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Presentatie : 

Geroen 
Van Steenbrugge



  

Abdijbieren

Geroen is lid van Zythos.
Zythos (opvolger van de Objectieve 
bierproevers) is een vereniging die 
tot doel heeft de biercultuur te

promoten. Hiernaast hun
tijdschrift (nr 36).
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Men is blijkbaar nogal wat volk verwachtend (24 man).



  

Abdijbieren

Trappistenbier, of kortweg Trappist, is bier dat door trappisten, 
monniken van de orde der cisterciënzers, wordt gebrouwen. 
Het is dus geen biersoort, zoals vaak wordt gedacht, maar 
een omschrijving van de herkomst ervan. De naam "Trappist" 
is afgeleid van La Trappe, één van de stichtende abdijen van 
de trappistenorde in Frankrijk.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trappisten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Notre-Dame_de_la_Grande_Trappe
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De Trappisten 

Bier Abdij

Achel Abdij van Achel (BE)

Chimay Abdij Notre-Dame de Scourmont (BE)

Engelszell Stift Engelszell (AT)

La Trappe Abdij Koningshoeven (NL)

Orval Abdij Notre-Dame d'Orval (BE)

Rochefort Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy (BE)

Westmalle Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (BE)

Westvleteren Sint-Sixtusabdij (BE)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Achel_%28bier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Achel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chimay_%28bier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Notre-Dame_de_Scourmont
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelszell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stift_Engelszell
http://nl.wikipedia.org/wiki/La_Trappe_%28bier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Koningshoeven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orval_%28bier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Notre-Dame_d%27Orval
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rochefort_%28bier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Notre-Dame_de_Saint-R%C3%A9my
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westmalle_%28bier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Westmalle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westvleteren_%28bier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Sixtusabdij_van_Westvleteren
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Abdijbieren zijn bieren die verbonden 
zijn met een kloostergemeenschap. 
Deze verbinding is ofwel officieel 
erkend, waarbij het bier voldoet aan 
de reglementen, of niet. Indien het 
voldoet aan bepaalde regels is het 
meestal een Erkend Belgisch 
Abdijbier.
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Het oudste abdijbier is 
ontegensprekelijk "Witkap".
Het werd reeds tijdens het 
interbellum gebrouwen te 
Brasschaat door Hendrik 
Verlinden, die als brouw-
ingenieur gewerkt had bij
de paters te Westmalle.

Het bier kreeg de benaming Trappistenbier 
mee met de stilzwijgende toestemming van 
de abdij...



  

Abdijbieren
Er werden 6 bieren getest door de aanwezige 
KWB-leden. De volgende bieren werden getest :

1. Leffe blond

2. Tongerlo blond

3. Petrus Aged Pale

4. Ename dubbel

5. Kerstpater

6. Bornem Tripel



  

Abdijbieren
De abdij van Leffe werd in 1152 gesticht 
door de Norbertijnen van Floreffe.

In 1952 kwamen de toenmalig abt van de 
heropgerichte noodlijdende abdij, Cyriel Nys, 
brouwerij Lootvoet uit Overijse tot een 
overeenkomst om abdijbier met de naam Leffe 
te gaan brouwen in de brouwerij van Lootvoet.

In 1954 al werd Brouwerij Artois (Interbrew) 
hoofdaandeelhouder van Lootvoet. 
De productie werd in 1977 overgeheveld naar 

Brouwerij Grade in Mont-Saint-
Guibert, tot de sluiting in 1996.
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Het bier wordt gebrouwen in Brouwerij Haacht, 
te Boortmeerbeek in overeenkomst met de 
Abdij van Tongerlo in Tongerlo. 

Blond, koperkleurig bier met een 
alcoholpercentage van 6% en een densiteit van 
15° Plato. Brouwerij : Haacht

Prior Tongerlo, beste blonde abdij- en 
trappistenbier van Europa, World Beer Awards 
2011.

Australian International Beer Awards 2012 - Bronzen 

medaille voor Tongerlo Blond in de categorie 
Belgian & French Style Ale - Abbey Blonde
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Petrus Aged Pale
uitzicht: helder, blond, flauw schuim, zoals 
alle oud bruine bieren niet hergist maar wel 
gesatureerd 
geur: zurig, hout, ook wat stalgeur doet 
denken aan lambik 
smaak: zurig, zacht met tikkeltje azijnzuur 
afdronk: droog en vrij kort; een boterham-
men-smaak blijft wat op het gehemelte 
hangen 

wordt uitsluitend met bleke mout gemaakt
Het bier rijpt op calvadosvaten die geïmporteerd worden uit het 

Franse Brive-la-Gaillarde.
het eerste 'bleke' roodbruine bier na twintig maanden 
rijping -  7,3 vol. % alc (Brouwerij : Bavik)
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Ename dubbel
Het kleurt donkerroodbruin, de schuimkraag 
is opnieuw romig, stabiel en zeer fijnmazig. 
Het geurt naar karamel, gebrande mout, 
bittere chocolade, alcohol en gezoet fruit. In 
de smaak overheerst karamel en bitter van 
gebrande mout en hop. De laatste kleuren 
de nasmaak in, zodat ook deze Dubbel 
droog afrondt. Enkele esterige aroma's 
doen denken aan wat zwaarder fruit (vijgen)
Alcoholgehalte: 6,5% vol alc.

Brouwerij : Roman
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Kerstpater
donkerbruin kerstbier met een 
alcoholpercentage van 9% 

Plato: 18.00  °P

Brouwerij : Van den Bossche 
(St Lievens Esse)
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Bornem Tripel
Abdijtripels zijn meestal blond of lichtamber 
van kleur. De Bornem Tripel is hoppig en 
vol van smaak, zacht in de mond, met een 
uitstekende zoet-bitter balans, een 
aangename geur en een mooie 
schuimkraag. En tenslotte een lange 
nasmaak om ten volle van na te genieten.
Een 'tripel' betekent dat de brouwer 
driemaal zoveel malt in de brouwketel 
gebruikt als voor een gewoon bier. 
9 % volume alcohol

Brouwerij : Van Steenberge (Ertvelde)
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Resultaat van de smaakproef :

1. Kerstpater
2. Bornem Tripel
3. ex-aequo Petrus Aged Pale en Tongelo Blond
5. ex-aequo Ename Dubbel en Leffe Blond

Nadien werden nog de volgende bieren geproefd :
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Maredsous Bruin

Maredsous Bruin is een diepbruine 
bourgognekleurig abdijbier van hoge 
gisting.
Aroma: licht karamel, cacao, vijgen, 
rozijnen, hints van vers knapperig brood, 
hop bitterheid.
Zeer evenwichtige smaak met mout 
zoetheid en alcohol, zoete rozijnen en 
gist,subtiele vleugjes donkere vruchten, 
chocolade en karamel
Alcoholgehalte: 8 % vol.

Brouwerij : Duvel (Moortgat)
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Affligem Blond

Uitzicht: Helderblond met uitbundig wit 
schuim.
Smaak en afdronk: Fruitig aroma met 
zoetig trekje. Lichte smaakaanzet met 
aangenaam bittere afdronk.
Alcoholgehalte: 7 vol. % alc

Affligem Blond is door de jury van de 
European Beer Star-competitie bekroond 
met een gouden medaille in de categorie 
'Belgian Style Ale' in 2008

Brouwerij : De Smedt uit Opwijk (Heineken)
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Guldenberg Tripel

Donkerblond van kleur en gemaakt van 
bleke mout en met toevoeging van 
kandijsuiker. Heeft een unieke smaak en 
een perfect evenwicht tussen zoet en 
bitter. Het aroma is zeer hoppig door dry-
hopping.De smaak heeft een zoetige 
aanzet met toetsen van banaan en appel.
de nasmaak is bitter en blijft aangenaam 
lang hangen.
Alcoholgehalte : 8,5%

Brouwerij : De Ranke (Dottenijs)Brouwerij : De Ranke (Dottenijs)
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St Martin Brune

Dit bier viel zeer in de smaak.Op 26 /02/2001 
kreeg de brouwerij de toelating om de naam 
van de Abdij van Saint-Martin te gebruiken 
voor hun nieuw bier. Daarbij kregen ze ook de 
toelating om de reproductie van het glasraam 
te gebruiken op hun etiket.
Alcoholgehalte : 8%

Brouwerij : Brasserie Brunehaut
Rue des Panneries, 17
7623 Brunehaut (Rongy)
Marc-Antoine De Mees is eigenaar en spreekt 
nederlands.



  

Abdijbieren
Zythos voerde onlangs, in de afdeling Waregem, een blinde 
smaakproef uit van 12 blonde abdijbieren :

Resultaat van deze smaakproef :

1. Affligem blond
2. Ename blond
3. Grimbergen blond
...
12. Leffe Blond

Zelfs een aanwezige vertegenwoordiger van Interbrew moest
 toegeven dat Leffe het slechtste bier was uit de test ...
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Bierbrood gebakken door :

Bakkerij Delecta
Jozef Duthoystraat 78 8790 Waregem
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Is het waar dat Leffe 
vroeger veel beter 
was dan dat dit nu 
het geval is?

Jammerlijk genoeg 
wel ….
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Dat smaakt naar meer
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Ik denk dat het vat vol is
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Misschien een tip voor de feestdagen

BAPAS, 
Belgische Biertapas 
(Standaard Uitgeverij)

Karl Van Malderen

ISBN :978 90 02 240133
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1. Bier is goed tegen hartinfarcten 
Een bierdrinker loopt 40 tot 60 procent minder risico op een hartinfarct 
dan geheelonthouders. Een halve liter bier per dag geldt als maatstaf. 

2. Bier beschermt je tegen een beroerte 
De bestanddelen van bier voorkomen dat je bloed gaat klonteren. 

3. Bier is goed voor je bloeddruk. 
Artsen uit Nederland en van de universiteit van Harvard hebben 
aangetoond dat een gematigd bierverbruik je bloeddruk onder controle 
houdt. 

4. Bier kan diabetes verhinderen. 
Bierdrinkers hebben zelden te kampen met suikerziekte (diabetes

 mellitus). 



  

Abdijbieren
5. Bier verbetert je geheugen 
Bierdrinkers maken minder kans op Alzheimer en dementie. 

6. Bier bezorgt je stevige knoken 
Bier heeft een positieve invloed op je beendergestel en beschermt 
tegen osteoporose. 

7. Bier laat je langer leven 
Wie een of twee glazen bier per dag drinkt, leeft langer. 

8. Bier is goed tegen diarree 
De microculturen in bier bestaan uit azijn- en melkzuren. Deze stoffen 
beperken de cultuur van darmkiemen die diarree veroorzaken. 
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9. Bier helpt tegen stress 
Vorsers van de universiteit van Montreal hebben vastgesteld dat een 
paar glazen bier per dag de druk op het werk doen afnamen. 
Niet-drinkers zouden met meer stress te kampen hebben. 

10. Bier voorkomt nier- en galstenen 
Finse onderzoekers beweren dat het magnesiumgehalte in een halve 
liter bier het risico op nierstenen met 40 procent doet afnemen. 

11. Bier helpt tegen slaapstoornissen. 
Hop is een natuurlijk kalmeringsmiddel. 's Avonds een glas bier 
drinken blijkt een afdoend slaapmiddel te zijn. 

12. Bier kan je beschermen tegen kanker 
Bier bevat polyfenolen die de groei van tumoren in toom
houden. 
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13. Bier zorgt voor een reine huid 
Bepaalde vitaminen in bier regenereren de huid en zijn goed voor de 
opbouw van pigment. Je huid wordt gladder en meer flexibel. 

14. Bier is goed tegen verkoudheden 
Wie warmt bier drinkt, is minder snel verkouden. Warm gerstenat 
bevordert de bloedsomloop en de ademhaling, helpt tegen 
gewrichtspijn en versterkt je immuunsysteem. Tip: verwarm een fles 
water in een bain-marie en leng aan met vier lepels honing. 

15. Bier beschermt zwangere vrouwen 
Een gebrek aan folic-zuur (een vitamine van de B-groep) kan een 
oorzaak zijn van vroeggeboorte en misvormingen van de foetus.
Een liter bier bevat meer dan onze dagelijkse behoefte. 

Alcoholvrij bier is bijgevolg een aanrader voor zwangere
vrouwen. 
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16. Bier scherpt de eetlust aan 
De bestanddelen van hop, het koolzuur en de alcohol in bier 
stimuleren de spijsverteringssappen en stimuleren de eetlust. 

17. Bier voorkomt maagzweren 
Anderhalve liter bier per week remt de aangroei van bacteriën 
(helicobacter pylori) die een ontsteking van de maagwand kunnen 
veroorzaken waardoor het risico op maagzweren afneemt. 

18. Bier is een snelle dorstlesser 
De bestanddelen van bier zorgen er voor dat je dorst sneller gelest 
wordt dan wanneer je een glas helder, fris water drinkt. 
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19. Bier helpt je afvallen 
Studies tonen aan dat mensen die - weliswaar met mate - bier drinken, 
minder overgewicht vertonen dan niet-drinkers. 
Bier bevordert immers de stofwisseling. Een glas bier bevat bovendien 
minder calorieën dan bijvoorbeeld eenzelfde hoeveelheid appelsap. 

20. Bier zorgt voor mooier haar 
Bier bevat mineralen en vitaminen die je haar verzorgen. Een 
'bierspoeling' geeft je haar meer kracht en volume. 
En geen paniek: de biergeur is na enkele minuten vervlogen. (eb) 

bier drinken is gezond
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