päivän keitto.
Ainoa monisivuinen ja muoviin laminoitu olutlista roikkuu milloin missäkin, mutta tarjoaa oluenystävälle yllätyksen. Listan parinkymmenen oluen joukossa on muutamia hankalasti
löydettäviä oluita Ellezelloise’n ja Dupontin panimoilta. Oluet
ovat näkyvissä myös tiskin yläpuolella.
Au Laboreur (44)

Osoite: 3 Place de la Constitution (Metro-Lemonnieriltä puoli korttelia
Gare du Midin suuntaan, bd. Jamarin ja ringin kulmassa.) Puhelin: +32 2
520 1859 Avoinna: ma-pe 9–23.

Ällistyttävän kokoinen, karismaattinen ja perinteinen belgialaiskahvila. Seinämaalaukset ja koristeet tukevat nimen valintaa
maalaisaiheisilla teemoillaan. Paljon pelejä, pöytäjalkapalloa
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yms. Olutlistalla noin 60 olutta, trappisteja, Caulierin Bon Secour sekä hanassa makeahko Timmermans Lambic Doux.
Le Beulemans (20)

Osoite: 10 av. P. Dejaer (Premetro-Horta, mäkeä alas suureen liikenneympyrään ja siitä muutama kymmenen metriä av. P. Dejaer -katua ylös.) Puhelin: +32 2 534 3495 Avoinna: ma-pe 10.30–04, la-su 16–05.

Pikkuinen bruin cafe matkalla Moeder Lambiciin, vajaa 40 olutmerkkiä, mallasviskejä, snacks.
La Porteuse d'Eau (21)

Osoite: 48 av. Jean Volders (Premetro-St. Gilles, av. J Volders lähtee
kirkon vierestä alas oikealle, kahvila on
kortteli mäkeä alas.) Puhelin: +32 2
537 6646 Avoinna: 10–01, ruokaa
12–15 / 18–23.

Kuuluisa kaksikerroksinen art
nouveau-kahvila, joka kannattaa
käydä katsomassa pelkästään
miljöönsä takia. Huomaa huikea
hanatolppa. Olutlistalla reilut 20
olutta, perustrappistit ja Rodenbach.

Molenbeek-Saint-Jean
Béguine des Béguines

Osoite: 168 rue des Béguines (Ota raitiovaunu 82 Gare du Midiltä Berchemin suuntaan. Pois pysäkillä A. Van Zande, Molenbeekin hautausmaan
jälkeen. Pysäkiltä etelään Av. des Myrtes kolme korttelia ja rue des Béguines
on vasemmalla.) Puhelin: +32 2 414 7770 Avoinna: ti-pe 12–14.30 /
18.30–22.30, la 18.30–22.30, su 12–14.30.

Kokki Michel Davidin ylläpitämä ranskalaiseen keittiöön ja olutruokaan erikoistunut ravintola, jonne varaus on kuuleman mukaan hyödyllistä tehdä etukäteen. Olutvalikoima ei ole
kummoinen. David on kirjoittanut kirjan Cuisine légère à la bière. (En ole itse ravintolassa vieraillut, mutta paikka tuntuu sen verran
kiinnostavalta että halusin lisätä sen oppaaseen. Tiedot ovat peräisin
Stephen D’Arcylta.)
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Jette
De Gele Poraa

Osoite: 27 rue Jules Lahaye (Ota raitiovaunu 18 pysäkiltä Yser tai raitiovaunu 94 pysäkiltä Botanique pysäkille Cimiterie de Jette. Gele Poraa on noin
100 m pysäkiltä länteen.) Puhelin: +32 2 426 5836 Avoinna: ma-pe 16–
24, la 18–24.

Kodikas hollantilainen bruin café, tummaa puuta ja tiiliseinää
jota koristaa amatöörivalokuvaajien näyttely (syksy 2001); kuvia
sai ostaa omaksi 12–30 euron hintaan. 60–70-luvun rokki soi
varsin kovalla ja voi haitata olutnautintoa johon noin 90 oluen
lista antaisi mahdollisuuden. Valikoimassa on mm. Westvleterenin ja Dolle Brouwersin oluita sekä muita harvinaisempia tuttavuuksia, jotka kertovat omistaja Marc Van De Maelenin
paneutumisesta aiheeseen. Hanassa varsin kelvollinen talon
olut, jonka valmistajaa ei suostuttu kertomaan, veikkaisin Proefbrouwerijta.

Uccle
Au Vieux Spijtigen Duivel (37)

Osoite: 621 Chaussée d'Alsemberg (Premetro-linja 55, pysäkki Bens.
Noin neljä kilometriä Porte de Hallelta.) Puhelin: +32 2 344 3455
Avoinna: ma-pe 12–24, la 16.30–24 (saattaa olla kiinni heinä-elokuun
vaihteessa).

Loistava vanha bruin cafe -miljöö 1600-luvulta, kaikesta näkee
että vuosikymmeniin ei ole tehty kuin välttämättömimmät korjaukset. Ystävällinen paikallinen pub, jossa viihtyy. Noin 20 oluen lista on seinällä, lasien määrästä voisi päätellä että vaihtuvuus
on suuri. Mukava yksityiskohta on takapihan ulkoilmapisoaari.

Saint-Josse-Ten-Noode
/ Schaerbeek
De Ultieme Hallucinatie (8)

Osoite: 316 rue Royale (Metro-Botanique,
rue Royalea puoli kilometriä pohjoiseen, ringiltä
poispäin, kahvila on pitkän korttelin keskivaiheilla huomaamattomasti vasemmalla.) Puhelin:
+32 2 217 0614 Avoinna: su-pe 11–03, la
16–4.30, ruokaa 12–14.30 / 19–22.30.
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Kaunis ja ehdottomasti näkemisen arvoinen 1981 perustettu ravintola 1904 peruskorjatussa Paul Hamessen piirtämässä art
nouveau -rakennuksessa. Ravintolan eri huoneissa on nähtävissä
useiden tuon ajan arkkitehtien kädenjälki. Ravintola on suosittu
ja usein täynnä lounasaikaan. Viini- ja shampanjalista ovat kuuluisia, mutta noin 25 oluen olutlistaltakin löytyy ruokajuomaksi
trappisteja tai vaikka Cantillonin Gueuzea.
Makin’ Whoopee (47)

Osoite: 65-67 rue Royale Sainte-Marie (Raitiovaunulla 92/93/94 pysäkiltä Botanique pohjoiseen pysäkille Sainte-Marie, baari on kirkon takana
alkavalla kadulla vasemmalla korttelin verran.) Puhelin: +32 2 215 3039
Email: makin.whoopee@chello.be Veppi: www.makin-whoopee.com
Avoinna: ti-la 20–.

Nimensä kuuluisasta jazz-musikaalisävelmästä ottava rähjäisen
boheemi jazz-kapakka Schaerbeekissa. Elävä musiikki kerää paikalle taitelija- ja opiskelijapainotteisen asiakaskunnan, joka jaksaa juhlia pikkutunneille. Oluenystävän yön viimeinen keidas
tarjoaa parikymmentä olutmerkkiä, joista kannattaa mainita
Cantillon, Westmalle, Orval ja Rochefort. Huomaa, ettei baarin
ulkopuolella ole minkäänlaista mainoskylttiä, vaan paikan tunnistaa näyteikkunan peittävästä kirjahyllystä ja Guinness-valomainoksesta. Belgiassa harvinainen itsepalvelu tiskiltä.

47
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Musée Bruxellois de la Gueuze (29)

Osoite: 56 rue Gheude, Anderlecht (Metro-Lemonnieriltä ringin yli Sq.
de l’Aviation -aukiolle, jolta lähtee rue L. Crickx, jatka katua yksi kortteli ja
rue Gheude on loivasti oikealla R. Pequeur -aukion toisella puolella.) Puhelin: +32 2 521 4928 Faksi: +32 2 520 2891 Email: info@cantillon.be
Veppi: www.cantillon.be Avoinna: ma-pe 8.30–17, la 10–17 (16.10.–
31.5.) 10–13 (1.6.–15.10.)

Jean-Pierre Van Roy’n johtama,
Belgian perinteisin lambic-panimo on toiminut vuodesta 1978
myös lambic-museona. "Tee se
itse"-kierros maksaa kolme euroa
ja sisältää lasin panimon olutta.
Opastettuja
englanninkielisiä
kiertokäyntejä voi varata ennakkoon. Kaksi kertaa vuodessa,
marraskuun toinen lauantai ja
maaliskuun ensimmäinen tai toinen lauantai, on mahdollista
nähdä koko oluenpanoprosessi
avoimina panimopäivinä. Panimopäivinä oluenpano alkaa kello
6.30 ja päättyy vierteen laskemiseen panimon ullakolla olevaan jäähdytyslaivaan kello viiden
tienoilla illalla. Panimopäivien pääsymaksu on kolme euroa, johon sisältyy aamukahvi ja croissant.
Panimon myymälästä kannattaa ostaa edulliset lambicit
(2,50–3,00 euroa 75 cl pullo) sekä muuta Cantillon-materiaalia
kotiin viemiseksi.
Musée de la Brasserie (28)

Osoite: 10 Grand Place, La Maison des Brasseurs (Panimokillan talo.)
Puhelin: +32 2 511 4987 Veppi: www.beerparadise.be Avoinna: 10–
17.

Belgian panimoliiton pääkonttori on Grand Placella 1695 valmistuneessa panimomestarien talossa heti kaupungintalon vieressä. Panimomestarien talon alakerrassa on pieni olutaiheinen
museo. Näyttelyn katsominen maksaa 2,50 euroa ja siihen sisältyy yksi olut, jonka panee joku liiton jäsenpanimo vuorollaan.
Myytävänä myös laseja, olutkrääsää sekä kohtuullinen valikoima
olutkirjoja.
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Belle-Vue Brasserie (45)

Osoite: 43 Quai de Hainault (Ringin länsinurkassa, Canal Charleroin
länsirannalla, ch. Ninoven ja ch. de Gandin välissä.). Puhelin: +32 2 412
4422 Avoinna: kesällä kierroksia ma-pe 9.30–15, la 9.30–14, tal-

vikaudella vain ryhmille sopimuksesta.
Interbrew'n omistaman entisen lambic-panimon historialliset
tuotantolaitokset toimivat nykyään museona. Näkemisen arvoista panimohistoriaa ja mahdollisuus maistaa vaikeasti löydettävää
Belle-Vuen suodattamatonta ja makeuttamatonta Selection
Lambicia.
Musée Schaerbeekois de la Bière (48)

Osoite: 33–35 ave. Louis Bertrand (Raitiovaunu 92/93 pysäkiltä Park tai
Botanique pohjoiseen pysäkille St. Servais, kävele noin 100 m mäkeä alas ja
museo on oikealla.) Puhelin: +32 2 216 5970 Avoinna: ke, la 14–18.

Varsin laaja belgialaista olutta esittelevä museo avattiin 1993.
Vanhat panimolaitteet ja muu olutesineistö täyttävät kolme
isohkoa ja valoisaa tehdashallia. Näyttely sisältää myös mielenkiintoisen kokoelman olutpulloja, lasinalustoja, mainosmateriaalia ja muuta tarpeistoa yli tuhannelta nykyiseltä ja
edesmenneeltä belgialaispanimolta. 2,50 euron pääsymaksuun
sisältyy lasillinen Abbaye des Rocsin museolle panemaa olutta.
Lähistöltä löytyy myös Brysselin vanhin Genever-tislaamo/museo Fovel (69 rue Thiéfry).
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Beer Mania (31)

Osoite: 174 Chaussée de Wavre, Ixelles (Metro-Porte de Namurilta kortteli ch. d’Ixellesiä ch. de Wavrelle, kauppa on noin viiden korttelin päässä kun
katu kääntyy loivasti vasemmalle.) Puhelin: +32 2 512 1788 Faksi: +32
2 511 3242 Veppi: www.beermania.be Avoinna: ma-su 11–21.

Brysselin paras olutkauppa. Tavallisemmat oluet saat halvimmalla alla olevista marketeista, mutta täältä löydät ne merkit,
joilla voit brassailla ystävillesi kotona. Valikoimassa noin 400
olutmerkkiä, myös isoja pulloja, lahjapakkauksia, laseja, julisteita, sarjakuvia ja muuta olutmateriaalia.
Omistaja Eftekhari Nasser on jostain syystä suuri Suomen ystävä, joten älä hämmästy, jos hän tarjoaa sinulle muutaman
käynnin jälkeen oluen.
Syksyllä 2002 Nasser avasi uuden kauppansa ch. de Wavren
numerossa 174. Samaan tilaan tuli myös olutkahvila, jossa on
tarjolla kaikki kaupassakin myynnissä olevat oluet.



S.B.S. Special Beer Service (32)

Osoite: 13 rue Eugène Cattoir, Ixelles (Bussilla 95/96 Etterbeekin pysäkille, siitä kortteli oikealle bd. General Jacques’a ja kauppa on heti vasemmalla korttelin puolivälissä.) Puhelin: +32 2 640 4564 Faksi: +32 2 640
3623 Avoinna: ma 13.30–18.30, ti-pe 10–18.30.
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Oluttukku ydinkeskustan ulkopuolella (entinen Drink Market
Delépine); täältä Brysselin olutravintolat ostavat suuren osan
erikoisuuksistaan. Sympaattiset omistajat Yves ja Claire Delépine ovat oluen tuntijoita ja Yves kiertää itse mm. Vallonian panimoilla etsimässä uutuuksia.
Pikkupulloja saa vain laatikkokaupalla, mutta kellarin mainiosta luolastosta löytyvät varsinaiset aarteet; isot pullot joita saa
ostaa myös yksittäin. Pidä erityisesti silmällä Fantômen oluita,
Yves on suuri Fantôme-diggari. Toinen erikoisuus ovat hallin
hyllykköjen ylähyllyt, jonne siirretään vanhoiksi menneet laatikot. Parin-kolmen metrin korkeudessa keikkuminen voi palkita
4–5 vuoden ikäisillä harvinaisuuksilla. Valikoimissa on 200–300
olutmerkkiä (vuodenajasta riippuen) sekä jonkin verran laseja ja
muuta olutmateriaalia. Huom! ei luottokortteja.

Le Bier Tempel (33)

Osoite: 56 Marché-aux-Herbes (Grand Placen pohjoispuolella, turisti-infoa vastapäätä.) Puhelin/faksi: 02/502.19.06 Veppi: www.beertemple.com Avoinna: 10–19, kesällä 10–21.

Olutmatkamuistomyymälä aivan Brysselin keskustassa. Enimmäkseen lahjapakkauksia, laseja ja kirjoja. Oluita kaupan noin
100 merkkiä. Viimeaikoina tarjolla on ollut yllätyksellisesti
Westvleterenin koko sarja sekä yleensä joitakin kauden harvinaisempia käsityöläisoluita. Myös isoja pulloja. Talon oman oluen, Babelaarin valmistaa Proefbrouwerij.
Délices et Caprices (34)

Osoite: 51 rue des Pierres (Korttelin päässä Grand Placelta, kaupungintalon takana.) Puhelin: +32 2 512 1451 Faksi: +32 2 512 1883 Email:
thebeershop@be.europost.org Avoinna: ti-pe 18–22, la 14–19 (kesä
2002).

Uusi keväällä 1998 avattu olut- ja herkkumyymälä. Oluita muutamia kymmeniä, kaikki trappistit (myös Westvleteren) sekä joitakin lambiceja. Chimay-juustoja sekä Cantillon-marmeladeja.
Omistaja järjestää myös olutmaisteluita.
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GB (35). 248 rue de la Vièrge Noire (Kortteli bd. Anspachilta
rue du Marché-aux-Herbes kulmassa.) myös City II (ks. alla). Belgialainen "Valintatalo-ketju", jonka yllä oleva myymälä on aivan
ydinkeskustassa. Valikoimissa 30–40 olutmerkkiä, mm. perustrappistit ja joitain erikoisuuksia hyvin edullisesti. Chimayjuustot ja perussuklaat kannattaa ostaa täältä kalliiden erikoismyymälöiden sijasta.
Delhaize (36). 63 Boulevard Anspach (rue du Marché-auxHerbes kulmassa.) myös City II (ks. alla). Vastaava markettiketju
kuin GB. Noin 10–20 olutmerkkiä esimerkiksi Cantillon Gueuze
noin 2,50 euron hintaan.
Shoppingcenter CORA. 101 Avenue des Communates, Woluwe (Bussi 80 Porte de Namurilta menee muutaman sadan metrin
päähän.) ja 15 Drève Olympique, Anderlecht (Ei taida olla julkisten saavutettavissa.) Avoinna: ma-la 9–20, pe 9–21. Edullinen ja
laaja noin 150 oluen perusvalikoima, myös tuontioluita. Viimeksi saatavana mm. St. Christoffel Blondia.
24h kaupat. Jos et ehdi olutkauppoihin tai muuten vaan alkaa
tehdä mieli Rochefort 10:ä keskellä yötä. Ei hätää, ollaanhan sivistysmaassa. Grand Placen ympäristössä on ainakin 3–4 ympäri
yön olevaa pikkukauppaa, josta patongin pätkän, suklaiden ja limujen lisäksi löytyy 20–30 belgialaisen perusoluen valikoima.
Kokeile esimerkiksi pörssin takaa menevää Rue du Midiä, parin
korttelin päästä löytyy parikin kauppaa etelään lähdettäessä
(Sheraz Beershop ja Night & Day numeroissa 33 ja 27). Myös
Grand Placen koilliskulman rue de la Collinella on yksi 24h
kauppa.
FNAC / City2. 123 rue Neuve (Rogierin metron kohdalla.) Puhelin: +32 2 209 2211. Valtava kirja-levy-video-tietokone-kamera-ym-kauppa, josta kirjaosaston peräseinältä löytyy
hyllyllinen olutkirjoja. Kannattaa käydä katsomassa.
Waterstones. 71–75 Blv. Adolphe Max Puhelin: +32 2 219
2708 Avoinna: ma-la 9–19, su 11.30–18. Laaja valikoima Englanninkielisiä kirjoja sekä karttoja ja jokunen olutkirja.
Corica. 49 Rue du Marché aux Poulets Puhelin: +32 2 511
8852 Veppi: www.corica-coffee.com Avoinna: ma-la 9–18. Espresso-kahvila, pienpaahtimo ja kahvikauppa. Saatavana noin
kahtakymmentä "single-papu-kahvia" kaikkialta maailmasta.
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Ja kun nyt kerran
olet jo Brysselissä…

B

elgian rautatiet ovat yksi Euroopan toimivimpia ja ennen
kaikkea edullisimpia joukkoliikennevälineitä (silloin kun jokin lukuisista rautatielakoista ei satu olemaan käynnissä). Brysselistä pääsee tunnissa lähes kaikkialle Belgiassa, useita
mielenkiintoisia kohteita on vain 15–20 minuutin matkan päässä. Helpoimmin matkaan pääsee keskusasemalta (Gare Centrale). Jos satut olemaan Gare du Midin tai Gare du Nordin lähellä,
kulkevat junat myös niiden kautta. Osta lippusi etukäteen sisäisen liikenteen tiskiltä; myyjät puhuvat yleensä myös englantia.
Jos matkustat viikonloppuisin, on voimassa 40% alennus menopaluulipusta ja 2–6 hengen ryhmät saavat lisäalennuksen siten,
että ryhmän ensimmäinen saa 40% alennuksen ja seuraavat 60%
alennuksen. Lisäksi on olemassa kiinteähintaisia Multi Pass -lippuja, jotka voivat olla hyvinkin edullisia 3–5 hengen ryhmille.
Myyjät antavat alennukset usein automaattisesti, niitä ei välttämättä tarvitse pyytää. Jos saat lipun, johon ei ole tulostettu määräasemaa (jokin alennuslippu), kirjoita se lippuun ennen
konduktöörin tuloa tai voit varautua kurinpalautukseen. Tarkemmin Belgian rautateistä www.b-rail.be.
+!+!+

Seuraavassa on muutamia sopivia matkakohteita; olutravintoloita on joka kohteessa useampiakin, joista tähän olen listannut vain kaikkein tärkeimmät. Muista olutravintoloista saat
tarkempaa tietoa esimerkiksi Stephen D’Arcyn oppaasta.

Antwerpen
Belgian toiseksi suurin kaupunki, 444 000 asukkaan Antwerpen
(r: Anvers) on noin 50 minuutin junamatkan päässä Brysselistä.
Junat lähtevät keskusasemalta pari kertaa tunnissa ja viimeinen
pikajuna Antwerpenista takaisin lähtee arkisin hiukan kello 23
jälkeen. Vielä puolenyön jälkeen lähtee hidas paikallisjuna (tarkasta ajat asemalta). Menopaluulipun hinta on 10,60 euroa.
Ja kun nyt kerran olet jo Brysselissä…
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Kulminator

Osoite: Vleminckveld 32 (Asemalta suoraan De Keyserlei-LeysstraatMeir-Schoenmarkt (n. 1,3 km), josta vasemmalle Kammenstraat-Kleine
Markt-Vleminckveld (n. 0,5 km). Kulminator on puolessa välissä korttelia.)
Puhelin: +32 3 232 4538 Avoinna: ma 20–24, ti-pe 12–24, la 17–24
(suljettu heinäkuun lopussa).

Dirk ja Leen Van Dyckin vetämä Kulminator on ehkä Belgian
kuuluisin olutkahvila. Maine ei ole liioiteltu, sillä minkään muun
pubin kellarista ei löydy näin suurta määrää olutarkeologisia harvinaisuuksia pubin normaalin, noin 300 olutmerkin valikoiman
lisäksi.
Paikkana Kulminator on viihtyisän kodikas, jollei anna joskus
äänekkäänkin kanta-asiakaskunnan häiritä, itse isäntä Dirk ei
ole hänkään niitä hiljaisimpia.
Kulminator on myös De Objectieve Bierproeversin ja Peter
Crombecqin kantapaikka.
Anna nimesi ja osoitteesi vieraskirjaan (ne pöydistä löytyvät
lippuset) niin saat syntymäpäiväkortin vuosittain. Kortilla saat ilmaisen hanaoluen seuraavalla käynnilläsi.

Beersel
Belgian lambic-alueen, Senne-joen laakson eli Pajottenlandin
keskuksena Beersel on pakollinen kohde brysselinkävijälle. Arkisin perille pääsee näppärästi 15 minuutissa paikallisjunalla
(Mechelen-Halle) Méroden asemalta (lähellä Jubelparkkia). Junalta pääsee Beerselin keskustaan kävelemällä vasemmalle rautatiesillan ali ja siitä edelleen vasemmalle mäkeä ylös muutaman
sata metriä. Kannattaa myös käydä katsomassa Beerselin linna,
joka on aivan junaseisakkeen lähistöllä. Junamatkan hinta on
noin kaksi euroa.
Toinen tapa päästä Beerseliin on matkustaa raitiovaunulla 55
(premetro, suunta Silence) toiseksi viimeiselle Gare du Calevoetin seisakkeelle ja vaihtaa bussilinjaan 154 (De Lijn, Ukkel-Beersel-Halle). Bussi lähtee rautatieaseman toiselta puolelta ruuhkaaikoihin kaksi kertaa tunnissa (0.12 ja 0.42 kesäkuussa 2002),
muulloin arkisin 0.12 ja viikonloppuisin 0.35. Beerselissä pysäkki
on aivan keskustassa kirkon lähellä. Bussimatkan hinta on 1,40
euroa. Lisätietoja veppisivulta www.delijn.be. Gare du Midiltä
pääsee Gare du Calevoetin seisakkeelle myös paikallisjunalla,
joka on itse asiassa nopeampi kuin raitiovaunu, mutta kulkee
harvemmin.
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Beerseliin kannattaa lähteä ajoissa, sillä viimeinen juna tulee
takaisin jo kello 20 ja bussitkin kohta kymmenen jälkeen. 7,5 kilometrin taksimatka Beerselistä Moeder Lambiciin maksaa noin
12 euroa. Reippaimmat voivat jopa kävellä takaisin Brysseliin,
sillä raitiovaunu 55:n päätepysäkille kertyy matkaa vain jokunen
kilometri.



Drie Fonteinen (1)

Osoite: Herman Teirlincplein 3 (Aivan keskustassa, kirkkoa vastapäätä.)
Puhelin: +32 2 331 0652 Avoinna: to-ma 10.30–22.30 / keittiö auki
12–15, 18–21.30.

Drie Fonteinen on aivan Beerselin keskustassa kirkkoa vastapäätä sijaitseva ravintola ja lambic-panimo. Ravintolaan kannattaa
jäädä myös syömään, sillä listalta löytyy runsaasti perinteisiä, että
lambiciin valmistettuja ruokalajeja.
Maista ehdottomasti talon oma lambic hanasta sekä Gueuze,
Kriek, Faro ja Frambozen, jotka kaikki ovat loistavia esimerkkejä
perinteisestä lambicin panemisen taidosta. Aiemmin sekoitteet
valmistettiin Boonin, Girardinin ja Lindemansin lambiceista,
mutta syksystä 2002 lähtien on ollut käytettävissä talon omaa
lambicia.
Panimon omistaja Armand Debelder asensi vuonna 1998 ravintolan takahuoneisiin pienen panimon, jossa hän seuraavasta
Ja kun nyt kerran olet jo Brysselissä…
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vuodesta lähtien on pannut lambicia itse. Ensimmäinen omasta
lambicista sekoitettu gueuze pullotettiin syksyllä 2002. Drie Fonteinen nimellä on saa myös kolmea Beersel-olutta, nämä on ensimmäisiä eriä lukuun ottamatta pantu Proefbrouwerijlla.
Jos panimomestari Armand Debelder on paikalla eikä liian
kiireinen (Armand on aina kiireinen), kysy pääsetkö katsomaan
sekoittamoa/panimoa ja kellareita. Hän näyttää niitä mielellään.
Huomaa uusi Hoogstraatin numerossa 2A oleva kauppa (p.
+32 2 306 7103), josta voit ostaa Drie Fonteinen oluita mukaan.



In 't Bierhuis / Oud Beersel Brewery Museum (2)

Osoite: Laarheidestraat 228/232 (Keskustasta Hoogstraatia jokunen sata
metriä, josta Laarheidestraat kääntyy oikealle.) Puhelin: +32 2 380 4488,
panimo +32 2 380 3396 Avoinna: su-ma, ke-pe 10–20, la 10–14 / museo sopimuksesta.

Parin kilometrin päässä keskustasta oleva pubi Vanderveldenin
panimon yhteydessä. Paikka on valoisa, avara ja paikallisen väestön kansoittama. Kannattaa huomata salin takaosassa oleva
"lambic-alttari", joka on itse asiassa vuodelta 1932 peräisin oleva
mekaaninen Mortier-urku. Maista Oud Beerselin raaka-lambic,
jota on saatavana vain täällä. Panimoa pääsee katsomaan yleensä
vain etukäteen sopimalla. Paluumatka keskustaan kannattaa
tehdä Kasteelstraatia pitkin rehevän luonnon halki.
Huom! Vandervelde lopetti lambicin valmistamisen loppuvuodesta 2002, tuotanto siirtyy kuuleman mukaan Drie Fontainelle. Kahvilan tulevaisuudesta ei tätä kirjoitettaessa ole tietoa.
Hotel-Restaurant du Centre (4)

Osoite: Steenweg op Ukkel 11 (100 metriä kirkolta alamäkeen kohti Brysseliä.)
Puhelin: +32 2 331 0615 Faksi: +32 2 378 3461 Avoinna: 10–20.30
(ei ti).

Beerselin ainoa hotelli sekä hiljainen kahvila-ravintola. Hotellin
ravintola tarjoilee ruokaa ja listalla on myös olueen valmistettuja
annoksia. Paikan lambic tulee Frank Boonilta (pullossa), muita
oluita on listalla parikymmentä.
Yöpymispaikkana Centre on vaihtoehto Brysselin edullisen
pään hotelleille. Huoneet ovat siistejä ja tilavia. Hinta kahden
hengen huoneelle on noin 40–55 euroa (2001). Unohda yöpyminen talvella, huoneet ovat jäähileisiä eikä onneton patteri saa
huonetta lämpimäksi aamuun mennessä. Tämä huomio koskee
tosin koko Belgiaa, jossa ei osata rakentaa lämpimiä taloja, saati
hotelleja.
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In de Oude Pruim (5)

Osoite: Steenweg op Ukkel 87 (Kauempana keskustasta kirkolta alamäkeen
hotellin ohi kohti Brysseliä.) Puhelin: +32 2 331 0559 Avoinna: 10–22 (ei

ke-to).

Kauempana keskustasta (hotellin ohi Brysseliin päin) oleva pubi,
joka on ollut saman perheen omistuksessa vuodesta 1871. Listalla Girardinin ja Boonin lambiceja sekä muutama kymmenen
muuta. Saatavana myös edullista ruokaa.

Brugge
Bruggeen (r: Bruges, 115 000 asukasta) pääsee Brysselin keskusasemalta tunnissa, junia kulkee noin puolen tunnin välein. Viimeinen juna Bruggestä takaisin lähtee noin kello 23 (varmista
ajat asemalta). Varaa matkaan Bruggen keskustasta rautatieasemalle noin 15 minuuttia. Menopaluulipun hinta on 20,60 euroa.



t' Brugs Beertje

Osoite: Kemelstraat 5 (Keskustorilta lähtevältä pääkauppakadulta,
Steenstraatilta kolmas katu oikealle, katedraalin lähellä.) Puhelin: +32 50
339 616 Veppisivu: user.online.be/brugsbeertje/ Avoinna: su-ti, to
16–01, pe-la 16–02, suljettu 2 viikkoa heinäkuussa.

‘t Brugs Beertje on kuulunut Belgian klassisiin olutkahviloihin jo
kaksikymmentä vuotta. Erinomaisella alueellisesti jaotellulla listalla
ovat kaikki hyvän olutkahvilan perusoluet; trappistit, lambicit, paikalliset erikoisoluet, yhteensä noin
200 olutmerkkiä. Valikoimasta ei
löydy juurikaan erikoisuuksia ja
olutarkeologisia harvinaisuuksia,
näitä saattaa kuitenkin löytyä kellarin perältä kun pääset omistajan Jan De Bruyne ja hänen vaimonsa Daisyn suosioon.
Itse kahvila on kodikas, tumma ja sisustettu vanhoilla olutmainoksilla, taustalla soi klassinen musiikki. Pikku karhun kaksi
pientä huonetta ovat usein paikallisten asiakkaiden kansoittamia, mutta silti tässä kahvilassa ei voi paeta ympäri maailmaa tulleita olutharrastajia.
Jan De Bruyne perusti vuonna 2000 Bruggeen panimoravintolan nimeltä Brugse Bierkaai (Nieuwstraat 9, p. +32 50 343
800).
Ja kun nyt kerran olet jo Brysselissä…

67

Gent
Gent (r: Gand, 222 000 asukasta) on Brysselistä itään noin 40
minuutin junamatkan päässä. Junat kulkevat pari kertaa tunnissa, viimeinen juna lähtee Gentistä takaisin hiukan yli kello 23
(varmista ajat asemalta). Menopaluulipun hinta on 12,80 euroa.
Kaupungin keskusta on sen verran kaukana (3–4 km), että kannattaa harkita raitiovaunua; ainakin numerot 1 ja 10–12 menevät Korenmarktille.



De Hopduvel

Osoite: Rokelerstraat 10 (Hopduvel on noin 10 minuutin kävelymatkan
päässä asemalta. Etsi aseman edessä olevan puistikon toiselta puolelta loivasti
vasemmalle lähtevä Koning Albertlaan, kävele sitä kunnes ylität kanavan,
katu muuttuu Groot Britanniëlaaniksi. Jatka katua kunnes tulet isoon risteykseen, käänny vasemmalle Martelaarslaanille, Rokelerstraat on kolmas
poikkikatu oikealla.) Puhelin: +32 9 225 3729 Avoinna: ti-su 11.30–01,
ruokaa 12–14 / 18–23.

Hopduvel lukeutuu Belgian suuriin olutkahviloihin vaikka nimikkeitä näyttääkin olevan rajoitetusti. Listalle kuitenkin mahtuu hyvän perusvalikoiman lisäksi useita harvinaisuuksia ja
paikallisia oluita; erityisesti Cantillonin De Hopduvelille panemat 10-vuotisjuhlaoluet, gueuze, kriek ja framboose. Kaikki kolme ehkä Cantillonin hienoimpia tuotteita (vielä hedelmäisempiä
ja happamampia kuin perus-Cantillon). Kaikkiaan listalla on
noin 200 olutmerkkiä. Jotkin oluet saattavat olla törkeän kalliita
(kuten olut Gentissä yleensäkin).
Tämä Toon Denoozen pitämä kahvila on suurempi kuin ulkoapäin näyttää ja kesällä olutnautintoa lisää sisäpihalla olevat
viihtyisä olutpuutarha.
Ehkä kilometrin verran kanavan vartta kahvilasta vasempaan
(Coupure Links 625, p. +32 9 225 2068) löytyy saman nimisenä
yksi Belgian parhaimmista olutkaupoista/-tukuista. Kauppa on
avoinna ti-la 10–12.30 / 13.30–18, su 10–12.

Mechelen
Mechelen (r: Malines, 75 000 asukasta) on parinkymmenen minuutin junamatkan päässä Brysselin keskusasemalta. Junat kulkevat noin kymmenen minuutin välein ja viimeiset junat
lähtevät Mechelenistä takaisin noin kello 24 ja 01 (varmista ajat
asemalta). Rautatieasemalta on vartin patikointi keskustaan.
Menopaluulipun hinta on 6,40 euroa.
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Den Stillen Genieter

Osoite: Nauwstraat 9 (Valitse asemalta loivasti oikealle lähtevä H. Consciencestraat, jatka suoraan kunnes ylität Dijle-joen, käänny heti vasemmalle
Lange Schipstraatille ja jatka sitä ensimmäiselle isommalle kadulle, Ijserenleenille. Nauwstraat on suoraan edessäsi kadun toisella puolella, Stillen Genieter
on korttelin puolivälissä vasemmalla. Jos kahvila on kiinni vaikka sen pitäisi
olla auki, voit yrittää etsiä naapuriovesta soittokelloa ja hälyttää Gerardin
paikalle… hän asuu talon yläkerrassa.) Puhelin: +32 15 219 504 Avoinna: ma-pe 12–14/20–02.

Den Stillen Genieter on ehdottomasti yksi Belgian parhaita olutkahviloita ja Mechelen kuuluu pelkästään tämän takia oluen ystävän pakollisiin kohteisiin. Hiljaisen nautiskelijan ilmapiiri on
nimensä veroinen ja omistaja Gerardin vakaan verkkainen olemus vain tukee mielikuvaa. Taustalla soi hiljainen klassinen musiikki. Mikä voisi luoda paremman ympäristön pubin mainioon
olutkellariin tutustumiselle?
Listalta löytyvät kaikki hyvän olutkahvilan perusoluet; trappistit ja perinteiset lambicit. Tämän lisäksi kellariin on kertynyt
kohtuullinen valikoima harvinaisuuksia sekä pienten panimoiden paikallisoluita joita on hankala löytää muualta. Kaikkiaan
karu, vain panimoiden ja oluiden nimet sisältävä lista käsittää
reilut 300 olutmerkkiä, erityisesti Flanderin alueen panimoista.
Pubista on myös saatavana laajalta listalta valtavan kokoisia
"snacks"-annoksia mm. spagettia.

Ja kun nyt kerran olet jo Brysselissä…
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Liitteet
Bryssel lyhyesti

P

arin päivän kokous- tai ostosmatkan jälkeen Bryssel (r: Bruxelles, h: Brussel, 960 000 asukasta) saattaa tuntua kaupungilta, jolla ei ole turistille mitään tarjottavaa keskustan
nähtävyyksiä ja rähjäistä kaupunkikuvaa lukuun ottamatta. Mielikuva ei voisi olla väärempi.
Bryssel on kaupunki, joka ei antaudu kulkijalle helposti. Kaupunki on pinta-alaltaan laaja ja vaihtelee kaupunginosasta toiseen valtavasti. Grand Placen goottilainen loisto pikkukujineen,
Sablonin hienostuneet putiikit ja antiikkiliikkeet, Saint Gillesin
art nouveaun läpitunkemat rakennukset, Matongen alueen vilkas pikku-Kongo, pohjoisen ja eteläisen aseman rähjäiset arabilais- ja turkkilaisalueet sekä Eurolandian tylyt toimistokolossit tai
Forestin siistit ja porvarilliset paremman väen asuinalueet. Oikeuspalatsin (ks. myös kahvila De Schieven Architek) naurettavuuksiin asti ulottuvan mahtipontisuuden ylittää ehkä vain
Euroopan parlamentin päärakennuksen 300-metrinen lasijulkisivu (Quartier Léopold). Valinnan varaa riittää, tarvitset vain tukevat kengät, hyvän kartan ja muutaman euron joukkoliikennelippuun.
Kulttuurinnälkää voit tyydyttää kaupungin kymmenissä museoissa, niitä riittää joka aiheesta. Belgialaiset ovat kehittäneet
keräilyn taiteeksi. Maalaustaiteen mestarit löydät Place Royalen
nurkalta kaunotaiteiden museoista (Musées des Beaux Arts, 1
Place Royale ja 3 rue de la Régence) jotka jakautuvat modernin
ja historiallisen taiteen museoihin. Yksi maailman suurimpia antiikin kokoelmia on Cinquantenaire-puiston Musée Royal d’Art
et d’Histoiressä. Art nouveauta parhaimmillaan löydät Victor
Horta -museosta (25 rue Américaine, Saint Gilles). Hiukan viihtellisempiä kokoelmia on sarjakuvamuseossa, joka sijaitsee Hortan suunnittelemassa rakennuksessa (20 rue des Sables).
Taiteen lisäksi löytyy museoita jokaiseen makuun: Keski-Afrikan museo valottaa Belgian siirtomaa-aikoja (13 ch. de Louvain), on pitsimuseo (6 rue de la Violette) ja on Belgian
kansallisvihannesta salaattisikuria (r: chicon, h: witloof) esittelevä museo (29 rue Leekaerts, Evere). Luonnollisesti Euoroopan
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suurin automuseo Autoworld Cinquantenaire-puistossa sijaitsee autohullussa
Belgiassa.
Metron 1A päätepysäkiltä Heyselin
stadionin ympäristöstä löydät koko perheen viihdettä: kuninkaalliset puutarhat, 1958 maailmannäyttelystä tähteeksi jäänyt monikymmenmetrinen Atomium näyttelyineen, lastenmaailma
Brupark, Mini-Eurooppa, vesipuisto,
multiplex-teatteri yms.
Ostohimoa voi parhaiten lievittää
rue Neuven tavarataloissa ja putiikeissa,
tai, jos matkakassa on riittävä Galeries
St Hubertin, Bulevard de Waterloon ja
Avenue Louisen design-putiikeissa.
Oman maailmansa muodostavat Sablonin antiikkiliikkeet sekä Marollesin Place du Jeu de Ballen antiikkimarkkinat ja
lähikaduille levittäytyvät lukemattomat
edullisemmat antiikkikaupat. Sunnuntaiaamupäivän tylsyyttä voi lievittää
Gare du Midin markkinoilla, kunnes
olutkahvilat avaavat ovensa.

Liikkuminen
Brysselissä
Mielenkiintoisinta Brysseliä on koluta
jalan, mutta useat olutkohteet on siroteltu ympäri laajaa kaupunkia ja tällöin
tarvitaan julkisia kulkuneuvoja.
Ensimmäisiä toimia kaupungissa onkin käynti kaupungin info-pisteessä;
pyydä kaupungin julkisen liikenteen
kartta. Voit myös ostaa yhden päivän
turistilippuja julkisiin kulkuneuvoihin.
Jos Brysselissä aikoo olla kauemmin, parempi vaihtoehto kuitenkin on suunnata kohti Pörssin nurkan kioskia tai
metroasemaa, josta hankitaan kymmenen matkan lippu (bonjour… une carte
Liitteet

Brussels International Tourism and Congress:
Hôtel de Ville, Grand Place,
p. +32 2 513 8940, f. +32
2 514 4538, www.tib.be.
Office de Promotion du
Tourisme Wallonie-Bruxelles: 63 rue du Marcéaux-Herbes (Grand Placesta
kortteli pohjoiseen), p.
+32 2 504 0390, f. +32 2
504 0270, www.opt.be.
Toerisme Vlaanderen: 61
rue du Marcé-aux-Herbes
(Grand Placesta kortteli
pohjoiseen), p. +32 2 504
0300, +32 2 504 0390, f.
+32 2 513 8803,
www.toervl.be.
Brysselin virallinen veppisivu: www.bruxelles.irisnet.be.
Paikalliset tapahtumat löytää lehtikioskeilla myytävästä englanninkielisestä
The Bulletin -lehdestä.
Matkaoppaista kannattaa
tutkia TimeOutin ja Lonely
Planetin oppaat, joissa kaupunkiin suhtaudutaan hiukan modernimmalla
asenteella. Jos taas haluaa
perinteisen oppaan ja runsaasti tietoa nähtävyyksistä, ei vanhoja kunnon
Baedeckereita, Fodoreita ja
Michelinejä voita mikään.
Kartoista parhaita ovat
Michelinin mahtava kierreselkäinen Bruxelles Atlas ja
tietenkin Falkin Brysselin
kartta, Lonely Planetilla on
näppärin näkemäni pikkukartta. Koko Belgian kartoista voi suositella
Geocartin Belgium-Luxembourg-Atlasta sekä Michelinin tiekarttoja.
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de dix voyage, s’il vous plaît… merci tai jotain tähän tyyliin), hintaa
kymmenelle matkalle kertyy 9,00 euroa. Kertalippu maksaa 1,40
euroa, vuorokausilippu 3,60 euroa ja viiden matkan lippu 6,20
euroa.
Matkustaminen Brysselissä on vaivatonta, eniten päätä sekoittaa omituinen maanalaisten raitiovaunulinjojen sokkelo,
jota kutsutaan Premetroksi. Raitiovaunuun pääsee sisään läpsäisemällä kädellä sitä vihreää raitaa ovien keskellä… olettaen, että
hartiat ovat tarpeeksi kapeat, raitiovaunun oviaukko ei ole juuri
puolta metriä leveämpi.
Kaupungin taksit ovat halvempia kuin Helsingissä; lähtö 2,35
euroa (kello 10-06 välillä 1,86 euron lisämaksu) ja kilometritaksa
on 1,14 senttiä. Kuljettajien ajotapa selittää pitkälle sen miksei
Belgiasta ole viime aikoina tullut kovinkaan menestyksekkäitä
formulakuskeja; kaikki ehdokkaat ajavat taksia Brysselissä. Taksin saa tolpalta tai soittamalla keskukseen: Taxi Verts +32 2 349
4949, Taxi Orange +32 2 349 4343. Belgian taksien veppisivu
on www.taxi.irisnet.be.
Lentokentälle pääsee helpoimmin junalla, joka kulkee kaikkien Brysselin asemien kautta neljästi tunnissa, matka kestää noin
20 minuuttia. Hinta 3,00 euroa. Kymmentä senttiä kalliimmalla
pääsee lentoasemalle myös bussilla, joka lähtee rue Ducalelta,
Parc de Bruxellesin laidalta. Brysselin lentokentän veppisivu on
www.brusselsairport.be.
Tarkemmin Brysselin julkisesta liikenteestä veppisivulta
www.stib.be.

Hotelleja

B

ryssel on kohtuullisen halpa hotellikaupunki ja tämän takia
hotellin sijainnista ei kannata tinkiä. 60–100 eurolla saa
kahden hengen huoneen kivenheiton päästä Grand Placelta.
Alla on joitakin edullisia hotelleja, jotka on jo kelvolliseksi todettu. Hinnat kannattaa tarkastaa etukäteen, kesä-, viikko- ja viikonloppuhinnoissa saattaa olla huimia eroja. Hintaesimerkit on
poimittu Internetin varauspalveluista kesällä 2002 ja ovat kahden hengen huoneen hintoja, hotellin tiskillä taksat ovat yleensä
paljon kovempia. Muutama hyväksi havaittu nettivälittäjä:
www.hotelconnect.com, www.hotels-belgium.com, www.opt.be,
www.toervl.be. Paikanpäällä kannattaa kokeilla: Belgian Tourist
Reservations, 111 b 4 bd. Anspach, p. +32 2 5137 484, f. +32 2
513 9277, www.horeca.be.
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• Madeleine ** (Grand Place)
22 rue de la Montagne, p. 513 2973, f. 502 1350, 93 euroa
• Saint Nicolas ** (Grand Place)
32 rue du Marché aux Poulets, p. 219 0440, f. 219 1721, 85 euroa
• Queen Anne *** (Rogier)
110 Blv. Emile Jacqmain, p. 217 1600, f. 217 1838, 55–75 euroa
• Sun Hotel ** (Porte de Namur)
38 rue du Berger, p. 511 2119, f. 512 3271, käytössä suljettu pysäköintialue, 75-80 euroa
• Youth Hostel Jacques Brel (Botanique/Madou)
30 rue de la Sablonnière, p. 218 0187, f. 217 2005,
email: brussels.brel@laj.be, noin 40 euroa / 2 hlö / 2 hh.
• Citadines Apartemento *** (St. Catherine)
51 Quai au Bois à Brûler, p. 221 1411, f. 221 1599, www.citadines.be
92–144 euroa / viikko / 2 hlö, 133–161 euroa / viikko / 4 hlö
• Bed & Brussels
9 rue Kindermans , p. 646 0737, f. 644 0114, www.bnb-brussels.be
Bed & Breakfast-kohteita myös keskusta-alueella, 55–76 euroa / yö,
viikkotaksat voivat olla edullisempia.

Brysselin postinumerot ja
kaupunginosat
1000
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1081
1082
1083
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210

Liitteet

Bruxelles / Brussel
Laeken / Laken
Schaerbeek / Schaarbeek
Etterbeek
Ixelles / Elsene
Saint-Gilles / Sint-Gillis
Anderlecht
Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek
Koekelberg
Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem
Ganshoren
Jette
Neder-Over-Heembeek
Haeren / Haren
Evere
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe
Auderghem / Ouderghem
Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde
Uccle / Ukkel
Forest / Vorst
Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe
Saint-Josse-Ten-Noode / Sint-Joost-Ten-Node
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Lyhyt ranska-hollanti-suomi -sanasto
Olutsanastoa
a consommer de
parasta ennen
… préférence avant fin (r)
aucun additif (r)
ei lisäaineita
à froid (r)
jääkaappi
ambachtelijk (h)
käsityöläis
artisanale (r)
käsityöläis
au fût (r)
hanassa
avoine (r)
kaura
basse fermentation (r) pohjahiivakäyminen
bier (h)
olut
bière (r)
olut
bière vivant (r)
elävä olut
bij voorkeur
parasta ennen
… gebruiken vóór (h)
blanche (r)
valkoinen
blonde (r)
vaalea
bouchon (r)
korkki
brassée (r)
(oluen on) pannut
brasserie (r)
panimo
brouwerij (h)
panimo
brouwmeester (h)
panimomestari
bruin (h)
ruskea
brune (r)
ruskea
candi (r)
kandisokeri
chambrée (r)
huoneenlämpötila
consigné
palautuspullo
donker (h)
tumma
eau (r)
vesi
echt (h)
alkuperäinen
eiken vaten (h)
tammitynnyri
embouteillée par (r) pullottanut
en bouteille (r)
pullossa
èpices (r)
mausteet
fermentation
spontaanikäynyt
… spontanée (r)
filtrée, non filtrée (r) suodatettu, -maton
foncé (r)
tumma
foudres (r)
tammitynnyri
frais (r)
kylmä
frigo (r/h)
jääkaappi
fris (h)
kylmä
froment (r)
vehnä
gebotteld door (h)
pullottanut
gebrouwen (h)
(oluen on) pannut
gefilterd, ongefilterd (h)suodatettu, -maton
gerijpt (h)
kypsyä
gerst (h)
ohra
gist (h)
hiiva
glas (h)
lasi
goût évolutif (r)
maku kehittyy
haute fermentation (r) pintahiivakäyminen
haver (h)
kaura
hergist (h)
uudelleen hiivattu
hoge gisting (h)
pintahiivakäyminen
hommel (h)
humala
honing (h)
hunaja
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houblon (r)
in fles (h)
in tonnen gerijpt (h)

humala
pullossa
tynnyrissä
kypsytetty
kamertemperatuur (h) huoneenlämpötila
kandij (h)
kandisokeri
kerk (h)
korkki
koel (h)
kylmä
kruiden (h)
mausteet
lage gisting (h)
pohjahiivakäyminen
levain, levure (r)
hiiva
levend bier (h)
elävä olut
licht (h)
vaalea
maitre brasseur (r)
panimomestari
malt (r)
mallas
miel (r)
hunaja
mis en bouteille (r)
pullottanut
mout (h)
mallas
mûrie en tonneau (r) tynnyrissä kypsynyt
nagisting (h)
jälkikäyminen
op gist (h)
sedimentti, sakka
opdienen (h)
tarjoillaan
orge (r)
ohra
refermentée (r)
jälkikäyminen
régionale (r)
paikallinen
rogge (h)
ruis
sans additives (r)
ei lisäaineita
seigle (r)
ruis
servir à (r)
tarjoillaan
smaakevolutie (h)
maku kehittyy
spontane gisting (h) spontaanikäynyt
streek (h)
paikallinen
sur lie (r)
sedimentti, sakka
tarwe (h)
vehnä
tenminste houdbaar parasta ennen
… tot einde (h)
van 't vat (h)
hanassa
verre (r)
lasi
vieille (r)
alkuperäinen
water (h)
vesi
wit (h)
valkoinen

Ruokasanoja
bloedpans

verimakkara, black
pudding
carbonnade flamande lihapata karjalanpaistin tyyliin
chicon
salaattisikuri
croque monsieur
kinkku-juusto toast
hennepot
terriini, aladoobi
hutsepot, hochepôt
liha-vihannespata
kip-kap
kanaterriini
potjesvlees
kana-kaniini-terriini
steak á l'americaine
tartarpihvi
stoemp
liha- tai vihannesperunamuhennos
stoovles
lihapata
Brysselin parhaat olutravintolat

tapjesvlees
toast cannibale
uitsmijter
waterzooi
witloof

terriini, aladoobi
tartar-toast
voileipä ja lisukkeita
maitoon tehty kana-/
kalapata
salaattisikuri

le petit déjeuner (r)
le déjeuner (r)
le dîner (r)
het ontbijt (h)
het middagmaal (h)
het avondmaal (h)

aamiainen
lounas
illallinen
aamiainen
lounas
illallinen

Muuta sanastoa
(suomi - ranska - hollanti)
kyllä - oui - ja
ei - non - nee
olkaa hyvä - s'il vous plaît - alstublieft
kiitos - merci - dank u
hyvää päivää - bonjour - dag
hyvää huomenta - bonjour - goedemorgen
hyvää iltaa - bonsoir - goedenavond
hyvää yötä - bonne nuit - goedenacht
näkemiin - au revoir - tot ziens, dag
anteeksi - excusez-moi - pardon, excuseert
saanko laskun - l'addition s'il vous plaît mag ik afrekenen
wc - toilettes - toiletten
miehet - hommes - heren
naiset - femmes - dames
oikea - gauche - rechts
vasen - droite - links
avoinna - ouvert - open
suljettu - fermé - gesloten
sisään - entrée - ingang
ulos - sortie - uitgang
kielletty - interdit - verboten
hyvä - bon(ne) - goed
paha - mauvais(e) - slecht
iso - grand(e) - groot
pieni - petit(e) - klein
pohjoinen - nord - noord
itä - est - oost
etelä - sud - zuid
länsi - ouest - west
tänään - aujourd'hui - vandaag
tänä iltana - ce soir - vanavond
huomenna - demain - morgen
ylihuomenna - après-demain - overmorgen
eilen - hier - gisteren
aamulla - le matin - 's-morgens
päivällä - l'apres-midi - 's-middags
illalla - le soir - 's-avonds

loma - vacances - vakantie
maanantai - lundi - maandag
tiistai - mardi - dinsdag
keskiviikko - mercredi - woensdag
torstai - jeudi - donderdag
perjantai - vendredi - vrijdag
lauantai - samedi - zaterdag
sunnuntai - dimanche - zondag
tammikuu - janvier - januari
helmikuu - février - februari
maaliskuu - mars - maart
huhtikuu - avril - april
toukokuu - mai - mei
kesäkuu - juin - juni
heinäkuu - juillet - juli
elokuu - août - augustus
syyskuu - septembre - september
lokakuu - octobre - oktober
marraskuu - novembre - november
joulukuu - décembre - december
kevät - printemps - lente
kesä - été - zomer
syksy - automne - herfst
talvi - hiver - winter
0 - zéro - nul
1 - un(e) - een
2 - deux - twee
3 - trois - drie
4 - quatre - vier
5 - cinq - vijf
6 - six - zes
7 - sept - zeven
8 - huit - acht
9 - neuf - negen
10 - dix - tien
11 - onze - elf
12 - douze - twaalf
13 - treize - dertien
14 - quatorze - veertien
15 - quinze - vijftien
16 - seize - zestien
17 - dix-sept - zeventien
18 - dix-huit - achttien
19 - dix-neuf - negentien
20 - vingt - twintig
21 - vingt-et-un - eenentwintig
22 - vingt-deux - tweeëntwintig
30 - trente - dertig
40 - quarante - veertig
50 - cinquante - vijftig
60 - soixante - zestig
70 - septante - zeventig
80 - quatre-vingt - tachtig
90 - nonante - negentig
100 - cent - hondred
1000 - mille - duizend

pyhäpäivä - jour de fête - feestdag
arkipäivä - jour ouvrable - werkdag
viikonloppu - week-end - weekend
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Belgian olutfestivaaleja
Alla on listattu keskeisimpiä Belgian olutfestivaaleja, tapahtumien ajat ovat yleensä vakiintuneita, mutta tarkka ajankohta kannattaa tarkastaa annetuista yhteystiedoista. Myös Oppaan
veppisivuilla pyritään pitämään mahdollisimman ajantasainen
lista tapahtumista.
Helmikuu
Dolle Dagen van het Gerstenat (OBP)
Toinen viikonloppu, la-su klo 15. Parochiezaal van Putte Centrum, Putte. Info: De Putse Bierkliek, +32 15 755 464, drink.to/deputsebierkliek.

Maaliskuu
Cantillon Brassin Public
Toinen tai kolmas lauantai klo 6.30. Cantillon/Le Musée Bruxellois de
la Gueuze, Gheudestraat 56, Bryssel. Info: +32 2 521 4928, www.cantillon.be.
Aarschots Bierfestijn (OBP)
Viimeinen viikonloppu, la klo 17, su klo 15. Parochiezaal Bekaf, Bekaflaan 51, Aarschot. Info: De Aarschotse Bierwegers +32 16 566 961.

Huhtikuu
Oost-Vlaamse Streekbieravond (OBP)
Ensimmäinen viikonloppu, la klo 18. Parochiaal Centrum, Heilig
Hartplein 11, Zele. Info: De Schuimkragen, +32 52 449 539, www.welcome.to/de.schuimkragen.

Toukokuu
De proefuren van Leuven (OBP)
Ensimmäinen viikonloppu, la klo 14. Zaal ons Huis, Goudbloemstraat
26-28, Leuven. Info: De Leuvense Biertherapeuten, +32 16 651 093,
www.lbt.be.

Kesäkuu
Weekend der spontane gisting (OBP)
Toinen viikonloppu, la klo 17, su klo 15. Tapperij Beukenhof, Broekstraat 18, Buggenhout-Opstal. Info: Bierpallieters, +32 52 358 741.
Bier 2-daagse (OBP)
Toinen tai kolmas viikonloppu, la-su klo 14. Het Loo Centrum, Vismarkt, Tessenderlo. Info: De Limburgse Neus, +32 13 673 173, delimburgseneus.dhs.org.
De Bier Passie Weekend
Viimeinen viikonloppu, pe-su klo 14. Oude Handelsbeurs, Meir, Antwerpen. Info: Bierpassion Magazine, +32 3 645 7247, www.beerpassion.com.
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Heinäkuu
Bierjutterij (OBP)
Toinen tai kolmas viikonloppu, la klo 11. Paulusplein, Ostend. Info: De
Oostendse Bierjutters , +32 59 502 954.

Syyskuu
Weekend van het Bier
Ensimmäinen viikonloppu, pe klo 18, la-su klo 11. Grand Place, Brussel.
Info: Belgian Brewers, www.beerparadise.be.
Poperinge Hop Festival
Toinen viikonloppu, pe-su. Tourist Office, Grote Markt 1, Poperinge.
Info +32 5734 6676, www.poperinge.be.
Kempisch Bierfestival (OBP)
Viimeinen viikonloppu, la-su klo 14. Kultureel Centrum De Werft,
Geel. Info: Onder ’t Schuim, +32 14 582 938, www.ondertschuim.tk.
Brassigaume
Viimeinen viikonloppu, la-su klo 14. Bois des Isles, Marbehan. Info: Association des Commerçants, Industriels et Artisans de Marebehan asbl,
+32 63 411 554 tai 778, users.swing.be/marbehan/brassigaume/test/.

Lokakuu
Trappistenbieravond (OBP)
Ensimmäinen viikonloppu, la klo 18. Parochiaal Centrum, Zele. Info:
De Schuimkragen, +32 52 449 539, www.welcome.to/de.schuimkragen.
Weekend der Belgische Bieren (OBP)
Ensimmäinen viikonloppu, la-su klo 14. Zaal Boekelheem, Onze-LieveVrouw Olen. Info: Het Genootschap van de Pot, +32 14 221 883.
Nationale Bierhappening (OBP)
Toinen viikonloppu, la klo 14. De Bevegemse Vijvers, Zwembadstraat,
Zottegem. Info: BierLiefhebbers van de EgmontStede, +32 9 360 9440,
www.bles.be.
Karakterbier Weekend
Viimeinen viikonloppu, la-su klo 16. Hotel Palace, Ieperstraat 34, Poperinge. Info: Hotel Palace, +32 57 333 093, www.hop.be.tf.
Heikantse Bierfeesten (OBP)
Viimeinen viikonloppu, pe-la klo 20. Zaal Familia, St. Rumoldusstraat,
Heikant-Berlaar. Info: De Heikantse Bierliefhebbers, +32 15 244 390,
www.hbl.ontheweb.nl.

Marraskuu
24-Uur van het Belgisch Speciaal-bier (OBP)
Loka-marraskuun vaihteessa, la klo 14, su klo 10. De Oude Handelsbeurs, Twaalf Maandenstraat, Antverpen. Info: OBP, www.24-uur.be.
Het Weekend der Belgische Bieren (OBP)
Toinen viikonloppu, pe klo 18, la-su klo 14. Zaal De Schakel, Rechterstraat 43, Hasselt. Info: De Limburgse Biervrienden, +32 11 212 194,
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www.limburgse-biervrienden.be.
Cantillon Brassin Public
Toinen lauantai, klo 6.30. Cantillon/Le Musée Bruxellois de la Gueuze,
Gheudestraat 56, Bruxelles. Info: +32 2 521 4928, www.cantillon.be.

Joulukuu
Kerstbierfestival (OBP)
Toinen viikonloppu, la klo 14, su klo 12. Parochiecentrum Essen-Statie,
Kerkstraat 62, Essen. Info: Objectieve Bierproevers Essense Regio, +32
3 667 3514, www.ober.be.

Kansalliset vapaapäivät
1.1.
1.5.

21.7.
15.8.
1.11.
11.11.
25.12.

Uudenvuodenpäivä
2. pääsiäispäivä
Työn päivä
Helatorstai
Helluntain jälkeinen maanantai
Belgian kansallispäivä
Neitsyt Marian taivaaseenastumispäivä
Pyhäinpäivä
I maailmansodan päättymisen muistopäivä
Joulupäivä

Lisälukemista
The Great Beers of Belgium: Michael Jackson
MMC SA, Belgium 2001, 4. painos, 369 s., A5, ISBN 9053730125
Paras yleiskatsaus Belgian olutkulttuuriin on tämä Michael Jacksonin, ikävä
kyllä suomentamaton kirja. Uusin painos on käännetty myös ranskaksi ja
hollanniksi.
The Good Beer Guide to Belgium & Holland: Tim Webb
CAMRA 2002, 4. painos, 348 s., A5, ISBN 1852491744
Hyvää taustatietoa löytyy tästä CAMRA:n julkaisemasta Tim Webbin kirjasta, joka on lisäksi paras, laajin ja ennen kaikkea suhteellisen ajantasainen
opas Belgian ja Hollannin olutkahviloihin oluihin sekä panimoihin.
A Selective Guide to Brussels Bars: Stephen D’Arcy
Ajantasaisin ja tarkin opas Brysselin (ja muunkin Belgian) olutkahviloihin,
kirjoitettu Stephenin pistämättömällä asenteella. A4 moniste. 40+ s. Kysele: Stephen D’Arcy, Boîte no 5, 67 rue des Atrébates, B-1040 Brussels, Belgium, Stephen.D’Arcy@cec.eu.int. (6 euroa)
Bierjaarboek 1995–1996: Peter Crombecq
Kosmos - Z&K Uitgevers B.V. 1995, 496 s., A5, ISBN 9021524325
Edelleen se ainoa täydellinen tietolähde Belgian ja Hollannin oluista. Kaikki
vuoden 1985 jälkeen pannut oluet, etikettioluet, panimot ja paljon muuta.
Netistä löytyy päivityksiä vuoteen 1998 asti, sen jälkeen luotettavaa tietoa
ei ole ollut saatavissa.
Bijzondere Bieren van de Benelux: Peter Crombecq
Kosmos - Z&K Uitgevers B.V. 1997, s., A5, ISBN 9021528088
Kokooma oluista, jossa Crombecq esittelee parhaista parhaat.
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The Beers of Wallonia: John Woods & Keith Rigley
The Artisan Press Limited 1996, 176 s., A6, ISBN 0952923807
Paras opas ranskankieliseen Walloniaan, brittikaksikko on seulonut liki
kaikki alueen panimot ja oluet. Veppi: www.frenchbeer.info.
Tromp's Beer Traveller In West Flanders: Simon van Tromp
Beer Traveller Tours and Publications 2001, 3. painos, 72 s., A5 vihko
Vinkkejä Länsi-Flanderin matkailuun, kahvilat, panimot, kaupat, yms.
Tromp's Beer Traveller In South-West Netherlands: Simon van Tromp
The Artisan Press Limited 1998, 64 s., A5 vihko
Vinkkejä Lounais-Hollantiin ja Luoteis-Belgiaan.
Guide to Belgian Beers (Petit Futé): Bernard Dubrulle
Neocity 2001, 180 s., A5, ISBN 2746903636
Varsin laaja esitys tämän päivän panimoihin, kahviloihin ja muuhun Belgian
olutkulttuuriin. Olutarviot on kirjoittanut kuulu kokki ja olutkulttuurin
edistäjä Michel David. Myös ranskankielinen painos on olemassa.
Le goût de la bière belge: Christian Deglas
Éditions J.-M. Collet 1996, 279 s., A5, ISBN 2873670428
Ranskankielinen, varsin hyvä esittely Belgian oluista ja panimoista.
Originele cafés in Vlaanderen: Bob Hendrickx
Van Hemeldonck 2001, A5, ISBN 9075463278
Näyttävässä oppaassa on listattuna huikea määrä olutkahviloita ilman minkäänlaista laatuluokittelua.
Belgian Ale: Pierre Rajotte
Brewers Publications 1992, 176 s., A5, ISBN 0937381314
Classic Beer Styles -sarjan esittely belgialaisten oluiden valmistuksesta.
Lambic: Jean-Xavier Guinard
Brewers Publications 1990, 160 s., A5, ISBN 0937381225
Hyvä ja perusteellinen Classic Beer Styles -sarjan esittely lambic-oluista ja
niiden valmistamisesta.

Internet-sivustoja
Ankaran Oluen Ystävän Opas – Belgia
http://www.posbeer.org/oppaat/belgia/
The Belgian Beer Escort (Steve Gale)
http://www.belgianstyle.com/
Benelux beerguide (Peter Crombecq)
http://www.dma.be/p/bier/beer.htm
De Digitale Bierproever (De Objectieve Bierproevers)
http://www.obp.be/
Bierreis door Belgia en Nederland (Jan van Pelt)
http://www.bierreis.com/
2Link.be Belgishbier
http://belgischbier.2link.be/
Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambikbieren (HORAL)
http://welcome.to/horal
Belgian Beer Paradise (Belgian Brewers)
http://www.beerparadise.be/
Beer Passion Magazine
http://www.beerpassion.com/

Liitteet

79

Belgian panimot
Seuraavassa on listattu kirjoitushetkellä tunnetut, toimivat belgialaiset panimot yhteystietoineen. Ilman omaa panimoa toimivat valmistuttajat on merkitty nimen jälkeen.
1 Abbaye des Rocs: 37 ch. Brunehault, 7387 Montignies-sur-Roc, p. +32 (0)65 755 999 ,
f. +32 (0)65 755 998, www.abbaye-des-rocs.com, 3000 hl/v
2 Achel: De Kluis 1, 3930 Achel, p. +32 (0)11 800 760, f. +32 (0)11 648 130,
www.achelsekluis.myweb.nl, 500 hl/v
3 Achilles: Dulft 9 A, 2222 Itegem, p. +32 (0)15 248 364, f. +32 (0)15 248 364, 100 hl/v
4 Achouffe S.C.R.L.: 32 Route du Village, 6666 Achouffe, p. +32 (0)61 288 147,
f. +32 (0)61 288 264, www.achouffe.be, 17000 hl/v
5 Affligem Brouwerij BDS: Ringlaan 18, 1745 Opwijk, p. +32 (0)52 359 911,
f. +32 (0)52 358 357, 130000 hl/v
6 Alken-Maes: Stationstraat 2, 3570 Alken, p. +32 (0)11 590 300, f. +32 (0)11 590 301,
www.alkenmaes.be, 1100000 hl/v
7 Angerik BVBA: Snakkaertstraat 30, 1700 Dilbeek, p. +32 (0)2 569 3348,
f. +32 (0)2 569 3906, www.lifestone.be/angerik, 90 hl/v
8 Anker: Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen, p. +32 (0)15 203 880,
f. +32 (0)15 212 107, www.hetanker.be, 7000 hl/v
9 Artois: Vaartstraat 94, 3000 Leuven, p. +32 (0)16 247 111, f. +32 (0)16 206 594,
www.interbrew.com, 4800000 hl/v
10 Augrenoise: 184 ch. de Bruxelles, 7061 Casteau, p. +32 (0)65 728 266,
f. +32 (0)65 731 850, 100 hl/v
11 Basse Semois: 11 rue de Marué, 6821 Lacuisine, p. +32 (0)61 313 833
12 Bavik SA: Rijksweg 33, 8531 Bavikhove, p. +32 (0)56 719 091, f. +32 (0)56 711 512,
140000 hl/v
13 Belle-Vue: Bergensesteenweg 144, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, p. +32 (0)2 371 4312,
f. +32 (0)2 371 4322, 300000 hl/v
14 Bie: Dikkebusstraat 171, 8958 Loker, p. +32 (0)475 234 795, www.brijdebie.be, 300 hl/
v
15 Binchoise: 38 rue Faubourg St. Paul, 7130 Binche, p. +32 (0)64 336 186,
f. +32 (0)65 336 186, 3000 hl/v
16 Blaugies: 435 rue de la Frontière, 7370 Dour, p. +32 (0)65 650 360,
f. +32 (0)65 650 360, 560 hl/v
17 Block-Joostens: Nieuwbaan 92, 1785 Peizegem, p. +32 (0)52 372 159,
f. +32 (0)52 375 388, www.satanbeer.com, 7000 hl/v
18 Bockor: Kwabrugstraat 5, 8510 Bellegem, p. +32 (0)56 235 171, f. +32 (0)56 227 683,
www.bockor.be, 55000 hl/v
19 Bocq: 4 rue de la Brasserie, 5530 Purnode, p. +32 (0)82 610 780, f. +32 (0)82 611 780,
www.bocq.be, 60000 hl/v
20 Boelens: Kerkstraat 7, 9111 Belsele, p. +32 (0)3 772 3200, f. +32 (0)3 722 0992,
www.proximedia.com/web/boelens.html, 500 hl/v
21 Boon NV: Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek, p. +32 (0)2 356 6644,
f. +32 (0)2 356 3399, 5100 hl/v
22 Bosteels: Kerkstraat 92, 9255 Buggenhout, p. +32 (0)52 332 282,
f. +32 (0)52 335 956, 50000 hl/v
23 Bouillon: 22 Grand’ Rue, 6830 Bouillon, p. +32 (0)61 468 940, f. +32 (0)61 468 940,
350 hl/v
24 Brasse-Temps: 4 pl. des Brabançons, 1348 Louvain-la-Neuve, p. +32 (0)10 457 027,
1000 hl/v
25 Brasseurs de la Grand’Place: 24 rue de la Colline, 1000 Bruxelles,
p. +32 (0)2 513 9843, f. +32 (0)2 502 4833, www.lesbrasseurs-debrouwers.be,
1200 hl/v
26 Braven Apostel (Valmistuttaja): Muizelstraat 16, 9041 Oostakker ,
p. +32 (0)9 251 0599
27 Brootcoorens: 197 rue de Maubeuge, 6560 Erquelinnes, p. +32 (0)71 558 666,
f. +32 (0)71 558 666, 100 hl/v
28 Brugse Beerkaai: Nieuwstraat 9, 8000 Brugge, p. +32 (0)50 343 800,
f. +32 (0)50 333 532, www.debrugsebierkaai.be.tf, 1000 hl/v
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29 Brunehaut: 17 rue des Panneries, 7623 Rongy, p. +32 (0)69 346 411,
f. +32 (0)69 346 412, www.brunehaut.com, 4000 hl/v
30 Bruyères: 17 rue Sur les Pleins, 4020 Jupille-sur-Meuse, p. +32 (0)4 367 5548,
f. +32 (0)4 366 1862, 80 hl/v
31 Cam: Dorpsstraat 67 A, 1755 Gooik, p. +32 (0)2 532 2132, f. +32 (0)2 532 1187,
100 hl/v
32 Cantillon SPRL: 56 rue Gheude, 1070 Anderlecht, p. +32 (0)2 521 4928,
f. +32 (0)2 520 2891, www.bantillon.be, 900 hl/v
33 Caracole: 86 Côte Marie-Thérèse, 5500 Falmignoul, p. +32 (0)82 744 080,
f. +32 (0)82 745 238, www.caracole.be, 1000 hl/v
34 Caulier Frères: 128-134 rue de Sondeville, 7600 Péruwelz, p. +32 (0)69 772 471,
f. +32 (0)69 775 940, 2600 hl/v
35 Chimay SA: 294 rue de la Trappe, 6464 Forges, p. +32 (0)60 213 063,
f. +32 (0)60 214 019, www.chimay.be, 105000 hl/v
36 Cnudde: Fabriekstraat 8, 9700 Eine, p. +32 (0)55 311 834
37 Contreras: Molenstraat 115, 9890 Gavere, p. +32 (0)9 384 2706, f. +32 (0)9 384 8356,
2000 hl/v
38 Corsendonk (Valmistuttaja): Steenweg op Mol 118, 2360 Oud-Turnhout,
p. +32 (0)14 453 311, f. +32 (0)14 453 388
39 De Cock (Valmistuttaja): Potterstraat 10, 9170 Sint-Pauwels, p. +32 (0)3 777 9827,
f. +32 (0)3 778 2360, www.brouwerijdecock.com
40 De Keersmaeker NV: Lierput 1, 1730 Kobbegem, p. +32 (0)2 454 1111,
f. +32 (0)2 452 4310, www.alkenmaes.be, 50000 hl/v
41 De Koninck NV: Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen, p. +32 (0)3 218 4048,
f. +32 (0)3 230 8519, www.dekoninck.com, 140000 hl/v
42 De Ryck: Kerkstraat 24, 9550 Herzele, p. +32 (0)53 622 302, f. +32 (0)53 631 541,
5000 hl/v
43 De Troch BVBA: Langestraat 20, 1741 Wambeek, p. +32 (0)2 582 1027,
f. +32 (0)2 582 7241, 5000 hl/v
44 Deca Services NV: Elverdingestraat 4, 8640 Woesten, p. +32 (0)57 422 075,
f. +32 (0)57 423 686, 6000 hl/v
45 Dolle Brouwers: Roeselarestraat 12 B, 8600 Esen, p. +32 (0)51 502 781,
f. +32 (0)51 510 337, www.dedollebrouwers.be, 1000 hl/v
46 Domus BVBA: Eikstraat 14, 3000 Leuven, p. +32 (0)16 201 449, f. +32 (0)16 206 436
47 Doolen NV: Eikendreef 21, 3530 Houthalen, p. +32 (0)11 606 999,
f. +32 (0)11 521 318, www.terdolen.be, 4500 hl/v
48 Drie Fonteinen: Hoogstaat 2A, 1650 Beersel, p. +32 (0)2 306 7103,
f. +32 (0)2 305 0741, www.resto.be/driefonteinen.brouwerij/, 800 hl/v
49 Dubuisson Frères SPRL: 28 ch. de Mons, 7904 Pipaix, p. +32 (0)69 672 221,
f. +32 (0)69 661 727, www.br-dubuisson.com, 18000 hl/v
50 Dupont SPRL: 5 rue Basse, 7904 Tourpes, p. +32 (0)69 671 066, f. +32 (0)69 671 045,
www.brasserie-dupont.com, 6500 hl/v
51 Duvel Moortgat NV: Breendonkdorp 58, 2870 Breendonk, p. +32 (0)3 886 9400,
f. +32 (0)3 886 4622, www.duvel.be, 270000 hl/v
52 Duysters Brouwerij: Michel Theysstraat 58 A, 3290 Diest, p. +32 (0)13 323 628,
f. +32 (0)13 778 930, 60 hl/v
53 Ecaussinnes: 118 rue de Restaumont, 7190 Ecaussinnes, p. +32 (0)67 342 277,
f. +32 (0)67 342 279, 1000 hl/v
54 Ellezelloise: 75 Guinaumont 75, 7890 Ellezelles, p. +32 (0)68 543 160,
f. +32 (0)68 543 716, www.agris.be/fr/produits_du_terroir_wallon/biere/
biere1.htm, 1500 hl/v
55 Fagnes: 26 Route de Nismes, 5660 Mariembourg, p. +32 (0)60 313 919,
f. +32 (0)60 311 940, www.brasseriedesfagnes.be, 600 hl/v
56 Fantôme: 8 rue Préal, 6997 Soy, p. +32 (0)86 477 044, f. +32 (0)86 477 044,
www.fantome.be, 500 hl/v
57 Ferme au ChÍne: 36 rue Comte d’Ursel, 6940 Durbuy, p. +32 (0)86 211 067,
f. +32 (0)86 211 067, 70 hl/v
58 Gaverhopke: Steenbrugstraat 187, 8530 Stasegem, p. +32 (0)56 258 670,
f. +32 (0)56 258 670, 16 hl/v
59 Géants: 19 rue du Castel, 7801 Irchonwelz, p. +32 (0)68 287 936,
f. +32 (0)68 456 836, www.brasseriedesgeants.com, 1000 hl/v
60 Gigi SPRL: 96 Grand’Rue, 6769 Gérouville, p. +32 (0)63 577 515,
f. +32 (0)63 577 515, 500 hl/v
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61 Girardin: Lindenbergstraat 10/12, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, p. +32 (0)2 452 6419,
f. +32 (0)2 453 9419, 3900 hl/v
62 Gouden Boom: Langestraat 45, 8000 Brugge, p. +32 (0)50 330 699,
f. +32 (0)50 334 644, www.degoudenboom.com, 20000 hl/v
63 Graal: Warande 15, 9660 Brakel, p. +32 (0)55 424 790, f. +32 (0)55 424 790,
www.degraal.be, 300 hl/v
64 Grain d’Orge: Centre 16, 4852 Hombourg, p. +32 (0)87 787 784, f. +32 (0)87 681 153
65 Haacht NV: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, p. +32 (0)16 601 501,
f. +32 (0)16 608 384, www.primus.be, 1000000 hl/v
66 Hanssens Artisanaal: Vroenenbosstraat 15, 1653 Dworp, p. +32 (0)2 380 3133,
f. +32 (0)2 380 3133, www.proximedia.com/web/hanssens.html, 500 hl/v
67 Hoegaarden: Stoopkensstraat 46, 3320 Hoegaarden, p. +32 (0)16 769 811,
f. +32 (0)16 767 691, 1000000 hl/v
68 Hopperd: Madestraat 7, 2230 Ramsel, p. +32 (0)56 418 241, 300 hl/v
69 Huyghe: Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, p. +32 (0)9 252 1501,
f. +32 (0)9 252 2931, www.delirium.be, 50000 hl/v
70 John Martin SA (Valmistuttaja): 191 rue du Cerf, 1332 Genval, p. +32 (0)2 655 6213,
f. +32 (0)2 655 6297, www.john-martin.be
71 Jupiler: 2 rue des Anciennes Houblonnières, 4020 Jupille-sur-Meuse,
p. +32 (0)4 345 8466, f. +32 (0)4 345 8512, www.citeweb.net/jupiler,
2200000 hl/v
72 K.I.H.O.: Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gent, p. +32 (0)9 223 6001,
f. +32 (0)9 225 6269
73 Kerkom: Naamsesteenweg 469, 3800 Sint-Truiden, p. +32 (0)11 682 087,
f. +32 (0)11 682 087, www.brouwerijkerkom.be, 340 hl/v
74 Landtsheer NV: Mandekensstraat 179, 9255 Buggenhout, p. +32 (0)52 333 911,
f. +32 (0)52 342 528, www.delandtsheer.be, 10000 hl/v
75 Lautenne: 149 Chemion de la Croix des Dames, 5600 Surice, p. +32 (0)71 487 666,
30 hl/v
76 Lefébvre SA: 54 rue de Croly, 1430 Quenast, p. +32 (0)67 670 766,
f. +32 (0)67 670 238, 32000 hl/v
77 Leroy: Diksmuidesesteenweg 406, 8904 Boezinge, p. +32 (0)57 422 005,
f. +32 (0)57 423 970, 25000 hl/v
78 Leyerth BVBA (Valmistuttaja): Krommekeerstraat 21, 8755 Ruiselede ,
p. +32 (0)51 688 999, f. +32 (0)51 688 830, www.urthel.com
79 Liefmans: Aalststraat 200, 9700 Oudenaarde, p. +32 (0)55 311 392,
f. +32 (0)55 319 486, 15000 hl/v
80 Lindemans NV: Lenniksebaan 1479, 1602 Vlezenbeek, p. +32 (0)2 569 0390,
f. +32 (0)2 569 0510, www.lindemans.be, 30000 hl/v
81 Maes: Waarloosveld 10, 2550 Waarloos, p. +32 (0)15 309 011, f. +32 (0)15 314 191,
www.alkenmaes.be, 550000 hl/v
82 Martens NV: Reppelerweg 1, 3950 Bocholt, p. +32 (0)89 472 980,
f. +32 (0)89 472 700, 1000000 hl/v
83 Mibrana: 2 pl. de la Station, 5000 Namur, p. +32 (0)81 231 694, f. +32 (0)81 221 509,
670 hl/v
84 Musketiers (Valmistuttaja): Holdaal 18, 9000 Gent, p. +32 (0)9 245 6120,
f. +32 (0)9 245 6120, www.brouwerijdemusketiers.com
85 Old Bailey: Kerkplein 5, 8880 St.-Eloois-Winkel, p. +32 (0)56 500 728,
f. +32 (0)56 504 838, 560 hl/v
86 Oleye: 39 rue d’Elmette, 4300 Oleye, p. +32 (0)19 330 435, f. +32 (0)19 330 435,
300 hl/v
87 Orval: 2 Orval, 6823 Villers-devant-Orval, p. +32 (0)61 311 261,
f. +32 (0)61 312 927, www.orval.be, 40000 hl/v
88 Paeleman: Boekakker 1, 9230 Wetteren, p. +32 (0)9 369 5097, f. +32 (0)9 369 0649,
300 hl/v
89 Pakhuis NV: Vlaamse Kaai 76, 2000 Antwerpen, p. +32 (0)3 238 1240,
f. +32 (0)3 238 6814, www.huisbrouwerijpakhuis.be, 1200 hl/v
90 Palm NV: Steenhuffeldorp 3, 1840 Steenhuffel, p. +32 (0)52 309 481,
f. +32 (0)52 309 280, www.palm.be, 700000 hl/v
91 Pater Van Damme: Jacob Van Maerlantstraat 2, 8340 Damme, p. +32 (0)50 357 192,
70 hl/v
92 Proefbrouwerij: Doornzelestraat 20, 9080 Lochristi, p. +32 (0)9 356 7102,
f. +32 (0)9 356 7103, www.proefbrouwerij.com, 6000 hl/v
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93 Radermacher (Valmistuttaja): 50 rue de l’Hopital, 4730 Raeren, p. +32 (0)87 858 232,
f. +32 (0)87 858 233, www.rader.be
94 Ranke (Valmistuttaja): Brugstraat 43, 8560 Wevelgem, p. +32 (0)56 418 241,
f. +32 (0)56 418 241, 300 hl/v
95 Regenboog: Koning Astridlaan 134, 8310 Assebroek, p. +32 (0)50 373 833,
f. +32 (0)50 373 841, www.ping.be/tsmisje/, 175 hl/v
96 Riva: Wontergemstraat 42, 8720 Dentergem, p. +32 (0)51 633 681,
f. +32 (0)51 636 208, 100000 hl/v
97 Rochefort: 8 rue de l’Abbaye, 5580 Rochefort, p. +32 (0)84 213 181,
f. +32 (0)84 221 075, 15000 hl/v
98 Rochefortoise: 43B rue du Treux, 5580 Éprave, p. +32 (0)84 378 084,
f. +32 (0)84 378 445, www.la-rochefortoise.com, 1000 hl/v
99 Rodenbach: Spanjestraat 133, 8800 Roeselare, p. +32 (0)51 223 400,
f. +32 (0)51 228 889, www.rodenbach.be, 70000 hl/v
100 Roman NV: Hauwaart 105, 9700 Oudenaarde, p. +32 (0)55 455 401,
f. +32 (0)55 455 600, www.roman.be, 120000 hl/v
101 Rulles SPRL: 36 rue Maurice Grévisse, 6724 Rulles, p. +32 (0)63 411 838,
f. +32 (0)63 411 855, www.larulles.be, 300 hl/v
102 Saint Feuillien: 20 rue d’ Houdeng, 7070 Le Roeulx, p. +32 (0)64 662 151,
f. +32 (0)64 676 730, www.st-feuillien.com, 22000 hl/v
103 Saint Monon: 45 rue Principale, 6953 Ambly, p. +32 (0)84 214 632,
f. +32 (0)84 214 632, 400 hl/v
104 Sainte-Hélène: 18 rue des Grasses Oies, 6760 Virton, p. +32 (0)63 434 864,
f. +32 (0)63 434 864, 80 hl/v
105 Schuur: Wolvendreef 30, 3210 Linden, p. +32 (0)16 621 358, 24 hl/v
106 Silenrieux: 1 rue Naupré, 5630 Silenrieux, p. +32 (0)71 633 201,
f. +32 (0)71 668 204, 1000 hl/v
107 Silly SA: 141 rue Ville Basse, 7830 Silly, p. +32 (0)68 551 695, f. +32 (0)68 568 436,
www.silly-beer.com, 12500 hl/v
108 Sint Bernardus: Trappistenweg 23, 8978 Watou, p. +32 (0)57 388 021,
f. +32 (0)57 388 071, 10000 hl/v
109 Sint Jozef: Itterplein 19, 3960 Opitter, p. +32 (0)89 864 711, f. +32 (0)89 867 419,
www.brouwerijsintjozef.be, 60000 hl/v
110 Slaapmutske (Valmistuttaja): Oefenpleinstraat 15, 9090 Melle, p. +32 (0)9 231 9386
111 Slaghmuylder: Denderhoutembaan 2, 9400 Ninove, p. +32 (0)54 331 831,
f. +32 (0)54 338 445, 80000 hl/v
112 Sterkens NV: Meerdorp 20, 2321 Meer, p. +32 (0)3 317 0050, f. +32 (0)3 315 9420,
www.sterkensbrew.be, 9000 hl/v
113 Straffe Hendrik BVBA: Walplein 26, 8000 Brugge, p. +32 (0)50 332 697,
f. +32 (0)50 345 935, www.halvemaan.be, 5800 hl/v
114 Strubbe: Markt 1, 8480 Ichtegem, p. +32 (0)51 588 116, f. +32 (0)51 582 446,
www.brouwerij-strubbe.be, 12000 hl/v
115 Timmermans - John Martin NV: Kerkstraat 11, 1701 Itterbeek,
p. +32 (0)2 569 0357, f. +32 (0)2 569 0198, www.john-martin.net, 12000 hl/v
116 Tongrinnoise: 19 rue de Boignée, 5140 Tongrinne, p. +32 (0)71 353 927,
f. +32 (0)71 200 736, 200 hl/v
117 Touffe: 141 rue de l’Ermitage, 1450 Gentinnes, p. +32 (0)71 878 244,
f. +32 (0)71 876 860, www.touffe.org, 60 hl/v
118 Trois Brasseurs: 53 rue de Rodange, 6791 Athus, p. +32 (0)63 383 172,
f. +32 (0)63 383 113, 1000 hl/v
119 Union: 7 rue Derbécque, 6040 Jumet, p. +32 (0)71 340 222, f. +32 (0)71 340 234,
www.alkenmaes.be, 280000 hl/v
120 Val De Sambre: 273 rue Emile Vandervelde, 6534 Gozée, p. +32 (0)71 562 073,
f. +32 (0)71 562 074, www.valdesambre.be, 3500 hl/v
121 Val-Dieu: 225 Val Dieu, 4880 Aubel, p. +32 (0)87 687 587, f. +32 (0)87 687 958,
www.val-dieu.com, 2500 hl/v
122 Walrave: Lepelstraat 36, 9270 Laarne, p. +32 (0)9 369 0134, 1000 hl/v
123 Van Den Bossche: St. Lievensplein 16, 9550 Sint-Lievens-Esse, p. +32 (0)54 500 411,
f. +32 (0)54 500 406, www.brouwerijvandenbossche.be, 5000 hl/v
124 Van Eecke NV: Douvieweg 2, 8978 Watou, p. +32 (0)57 422 005,
f. +32 (0)57 423 970, 7000 hl/v
125 Van Honsebrouck: Oostrozebekestraat 43, 8770 Ingelmunster, p. +32 (0)51 335 160,
f. +32 (0)51 313 839, www.vanhonsebrouck.be , 60000 hl/v
Liitteet
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126 Van Steenberge NV: Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde, p. +32 (0)9 344 5071,
f. +32 (0)9 344 5420, www.vansteenberge.com, 50000 hl/v
127 Vanuxeem (Valmistuttaja): 150 rue d’Armentierères, 7782 Ploegsteert,
p. +32 (0)56 588 923, f. +32 (0)56 587 559
128 Vapeur: 1 rue de Maréchal, 7904 Pipaix, p. +32 (0)69 662 047, f. +32 (0)69 667 132,
www.vapeur.com, 500 hl/v
129 Verhaeghe NV: Beukenhofstraat 96, 8570 Vichte, p. +32 (0)56 777 032,
f. +32 (0)56 771 561, www.proximedia.com/web/breweryverhaeghe.html,
6200 hl/v
130 Vervifontaine: 100 Vervifontaine, 4845 Jalhay, p. +32 (0)87 648 303,
f. +32 (0)87 648 303, 700 hl/v
131 Westmalle: Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle, p. +32 (0)3 312 9222,
f. +32 (0)3 312 9227, www.trappistwestmalle.be, 120000 hl/v
132 Westvleteren: Donkerstraat 12, 8640 Westvleteren, p. +32 (0)57 400 376,
f. +32 (0)57 401 420, www.sintsixtus.be, 4600 hl/v
133 Viven (Valmistuttaja): Vierscharestraat 45, 8340 Vijve Kapelle,
p. +32 (0)50 355 433, f. +32 (0)50 355 433, 25 hl/v
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Perinteisen Oluen Seura ry

Brysselin Parhaat Olutravintolat -oppaan julkaisija on Helsinkiläinen Perinteisen Oluen Seura ry. POS on vuodesta 1990 toiminut, täysin riippumaton ja vapaaehtoisvoimin toimiva kuluttajia
edustava järjestö. Se on koko Suomen kattava Olutliiton jäsenjärjestö. Olutliiton jäsenenä POS kuuluu Euroopan laajuiseen kuluttajaliittoon EBCU:un (The European Beer Consumers' Union).
EBCU:un kuuluu myös mm. Britannian kuuluisa olutliike CAMRA
(Campaign for Real Ale).
Perinteisen Oluen Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista olutkulttuuria vaikuttamalla Suomessa saatavilla oleviin ja
valmistettaviin olutlaatuihin monipuolisen, maittavan oluttarjonnan saatavuuden varmistamiseksi ravintoloissa, baareissa ja
vähittäiskaupassa. Tavoitteena on lisätä perinteisten, yksilöllistä
makua omaavien oluiden osuutta suhteessa maailmanmerkkeihin. Samalla seura haluaa tukea, kehittää ja monipuolistaa jäsentensä olutnautintoja.
Perinteisen Oluen Seuralla on ollut vilkas julkaisuperinne:
Kari Likovuoren tekemä ja hyvissä olutravintoloissa saatavilla ollut puskaradiouutislehti Olutuutiset ilmestyi vuosina 1995–97 ja
Peter Ovellin tekemä englanninkielinen Cervisia Fennica -vihkonen sahdista Finland's Indigenous Beer Culture ilmestyi 1996.
Vuonna 1997 POS tuotti monisteena Hyvän Oluen Oppaan pääkaupunkiseudun olutravintoloista suomeksi ja englanniksi, joka
vuonna 1999–2000 jalostui yli 120 sivuiseksi Suomen Parhaat
Olutravintolat 2000 -oppaaksi.
Vuonna 1997 järjestettiin Suomen toistaiseksi suurin suomalaisen oluen festivaali, Olutkatselmus, yhdessä Pienpanimoliiton
ja Ravintola Vanhan kanssa.
Vuoden 2001 syksyllä aloitti Internetissä Perinteisen Oluen
Seuran olutportaali POSbeer.org (http://www.posbeer.org/).

Jos Perinteisen Oluen Seuran jäsenyys on alkanut kiinnostaa, jäseneksi pääset täyttämällä oheisen hakemuksen tai lähettämällä
vastaavat tiedot alla oleviin osoitteisiin. Kun jäsenyys on hyväksytty, saat jäsenmaksulomakkeen (jäsenmaksu vuonna 2002 oli
12,50 euroa) ja ensimmäisen jäsenkirjeen. Enemmän meistä löydät veppisivulta http://www.posbeer.org/yhdistys/.
PERINTEISEN OLUEN SEURA –
JÄSENHAKEMUS

Nimi
Osoite

Puhelin
Sähköposti

Kerro hiukan itsestäsi ja siitä miksi haluat jäseneksi.

Lähetä hakemus osoitteella:
Perinteisen Oluen Seura ry
c/o Harri Ahola
Espoonlahdentie 16 a
02360 Espoo
tai sähköpostilla: hallitus@posbeer.org.
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