Regionaal Landschap Groene Corridor vzw stelt voor

Kαtǝr
Een Natuurlijk Amberbier van de Brabantse Kouters
Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) heeft een nieuw bier ontwikkeld naar aanleiding van
haar 10-jarig bestaan in 2015. Het bier kwam tot stand in samenwerking met microbrouwerij ‘Den
Triest’ uit Kapelle-op-den-Bos.
Waarom de keuze voor bier? Bier heeft, via de grondstoffen die in het bier verwerkt worden, een
duidelijke verwijzing naar de verschillende thema’s waarrond RLGC werkt: water (poelen), graan
(landbouw) en hop (de teelt is cultuurhistorisch verbonden aan onze regio).
De naam ‘Kαtǝr’ is een dialectische knipoog naar de vele ‘kouters’ die onze streek rijk is. Een kouter is
een grote open akker. Vaak is deze gelegen op hoger gedeelte van een gemeente.
Het amberkleurige bier is echt een typisch bier uit het Noordwesten van Vlaams-Brabant. Het
amberbier, beter bekend als ‘Speciale Belge’, was een bier dat in de jaren 20 van de 20e eeuw een
strijd begon tegen de opmars van de pils-bieren. In de regio van RLGC waren het de gekende
brouwerijen ‘De Smedt’ (Opwijk) met de ‘Op-ale’, ‘Van Ginderachter’ (Merchtem) met de ‘Ginder Ale’ en
nu nog ‘Palm’ (Steenhuffel) met ‘Palm’. Vele jaren hebben deze brouwerijen stand gehouden en was er
zeker een gelijke verkoop van amber- en pils-bieren.
Maar zoals vaak bij trends kwam er ook in de bierwereld een nieuwe rage: het zoetere bier, samen
met de opkomst van zoete frisdranken en het verbod van alcohol voor minderjarigen. Hierdoor
geraakte het amberbier een beetje in de vergetelheid.
Als we nu de trends in het buitenland bekijken, zien we echter dat de amberbieren opnieuw een
opmars maken. Wie kent er niet de Ale’s uit England of Amerika (een bierland met zeer veel nieuwe
brouwerijen)? De laatste jaren zijn er ook in Italië en Spanje amberbieren die hoge toppen scheren.
In België is er ook opnieuw meer interesse voor de gehopte bieren en dit vooral dankzij de vele nieuwe
kleine microbrouwerijen. Hopelijk kunnen zij ook mee de amberbieren terug op de kaart krijgen. Wij
hebben alvast het goede voorbeeld gegeven en het amberbier duidelijke hoptoetsen meegegeven.
Schol!
Marc Struyf, Brouwer Microbrouwerij Den Triest & het RLGC-team
Een fles Kαtǝr kost 7,00 euro. Per fles gaat er 1,00 euro naar de terreinwerking van RLGC!
Flessen zijn te koop tijdens de activiteiten van RLGC en op het secretariaat in Vilvoorde
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