PERSBERICHT
Noteer je bierbelevingsmomenten
in het Belgisch Bier Logboek
Bierliefhebbers kunnen hun proefervaringen en unieke belevingsmomenten rond een
heerlijk glas bier voortaan kwijt in het Belgisch Bier LogBoek. Vijftig proefformulieren,
diverse suggestielijstjes en tal van weetjes over bier brouwen en proeven, nemen
zelfs de beginnende bieramateur mee op een ontdekkingsreis doorheen de
Belgische biercultuur.
In het Belgisch Bier LogBoek licht bierjournalist Geert Van Lierde op een bondige wijze het
brouwproces en de indeling van de Belgische bierstijlen toe. Daarna volgt een hoofdstukje
met tips rond schenken, ruiken, proeven en genieten van bier. Je verneemt hierin onder
meer hoe je een 75-cl.-fles moet uitschenken, wanneer je overdag best proeft en welke foute
smaken occasioneel kunnen voorkomen. Gewapend met die informatie kan je beginnen aan
je expeditie in bierland.
Op proefformuliertjes kan je keurig neerpennen welk bier je waar geproefd hebt. Je kan
onder andere aanvinken of je bier van het vat, uit de fles of de thuistap hebt geproefd, of het
met hergisting of ongefilterd was dan wel of het heeft gerijpt op hout. In het tweede luik van
het proefformulier beoordeel je schuim, uitzicht, aroma, smaak, mondgevoelen en nasmaak.
Je vindt hierin eenvoudige omschrijvingen zoals neutraal, zoet, zuur en bitter die beginnende
proevers op weg helpen, evenals meer gedetailleerde beschrijvingen zoals nootachtig,
gebrand, vineus, sprankelend of droog. Verder kan je het bier een eigen beoordeling en
sterrenkwotering geven. Ook is er ruimte voorzien om het belevingsmoment te duiden, in
welk gezelschap je hebt genoten of hoe fijn de proefsessie wel was.
Achteraan het Belgisch Bier LogBoek vind je lijsten met internetadressen van brouwerijen,
bierfirma’s en bierspecialiteitencafés. Een kalender vermeldt de belangrijkste
bierevenementen in België. Tot slot krijg je een suggestielijst van 170 bieren die je de
verscheidenheid en de uniciteit van de Belgische biercultuur tonen.
Het Belgisch Bier LogBoek werd uitgegeven
door Morton, Diaz en Cook, bekend van onder
andere de Globetrotter-, Carnet de Table- en
Fiets & Wandel-zakboekjes. De eerste uitgave
van het Belgisch Bier LogBoek gebeurde in
samenwerking met Prik&Tik, een keten van 68
gespecialiseerde drankenwinkels die focussen
op Belgische speciaalbieren.
Het 192 pagina’s tellende Belgisch Bier LogBoek
kost 8,95 euro en is enkel verkrijgbaar bij
Prik&Tik.
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