DUitS & LaUfgt

door Kees van Kuitenburg

Duits & Lauret winnaar van het etiket van het jaar

Duits & Lauret in

Daniëlle Duits en Marco Lauret kijken met genoegen terug op het
jaar 2013 dat veel voor het tweetal in petto had. De brouwerij uit

Daniëlle Duits zegt het wat lachend

Vleuten won de door BAV uitgeschreven wedstrijd om het mooiste
etiket (Tevreden) van dit jaar. ZaÍen zij vorig jaar brj de top-drie,

prijzenkast aanschaffen". Niet

nu wezen de leden en daama de jury het etiket Tevreden aan als het
mooiste. ,,Wij hoopten er dus al op", merkt Daniëlle op.

,,Geweldig dat we dit keer de eerste prijs kregen. Een hoogtepunt
voor ons diÍ jaar, daÍ al zoveel voor ons in petto had". De jury
bestond uit: Leo van Geet (etiketkenner), Jaap Hulshof (Grolsch),
Gerard Velders (redacteur Pint) en Jeroen-Carol Visser (voorzitter
Pint). Het etiket Ter Coulster Dubbel van Heyloo Brouwerij
(Heiloo) werd tweede en de Dubbelbok van Klein Duimpje uit

de

prijzen

,,We mogen wel een

nleuwe
l!r

zo maar een losse opmerking
want de Tienhovense en haar
collega Marco Lauret wonnen

niet alleen de prijs van

het
§

mooiste etiket van het jaar.
de wedstrijd die jaarlijks door
de BAV wordt uitgeschreven,

rÍ
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maar wonnen ook nog twee
Ë

intemationale prijzen voor hun bier.
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Hillegom eindigde als derde.

In de Japanse hoofdstad

Tokio won de Winterstout

bij

de

Intemational Beer Competition een zilveren medaille. Het bier was
ingeschreven in de categorie sterkere stout soorten. Een tweede
zilveren medaille viel de brouwerij ten deel in Belgie tijdens
Brussels Beer Challenge. De prijs was voor de op houtgerijpte
rook dubbelbock.

Brouwerij Duits & Lauret
Ondanks de prijzen die er dit jaar richting Vleuten gingen gaan
Daniëlle Duits en Marco Lauret rustig verder met hun activiteiten.
Volgend jaar bestaat de brouwerij v1f jaar en komt er een
jubileumbier op de markt. Het wordt een sterk blond bier van
8,5 procent met aromatischer hopsoorten. ,,Een §pisch Duits &
Lauret-bier ", veftelt Marco.
Een naam is er nog niet voor het bier. Daarom worden
bierlieÍhebbers gevraagd om mee te denken en een naam voor het
bier in te sturen. Voor de winnaar is een prijs beschikbaar. Wat dat
wordt daar buigen de twee brouwers zich nog over.
De naam van het bier kan worden gestuurd naar Brouwerij Duits
& LaweÍ, info@duitslauret.com De sluiting van de prijsvraag is
eind februari.

Zowel Daniëlle als Marco zijn zeer te spreken over het succes.
Vooral ook omdat het initiatief van BAV in de bierwereld op prijs
wordt gesteld, gezien de animo die er is bij de collega's om een
van hun etiketten in te zenden voor de wedstrijd. ,,Als ik bier kom
afleveren in een slijterij of cafe word ik geluk gewenst met deze
mooie prijs", vertelt Daniëlle. ,,Dat is erg leuk om mee te maken".

Nadrukkehjk wijzen de twee er op dat ook de bedenker van het

De brouwers zijn ook druk bezig met het zoeken van

etiket, Joni Nelis, en ontwerpster PetraGryzen in het succes delen.
Daniëlle, George Nelis en Marco leverden de tekst en Han Hidalgo
een bij het bier behorend vegetarisch recept. Joni is de dochter van

locatie voor hun brouwerij. ,,We zijn er druk mee en hopen ergens
in Utrecht een geschikte locatie te vinden. Dat kan heel snel gaan,

een

,,maar we nemen geen overhaaste stappen", aldus Marco Lauret.

George Nelis uit Culemborg.
Nelis is vooral bekend als de Trappistenwandelaar. Sinds enkele
jaren wandelt de Culemborger langs de trappistenbrouwerijen in
Nederland en België. In het komende jaar vervolgt hij zijn tocht
in Oostenrijk naar de trappistenbrouwerij in Engelszell en ook het
nieuwe Trappistenbrouwerij Maria Toevlucht rn Ztndert wordt in
2014 aangedaan. Dus zit er voor de verzamelaars ook weer een

etiket in het verschiet

Het bijzondere van het bier Tevreden is dat een deel van de
opbrengst naar een goed doel gaat. Dat zijn de organisaties van
To Walk Again en Spieren voor Spieren. Het eerste jaar werd
een bedrag overgemaakt van ongeveer € 2000. De slijterijketen
Mitra heeft zich net als vorig jaar weer verbonden aan de actie.
,,Tevreden was vorig jaar en ook dit jaar in alle ruim 200 shjterijen
van Mitra verkrijgbaar. Inmiddels is er al ongeveer € 1800 binnen

voor Spieren voor Spieren. Dat is niet het eindbedrag want er komt
nog u'el rvat bimen in de komende tijd", vertelt Marco Lauret over
het resultaat van de verkoop van het bier.
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