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DE BIERREVOLUTIE
IN POST-SOVJET
ESTLAND

Bron: olleblogi.blogspot.nl,
RateBeer.com, EuroGlobalMap
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Õllenaut OÜ, Pärnasalu 19, 76505 Saue, Harjumaa | ollenaut.ee

ÕLLENAUT

WAHTULA
Imperial Stout

9,5%
Zicht
Espresso, donker, snelwegtrekkend mokkaschuim.

Serveren 9–11˚C

Geur
Geur valt niet in goede
aarde, zurig, medicinaal als
een hoestdrank...
Smaak
...maar neem een slok en er
gebeurt iets. Smaak is heel
anders, redelijk licht, hij wordt
zoetig, fris, ketjap manis en de
mokka vertrekt.

Food tip!
Hert, paddestoelen,
saté kambing, geitenstoof met rijst.

O

De bestaande brouwerijen werden genationaliseerd en onderdeel van de planeconomie. Het betekende dat de recepten vanuit
Moskou gedicteerd werden. Žiguli, Kuldne Oder en Moskva waren de merken die
de vele regionaal verspreide brouwerijen
maakten, net als een donker, caramelachtig
bier dat traditioneel tijdens de kerstperiode
werd gemaakt. Het bier bleef door inferieure brouwprocessen slechts één á twee weken
goed. Fermentering gebeurde met houten of
ijzeren tanks, die pas in de jaren ’80 gesloten
werden. Door schaarste was die twee weken
overigens voldoende tijd om van de voorraden af te komen.

p het eerste gezicht lijkt Estland netjes in de mondiale craft beer trend te
passen. Behalve dan dat deze trend
zich ontwikkelt in een land waar van een ‘eigen’ biercultuur geen sprake is. Brouwkennis
is op de vooravond van de Estse ‘craft beer
boom’ zeer schaars, terwijl er van begrip
bij leveranciers, belastinginspecteurs, afnemers en consumenten geen sprake is. In deze
woestenij weet een golf van kleine brouwerijen de barrières te overwinnen.

ÕLLENAUT
Brouwer van het eerste uur
Ilmar van Õllenaut brouwde
in zijn badkamer in zijn appartement in Saue 200 liter
per weekend die hij weggaf en verkocht aan vrienden
en bekenden. Begin 2014
startte hij zijn eigen brouwerij met zijn zakenpartner. Een
groot deel is voor de export.
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BALTISCH-DUITSE LANDHUIZEN
Zoals in veel landen in Europa is ook de Estse biergeschiedenis begonnen in Duitsland.
Het brouwen op een industriële schaal vindt
begin negentiende eeuw haar oorsprong op
de Baltisch-Duitse landhuizen. De twee huidige grote Estse brouwers, Saku en A. Le
Coq, dateren van die tijd. Maar het was de
naoorlogse opname van Estland in de Sovjet-Unie die voor belangrijke veranderingen in
de Estse biercultuur zorgde.

HET BIER BLEEF
DOOR INFERIEURE
BROUWPROCESSEN
SLECHTS ÉÉN Á TWEE
WEKEN GOED
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LEHE

RAVNODENSTVIE
Imperial Stout

11%
Zicht
Wow, diep donker bier met
mokkakleurig, slagroomachtig
schuim, dat naar beneden en
naar boven duikt.

Serveren 10-12˚C

LEHE
Pioniers Tarmo (rechts)
en zijn vrouw Gristel van
brouwerij Lehe begonnen
met thuisbrouwen in 2009.
Tarmo nam zijn ingrediënten mee uit Engeland
tijdens dienstreizen. Inmiddels produceert Lehe veel
voor de export.

Geur
Hazelnoot, koffie, mokka
en zoet, kortom het ruikt
naar Chocotoff.

Food tip!
Gegrilde aubergine, dadels
met spek of een gegrild speenvarken met een knapperige
korst en dan bij voorkeur in een
middeleeuws kasteel.

Smaak
Echt kerstbier, zoet en chocolade,
een bier voor bij de open haard.

het gebied van ambachtelijk bier. Pas als in
2013 de eerste nieuwe brouwerijen openen
gaat het hard.

De Sovjetperiode en de daaropvolgende transitie naar een kapitalistische markteconomie
zorgden voor duidelijke sporen in het bierlandschap. Iets anders dan pils en een enkel
donker winterbier van een handjevol brouwers boden supermarkten niet aan. Alleen
op de eilanden, waar de Sovjet-Unie minder
interesse voor had, bleef een oude brouwcultuur bestaan. Op boerderijen werd op
kleine schaal traditioneel Kaduõlu (letterlijk:
boerderijbier) gemaakt, een bier zonder hop
met blad van de jeneverbes. Na de Estse onafhankelijkheid was het twintig jaar stil op

KLEINE HOBBYBROUWERSCLUB
Vóór 2013 waren er voor het maken van
speciaal bier geen leveranciers, geen opleidingen, geen afnemers en geen consumenten.
Er was rond 2009 een kleine hobbybrouwersclub actief. Tijdens de clubavonden
werd kennis uitgewisseld en werden recepten getest. Uit het clubverband kwamen pioniers als Põhjala, Õllenaut, Lehe en, iets
later, Tanker voort.

OP BOERDERIJEN WERD
OP KLEINE SCHAAL
TRADITIONEEL KADUÕLU
GEMAAKT, EEN BIER
ZONDER HOP MET BLAD
VAN DE JENEVERBES

De Estse markt veranderde toen de Engelsman James Ramsden Drink Bar & Grill in
Tallinn opende, met twaalf craftbieren op
tap en een kleine bierwinkel. De ‘craft beer
scene’ groeide uit tot een paar duizend mensen, die voor een flink deel bestond uit wat
‘beer geeks’ worden genoemd. EnthousiasLehe, Paldiski mnt. 21, Keila, Harjumaa 76 606 | www.lehepruulikoda.ee
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Põhjala Brewing, Serva 28, 11618 Tallinn | pohjalabeer.com

PÕHJALA

GRAFF GADIENT
Rye and Apple Gose

5,8%

Collab met To Øl en Brus.
Half bier, half cider.

Zicht
Goud bijna oranje en een
kleine beige schuimkop.

Serveren 6–10˚C

Geur
Zoet honingachtig, warme
zonnige geur met tijm en
eucalyptusnoten.
Smaak
Minder zoet dan de geur
doet vermoeden, beetje
zuur met honing en tijm.
Doet denken aan Metaxa en
vakantie in de zon.

Food tip!
Lamsbout, lamskoteletjes,
Griekse salade met feta,
watermeloensalade met
munt en geitenkaas.

voor retail. Belangrijk was de snel groeiende vraag naar Estse regionale producten
in combinatie met de snel stijgende levensstandaarden. Daarnaast gingen Põhjala en
Sori, en in iets mindere mate Õllenaut, Lehe,
Tanker en Puhäste, substantiële hoeveelheden exporteren naar Finland en de rest van
Scandinavië. Via de kleine importeur New
Beer Frontier bereikten de Estse bieren zelfs
Nederland.

telingen die altijd op zoek zijn naar nieuwe
bieren en grote aantallen unieke bieren op
online communities van RateBeer of Untappd. De eerste 500 liter batch Öö, een Baltic
Porter van Põhjala, verkoopt in de winter
van 2013 in enkele uren uit.

PÕHJALA

In 2011 brouwt Põhjala in
de brouwerij van Genika.
Mede-oprichter Enn (links)
laat al snel brouwer Chris
invliegen vanuit brouwerij Brewdog in Aberdeen,
terwijl Skype’s directeur Tiit
Paananen investeert. In december 2018 verlaat Põhjala
hun uit de voegen gebarsten
brouwerij in Nõmme voor
een grote nieuwe brouwerij
in Port Noblessner, Tallinn.
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BELANGRIJKE BARRIÈRES
De eerste brouwers lopen tegen drie belangrijke barrières aan: de consument, de
regelgeving en de leveranciers. Allereerst,
hoe zorg je dat de consument vijf of zes keer
meer wil betalen voor een biertje, dat ook
nog een heel andere smaak heeft? Alleen
beer geeks zijn bereid dit voor bier te betalen. Maar zij kopen een bepaald bier ook
vaak eenmalig. Belangrijker was dat brouwers consumenten leerden wat ambachtelijk
bier is en waarom het zoveel duurder is.
Toen de pioniers het bier ook gingen bottelen, werd het product niet alleen in kroegen
geschonken, maar werd het ook geschikt

Alcoholregelgeving was de tweede belangrijke barrière. Overmatig drankgebruik is nog
altijd een erkend Ests probleem. Dit leidde

DE EERSTE 500 LITER
BATCH ÖÖ VAN
PÕHJALA, VERKOOPT IN
DE WINTER VAN 2013
IN ENKELE UREN UIT
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Tanker, Hoidla tee 9, Vaida, Harjumaa, 75302 Eesti | tanker.ee

TANKER

ABSTRACTION
Juicy Pale Ale

5,5%

Serveren 6–9˚C
Zicht
Strogeel en goudgeel
troebel bier.
Geur
Bijna dierlijk, citrus, lychee en
lichte toets van honing.
Smaak
Alles komt langs, zuur, bitter,
zoet, umami. Heeft een
beetje kunstmatig smaakje
met een bittere afdronk, als
sinaasappelschillen of fanta.

Food tip!
Appeltaart met vanille-ijs en
slagroom of andere zoetigheid
met witte chocolade.

kostbaar gecertificeerd testlab. Ook verviel
de verplichting een eigen entrepot te hebben
waar het accijnsplichtige bier moest worden
opgeslagen.

tot terughoudendheid, en soms ronduit vijandigheid, bij politici en bestuurders als het
gaat om faciliteren van de opkomende brouwerijsector. De pioniers waren dus vooral
met de belastingdienst in de weer om uit
te leggen dat bier geen wodka is. De vereniging van kleine brouwers, Väiketootjate
Liit, werd opgericht om te lobbyen voor de
belangen van de microbrouwerijen. En met
succes want brouwers die onder 3.000 hectoliter (nu 6.000 hl) bleven, hoefden maar de
helft van de accijnzen te betalen. De kleinsten (tot 400 hl) werden vrijgesteld van een

De derde barrière gold het productieproces
en de betrokken leveranciers. Dat begon
met de onbekendheid van banken met de
financiering. Ook bestond er geen brouwopleiding. Personeel dat nodig was voor de
groei van de brouwerij moesten zelf worden
opgeleid. Zonder uitzondering moest het
mout, de hop, de ketels en de machines worden geïmporteerd. Grondstoffen en machines
kwamen Estland dus eerst binnen via kleine
webshops, tegenwoordig via importeurs.
Inmiddels zijn er nu ook brouwers die met
traditionele rogge werken en via leveranciers
van broodmout lokale ingrediënten gebruiken. Een ander voorbeeld is dat een Ests bedrijf in melkopslagtanks nu ook fermentatietanks levert.

DE PIONIERS WAREN
VOORAL MET DE BELASTINGDIENST IN DE WEER
OM UIT TE LEGGEN DAT
BIER GEEN WODKA IS
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TANKER
Tanker werd in 2014
opgericht door Ants en de
Amerikaan Ryan (op foto),
die ook brouwcursussen
volgden bij Ilmar van
Õllenaut. Nu brouwen ze
met lokale ingrediënten
zoals berkenbladeren.
Hoewel Ryan daarover
zegt: ‘Een sense of place
is leuk, maar het moet
het product wel beter of
onderscheidend maken.’
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SORI
HET ESTSE BROUWERSGILDE
IN DRIE GOLVEN
Na de Este onafhankelijkheid neemt het
aantal brouwerijen af. Toch is er vernieuwing
te merken. Al in 1990 produceert Pihtla op
Saaremaa traditioneel bier. Sillamae richt
zich vanaf 1993 op Russischtaligen in het
oosten. In Tallinn start Beer House in 2002
een brauhaus gericht op het aantrekkende
cruisetoerisme.

1
2

Vanaf 2013 gaat het snel. Põhjala, Õllenaut,
Lehe en Vormsi vormen de eerste golf moderne craft brewers. De laatste drie brouwen
thuis, terwijl Põhjala in 2011 start als huurbrouwer. Eind 2013 en begin 2014 openen
de vier pioniers, die elkaar goed kennen, hun
eigen brouwerij.

LAUDATUR XVIII

Imperial Stout/Barley Wine

Sori Brewing, Suur-Sõjamäe 14, 10145 Tallinn | soribrewing.com
10,1%

Blend op twee verschillende
vaten gerijpt.
Serveren 10-12˚C
Food tip!
Burrata met gegrilde groenten,
rauwe ham, en
een leuke combi
met trappistenkaas, daar wordt
‘ie zoet van.

De volgende golf maakt gebruik van de
nieuwe openingen in de Estse markt, de faciliteiten van bestaande microbrouwerijen en
het groeiende consumentenenthousiasme.
Initiatieven ontspruiten aan de uitdijende
gemeenschap van Estse hobbybrouwers
(Tanker in Tallinn en Pühaste, Anderson en
Kolk in Tartu), terwijl Sori zich vanuit Finland
in Tallinn vestigt.

3

De laatste golf is een bonte stoet nieuwkomers. Sommige brouwerijen in de periferie
starten met Europese subsidies voor regionale ontwikkeling. In Tallinn bouwen starters
op het hipsterimago in sommige wijken.
Nieuwe ondernemers zien commerciële
kansen in ambachtelijk bier. Anders dan de
ondernemingen van de eerste, en sommige
van de tweede golf, richten veel brouwers
zich op een lokale markt.
Begin 2018 telt Estland drie grote en 67
kleine brouwers, waarvan ruim de helft een
eigen brouwerij heeft. De koepel van kleine
brouwers schat het marktaandeel van de
kleine brouwers op ongeveer 1% in volume
en 2% in omzet.
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Zicht
Diep, diep, diep donkerbruin, bijna
zwart en houd hem in het licht dan
wordt ‘ie donkerrood.
Geur
Zoutig, selderij, sojasaus.
Smaak
Umami, (eiken)houtgerijpt,
whisky, bruisend bier.

SORI
De Finnen Heiki (links) en Pyry van Sory
brewing startten de brouwerijen letterlijk in
Excel, waardoor ze uiteindelijk in Estland
terecht kwamen omdat de begroting in
Finland niet rond te krijgen was.

VERZADIGINGSPUNT LIJKT BEREIKT
De pioniers mogen dan wel wegbereiders
van het nieuwe bierlandschap zijn, makkelijk is het voor de vele nieuwkomers niet.
Een verzadigingspunt lijkt bereikt. Veel van
de uitgesproken merkidentiteiten lijken wel
vergeven te zijn. Waar de vroege golf makkelijk de gecreëerde, maar schaarse, supermarktruimte koloniseerde, is het voor de
latere golven brouwers veel moeilijker om
een voet tussen de deur te krijgen. Daar
komt een tweede probleem voor de kleine brouwers bij. In de VS duurde het lang
voordat de grote brouwers de bedreiging
van de craft beer golf inzagen. Het duurde
twee decennia voordat er een tegenzet werd
gedaan en brouwerijen ingelijfd werden. In

Estland hadden A. le Coq en Saku, via hun
buitenlandse moederbedrijven, de craft beer
businessplannen al op de plank liggen. Kort
nadat er een markt voor bleek te zijn, brachten zij die biertjes voor een veel lagere prijs
op de markt. De vraag om op te schalen
en de kostprijs te drukken, dringt zich dus
op bij de brouwers die we voor dit artikel
gesproken hebben. Sommige nieuwkomers
zijn alweer gestopt. Het zullen de komende
tijd niet de laatsten zijn. 
•
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