Wijn– en Biermakersgilde ‘t Vaatje
Grote Snijdersstraat 97
9280 Lebbeke
Rekeningnr.: I

BAN: BE 72 7835 3089 7316
BIC: GKCCBEBB

Secretariaat:

Penningmeester:

Katrien De Geest

Eddy Van den Abbeel

Vondelstraat

Buisstraat 65

9280 Lebbeke

9200 Dendermonde

Gildewijnmakers:

Bar:

Frans De Block

Janssens Benny

Open op vrijdagavond van
20u00 tot 24u00 en op
zondagochtend van 10u00
tot 13u00

Gildebrouwers:

Materiaal:

Marc De Bondt

Te bekomen in de gilde
tijdens de openingsuren
van de bar of na telefonische afspraak met Eddy
Van den Abbeel
(0473/44.38.66.)

De Brucker Eddy

Frans De Block

Redactie ‘t Blaadje van ‘t
Vaatje:
Eddy Van den Abbeel
Frans De Block
Geert De Rijcke
Freddy De Block
David Moens
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Gebruik van de lokalen:
Enkel voor trouwe leden
Voor info en reservatie zich
richten tot Eddy Van den
Abbeel (0473/44.38.66.)
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Er mag al eens gelachen worden
LIEFDE
Gerard komt terug uit ziekteverlof !
De collega’s vragen uiteraard hoe het
gaat.
Wel zegt Gerard: voor mij was het
een ongelooflijke ervaring.......

Mag ik eens dansen met uw vriendin ?
Past op, ik goa eu lief ne kier tegen
mijne zielee trekken
ongedame, wat heeft u een mooi bhtje aan
Jawadde, gij klein spuuk, es da ne
schuune loezekabba diede gij aan et

“Hoe kan zo”n zware ingreep en lange Ik heb geen centen meer
In mijn slekkestekker zit er gien balrevalidatie een ongelooflijke ervaring
len ne mier
zijn ???”
Wel zegt Gerard,nu heb ik pas begre- Kijk eens wat een lange benen die
schoonheid heeft
pen,hoezeer mijn vrouw van mij
Ow zeker moatse, ge moet ne kier
houdt.
Als de postbode, de slager of de bak- kijken doar, dienen eksternest hangt
ker aanbelden , kon ze het niet laten uuge in de buum zulle
haar vreugde uit te schreeuwen...........
“Mijne man is thuis, mijne man is
thuis.............”
.Hoe

zeg je in 't Gents

Dag juffrouw, mag ik een boterham
met ham en eentje met hoofdvlees ?
Hee loetse, geef ne kier nen botteram
mee espe en ienen mee uuflakke
Ik vrees da’k een beetje dronken ben
'k Geluuve da'k een stuk in mijn valieze hè
Waw, die dame heeft een wel indrukwekkende boezem
Jawadde, da wijf ee veel volk in de
stoase
Let op makker, of ik geef u een pak
rammel
Past op appeltsoeze, of ik geef eu nen
trok in euwe living da al euw meubels
schief stoan
U bent toch niet met mijn voeten aan
het spelen, hé ?
Eee moat,18ge zijt er toch nie mee aan
't rammelen hé ?

Mijn echtgenote heeft een veel te kort
rokje aan
Mijn treeze luupt were mee guul eur
fuure bluut

Noteer nu al in uw agenda
Zondag 01 januari

BAR GESLOTEN

Zaterdag 21 januari 20u00

NIEUWJAARSRECEPTIE

Alweer de 3° zaterdag van het nieuwe jaar en dan zijn vanaf 20u00 alle leden
opnieuw welkom voor onze jaarlijkse receptie.
Met plezier vergasten we iedereen op lekkere hapjes en drankjes ...
En we gaan dit extra verzorgen aangezien we 35 jaar bestaan!
Voor deze gelegenheid zorgen we ook voor koffie en taart.
Gratis tot 22u00. Nadien , zoals steeds, alles aan schappelijke prijzen.
Klaargemaakt door Geert en C° zal het allemaal weer héél lekker zijn.
Natuurlijk kunt u ook uw lidgeld betalen en weer met uw unieke lidkaart
gaan pochen bij niet-leden.
En onze voorzitter Erik zal, naast zijn nieuwjaarswensen, al één en ander toelichten over wat er al op stapel staat voor 2017.
Dus ... komen hé!

Zondag 5 februari 14U00

WINTERWANDELING

Naar goede gewoonte trotseren we weer de winterkoude voor een fikse wandeling. Deze keer blijven we in de buurt.
We verzamelen aan ‘t VAATJE en volgen het Lietbeka pad voor zo’n 10 km.
Onderweg komen we leuke stukjes Lebbeekse natuur tegen alsook verschillende locaties waar vroeger historische boerderijen gestaan hebben.
Tussendoor een hartverwarmende stop en, natuurlijk zijn er bij de terugkeer
in onze bar pannenkoeken met koffie en nog meer van dat gesneukel .
Voor 5 eurokes kunt ge niet sukkelen.
Wel inschrijven in de bar tot 29 januari. En dan komen ook hé!

Vrijdag 10 en 17 februari 20u00

BROUWCURSUS theorie.

Ja, een klassieker in ons activiteitenprogramma.
Frans DB zal aan de hand van lichtbeelden en met handen en voeten het
brouwproces uit de doeken doen.
Werkwijze, verschillende recepten, proevertjes, het zelf maken van enkele
toestellen, het komt allemaal aan bod!
Nadien volgt nog een brouw-dag.
Tijdens de brouwmarathon kunnen de deelnemers ook ervaring opdoen.

Inschrijven tot en met vrijdag 3 feb. Door betaling van 20 euro in de bar.

Vrijdag 24 februari 18u00

HARINGBAK

4 zijn w’er weer mee. En zo’n beetje een traditie.
Voilà, daar
Ne lekkeren bakharing met pellepetat en ajuinsaus. Na de verfijnde menuutjes van de feestdagen nu eens ferme boerenkost.

Warme appelwijn.
Appelwijn, Kaneelstokje, Kardemompeulen
Verwarm in een grote pan 1 liter appelwijn met 1 kaneelstokje en wat kardemompeulen. Overdrijf niet met de kardemom, het is nogal opdringerig. Vier,
vijf volstaat voor een eerste test.
Laat vooral niet koken, dat is zonde van de alcohol!
Ook lekker met appelcider.
Wil je lhet iever alcoholvrij? Verwarm dan appelsap. Of persensap, dat kan
ook natuurlijk

Zopie
Zopie is de drank die vroeger bij het schaatsen in kraampjes met ‘koek en
zopie’ langs de kant werd aangeboden in Nederland.
1 liter (bok)bier, 100 ml rum, 2 eieren, 125 g bruine basterd, 1 kaneelstokje,
2 kruidnagelen, 2 schijfjes citroen ...
In sommige recepten wordt ook nog een stukje foelie en een draadje saffraan
meegekookt.
Doe het bier met het stokje kaneel, de kruidnagelen en de schijfjes citroen in
een pan en verwarm het en laat het ongeveer 20 minuten koken. Klop de eieren met de suiker. Voeg dit mengsel al kloppend bij het hete biermengsel.
Haal van het vuur af. Voeg de rum toe.

Warme Winterbier
2 liter bier, bv. Pilsener, maar ook abdijbier mag, 2.5 dl whiskey, 125 gr suiker, 1 eetlepel nootmuskaat, 3 eieren
Bereidingswijze:
Verwarm het bier met de suiker en de nootmuskaat, maar laat het niet koken. Klop de eieren los en voeg er voorzichtig het warme brouwsel aan toe.
Goed doorroeren. Voeg er daarna de whiskey aan toe. Voor het serveren een
paar keer van het ene in het andere glas overgieten voor een mooie schuimkraag.

Hangmans Blood
Dit is beestig, alleen voor gevorderden. Dus mannekes: voorzichtig! Het is de
Long Island Iced Tea onder de bier cocktails.
Het recept: 1 deel gin, 1 deel bruine rum, 1 deel Ierse whiskey, 1 deel brandy, 1 deel port, 5 delen Guinness, 4 delen brut champagne. Nazdrovje! En,
drink dit in de buurt van zetel of bed ... Succes!
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WEEKEND UITSTAP VAATJE 2017;
22 - 23 - 24 September.
We trekken er weer goedgezind op uit en gaan Luxemburg en omstreken verkennen. We logeren evenwel net over de grens in Duitsland, in de Süd Eiffel.
We verblijven in hotel KOCH SCHILT in Irrel (D). Die jongens en meisjes gaan
ons vertroetelen in half pension met ontbijtbuffet en ‘s avonds 3 gangen diner.

Danny M; Guido VN en Jurgen VC weten
als trouwe leden de perfecte mengeling te
vinden tussen cultuur, sport, ontspanning
en amusement.
Bij deze danken wij hen al voor het voorbereidende werk.
Inschrijven kan door voorafbetaling van
100 euro per persoon op de Statutaire
Vergadering van 3 maart.

———————————————————————————————————————GEZOCHT:
Iemand met groene vingers om ons voortuintje te onderhouden !!
———————————————————————————————————————-

Mededelingen

HET LEVEN ZOALS HET IS
Het is onze droeve plicht het plots en al te vroeg overlijden van mevrouw
Magda Burms te melden. Echtgenote van Theo De Proft en moeder van
Geert en Annelies.
Magda werd te Dendermonde geboren op 11 november 1955 en overleed
onverwacht op 6 nov 2015 te Aalst.
We mochten Theo en zijn Magda regelmatig verwelkomen in onze gilde.
Aan de 6ganse familie onze welgemeende blijken van medeleven.

BERKENSAP WIJN
Verleden jaar beschreven we hier hoe je van berkensap lekkere wijn en shuimwijn kan maken. Nou
dat hebben we dan ook gedaan.
Marcel Daman heeft in ‘t voorjaar volgens de regels
der kunst voldoende liter sap afgetapt van zijn berken. Merci Marcel!
Wij hebben er dan een eenvoudige wijn van gemaak.
Zacht geurend, beetje houttoets, zachte aanzet in
de mond en en fluwelen afdronk. Licht goud van
kleur écht wel een specialleken om te proeven.
Nou, en dat kan u in de bar komen dégusteren.
Zo kan u zelf oordelen of het de moeite is zo’n wijntje te maken.
Wij hebben een aantal flessen van deze speciale wijn klaarstaan.
Let op enkel in januari en februari te proeven!

Wat later op het jaar namelijk maart - april 2017 is het dan in de bar de beurt
aan een andere heerlijke lentewijn:

RABARBER WIJN
Dank zij de vlijtige handen van Marjan en Wim Brackenier hebben we verleden jaar een ruime portie rabarber mogen verwerken. Ook Paul Meert en nog
anderen hebben ons een flink pak bezorgt.
Daar hebben we dus een fijn, rensig, fruitig wijntje van gemaakt. Om wat body te krijgen hebben we per 10 liter een kg rozijnen laten meegisten voor zo’n
kleine week.
Natuurlijk hadden we eerst
een zuur-correctie gedaan
met neerslagkalk. Met wat
geluk kunnen we van dit
teer, lichtgele lentedingetje
op ons terras genieten bij de
eerste zachte lentedagen!
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HARTVERWARMENDE WINTERDRANKJES
Na een lange wandeling verdienen we een lekker warm

werden in de loop van de eeuwen vaak gewassen door de zee en de rivieren.
Het is deze harde, voor water ondoordringbare bovenlaag die de wijnen hun
typische terroirsmaak geeft. Deze wijnen zijn over het algemeen donker rood
van kleur en bezitten veel tannines. Wat ze soms wat een bittere smaak geeft
als men ze te jong drinkt. Deze wijnen zijn prima te bewaren en drink men
ten vroegste na vijf zes jaar veroudering. Dan zijn ze voller en zachter van
smaak met een breed pallet van geuren. Deze wijnen zijn de ideale begeleider bij wild en geroosterd vlees. Drink hem op 16 a 17°C.

Montraval rood
Deze A.O.C. er moet voor ten minste 50% merlot bestaan eventueel aangevuld met cabernet- franc, sauvignon en cot ( malbec). Deze wijnen moeten
echter voor ze op de markt komen minimaal achttienmaanden rijpen. Afhankelijk van de gekozen methode (alleen op fles, deels op hout of volledig op
vaten) zal hij anders presenteren, van elegant, licht fruitig tot rijp, vlezig, vol
en krachtig. Schenk de Montravel bij rood vlees of het nu gebakken, gegrild
of gebraden is. Schenk hen op een temperatuur van 16 a 18°C.
Montraval wit: de prachtige droge witte Montraval komt uit het uiterste
westen van de Dordogne. Het zijn fluweelzachte, aromatische wijnen, de gewone Montraval kan reeds jong genuttigd worden, het is een fruitig wijntje
dat men ook enkele jaartjes kan laten verouderen. De betere Montraval’s met
een houtopvoeding laat men best eerst wat verouderen, ze doen het uitstekend als aperitief of aan tafel bij witvlees of riviervis. Drink deze wijn bij een
temperatuur van 10 a 12°C.
Côtes de Montraval : deze licht zoete Montraval’s vormen een vloeiende
overgang tussen de droge witte en de zoetere witte Haut- Montraval. Ter
plaatse wordt hij geschonken met daarbij een toastje van eendenlever. Verder als voorgaande.

Haut-Montraval: deze wijnen zijn voornamelijk afkomstig van de oevers van
de rivier. Deze wijnen zijn mollig, zoet en met een hoog alcoholgehalte, maar
ze bezitten genoeg zuren om mooi in evenwicht te zijn en kunnen goed verouderen. Deze fijne zoete witte wijn doen het goed meloen, vis in saus, blauwe kaas of zoetzure pruimentaart of mousse drinkt hem op 8 a 10°C.

Côtes de Bergerac:
de Côtes de Bergerac moëlleux is voornamelijk gemaakt van de sémillon druif
en kunnen uit zowat de gehele streek komen. Ze zijn donkerder van kleur dan
hun droge streekgenoten en hebben vaak ook meer bouquet body en finesse.
De kwaliteit is afhankelijk van de ondergrond en gebruikte druivensoort. Deze
wijnen kan man na ongeveer vier a vijf jaar nuttigen maar men kan ze nog
8
langer bewaren.
Serveer deze wijn bij eenden- of ganzenlever maar ook bij
kalkoen- of parelhoenfilets met zoetzure wijndruivensaus.
Rosette:

EEN MANDARINETTO ?
Bereidingstijd: Ongeveer 1 uur + 12 dagen wachttijd.
Ingrediënten voor ongeveer 2,5 liter likeur:
1 liter 95% alcohol*; 12-15 (bio)mandarijnen*; 1 l. water; 800 gram fijne
kristalsuiker
Extra nodig:
1 grote (weck)pot met deksel; 1 koffiefilter; Zeef; Flessen (1/2 L.) om de
mandarinetto in te bottelen.
Schil de mandarijnen zo dun mogelijk. Zie voorgaand blad. Hak de schilletjes
fijn en doe deze in een pot samen met de alcohol. Doe een deksel op de pot
en laat deze koel en donker 12 dagen staan. Roer iedere 3 dagen even door.
Je gebruikt voor dit recept alleen de schil van de
mandarijn.
Na 12 dagen maak je de suikersiroop. Breng 1 l.
water aan de kook. Zet het vuur uit en roer de
suiker erdoor. Blijf roeren tot alle suiker is opgelost. Laat afkoelen tot lauwwarm.
Filter de mandarijnenschillen uit de alcohol met
een koffiefilter. Herhaal eventueel tot de likeur
helemaal helder is. De schilletjes kun je nog confijten.
Giet de suikersiroop bij de alcohol. Als je dit
voorzichtig doet, dan wordt de likeur mooi troebel, net zoals limoncello. Schenk de mandarinetto in flessen en bewaar deze op een koele plek.
Als je de likeur minimaal een maand laat staan
wordt de smaak beter.
Serveer ijskoud na de maaltijd.
Santé

!!

Opmerkingen:
* 95% alcohol is flink prijzig. Je kunt deze vervangen door wodka. Uiteraard
wordt de likeur dan iets anders van smaak. Neem dan 0,6 of 3/4 l. water.
Mocht je een reis naar Italie gepland hebben: hier koop je 95% alcohol gewoon in de supermarkt voor een prijsje.
* Zoek bij voorkeur mandarijnen uit die nog een beetje groen zijn. Die geven
een betere smaak aan de mandarinetto.
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Ne schep uit de braskuip

GIST EN BIER
Gist is het ingrediënt dat het zoete wort op basis van mout hop en water omzet in bier. Gist
is een ééncellige schimmelsoort en wordt al duizenden jaren gebruikt om bier te maken. Na
de ontwikkeling van de microscoop in de zeventiende eeuw werd zijn bestaan ontdekt.
Voorheen lieten brouwers hun wort onafgedekt staan of goten een deel van het vorige
brouwsel bij het nieuwe waarna spontane gisting plaatsvond, veroorzaakt door wilde gistsporen in de lucht. In 1857 bewees Louis Pasteur het belang van gist voor fermentatie. Pasteurs ontdekking veranderd e de manier waarop bier werd gebrouwen, aangezien brouwers
meer zeggenschap kregen over her gistingsproces.
Gist en smaak
Vermoedelijk bestaan er meer dan 1500 verschillende gistsoorten, maar slechts één daarvan wordt voor brouwen gebruikt: Saccharomyces cerevisiae. In het wort voeden de gistcellen zich met de suikers en de eiwitten en produceren kooldioxide en ethanol (alcohol). Produceren is veel gezegd want zij scheiden deze stoffen uit als bijproduct van hun levensstijl
en verzieken eigenlijk op manier hun eigen leefmilieu. Roept dit geen gelijkenissen op met
de mensen?
Daarnaast loost de gist allerlei bijproducten, die de smaak en het aroma van het uiteindelijke bier beïnvloeden. De voornaamste zijnde esters, foezelalcohol en diacetyl.
Esters leveren belangrijke smaakkenmerken op, met name de complexe fruitkenmerken. Ze
worden in wisselende hoeveelheden aangetroffen in allerlei biersoorten, vooral in bovengistend bier waar ze gewenst en geliefd zijn. De hoeveelheid geproduceerde esters hangt deels
af van de gistingstemperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer esters. Uiteraard kan
je niet oneindig de hoogte in met je temperatuur: 30 graden wordt aanzien als een omslagpunt maar het is de gist uiteraard die zelf bepaalt wat hij kan verdragen.
Foezelalcohol bestaat uit allerlei alcoholbestanddelen en zorgt voor pittige, kruidige tonen in
het bier. Het komt voor in veel bierstijlen, maar wordt toch algemeen beschouwd als een
gebrek. Het woord “foezel” betekent letterlijk “inferieure, ongezuiverde” alcohol. Een teveel
aan foezelalcohol zou naar het schijnt ook het hoofdpijnduveltje wakker schudden met de
gekende gevolgen na een avondje stappen. Maar opgelet alle alcoholen drogen de organen
uit en veroorzaken onder andere daardoor hoofdpijn. Water en aspro voor het slapengaan
helpt altijd.
Diacetyl tenslotte wordt tegenwoordig eveneens opgevat als een gebrek, vooral als het gaat
om ondergistend bier. Het wordt aanzien als een teken van een slechte fermentatie (of
slechte nagisting-tenzij moedwillig kort gehouden) In veel biersoorten echter komt het voor
in onopvallende hoeveelheden, maar in grotere hoeveelheden kan het overheersende boteren butterscotchssmaken opleveren. Diacetyl wordt meestal door de gist zelf opgeruimd,
hoewel dit eerder bij de nagisting gebeurt. Dus hoe langer de nagisting, hoe zuiverder je je
bier kan krijgen.

MOENS David

Wordt vervolgt.

Mag het10ietsje straffer zijn ?

MANDRIJNTJESLIKEUR of PREVEZA

