Nieuwe Nederlandse Stout

Duits & Lauret Speciaalbieren
Duits & Lauret is de naam van een nieuwe brouwerij uit de
provincie Utrecht. D & L streeft ernaar om kwaliteitsbier op
de markt te zetten en start gedurfd met een stout als eerste
bier. PINT kreeg de primeur en mocht tijdens de Week van de
Smaak de Duits & Lauret Stout laten proeven.
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Hun website www.duitslauret.com prijst hun bier aan als 'Speciaalbieren
van superieure kwaliteit'. Duits & Lauret Stout is voor Nederlandse begrippen zeker geen alledaags bier. Toch denken Daniëlle en Marco dat het
met zijn complexe smaak een grote groep liefhebbers zal aanspreken. Het
is een bier dat erg goed te gebruiken is bij de maaltijd; zowel als begeleider
maar zeker ook als ingrediënt.
Duits & Lauret Stout is een zeer complex, donker en vol smakend bier.
In de geur zijn onder andere koffie en donkere chocolade goed te onderscheiden. Het bier heeft duidelijk geroosterde accenten en een mooie

Daniëlle Duits en Marco Lauret zijn
nu ongeveer twee jaar samen actief
aan het brouwen. Marco is een echte
bierfreak en bijvoorbeeld jurylid bij
bierkeuringen zoals op het PINT Bokbierfestival. Hij is een ervaren amateurbrouwer. Daniëlle is liefhebster van
gastronomisch hoogwaardige producten met een passie voor het terughalen van oude, authentieke smaken. Zij
vonden elkaar in het ontwikkelen van
bijzondere, niet alledaagse bieren. Met
een mobiele brouwinstallatie van ongeveer 60 liter begonnen zij met grote
regelmaat nieuwe bieren te brouwen,
voornamelijk in het Utrechtse Tienhoven. Verschillende malen liet Marco
deze bieren op de bierproefavond van
PINT in Jan Primus proeven waar hij
de nodige feedback ontving.
ACHTERGROND
Daniëlle (psycholoog/hoofd behandeling) en Marco (fysiotherapeut met
een eigen praktijk) brouwen naast hun
drukke banen. Deze totaal andere bezigheid zien ze als een perfecte ontspanning ten opzichte van hun reguliere werkzaamheden.
Altijd al had Marco een neus voor goede bieren. Hij heeft de wereld
rondgereisd om kennis te maken met lokale bieren en zo zijn referentiekader uit te breiden. Terug in Vleuten past hij de opgedane inspiratie
en kennis toe bij creëren van nieuwe brouwsels. Daniëlle is daarbij een
perfecte aanvulling met haar passie voor smaken. Met haar kennis van
producten die zij (deels) aan huis verbouwt (zoals hop, oude aardappelrassen, oude appelrassen, vergeten groenten en honing van eigen bijen)
vormt zij een prima match met Marco. Samen zoeken zij de beste smaaksamenstellingen uit.
PROEFBROUWERIJ
Inmiddels zijn Duits en Lauret vanuit deze gemeenschappelijke hobby
het professionele pad op gegaan. Als mogelijke opstap richting een grotere eigen brouwerij hebben D & L samenwerking gezocht met Saskia
Waerniers en Dirk Naudts van de 'Proefbrouwerij' in Lochristie. Zij hebben hun meest beproefde bier, de Stout, daar als eerste grootschalig laten
brouwen.
Die Duits & Lauret Stout is tijdens de Week van de Smaak in Utrecht op
de markt gebracht. Op 24 september kregen de deelnemers aan de bierwandeling langs Utrechtse brouwerijen van het Gilde Utrecht al een voorproefje van deze Stout tijdens de PINT-proeverij in café Derat.
D & L zetten hoog in.

bitterheid. Het bier combineert uitstekend met bijvoorbeeld oesters of pittige, Oosterse gerechten, of met desserts waarin chocolade of gedroogde
vruchten verwerkt zijn. Duits & Lauret Stout is een bier van hoge gisting
met een alcoholpercentage van 6,5 procent, gebotteld in een 0,75 liter fles.
Zij merken dat ook veel voorheen niet-bierdrinkers het erg kunnen waarderen nadat ze hun angst voor een dergelijk donker, bijna zwart bier, opzij
hebben gezet.
Het is hun ambitie om het assortiment de komende jaren uit te breiden
met een aantal kwalitatief hoogwaardige producten. Er is inmiddels een
volgende bestelling van de Stout bij de 'Proefbrouwerij' geplaatst. En er
wordt op dit moment hard gewerkt aan een tweede bier. Er zijn inmiddels
enkele zeer succesvolle proefbrouwsels gemaakt van een Blond.
Het wordt een zeer hoppig blond volmout bier van ongeveer 6.5 procent
alcohol. Een beetje in de richting van een Saison. Gebrouwen met zowel
bitterhoppen als aromahoppen (Europese vastelandsoorten zoals Spalt).
Dit uitgesproken hoppig en fris bier dat waarschijnlijk in het vroege voorjaar van 2010 op de markt komt zal ook veel culinaire mogelijkheden bieden.
De Stout is te bestellen via de website www.duitslauret.com, maar ook bij
een toenemend aantal cafés, restaurants en gespecialiseerde bierwinkels
met name in de regio Utrecht. •
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