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OLUTVERKON TESTIRYHMÄN OLUTARVIOITA 

Lue myös: OLUTARVIOITA VUODELTA 2010!  

* Olutarvioita, vertailuja, testejä vuodesta 2000  * Kausiolutarvioita  * Sahtiarvioita  

* Kausioluet testissä: OLUTVERKON testiryhmä arvioi kuluvan kauden uutuuksia. 

* Uudenkaupungin Vakka-Suomen Panimon kaikki tuotteet 2008-2010 rinnatusten vertailtuna ja oluttyylin 
mukaan pisteytettynä.  

* Tampereen Plevnan Koskipanimon 15 vuoden aikana (vuodesta 1994) kehittyneet tuotteet rinnatusten 
arvioituna ja oluttyylien mukaan pisteytettynä.  

Tutustu, vertaa ja nauti!  

Rentoreino, Panimo & Tislaamo Teerenpeli 

/ Teerenpeli Yhtiöt Oy, Lahti  

4,7 %-til., kantavierre ˚Pl, katkeroainepitoisuus EBU, väri 
EBC, tumma pohjahiivaolut, lager, ruis-olut. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi ºC.  

Hana Teerenpeli-ravintoloissa, anniskeluhinnat 0,33 l. - e 
/ 0,4 l. 6,40 e / 0,5 l. 7,90 e.   

Pisteet: 93 / 100.  

Väri on tumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on 
ruskehtava, kermaisen paksu, muodostaa pitsikuvioita 
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lasin reunoille, tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on maltainen, leipämäinen, tahmean makea. Maku on 
maltainen, ruisleipämäinen, ruokaisa, maltaisen makeuden ja kuivan viljaisuuden jännittävä yhdistelmä. 
Maukas, erikoisen juotavan hyvä kesäinen ruisolut.  

Huhtikuussa valmistunut Teerenpelin uutuusolut Rentoreino on panimon parhaita tuotteita kautta aikojen, 
savuolut Sauhusantun, vahvan Hippaheikki –portterin, vahvan bockin ja Vauhtiveikko –vehnäoluen luokkaa. 
Alkon epäonnistuneen juhlaoluen Kaurakaapon (6,0 %; OLUTVERKON pisteet 89 / 100) jälkeen hieno 
onnistuminen. Kaurakaapon epäonnistuminen saattaa tietenkin liittyä myös oatmeal stout -oluttyyliin... 

La Trappe Isid’or, Bierbrouwerij de 

Koningshoeven B.V., Tilburg, Alankomaat 

7,5 %-til., kantavierre  p-% Pl, katkeroainepitoisuus  EBU, 
väri  EBC, trappisti-luostariolut, ale. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 10-14 °C.  

Hana 0,33 l. annniskeluhinta 6,50 e. Maahantuoja 
Diamond Beer Oy, Hki. HOK-Elannon OlutHuone-ryhmän 
Kuukauden Hanaolut huhtikuussa 2012.   

Väri on puolitumma, ruskea, punertava. Vaahto on 
vaalea, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, 
keskikestävä. Tuoksu on voimakas, hedelmäinen. Maku 
on täyteläinen, hedelmäinen, hennosti karamellimainen, 
vahva, luonteikas, hieman katkeroinen. Humalalajike on 
Perle. La Trappen luostarioluiden sarjaan hyvin sopiva 
tuote.  

Vuonna 2009 Koningshoeven juhli 1884 perustetun 
panimon 125-vuotisjuhlia. Juhlaolueksi valmistettiin La 

Trappe Isid’or, jonka nimen takana on panimon ensimmäinen oluentekijä luostariveli Isidorus Laaber (1853-
1936). Brouwerij Koningshoeven sijaitsee eteläisessä Hollannissa kauniissa luostarimiljöössä. 

Laitilan Imperiaali Stout, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila  
9,2 %-til., kantavierre 22 Plato, katkeroainepitoisuus 82 EBU, väri ∞ (Alko: 300) EBC, musta pintahiivaolut, 
imperial stout. Suositus tarjoilulämpötilaksi 9-12 ºC.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta  e (tulossa? kuusta 2012 alkaen). 

Hana 0,4 l. Anniskeluhinta 7,60 e. Testilämpötila 12 ºC. P.E.-päivä 22.03.2015. Vuoden 2010 

valmistuserä: p.e. 11.02.2012)  

Kuvassa "Imperiaali stout - Vuoden Olut 2010" (vas.) ja "Imperiaali - 15 v. Juhlastout".  

© Kuva: J.T. Laakso.  
Väri on tumma, täysin musta ja läpinäkymätön, 
kirkkaassa valossa erottuu tummaa punertavaa sävyä. 
Valmistaja ilmoittaa värin matemaattisella "ääretön"-
symbolilla - Alkon mittauksissa 300 EBC. Vaahto on 
tummanruskea, melko niukka, tiheä, epätasaisen 
kuplainen, jättää tasaista heikkoa pitsipintaa lasin 
reunoille. Tuoksu on paahtunut, maltainen, katkeroinen, 
karhean hedelmäinen. Maku on täyteläinen, lakritsainen, 
salmiakkimainen, paahteinen, paksun tumman 
hedelmäinen, kypsä, luonteikas, maukas. Olut on 
parhaimmillaan jälkiruokana sinänsä ja myös tumman 
suklaan, suklaakakun tai tumman hedelmäkakun kanssa.  
Vertailukohtana testitilanteessa on vuonna 2010 
valmistunut tuotantoerä, p.e. 11.02.2012, testilämpötila 
14 ºC. Vaahto on uuteen erään verrattuna runsaampi, 
tasaisempi, tiheämpi. Tuoksu on katkeroinen, 



hedelmäinen. Maku on täyteläinen, lakritsainen, paahteinen, hedelmäinen, luumumainen, pehmeä, kunnolla 
kypsynyt. Testissä on selvästi sama olut, mutta melkein tasan kahden vuoden lisäkypsyminen pullossa on 
tehnyt Imperiaalille pelkästään hyvää. Tuoreen erän lievä ”pienpanimokarheus” on poissa.  
Imperiaali valmistettiin alun perin Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan 15-vuotisjuhlaolueksi keväällä 2010. Se 
nimitettiin heti Helsingin Olutfestivaalin HBF:n Vuoden Olueksi (09.04.2010). Ohramaltaista (Pale Ale-, 
tumma karamelli-, suklaa- ja värimallas) ja paahdetusta ohrasta valmistettu stout on kypsytetty 15 kuukautta. 
Humalalajikkeet ovat Magnum, Cascade ja Tettnang.  
Pisteet 95 / 100, Koffin portteri –asteikolla 97 / 100.  

  

  

Laitilan Kievari Vehnänen, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila  
4,7 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus 15 EBU, väri 10 EBC, vaalea suodattamaton pintahiivaolut, 
baijerilaistyylinen vehnäolut. Kausiolut.  
Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l., vähittäismyyntihinta 3,65 e; hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,50 e. Suositus 

tarjoilulämpötilaksi 5-8 ºC.  

Väri on vaalea, keltainen, appelsiinimainen, 
läpinäkymätön, samea. Kun pullon pohjalla olevan ohuen 
hiivakerroksen sekoittaa mukaan, väri muuttuu tummaksi 
ja läpinäkymättömän sameaksi. Vaahto on valkoinen, 
aluksi erittäin runsas, hötöinen, kuplainen, laskeutuu 
nopeasti. Tuoksu on hedelmäinen, pehmeä, maltainen, 
hieman makea. Maku on kevyt, makea, pehmeä, 
hedelmäinen, aprikoosimainen, sitrusmainen, 
mausteinen, hennosti fenkoolimainen. Maukas ja 
juotavuudeltaan helppo. Ruokapöydässä sopii vaalean 
lihan ja kalan, hauen, kuhan, halstratun ahvenen ja 
muikun sekä kasvissalaatin kanssa. Vehnänen on myös 
mainio kevätolut.  

Jälleen hienosti onnistunut kotimainen vehnäolut 
päivittäistavarakauppajakelussa Vakka-Suomen Panimon 
Prykmestar Vehnän (4,5 %) ja Nokian Panimon Keisari 
Elo Wehnän (4,7 %) rinnalle. Edellisenä keväänä (2011) 
Kievari Vehnänen (5,5 %) oli rajoitettuna eränä Alkon 

valikoimissa ja olutravintoloissa. 

Olvi Reino, Olvi Oyj, Iisalmi 
4,7 %-til., kantavierre , katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, vaalea pohjahiivaolut, lager  

Tölkki 0,568 l. Vähittäismyyntihinta 3,19 e.  
Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, aluksi runsas, tiheä, 
tasainen, haihtuu nopeasti. Tuoksu on maltainen, hieman makea. Maku on kevyt, maltainen, 
hennosti makea, häivähdys pihkaista toffeemaisuutta, tasapainoinen, helposti juotava. 
Miellyttävästi lämmittävä jälkimaku.  

Kevään 2012 uutuus on valmistettu yhteistyössä lieksalaisen Reino & Aino Kotikenkä Oy:n 
kanssa. Kulttimaineesta nauttiva tossunvalmistaja teki ensimmäiset Ainot vuonna 1930 ja 
Reinot vuonna 1932 – eli Reinot juhlivat 80-vuotisjuhlavuottaan. Firma on viime vuosina 
kohentanut huomattavasti mainettaan. Jokin aika sitten konkurssiin mennyt tamperelainen 
kenkätehdas Pertti Palmroth Oy kuuluu nyt myös Reino & Aino –ryhmään. Oluen ja Aino-
mansikkasiiderin lisäksi kansanomainen oheistuote on tamperelaisen Tapolan 
makkaratehtaan valmistama laktoositon ja gluteeniton Reino Lenkki –ruokamakkara. Kiekura 
on pakattu 320 gramman tyhjiömuoviin, ruskehtavassa Reino-kuosissa, tietty. 



Sven Tuuva, Olvi Oyj, Iisalmi 
3,5 %-til.,vaalea lager, täysmallasolut  

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta e.  
Kotimainen ns. kakkosolut on mainio kokeilu ja panostus 
keskusteluun marketoluiden alkoholipitoisuuden 
alentamisesta. Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto 
on vitivalkoinen, erittäin runsas, tiheä, harvakuplainen, 
jättää pitsikuvioita, haihtuu lopulta kokonaan pois. Tuoksu 
on vaisu, maltainen, makea. Maku on kevyehkö, 
maltainen, pehmeä, maukas. Kokonaisuus on yllättävän 
luonteikas ja maukas. Parasta koko projektissa on 
tietenkin 3,5-prosenttisen oluen valmistaminen 
Suomessa. Kysymyksessä on lähes ainutlaatuinen tuote, 
jonka kaltaista ei ole ollut pysyvässä tuotannossa 
aikoihin. Onnistuneena täysmallasoluena Sven Tuuva on 
mainio puheenvuoro päivittäistavarakaupan 
alkoholikeskusteluun. Kiinnostava nähdä, miten pitkään 
kuluttajat ovat kiinnostuneita tästä kevättalven 2012 
uutuudesta.  

Nimi Sven Tuuva tulee J.L. Runebergin runoelmasta 
Vänrikki Stoolin tarinat, jossa Sven esiintyy päättäväisen 
hurjana sankarina Koljonvirran taistelussa. Olvi on 

valmistanut muitakin Stoolin henkilöiden mukaan nimettyjä oluita, tunnetuin tietenkin Sandels, aiemmin myös 
Döbeln. Kotimainen ”kakkosolut” sopii ruokapöydän yleisjuomaksi ja myös kesäiseksi helpoksi janojuomaksi 
tai saunajuomaksi. 

Frühlingsbier, Ayinger Brauerei Franz Inselkammer KG, Aying, Baijeri, Saksa 

5,5 %-til., kantavierre 12,8 %, vaalea, suodattamaton pohjahiivaolut, naturtrübe. Kevään kausituote.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 5,90 e. Kertalasipullo 0,5 l. 
(Suomessa?). Maahantuoja Heino Juomat Oy, Espoo. 

- Varma kevään merkki: Ayinger Frühlingsbier hanassa, 
erään olutravintolan baarimikko tokaisi pääsiäisen 
aikoihin. Nyt Frühlingsbier vaikuttaa lähes parhaiten 
levinneeltä kevätoluelta, vaikka onkin Suomessa 
saatavissa ainoastaan olutravintoloissa.  

Väri on vaalea, keltainen, lähes kirkas. Vaahto on 
valkoinen, niukka, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, 
kestävä. Tuoksu on heinämäinen, yrttinen, hunajaisen 
pehmeä. Maku on keskitäyteläinen, makean maltainen, 
raikas, piristävä, maukas, ruohomaisen katkeroinen, 
hieman diasetyylimäinen. Luonteikas, tyylikäs, upea 
keväinen kausiolut.  

Perinteinen baijerilaispanimo on toiminut vuodesta 1878 
ja nykyinen perhe on ollut johdossa vuodesta 1936. 
Franz Inselkammer III on johtanut panimoa vuodesta 
2010. Panimon rakennukset ja teknologia on uudistettu 
täysin. Avajaiset olivat 16.10.1999 Franz II:n elämäntyön 

huipentumana. Ayingin panimon erikoisuus on oma vesi 176 metriä syvästä kaivosta. 

Påskeøl, Hornbeer, Kirke Hyllinge, Tanska 



6,4 %-til., kantavierre 16,4 ºPlato, katkeroainepitoisuus 60 EBU, väri 60 EBC, tumma pintahiivaolut, ale, India 
Pale Ale.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 6,74 e. (Alko Arkadia, Hki 240 ploa). Maahantuoja Juomatalo 
Pikkulintu, Hki (tulossa 03.04.2012)  

Pisteet: 90 / 100. Väri on tumma, ruskean punainen, 
lievästi samea. Vaahto on vitivalkoinen, runsas, 
pumpulimainen, kestävä. Tuoksu on raikas, kukkaisen 
katkeroinen. Maku on täyteläinen, männynpihkainen, 
toffeemainen, hieman yrttinen, vahva ja haasteellisen 
luonteikas. Valmistuksessa käytetään ale- ja münchener-
maltaita ja kuivahumalointia. Panimomestari Jørgen Fogh 
Rasmussenin mielestä olut sopii juhlapäivien 
aamiaispöytään. Siihen voi vain yhtyä, mutta Påskeøliä 
voi suositella myös mintulla ja muilla vahvoilla yrteillä 
maustetun lampaanlihan kanssa.  

Tanskalainen Smag og Behag –lehti (Henrik Bøegh) 3/12 
valitsi Hornbeerin Påskeølin Tanskan tämän vuoden 
parhaaksi pääsiäisolueksi. Etiketissä on Gunhild 
Rasmussenin taulu ”Kaikella on loppu”. Hornbeerin 
toinen IPA-pääsiäisolut Happy Hoppy Easter (6,5 %) on 
pullotettu saman etiketin alle. 

Saint Landelin Bière de Pâques, Les 

Brasseurs de Gayant, Douai, Ranska 

6,5 %-til., kantavierre 14,5 °Plato, katkeroainepitoisuus 27 EBU, väri 28 EBC, puolitumma pullossa käyvä 
pintahiivaolut, luostariolut. Kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10 °C.  

Magnumlasipullo samppanjakorkilla 0,75 l. Alkon (Alko 
Arkadia, Hki 204 ploa) vähittäismyyntihinta 7,20 e.  

Pisteet: 86 / 100.  Väri puolitumma, kelta-ruskea, kirkas. 
Vaahto on valkoinen, keskirunsas, epätasaisen 
kuplainen, kestävä. Tuoksu on raikas, hedelmäinen, 
metallimainen. Maku on keskitäyteläinen, makean 
pehmeä, kukkapuskainen, hedelmäinen, luumumainen, 
kovan karamellimainen. Valmistuksessa käytetään 
kevyesti paahdettua ohramallasta, vehnää, riisiä, 
rypälesokeria, humalaa, antioksidantteja E224 ja E300. 
Bière de Paques’ta vaivaa sama asia kuin Suomessakin 
päivittäistavarakaupassa saatavilla olevaa Amadeus-
vehnäolutta: luonne on kova ja sitä kautta hieman kylmä. 
Tasapainoisena ja helpohkona sopii pääsiäispöydän 
kepeähköksi yleisjuomaksi. Jälkiruokapöydässä 
aprikoosi- tai lakkahillon ja jäätelön kanssa.  

Panimo on perustettu vuonna 1919. Luostari Abbaye de 
St Landelin aloitti jo vuonna 1032.  

Gayant-panimon tuotteista saattavat monet suomalaiset 
tuntea pari olutta: valko-olut Amadeus Bière Blanche (4,5 %, lasipullo 0,75 l. samppanjakorkilla) ja La 
Goudale (7,8 %, lasipullo 0,33 l.), maalaisolut bière de garde. 1500-luvulla ’hyvää olutta’ kutsuttiin nimellä 
Goudale tai Goudalle eli siis ’good ale’. Tämän hyvän oluen myyjää, kapakoitsijaa kutsuttiin nimellä 
’Goudalier’. 



  

Kevätolut, Perhon Panimo, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Hki  
5,8 %-til., kantavierre 13,5 p-%, tumma mausteinen suodattamaton pintahiivaolut. Kausiolut, valmistunut 
27.3.2012.  

Hana 0,5 l., anniskelkuhinta 5,50 e; 0,25 l. - 2,75 e. 
Perhon Ravintola, Hki.  
Pisteet: 92 / 100.  
Väri on tumma, tumman ruskea, läpinäkymätön. Vaahto 
on valkoinen, niukka. Tuoksu on maltainen, hedelmäinen, 
mausteinen. Maku on makea, karamellimainen, 
maltainen, mausteinen: katajanmarjaa, korianteria ja 
hunajaa. Katajanmarjojen kitkeröisyys on hienosti 
mukana suutuntumasta jälkimakuun saakka. Kuitenkin 
hieman haastelllisen tyylikkäästi. Lammasruokien kanssa 
erinomainen.  
* Ravintolakoulu Perhon ravintola, Mechelininkatu 7, 
Töölö, Hki on suljettu pääsiäisen pyhät 6.-9.4. 
Kiirastorstaina 5.4. avoinna kello 15:een saakka. 

  

Copenhagen 56
o
N, UAB Svyturys-

Utenos Alus, Utena, Liettua / Carlsberg 
Breweries AS, Kööpenhamina, Tanska 

4,5 %, kantavierre 9,7 p-%, katkeroainepitoisuus 2 EBU, väri 4,5 EBC, vaalea lager, vehnä- ja riisiolut.  
Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 2,00 e. Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab, Kerava  

Väri on vaalea, hailakan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, aluksi runsas, jää tiheänä 
renkaana lasin reunoille. Tuoksu on makean viljainen; vedessä liotetut raa’at jyvät tai 
pureskeltaviksi pehmentyneet herneet. Maku on kevyt, pehmeä, maltainen, kuiva, vaisu, vetinen, 
lähes siiderimäinen. Valmistuksessa käytetään peräti 50 % vehnämallasta (tyylin mukaisissa 
vehnäoluissa vehnämaltaan osuus on suurimmillaan runsaat 30 %) sekä riisiä 30 % ja 
ohramallasta 20 %. Huippualhainen vain 2 EBUn katkeroainepitoisuus tulee luontaisesta 
humala-aromista.  
Oluen nimi viittaa Kööpenhaminan sijaintiin pohjoisella leveysasteella. Liettuan Carlsberg-
panimolla valmistettu Copenhagen 56 

o
 N on kehitetty Carlsbergin pääpanimolla 

Kööpenhaminassa ja testattu viini-ihmisten parissa. Heistä rohkaisevan suuri osa piti 
Copenhagenia sellaisena oluena, jota he voisivat juoda viinin sijasta. Maahantuoja 
Sinebrychoffin välittämä tieto on todella hämmentävä – tai sitten pitäisi tietää tarkemmin, 
millaista viiniporukkaa testiryhmässä on ollut.  

Sinebrychoff tavoittelee tällä olutuutuudella uusia kuluttajaryhmiä kiinnostumaan oluesta. 
Katkeroaineettomuus valitettavasti alentaa myös alaikäisten kynnystä totutella alkoholijuomaan. 

MM2012 Kisastudioiden virallinen olut Karjala, Oy Hartwall Ab, Hki 
/ Lahden tuotantolaitos / Heineken N.V., Amsterdam, Alankomaat  
4,6 %-til., kantavierre 10,5 p-%, katkeroainepitoisuus 18,5 EBU, väri 11 EBC, vaalea lager, jälkihumaloitu 
erikoiserä jääkiekon MM-kisojen ajaksi.  
Kierrätyslasipullo (0,33 l.), vähittäismyyntihinta 1,34 e; tölkki (0,5 l. / 0,568 l.); vähittäismyyntihinta 14,60 e 
(6x0,5 l.), 3,24 e.  
Jääkiekon Maailman Mestaruus –kilpailujen kotikisojen kunniaksi Hartwall on valmistanut Karjala-oluesta 
erikoiserän, joka on jälkihumaloitu (?) vaahtoamisen lisäämiseksi.  
Oluen väri on tummahko, ruskeankeltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, erittäin runsas, tasaisen 
kuplainen, keskikestävä. Tuoksu on tuoreen maltainen, pehmeä. Maku on hieman täyteläiseen päin 
kallellaan, pehmeän maltainen, luonteikas, hedelmäinen, aprikoosimainen, raikas. Kokonaisuus on 
luonteikas, tyylikäs, tasapainoinen, melko helposti juotava.  



Jos Karjala-olutta ei olisi valjastettu älyttömän penkkiurheilun ääliöjuomaksi, se voisi olla suomalainen 
kulttuuriolut. Kiinnostava ja vahva tarina taustalla, yhteydet karjalaisuuteen, Neuvostoliiton johtohenkilöiden 
huikaisevan hienot lausunnot 70-luvulla. Kaikki olisi (ollut) valmiina. Pullopakkauksen kruunukorkki on 
lainattu Karjala Tervasta!  

* * * Urheilua, varsinkaan huippu-urheilua ja sen (yli-)innokasta seuraamista eli nk. penkkiurheilua ei pitäisi 
millään lailla liittää juoma- tai olutkulttuuriin. Brittiläisten jalkapalloharrastajien käyttäytymisen pitäisi olla 
selvänä varoittavana esimerkkinä kaikille, jotka voivat asiaan vaikuttaa. Suomen jääkiekkojoukkueen 
känniääliötoilailu toukokuussa 2011 olisi ehdottomasti pitänyt palkita siten, että panimoyhtiöt olisivat 
jäädyttäneet (huippu?)urheilun tukimiljoonat vuodeksi, pariksi. Ellei sitten kokonaan. Olutta ja urheilua 
toisiinsa kytkevä toiminta haittaa vastuullisen juoma- ja olutkultuurin kehittämisyrityksiä valtavasti enemmän 
kuin yksikään ”terveyttä edistävä alkoholipoliittinen keskustelunaloite". 

Barney Flats Oatmeal Stout, Anderson Valley Brewing Company, 
Boonville, Mendocino County, Kalifornia, Yhdysvallat 

5,7 %-til., katkeroainepitoisuus 13 IBU, tumma pintahiivaolut, kaurastout, oatmeal stout.  
Kertalasipullo 0,355 l., anniskeluhinta 8,50 e.  
Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, niukka, tiheä, tasainen. Tuoksu on 
paahteinen, suklaamainen, kahvimainen. Maku on keskitäyteläinen, hieman makea, 
karamellimainen, kova, tummien hedelmien makuaromit nousevat esille. Kokonaisuus on varsin 
suoraviivainen, jopa hieman kevyt. Olut palkittiin kultamitalilla Great American Beer Festivalilla 
vuonna 1990. Barney Flats –nimi viittaa Henry Woods Forest –puistoon, jossa kasvaa mahtavia 
punahonkia. Suomessa on talvella 2012 saatavilla myös saman panimon Hop Ottin’ IPA (7,0 %, 80 
IBU, esimerkiksi HOK-Elannon Oluthuoneiden IPA-festvaalilla).  Vuonna 1986 toimintansa 
aloittaneen kalifornialaisen käsityöpanimon kaurastout valmistetaan pale-, karamelli- ja 
suklaaohramaltaista, vehnästä, kaurahiutaleista ja humalasekoituksesta.  

Pisteet: 93 / 100. Koff Portteri –asteikolla 86 / 100.  

Oatmeat Stout, Samuel Smith's Old Brewery, Tadcaster, North Yorkshire, 
Iso Britannia 

5,0 %-t., kantavierre 13,3 %, katkeroainepitoisuus 36 EBU, väri 141,0 EBC, tumma 
pintahiivaolut, sout, kaurastout, oatmeal stout.  
Kertalasipullo 0,355 l., Alkon vähittäismyyntihinta 3,92 e. Maahantuoja: Malty Oy.  
Väri on tumma, musta, valossa viininpunainen, kirkas. Vaahto on ruskea, runsas, läpikuplainen, 
jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on makea, paahteinen. Maku on 
keskitäyteläinen, lähes kevyt, makean maltainen, pehmeä, pksu, kuivan marjainen, 
marjakaramellimainen. Valmistuksessa käytetään vettä, ohramallasta, paahdettua mallasta, 
kaurahiutaleita, ruokosokeria, merilevää, hiilidioksidia, Fuggles- ja Goldings-humalia ja hiivaa. 
Tadcasterin panimolla käytetään edelleen vuosisataisia avokäymisaltaita ”Stone Yorkshire 
squares”. Vuonna 1758 perustettu Samuel Smithin vanha panimo on Tadcasterin pienin ja 
Yorkshiren vanhin. Oluen panemisen perinteet ulottuvat vuodelta 1341 oleviin 
verotusmerkintöihin saakka. Kaurastout oli aikaisemmin yleinen oluttyyli, mutta se hiipui 
kokonaan 1910-luvulla. Samuel Smith aloitti Oatmeal Stoutin valmistuksen uudelleen vuonna 
1980.  
Kaurastout sopii äyriäisten, pehmeän lihan ja leikkeleiden, kinkunviipaleiden, paahdettujen 
vihannesten ja kasvisrisoton kanssa. Sopii myös vegaaneille.  

Pisteet: 90 / 100. Koff Portteri –asteikolla 88 / 100. 

Kaiserdom Urtyp Hell, Kaiserdom-Privatbrauerei Wörner GmbH & Co KG, 
Bamberg, Franken, Saksa 

4,7 %-til., vaalea lager, pohjahiivaolut  
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,14 e. Maahantuoja Heino Juomat Oy. 



Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, aluksi runsas, pumpulimainen, tiheä, haihtuu nopeasti 
kokonaan pois. Tuoksu ruohoinen, katkeroinen. Maku on kevyt, maltainen, hedelmäinen, heinämäisen kuiva, 
helposti juotava, maukas. Eteläsaksalaisen oluen perustyyppi – urtyp – hyvin onnistuneessa muodossa. 
Kaulaetiketissä on baijerilaisen oluen (bayerisches bier) maantieteellinen EU-suojamerkki. Sama kuin 
vaikapa Kainuun rönttönen -piiraalla Suomessa.  

”Kun panet olutta, käytä vain humalaa, mallasta ja vettä” on ollut ajatuksena jo Kaiserdom-panimon 
perustamisesta (1718) alkaen. Tuo määritelmä tunnetaan Bambergin puhtauslakina vuodelta 1489 ja 27 
vuotta myöhemmin (1516) se tuli käyttöön muuallakin Baijerissa. 

Brewer’s Reserve No. 3 Oak Aged Ale Auchentoshan Whisky Casks, Fuller, Smith 

and Turner Plc, Griffin Brewery, Chiswick, Lontoo, Iso Britannia 

9,0 %, kantavierre 18,0 p-%, katkeroainepitoisuus 21,2 EBU, väri 33 EBC, puolitumma pintahiivaolut, ale, 
pullossakäyvä, kypsytetty puisessa viskitynnyrissä 26 kuukautta. Rajoitettu tuotantoerä.  
Numeroitu kertalasipullo pahvikartongissa 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 8,59 e (hankittu 840 ploa). 
Maahantuoja Heino Juomat Oy. Pullo Nro 07682. 
92 / 100 pistettä.  

Väri on puolitumma, kuparisen ruskeanpunainen, 
läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, keskirunsas, 
pienikuplainen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. 
Tuoksu on voimakas, pehmeän hedelmäinen, savuinen, 
tammitynnyrimäinen. Maku on täyteläinen, vahva, 
turpeinen, tammimainen, pehmeän hedelmäinen, 
hunajainen, luonteikas, lämmittävä. Valmistajan mukaan 
olut on saanut tammitynnereistä lämmintä hunajaa, 
vaniljaa ja mausteista inkivääriä. Mallasviskistä 
kiinnostuneille varsinainen löytö. Nyt saa selvästi 
viskinsavuista herkkua nauttia isoina siemauksina. Kun 
43-prosenttiseen 2 cl:n mallasviskiannokseen sekoittaa 
teelusikallisen raikasta vettä, saattaa alkoholipitoisuuskin 
olla lähellä tätä Fuller'sin erikois-alea.  

Fuller’sin Brewer’s Reserve –sarja aloitettiin neljän 
vuoden suunnittelun jälkeen vuonna 2008. Ensimmäinen 
No 1 Single Malt Casks (7,7 %) kypsyi Glenmorangie-
viskitynnyreissä 500 päivää. Puisissa Courvoisier Cognac 
–konjakkitynnyreissä 12 kuukautta kypsynyt, Fuller'sin 

E.S.B.:n (5,9 %) ja Golden Priden (8,5 %) kanssa sekoitettu No 2 Fine Old Cognac Casks valmistui 
elokuussa 2010. 800 päivää (26 kuukautta) viskitynnyrissä kypsynyt hunajalla, vaniljalla ja inkiväärillä 
maustunut No 3 Auchentoshan Whisky Casks (9,0 %) julkistettiin Lontoon GBBF-festivaaleilla elokuussa 
2011. Pääpanimomestari John Keelingin tavoitteena on "olut, joka on hyvinkin odottamisen arvoinen". 

Cream Stout, St. Peter’s Brewery Ltd., St. Peter South Elmham, Bungay, Suffolk, 

Iso Britannia 

6,5 %-til., kantavierre 16 °Plato, katkeroainepitoisuus 26 EBU, väri 191 EBC, tumma 
pintahiivaolut, stout; sweet stout, milk stout. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,13 e.  
Väri on hyvin tumman ruskea, läpinäkymätön, kirkkaassa valossa viininpunainen, kirkas. 
Vaahto on ruskehtava, aluksi runsas, vankka, tiheä, laskeutuu nopeasti jättäen pitsikuvioita 
lasin reunoille. Tuoksu on paksun hedelmäinen, tummasävyinen. Maku on keskitäyteläinen, 
hedelmäinen, tumman, kypsän luumuinen, hieman marjainen, tervamaisen paahteinen, 
suklaamainen, samettisen pehmeä. Alkon asiantuntijoiden mielestä tämä brittiläinen 
’kermastout’ on ”mämminen”.  
Valmistuksessa käytetään ohra- ja vehnämaltaita, Fuggles- ja Challenger-humalia. ’Pyhän 
Pietarin panimo’ on aloittanut vuonna 1996. Vuosituotanto on 1,6 miljoonaa litraa olutta.  



Pisteet: 91 / 100. Koff Portteri –asteikolla 87 / 100. 

King Porter Stomp, Ravintolapanimo Bruuveri, Hki / Oxa Oy, Mikkeli  
5,5 %-til., kantavierre ˚Pl, katkeroaineet  EBU, väri EBC, tumma pintahiivaolut, portteri. Suositus 

tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 8,00 e. Panimoravintola Bruuveri, Hki. 
Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, niukahko, tiheä, 
paksu, vaalea, muodostaa pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on 
tuoreen ruohoinen, katkeroinen, hennosti lakritsainen. Maku on täyteläinen, 
maltainen, pehmeä, yrttimäinen, tasapainoinen, katkeroinen, kuiva, maukas, 
tasapainoinen. ’King Porter Stomp’ nimi viittaa USA:n syvään etelään, mustien 

jazz-musiikkiin iloluontoisella 1920-luvulla.  

Pisteet: 93 / 100. Koff Portteri –asteikolla 94 / 100. 

Keirin Stout, Ravintolapanimo Beer Hunter’s Ky, Pori  
7,0 %-til., kantavierre  ˚Pl, katkeroainepitoisuus  EBU,väri  EBC, tumma suodattamaton pintahiivaolut, stout.  
Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 8,50 e.  

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön, kirkkaassa valossa punainen. Vaahto on ruskea, kohoaa niukasti, 

tiheä, pienikuplainen, epätasainen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on makea, maltainen, 

paahteinen. Maku on täyteläinen, maltainen, imelän mämmimäinen, suklaamainen, paahtuneen 

kahvimainen. Kokonaisuutta sävyttää ilmeinen käsityöläisote. Maku on hedelmäinen, luumumainen, kypsän 

omenainen, päärynämäinen. Katkerointiin käytetään amerikkalaista Chinook-humalaa. Etiketissä on 

kilpapöyräilijän kuva. Keirin Stout on siis polkupyöräilijän olut!  

Pisteet: 94 / 100. Koff Portteri –asteikolla 88 / 100.  

Laitilan Kievari Mämmi, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

5,2 %-til., kantavierre 13,2 p-%, katkeroainepitoisuus 24 
EBU, väri 81 EBC, tumma lager. (2010: 6,1 %-til., 

kantavierre 10,6 p-%, katkeroainepitoisuus 21 
EBU, väri 34,3 EBC, tumma lager.) Suositus 

tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. Alkon 
vähittäismyyntihinta 4,24 e. 

. 

Arvio  t u l o s s a !  

. 

. 

. 

. 

Gouden Carolus Easter Beer, Brouwerij Het Anker, Mechelen, Belgia 



10,5 %-til., kantavierre 21,5 p-%, katkeroainepitoisuus 35 EBU, väri 63 EBC, tumma 
pintahiivaolut, mausteinen ale. Kausituote. Suositus tarjoilulämpötilaksi 6-9 ºC.  
Magnum kertalasipullo samppanjakorkilla  0,75 l. Alkon vähittäismyyntihinta 9,48 e. Maahantuoja 
Servaali Oy.  
Pisteet: 97 / 100. Väri on tumma, ruskea, valossa kuparinpunainen, heikosti läpinäkyvä, 
sameahko. Vaahto on ruskehtava, hauraan höttöinen, muodosta kauniin, tasaisen pitsikuvion 
lasin reunoille, keskikestävä. Tuoksu on makea, karamellimainen. Maku on täyteläinen, vahva, 
luonteikas, makea, maltainen, karamellimainen, hedelmäinen, yrttimäinen, raikkaan anismainen.  
Pääsiäisen perinteisen kausioluen valmistuksessa käytetään pilsner-, karamelli-, vehnä- ja 
paahdettuja maltaita, belgialaisia erikoishumalia Tradition ja Magnum. Lisukkeena on maissia ja 
sokeria sekä mausteita: curaçao ja anis. Panimo pyrkii tyydyttämään myös kaikkein kriittisimpiä 
nautiskelijoita, ja täydellisyyttä tämä ”Kaarle kuninkaan pääsiäisolut” todella lähentelee. Vain 
lisätty sokeri ja varsinkin maissi tuntuvat vierailta pinttyneen Reinheitsgebotin kannattajasta – 
mutta mikäpä Belgian olutparatiisin oluista ei sisältäisi tällaisia lisukkeita!  
Niin ja kyllä: upea olut on etiketin mukaan edelleenkin suomeksi ”kalja”.  
* Brouwerij Het Anker: Flanderilaispanimon juuret ulottuvat vuoteen 1471 ja vuodesta 1872 se 

on ollut Van Breedamien perhepanimo. Vuonna 1904 yhtiön nimeksi otettiin NV Het Anker historiallisesti 
merkittävän paikallisen panimomestarin Jan in de Anker mukaan. 1950-luvulla Charles Van Breedam kehitti 
aivan uudenlaisen olutsarjan: Keizersbier / Emperor’s Beer, ’keisarin olut’. 60-luvulla oluiden nimeksi 
muutettiin Gouden Carolus, keisari Kaarle V:n (ransk. Charles Quint) aikaisten kultakolikoiden mukaan.  
Panimo oli vaikeuksissa 80-luvun lopulla, mutta vuodesta 1990 viidennen polven panimomies Charles Leclef 
– Charles Van Breedamin pojan Michelin sisarenpoika – on nostanut ’Ankkuripanimon’ menestyksen tielle. 
1997 avattiin ensimmäinen oma ravintola ja 1998 hotelli. 2010 luvulla panimo hankki Blaasveldista 1600-
luvulta periytyvän tislaamon ja nykyisin valmistetaan / kypsytellään Gouden Carolus Single Malt –viskiä. 
Nykyisin oluen vuosituotanto on 1,6 miljoonaa litraa.  

Gouden Carolus –olutsarjaan kuuluvat tuotteet: Cuvée van de Keizer Blauw (11,0 %), Cuvée van de Keizer 
Rood (10,0 %), Gouden Carolus Tripel (9,0 %), Gouden Carolus Ambrio (8,0 %), Gouden Carolus Classic 
(8,5 %, Alko 8,75 e / 0,75 l.), Gouden Carolus Hopsinjoor (8,0 %), Gouden Carolus Christmas (10,5 %) ja 
Gouden Carolus Easter (10,5 %). 

  

God Påske, Det Kompromissløse Bryggeri as, Nøgne Ø, Grimstad, Norja 
6,5 %-til., kantavierre 17 °Plato, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 35 EBC, vaalea suodattamaton 
pintahiivaolut, pullossakäyvä strong ale, ’live ale’. Suositus tarjoilulämpötilaksi 3 °C. Valmistettu 04.05.2011, 
p.e. 04.05.2014.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 6,34 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu Oy, Hki. 

Pisteet: 93 / 100. Väri tumma, punaisen ruskea, samea, läpinäkymätön. Vaahto on valkea, 
aluksi pursuavan runsas, laskeutuu nopeasti jättäen kauniita pitsikuvioita lasin reunoille, tiheä, 
kestävä. Etiketissä varoitellaan, että pullossa käyvä olut muodostaa vahvasti hiilidioksidia ja 
kannattaa avata varovasti. Pohjalla on vahva hiivakerros eli pullon tulee olla kunnolla 
paikoillaan viileässä ennen avaamista. Tuoksu on hedelmäinen, aprikoosimainen, hennosti 
mausteinen. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, hedelmäinen, makeahko, vahvasti 
katkeroinen, yrttimäinen. Maukas ja tasapainoinen. Panimon mukaan pääsiäisolut on 
parhaimmillaan noin vuoden / puolentoista vuoden kuluttua valmistamisesta eli siis juuri nyt – 
tämän erän keittopäivä on toukokuun alussa viime vuonna (2011). Panimo suosittelee myös 
tosi viileää tarjoilulämpötilaa. +3 ˚C on jo sahdin ja vehnäoluen asteissa. God Påske –oluesta 
on myös 7,5-prosenttinen versio.  

Valmistuslajikkeet ovat münchner- ja vehnämaltaat, Saaz-, Chinook- ja Cascade-humalat. 
’Kompromissiton panimo’ perustettiin vuonna 2002 – tasan 10 vuotta sitten. Vuosipäivää 
juhlistettiin helmikuun puolivälissä 2012. Lue: Norjassa ilman kompromisseja. ’Alaston saari’ on 
yksi arvostetuimmista eurooppalaisista – varsinkin pohjoismaisista – uuden pienpanimoliikeen 
edustajista. Panimon vuosituotanto on runsaat 600000 litraa olutta.  

Vårhare, Svaneke Bryghus A/S, Svaneke, Bornholm, Tanska  

http://olutverkko.wordpress.com/2012/02/16/norjassa-kymmenen-vuotta-ilman-kompromisseja/


6,5 %-til., kantavierre 16,5 °Plato, katkeroainepitoisuus 28 EBU, väri 18 EBC, vaalea pintahiivaolut, saison-
tyylinen ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 6,41 e.  

Pisteet: 97 / 100. Väri on vaalea, appelsiininkeltainen, punertava, läpinäkymätön, samea. Vaahto 
on valkoinen, aluksi runsas, laskeutuu nopeasti, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. 
Tuoksu on voimakkaan hedelmäinen, raikas. Maku on täyteläinen, vahva, hedelmäinen, 
sitrusmainen, mausteinen, neilikkaa ja laventelia. Kuivan katkeroinen, keksimäinen jälkimaku. 
Hyvin onnistunut tasapainoinen, maukas kopio Belgian saison-oluttyylistä. Vårhare (’kevätjänis’) 
sopii pääsiäisen ruokapöytään lampaanlihan ja riistaruokien – jänispaistin! – kanssa. Kannattaa 
jäähdyttää kunnolla. Valmistuksessa käytetään pilsner-, wiener-, vehnä-, ruis-, karamelli- ja 
melanoid-maltaita, humalina saksalaiset Tettnanger ja Spalter. Olut käytetään luostarioluiden 
trappistihiivalla tankeissa kahdeksan viikon ajan.  
Tim Stender perusti Svaneken panimon vuonna 2000 alunperin Bryghuset Svaneken –
ravintolaan. Ravintolapanimo tuottaa edelleen oluet omaan käyttöön. Erillinen panimo valmistui 
lähitontille loppuvuodesta 2007. Panimomestarina toimii Jan Paul , joka on tullut Itämeren saarelle 
Bornholmiin baijerilaisesta Weihenstephanin panimosta.  

Alkon vakiovalikoimassa on vaalea wiener-lager Svaneke Classic (4,9 %, 4,22 e / 0,5 l.) ja tumma 
lager Catch 22 (5,0 %, 4,29 / 0,5 l.)  

Påskebryg, Ørbæk Bryggeri, Fyn, Tanska  
7,2 %-til., kantavierre 18 p-%, katkeroainepitoisuus 21 EBU, väri 100 EBC, tumma pintahiivaolut, ale. 
(2010: 7,2 %-til., kantavierre 17,4 p-%, katkeroainepitoisuus 18 EBU, väri 75,5 EBC, 
tumma pintahiivaolut, ale.) Luomutuote. Kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 7-9 ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l., Alkon vähittäismyyntihinta 3,80 e 
(2011: 3,48 e). 
Pisteet: 88 / 100. Väri on tumma punaisen ruskea, 
läpikuultava, sameahko. Vaahto on valkea, erittäin 
runsas, huokoinen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, 
kestävä. Tuoksu on maltainen, makean hunajainen, 
raikkaan ketokukkamainen. Maku on keskitäyteläinen, 
vahva, hedelmäinen, aprikoosimainen, lievästi 
karamellimainen, maustepippurimainen. Sopii tuhdin 

liharuuan kanssa.  
Valmistajan mukaan mausteinen, 
kardemummamainen, mustapippurimainen, 
mukana hedelmäisiä, kahvimaisia, 
suklaamaisia ja lakritsaisia sävyjä.  

Mallaslajikkeet ovat pilsner, münchner, karamelli ja 
suklaa. Humalat ovat Goldings ja Challenger. Lisäksi 
käytetään raakaruokosokeria. Panimo on perustettu 
vuonna 1906. Vuodesta 1996 alkaen sen ovat omistaneet 
Niels ja Nicolai Roemer., isä ja poika. Panimo tuottaa 

olutta, siideriä, virvoitusjuomia ja viskiä. Esimerkiksi Ørbæk Bryggerin valmistama hedelmäjuoma 
Nature Fresh Smoothie 100 % Fruit Organic näyttää olevan Stockmannin valikoimassa. 

Maibock – Helles Bockbier, Privatbrauerei Höss – Brau- und Vertriebs 
GmbH & Co KG, Sonthofen, Baijeri, Saksa 

6,5 %-til., kantavierre 16,2 ºPlato, katkeroainepitoisuus 20 EBU, väri 18 EBC, vaalea 
pohjahiivaolut, bock. Kevään kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-15 ºC.  

Kertalasipullo patenttikorkilla 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,74 e. Maahantuoja Lasso Drinks / 
Mercantem Oy, Hki .  



Arvio  t u l o s s a !  
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Pääsiäisolut, Vakka-Suomen Panimo Oy, Uusikaupunki 

4,5 %-til., kantavierre 10,9 p-%, katkeroainepitoisuus 28 
EBU, väri 44 EBC, tumma täysmallasolut, suklalla 
maustettu pintahiivaolut. Kausiolut.  

Kertalasipullo 0,5 l., vähittäismyyntihinta 4,50 e. Hana 
olutravintoloissa 0,4 l., anniskeluhinta 6,50 e. 

Pisteitä: 87 / 100.  

Väri on tumma, ruskea, valossa viininpunainen, heikosti 
läpikuultava, kirkas. Vaahto on valkoinen, erittäin runsas, 
tiheä, tasainen, laskeutuu nopeasti. Tuoksu on 
voimakkaasti suklaamainen, tummaa suklaata, kaakaota, 
ei lainkaan äklön makea. Maku on keskitäyteläinen, 
suklaamainen, paahteinen, raikas(!). Vahva 
suklaamainen luonteikkuus tekee oluesta hieman 
yksioikoisen, mutta eipä se haittaa kun tuote on näin 
hienossa kunnossa! Pääsiäisoluen valmistuksessa 
käytetään aitoa suklaata ja suklaa-aromia. Tuo mieleen 

vuosien takaisen Hartwall Classic –sarjan suklaaportterin (4,5 %) ja myös upeat brittiläiset esikuvat kuten 
Young’s Double Chocholate Stout (5,2 %).  

Laitilan Kievari Mämmi, Laitilan 
Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

4,3 %-til., kantavierre 10,6 p-%, 
katkeroainepitoisuus 24 EBU, väri 78 EBC, 
tumma lager. Pääsiäisen kausiolut. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 
2,89 e. 

Pisteet: 84 / 100. Väri on tumma, punertava, läpinäkyvä, 

kirkas. Vaahto on valkea, niukka ja haihtuu kokonaan. 

Tuoksu on rukiinen, mämmimäinen. Maku on kevyt, lähes 

vetinen, ruisleipämäinen, talkkunamainen, lyhyt, helppo, 

ei riitä jälkimakuun saakka. Suomen ja maailman 



ensimmäinen ja ainoa mämmiolut on hillitty, hieno kulttuurituote.  

Kievari Mämmi valmistetaan vaaleista ja tummista karamellimaltaista, wiener-maltaista ja ruismaltaista sekä 
Kymppi Maukkaat Oy:n luomumämmistä ja maustetaan vielä pomeranssinkuorilla.  

Kievari Mämmi (4,3 %) on ollut kausituotannossa pääsiäisestä 2009 alkaen, aiemmin pohjahiivaoluena, 

mutta nyt on käytetty pintahiivatekniikkaa. Vuodesta 2010 alkaen on valmistettu myös vahva versio (6,1 %, 

tänä vuonna (2012) 5,2 %).  

  

Happy Hoppy Easter, Hornbeer, Kirke Hyllinge, Tanska 
6,5 %-til., tumma India Pale Ale, IPA, pintahiivaolut. Kausiolut.  

Hana 0,4 l. anniskeluhinta 7,60 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu, Hki.  
Pisteet: 96 / 100.  
Väri on tumma, ruskea, punertava, läpinäkymätön. Vaahto on valkea, kermaisen paksu, tiheä, 
tasainen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on hedelmäisen katkeroinen, raikas, 
rapsakka, voimakas. Maku on täyteläinen, hedelmäinen, aprikoosimainen, päärynämäinen, 
banaanimainen, pehmeä kuin moderni hedelmämehu smoothie, upeasti ja vahvasti katkeroitu 
sitrushedelmäisillä amerikkalaistyylisillä humalilla. Valmistuksessa käytetään ale- ja münchener-
maltaita, kuivahumaloitu.  
Ruokapöydässä ’iloinen humalainen pääsiäinen’ sopii kalan, grillatun ja graavilohen ja äyriäisten, 
katkarapuruokien kanssa. Panimon mukaan sopii myös juhlapäivien aamiaispöytään.  
Panimomestari Jørgen Fogh Rasmussenin puoliso, taiteilija ja galleristi Gunhild 

Rasmussen on jälleen maalanut etikettitaulun ”Kaikella on loppu”. Alkon Arkadiankadun (Hki) 

myymälän erikoisolutvalikoimaan on tulossa huhtikuun alussa myös Påskeøl (6,4 %, 6,74 e / 0,5 l. 

plo). Molemmat pääsiäisen kausioluet käyttävät samaa etikettiä.  

Three Hearts Påskebrygd, Krönleins Bryggeri AB, Halmstad, Ruotsi 

6,0 %, tumma baijerilaistyylinen, perinteinen pohjahiivaolut, lager.  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 7,60 e.   
Pisteet: 93 / 100.  
Väri on tumma, punainen, hieman läpinäkyvä, kirkas. 
Vaahto on ruskehtava, erittäin runsas, hauras, jättää 
pitsikuvuioit lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on makea, 
maltainen. Maku on täyteläinen, maltaisen makea, 
puuroinen, hedelmäinen, appelsiinimainen, maukas, 
luonteikas, tasapainoinen, ruohoinen, aromikas. Sopii 
vahvojen mausteisten pääsiäisruokien kuten 
lampaanpaistin kanssa. Valmistetaan perinteisen reseptin 
mukaisesti pilsner-, karamelli- ja tummista münchener -
maltaista. Pääsiäöisoluesta valmistetaan myös 3,5-
prosenttinen versio.  
Anders Julius Appeltofft perusti Appeltofftska Bryggeri 
AB:n 15.02.1836 entiseen sairaalarakennukseen, joka on 
edelleen olemassa hyväkuntoinen ja restauroitu panimon 
edustusravintolaksi. Alkuvaiheessa valmistettiin vanhan 
ruotsalaisen perinteen mukaista mallasjuomaa. 
”Svensköl” oli pintahiivalla käytetty makea ja mieto 
alkoholijuoma, joka ”varmasti maistuisi vieraalta tämän 
päivän oluenystävälle”, kuten Krönleinin historiikki asian 

ilmaisee. Nykyinen panimorakennus valmistui vuonna 1898. Vuonna 1920 tunnetun panimosuvun insinööri 
Anders Krönlein hankki Appeltofftskan osake-enemmistön. Nykyisin perhepanimon johdossa ovat kuudetta 
sukupolvea edustavat veljekset Carl ja Tage Krönlein (vuodesta 1992) isänsä Hansin (johtajana 1961-91) 
jälkeen. Appeltofftska Bryggeri AB:n nimi muutettiin Krönleins Bryggeri AB:ksi vuonna 1996.  



Lapin Kulta Arctic Malt Pils, Oy Hartwall Ab, Lahti / Hki / Heineken Group, 
Amsterdam, Alankomaat 

4,6 %-til., kantavierre 10,7 %, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 9 EBC, vaalea täysmallasolut 
pohjahiivaolut, lager, pils. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC.  
Tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 3,04 e.  

Väri on vaalea, oljenkeltainen, lievästi samea. Vaahto on valkoinen, nousee aluksi runsaana, 
laskeutuu nopeasti epätasaisena ja kuplikkaana. Tuoksu on maltainen, runsas, heikosti 
katkeroinen. Maku on kevyt, maltainen, viljainen, hieman makea, tumman, pehmeän 
heinämäinen, tyylikäs. Täysmaltaisuus ja pils-tyylin vivahteet tekevät tästä ’arktisten maltaiden’ 
saksalaistyylisestä oluesta miellyttävän uutuuden. Hartwallin 1836 Classic –sarjassa oli vuonna 
2009 vähän aikaa englanninkielinen All Malt –täysmallasolut (4,5 %).  
Tölkin pohjassa on numerokoodi, jolla pääsee tutustumaan juuri kyseisen tölkin sisältämän 
oluen tarinan Lapin Kullan verkkosivuilta. Aika kiinnostava – joskin varmasti suuritöinen – 
kokeilu. Testiryhmä kirjautui tarinaan. Ensin piti päästä katsomaan video viljelytilalta – mutta 
videon tuottaja ilmoitti englannin kielellä, että meillä ei ole oikeuksia katsella tätä videota. (Linkki 
johti hankkimaan 60 USD:n katseluoikeuden. Ei hankittu.) Viljelijät kuitenkin ovat Lahden 
lähistöltä, ”tuttuja maanviljelijöitä”. Kesän kasvukauden keskilämpötila oli kuitenkin ollut 15,4 ºC 

(Suomessa 14 ºC) ja sademäärä 160 mm (Suomessa 210 mm). Ohra oli kylvetty 14.05.2011 ja lajike oli 
Harbinger. Vilja oli puitu 26.-27.08.2011. Mallastamon (Viking Malt, Lahti) kohdalla on taas video, joka ei 
avaudu. Tekstissä selostetaan yksinkertaisesti mallastuksen vaiheet. Idätys vie yleensä 4-6 vuorokautta, 
meidän tölkkien kohdalla 5 vrk. Oluemme mallas on pilsner, 81 asteen loppukuivauslämpötilassa. 
Panimomestarin (Mika Mäkelä) työ on suljetun videon takana. Keitosta ja humaloinnista vastaavat työntekijät 
nimetään kuvien kanssa. Keittopäivä oli 9.2.2012. Humalat olivat Hallertau Magnum (1200 alfa g / keitto) ja 
Hallertau Herzbrucker (60 kg / keitto). Käymislämpötila oli 13 ºC. Pakkauspäivämääräksi ilmoitetaan 
1.3.2012 klo 23.08.24 – tosin tölkin pohjassa lukee 22.56.  

Testiryhmässä epäiltiin, että tuleekohan koskaan enää tarkastettua oman tölkkinsä alkuperiä. Tiedot ovat 
kyyllä mielenkiintoisia, mutta kyllä ne kannattaisi esittää helposti silmäiltävässä muodossa turhan hienoa 
teknologiaa välttäen. 

Lapin Kulta Arctic Malt Dark Lager, Oy Hartwall Ab, Lahti / Hki / Heineken 
Group, Amsterdam, Alankomaat 

4,6 %-til., kantavierre 11,5 %, katkeroainepitoisuus 16 EBU, väri 30 EBC, tumma pohjahiivaolut, lager. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi 16-18 ºC.  
Tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 3,04 e. 
Väri on tumma, ruskea, punertavan bensiininvärinen, kirkas. Vaahto on valkea, 
kepeä, kuplainen, laskeutuu nopeasti. Tuoksu on maltainen, pehmeä, runsas. Maku on kevyt, 
maltainen, laimean ruisleipäinen tai jopa mämmimäinen, kuivan hedelmäinen. 
Paahteisen kuiva jälkimaku. Kokonaisuus on tasapainoinen, maukas, puhdas.  

Alkuperäistarina Lapin Kullan verkkosivuilla avautuu tölkin pohjassa olevan koodin avulla. 
Se vaikuttaa pitkälti samalta kuin vaaleassa pilsissä. Mallaslajikkeet ovat pilsner (81 ºC) ja 
dark ale, jonka loppukuivauslämpötila oli 99 ºC. Keittopäivä oli 8.2.2012 ja keittämön 
vastuuhenkilöt osin eri kuin pilsissä. Humalat ovat saksalainen Hallertau Magnum (600 alfa g / 
keitto) ja tšekkiläinen Saaz (86 kg / keitto). Käymislämpötila 13 ºC ja pakkausaika 
1.3.2012 kello 20.18.16. Tölkin pohjassa aika on 21.54. 

Alpo's IPA, Malmgårdin Panimo Oy – Malmgårds Bryggeri Ab, Loviisa 

6,8 %-til., kantavierre 16,5 p-%, katkeroainepitoisuus 100 EBU, väri 10 EBC, vaalea suodattamaton 
pintahiivaolut, ale  



Hana pint (0,568 l), anniskeluhinta 7,80 e; 1/2 pint 4,50 e. 
Saatavissa ainoastaan One Pint Pub, Ruoholahti, Hki. 

(valmistunut 27.02.2012. Alpon IPA:n 13. tuotantoerä, 
MgP:n toinen.)  

Väri on puolitumma, keltaruskea, kirkas. Vaahto on 
valkea, niukka, tiheä, tasainen. Tuoksu on hedelmäinen, 
katkeroinen. Maku on täyteläinen, paksun hedelmäinen, 
pehmeää aprikoosia, omenaa, päärynää, kuiva, 
heinämäisen katkeroinen, kuivattua hedelmää, pihkainen. 
Jälkimaku on karhean kuiva, lähes rutikuiva. 
Kokonaisuus on luonteikas, karhea pienpainimo-olut, 
pehmeän hedelmäinen ja karhea, heinämäisen kuiva 
yhdessä.  

  

CoCoNut Porter, Maui Brewing 

Company, Lahaina, Maui, Hawaiji, 

Yhdysvallat  
6,0 %-til., 30 IBU, tumma pintahiivaolut, portteri.  
Tölkki 0,355 l. Anniskeluhinta 9,50 e. Maahantuoja 
Diamond Beverages Oy, Vantaa  
Väri on tumma, tummanruskea, läpinäkymätön. Vaahto 
on ruskea, runsas, tiheä, kestävä. Tuoksu on 
suklaamainen, paahteinen. Maku on keskitäyteläinen, 
karamellimainen, aluksi kovahko, lämmettyä 
samettimaisen pehmeä, paahteinen. Katkeroitu Cascade- 
ja Columbus-humalilla.  
Maui-panimo on Yhdysvaltain osavaltion Hawaijin ainoa 
pienpanimo, perustettu vuonna 2005. Käsityöpanimon 
muita tuotteita ovat esimerkiksi Bikini Blonde Lager (5,1 
%, 18 IBU, humalat: Liberty, Sterling, Hersbrücker) ja Big 
Swell IPA (6,8 %, 50+ IBU, humalat: Columbus, Chinook, 
Simcoe, Centennial, Citra, Falconer’s Flight)  
Pisteet 89 / 100. Koff portteri-asteikolla 85 / 100.  

Big Swell IPA, Maui Brewing 
Company, Lahaina, Maui, Hawaiji, 

Yhdysvallat 

6,8 %-til., 50+ IBU, vaalea pintahiivaolut, India Pale Ale.  
Tölkki 0,355 l. Anniskeluhinta 9,50 e. Maahantuoja Diamond Beverages Oy, Vantaa  

Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, erittäin runsas, pumpulimainen, tiheä, muodostaa 
pitsikuvioita lasin reunoille. Tupoksu on pistavän katkeroinen, raikas. Maku on keskitäyteläinen, hieman 
makea, hunajainen, voimakkaan katkeroinen, kuivahumaloitu. Humalalajikkeet ovat: Columbus, Chinook, 
Simcoe, Centennial, Citra, Falconer’s Flight. Huippuluokan India Pale Ale keskeltä Tyyntä valtamerta. 

Black Chocolate Stout, The Brooklyn Brewery, Brooklyn, New York, USA  
10,0 %, kantavierre 24 ˚Plato, katkerot 50 IBU, väri 270 EBC, tumma pintahiivaolut, extra strong stout, 
Imperial Stout. Talven kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-18 °C.  
Kertalasipullo 0,355 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,93 e. Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab / House of Beer.  



Imperialism at its Finest! – Imperialismia hienoimmillaan! 
Panimo mainostaa tuotettaan ja lupaa sen kelpaavan 
kenelle tsaarille tahansa.  
Väri on täysin musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, 
erittäin runsas, pursuava, tasaisen kuplainen, paksu. 
Tuoksu on kahvimainen, paahteinen, suklaamainen. 
Maku on täyteläinen, makean maltainen, vahva, 
paahteinen, kahvimainen, suklaamainen. Jälkimaussa 
hedelmäisyyttä, luumua ja kypsää päärynää sekä 
ruohomaista katkeromaisuutta. Valmistuksessa käytetään 
karamelli- ja pale (vaalea)-maltaita, mallastettua vehnää 
sekä paahdettujen maltaiden ja ohran sekoitusta. 
Humalalajikkeet ovat amerikkalaiset Fuggle ja Willamette.  
Brooklyn Brewery on toiminut vuodesta 1987 
tavoitteenaan palauttaa markkinoille perinteisiä oluttyylejä 
ja –reseptejä. Pääpanimomestari on 
maailmanmaineeseen noussut ja usein Suomessakin 
vieraillut Garrett Oliver. Suklaastout on talven kausituote, 
joka on saatavilla vuodenvaihteen molemmin puolin 
rajoitetusti.  

Brooklyn Breweryn Black Chocolate Stout esiteltiin Euroopassa ja myös Suomessa keväällä 2005. Helsingin 
Olutfestivaalilla oli tarjolla 8,25-prosenttinen keisarillinen stoutti. Silloinen maahantuoja oli Servaali Oy. Sen 
jälkeen tämän vuodenvaihteen (2011-12) erä on ensimmäinen kerta suomalaisissa valikoimissa, nyt 
Sinebrychoffin maahantuomana. Ravintolalevityksen jälkeen on stout saatu rajoitetussa määrin (16900 
pulloa) Alkon hyllyille helmikuussa 2012.  

Pisteet 96 / 100. Koffin portteri-asteikolla 98 / 100. 

König Ludwig Dunkel, König Ludwig GmbH & Co Schlossbräuerei 
Kaltenberg, Fürstenfeldbruck, Baijeri, Saksa 

5,1 %-t., kantavierre 12,2 %, katkeroainepitoisuus 22 EBU, väri 54,4 EBC, tumma pohjahiivaolut, lager.  
Kertalasipullo 0,5 l., Alkon vähittäismyyntihinta 3,32 e. Maahantuoja: Diamond Beer Co. 

Väri on tumma, ruskea, läpikuultava, valossa punertavan kuparinruskea. Vaahto on valkea, runsas, tiheä, 
tasainen, laskeutuu nopeasti. Tuoksu on maltainen, mämmimäisen paahteinen. Maku on kevyt, maltainen, 
hieman makea, karamellimainen, kevyesti paahteinen. Kokonaisuutena lager-oluen keveys yllättää. 

Grafenwalder Vehnäolut / Veteöl, valmistettu Saksassa; valmistuttaja Lidl Suomi 

Ky, Vantaa 

4,5 %-til., vaalea, suodattamaton vehnäolut  

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 1,79 e. Myynnissä vain Lidl-myymälöissä.  

Väri on vaalea, keltainen, hieman ruskehtava, läpinäkymätön, samea. Vaahto on valkoinen, tiheä, 
harvakuplainen, keskikestävä. Tuoksu on vetinen, viljainen. Maku on kevyt, hyvin hennosti hedelmäinen, 
luonteeton, tunnistettavissa kuitenkin vehnäolueksi. Saksassa valmistettu vehnäolut valmistetaan ohra- ja 
vehnämaltaista, humalauutteesta ja hiivasta. Tölkkipakkauksesta on hankala todeta, onko pohjalla 
hiivakerrosta – ainakaan väri ja tuoksu eivät muutu mitenkään tölkinpohjalla. Tällä kertaa saksalainen 
valmistaja ei ole onnistunut eikä tämän oluen tarkoitusta voi ymmärtää. Vuonna 2004 Saksan Lidl valmistutti 
Suomen myymälöihin Finkbräu Hefe Weissbier –nimisen 4,7-prosenttisen vehnäoluen, joka yleisesti todettiin 
hyvin onnistuneeksi. Harmi. 

Pirkka Lager, valmistuttaja Ruokakesko Oy, Hki; valmistuspaikka: Bavaria 
NV, Lieshout, Alankomaat  



4,7 %-til., vaalea lager. K-kaupan oma merkki –tuote.  
Tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 2,15 e. 

Väri on vaalea, hailakan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, tasainen, nopea. Tuoksu on makean 
maltainen. Maku on mieto, lähes neutraali, helposti juotava. Pirkka Lager –oluen valmistaja on Hollannin 
suurin itsenäinen panimo, vuonna 1719 aloittanut Lieshoutin kyläpanimo on edelleen perheyritys Bavaria. 
Pirkka Lager on K-ryhmän myymäläketjun ns. oma merkki –tuote. 

   

Pils, AS A. Le Coq, Tartto, Viro / Oyj Olvi Abp, Iisalmi 
4,7 %-til., (Virossa alun perin 4,8 %), vaalea lager, tšekkiläistyylinen pils  
Kertalasipullo 0,5 l. Maahantuoja Olvi Oyj, Iisalmi.  
Väri on vaalea, kullankeltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, runsas, tiheä, tasainen, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on pehmeän maltainen, hedelmäinen, katkeroinen. 
Maku on keskitäyteläinen, maltainen, pehmeä, hedelmäisen raikas, melko vahvasti katkeroinen, 
tasapainoinen, maukas. Erittäin hienosti onnistunut tšekkityylinen lager, jota kutsutaan myös 
nimityksellä pils eli pilsner. Vertailussa alkuperäisten kanssa virolaisten Pils pärjää hyvin – ero on 
lähes enimmäkseen psykologinen. Suomen lainsäädännön vuoksi alun perin 4,8-prosenttinen 
olut on tehty kymmenyksen ”miedompana” päivittäistavarakaupan jakelua varten.  
Oluttyylin nimi viittaa kaupunkiin nimeltä Plzeň, joka on saksaksi Pilsen. Eli pilsner on 
pilseniläinen, plzeňiläinen. Plzeň tunnetaan olutalalla tietenkin Pilsner Urquell –oluesta (4,5 %, 
valmistaja Plzeňský Prazdroj A.S., nykyään osana globaalissa SABMiller-konsernissa), joka on 
koko tyylisuunnan perustaja. 

  

Jaipur India Pale Ale, Thornbridge Brewery, Riverside Brewery, Bakewell, 
Derbyshire, Iso Britannia 

5,9 %-til., vaalea pintahiivaolut, ale, India Pale Ale  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 8,50 e. Hanassa 0,4 l. – 6,90 e. Kalaravintoilat –ryhmän kausihanaolut 

maalis-huhtikuussa 2012. Maahantuoja Brew Seeker Oy.  
Testit erikseen noin viikon välein.  
* Pullo: Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, niukka. Tuoksu on raikas, rapsakka, 
katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, kukkainen, 
pehmeä, hennosti toffeemainen, katkeroinen, raikas, 
piristävän pirtsakka. Ohra- ja vehnämaltaista rakennettu 
mallaspohja vaikuttaa hieman kevyeltä. Humalalajikkeet 
ovat Warrior, Chinook, Centennial ja Ahtanum. Oluen 
nimi viittaa Intian Jaipuriin.  
Pisteet 91 / 100.  
* Hana: Väri on vaalea, ruskea, hennosti punertava, 
kirkas. Vaahto on valkoinen, niukahko, tiheä, kestävä, 
jättää pitsimäisiä kuvioita lain reunoille. Tuoksu on 
vahvasti kuivan katkeroinen. Maku on täyteläinen, 
maltainen, hennosti makea, pehmeä, maukkaan 
hedelmäinen voimakas katkeroisuus. Tasapainoinen, 
tyylikäs India Pale Ale.  

Pisteet 93 / 100. 

Alkon juhlaoluet helmikuussa 2012 

Lue: Alkon 80-vuotisjuhlavuoden kotimaisten pienpanimo-oluiden yhteisarvio.  

http://olutverkko.wordpress.com/2012/02/10/alkon-juhlaoluet-esittelevat-erilaisia-oluttyyleja/


Leskinen XX I.P.A., Koskipanimo Oy, Tampere 

5,9 %-til., kantavierre p-%, katkeroainepitoisuus 65 EBU, puolitumma pintahiivaolut, IPA – India Pale Ale, 
yksihumalainen (single hop) kausiolut, Oluthuone Leskisen (Oulu) 20-vuotisjuhlaolut, valmistunut 
23.02.2012.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,80 e - Leskinen, Oulu; 7,20 e; 0,33 l. 5,80 e, 0,25 l. 4 e - Panimoravintola 
Plevna, Oluthuoneet Esplanadi ja Panimomestari, Tre; 
6,50 e - Olutravintola Pikkulintu, Hki   

Väri on puolitumma, ruskean punainen, läpinäkyvä, 
kirkas. Vaahto on valkea, niukka, tiheä, tasainen. Tuoksu 
on kuiva, katkeroinen, melko vaimea. Maku on 
keskitäyteläinen, kuiva, rapsakan katkeroinen, 
karkeahko, vankan maltainen ja hedelmäinen, 
aprikoosimainen, laimean luumumainen. Amerikkalaisen 
Cascade-humalan karhea katkeroisuus nousee 
mukavasti uudelleen hennosti tahmean siirappimaisessa 
jälkimaussa.  

Tyylikäs, juhlallinen. Onnea vain 20-vuotiaille leskisille ja 
kiitokset Plevnan Koskipanimolle ja oluen varsinaiselle 
tekijälle, panimomestari Sam Viitaniemelle. 

Stallhagen Brown Ale, Stallhagen AB, 

Godby, Finström, Ahvenanmaa 

5,5 %-til., kantavierre  ˚Pl, katkeroainepitoisuus  EBU, 
väri  EBC, tumma pintahiivaolut, ale, Brown Ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12°C. Olutmestari Mats 
Ekholm.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,50 e. HOK-Elannon OlutHuone-ryhmän Kuukauden Hanaolut maaliskuussa 
2012. Pisteet: 89 / 100. 

Väri on tumma, ruskeanpunainen, läpikuultava, samea. 
Vaahto on valkea, runsas, kermaisen tiheä, vankka, 
jättää pitsikuvioita lasin reunalle, kestävä. Tuoksu on 
hento, maltainen, melkein vetinen. Maku on 
keskitäyteläinen, hedelmäinen, paksu, pehmeä, kypsä, 
tasapainoinen, helposti juotava, hennosti karhea, 
pähkinämäinen, hieman karamellimainen. 

Valmistuksessa käytetyt mallaslajikkeet ovat pilsner, 
kristalli, musta sekä lisukkeena mallastamaton kaura. 
Humalat ovat Goldings ja Fuggles. 

La Cuvée Alex Le Rouge Jurassian 

Imperial Stout, Brasserie des Franches-

Montagnes, Saignelégier, Suisse Jura, 

Sveitsi 

10,276 %-til., kantavierre 20 ˚Pl, katkeroaineet 68 EBU, 
väri 130,5 EBC, tumma kuivahumaloitu pintahiivaolut, imperial stout.Valmistuserä 2011. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 10-12 °C.  



Kertalasipullo patenttikorkilla 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 10,18 e. (Alko Arkadia, Hki 7.2.2012)  

Väri on tumma, mustanruskea, aivan läpinäkymätön, 
samealta vaikuttava. Vaahto on ruskea, harvakuplainen, 
niukka, jättää aluksi pitsikuvioita, haihtuu kokonaan. 
Tuoksu on happamen hedelmäinen, suklaamainen, 
lakritsainen, öljyinen, leipämäinen. Maku on täyteläinen, 
karhea, maltainen, leipämäinen, kuivan katkeroinen, 
kahvimainen, runsas, moniulotteinen. Maistuu tumman 
suklaan ja / tai sikarin kanssa.  

Valmistuksessa käytetään ohramallasta, paahdettua 
mallasta, ruokosokeria, Bourbon vaniljaa, mustaa 
pippuria, venäläistä teetä. Humalalajike on Hallertau.  

Olut kunnioittaa ”Jura-vuorten vallankumouksellista” Alex 
Le Rougea, Aleksi Punaista, joka on SMABE:n 
perustajajäsen. SMABE on Société Mondiale des 
Amateurs de Bières Extrémes eli ”Ekstreme-oluiden 
harrastajien maailmanjärjestö”. Ekstreme tarkoittaa tässä 
yhteydessä äärimmäisiä ominaisuuksia oluessa. Viime 
vuosikymmenten uuden pienpanimoliikkeen edustajia 

Euroopassa (Tanska, Norja, Ruotsi, Italia, Sveitsikin) ja Yhdysvalloissa kutsutaan eksteme-oluiden 
valmistajiksi. Suomessa useilla uusilla pienpanimoilla on vähintääkin yksi tai muutama ekstreme-tuote, 
esimerkiksi: MgP: Pesäpuu, Dessert Stout, Arctic Circle Alen ensimmäiset tuotantoerät; Beer Hunter’s: 
Mufloni IPA ja APA; Bruuveri: Sportteri; Koskipanimo: Siperia.  

Sinebrychoffin Koffin portteriin vertailu ei ehkä tee oikeutta Koffille, joka on irlantilainen Dry Stout, siis 
erilaista tyyliä kuin tämä extreme Imperial Stout.  

Koff portteri –asteikolla 97 / 100.  

L’Abbaye de Saint Bon-Chien, Brasserie des Franches-Montagnes, Saignelégier, 

Suisse Jura, Sveitsi 

11,0 %-til., kantavierre 24 ˚Pl, katkeroaineet 10 EBU, väri 58 EBC, tumma punainen hedelmäolut, 
pintahiivaolut, ale, Bière de Garde, tammitynnyrissä kypsytetty. Vuosikerta 2010. Suositus tarjoilulämpötilaksi 
6-12°C.  

Kertalasipullo 0,75 l. Alkon vähittäismyyntihinta 24,20 e. Sinetillä suljettu, numeroitu pullo. (Alko Arkadia, Hki 
7.2.2012)  

Väri on tummahko punainen, oranssinen, samea. Vaahto 
on valkoinen, niukka, kuplainen, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille. Tuoksu on happamen hedelmäinen, 
omenamainen, kirsikkainen. Tammitynnyrikypsytys tuo 
vivahteita tuoksuun. Maku on hapokas, hedelmäinen ja 
marjainen, omenaa, kirsikkaa, aprikoosia, 
siiderimäisyyttä. Vahva, makea, luonteikas.  

Olutta kypsytetään 12 kuukautta tammitynnyreissä, joita 
on aikaisemmin käytetty Merlot-, Pinot Noir-, Sauvignon-
punaviinien ja grappan kypsytyksessä. Lopullinen tuote 
on sekoitettu erilaisista tynnyrikypsytetyistä eristä.  



Bon-Chien on vuonna 2005 edesmennyt panimon lemmikkikissa.  

Viininvalmistajaksi eli enologiksi valmistunut Jérôme Rebetez perusti panimon 23-vuotiaana vuonna 1997. 
Franches-Montagnes nimi tulee Jérômen kotipaikkakunnan mukaan. BFM-panimo on nykyaikaisen 
käsityöolutkulttuurin uranuurtaja Sveitsissä. L’Abbaye de Saint Bon-Chien sai New York Times –lehdessä 
kunniamaininnan maailman parhaiden Barley Wine –oluiden joukossa vuonna 2009.  

Laitilan Kukko Juhlavuoden Kellariolut, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, 

Laitila 

5,5 %-til., kantavierre 13,5 ˚Pl, katkeroainepitoisuus 35 EBU, väri 10 EBC, vaalea, suodattamaton, 
pohjahiivaolut, lager, pils. Suositus tarjoilulämpötilaksi 9-15 ºC. Panimopäällikkö Ville Vilén.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,73 e. Alkon 80-vuotisjuhlavuoden 
kausiolut. Hanassa 0,5 l., anniskeluhinta  e. 

Pisteet: 87 / 100.  

Väri on vaalea, keltainen, samea. Vaahto on valkoinen, melkoisen niukka, kuplainen, nopeasti 
haihtuva. Tuoksu on hedelmäinen, sitrusmainen, maltainen, vihannesmainen. Maku on 
keskitäyteläinen, katkeroinen, ruohomainen, suolaheinämäinen, kypsän pehmeä. Valmistuksessa 
käytetään pilsner- ja karamellimaltaita, Hersbrücker- ja Northern Brewer –humalia.  

Laitilan Kukko Vahva Pils (5,5 %, kv. 13 ˚Pl, katkerot 30 EBU, väri 9,8 EBC, Alkon hinta 1,89 e / 
0,33 l. tlk) on entuudestaan tuttu. Suodattamattomana saksalaistyylinen lager tai pils on 

kellariolutta, Kellerbier. 

Keisari Juhla Ale, Nokian Panimo Oy, Nokia 

5,0 %-til., kantavierre 11,8 ˚Pl, katkeroainepitoisuus 26 (valmistaja: 28) EBU, väri 34 (valmistaja: 
44) EBC, tumma suodattamaton pintahiivaolut, ale, Extra Special Bitter E.S.B. 
Hapettumisenestoaine E300. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC. Panimomestari Riitta 
Sulkama.  

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,76 e. Alkon 80-vuotisjuhlavuoden kausiolut. 
Hana 0,5 l., anniskeluhinta  6,50 e.  

Pisteet: 90 / 100.  

Väri on tumma, ruskean punainen, läpikuultava, samea. Pullon pohjalla on hiivasakkaa, joka 
sekoitettuna muuttaa oluen täysin läpinäkymättömän sameaksi. Vaahto on ruskehtava, runsas, 
tasainen, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on pihkainen, 
puunkuorimainen, hedelmäinen. Maku on keskitäyteläinen, pehmeän maltainen, hedelmäinen, 
aprikoosimainen, pähkinäinen. Brittiläisisbitterin tyyliseksi olueksi varsin vaisusti katkeroitu. 
Lisäaineena on käytetty hapettumisenestoainetta E300.  

"Bitter" ('katkeroinen') on perinteinen englantilainen ale-oluttyyppi. Extra Special Bitter, ESB:ssä 
katkeroainepitoisuus on erityisen luonteikas. Keisari Juhla Ale on valmistettu pilsner-, kristalli- ja dark ale –
maltaista. Humalat ovat saksalainen Hallertau ja amerikkalaiset Columbus ja Amarillo.  

Nikolai Vuosiolut 2012, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 

Kööpenhamina, Tanska 

5,0 %-til., kantavierre 12,8 °Plato, katkeroainepitoisuus 17 EBU, väri 11,0 EBC, vaalea lager, suodattamaton 
kellariolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 5-8 °C.  



Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 1,78 e. 

Väri on vaalea, appelsiinin keltainen, läpinäkyvä, samea. 
Pullon pohjalla on hienoinen kerros hiivasakkaa, joka 
mukaan sekoitettuna tekee oluen läpinäkymättömäksi. 
Vaahto on valkoinen, pumpulimaisen runsas, hauras, 
jättää pitsikuvioita lasin reunoille, keskikestävä. Tuoksu 
on hedelmäinen, maltainen, vahvistuu hiivan kanssa. 
Maku on täyteläinen, maltainen, hedelmäinen, 
aprikoosimainen, heinämäinen, aavistuksen verran 
diasetyylimäinen. Juotavuudeltaan helppo. 
Valmistuksessa käytetään ohramallasta, ohratärkkelystä 
sekä mallastamatonta vehnää. Humalat ovat Saaz ja 
Perle. Sopii liharuokien ja makkaran kanssa.  

Kaulaetiketin mukaan tämän vuoden Nikolai Vuosiolut on 
suodattamaton kellariolut. Kellerbier tai Zwickelbier on 
saksalainen pohjahiivaoluttyyppi. Vaalea lager on 
suodattamattomana kellariolut. Nikolai Vuosiolut 2011 
(5,0 % / 4,5 %) oli uuden vuosiolutsarjan ensimmäinen 
tuote. Punertava, maltainen syysolut edusti wiener- tai 
vienna-tyylin lageria. Kellariolut on erilainen, mutta 

samalla tavalla tärkeä harvinaiseksi käyneen oluttyylin esimerkki laajaan levitykseen Suomen markkinoilla. 
Vuosioluesta on myös tölkkipakattu mieto versio (4,5 %).  

Monet muistavat vuonna 1991 perustetun Nokian Panimon (silloin: Pirkanmaan Uusi Panimo) ensimmäisen 
tuotesarjan suodattamattoman Kellari-oluen, josta tehtiin uusi 5,7-prosenttinen versio Panimoliiton 100-
vuotisjuhliin vuonna 2002. Nikolai Vuosiolut 2012 sopii myös vertailtavaksi Alkon 80-vuotisjuhlavuoden 
pienpanimo-olutsarjassa nyt helmikuussa 2012 julkaistun Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Kukko Juhlavuoden 
Kellarioluen (5,5 %) kanssa.  

Pisteet 93 / 100.  

Andrechser Doppelbock Dunkel, Klosterbrauerei Andrechs, Andrechs, Saksa 

7,1 %-til., kantavierre 18,5 p-%, tumma pohjahiivaolut, doppelbock  

Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta 9,20 e. Maahantuoja Ultimator Oy.  

Väri on tumma, ruskea, läpikuultava, kirkas. Vaahto on ruskehtava, vankka, aluksi tiheä, haihtuu 
pian. Tuoksu on viljainen, mämmimäinen, paahteinen. Maku on täyteläinen, maltainen, makea, 
karamellimainen, vahva. Haastava, kiinnostava erikoisuus.  

Panimotoiminta alkoi pian sen jälkeen kun Wittelsbachin herttua Albrecht III oli perustanut 
benediktiiniläisluostarin vuonna 1445 Andrechsin vuorelle. Nykyisin kellarimestari (Cellerar) on 
Pater Valentin Ziegler. 

. 

. 

. 

Schneider Weisse TAP 6 Unser Aventinus, Weisses Brauhaus G. Schneider & Sohn 

GmbH, Kelheim, Baijeri, Saksa 



8,2 %-til., kantavierre 18,7 p-% (1073-1080 o.g.), katkeroainepitoisuus 17 EBU, väri 43 EBC, tumma 
pullossakäyvä suodattamaton vehnäolut, vehnädoppelbock. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-12 ˚C.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,99 e (1.-31.01.1012: 3,63 e; 2011: 3,49 e). Anniskeluhinta 
8,00 e. Maahantuoja Servaali Oy.  

Väri on tumma, ruskea, samea. Vaahto on valkoinen, 
pursuavan runsas, pumpulimaisen pehmeä, laskeutuu 
melko nopeasti ja jättää epämääräisiä hötöjä lasin 
reunoille, kestävä. Tuoksu on hedelmäinen, 
banaanimainen, sahtimainen. Maku on täyteläinen, 
mausteinen, pippurimainen, hedelmäinen, vahva, 
lämmittävä. Tämän sahtimaisemmaksi ei toisen 
tyylisuunnan olut enää voi tulla!  

TAP 6 Aventinuksen resepti on peräisin vuodelta 1907. 
Valmistuksessa käytetään 50 % vehnämaltaita, lajikkeet 
ovat Anthus, Hermann ja Tremie ja ohramaltaita Marthe, 
Prestige ja Glagow. Maltilliseen katkerointiin (17 EBU) 
käytetään saksalaisia Hallertau-humalia. Vehnäolut käy 
avoaltaissa ja uudelleen pullossa, mikä tekee oluesta 
samean.  

Schneiderin perhepanimo Kelheimissa on Baijerin vanhin 
vehnäolutpanimo. Georg Schneider I perusti panimon 
vuonna 1872 Müncheniin (osoite Tal 7), jossa panimon 

ravintola Weisses Bräuhaus toimii edelleen. Panimo siirtyi vuonna 1945 Keski-Baijerissa sijaitsevaan 
Kelheimiin. Vuodesta 2000 alkaen panimoa on johtanut Georg Schneider VI. 

Weihenstephaner Vitus Weizenbock, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, 

Freising, Baijeri, Saksa 

7,7 %-til., kantavierre 16,6 p-%, katkeroainepitoisuus 14 EBU, väri 10,7 EBC, 
suodattamaton vaalea vehnäbock   

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,99 e (1.-31.01.2012: 4,09 e; 2011: 3,98 e). 
Anniskeluhinta 8,00 e. Maahantuoja Servaali Oy. 

Väri on vaalea, keltainen, appelsiinimainen, samea. Vaahto on valkoinen, pursuavan 
runsas, kuplikas, tasainen, kestävä. Tuoksu on raikas, hedelmäinen, fenkolimainen. Maku on 
täyteläinen, maltainen, hedelmäinen, sitrusmainen, hieman makea, vahva, lämmittävä.  

Vehnäbock on nimetty 300-luvun alussa eläneen sisilialaisen pyhimyksen mukaan, St. Vitus. 
Prahassa on myös P. Vituksen katolilainen katedraali ja USA:n Kaliforniassa 
samanniminen heavy-metallistibändi.  

Weihenstephanerin panimo on toiminut samassa paikassa Weihenstephanin 
benediktiiniläisluostarin yhteydessä Freisingin kaupungissa vuodesta 1040 eli se on maailman vanhin 
panimo. Nykyisin valtion omistama panimo toimii läheisessä yhteistyössä Münchenin teknisen yliopiston 
panimotieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Trumer Pils, Trumer Privatbrauerei, Fa. Josef Sigl, Obertrum bei Salzburg, 

Itävalta 



4,7 %-til., kantavierre 11,5 Pl, vaalea pohjahiivaolut, pils. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi 7-9 °C.   

Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 2,49 e.  

Väri on vaalea, hailakan kellertävä, kirkas. Vaahto on 
vitivalkoinen, hyvin runsas, pehmeä, jättää vahvoja 
pitsikuvioita, kestävä. Tosi komea vaahtokukka. 
Katkeroinen tuoksuaromi nousee heti kun pullon avaa. 
Varsinainen tuoksu on kuitenkin vaisu, kuiva, 
katkeroinen, melkein vetinen. Maku on kevyt, 
heinämäisen kuiva, katkeroinen, kukkainen, 
tasapainoinen, puhdas, raikas. Jälkimaku on kuivan 
katkeroinen. Kokonaisuus on tyylikäs, hienosti 
onnistunut, kaunis saksalaispils-tyylin edustaja. sopii 
ruokapöydässä vahvasti maustettujen aasialaisten ja 
meksikolaisten ruokalajikkeiden sekä äyriäisten kanssa. 
Einfach leben! – eletään yksinkertaisesti ja Zeit zu Leben 
– aikaa elämälle, panimo julistaa kaulaetiketissä hieman 
kuin Stallhagen omissaan: Slow Beer – hidasta olutta. 

Kaislanen IPA, Ravintolapanimo Bruuveri, Hki / Oxa Oy, Mikkeli 

5,5 %-til., kantavierre ˚Pl, katkeroaineet 95 EBU, väri EBC, vaalea pintahiivaolut, India Pale Ale, IPA. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 7,60 e. OlutHuone Kaislan 15-
vuotisjuhlaolut, julkistettu juhlaviikolla 27.01.2012. 

Väri on vaalea, ruskean punertava, lähes kirkas. Vaahto 
on valkoinen, tiheä, kuplikas, jättää lasin reunoille 
pitsikuvioita, kestävä. Tuoksu on rapsakan katkeroinen, 
upeasti aromihumaloitu. Maku on keskitäyteläinen, 
vahvasti katkeroinen, raikkaan kukkainen, hedelmäinen, 
sitrusmainen, eksootisia hedelmiä, pihkainen, 
tasapainoinen, juotavuudeltaan helppo ja miellyttävä. 
Katkerointiin käytetään neljää humalalajiketta, muun 
muassa Nelson Sauvin ja Willamette. Mallaspohja 
vaikuttaa hyvin kevyeltä. 

Festival IPA, Brouwerij de Molen, 

Bodegraven, Alankomaat  

6,9 %-til., kantavierre 15˚Pl, katkeroaineet 64 EBU, väri 
26 EBC, vaalea suodattamaton pintahiivaolut, India pale 
Ale, IPA. Suositus tarjoilulämpötilaksi 7 °C.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 7,60 e. OlutHuone Kaislan 15-
vuotisjuhlaolut, julkistettu juhlaviikolla 31.01.2012. 
Tulossa kertalasipullossa samppanjakorkilla (0,75 l.) 
myös muiden OlutHuone-ryhmän 
ravintoloihin.  Anniskeluhinta 17,00 e. Pullotettu 
24.01.2012. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu Oy. 

Väri on puolitumma, punertavan ruskea, kuparinen, 
samea, läpinäkyvä. Vaahto valkoinen, tiheä, 
pienikuplainen, niukka, kestävä. Tuoksu on hedelmäinen, 



pihkainen, karamellimainen. Maku on keskitäyteläinen, pehmeän hedelmäinen, pilaantuneeseen 
hedelmäainekseen viittaava tahmainen vivahde viivähtää, vahvasti katkeroinen, raikaan niittykukkamainen. 
Katkerointiin on käytetty viittä humalalajiketta: Gelena, Cascade, Chinook, Simcoe, kuivahumalointiin 
Amarillo. Maltaat ovat pale ale -mallas ja karamellimallas.  

Hollantilainen ravintolapanimo De Molen, ”Mylly”, on valmistanut OlutHuone Kaislan 15-vuotisjuhlaoluen 
yksinoikeudella OlutHuone-ryhmän valikoimiin. Hanassa annosteltava Juhla-IPA on myös pullotettu isoon 
kolmen vartin samppanjapulloon, joka on suljettu samppanjakorkilla ja tiukennettu rautalangalla. 

Freedom IPA, Gamla Slottskällans Bryggeri AB, Uppsala, Ruotsi 

6,5 %-til., puolitumma pintahiivaolut, India Pale Ale, IPA. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,50 e. HOK-Elannon OlutHuone-ryhmän Kuukauden Hanaolut helmikuussa 
2012. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu. 

Väri on puolitumma, kuparisen ruskea, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin reunalle, 
kestävä. Tuoksu on maltainen, hennosti katkeroinen. 
Maku on täyteläinen, maltainen, kuiva, katkeroinen, 
hedelmäinen, maukas, luonteikas, helposti juotava. 

Brains Black, S A. Brain & Co Ltd, Cardiff, 

Wales, Iso Britannia 

4,1 %-til., tumma pintahiivaolut, stout  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,90 e. Kalaravintolat-ryhmän 
kausihanaolut tammi-maaliskuussa 2012. Maahantuoja 

Brew 
Seeke
r Oy. 

Väri 
on tumma, musta, valoa vasten viinipunainen, 
läpinäkymätön, kirkas. Vaahto on ruskehtava, 
kermaisen vankka, tiheä, kestävä. Tuoksu on kova, 
palaneen paahteinen. Maku on kepeän 
keskitäyteläinen, paahteinen, lakritsainen, kova, 
miedohko luonteeltaan, helposti juotava, 
lämmetessä pehmenee hieman ja hedelmäisyys 
nousee esille. Mietona ja helppona mainio 
seurustelu- ja nautiskeluolut.  

Samuel Arthur Brain hankki panimonsa vuonna 1882, 
ja se oli toiminut jo vuodesta 1713. Brain on 
edelleen perhepanimo. Brains Black on Walesin ainoa 
portteri / stout. Se tuli Walesin markkinoille 
astiaversiona 1.3.2010, Walesin 
suojeluspyhimyksen päivänä. St. David’s Day (Dydd 
Gŵyl Dewi) on Walesin kansallispäivä. 
Paikallisessa marketketjussa saatavilla myös tölkissä.  

Koffin portteri –asteikolla 91 / 100.  

Marsalkka Portteri, Saimaan Juomatehdas, Lappeenranta / Oxa Oy, Mikkeli 



8,6 %-til., kantavierre 19,8˚Pl, katkeroaineet 51 EBU, väri 210 EBC, tumma suodattamaton pintahiivaolut, 
portteri, Imperial Stout. Suositus tarjoilulämpötilaksi 9-11 °C.  

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,47 e. 
(17.02.2012)  

Pisteet: 94 / 100. Koff Portteri –asteikolla 97 / 100.  

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, 
tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on paahteinen, 
suklaamainen, katkeroinen. Maku on täyteläinen, 
maltainen, paahteinen, espressokahvimainen, hyvä 
juotavuudeltaan. Valmistuksessa käytetään pilsner-, 
münchener-, väri- ja dark ale –maltaita sekä Hallertau- ja 
Saaz-humalia.  

SJT:n uutuusportteri on alun perin kehitetty Oxa Oy:n 
pikkuisessa "liivintaskupanimossa", Helsingin 
Bruuverissa jouluksi 2008. Toinen erä tehtiin talvella 
2010. Tänä jouluna (2011) Bruuverissa valmistui pieni 
erä 10-prosenttista Sportteria.  

Ilkka Sysilän valmistaman hanaportterin nimi on "urheiluhenkinen" Sportteri (8,6 %) - nimi on yhdistelmä 
sanoista Strong Portteri.  

SJT:ssa oluet valmistetaan huomattavasti suuremmissa erissä olutmestareina Pirkko Näätänen ja Matti 
Oksa. Huippujuttu. 

Lapin Kulta Tuisku, valmistuttaja Oy Hartwall Ab, Hki / Heineken Group, 

Amsterdam, Alankomaat; valmistuspaikka Teerenpeli Panimo & Tislaamo / 

Teerenpeli Yhtiöt, Lahti 

4,7 %-til., kantavierre 11,7 %, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 20 EBC. Puolitumma 
suodattamaton pintahiivaolut, pale ale. Luomuolut 2012.  Suositus tarjoilulämpötilaksi 12-18 
ºC.  

Kertalasipullo patenttikorkilla 0,5 l., vähittäismyyntihinta 4,43 e (Alko), 5,25 e 
(päivittäistavarakauppa), rajoitettu erä 85000 numeroitua pulloa.  

Tammikuussa 2012 valmistuu uusi erä. Arvio tulossa!   

. 
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Stallhagen Pilsner, Stallhagen AB, Godby, 

Finström, Ahvenanmaa 

5,5 %-til., kantavierre ,7 p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, 
väri ,8 EBC, vaalea lager, pils.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta e.  

Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on 
vitivalkoinen, tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on 



maltainen, makea, hunajainen, pehmeän katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, pehmeän maltainen, 
hieman makea, maukas, luonteikas, tasapainoinen, helposti juotava, kaipaa lisää katkeroista puraisua. 
Onnistunut saksalaistyylinen pils, joka avautuu ja paranee maltillisesti maisteltuna. Pilsner on 
ahvenanmaalaispanimon uutuus, jota testattiin Helsingin Matkamessuilla tammikuussa 2012. Stallhagen on 
tarkentanut linjaansa laajalle leviävistä keskioluista (enintään 4,7 %) vahvoihin erikoistuotteisiin. Viime 
vuonna 2011 panimo valmisti kahdeksan erilaista uutuutta, tälle vuodelle lupaillaan viittä uutuutta, joista 
Pilsner on ensimmäinen. 

Stallhagen US Red Ale, Stallhagen AB, Godby, Finström, Ahvenanmaa 

6,0 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus 40 EBU, väri  EBC, tumma pintahiivaolut, ale, red 
ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi 6-8 °C. 

Kierrätyslasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta  e.  

Väri tumma, kuparinruskea, punertava, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on ruskehtava, tiheä, tasainen, 
kestävä. Tuoksu on maltainen, hennosti hedelmäinen, katkeroinen, karamellimainen. Maku on 
keskitäyteläinen, paahteinen, maltainen, pehmeä, maukas. Amerikkalaiset humalat Amarilloja 
Chinook leinaavat makuaromit kuivan heinämäisiksi. Stallhagenin panimomestari Mats Ekholm on 
saanut innoituksen oluen reseptiin Ahvenanmaan punaisista graniittikallioista. 

. 

. 

. 

Stallhagen IPA, Stallhagen AB, Godby, Finström, Ahvenanmaa 

6,0 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, tumma pintahiivaolut, ale, India 
Pale Ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi 7-10 °C.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,50 e. Pakkauksena myös kertalasipullo 0,5 l. 

Väri on puolitumma, ruskean punainen, läpinäkyvä, lähes kirkas. Vaahto on valkea, runsas, paksun 
hötöinen, tiheä, kestävä. Tuoksu on pehmeä, kuivan ruohomainen, katkeroinen. Maku on 
keskitäyteläinen, maltainen, heinämäisen kuiva, katkeroinen, hennosti karamellimainen vivahde, 
miellyttävän tasapainoinen, lievästi luonteeton, katkeromaisuus tuntuu lähinnä (vain) pehmeänä 
kuivahumalointina. Humalalajikkeet ovat Northern Brewer, Styrian Gold ja kuivahumalointiin 
käytetty Fuggle. 

. 

. 

Red Ale, Panimo & Tislaamo Teerenpeli / Teerenpeli Yhtiöt Oy, Lahti 

5,2 %-til., kantavierre p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, tumma pintahiivaolut, ale, red ale. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi  ºC.  

Hanassa Teerenpeli-ravintoloissa 0,4 l., anniskeluhinta 6,20 e. 

Väri on tumma, ruskean punainen, heikosti läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on 
ruskea, alussa runsas, tiheä, tasainen, haihtuu nopeasti. Tuoksu on 



maltainen, karamellimainen, kovan, kuivan hedelmäinen. Maku on keskitäyteläinen, makea, toffeemainen, 
kova, hyvin lyhyt jälkimaku. 

Saku Tume, AS Saku Ölletehas, Saku, Viro / Carlsberg Estonia Holding OÜ / 

Carlsberg Group, Kööpenhamina, Tanska 

6,7 %-t., kantavierre 15,5 p-%, katkeroainepitoisuus 21 EBU, väri 104 EBC, tumma lager."Kange Tume Õlu". 
 Suositus tarjoilulämpötilaksi 11-15 ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,19 e. Maahantuoja Servaali Oy.   

Väri on tumma, ruskea, valoa vasten punainen, selvästi 
läpikuultava, kirkas. Vaahto on ruskehtava, runsas, 
tasainen, vankka, aluksi komea, laskeutuu ja haihtuu 
nopeasti. Tuoksu on tumman hedelmäinen, 
karamellimainen. Maku on täyteläinen, makea, lähes 
karamellimainen, hedelmäinen, luumumainen, 
kirsikkamainen - tummia kypsiä, hapokkaita hedelmiä. 
Tasapainoinen, maukas, täyteläisenä myös 
haasteellinen.  

Valmistuksessa käytetään pilsner-maltaiden lisäksi 
Münchener- ja karamellimaltaita sekä poltettua sokeria, 
jotka vaikuttavat tummaan punaiseen väriin, erityisesti 
muodostuvaan tuoksuaromiin ja tietenkin hyvin 
makeanhedelmäiseen, sokeriseen makuun.  

Ruokapöydässä Saku Tume sopii vahvan pohjoismaisen 
liharuuan, pataruuan ja varsinkin riistan kanssa.  

Saku Tumella on hieman haasteelliseksikin erikoisolueksi hyvin vankka maine Virossa ja myös Suomessa. 
Tume on Viron vanhin olut – tietenkin sahtimaista koduõlua lukuun ottamatta – ja Sakun panimo on 
valmistanut sitä jo vuodesta 1960 alkaen. Suomessa ja Suomen Alkossa Saku Tume on tšekkiläisten rinnalla 
pitkäaikaisimpia itäisen Euroopan tuontioluita. Ajoittain Tume on saatavilla myös hanatuotteena.  

Vertailuissa ja testeissä Saku Tume on yltänyt usein Viron parhaaksi olueksi. Monien makumuistikuvissa 
Saku Tume oli nykyiseen verrattuna vielä selvästi maukkaampi 2000-luvun alkuvuosiin saakka. Vuodesta 
2008 panimo on kuulunut kokonaan Carlsberg-konserniin – ja olisikohan juuri näinä vuosina tapahtunut 
virtaviivaistumista.  

90 / 100 pistettä.  

Trappist Achel Biere Bruine / Bruin Bier, Trappistenbrouwerij De Achelse Kluis, 

Hamont – Achel, Belgia 

8,0 %-til., kantavierre 17,6 ˚Pl, katkeroainepitoisuus 20 
EBU, väri 50,1 EBC, tumma pintahiivaolut, 
trappistiluostariolut  

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,79 e. 

Väri on tumma, ruskea, läpikuultava, hieman samea. 
Vaahto on valkea, erittäin runsas, pursuava, hötöisen 
tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on virkistävän 
hedelmäinen. Maku on täyteläinen, hedelmäinen, 



luumumainen, persikkamainen, pehmeä, maukas, tasapainoinen, vahva, hennosti mausteinen.  

De Achelse Kluis -panimo valmistaa vaaleaa ja tummaa 5- ja 8-prosenttista sekä tummaa Extra (9,5 %) 
trappistiolutta.  

Luostari panimon taustalla on Sint Benedictus Abdij – De Achelse Kluis. Panimon perinne ulottuu vuoteen 
1648. Se kuitenkin tuhoutui Ranskan vallankumouksen (1789) aikoihin ja uudelleen toisessa 
maailmansodassa. Nykyisellään trappistipanimo on aloittanut vuonna 1999. 

Westmalle Trappist Tripel, Brouwerij der Trappisten van Westmalle, Malle, 

Belgia 

9,5 %-t., kantavierre 19,4 p-%, katkeroainepitoisuus 35 EBC, väri 11,5 EBC, vaalea luostariolut, 
trappistiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-14  ºC.  

Kullankeltainen, samea, runsasvaahtoinen, täyteläinen, keskiasteisesti humaloitu, 
karamellimaltainen, litsiluumuinen, kevyen arrakkinen, vivahteikas, tyylikäs.  

Valmistusaineet: Ohramaltaat, humalat, kandisokeri, hiiva, pohjavesi.  

. 

Kertalasipullo 0,33 l., Alkon vähjittäismyyntihinta 3,98 e. 

. 

. 

Westmalle Trappist Dubbel, Brouwerij der Trappisten van Westmalle, Malle, 

Belgia 

7,0 %-t., kantavierre 16 p-%, katkeroainepitoisuus 28 EBC, väri 80 EBC, tumma trappistiolut 
(abbaye)   

.  

Mahonginruskea, runsasvaahtoinen, täyteläinen, keskiasteisesti humaloitu, hedelmäinen, 
suklainen, kevyen luumuinen, yrttinen, vivahteikas, tyylikäs.  

Kertalasipullo 0,75 l., Alkon kuluttajahinta 3,09 e.  

. 

. 

. 

. 

Vintage Ale 2011, Fuller, Smith and Turner Plc, Griffin Brewery, Chiswick, 

Lontoo, Iso Britannia 

8,5 %, kantavierre 22,o p-%, katkeroainepitoisuus 40 EBU, väri 37 EBC, tumma pintahiivaolut, ale, pullossa 
käyvä, 15. vuosikerta-ale. 



Numeroitu kertalasipullo pahvikartongissa 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 8,63 e (1.-31.01.2012: 8,55 e; 
loppuvuodesta 2011: 8,56 e). Maahantuoja Heino Juomat Oy. Pullo Nro 046007  

97 / 100 pistettä.  

Väri on puolitumma, punertavan ruskea, bensiininpunainen, lähes kirkas. Vaahto 
on valkea, runsas, kuplainen, epätasainen, kestävä. Tuoksu on hedelmäinen, 
paksu, pehmeä, heinämäisen katkeroinen. Maku on täyteläinen, vahva, 
maltainen, pehmeän hedelmäinen, aprikoosia, luumua, kypsää päärynää, 
sitrusmainen, makea, tasapainoinen, pähkinäinen, vahva katkeroinen jälkimaku.  

Valmistuksessa käytetyt huippulaatuiset maltaat ja humalat tulevat Warminsters 
Maltings –mallastamolta sekä Sir James Fullerin Neston Park Estate –
kartanollaan viljelemistä luomuohrista. Humalat ovat Goldings, Organic First Gold 
ja kuivahumalointiin käytetty Sovereign. Panimomestari John Keeling kutsuu 
tämän vuodenvaihteen tuotantoerää sanoilla ”mellow golden ale” – lempeä olut. 
Olutta on valmistettu 150000 numeroitua pulloa, Alkon hankinta 4200 pulloa.  

Fullersin Vintage Ale –vuosikertaolut valmistettiin ensimmäisen kerran vuonna 
1997 eli nyt on 15. tuotantoerä. Resepti muuttuu hieman joka vuosi, mutta raaka-
aineiden erityisen tarkasta laatuvalikoinnista pidetään aina kiinni.  

Fullersin panimolla Lontoon Chiswickissä järjestettiin lokakuussa 2011 kaikkien 
15 erilaisen Vintage Ale –erän rinnakkaismaistelu – viimeistä kertaa sillä osa 

pullotevuosikerroista alkaa loppua. Varsinkin vuodet 1998 ja 2002 ovat putoamassa muistoihin.  

Panimomestari John Keelingin johtamassa maistelutilaisuudessa mitattiin vuosikertojen muuttuneita 
ominaisuuksia. Pullossa kypsyvä olut käy edelleen vahvemmaksi, esimerkiksi vuoden 2008 olut (8,47 %) oli 
nyt 9,12 %. Ensimmäinen vuoden 1997 olut oli muuttunut vain hieman vahvemmaksi: 8,67 %:sta 8,71 %:iin. 
Hiilihapon muodostuminen pullossa vähenee vuosien mukana ja olut on alkuperäistä makeampaa ja 
maltaisempaa, pikemminkin kuin kuivaa ja katkeromaista 

Vanhenevan oluen muuttuminen kuivemmaksi ja katkeroisemmaksi ei kuitenkaan saanut tukea tässä 
vertailussa. Pikemminkin IBU-asteikolla mitattuna katkeroainepitoisuus aleni noin 25 %. Vuoden 2002 oluen 
katkeroisuus oli 43 IBUa, mutta nyt se oli laskenut 25 IBUun. Jo niinkin tuore kuin edellisvuoden (2010) olut 
olialunperin 41,3 IBUa, mutta nyt laskenut 30,25 IBUun. 

Vintage Ale 2011, Fuller, Smith and Turner Plc, Griffin Brewery, Chiswick, 

Lontoo, Iso Britannia 

8,5 %, kantavierre 22,0 p-%, katkeroainepitoisuus 40 EBU, väri 37 EBC, tumma pintahiivaolut, ale, 15. 
vuosikerta-ale. Real ale.  

Käsipumppuhana 0,568 l. Anniskeluhinta 7,60 e / puolikas 4,50 e. Maahantuoja Heino Juomat Oy. 
(26.11.2011, The Gallows Bird, Espoo)  

R e a l   a l e : Väri on tumma, ruskea, kuparimainen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on ruskehtava, kuplainen, 
niukka. Tuoksu on maltainen, hedelmäinen, pehmeä, paksu. Maku on keskitäyteläinen, vahva, voimakas, 
luonteikas, hapokas, käymispisteessä olevaa luumua ja päärynää pehmeitä, tummia, kypsiä hedelmiä. 
Lähentelee viinimäisyyttä olemukseltaan. Lämmittävää potkua, maukasta haastetta, nokkosmaista 
pistävyyttä. Miellyttävä kokonaisuus.  

Brewer’s Reserve No. 2 Oak Aged Ale, Fuller, Smith and Turner Plc, Griffin 

Brewery, Chiswick, Lontoo, Iso Britannia 



8,2 %, kantavierre 22,o p-%, katkeroainepitoisuus 40 EBU, väri 37 EBC, tumma pintahiivaolut,ale, 
pullossakäyvä, kypsytetty puisessa konjakkitynnyrissä 12 kuukautta. 

Numeroitu kertalasipullo pahvikartongissa 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta  e (loppuvuodesta 2011: 8,79 e). 
Maahantuoja Heino Juomat Oy. Pullo Nro 28313  

Väri on puolitumma, ruskean punertava, läpinäkyvä, 
kirkas. Vaahto on valkea, pumpulimainen, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on 
voimakas, pehmeän konjakkimainen, 
tammitynnyrimäinen. Maku on täyteläinen, paksu, 
marmelaadimainen, toffeemainen, pehmeän 
hedelmäinen, tummaa kypsää luumua ja päärynää, 
luonteikas, lämmittävä, konjakkimainen,  

Olut on kypsytetty vuoden päivät puisissa Courvoisier 
Cognac –konjakkitynnyreissä. Tuloksena oli yli 11,25-
prosenttinen olut, joka sekoitettiin Fuller’sin ESB:n (5,9 
%) ja Golden Pride (8,5 %) –oluen kanssa, jotta saatiin 
sopiva 8,2-prosenttinen tuote.  

Fuller’sin Brewer’s Reserve –sarja aloitettiin neljän 
vuoden suunnittelun jälkeen vuonna 2008. Ensimmäinen 
No 1 Single Malt Casks (7,7 %) kypsyi Glenmorangie-
viskitynnyreissä 500 päivää. Nyt arvioitu No 2 Fine Old 
Cognac Casks valmistui elokuussa 2010. Myös No 3 

Auchentoshan Whisky Casks (9,0 %) on jo julkistettu Lontoon GBBF-festivaaleilla elokuussa 2011. Se on 
800 päivää Auchentoshan-viskitynnyrissä kypsynyt hunajalla, vaniljalla ja inkiväärillä maustunut erikoisuus. 

London Porter, Fuller, Smith and Turner Plc, Griffin Brewery, Chiswick, Lontoo, 

Iso Britannia 

5,4 %, kantavierre 13,5 p-%, katkeroainepitoisuus 37 
EBU, väri 130 EBC, tumma pintahiivaolut,ale, tynnyrissä / 
pullossakäyvä, kypsytetty puisessa konjakkitynnyrissä 12 
kuukautta. Real ale.  

Hana (real ale) o,5 l. anniskeluhinta 7,20 e. (Kitty’s Public 
House, Hki 17.01.2012). Saatavilla myös kertalasipullo 
0,5 l., Alkon vähittäismyyntihinta 3,80 e (loppuvuodesta 
2011:  e). Maahantuoja Heino Juomat Oy.  

97 / 100 pistettä. Väri on tumma, mustanruskea, valoa 
vasten hieman läpikuultava, kirkas. Vaahto on 
ruskehtava, runsas, hötöinen, keskikestävä. Tuoksu on 
kahvimainen. Maku on keskitäyteläinen, kahvimainen, 
paahteinen, karhea, hedelmäinen, tumman kypsän 
omenainen, päärynämäinen, hennosti makea. Tätä 
tynnyrissä uudelleen käyvää portteria nauttiessa tuntee 
historian siipien havinaa. Portteri syntyi Lontoossa 1700-
luvulla, kun asemien ja kauppaliikkeiden kantajat (engl. 
porter) levähtivät raskaan työn keskellä nauttien 

tuopillisen lähipubin tummaa olutta. 

American Dark Ale, Stadin Panimo Oy, Hki  

4,7 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  IBU, tumma, käsintehty, täysmallasolut, pintahiivaolut.  



Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 7,20 e. HOK-Elannon OlutHuone-ryhmän Suomalainen Pienpanimohanaolut 1.1.-
31.03.2012.  

Väri on tumma, mustanruskea, punertava, läpikuultava, kirkas. Vaahto on valkea, tiheä, niukka, tasainen. 
Tuoksu on paahteinen, hedelmäinen, karamellimainen. Maku on kevyt, hedelmäinen, luumumainen, raikas, 
tasapainoinen, hieman neutraali ja luonteeltaan heiveröinen. Hopback-humaloitu amerikkalaisilla 
käpyhumalilla. 

Musta Hevonen Tumma Lager, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries 

AS, Kööpenhamina, Tanska 

4,0 til-%, kantavierre 10,9 %Plato, katkerot 18 EBU, väri 52 EBC, tumma lager  

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,49 e.  

Väri on tumma, ruskeanpunainen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, runsas, laskeutuu nopeasti 
äänekkäästi siristen, tasainen, tiheäkuplainen, lopulta niukka. Tuoksu on maltainen, hennosti makea ja 
paahteinen. Suutuntuma on kova, maku on kevyt, maltainen, hennosti makea, tasapainoinen, erittäin lyhyt. 
Uusi Musta Hevonen tuo mieleen iisalmelaisen kilpailijan, Olvin Sandels Tumman (4,0 %) ja muistuttaa pari 
vuotta sitten lopetetun upean Olvi Tumman (3,8 %) ylivertaisuudesta molempiin verrattuna. Ruokapöytään 
valmistaja suosittelee pataruokien, makkaran ja pienriistan seuraksi.  

Uusi Musta Hevonen ei tarjoa mahdollisuutta maistelunautintoon sen kummemmin vaaleana kuin 
tummanakaan versiona. Mietoina ja melko kevyinä mallasjuomina ne ovat kuitenkin paikallaan 
ruokajuomana.  

Musta Hevonen Vaalea Lager, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries 

AS, Kööpenhamina, Tanska 

4,0 til-%, kantavierre 10,7 %Plato, katkeroainepitoisuus 18 EBU, väri 12 EBC, vaalea lager.  

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,49 e.  

Väri on vaalea, keltainen, hieman ruskehtava, kirkas. 
Vaahto on valkoinen, alkuksi runsas, hento, laskeutuu 
nopeasti kuplaisena, epätasaisena, haihtuu sitten lähes 
täysin pois. Tuoksu on imelän makea, hedelmäinen, 
hennosti katkeroinen. Maku on kevyt, laimea, vetisen 
maltainen, helppo ja yksinkertainen. Kotimaisittain 
ajatellen luonteeltaan erikoinen. Lähimmät vertailukohteet 
ovat venäläiset miedot vaaleat pohjahiivaoluet, juuri 4,0 
prosentin tienoolla. Näiden merkki on usein "Kevyt olut" 
(ljohkoe pivo) tai Zhigulovskoje pivo eli ziguli. Panimo on 
valmistanut tämän vaalean Mustan Hevosen 
ruokajuomaksi kalan, äyriäisten, porsaanlihan ja 
juustojen kanssa.  

Musta Hevonen oli alun perin Porin Olut –panimon tuote 
1970-luvun alussa. Helsinkiläisen Sinebrychoffin ostettua 
porilaispanimon Mustaa Hevosta valmistettiin Porin 
lisäksi myös Hietalahden panimolla 70-luvun ajan. Se oli 
myös Sinebrychoffin ensimmäinen tölkkiolut. Uudelleen 
Musta Hevonen palasi tuotantoon Sinebrychoffin Porin 

panimolla vuosiksi 1997-2000, tummana hanaoluena. 

Lue: uutinen Mustasta Hevosesta! Mukana myös kuvia aikaisemmista versioista.  

http://olutverkko.wordpress.com/2011/11/29/koffin-musta-hevonen-palaa-kolmatta-jopa-neljatta-kertaa-markkinoille/


La Trappe Puur, Abdij O.L.V. Koningshoeven / Bierbrouwerij de Koningshoeven 

B.V., Tilburg, Alankomaat 

4,7 %-til., kantavierre  p-% Pl, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, trappisti-luostariolut, luonnonmukaisesti 
viljellyistä raaka-aineista valmistettu, suodattamaton pintahiivaolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 
3,19 e. Maahantuoja Diamond Beverages 
Oy. 

Trappisti-luostariolutta suomalaiseen laajaan 
jakelukanavaan! Väri on vaalea, kalpea, 
hailakan keltainen, samea. Hyvin levännyttä pulloa 
kallisteltaessa pienet hiivapartikkelit lähtevät villisti 
liikkeelle. Harvinainen näkymä on aika kaunis. Vaahto on 
vitivalkoinen, runsas, kuplainen, jää lasin reunoille kuin 
kauralastu tai ohuen ohukaisen palanut reunus. Tuoksu 
on ruohoinen, syvä, katkeroinen. Maku on lähes 
täyteläinen, kuiva, katkeroinen, heinämäinen, 
tasapainoinen, helposti juotava. ”Puur” tarkoittaa 
’puhdasta’. Luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet 
hankitaan läheltä panimoa. Muilta trappisti-luostarioluilta, 
jotka kaikki ovat huomattavan vahvoja, jää kaipaamaan 
lähinnä vain hedelmäisyyttä, jota ominaisuutta Puurista ei 
löydy. 

London Pale Ale, Meantime Brewing Company Ltd, Blackwall Lane, Lontoo, Iso 

Britannia 

4,3 %-til., kantavierre 10,9 %Plato, katkerot 35 EBU, väri 18-24 EBC, vaalea pintahiivaolut, pale ale. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi 5-9 ˚C. Soveltuu vegaaneille.  

Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 2,49 e. Maahantuoja Diamond Beer Co Oy. 

Väri on vaalea, keltainen, läpinäkyvä, samea. Vaahto on valkoinen, tiheä, tasainen, niukka, haihtuu 
kokonaan pois. Tuoksu on rapsakan katkeroinen, hedelmäinen, raikas. Maku on keskitäyteläinen, kuiva, 
katkeroinen, kukkainen, hedelmäinen, sitrusmainen, tasapainoinen ja helposti juotava. Humalalajikkeet ovat 
brittiläinen Goldings sekä amerikkalaiset Cascade ja Centennial. Meantime-panimon perustajan ja 
panimomestarin Alastair Hookin tavoitteena on kunnioittaa Lontoon menneisyyttä maailman 
panimopääkaupunkina. Sata vuotta sitten vahvasti katkeroinen Pale Ale tuli Iso Britanniassa hyvin suosituksi 
ja panimot joutuivat turvautumaan USA:n Kaliforniasta tuotuihin humaliin. 

Uuden Vuoden Päivänä 1.1.2012 uusintatestaus 

Uuden vuoden päivänä 01.01.2012 valittiin muutamia päättyneen vuoden lopulla testattuja oluita 
uusintamaisteluun. Nelijäseninen raati maisteli – vanhasta muistista – osittain sokkona muutamia viileän 
vuodenajan kausioluita uudelleen. Pisteet on annettu oluttyylin mukaan, ei siis näitä viittä keskenään 
vertaillen. Tiedot oluista artikkelin lopussa. 

U l k o n ä k ö :  Past Masters on sysimustaa, salmiakkimaista samettia. Norwegian Wood on 
tummanruskeaa, sameaa, maalaismaista. 500 IIPA on punertavanruskeaa, lähes kirkasta, esteettisesti 
kaunista olutta. Midnight Sun on mustaakin mustempaa, yönmustaa suonsilmäkkeen vettä. Bowman Stout 
on mustaa, runsasvaahtoista brittiportteria. 

T u ok s u :  Past Masters on paahteinen, ei siis paahtunut eikä palanut, lakritsainen, hedelmäinen. 
Norwegian Wood on savuinen, paahteinen, katajainen, vihannesmainen aroma nousee esille . 500 IIPA on 



raikkaan kukkainen, rapsakan katkeroinen, sitrusmaista eksoottista hedelmäisyyttä. Midnight Sun on 
paahteinen, lakritsainen. Bowman Stout on raikkaan katkeroinen ja paahteinen. 

M a k u :  Past Masters on lakritsainen, moottoriöljymäinen, karhean vankka ja luonteikas. Norwegian 
Wood on savuinen, hedelmäinen, lipevä. 500 IIPA on tahmainen, katkeroinen, niittykukkamainen, vahvan 
luonteikas. Midnight Sun paahteinen, lakritsainen, tasapainoinen, balttilaisten pohjahiivaporttereiden 
kaltainen. Bowman Stout on huippuunsa viedyn tasapainoinen, tyylikäs, perinteinen. 

Y l e i s v a i k u t e l m a :   

Past Masters (97/100) on perinteinen, vahva brittiportteri juuri sieltä, missä oluttyyli on syntynyt. Jännittävä 
karheus vain lisää mielenkiintoa tätä vanhalla reseptillä – 1800-luvulla ”stout” tarkoitti yleensä vain ”vahvaa” 
portteria – valmistettua perinteistä portteria kohtaan. 

Norwegian Wood (96/100) on perinteiden kunnioitusta korostava suoritus, jonka pitäisi kiinnostaa sahtiin 
tottunutta suomalaista olutharrastajaa avotulella muodostetun savuisuuden ja katajaisuuden vuoksi. 
Kokonaisuus on tasapainoinen, tuoksussa erottuva vihennesmaisuuskin hälvenee kun pullonpohjan 
hiivasakka sekoitetaan mukaan makua tuomaan. 

500 IIPA (100/100) on aivan huikaisevan hieno ja tyylikäs juhlaoluterikoisuus. Kaikkien neljän viljan maltaista 
sekoitettu vahva kantavierre (22,4 Pl) lähes peittyy viiden humalalajikkeen sadan IBU:n katkeroisuuteen, ja 
uusiseelantilaisen Nelson Sauvinin kuivahumalointiin. Onnistunut, lähes tasapainoinen – tosin äärimmäisen 
korkealle viritetyllä rimalla – ekstreme-olut. Ei arkikäyttöön. Juhlatilanteisiin, maisteltavaksi, nautittavaksi. 

Midnight Sun (95/100) on hennosti paahteinen, inkiväärillä maustettu, imelä erikoisuus. 

Bowman Stout (96/100) on upea brittiläinen perinneportteri, paahteinen ja lakritsainen, tyylikkäästi 
englantilaisilla humalilla katkeroitu. 

  

Näitä oluita maisteltiin:  
(Lue alkuperäiset arviot kokonaisuudessaan alempaa tällä sivulla / Vuoden 2011 olutarvioissa) 

  

* Past Masters Double Stout, Fuller, Smith and Turner Plc, Griffin Brewery, Chiswick, Lontoo, 
Englanti 
7,4 %, kantavierre 18,8 p-%, katkeroainepitoisuus 70 EBU, väri 240 EBC, tumma portteri, Imperial Stout, 
pintahiivaolut. Past Masters Series – Menneisyyden mestarit -sarja. 
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,40 e. Maahantuoja Heino Juomat Oy, Hki.  

* Norwegian Wood, Haandbryggeriet AS, Drammen, Norja 
6,5 %-til., kantavierre 14,9 p-%, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 49,1 EBC, puolitumma katajalla maustettu 
savuolut, pastöroimaton, pullossakäyvä pintahiivaolut, ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC. 
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 6,30 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu, Hki. 

* #500 Imperial India Pale Ale, Det Kompromissløse Bryggeri as, Nøgne Ø, Grimstad, Norja 
10,0 %-til., kantavierre 22,4 Pº, katkeroainepitoisuus 100 IBU (Alko 80 EBU), väri 79,5 EBC, puolitumma 
pintahiivaolut, India Pale Ale, double IPA. Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC. 
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 8,29 e. Anniskeluhinta 12,50 e. Maahantuoja Juomatalo 
Pikkulintu, Hki. 

* Midnight Sun, Williams Bros Brewing Co, New Alloa Brewery, Kelliebank, Alloa, Skotlanti, Iso-
Britannia 
5,0 %-til., kantavierre 12,5 p-%, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 140,0 EBC, tumma, mausteinen portteri-



tyylinen pohjahiivaolut, maustettu inkiväärillä 
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,99 e. Anniskeluhinta 7,50 e. Maahantuoja Malty Oy, Turku. 

* Wells Bowman Stout, Wells and Young’s Brewing Company Ltd, Bedford, Iso Britannia 
5,2 %-til., kantavierre 13 ºP (panimo 14,5 %), katkeroainepitoisuus 24 EBU, väri 178 EBC, tumma stout, 
portteri. Suositus tarjoilulämpötilaksi ºC. 
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,82 e. Maahantuoja Servaali Oy, Hki. 

Juhlastout 1, Keudan panimo / Keski-Uudenmaan Koulutusyhtymä, Kerava 

Kuva: Juhlastout 1 (vas.), Juhlastout 2 ja Juhlastout 3.  
© Kuva: J.T. Laakso.  

* Juhlastout 1, Keudan panimo / Keski-Uudenmaan 
Koulutusyhtymä, Kerava  

3,5 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, 
tumma stout  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,00 e; 0,3 l. – 5,00 e. 
Ainoastaan Eikan Pub, Järvenpää, vuosipäivää 
(12.12.09) juhlistamassa.  

Väri on tumma, ruskea, läpikuultava, samea. Vaahto on 
ruskea, tiheä, tasainen, melko niukka. Tuoksu on 
maltainen, paahteinen, kuiva. Maku on kevytrunkoinen, 
vahvasti maltainen, paahteinen, rouhea, juotavuudeltaan 
helppo, jopa vetinen. Keravalaisen Keudan Panimon 
oppilastyönä valmistettu mieto, kevyt pintahiivaolut.  

Koffin Portteri –asteikolla 87 / 100   

  

* Juhlastout 2, Keudan panimo / Keski-Uudenmaan Koulutusyhtymä, Kerava 

4,8 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, tumma stout  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,00 e; 0,3 l. – 5,00 e. Ainoastaan Eikan Pub, Järvenpää, vuosipäivää (12.12.09) 
juhlistamassa.  

Väri on tumma, tummanruskea, läpinäkymätön, samea. Vaahto on ruskehtava, runsas, paksu, tiheä, 
tasainen. Tuoksu on katkeroinen, havumainen. Maku on kevyt, tasapainoinen, hedelmäinen, juotavuudeltan 
helppo. Katkeroinnissa käytetään Uudesta Seelannista tuotua Pacifica-humalaa. Valmistettu Kaudan 
Panimossa oppilastyönä.  

Koffin Portteri –asteikolla 89 / 100  

  

* Juhlastout 3, Keudan panimo / Keski-Uudenmaan Koulutusyhtymä, Kerava 

6,9 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, tumma stout  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,00 e; 0,3 l. – 5,00 e. Ainoastaan Eikan Pub, Järvenpää, vuosipäivää (12.12.09) 
juhlistamassa.  



Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, vankka, muodostaa pitsikuvioita lasin reunoille. 
Tuoksu on mausteinen, paahteinen. Maku on täyteläinen, mausteinen, yrttimäinen, piparimainen, 
inkiväärimäinen, kardemummamainen, lääkemäinen. Keudan olutmestarin Seppo Sälpäkiven valmistama 
jouluinen juhlastout. Tämän sarjan paras olut! 
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Black Chocolate Stout, The Brooklyn Brewery, Brooklyn, New York, USA  

10,0 %, kantavierre 21,7 ˚Plato, katkerot 51 IBU, väri EBC, tumma pintahiivaolut, extra strong stout, Imperial 
Stout. Talven kausiolut.  

Kertalasipullo 0,355 l. Anniskeluhinta 8 e. Maahantuoja 
Oy Sinebrychoff Ab.  

Imperialism at its Finest! – Imperialismia hienoimmillaan! 
Panimo mainostaa tuotettaan ja lupaa sen kelpaavan 
kenelle tsaarille tahansa. Väri on täysin musta, 
läpinäkymätön. Vaahto on kaakaonruskea, erittäin 
runsas, pursuava, kuplikas, tasainen, paksu, kestävä, 
muodostaa pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on 
paahteinen, lakritsainen, hedelmäinen. Maku on 
täyteläinen, bockimaisen vahva, lähes alkoholimaisen 
marjainen, kirsikkainen, maltainen, paahtunut, kuiva, 
lakritsainen, tumman hienorakeisen suklaamainen, 
tyylikäs. Tasapainoinen vahva katkeroisuus jälkimaussa. 
Sinebrychoffin portteri (7,2 % - tyyli: dry stout, Imperial 
Stout) löytää sittenkin voittajansa, harvakseltaan tosin.  

Valmistuksessa käytetään kuuden mallaslajikkeen 
sekoitusta: pale-mallas, karamellimallas, vehnämallas ja 
varta vasten tähän tarkoitukseen paahdettuja 
amerikkalaisia maltaita. Humalat ovat Willamette ja 
American Fuggle. Talven kausiolut valmistetaan kerran 

vuodessa kolmen erillisen mäskin sekoituksena. Valmistajan mukaan olut on maukkaimmillaan tuoreena 
pullosta, mutta sopii myös kypsytettäväksi vuosien ajaksi. Parasta ennen –päiväys on kolmen vuoden 
päässä pulotuksesta. Tässä vuodenvaihteessa 2011/12 panimo pahoitteli useiden tuotteidensa loppumista 
turhan aikaisin. Lohdutukseksi Brooklyn Brewery kutsui ystäviään kaikkialta maailmalta paikalliseen 
Sininauha-ravintolaan tammikuun alussa (17.01.2012) nauttimaan ,maksutta (for free), vielä jäljellä olevia 
oluita 140 vuotta vanhassa puu-uunissa valmistetun maukkaan ruuan kanssa.  

Brooklyn Breweryn Black Chocolate Stout esiteltiin Euroopassa ja myös Suomessa keväällä 2005. Helsingin 
Olutfestivaalilla oli tarjolla 8,25-prosenttinen keisarillinen stoutti. Silloinen maahantuoja oli Servaali Oy. Sen 
jälkeen tämä on ensimmäinen kerta suomalaista talvea lämmittämässä.  

Koffin portteri –asteikolla 103 / 100  

Anchor Steam Beer, Anchor Brewing Company, San Francisco, Kalifornia, USA 

4,8 %-til., kantavierre 12,4 p- % (OG 1047-1051), katkeroaineet 37,5 EBU, väri 37,5 EBC, vaalea 
pohjahiivaolut, ”California Common höyryolut”.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,80 e. Myös kertalasipullo 0,355 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,29 e. 
Maahantuoja Servaali Oy. 



Väri on vaalea, puolitumma, keltaruskea, kirkas. Vaahto 
on valkea, runsas, poutapilvimäisen pehmeä, muodostaa 
kestäviä pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on raikas, 
kukkaisen katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, 
hedelmäinen, luumumainen, kuiva, tasapainoinen, 
juotavuudeltaan varsin helppo. Valmistuksessa käytetään 
pils- ja pale ale –maltaita sekä Cascade- ja Perle-
humalia.  

”Ankkuripanimo” on perustettu vuonna 1896 ja se on 
valmistanut tämäntapaista ”höyryolutta” siitä saakka. 
Suurten panimoyhtiöiden ja huonoon suuntaan 
kehittyneen olutkulttuurin henkihieveriin saattaman 
panimon omistajaksi tuli vuonna 1965 Fritz Maytag, joka 
otti ohjelmakseen perinteisen oluen kunnioittamisen. 
Steam Beer on ollut nykyisessä modernisoidussa 
muodossa tuotannossa vuodesta 1971. Tämä nk. 
”california common beer” -oluttyyppi käy pohjahiivalla 
pitkissä, matalissa astioissa huoneenlämmössä aivan 
kuin pintahiivaolut. Käymisastian muoto nopeuttaa oluen 

jäähtymistä. Menetelmä on peräisin 1800-luvun Kaliforniasta, jossa ei ollut mahdollisuutta pohjahiivaoluiden 
jäähdyttämiseen. Etikettitekstin mukaan ”höyryolueksi” (Steam) kutsuttiin aikanaan kaikkia USA:n 
länsirannikon oluita ja arvellaan ”höyryn” tarkoittavan myös käymisessä kehittyvää luotaista hiilidioksiidia.  

#500 Imperial India Pale Ale, Det Kompromissløse Bryggeri as, Nøgne Ø, 

Grimstad, Norja 

10,0 %-til., kantavierre 22,4 Pº, katkeroainepitoisuus 100 IBU (Alko 80 EBU), väri 79,5 EBC, puolitumma 
pintahiivaolut, India Pale Ale, double IPA. Suositus tarjoilulämpötilaksi ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 8,29 e. Anniskeluhinta 12,50 e. Maahantuoja Juomatalo 
Pikkulintu, Hki.  

Vuonna 2002 perustetun norjalaisen ‘Kompromissittoman Panimon’ 500. tuotantoerä rakentui 
numeroleikkiajatukselle: mukana pitää olla viitta mallasta, viittä humalaa, 10 % alkoholia ja 
katkeroaineita kokonaista 100 IBUa (International Bitterness Units – poikkeaa hieman European 
BU eli EBUsta). Tuloksena syntyneessä Imperial (Double) IPAssa käytetään münchener- ja Maris 
Otter -ohramaltaita, vehnä-, ruis- ja kauramaltaita. Humalat ovat: Chinook, Simcoe, Pacific Gem, 
Centenneal ja uusiseelantilainen Nelson Sauvin. Kuivahumaloitu Nelson Sauvinilla. Olut 
käytetään englantilaisella ale-hiivalla. Olut julkistettiin juhlavasti tv-kameroiden läsnäollessa 
etunenässä mustaan pukuun pukeutunut panimomestari Kjetil Jikuin – ympärivuotisista 
shortseistaan tunnettu lentokapteeni, siviilissä.  

Väri on puolitumma, kuparinruskea, läpinäkyvä, lähes kirkas. Vaahto on valkea, pehmeä, 
pienikuplainen, keskirunsas, keskikestävä. Tuoksu on kuiva, katkeroinen, makean hedelmäinen, 
lähes alkoholinmaisen makea. Maku on täyteläinen, makean hedelmäinen, luumumainen, 
aromissa on myös eksoottisten hedelmien raikkautta, vahva, katkeroinen, runsas. 

Kompromissiton #500 IPA juhlistaa nautinto- ja maisteluhetken takuuvarmasti. 

Norwegian Wood, Haandbryggeriet AS, Drammen, Norja 

6,5 %-til., kantavierre 14,9 p-%, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 49,1 EBC, puolitumma katajalla maustettu 
savuolut, pastöroimaton, pullossakäyvä pintahiivaolut, ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC.  

(2009, Alko: 6,5 %-til., kantavierre 15,7 p-%, katkeroainepitoisuus 26 EBU, väri 77,5 EBC, tumma 
täysmallasolut, pintahiivaolut, ale.)  



Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 6,30 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu, Hki.  

Väri on puolitumma, ruskeanpunainen, läpikuultava, 
samea. Vaahto on valkea, runsas, tiheä, keskikestävä. 
Tuoksu on savuinen, palvilihamainen, hennosti 
katajainen. Maku on täyteläinen, vankan savuinen, 
hieman makea, luonteikas, tasapainoinen ja mukava 
juotavuudeltaan. Jälkimaku on pehmeä, paahteisen 
savuinen.  

”Norjalaismetsän” maltaat savustetaan pyökkipuun 
savussa Bambergissa, Saksan Baijerissa. Mallastamo on 
Malzfabrik Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG. 
Aikoinaan kaikkien norjalaisten maatilojen oli velvollisuus 
valmistaa omaa olutta. Haandbryggeriet haluaa 
kunnioittaa perinnettä valmistamalla katajalla maustetun 
savuisen pintahiivaoluen. Maailman 
”katajaolutalueeseen” kuuluu Sahti-Suomen, Viron 
saarien ja Ruotsin Gotlannin lisäksi myös Norjan 
metsäalueet.  

Norwegian Wood on valmistettu savu-, münchener-, 
vaalea-, kristalli- ja suklaamaltaista, mausteena katajanoksat ja -marjat. Miellyttävä tuoksu ansaitsee aivan 
erityistä kiitosta. Katajasta huolimatta olut ei ole kovinkaan ”sahtimainen”. Suomalaisista oluista ensiksi tulee 
mieleen Vakka-Suomen Panimon Prykmestar Savu-Kataja (9,0 %), Vuoden Olut 2009. Ruokapöydässä 
Norwegian Wood sopii vahvan, maustetun liharuuan, riistan ja karjalanpaistin kanssa. Ja nuotiolla 
laadukkaan makkaran kanssa!  

Neljä norjalaista olutharrastajaa perustivat panimon vuonna 2005 Oslon eteläpuolella Drammenissa. 

Vuosituotanto on 150000 litraa. 

Odin’s Tipple Dark Norse Ale, Haandbryggeriet AS, Drammen, Norja 

11,0 %-til., kantavierre  °P, katkeroainepitoisuus  IBU, väri  EBC, suodattamaton, villihiivoilla käytetty, 
pullossa kypsyvä tumma ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 16,90 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu, Hki.  

Norjalaisten ja pohjoisten kasojen myyttistä Odin- jumalaa kunnioittava 
huippuvahva pintahiivaolut on kokeilumielessä valmistettu kesällä 2011. 
Muutaman kuukauden kypsymisen jälkeen ”tumma norjalainen ale” on päästetty 
markkinoille. Väri on tumma, läpinäkymättömän musta. Vaahto on ruskea, 
tumma, niukka. Tuoksu on paahtunut, suklaamainen, kahvimainen. 
Maku on täyteläinen, vahva, paksu, paahtunut, tumman suklaamainen, 
paahdetun kahvin tapainen. Kokonaisuus on erittäin tasapainoinen, 
luonteikas, maukas. ”Odin-jumalan paukku” valmistetaan panimon 
mukaan ”äärimmäisen yksinkertaisella reseptillä” ohramaltaista, 
suklaamaltaista, humalasta ja villihiivoista. Harvinainen herkku, jonka 
anniskeluhinta kohoaa sietämättömyyden rajoille. 

Dark Christmas, Grauballe Bryghus ApS, 
Silkeborg, Tanska 



7,3 %-til., kantavierre 17 ˚Pl, katkeroainepitoisuus 28 
EBU, väri 70 EBC, tumma pullossakäyvä suodattamaton 
ja pastöroimaton pintahiivaolut, ale. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 10-12 °C.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 6,99 e 
(Arkadian myymälä, 300 pulloa).  

Väri on tumma, mustanruskea, kirkasta valoa vasten 
samean ruskea, edelleen läpinäkymätön. Vaahto on 
vaalean ruskea, tiheä, pursuavan runsas, vankka, 
kestävä. Tuoksu on pehmeän katkeroinen. Maku on 
lähes täyteläinen, pehmeän maltainen, havumainen, 
katkeroinen, pehmeä, hedelmäinen, mausteinen, 
raikkaan yrttinen. Tumma brittiläistyylinen talven kausi-
ale on ollut tuotannossa vuodesta 2009. Valmistuksessa 
käytetään suklaa-, karamelli- ja vehnämallasta, Saaz-
humalaa, hiivaa ja tähtianista.  

William ja Else Frank perustivat Grauballen panimon Silkeborgissa vuonna 2002. Pienpanimolla on muitakin 
kiinnostavia tuotteita, esimerkiksi katajainen brittiläisportteri Enebær stout (6,0 %). 

Saku Pühadeporter, AS Saku Ölletehas, Saku, Viro / Carlsberg Estonia Holding 

OÜ / Carlsberg Group, Kööpenhamina, Tanska 

7,0 %-t., kantavierre 16,3 p-%, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 216 EBC, tumma portterityyppinen 
pohjahiivaolut. Kausituote. Suositus tarjoilulämpötilaksi 12-14 °C.  

Kertalasipullo 0,5 l., Alkon vähittäismyyntihinta 3,39 e.  

Saku Porter on tänä jouluna / talvena (2011-12) nimetty ”Pühadeporteriksi”, pyhäpäivien 
portteriksi. Olut on jälleen Alkon jouluolutvalikoimassa, tosin vanhalla nimellä ja kuvalla! Vielä 
vuosikymmen sitten Saku valmisti mainiota pohjahiivaportteria sekä ympärivuotisena että 
prosentin verran vahvempana joulun kausiportterina: Jõuluporter (8,0 %, kantavierre 20,0 p-
%). Pühadeporterin rinnalle Saku valmisti tänä vuonna hunajaisen jouluoluen Saku Mõdu 
Jõulupruul (4,0 %).  

Väri on tumma,valoa vasten punainen, läpikuultava, lähes kirkas. Vaahto on ruskea, runsas, 
kuohkea, epätasainen, kuplikas, kestävä. Tuoksu on makea, hedelmäinen, hennosti 
paahteinen ja kahvimainen. Maku on täyteläinen, makea, hedelmäinen, hieman 
karamellimainen, kahvimainen.Valmistuksessa käytetyt mallaslajikkeet ovat vaaleat-, 
karamelli- ja kahvimaltaat. Joulun kausioluen valmistus aloitetaan jo elokuussa ja tuote kypsyy 
kolme kuukautta. Pullossa säilyttäminen parantaa luonnetta ja makuvivahteita tulee edelleen 
lisää. Sakun pyhäpäiväportteri sopii joulupöydäsä vihanneslatikoiden, luumupossun ja 
suklaamaisten jälkiruokien kanssa.  
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97 / 100 pistettä, tumma lager  

Midnight Sun, Williams Bros Brewing Co, New Alloa Brewery, Kelliebank, Alloa, 

Skotlanti, Iso-Britannia 

5,0 %-til., kantavierre 12,5 p-%, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 140,0 EBC, tumma, mausteinen portteri-
tyylinen pohjahiivaolut, maustettu inkiväärillä  



Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,99 e. Anniskeluhinta 7,50 e. Maahantuoja Malty Oy, Turku.  

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön, valoa vasten 
mustanpunainen, kirkas. Vaahto on valkea, runsas, 
kuplainen, kestävä. Tuoksu on mausteinen, hieman 
imelä, inkiväärimäinen. Maku on keskitäyteläinen, 
paahteinen, lakritsainen, mausteinen, juurakkomainen, 
hieman yrttimäinen. Valmistuksessa käytetään suklaa- ja 
Marris Otter -maltaita, paahdetua ohraa, kauraa, 
humalalajikkeet ovat Galena, First Gold, Fuggles ja 
Goldings. 'Keskiyön Aurinko' maustetaan tuorella 
inkiväärillä. Kokonaisuus on kevyen tasapainoinen. 
Luonteikkuus on imelänmakean inkiväärin varassa. 
Vastaavia portteri-tyylisiä tummia lager-oluita 
valmistetaan muiden muassa Carlsberg-konsernin 
panimot Latviassa Aldaris Porteris (6,8 %, Alko 3,08 e) ja 
Liettuassa Utenos-Svyturys Alus: Porteris (6,8 %).  

Williams Bros -panimo perustettiin vuonna 1988 nimellä 
Heather Ale Ltd. Vuonna 2004 nimeksi muutettiin 
Williams Bros Brewing perustajiensa ja omistajiensa 
veljesten Bruce & Scott Williamsin mukaan.  
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Wells Bowman Stout, Wells and Young’s Brewing Company Ltd, Bedford, Iso 

Britannia 

5,2 %-til., kantavierre 13 ºP (panimo 14,5 %), katkeroainepitoisuus 24 EBU, väri 178 EBC, tumma stout, 
portteri. Suositus tarjoilulämpötilaksi 4-5 ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,82 e. Maahantuoja Servaali Oy. 

Väri on tumma, täysin musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, runsas, höttöinen, 
hauras, laskeutuu nopeasti jättäen pitsikuvioita lasin reunoillle. Tuoksu on ruohoisen 
katkeroinen. Maku on melkein kevyt, paahteisen ja suklaamaisen maltainen, tyylikäs, maukas, 
tasapainoinen, helposti juotava. Tyylikkyyspisteitä sataa runsaasti, mutta luonteikkuudessa 
Sinebrychoffin portteri (7,2 %) on selvästi edellä.  

Perinteisen brittiläis-stoutin valmistusainekset ovat Pale Ale - ja suklaamaltaat, Fuggles-, 
Goldings- ja Challenger-humalat, vesi ja hiiva. Wells Bowman Stoutia on valmistettu 1800-
luvun lopulta alkaen. Aiemmin oluen nimi oli Wells Family Stout, mutta 1950-luvulta lähtien nimi 
on ollut nykyinen.  

Wells & Young's Brewing Company on Ison- Britannian suurin itsenäinen olutpanimo. 
Panimo syntyi vuonna 2006, kun 1876 perustettu Charles Wellsin ja vuonna 1831 perustettu 
Charles Allen Youngin panimot yhdistyivät.  

Koff Portteri asteikolla 93/100. 

Belhaven Fruit Beer, Belhaven Brewery Co Ltd, The Belhaven Group, 
Dunbar, East Lothian, Skotlanti, Iso-Britannia / Greene King Plc, Bury St 
Edmunds, Suffolk, Englanti, Iso-Britannia 



4,6 %-til., tumma, hedelmäarominen pintahiivaolut, 
skottilainen ale  
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 4,39 e. 
Maahantuoja Heino Juomat Oy.  
Pohjoissasalaiset sekoittavat Berliner Kindl Weisse –
vehnäoluen sekaan vadelmahilloa ja Belgiassa lisätään 
kirsikoita (Kriekbieres) ja vadelmaa (Framboisbieres) 
oluisiin jo käymisvaiheessa. Mutta: vuonna 1719 
perustetun Belhaven-panimon Fruit Beer (’hedelmäolut’) 
–etiketin mukaan hedelmäisten aromien käyttö oluen 
valmistuksessa on ollut pitkään tapana myös 
Skotlannissa.  

Väri on puolitumma, kuparinruskea, kauniin kirkas. 
Vaahto on valkea, kuplainen, niukka. Tuoksu on kuivan 
hedelmäinen, tummasävyinen, luumumainen, 
katkeroinen. Maku on kevyt, kuiva, katkeroinen, 
luonteikas, tumman hedelmäinen, aprikoosia, appelsiinia, 
luumua. Kylmänä ja kevyenä mainio kesäjuoma – tekee 
mieli laittaa sekaan jääpaloja, melkein. Mutta vain 

melkein! 

Past Masters Double Stout, Fuller, Smith and Turner Plc, Griffin Brewery, 

Chiswick, Lontoo, Iso Britannia 

7,4 %, kantavierre 18,8 p-%, katkeroainepitoisuus 70 EBU, väri 240 EBC, tumma portteri, Imperial Stout, 
pintahiivaolut. Past Masters Series – Menneisyyden mestarit -sarja.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,40 e. Maahantuoja Heino Juomat Oy. 

Vuonna 1845 aloittaneen lontoolaisen Fuller’sin panimon 
panimomestarit kirjoitivat alusta saakka käyttämänsä 
reseptit muistiin. Näitä perinnereseptejä panimo on 
alkanut valmistaa Past Masters (Menneisyyden mestarit) 
–olutsarjassa nykyisin panimomestarin John Keelingin 
johdolla. Sarjan ensimmäinen olut oli Past Masters XX 
Strong Ale (7,5 %, Alkon hinta 4,99 e) ja toinen on 
Double Stout. Resepti on kirjattu 4.8.1893. Siihen aikaan 
”stout” tarkoitti yleensä vahvaa ale-olutta. Omintakeinen 
mallaslajike on Plumage Archer.  

Väri on tumma, musta, valoa vasten häivähtää 
mustanruskea, samea vivahde, täysin läpinäkymätön . 
240 EBC:n väriarvo on jo melko harvinainen. 
Sinebrychoffin portterin (7,2 %) väri on tosin 321 EBC. 
Vaahto on ruskea, runsas, tiheä, laskeutuu nopeasti ja 
haihtuu lähes kokonaan. Tuoksu on makea, 
suklaamainen, karhea, kahvimainen. Maku on 
täyteläinen, vahvan katkeroinen, paahtunut, kahvin ja 
tumman suklaan arominen, luonteikas, maukas, 

haasteellinen. Englannissa käytetään hassuhkoa ilmaisua ’bittersweet’ – ’katkeranmakea’, abstraktissa 
yhteydessä ’katkeransuloinen’. Juuri sitä on Double stout: katkeranmakea.  

Koff Portteri –asteikolla 99 / 100. 

Ascot Tercentenary, Fuller, Smith and Turner Plc, Griffin Brewery, Chiswick, 

Lontoo, Iso Britannia 



5,0 %, kantavierre 12,4 p-%, katkeroainepitoisuus 32 EBU, väri 13 EBC, vaalea pintahiivaolut, golden ale, 
Ascot Racecourse (1711-2011) 300-vuotisjuhlaolut.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,22 e. Rajoitettu erä Alko Arkadia, Hki. Maahantuoja Heino 
Juomat Oy. 

Väri on vaalea, keltaisen ruskea, kirkas. Vaahto on valkoinen, keskirunsas, haihtuu hyvin nopeasti 
kokonaan. Tuoksu on katkeroinen ja makean hedelmäinen. Maku on kevyt, maltainen, makea, hedelmäinen, 
persikkainen, hieman sitrusmainen, tasapainoinen, kukkaisen katkeroinen, hieman toffeemainen. 
Kokonaisuus on varsin helppo ja miellyttävä. Mallaslajikkeet ovat Pale Ale ja Cara Gold, humala Sovereign. 
Olut muistuttaa hienostuneita saksalaisia pils-oluita ja myös kotimaista Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan 
kuivahumaloitua Kievari Humalainen -pintahiivaolutta (4,5 %). Ascotin tosin tunnistaa britti-aleksi ja Fullers-
laatutuotteeksi. Lontoolaispanimo on valmistanut oluen juhlistamaan Berkshiren Ascot-ratsastustallin 300-
vuotisjuhlavuotta, 1711-2011. Fuller's on valmistanut oluen maukkaaksi kesäjuomaksi. Tuotantoerä on vain 
30000 pulloa, joista 960 Suomen Alkossa. Kesällä oli Fuller'sin pubiketjussa myös pieni erä cask ale –
versiona. 

Ginger Wine / Accolade Wines Ltd, Artington, Guildford, Iso Britannia 
4,0 %-til., inkiväärillä maustettu olut.  
Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 6 e. Gastropub Stone's, Hki.  
Eipä olisi helsinkiläinen Gastropub Stone’s voinut löytää kovin paljon parempaa valmista nimikkojuomaa 
valikoimaansa! Samantyyppistä onnea on ollut Tampereen Hervannassa toimivalla Pub Kultaisella Apinalla, 
joka löysi 20-vuotisjuhliinsa USA:sta mainion ”nimikko-oluen” nimeltä Golden Monkey (9,5 %, Victory 

Brewing Co, Pennsylvania).  
Ginger Joe Alcoholic Ginger Beer on väriltään vaalea, 
haalean keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, 
niukka. Tuoksu on voimakas, inkiväärimäinen, 
lääkemäinen. Maku on kevyt, siirappimainen, 
lämmittävän mausteinen, inkiväärimäinen, makea, 
sokerinen. Kokonaisuus on varsin kiinostava erikoisuus.  
”Käytä tarjoilussa aina mielikuvitusta!”, valmistaja 
suosittelee. Olutlasi tulee / tulisi laittaa täpötäyteen jäitä 
ja se knnattaa nauttia bailaamisen ensimmäisenä 
lasillisena. Myös sitrushedelmät, sitruuna ja lime, sopivat 
sekaan.  
Ginger Joe on brittiläisen Stone’sin 
inkivääriviinivalmistajan uusi tuote, joka tuli markkinoille 
maaliskuussa 2011. Nimi kunnioittaa inkivääristä 
hullaantunutta ”Ginger” Joseph Stonea. Hänen aikaansa, 
noin vuoteen 1740; englantilainen inkiväärihistoriakin 
ulottuu. Olutpullon etiketti kuvaa Joe Stonen valtavia 
viiksiä, jotka tarinan mukaan värisivät inkiväärin 
vaikutuksesta. Stone’s Ginger Wine siirtyi vuonna 2011 
brittiläis-australialaisen Accolade Wines –konsernin 

omistukseen.  

Inkiväärin juuri on panimotuotteissa tuttu yhtenä joulujuomien mausteena. Muutamia inkiväärioluita ilmestyy 
ajoittain suomalaisillekin markkinoille, viimeisimmät Iso Britanniasta nekin: Ginger Alcoholic Beer (3,8 %, 
Williams Brothers Brewery, Skotlanti). Latviassa toimii varsinainen inkivääripanimo, SIA Bruveris, joka 
tuottaa kolmea Ingver Alus –inkivääriolutta: vaalea (4,7 %), tumma (7,0 %) ja punainen (5,0 %). Näiden 
inkiväärioluiden yhteydessä ei aivan turhaan mainita, että kysymyksessä on ”alcoholic ginger beer” - 
alkoholipitoinen inkivääriolut. ”Ginger Beer” viittaa alkoholittomaan, yleensä erittäin makeaan 
mallasjuomaan, jota Suomessa on tullut eksoottisten ruokakauppojen hyllyille. 

Natt Imperial Porter, Ægir Bryggeri, Flåm, Norja 

10,0 %-til., tumma pullossakypsyvä portteri, pintahiivaolut, Imperial Porter. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 
ºC.  



Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 14,00 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu, Hki. 

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, tiheä, vankka, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, 
kestävä. Tuoksu on paahteinen, suklaamainen, vahva, tumman hedelmäinen, pehmeä. Suutuntuma on 
voimakas, suklaamainen, kahvimainen. Maku on täyteläinen, vahva, paahteinen, kahvimainen, kuiva, 
suklaamainen, pehmeän, kypsän, tumman hedelmäinen, kuivattua luumua, aprikoosia, viikunaa. Vahvasta 
alkoholipitoisuudestaan huolimatta yö-portteri on juotavuudeltaan miellyttävä. Huikaisevan luonteikas, 
moniulotteinen ja haasteellinen aito portteri. Voisi kuvitella, että alkuperäinen keisarin hoviportteri on juuri 
tällainen eli ei ole virtaviivaistettu menekin edistämiseksi, vaan: Keisarille sitä mitä keisari haluaa! Sopii 
jälkiruuaksi, tumman suklaan ja kuivattujen hedelmien ja pähkinöiden kanssa. ”Natt”, yö, on musta kuin 
talviyö ilman kuunvaloa.  

Ægir on ravintolapanimo, jonka nimi tulee norjalaisen mytologian jumalten oluenvalmistajan mukaan. Pub 
perustettiin vuonna 2007 ja nimettiin heti vuosina 2008 ja 2009 Norjan parhaaksi pubiksi.  

Koffin portteri -asteikolla: 102 / 100. 

Pispalan Portteri, Koskipanimo Oy, Tampere 

5,6 %-til., kantavierre 15,7 p-%, tumma pintahiivaolut, stout  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e; 0,33 l. 5,80 e, 0,25 l. 4 e. Panimoravintola Plevna, 
Oluthuoneet Esplanadi ja Panimomestari, Tre; Olutravintola Pikkulintu, Hki  

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on valkea, niukka, keskikestävä. 
Tuoksu on paahteinen, lakritsainen. Maku on täyteläinen, paahteinen, kahvimainen, 
suklaamainen, hieman makea, tasapainoinen, tyylikäs, juotavuudeltaan helppo. 
Hennosti cascade-lajikkeella humaloitu neljän viljan portteri on valmistettu ohra-, 
vehnä-, ruis- ja kauramaltaista ja maustettu savuisilla viskimaltailla. Portteriuutuuden 
nimi viittaa Tampereen Pispalaan, joka on ollut perinteisesti puulämmitteinen 
kaupunginosa ja oluessa on samaa savuisuutta kuin puilla lämmittäessä.  

Koffin portteri –asteikko: 93 / 100.  

Talvinen Kuohu, Lakeuden Panimo Oy, Mallaskoski, Seinäjoki / Captol 
Invest Oym Hki; tilaaja ja myynti: Servaali Oy, Hki 

4,7 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, väri EBC, kolmen viljan tumma 
pohjahiivaolut, lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 12-14 ºC.  

Tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 2,79 e.  

Väri on tumma, läpinäkymättömän musta, valoa vasten tummanpunainen, kirkas. Vaahto on 
valkea, tiheä, pienikuplikas, niukahko, kestävä. Tuoksu on maltainen, ruisleipämäinen, 
karamellimainen. Maku on täyteläinen, maltainen, kova, marjainen, kirsikkamainen, 
karamellimainen, maukas, luonteikas. Valmistuksessa käytetään ohramaltaiden lisäksi 
kauraa ja ruista. Yksi onnistuneimmista kotimaisista talven kausioluista. Kuohu sopii hyvin 
jouluruokien kanssa, niin kinkun, paistin kuin juureslaatikoidenkin kanssa. 

. 

Keisari Talvi IVB, Nokian Panimo Oy, Nokia 

6,0 %-til., kantavierre 13,1 p-%, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 70,3 EBC, käsintehty tumma 
suodattamaton lager. Kausituote. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC.  



Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 4,50 e. Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,00 e. 

Väri on tumma, ruskea, lähes läpinäkymätön, valoa vasten tummanpunainen, hieman samea. Vaahto on 
vaalean ruskea, runsas, tiheä, kuplikas, keskikestävä. Tuoksu on maltainen, hieman makea, paahteinen, 
lakritsainen. Maku on keskitäyteläinen, tumman hedelmäinen, hieman paahteinen, lakritsainen, toffeinen, 
tasapainoinen, maukas. Hanaversiona Keisari Talvi on vahvasti happamen, (yli)käyneen marjainen. 
Valmistuksessa keittoon lisätään aromeita. Vahva Talvi on silminnähden tummempi kuin mieto – tässä 
toistetut oluiden analyysiarvot ovat edellisten vuosien tietoja. Pullon pohjalla on hiivasakkaa, kuten 
suodattamattomaan olueen kuuluukin.  

Yksi vuoden 2011 joulun yllätys on, että Nokian Keisari Talvi ei ole Alkon kausiolutvalikoimassa. Nokian 
panimo ilmeisesti (?) menetti myös Lidlin Nobeleser Talvi –oluen (4,5 %) valmistuksen ilmeisesti (?) Laitilan 
Wirvoitusjuomatehtaalle, joten kiinnostus saattaa olla aiempaa laimeampi. Lidl ei ilmoita tuotteittensa 
valmistajia ja sopimukseen kuuluu, että valmistajatkaan eivät kerro tai vahvista tietoja, joten nämäkin arviot 
ovat vahvistamattomia. 

Keisari Talvi, Nokian Panimo Oy, Nokia 

4,5 %-til., kantavierre 21,4 p-%, katkeroainepitoisuus 23 EBU, väri 75,1 EBC, käsintehty tumma 
suodattamaton lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 12-14 ºC. 

Kierrätyslasiplo 0,33 l., vähittäismyyntihinta 2,35 e.  

Väri on tumma, tuskea, heikosti läpikuultava, samea. Vaahto on ruskea, aluksi kohoaa runsaana, haihtuu 
nopeasti, tiheä, keskikestävä. Tuoksu on maltainen, hennosti paahteinen, vihannesmainen virhearomi. Maku 
on kevyehkö, kovan maltainen, juuresmainen aromi häivähtää myös maussa. Valmistuksessa keittoon 
lisätään aromeita. Pullon pohjalla on hiivasakkaa, kuten suodattamattomaan olueen kuuluukin. Oluen 

analyysitiedot ovat aiemmilta vuosilta ja tuntuvat virheellisiltä, varsinkin kantavierteen ja värin kohdalla. 

Laitilan Kievari Savuruis, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

5,3 %-til., kantavierre 13,7 p-%, katkeroainepitoisuus 30 
EBU, väri 60 EBC, tumma, suodattamaton, rukiinen 
savuolut, pohjahiivaolut, lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. Alkon 
vähittäismyyntihinta 3,87 e. Joulun kausituote. Hanassa 
0,5 l., anniskeluhinta 6,50 e. (plo 04.11.2011, Alko; 
25.12.2011; hana 14.01.2011 Olutravintola Mallaskukko, 
Turku).  

Väri on tumma, ruskea, aprikoosikeittomainen, 
läpinäkyvä, samea. Vaahto on valkea, tiheä, 
pikkukuplainen, haihtuu melko nopeasti. Tuoksu on 
savuinen, leipämäinen, hedelmäinen. Maku on 
täyteläinen, vahvan luonteikas, makean maltainen, 
viljainen, rukiinen, imelän savumainen, tasapainoinen, 
samalla haasteellinen. Valmistuksessa käytetään pilsner-
, savu-, karamelli- ja suklaamaltaita, ruismallasta sekä 
paahdettua ohraa. Humalalajikkeet ovat Magnum ja 

Cascade. Ruismallas tuo olueen tässäkin tapauksessa miellyttävää maalaisoluen sahtimaisuutta, kylmänä 
raikkautta ja herkkyyttä. Savusaunan jälkeen paikallaan. Ruokapöydässä liharuokien ja grillatun tai 
savustetun kalan kanssa. 



H U O M !  Alla toistetaan Savuruis-oluen ensimmäisen erän arvio hanaversiosta (5,3 %)tammikuulta 2011. 
Savuruis oli myös pääkaupunkiseudulla HOK-Elannon OlutHuone-ryhmän Pienpanimohanaoluena (7,0 %) 
keväällä 2011. Sen arviot löytyvät tältä samalta sivulta alaosasta.  

Alkon tuotekuvastossa ja -hinnastoissa Savuruis-oluesta käytetään nimikettä "Talvi Savuruis". 
Todellisuudessa Talvi-sanaa ei ikinä lisätty Savuruis-oluen uuteen tuotantoerään.  

Laitilan Kievari Savuruis, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

5,3 %-til., kantavierre 13,7 p-%, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 60 EBC, täysmallasolut, tumma 
pohjahiivaolut, lager.  

Hanassa 0,5 l., anniskeluhinta 6 e. (14.01.2011, 
Olutravintola Mallaskukko, Turku).  

Väri on tumma, kirkasta valoa vasten ruskean punainen, 
kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, niukka. Tuoksu on 
savuinen. Suutuntuma on maltainen, savuinen, vahva. 
Maku on keskitäyteläinen, maltainen, savuinen, kuiva, 
tuhkamainen. Savuruis valmistetaan kuuluisista 
baijerilaisista Bambergin savuisista ohramaltaista, jotka 
kuivatetaan pyökkipuun savussa saaden ainutlaatuisen 
aromin. Mallaspohjaan kuuluu myös leipämäisyyttä, 
täyteläisyyttä ja sitkeyttä tuova ruismallas. Katkeroinnissa 
käytetään amerikkalaista Cascade-humalaa. 
Juotavuudeltaan helppo, hieno savuolut sopii 
kokeilujuojillekin. Tässä savussa ei ole 
palvilihamaisuutta, mutta muuten vankkaa maltaista 
luonteikkuutta löytyy. 

Olvi Tumma Jouluolut, Olvi Oyj, Iisalmi 

4,7 %-til., kantavierre 11,7 p-%, 
katkeroainepitoisuus 23 EBU, väri 60 EBC, tumma lager. Kausituote. 

Tölkki 0,5 l. 2,45 e. Kierrätyslasipullo 0,33 l., vähittäismyyntihinta 1,35 e.   

Väri on tummahko, punaisen ruskea, lähes kirkas. Vaahto on valkea, aluksi erittäin runsas, 
kermamaisen paksu, tiivis, haishtuu nopeasti jättäen pitsimä'isiä kuvioita lasin reunoille. 
Tuoksu on maltainen, hieman makea. Maku on kevyehkö, hedelmäinen, luumumainen, 
kypsän päärynämäinen, sekahedelmäkeittomainen, luonteikas, 
vaimeasti paahteinen ja karamellimainen. Olvin Jouluolut sopii jouluruokien, kinkun, paistin, 
kalkkunan, riistaruokien kanssa. 

Jouluolut IV Julöl, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg, Tanska 

6,0 til-%, kantavierre 14,0 p-%, katkeroainepitoisuus 21 EBU, väri 45,0 EBC, tumma 
lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10 ºC.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l., Alkon vähittäismyyntihinta 1,73 e.  

Väri on tumma, ruskeanpunainen, läpikuultava. Vaahto on valkea, ruskehtava, 
tasainen, tiheä, kestävä. Tuoksu on maltainen, viljainen. Maku on keskitäyteläinen, 
sopivasti kuiva, paahteinen, paksuhko, hedelmäinen, tasapainoinen. Koffin Jouluolut 
valmistetaan kotimaisista pilsner-, münchener-, ruskea- ja värimaltaista, 
ohratärkkelyksestä ja tšekkiläisistä Saaz-humalista. Sopii ruokapöytään yleisolueksi ja 

seurustelujuomaksi. 



Jouluolut III Julöl, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg, Tanska  
4,6 %-til., kantavierre 12,6 p-%, katkeroainepitoisuus 20 EBU, väri 40 EBC, tummahko lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 12-14 ºC.   
Kierrätyslasiplo 0,33 l., myös 6-monipakkaus, vähittäismyyntihinta 1,36 e. 6-monipakkaus 8,36 e. 
Joulukuun testiryhmä: Väri Väri on tumma, ruskean punainen, heikosti läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valea, 
runsas, hötöinen, epätasainen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on maltainen, hieman 
karamellimainen, paahteinen. Maku on lähes kevyt, maltainen, hedelmäinen, karamellimaisen makea, 
tasapainoinen. Sopii pehmeän paahtopaistin, karjalanpaistin ja hämäläisen imelletyn perunlaatikon kanssa.  
Lokakuun testiryhmä: Väri on tumma, punaruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, runsas, 
hattarainen, kuplikas, haihtuu nopeasti kokonaan. Tuoksu on maltainen, hedelmäinen, hennosti 
karamellimainen. Maku on lähes kevyt, tasapainoinen, lievästi paahteinen ja karamellimainen. Kokonaisuus 
on varsin neutraali. Mieto Jouluolut sopii ruokapöydässä yleisjuomana.  

Sinebrychoff ilmoittaa jouluoluidensa kaulaetiketissä, että tuotteet ovat Lähiolutta. Barke-mallasohran 
alkuperäksi mainitaan kolme etäläsuomalaista maatilaa: Hämeenlinnan Rengossa, Nokian lähellä 
Sarkolassa ja Turun liepeillä Ruskossa. Ainutlaatuisen hieno kunnianosoitus oluiden perusraaka-aineen 
tuottajille. 

* Sinebrychoffin Jouluolut tulee Alkon valikoimaan myös vahvana versiona (6,0 %). Oluiden etiketissä on 
sama ratsukko-maalaus.  

Lapin Kulta Luomu Jouluolut, Oy Hartwall Ab, Lahden tuotantolaitos, Oy 

Hartwall Ab, Hki, / Heineken NV, Hollanti 

4,6 %-ti., kantavierre 11,4 %, katkeroaineet 35 EBU, väri 
60 EBC, tumma münchener-tyyppinen pohjahiivaolut, 
lager, joulun kausiolut.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 1,35 e. 6-
monipakkaus 7,86 e.  

Väri on tumma, ruskean punainen, kirkas, lähes 
läpinäkymätön. Vaahto on valkea, lampaanvillamainen, 
runsas, epätasaisesti kuplikas, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille, kestävä. Tuoksu on maltainen, karamellimaisen 
makea, luumumainen, lämmittävä. Maku on 
keskitäyteläinen, kuivan karamellimainen, viljainen, 
paahteinen, luonteikas, melko helposti juotava. 
Valmistusainekset ovat pilsner-, karamelli- ja paahdetut 
maltaat sekä Malling- ja Spalter Select –humalat ja 
aromihumalointiin Tradition-lajike. Ruokapöydässä sopii 
paistin, kinkun, mausteisen makkaran ja kinkku-
majoneesisalaatin kanssa. Erittäin onnistunut kotimainen 
luomuolut.   

(Ennakkoarvio 30.09.2011)  

Väri on tumma, punertavan tummanruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on ruskehtava, pilvenhattaramainen, 
pursuavan runsas, epätasainen, kuplainen, kestävä. Tuoksu on pehmeän hedelmäinen, 
luonnonkukkamainen, hieman hapan. Maku on täyteläinen, hedelmäinen, tuhti, maltainen, mämmimäinen, 
karamellimaisen makea, vahvan luonteikas.  

Valmistusainekset ovat pilsner-, karamelli- ja paahdetut maltaat sekä Malling- ja Spalter Select –humalat ja 
aromihumalointiin Tradition-lajike.  

Juotavuudeltaan helppo Luomu Jouluolut sopii yleisesti jouluruokien kanssa. 



Perhon JouluOlut, Ravintolakoulu Perhon Panimo, Haaga Instituutti, Hki 

5,8 %-til., kantavierre 14,2 p-%, suodattamaton tumma pintahiiva-ale. Kausiolut.  

Hanassa Perhon ravintolassa, Hki, anniskeluhinta 0,5 l. 
5,00 e / 0,25 l. 2,50 e. 

Väri on tumma, läpinäkymättömän tumman ruskea, 
samea. Vaahto on valkea, tiheä, niukka. Tuoksu on 
maltainen, mausteinen. Maku on täyteläinen, vahva, 
maltainen, mausteinen, tasapainoinen, luonteikas. 
Jouluisessa mausteisuudessa on piparkakkumausteita 
(kaneli, inkivääri, muskotti), hunajaa, katajanmarjoja. 
Joulupöydässä sopii parhaiden suomalaisten perinteisten 
jouluruokien kanssa: kinkku, paisti, laatikot, 
mustapippurilla maustettu lipeäkala. Perhon JouluOlut 
lienee sahdin ohella lähimpänä perinteistä suomalaista 
jouluolutta. Ja onnistuu tänäkin vuonna erinomaisesti. 

Hyvä Tuomas Jouluolut - Julöl, 

Malmgårdin Panimo Oy, Pernaja, 

Loviisa 

4,1 %-til., kantavierre 10,5 %, katkeroaineet 
25 EBU, väri 50 EBC, tumma suodattamaton 

pintahiivaolut, kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 4,80 e.  

Väri on tumma, punaisen ruskea, läpikuultava, samea. Vaahto on ruskehtava, aluksi varsin 
runsas, tiheä, tasainen, haihtuu melko nopeasti kokonaan. Tuoksu on paahteinen, 
hedelmäinen, maltainen. Maku on keskitäyteläinen, hedelmäinen, luumumainen, 
aprikoosimainen, paahteinen, karhean karamellimainen. Luonteikas, juotavuudeltaan 
helpohko. Pullon pohjalla on ohut hiivakerros. Valmistusaineet ovat vesi; wiener-, ruskea-, 
pilsner- ja tumma karamellimallas ja paahdettu ohra sekä Hallertau Perle ja Spalt Select –
humalat.  

Pisteet 92 / 100. 

. 

. 

Laitilan Kievari Tuomas, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

4,1 %-til., kantavierre 11,5 p-%, katkeroainepitoisuus 15 EBU, väri 73 EBC, täysmallasolut, 
tumma mild ale pintahiivaolut. Joulu- ja talviajan kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,65 e. Hana olutravintoloissa 6,80 / 0,5 l.  

Väri on tumma, ruskea, läpikuultava, kirkas. Vaahto on valkea, aluksi runsas, tiivis, tiheä, 
nopeasti haihtuva. Tuoksu on kahvimainen, maltainen, paahteinen, kuiva. Maku on 
keskitäyteläinen, pehmeän maltainen, paahteinen, hunajainen, kuivakka.  



Kievari Tuomas jouluoluen reseptiä on kehittänyt helsinkiläinen olutkirjoittaja Kari Ylänne, brittiläisen oluen ja 
olutkulttuurin tuntija. Vuona 2009 Ylänne kertoi tavoittelleensa esikuvana brittiläisen Brains Dark –alen (4,1 
%) mallia. Kievari Tuomas on ensimäinen suomalainen mild ale –tyylin olut. 

. 

Pakkaspaavo, Panimo & Tislaamo Teerenpeli, Lahti / Teerenpeli-Yhtiöt 

Oy, Lahti 

4,7 %-til., kantavierre 21,4 p-%, katkeroainepitoisuus 23 EBU, väri 75,1 EBC, tummahko 
pintahiivaolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 12-14 ºC.  

Kertalasipullo patenttikorkilla 0,75 l., vähittäismyyntihinta 6,99 e; kertalasipullo kruunukorkilla 
0,33 l, vähittäismyyntihinta 2,75 e. Hanassa Teerenpeli-ravintoloissa 0,4 l., anniskeluhinta 5,80 
e. 

Väri on tumma, ruskea, hennosti läpikuultava, kirkasta valoa vasten erottuu viininpunainen sävy, 
hieman samea. Vaahto on ruskeahko, pumpulimaisen runsas, tasainen, haihtuu äänekkäästi 
siristen melko nopeasti. Tuoksu on maltainen, paahteinen. Maku on melkoisen kevyt, vankan 
maltainen, suklaamainen, tasapainoinen, aiempien vuosien tuotantoeriin verrattuna 
tavanomaisempi ja luonteettomampi. Kokonaisuus on varsin kova ja kuiva. Valmistuksessa 
käytetään kaakaonpapuja, joista kehittyy suklaamaista aromia. Pakkaspaavo sopii joulupöydän 
ruokajuomaksi kinkun ja lanttulaatikon kanssa. 

. 

. 

Helge, Hornbeer, Kirke Hyllinge, Tanska 

10,0 %-til., tumma pintahiivaolut, ale, kirsikkamausteinen barley wine, pullossakäyvä.  

Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta 9,90 e. HOK-Elannon OlutHuone-ryhmän Talviolutviikkojen 2011 
valikoimassa. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu, Hki  

Väri on tumma, ruskea, punertava, samea, läpinäkymätön. Vaahto on olemattoman niukka, valkoinen, 
haihtuu nopeasti kokonaan. Tuoksu on käyneen marjainen. Maku on keskitäyteläinen, vahvan marjainen, 
makea, lämmittävä, tasapainoinen, helposti juotava. Helge Barley Wine eli ”ohraviini” on valmistettu pilsner-, 
münchner- ja suklaamaltaista, kirsikoista ja appelsiininkuoresta, humalointi on varovaista. Valmistaja on 
tarkoittanut Helgen jälkiruokaolueksi viinin, portviinin tai sherryn tapaan.  

Roskilden lähellä toimivan Hornbeerin panimomestari on Jørgen Fogh Rasmussen. Taiteilijavaimo Gunhild 
Rasmussen tekee akvarellimaalauksistaan panimon etiketit, tässä tapauksessa taulun nimi on ”Helge”, pyhä. 

Nisse, Gamla Slottskällans Bryggeri AB, Uppsala, Ruotsi  

3,5 %-til., tumma pintahiivaolut, ale. Joulun kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Kertalasipullo 0,5 l., vähittäismyyntihinta 3,50 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu. 

Väri on tumma, ruskea, läpikuultava, kirkas. Vaahto on valkea, tiheä, laskeutuu nopeasti 
haihtuen kokonaan. Tuoksu on makea, kuivan karamellimainen, hedelmäinen, kuivatun viikunan 
tapainen, toffeinen. Maku on kevyt, hyvin luonteikas, makeahko, tasapainoinen, hedelmäinen, 
karamellimainen, mausteinen: inkivääriä, kanelia, neilikkaa. Valmistuksessa käytetään pilsner-, 
suklaa- ja tummia karamellimaltaita, Hersbrücker- ja East Kent Golding –humalia sekä 



mausteena inkivääriä, mausteneilikkaa, appelsiinia, kanelia. Jälkimaku on hyvin lyhyt. Nisse Julöl (5,3 %) on 
varsinainen jouluolut, mutta kyllä tämä folköl-versiokin on todella maukas ja luonteikas. Nissen lisäksi 
tuotannossa on vahva pintahiiva-jouluolut Tomte Julöl (6,4 %), joka oli Alkon jouluvalikoimassa vuonna 
2009.  

Hans Finell, Jonas H. Andersson ja Urban Nilsson perustivat panimon vuonna 1998, amerikkalaisen uuden 
pienpanimoliikeen innoittamana. Viisi vuotta myöhemmin (2003) yhtiö koki konkurssinkin, mutta toiminta 
jatkui saman tien. Nykyisin (2011) omistaja on Anders Slotte ja panimomestari Urban Nilsson. Uppsalalainen 
pienpanimo edustaa nykyistä kansainvälistä tinkimättömyyden linjaa, mutta ei ole lähtenyt ns. extreme-
alueelle. Valmistaja itse kutsuu oluitaan ”eleganteiksi”. 

Wiru Saunaõlu, AS Viru õlu, Haljala, Viro / Harboes Bryggeri AS, Tanska 

4,8 %-til., vaalea lager, ”hele kvaliteetõlu”. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC. 

Kertalasipullo 0,5 l. Ei tuontia Suomeen.  

Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on 
vitivalkoinen, runsas, tiheä, tasainen, keskikestävä. 
Tuoksu on pistävän makea, hunajainen, maltainen. Maku 
on keskitäyteläinen, makea, hunajainen, pehmeän 
maltainen, kukkainen, tasapainoinen, helposti juotava. 
”Hele kvaliteetõlu”, vaalea laatuolut sopii saunomisen 
yhteyteen hyvin, luonteikkaana myös saunanjälkeiseen 
rauhoittumiseen. Pienpanimo-oluen tapaan Wirun 
Saunaõlu on hieman karhea, mutta säilyttää maukkaan 
luonteikuutensa peräti parasta ennen –päivän jälkeenkin. 
Olvin Suomalainen Saunaolut (4,7 %) on vieläkin 
luonteikkaampi ja puhtaampi, mutta kaipaamaan jää 
Saunaoluen erinomaista vahvaa versiota (5,3 %), joka 
poistui Alkon valikoimasta ja markkinoilta aivan liian 
nopeasti.  

Virossakin - ainakin Viru-panimossa on alettu antaa 
varoitustekstejä. "Alkoholi voi heikentää Teidän terveyttänne: Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol 
võib kahjustada Teie tervist. 

Zeitgeist, BrewDog Ltd, Fraserburgh, 

Skotlanti, Iso Britannia 

4,9 %-til., tumma pohjahiivaolut, Black Lager.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 7,20 e. Kertalasipullo 0,33 l., 
anniskeluhinta e. Maahantuoja Diamond Beer Oy. HOK-
Elannon OlutHuone -ryhmän Kuukauden Hanaolut 
lokakuussa 2011. 

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, 
kermamaisen paksu, tasainen, tiheä, kestävä. Tuoksu on 
paahtunut, hedelmäinen. Maku on täyteläinen, 
karamellimainen, hedelmäinen, vahvan luonteikas, 
paahteinen, tasapainoinen, helppo juotavuus yllättää, 
vaikka mukana kokonaisuudessa on sopiva annos 
karheutta.  



Skottilaisen punk-panimon otteessa on ”ajan henkeä” eli Zeitgeistia. Olut on valtasuuntauksen lager, mutta 
haasteellisen luonteikkaassa muodossa. 

. 

. 

Sinebrychoff Porter, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 

Kööpenhamina, Tanska  

Valmistajan tiedot: 7,2 %-til., kantavierre 17,0 % P, katkeroainepitoisuus 45 EBU, väri 300 EBC. 

Alkon tiedot: 7,2 %-til., kantavierre 17,2 % P, katkeroainepitoisuus 54 EBU, väri 305 EBC, suodattamaton 
pintahiivaolut, portteri, Imperial Stout. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-15 °C.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l., Alkon hinta 2,12 e. Anniskeluhinta 5,40 e. Hana 0,5 l. satunnaisesti.  

Väri on tumma, täysin läpinäkymättömän musta. Vaahto 
on ruskea, pursuavan runsas, tiheä, kestävä, muodostaa 
kauniita pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on 
lakritsimainen, paahteinen, kahvimainen. Maku on 
täyteläinen, hedelmäinen, marinoitua omenaa, päärynää, 
luumua, hieman makea, paksu, paahteinen, katkeroinen, 
luonteikas. Sff portteri on aivan ehdoton jälkiruoka 
sinällään, ja sopii erinomaisesti tumman, kovan suklaan 
ja suklaakakun kanssa. Portteri on menestys myös 
kansainvälisessä mitassa: Samoihin aikoihin testattu 
amerikkalaisen Brooklyn Breweryn Black Chocolade 
Stout (10 %-til.) pärjää, mutta monet jäävät vertailussa 
Koffin porterin jälkeen.  

Sinebrychoffin Portteri valittiin Suomen parhaaksi olueksi 
syyskuussa 2011 Lahdessa järjestetyssä ensimmäisessä 
Suomen Paras Olut –kilpailussa, jossa oli mukana 99 
kotimaista mallastuotetta.  

Vuonna 1957 panimomestarit Boris Orlo ja Nils Sandman 
sekä laboratoriopäällikkö Aarne Rahiala kehittivät Koffin Hietalahden panimolla Helsingissä portterin, joka on 
ollut viimeistään vuodesta 1966 reseptiltään nykyinen.  

Panimon siirryttyä Keravalle 1990-luvun alkupuolella värimaltaan osuutta jouduttiin hienosäätämään: 
Hietalahdessa maltaat annosteltiin käsin, mutta Keravalle seos saatiin valmiina mallastamolta.  

Hiiva on samaa, jolla irlantilainen stout Guinness valmistetaan. Se on peräisin Park Royal -panimolta 
Lontoosta. Valmistuksessa käytetään neljää eri mallasta: pilsner-, münchener-, ruskea- ja karamellimallasta. 
Voimakas (Alko: 54 EBU) katkeroainepitoisuus saadaan Saazer- ja Nugget-humalilla. 60-80000 litran 
vuosituotanto on pysynyt melko vakaana. 

Mufloni Single Hop Centennial, Ravintolapanimo Beer Hunter’s Ky, Pori 

3,5 %-til., kantavierre 9 p-%, katkeroainepitoisuus noin 40-50 IBU, tummahko bitter ale, suodattamaton 
pintahiivaolut.  

Kertalasipullo 0,33 l, vähittäismyyntihinta 5,29 e.  



Väri on puolitumma, ruskehtavan keltainen, läpinäkyvä, 
samea. Vaahto on valkoinen, pursuaa yli lasin reunojen 
ja ulos pullosta, laskeutuu nopeasti jättäen pitsikuvioita 
lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on voimakkaan 
katkeroinen, kukkainen, kuiva. Maku on keskitäyteläinen, 
kuivan katkeroinen, vahvan luonteikas, kukkainen, 
hedelmäinen, kovia kuivattuja hedelmiä. Katkero- ja 
aromihumalointiin on käytetty amerikkalaista Centennial-
humalaa, joka on ominaisuuksiltaan keskivahva, 
heinämäinen ja kukkainen. Amerikkalaislajike on saanut 
nimensä kunnioittamaan New Yorkin osavaltion 100-
vuotisjuhlia. Centennialia verrataan brittiäiseen Brewers 
Gold –humalaan ja pidetään varsin samanlaisena 
amerikkalaisen Cascade-lajikkeen kanssa: ”Super-
Cascade”. 

Kuva © J.T. Laakso: Beer Hunter'sin yhden humalan alet 
Citra, Cascade, Centennial, Simcoe ja Amarillo - 
myöhemmin lisäksi Mt. Hood ja Pacific Jade - 
muodostavat hienosti onnistuneen erikoisolutsarjan.  

Mufloni Single Hop Cascade, Ravintolapanimo Beer Hunter’s Ky, Pori 

3,5 %-til., kantavierre 9 p-%, katkeroainepitoisuus noin 40-50 IBU, tummahko bitter ale, suodattamaton 
pintahiivaolut.  

Kertalasipullo 0,33 l, vähittäismyyntihinta 5,29 e.  

Väri on puolitumma, ruskehtavan keltainen, läpikuultava, samea. Vaahto on valkoinen, pursuaa yli lasin 
reunojen ja ulos pullosta, laskeutuu nopeasti jättäen pitsikuvioita lasin reunoille, kuplainen, epätasainen, 
kestävä. Vaahdon seassa on mallas- tai humalan palasia. Tuoksu on kuivan katkeroinen, hennosti 
toffeemainen, kukkainen, hedelmäinen. Maku on keskitäyteläinen, hedelmäinen, raikas, kuiva, katkeroinen, 
luonteikas, kukkainen. Katkero- ja aromihumalointiin on käytetty amerikkalaista Cascade-humalaa, joka on 
ominaisuuksiltaan keskivahva, kukkainen, sitrusmainen, tuoksussa myös greippiä. Luonteeltaan 
Centennialia hennompi. 

Mufloni Single Hop Citra, Ravintolapanimo Beer Hunter’s Ky, Pori 

3,5 %-til., kantavierre 9 p-%, katkeroainepitoisuus noin 40-50 IBU, tummahko bitter ale, suodattamaton 
pintahiivaolut.  

Kertalasipullo 0,33 l, vähittäismyyntihinta 5,29 e.  

Väri on puolitumma, keltaruskea, läpinäkyvä, samea. Vaahto on valkea, pursuaa yli lasin reunojen ja ulos 
pullosta, laskeutuu nopeasti jättäen pitsikuvioita lasin reunoille, heikosti kuplikas, epätasainen, kestävä. 
Tuoksu on sitrusmainen, raikkaan hedelmäinen, eksoottiset trooppiset hedelmät. Maku on kevyehkö, raikas, 
hedelmäinen, sitrusmainen, tähtihedelmäinen, litsimäinen, luonteikas, kukkainen. Katkero- ja 
aromihumalointiin on käytetty uudehkoa, vuonna 2007 markkinoille tullutta vahvojen alfa-happojen 
amerikkalaista Citra-humalaa, joka on kehitetty useista eurooppalaisista lajikkeista (kuten Hallertauer 
Mittelfrüh, Tettnanger, East Kent Golding, Bavarian, Brewers Gold). 

Mufloni Single Hop Simcoe, Ravintolapanimo Beer Hunter’s Ky, Pori 

3,5 %-til., kantavierre 9 p-%, katkeroainepitoisuus noin 40-50 IBU, tummahko bitter ale, 
suodattamaton pintahiivaolut.  



Hana 0,4 l. Anniskeluhinta 7,00 e. Kertalasipullo 0,33 l, vähittäismyyntihinta 5,29 e.   

Väri on puolitumma, läpikuultava, samea. Vaahto on valkoinen, tiheä, melko niukka. Tuoksu on kukkaisen 
katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, kuivan katkeroinen, toffeemainen, hedelmäinen, kuivattua luumua. 
Katkerointiin käytetty amerikkalainen Simcoe-humala on voimakas, pölyisen heinämäinen ja samalla 
pehmeä.  

Mufloni Single Hop Simcoe valittiin Helsingin Olutfestivaalilla (8.4.2011) Vuoden Olueksi 2011. 

Laitilan Kukko Ale, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

4,3 %-til., kantavierre 11,2 p%, katkeroaineet 20 EBU, väri 35 EBC, puolitumma pintahiivaolut, 
ale. Suositus tarjoilulämpötilaksi 7-12 ºC. Tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 3,15 e. Hanassa 
olutravintoloissa 0,5 l. 6,50 e. HOK-Elannon OlutHuone -ryhmän Pienpanimohanassa 1.10.-
31.12.2011.  

Väri on tummahko, ruskehtava, läpinäkyvän kirkas. Vaahto on ruskehtava, tiheä, tasainen, 
haihtuu nopeasti. Tuoksu on havuinen, kuiva, katkeroinen. Maku on melko kevyt, pehmeä, 
hedelmäinen, sitrusmainen, katkeroinen, kuivan heinämäinen tai kuivuneen havun arominen. 
Kaikille LWT:n oluille ominaiset makuaromit erottuvat selvästi. Valmistuksessa käytetään yhtä 
humalalajiketta, joka on australialainen Galaxy. Maltaat ovat Pale Ale -mallas sekä vaalea, 
punainen ja tumma karamellimallas. LWT:n hyvin menestyneen Kukko-tuotesarjan (Pils 4,5 % 
ja 5,5 %, Lager 4,7 % ja Tumma lager 3,8 %) uutuus on pintahiivaolut eli ale. Olutta ei voi 
verrata belgialaistyyliseen ale-olueen eikä oikein brittiläiseenkään. Etiketti ilmoittaakin oluen 
olevan ”suomalainen pintahiivaolut”. Kukko Ale on saatavilla syyskuusta 2011 alkaen puolen 

litran tölkissä päivittäistavarakaupoissa sekä olutravintoloissa hanatuotteena.  

Laitilan Kievari Portteri, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

6,5 %-til., kantavierre 16,4 p-%, katkeroainepitoisuus 50 EBU, väri 250 EBC, tumma täysmallasolut, 
pohjahiivaportteri, lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 7-12 °C. (Alko: 6,5 %-til., 16,1 p-%, 48, aik. 36 EBU, 
208 EBC )  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,50 e. Alkon vähittäismyyntihinta 3,29 e. 
(arvoitu: 30.09.2011, erät tuore (T) parasta ennen: 
29.11.2012; vanha (V) parasta ennen 27.07.2011 )  

Väri on tumma, kirkasta valoa vasten tumman 
viininpunainen, kirkas, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, 
vanha erä selvästi tummempi, tuoreessa erässä erittäin 
runsas, tiheä, pitsikuvioinen, kestävä. Tuoksu on 
paahtunut, melkein palanut, lakritsainen, varsinkin (V) 
todella vahvasti. Maku on täyteläinen, paahtuneen 
maltainen, lähes palanut, lakritsainen, (V):ssä 
vankistunut, syventynyt ominaisuuksiltaan. Vankat, 
tummat, luonteikkaat oluet usein paranevat 
vanhentuessaan. Parasta ennen –merkintöjä ei kannata 
kavahtaa näissäkään yhteyksissä.  

Kievari Portteri sopii tuhdin punaisen liharuuan, paistin, 
maksan ja pataruokien kanssa.  

LWT:n pohjahiivaportterin valmistuksessa käytetään 
pilsner-, münchner-, karamelli- ja värimaltaita, saksalaisia 
ja tšekkiläisiä humaloita. Portteri (aluksi Kukko, 
alkuvuodesta 2009 alkaen Kievari) esiteltiin kuluttajille 

Helsingin Olutfestivaaleilla huhtikuussa 2007. Seuraavan vuoden alussa portteri pakattiin pulloon ja tuli 



helmikuussa 2008 Alkon valikoimaan. Vuonna 2010 Kievari Portteri sai kultamitalin HBF-kilpailussa vahvojen 
pohjahiivaoluiden sarjassa. 7.4.2010 Laitilan portteri poistettiin Alkon valikoimasta. Helmikuussa 2011 
Kievari Portteri palasi taas Alkon valikoimaan.  

Aluksi Kukko Portterin hinta Alkossa oli 3,02 e (2008), myöhemmin Kievari Portterin 3,12 e (2009) ja nyt siis 
3,29 e (2011).  

Koffin Portteri –asteikolla 91 / 100 (T- tuore), 93 / 100 (V – vanha tuotantoerä)  

Laitilan Kievari Schwarz, Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

4,5 %-til., kantavierre p-%, katkeroainepitoisuus 10 EBU, 
väri 84 EBC, tumma lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-
12 ºC.  

Tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 2,39 e. Kertalasipullo 
repäisykorkilla 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 3,29 e. Hana 
0,5 l. Anniskeluhinta 5,90 e.  

Väri on tumma, ruskea, valoa vasten punertava, 
läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on ruskea, runsas, laskeutuu 
nopeasti, tasainen, pienikuplainen, melko kestävä. 
Tuoksu on paahteinen, lakritsainen, karamellimainen. 
Maku on keskitäyteläinen, vahva maltainen, paahtunut, 
lakritsainen, luonteikas, tasapainoinen, maukas. Vahvaan 
luonteikkuuteen ei siis välttämättä tarvita runsaskätistä 
humalointia. LWT:n jälleen vahvistama 
tölkkipakkausmuoto menettelee tässä "mustaoluessa" 
aivan hyvin. Kokonaisuudessaan Kievari Schwarz on 

LWT:n parhaimman pään oluita. 

Laitilan Kievari Humalainen, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

4,5 %-til., kantavierre 11,0 p-%, katkeroainepitoisuus 61 EBU, väri 25 EBC, vaalea kuivahumaloitu 
pintahiivaolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 9-12 ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l. repäisykorkilla. Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 3,15 e.  

Väri on vaalea, punertavan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsas, pumpulimainen, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on hedelmäinen, katkeroinen, kuiva. Maku on 
keskitäyteläinen, hedelmäinen, kuiva, katkeroinen. Kievari Humalaisen valmistuksessa käytetään 
englantilaisia maltaita: pale, cara pale ja münchener. Myös humalalajikkeet tuodaan pääosin 
Brittein saarilta: Fuggles, Bramling Cross, East Kent Golding ja saksalainen Magnum. 
Kuivahumalointiin käytetään First Gold –humalia. Olut on mainio kesäolut ja saunan jälkeisen 
janon sammuttaja. Ruokapöydässä Kievari Humalainen sopii mausteisten, esimerkiksi itämaisten 
annosten kanssa. Kannattaa kokeilla myös valkosipulilla maustettujen ruokien, vaikkapa 
katkarapujen kanssa. 

Laitilan Kievari Kekri, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

5,9 %-til., kantavierre 15,2 p-%, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 37,9 EBC, tumma pohjahiivaolut, 
täysmallasolut, kausituote  

(2010: 5,9 %-til., kantavierre 14,4 p-%, katkeroainepitoisuus 33 EBU, väri 39,3 EBC, täysmallasolut, tumma 
pohjahiivaolut.  



(2009: 5,9 %-til., kantavierre 14,6 p-%, katkeroainepitoisuus 27 EBU, väri 45,6 EBC, täysmallasolut, tumma 
pohjahiivaolut. Syksyn kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,43 e (2010: 3,26 e; 2009: 3,11 e). Hanassa 
olutravintoloissa 0,5 l. anniskeluhinta 7,20 e.  

Väri on puolitumma, ruskean punainen, läpinäkyvä, 
kirkas. Vaahto on ruskea, runsas, tasainen, haihtuu 
nopeasti. Tuoksu on karamellimainen, metallinen, 
tallimaisen maltainen. Maku on keskitäyteläinen, vahva, 
maltainen, kova, hedelmäinen, aprikoosimainen. Maltaat 
ovat pilsner, münchener ja karamelli, humalat Hallertau 
Magnum ja Hersbrucker, molemmat Saksasta. Märzen-
tyylinen olut on varsin hyvin onnistunut syksyn kausiolut 
tänäkin – jo kolmantena – tuotantokautena.  

Pulloon pakattuna Kievari Kekrin versio on tumma, 
punainen, bensiinimäinen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on 
niukka, lähes olematon. Tuoksu on maltainen, hieman 
makea. Maku on maltainen, tasapainoinen, katkeroinen.  

Oluen nimi Kekri viittaa suomalaiseen pakanalliseen 
kansallisjuhlaan, jota vietetään marraskuun 
ensimmäisestä lauantaista eli nykyisestä pyhäinpäivästä 
alkaen. Juhlan aihe on sadonkorjuu eli perinne on sama 
kuin saksalaistaustaisella Oktoberfestillä (alunperin 

Wiesenfest eli niittyjuhla). Kekri on viime vuosien aikana alkanut kiinnostaa Suomessa enemmän kuin 
vuosikymmeniin ja tapahtumia järjestetään joka puolella maata syyskuun alusta (Laitilan Kekri –tapahtuma 
sekä Köyrimarkkinat ja Kitkatulen SM-kisat Loimaalla 3.9.) alkaen. Laitilan keskustassa Olut- ja ruokajuhlaan 
osallistui 2200 ihmistä ja TYKS:n lastensairaalalle kerättiin 13640 euron lahjoitus. Olutalalla on järjestetty jo 
vuodesta 2005 eli kuutena pyhäinpäivänä panimo- ja olutravintola-alan sekä olut-, kotiolut- ja 
sahtiharrastajien Kekritapaaminen pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2011 syksyllä tapaaminen on 
pyhäinpäivänä lauantaina 5.11. Helsingissä. LWT:n Kievari Kekri on hieno tuki nousevalle Kekri-
kiinnostukselle. Toivoisi muiden panimoiden lähetevän mukaan omilla Kekri-versioillaan. 

Laitilan Kievari Kekri, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

5,9 %-til., kantavierre 15,2 p-%, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 37,9 EBC, tumma pohjahiivaolut, 
täysmallasolut, sadonkorjuuajan kausituote. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l. repäisykorkilla. Alkon vähittäismyyntihinta 3,43 e (2010: 3,26 e; 2009: 3,11 e). (Saatavilla 
myös hanassa olutravintoloissa 0,5 l.,  anniskeluhinta 7,20 e.) 

Pullopakkauksessa Kekrin väri on tumma, ruskea, jaloviinamainen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on 
ruskehtava, nousee pursuavan runsaana, laskeutuu nopeasti, tiheä, pienikuplainen. Tuoksu on (yli)kypsän 
hedelmäinen, luumumainen, pehmeä. Maku on keskitäyteläinen, hedelmäinen, sekahedelmäkeittomainen, 
kuivakan katkeroinen, tasapainoinen, luonteikas. Kievari Kekri sopii riistaruuan kanssa. 

Skördefestöl / Sadonkorjuuolut, Stallhagen Ab, Godby, Finström, Ahvenanmaa 

4,7 %-til., tumma pohjahiivaolut, lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 5,90 e. Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta e.  

Väri on tumma, punertavan ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, tasainen, keskikestävä. 
Tuoksu on hento, metallimainen, paahteinen. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, makeahko, kevyesti 
hedelmäinen, karamellimaisen tukeva, helposti juotava – juuri sopiva sadonkorjuujuhlan tuhtiin 

http://sahti.webs.com/kekriseminaari.htm
http://sahti.webs.com/kekriseminaari.htm


ruokapöytään. Oktoberfestin mausteisten makkaroiden, hapankaalin ja suolaisen (bier)bretzel-rinkelin 
kanssa mainio yhdistelmä. Ahvenanmaalla ja nimenomaan Stallhagen Pubissa järjestetään Skördefest / 
Sadonkorjuujuhla 16.-18.09.2011. 

Oktoberfest Luomu, Koskipanimo Oy, Tampere 

5,9 %-til., kantavierre 13,6 p-%, vaalea lager, syksyn kausiolut  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,50 e; 0,33 l. 5,50 e, Panimoravintola Plevna, Oluthuoneet Esplanadi ja 
Panimomestari, Tre; Oluttupa Viisi Penniä, Hki.   

Väri on lähes vaalea, keltainen, ruskehtava, kirkas. 
Vaahto on valkoinen, niukka, vankka, tiheä, tasainen, 
jättää pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on 
hedelmäinen, mätänemässä olevan ylikypsän omenan ja 
porakaivoveden tapaan metallinen aromit. Maku on 
keskitäyteläinen, maltainen, heinämäisen kuiva, 
katkeroinen, suutuntumassa häivähtää diasetyyli. 
Juotavuus on miellyttävä, mukana myös erottuvaa, 
persoonallista haasteellisuutta. Plevnan ravintolapanimon 
uudistunut Oktoberfest-kausiolut on nyt valmistettu ajan 
hengen mukaisaesti luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-
aineista. Olut antaa sisältöä nautiskelevaan 
kausiolutmaisteluun ja sopii hyvin rasvaisten, lihaisten, 
raskaidenkin ruokalajien, esimerkiksi Plevnan ja 
Oluthuone Esplanadin erityisen Oktoberfest-menýn 
annosten kanssa. 

Oktoberfest, Karhupanimo, Pori / Oy 

Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg 

Group, Tanska 

5,2 %-til., kantavierre 13,0 p-%, katkeroainepitoisuus 25 EBU,väri 28 EBC, 
tummahko, suodattamaton pohjahiivaolut, Märzen-tyylinen syksyn kausiolut.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,50 e; 0,33 l. – 3,60 e. 

Väri on lehes tumma, punertavan ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on vaalea, 
tiheä, haihtuu nopeasti. Tuoksu on hedelmäinen, hennosti karamellimainen, 
tupakkamainen. Maku on keskitäyteläinen, hieman karamellimainen ja 
paahteinen. Tasapainoinen, helposti juotava juhlaolut on porilaisen pienpanimon 
tuttua korkeaa laatua. 

How it ends, Croocked Moon Brewing, 

Kööpenhamina, Tanska; valmistuspaikka: 

Tanska 

9,0 %, katkeroainepitoisuus 85 EBU, Imperial India Pale 
Ale.  

Hana 0,4 l., anniskeluhinta 7,00 e. 

Søren Parker Wagner aloitti "väärän kuun 
panimon" vuonna 2010. Oluet valmistetaan muissa 
panimoissa. Croocked Moon -etikettipanimon nimi on 



saanut inspiraatiota graffitista, jonka Wagner näki öisen kuun loisteessa. Nimeen ("“Crooked” – väärä, 
vilpillinen) tuli vahingossa toinen c-kirjain keskelle, kun panimolle rekisteröitiin verkkosivua. Sitä ei voinut 
enää peruuttaa, vaan olisi pitänyt rekisteröidä uusi - tai tyytyä Croockediin. Panimon tunnuslause on 
latinankielinen Ergo bibendum - "Siispä juomme".  

Filosofointiin taipuvainen panimomies antoi loppukeväästä 2011 olutfestivaaleille valmistuneelle uudelle 
oluelleen arvoituksellisen, jopa raamatullisen nimen: "Miten tämä päättyy". Oluen väri on tumma, ruskea, 
läpinäkymätön, samea. Vaahto on valkoinen, niukka, tiheä. Tuoksu on voimakas, hedelmäinen, kukkainen. 
Maku on täyteläinen, vahvan luonteikas, kuivan hapan, toffeemainen, paksun hedelmäinen, 
aprikoosimainen, lähes puuromainen.  

Olvi Harkko, Olvi Oyj, Iisalmi 

4,6 %-t., kantavierre 10,5 p-%, katkeroainepitoisuus 14 EBU, väri 6 EBC, vaalea lager. Panimon suositus 
tarjoilulämpötilaksi.  

Tölkki 0,568 l. Vähittäismyyntihinta 3,15 e.  

Väri on vaalea, keltainen, hailakka, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, runsas, tasainen, tiheä, keskikestävä. Tuoksu 
on tasapainoisesti katkeroinen, hienostuneen 
aromaattinen. Maku on keskitäyteläinen, hienoisesti 
makea, maltainen. Mallaspohjaa heikennetään 
ohratärkkelyksellä. Amerikkalainen Cascade-humala 
antaa makuun upeaa katkeroista aromia. Pienpanimot 
ovat jo vuosien ajan kilpailleet vahvasti katkeroisilla 
pienten erien tuotteillaan ja vedätelleet India Pale Ale –
tyylisissä eli IPA-oluissaan katkeropitoisuutta mittaavalla 
EBU (European Bitterness Unit) –asteikolla pitkälle yli 
sadan EBU:n. Olvi kulkee tiiviisti alan ja ajan trendeissä 
mukana. Toivottavasti suomalainen kuluttaja osaa 
arvostaa tätä hienovaraista yritystä kehittää laajan 
asiakaskunnan makutottumuksia.  

Harkko-oluen nimeen liittyy kiinnostava, erikoislaatuinen 
tapahtumasarja. Olvi kertoi keväällä tulevan syksyn 
uutuusoluista. Yksi uutuus oli nimeltään Olvi Kulta. Nyt 
syksyn koittaessa kauppoihin on kuitenkin ilmestymässä 

tämä Olvi Harkko. Tölkin etiketin kuosi on molemmissa aivan samanlainen: upea, arvokkaalta vaikuttava 
kultaharkon muoto. Mahtoiko 2000-luvun uusi kultakuume – markkinahinnan voimakas nousu, Suomen 
kehittyminen Euroopan suurimmaksi kullantuottajaksi! – pelästyttää herkässä markkinointitilanteessa olevaa 
olutalaa. Ettei asiakkaalle vain synny mielikuvaa, että kaupasta saa kultakimpaleen kolmella eurolla! 

Olvi 6.12., Olvi Oyj, Iisalmi 

4,7 %-t., kantavierre 11,2 p-%, katkeroainepitoisuus 17 
EBU, väri 25 EBC, vaalea lager, täysmallasolut. Panimon 
suositus tarjoilulämpötilaksi.  

Tölkki 0,568 l. Vähittäismyyntihinta 3,15 e. 

Väri on vaaleahko, punertavan ruskea, läpinäkyvä, 
kirkas. Vaahto on valkoinen, poutapilvimäinen tai 
lumikinosmainen, nousee erittäin runsaana lasiin 
kaadettaessa, laskeutuu varsin nopeasti siristen 
mukavasti ja koristaen lasin reunat pitsikuvioilla. Tuoksu 
on paksun maltainen, hieman karamellimainen, pehmeä. 
Maku on täyteläinen, pehmeän maltainen, hieman kova 



mutta katkeroisuutta ei juuri erota. Täysmallasolut sopii syksyn kausiruokien kanssa: possun potka, paistetut 
juurekset, liha- ja kasvispata, riista – niin nauta kuin lintukin.  

Tölkkipakkaus kohottaa harvoin oluen arvoa, mutta 6.12. sopii jopa juhlapöytään. Sini-harmaa-ruskea-kulta –
väritys ja aateliset kuviot viittaavat Suomen itsenäistymisen ajan tsaristiseen valtiolliseen koristeluun. Hieno 
design! Toivottavasti olut löytää paikkansa erilaisten juhlatilaisuuksien lisäksi myös vuoden 2012 Helsingin 

Muotoilupääkaupunkivuoden gourmet-pöydissä. 

(10.09.11, testi 1.) Väri on vaalea, ruskehtavan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, keskirunsas, 
tasainen, tiheä, haihtuu varsin nopeasti. Tuoksu on maltainen, vaimea. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, 
hennosti katkeroinen. Kokonaisuus on tasapainoinen, tyylikäs, varovainen. Nimi 6.12. viittaa tietenkin 
Suomen itsenäisyyspäivään ja olut on tarkoitettu muutenkin juhlaviin tilanteisiin. Tölkki on erityisen tyylikäs 
tsaarinaikoihin viittaavine aatelisine kuvioineen. 

Fingerpori Bisse, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 
Kööpenhamina, Tanska 

4,5 %-til., kantavierre 10,2 p-%, katkeroainepitoisuus 18 EBU, väri 8 EBC, vaalea lager, "Ehta suomalainen 
olut".  
Kierrätyslasipullo 0,33 ., vähittäismyyntihinta 1,49 e; monipakkaus 6 x 0,33 l., vähittäismyyntihinta 8,55 e.  

Väri on vaalea, aivan hailakan keltainen, kirkas. Vaahto 
on valkoinen, niukka, tiheä, tasainen, nopeasti haihtuva. 
Tuoksu on vaisu, heikosti maltainen ja katkeroinen. Maku 
on kevyt, laimea, sävytön. Aavistus maltaisuutta ja 
katkeroisuutta viittaa kuitenkin ohramaltaista 
valmistettuun panimotuotteeseen. Bisse tuo mieleen 
ensiksi amerikkalaisen riisioluen Budweiserin (4,4 %, 
kantavierre 9,8 p-%) ja sitten Carlsberg-konsernin 
kevytoluet Koff Lite (4,4 %, kantavierre 7,8 p-%) ja 
Carlsberg Lite (4,1 %, kantavierre 7,4 p-%). ”Ehta 
suomalainen olut”, etiketissä lukee. Lieneekö Fingerporin 
panimomestarin vai Koffin mainosmiehen kehittämä 
lause. Bissen etikettipoikana on Fingerporin Heimo Vesa, 
tutkijasielu.  
Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvamaailmaan sijoittuvan 
oluen valmisti alkujaan (vuonna 2010 ja 2011) 
tamperelainen Koskipanimo Oy (Fingerpori III 4,7 % ja IV 
5,2 %, julkaistujen albumien mukaisesti). Nyt Koff on 
napannut tämän populaarikulttuurin kultakimpaleen 
nimen eli brändin. Olut on kuitenkin aivan eri tuote kuin 

aikaisemmat Fingerporit. Bisse-oluen lisäksi Koff valmistaa raikkaan greippi-long drinkin Fingerpori Lonkku 
(4,7 %, 6 x 0,33 l. kierrätyslasipullomonipakkaus 11,05 e). Lue arvio. 

Suomalaisen sarjakuvan 100-vuotisjuhlia jatketaan Helsingin Sarjakuvafestivaaleilla 16.-18.9. Hauskasti 
festivaalin yksi tukija on pirkanmaalaispanimo Nokian Panimo Oy Keisareineen – ei siis Koff Fingerporeinen! 
Mutta syyskuun puoliväliin mennessä uutuustuotteet ovat jo kauppojen valikoimissa. 

Tumma Vehnä, Nokian Panimo Oy, Nokia 

5,3 %-til., kantavierre  p-%, katkeroaineet  EBU, väri EBC, suodattamaton tumma vehnäolut, pintahiivaolut. 
Tarjoilulämpötila  °C.  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e. HOK-Elannon OlutHuone –ryhmän Kuukauden Hanaolut syyskuussa 
2011.  
Väri on tumma, punertavan ruskea, läpinäkyvä. Vaahto on valkea, niukka, tiheä. Tuoksu on hedelmäinen. 
Maku on keskitäyteläinen, hennosti paahteinen, kovahko, sävytön. Nokian uutuusvehnäolut on valmistettu 
baijerilaisen mallin mukaisesti. Esimakua saatiin jo keväällä Helsingin Olutfestivaaleilla, jolloin koe-erä oli 
raikas, luonteikas, kiinnostava. Nyt valmis tuote on valitettavan luonteeton eikä vastaa odotuksia.  

http://olutsuomi.webs.com/lonkeroarvioita.htm


OlutHuone-ryhmän ravintoloissa asiakkaat pääsevät vaikuttamaan: Syyskuun Kuukauden Hanaoluen 
vastaanotto asiakkaiden keskuudessa tulee ratkaisemaan, valmistetaanko Tummaa Vehnää 
tulevaisuudessa vakituisesti. 

Meantime 1817 Porter, Meantime Brewing Company Ltd, Blackwall Lane, 
Lontoo, Iso Britannia 

4,5 %-til., tumma pintahiivaolut, portteri  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,90 e; 0,33 l. – 3,80 e. Kalaravintoloiden (Delifox Oy) kausihanaolut syys-
lokakuussa 2011, Hki. Maahantuoja Diamond Beer Co Oy.   
Väri on tumma, ruskea, viininpunainen, kirkas. Vaahto on ruskea, niukka, hienojakoinen. Tuoksu on 
hedelmäinen, yrttimäinen, paahtunut. Maku on keskitäyteläinen, luonteeltaan ja aromiltaan paksu, vahva, 
mutta pohjiltaan kovan kepeä, hapan kirsikkainen, kirsikkatoffeemainen, vanhanaikainen sävyaromi. 
Lontoolainen laatumapanimo etsii uutuudellaan alkuperäisen, vanhan portterin sävyjä – siitä lähes 200 
vuoden taakse ulottuva vuosiluku oluen nimessä. Portteriin on saatu kiinnostavan karhea old ale –makusävy. 
Arviopisteitä vähentää portteriin kuuluvan hedelmäisen pehmeyden puute ja kova perusluonne. Toisaalta 
pisteitä lisää karheus ja vanhanaikainen olemus.  

Koff Portteri –asteikolla 90 / 100. 

Svejk, Hornbeer, Kirke Hyllinge, Tanska 

5,2 %-til., vaalea lager, suodattamaton böömiläistyylinen pils.  

Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta 8,00 e. Katkera(n) Kesän Loppu –valikoima useissa olutravintoloissa eri 
puolilla maata loppukesästä 2011. Maahantuoja 
Juomatalo Pikkulintu, Hki  

Väri on vaalea, keltainen, hieman samea, läpinäkyvä. 
Vaahto on vitivalkoinen, pumpulimaisen runsas, 
epätasainen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. 
Tuoksu on pehmeä, paksun maltainen, tasapainoisesti 
katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, vankan 
maltainen, vahvasti katkeroinen. Tšekkikatkeroinen aromi 
jatkuu pitkälle jälkimakuun. Olut on katkeroitu kolme 
kertaa Zatec-humalilla ja lopuksi keittoon on heitetty vielä 
yksi säkki humalia. Zatec-humala tunnetaan maailmalla 
paremmin saksankielisellä nimellään Saaz, 
tanskankielinen etiketti käyttää nimeä Sazz. Olut on 
suodattamaton, joten pullonpohja kannattaa kaataa 
varovasti lasiin, jos hiivainen maku ei kiinnosta. 
Roskilden lähellä toimivan Hornbeerin panimomestari 
Jørgen Fogh Rasmussen kirjoittaa etiketissä, että ehkä 
sakkaa ei kannata juodakaan – ”Osta mieluummin uusi 
pullo!”  

Pullon etiketissä on jälleen Gunhild Rasmussenin 
akvarellimaalaus, jonka nimi on ”Kunnon sotamies Šveik”. Nimi viittaa Jaroslav Hašekin (1882-1923) 
maailmankuuluun neliosaiseen kirjaan ”Osydy dobrého vojáka Švejka za svetové války” (1921-23) – Kunnon 
sotamies Šveikin seikkailut maailmansodassa. 

DPPA - Delifox Pacifica Pale Ale, Karhupanimo, Pori / Oy Sinebrychoff Ab, 
Kerava / Carlsberg Group, Tanska 

5,2 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus 62 EBU, vaalea, suodattamaton pintahiivaolut. Delifox Oy:n 
ravintoloiden tilausolut syyskuussa 2011.  



Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,50 e; 0,33 l. – 3,60 e.   

Väri on puolitumma, ruskean keltainen, läpikuultava, samea. Vaahto on valkoinen, tiheä, epätasainen, 
kestävä, muodostaa laskeutuessaan pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on raikas, hedelmäinen. Maku on 
keskitäyteläinen, kukkainen, kuivan katkeroinen, hedelmäinen, etelän hedelmiä, sitrusmaisuutta. Delifox-
ravintoloille valmistettu Pacifica Pale Ale on maustettu uusiseelantilaisen Pacifica-humalan ohella Citra-
humalalla. 

NZ Pacifica Pale Ale, Stadin Panimo Oy, Hki 
4,7 %-til., kantavierre 10,6 p-%, katkeroainepitoisuus 35 IBU, vaalea, käsintehty, suodattamaton 
pintahiivaolut.  
Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,90 e.  
* Väri on vaalea, syvän keltainen, läpinäkyvä, sameahko. Vaahto on valkoinen, tiheä, kermainen, niukka, 
kestävä. Tuoksu on katkeroinen, vaimeahko. Maku on kevyt, tyylikkään tasapainoinen, miellyttävästi 
katkeroinen, helposti juotava. ”NZ” viittaa Uuteen Seelantiin, joskin Pacifica-humala on 
eurooppalaisperäinen, Uudessa Seelannissa kasvanut lajike.  

Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6 e.   

* Väri on vaalea, ruskeankeltainen, hieman samea. Vaahto on valkoinen, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille, niukahko, kestävä. Tuoksu on havuinen, kuivahko. Maku on kevyehkö, metallinen, pihkainen, 
havuoinen, juotavuudeltaan melkoisen helppo, tyylikäs pintahiivaolut. Katkerointiin käytetty Pacifica-humala 
Uudesta Seelannista. 

Katkeran Kesän Loppu, Ravintolapanimo Beer Hunter’s Ky, Pori 
8,5 %-til., vaalea pintahiivaolut, India Pale Ale. Juomatalo Pikkulinnun teemavalikoiman nimikko-olut 
elokuussa 2011.  
Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 9,00 e. 
Väri on vaalea, melkein puolitumma, punertavban 
ruskea, samea. Vaahto on valkoinen, epätasainen, 
kuplainen. Tuoksu on katkeroinen – ja tietenkin 
voimakkaasti! – mutta myös pehmeä, 
hedelmäinen, pihkainen, tuoreen männynkävyn 
tapaan, vrt. pyykkituvan mäntysuopa. Maku on 
keskitäyteläinen, kuivan katkeroinen, pihkainen, 
rakenteeltaan pehmeän nektariinimainen, 
tasapainoinen, luonteikas, juotavuus on yllättävän 
helppo – jälkimaku on enemmänkin jännittävä 
tutkimusmatka aromien satumaiseen maailmaan.  
Beer Hunter’s on valmistanut vuoden aikana 
puolentusinaa erilaista yhden humalalajikkeen 3,5-
prosenttista IPA-olutta. Single Hop Simcoe IPA 
valittiin keväällä peräti Vuoden Olueksi 2011 
Helsingin Olutfestivaalilla. Katkeran Kesän Loppu –IPAn 
ominaistietoja ei – yllättävästi! – ilmoiteta, joten 
arvaillaanpa katkeroainepitoisuudeksi 65 EBUa ja 
humalalajikkeeksi neljän viiden aikaisemmin 
käytetyn lajikkeen yhdistelmää.  

Olutravintola / Juomatalo Pikkulintu on laatinut vahvasti ja omintakeisesti katkeroitujen oluiden valikoiman, 
joka on tarjolla loppukesästä 2011 12 olutravintolassa eri puolilla maata. Katkera(n) Kesän Loppu -
valikoiman nimikko-olueksi valmistetettiin porilaisessa ravintolapanimossa tämä oma olut. 

Puolukka Stout, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 

Kööpenhamina, Tanska 



4,7 %-til., kantavierre 11,4 °Plato, katkeroainepitoisuus 
25 EBU, väri 110,0 EBC, tumma maustettu portteri, 
pintahiivaolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta  1,79 e.  

Sinebrychoffin syyskauden 2011 uutuusoluista 
ehdottomasti yllättävin ja kiinnostavin! Väri on tumma, 
lähes musta, läpinäkymätön, kirkasta valoa vasten 
läpikuultavan viininpunainen, kirkas. Vaahto on valkea, 
pursuavan runsas, tiheä, tasainen, haihtuu melko 
nopeasti. Tuoksu on marjainen, puolukkamainen, 
lakritsainen. Maku on kevyt, marjainen, puolukkamainen, 
hapokas, havumainen. Uutuusolut on valmistettu 
pintahiivamenetelmällä maailmankuulun Koffin Portterin 
(7,2 %) pohjalta laimentamalla ja maustamalla vedellä, 
puolukka- ja mustikkamehulla. Marjaesanssit on 
onnistuttu sijoittamaan mukaan tarpeeksi hellällä kädellä, 
ei yliampuvasti, mutta perinteisen stoutin (esimerkiksi 
Koffin Portterin) luonteesta ja ominaisuuksista jäädään 

kauas. Luonteikas ja maukas stout toki voi olla myös mieto, kuten porilaisen pienpanimon Beer Hunter'sin 
parin vuoden takainen Mufloni Stout (4,7 %, Koffin Portteri -asteikolla 92/100) ja Suomessakin laajasti 
levinnyt tšekkiläisen Pivovar Náchodin Primátor Stout (4,7 %, Koffin Portteri -asteikolla 90 /100) osoittavat.  

Koffin Portteri -asteikolla 87 / 100.  

Nikolai Vuosiolut 2012, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 

Kööpenhamina, Tanska 

5,0 %-til., kantavierre 12,8 °Plato, katkeroainepitoisuus 17 EBU, väri 11,0 EBC, vaalea lager, suodattamaton 
kellariolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 5-8 °C.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 1,74 
e.  

Väri on vaalea, keltainen, samea. Vaahto on valkoinen, 
niukka, tiheä, kestävä, jättää pitsikuvioita lasin reunoille. 
Tuoksu on hedelmäinen, paksu. Maku on 
keskitäyteläinen, pehmeä, maltainen, hedelmäinen, 
hennosti kukkaisen katkeroinen, aromihumalana 
käytetään saksalaista Perle-humalaa, katkerointiin Koffin 
tuttua tšekkiläistä Saazia. Mallaspohjassa on mukana 
ohramaltaiden ja -tärkkelyksen lisäksi hiukkanen vehnää. 
Nikolai Vuosiolut 2012 on rajoitetun tuotannon sarjan 
toinen uutuus. Edellisen vuoden Nikolai Vuosiolut 2011 
oli kauden parhaita uutuusoluita. Ja nyt tämä toinen 
vuosiolut on samoin – jopa vieläkin paremmin onnistunut!  

Suodattamaton vaalea lager on eteläisen Saksan 
Baijerissa, varsinkin Frankenissa yleisesti valmistettu 
olut, josta käytetään nimityksiä Kellerbier, Zwickelbier, 
Zoiglbier, Ungespundet. Kellariolut on pastöroimaton ja 
suodattamaton, pitkään kypsytetty. Pullossa / tölkissä 
saattaa olla hiivajäämiä, joten pakkaus tulee laskea lasiin 

kahdessa erässä – viimeinen desilitra hyvin sekoitettuna, että hiiva leviää tasaisesti nesteeseen.  

Muutamat pienpanimot Suomessa ovat viime vuosina kokeilleet Kellerbier-oluita: Suomenlinnan Panimo teki 
nyttemmin suljetulle Olutkellari Helsingille upean Kellari-nimikko-oluen, Nokian Panimo ja Stadin Panimo 



ovat valmistaneet pieniä eriä lähinnä festivaalioluiksi. Suodattamattoman lagerin valmistaminen suuressa 
panimossa on erinomainen valtti! Myöhemmin alkusyksyllä Nikolai Vuosiolut 2012 tulee 
päivittäistavarakauppaan 4,5-prosenttisena versiona. 

Nikolai Vuosiolut 2012, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 

Kööpenhamina, Tanska 

4,5 %-til., kantavierre 12,2 °Plato, katkeroainepitoisuus 17 EBU, väri 11,0 EBC, vaalea lager, suodattamaton 
kellariolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 5-8 °C.  

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta  e. 

Väri on vaalea, kauniin keltainen, samea, läpinäkyvä. Vaahto on vitivalkoinen, hienojakoinen, tasainen, 
kestävä. Tuoksu on katkeroinen, heinämäinen. Maku on kevyt, maltainen, raikas, aromikas, kepeän 
hedelmäinen, aavistuksen verran sitrusmainen, tasapainoinen. Mallaspohjaa on monipuolistettu käyttämällä 
ohramaltaan lisäksi mallastamatonta vehnää. Humalat ovat Saaz ja Perle. Harmi, että katkerointi on jäänyt 
17 EBU:iin, hienoa, raikasta aromaattisuutta olisi halunnut vähän enemmänkin. Joka tapauksessa 
erinomaisen hienosti onnistunut uutuusolut! Sopii ruokapöydässä salsa-tyylisten pyttipannujen, grillatun 
kalan ja makkaran kanssa.  

Karhu Ruis, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 
Kööpenhamina, Tanska 

6,0 %-til., kantavierre 14,0 p-%, katkeroainepitoisuus 18 
EBU, väri 34 EBC, tumma suodattamaton lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 5-7 °C.   

Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 1,89 
e.  

Väri on tumma, punertavan ruskea, hennosti samea, 
läpinäkyvä. Miedon Ruis-Karhun rinnalla 
vaikuttaaaavistuksen verran vaaleammalta – vaikka EBC-
väriarvo on 2 pistettä tummempi. Vaahto on vitivalkoinen, 
tiheä, runsas, laskeutuu varsin nopeasti jäättäen 
epätasaisia pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Selvästi 
vankempi kuin miedossa versiossa. Tuoksu on 
maltainen, alkoholimainen, lähentelee jo bock-tyylisen 
vahvan lagerin sävyjä. Maku on keskitäyteläinen, 
maltainen, tummasävyinen, herkkä, maalaisolutmainen. 
Jälkimaku on vaisu ja sen mukana kokonaisuus jää 
luonteettomaksi. Valmistuksessa käytetään vettä, ohra- ja 
ruismallasta, ohratärkkelystä, humalaa ja hiivaa. Ruis-

Karhu sopii ruokapöydässä varsin laajasti niin kalan kuin liharuokienkin kanssa. Lähes neutraali, hieman 
vaisu, kovahko, kuivansorttinen – nämä ominaisuudet sopivat ruokajuomalle. 

Karhu Ruis, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 
Kööpenhamina, Tanska 

4,6 %-til., kantavierre 10,5 p-%, katkeroainepitoisuus 18 EBU, väri 32 EBC, tumma suodattamaton lager. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi 5-7 °C.  

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,49 e.  



Väri on tumma, punertava, hieman samea, läpinäkyvä. Vaahto on valkea, tiheä, tasainen. Tuoksu on 
vaimeasti maltainen. Maku on kevyt, maltainen, rukiinen, leipämäinen, tasapainoinen. Kaipaa luonnetta ja 
sävykkyyttä. 

Karhu Tumma I, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 
Kööpenhamina, Tanska 

2,8 %-til., kantavierre 8,3 p-%, katkeroainepitoisuus 14 EBU, väri 50 EBC, tumma lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 7-9 °C.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 0,86 e.  

Väri on tumma, hyvin tumma ruskea, läpinäkymätön. Vaahto on valkoinen, tiheä, olemattoman niukka. 
Tuoksu on vaimea, hieman paahteinen. Maku on keskitäyteläinen (!), tummasävyinen, mämmimäinen, kova, 
mukavasti paahteinen jälkimaku. Sopii hyvin ruokajuomaksi. Pitkästä aikaa uusi suomalainen ykkösolut ja 
lienee kautta aikojen ensimmäinen tumma tässä ryhmässä.  

Tuborg Green (Grøn Pilsner), UAB Švyturys-Utenos Alus, Utena / Vilna, Liettua / 

Carlsberg Groups, Kööpenhamina, Tanska 

4,6 %-til., kantavierre 10,28 ºPl, katkeroainepitoisuus 18 EBU, väri 6,5 EBC, vaalea lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 3-6 ºC.  

Kertalasipullo repäisykorkilla 0,33 l., vähittäismyyntihinta 2,09 e; tölkki 0,5 l.; tölkki 0,33 l., 
vähittäismyyntihinta 1,79 e; 6- ja 15-monipakkaus  e. Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab. 

Väri on vaalea, hailakan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, kohoaa pumpulimaisen vuolaana ja 
kuohkeana, laskeutuu ja haihtuu samantien kokonaan pois. Tuoksu on vaimea, hennon maltainen. Maku on 
kevyt, laimea, hedelmäinen, jälkimaku olematon.  

Tuborg Grøn oli Alkon valikoimassa vuodesta 1965 alkaen. Vielä seuraavalla vuosikymmenellä Alkon 
tuontivalikoimassa olivat vain Tuborg ja Carlsberg. 1980-luvulla keskiolutvahvuinen Tuborg Grøn oli tarjolla 
useissa päivittäistavarakaupoissa Suomessa, mutta vasta nyt Tuborg on meillä laajassa jakelussa. 
Sinebrychoff tuo nyt maahan hentoista Tuborg Lime Cut –olutta (4,5 %) vuoden 2011 tammikuusta alkaen ja 
Tuborg Grøn –olutta elokuun lopulta alkaen. Molemmat tuotteet valmistetaan Carlsberg-ryhmän panimoissa 
Liettuan Vilnassa ja Utenassa.  

Tuborg Bryghus on perustettu Kööpenhaminassa vuonna 1873 ja se on kuulunut Carlsberg-konserniin 
vuodesta 1970. 

Premium Dark, Harboes Bryggeri A/S, Skaelkör, Tanska  

5,2 %-til., tumma lager  

Tölkki 0,33 l. Ei tuotntia Suomeen. 

Väri on tumma, ruskea, läpukuultava, kirkas. Vaahto on valkea, keskirunsas, tasainen. Tuoksu on 

maltainen, karamellimaisen makea. Maku on täyteläinen, makean maltainen, paahteinen, 

tasapainoinen. Edustaa onnistuneesti tsekkiläistä tumma lager –tyyliä. 

AB:06 - Abstrakt Imperial Black IPA, Brewdog Ltd, Fraserburgh, Skotlanti, Iso 

Britannia 



11,2 %-til., tumma pintahiivaolut, kolmesti kuivahumaloitu 
India Pale Ale.  

Hana 0,25 l. Anniskeluhinta 7,00 e. Kertalasipullo 
samppanjakorkilla 0,375 l., anniskeluhinta 25 e. 
Maahantuoja Diamond Beer Oy. (Oluttupa Viisi Penniä, 
Hki 14.08.2011)  

Väri on musta  

tumma 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Grimbergen Dubbel, N.V. Brouwerij Alken-Maes S.A., Waarloos, Mechelen, Belgia 

6,5 %-til., kantavierre 14,7 p-%, katkeroainepitoisuus 22,0 EBU, väri 65 EBC, tumma pintahiivaolut 
(Abdijbier, Abbey beer). Tarjoilulämpötilasuositus 3-7 ºC.  

Hana 0,4 l. anniskeluhinta 7,00 e. Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab / House of Beer. HOK-Elannon 
OlutHuone –ryhmän Kuukauden Hanaolut elokuussa 2011. Syyskuusta 2011 maaliskuuhun 2010 hanassa 

noin 150 olutravintolassa kautta maan.  

Väri on tumman ruskea, läpikuultavan punertava, kirkas. 
Vaahto on ruskehtava, pursuavan runsas, epätasainen, 
paksu, kestävä. Tuoksu on vahva, hedelmäinen, kuivan 
karamellimäinen. Maku on täyteläinen, tasapainoinen, 
kuivan hedelmäinen, paksun karamellimäinen, luoneikas, 
maukas. Vahva täyteläisyys ja hedelmäisyys ovat oluen 
keskeiset piirteet. Hyvin tyylipuhdas dubbel-olut. 
Brysselin esikaupunkialueella nykyisin sijaitsevan 
Grimbergenin luostarin historia ulottuu vuoteen 1128 ja 
vuosisatojen aikana siellä on myös pantu olutta. Nykyisin 
luostarin nimissä markkinoidut oluet valmistaa maallinen 
Alken-Maes -panimo.  

Grimbergenin Abdij-oluet Blonde (6,7 %) ja Dubbel (6,5 
%) tulivat Suomessa tutuiksi pullotuotteina viisi vuotta 
sitten, jolloin maahantuojana oli Hartwall Oy melkoisen 
lyhyen ajan. Kaksikon lisäksi tuotannossa on Tripel (9,0 
%), Optimo Bruno (10,0 %) ja Dorée 8˚ (8,0 %).  

Porispere Kilju, Ravintolapanimo Beer 
Hunter’s Ky, Pori  
4,5 %-til., vaalea suodattamaton vehnäolut, kiljutyyppinen pintahiivaolut, ale. 
Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta e. Anniskeluhinta 6,50 e. 



Kuva: © J.T. Laakso. 
Väri on tummahko, ruskea, lapikuultava, samea. Vaahto 
on valkea, aluksi hyvin runsas, haihtuu nopeasti 
kokonaan. Tuoksu on karkkimainen, toffeemainen, 
leipämäinen, limainen – mikä tässä yhteydessä tarkoittaa 
hienoa erikoisuutta. Suutuntuma on kova ja vetinen. 
Maku on kova, metallimainen, raskas, viljainen ja 
happaman hedelmäinen. Porilaiskilju tuo mieleen useita 
balttialaisten pienpanimoiden maalaisoluita ja venäläisen 
miedon (noin 4 %-til.) perinneoluen zhigulin.  
”Hirveetähän tää on mutta mahtava vaikutus”, sanotaan 
yleisesti aidosta kiljusta. Porisperen Kiljua voi nauttia 
vaaratta: tässä asiat menevät oikeastaan päinvastoin: 
jokseenkin maukasta, ei juurikaan (päihdyttävää) 
vaikutusta. Perinnekilju valmistetaan nopeasti vedestä, 
hiivasta, leivänpaloista ja sokerista. Beer Huntersissa 
reseptiin on lisätty myös maltaita, ohra- ja vehnämallasta. 
Humalan katkeroita ei riitä ainakaan maku- tai 
tuoksuaromeihin saakka. Pullon pohjalla on hiivasakkaa.  

Ravintolapanimo Beer Hunters on valmistanut 
epävirallisen suomalaisen perinnejuoman porilaisen punkkarifestivaalin Porisperen tilauksesta. Laillisesti 
valmistettua kiljua on tarjolla 5.-8.8. festareilla Porin Kirjurinluodolla sekä muutamassa porilaisessa 
ravintolassa heinäkuun alusta alkaen. Kilju on tarjolla myös Helsingin Rautatientorin 
pienpanimotapahtumassa 28.-30.7. 

Marsalkka Vaalea, valmistuttaja Saimaan Juomatehdas, Lappeenranta / 
Oxa Oy, Mikkeli; valmistaja Nokian Panimo Oy, Nokia 

4,6 %-til., kantavierre  %, katkeroaineet  EBU, väri  EBC, vaalea lager, täysmallasolut. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 7-9 °C.  
Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,99 e. Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäimyyntihinta 2,35 e.  
Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas niin pullo- kuin 
tölkkipakkausta avattaessa, tiheä, hauras, haihtuu nopeasti. Useilla silmäpareilla arvioituna 
tölkkivaahto vaikuttaa aavistuksen verran tummemmalta. Tuoksu on melko voimakas, makean 
maltainen, hunajainen, pehmeä. Pullosta lähtee hitusen verran kovempi, katkeroisempi, 
raikaampi tuoksu kuin tölkistä. Maku on keskitäyteläinen, vahvan luonteikas, maltainen, 
pehmeän hedelmäinen, tummia kypsiä hedelmiä kuten luumua ja päärynää, tasapainoinen, 
luonteikas, juotavuudeltaan helppo. Makuaromit ovat pullossa katkeroisemmat kuin hieman 
pehmeämmässä tölkkiversiossa.  

Oxa Oy:n Saimaan Juomatehdas uudisti keväällä 2011 Marsalkka-oluen pakkaukset ja 
reseptiikkaakin tarkennettiin. Panimo siirtyi myös osittain tölkkipakkauksiin, joka tässä 
vaiheessa merkitsi alihankintaa Nokian Panimolta. Nokialla myös valmistetaan tölkkeihin 
pakatut vaaleat, tummat ja Vehnä-Marsalkat. Eli pullo- ja hanatuotteet valmistetaan 
Lappeenrannassa. 

Marsalkka Tumma, valmistuttaja Saimaan Juomatehdas, 
Lappeenranta / Oxa Oy, Mikkeli; valmistaja Nokian Panimo Oy, Nokia 

4,6 %-til., kantavierre  %, katkeroaineet  EBU, väri  EBC, tumma lager, täysmallasolut. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 9-11 °C.  
Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 3,19 e. 

Väri on tumma, ruskeanpunainen, läpinäkyvä, kirkas, viinimäinen. Vaahto on valkea, runsas, pumpilimainen, 
tiheä. Tuoksu on maltainen, karmellimainen. Suutuntuma on kevyt, hennosti paahteinen. Maku on 
keskitäyteläinen, vankan maltainen, hieman paahteinen ja karamellimainen, makeahko, tasapainoinen, 

http://olutverkko.wordpress.com/2011/07/11/porin-punkkarifestivaaleilla-myynnissa-kiljua/
http://olutverkko.wordpress.com/2011/07/11/porin-punkkarifestivaaleilla-myynnissa-kiljua/


maukas. Panimo suosittelee ruokajuomana: Mausteiset ja savuiset liharuuat, riista, makkara, suklaiset 
jälkiruuat. Marsalla-oluiden (vaalea, tumma, vehnä) tölkkiversiot valmistetaan ja pakataan Nokian 
Panimossa. 

Bitch Please, Brewdog Ltd, Fraserburgh, Skotlanti, Iso Britannia, 
yhteistyössä Three Floyds Brewing Co LLC, Munster, Illinois, USA 

11,5 %-til., tumma pintahiivaolut, Barley Wine.  
Hana ½ pint (0,284 l.). Anniskeluhinta 6,90 e. 
(Kertalasipullo 0,33 l. pieni erä keväällä 2011 – ei 
Suomessa!) Maahantuoja Diamond Beer Oy.  
Väri on tumma, viininpunainen, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, epätasaisen kuplikas, kestävä, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on vavan viinimäinen, 
käyneen marjan tapaan hapahko. Suutuntuma on 
pihkaisen tuhkainen, plastiikkimainen. Maku on 
täyteläinen, pihkainen, havuinen, syvän, kypsän 
marjainen, marjaviinimäinen, hennosti hapan, voimakas, 
luonteikas.  

Bitch Please on valmistettu BrewDogin panimolla 
Skotlannissa yhteistyössä vuonna 1996 perustetun 
amerikkalaisen punkkaripanimon Three Floydsin 
oluentekijöiden (Nick Floyd, Barnaby Struve, Chris 
Boggess) kanssa. Valmistuksessa on käytetty viskeistään 
tunnetun Islayn saaren turvemallasta. Olut on kypsytetty 
Jura Single Malt –viskitynnyreissä kahden kuukautta. 

Bitch Please tarjoillaan upeassa korkeajalkaisessa aromilasissa. 

Fraoch Heather Ale, Williams Bros Brewing Co, Heather Ale Ltd, New Alloa 
Brewery, Alloa, Skotlanti, Iso-Britannia 
5,0 %-til., kantavierre 12,3 p-%, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 13,8 EBC, tumma ale, 
pintahiivaolut, maustettu kanervalla  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 7,00 e. Maahantuoja Malty Oy, Turku.   
Väri on puolitumma, ruskea, läpikuultava, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsas, tiheä, 
keskikestävä. Tuoksu on kuivan puumainen, kanervankukkainen. Maku on keskitäyteläinen, 
kukkainen, mausteinen, multainen, tuo mieleen kuivan, sammaleisen kangasmetsän. 
Kanervaolutta on valmistettu Skotlannissa jo 4000 vuotta, ja Williams julistaa sen olutetiketissä 
”maailman vanhimmaksi edelleen valmistetuksi ale-oluttyypiksi”, siis sahtiakin vanhemmaksi! 
Williams Bros. –panimo on valmistanut kanerva-alea vuodesta 2000.  

Fraoch (gaelin kielellä ”kanerva”) oli pari vuotta sitten (2008-09) myös Alkon valikoimassa. Olisi 
luullut sen kelpaavan katajaiselle Suomen kansalle, mutta pois se vain on ajautunut! Onneksi 
myyntikanavana on myös parhaiden olutravintoloiden verkosto. 

Pater Lieven Wit – Blanche, Brouwerij Van Den Bossche bvba, 
Herzele / St. Lievens-Esse, Belgia 
4,5 %.til., kantavierre 18 p-%, vaalea vehnäolut, wit bier, valko-olut, suodattamaton, pullossakäyvä 
pintahiivaolut.  
Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 4,35 e, anniskeluhinta 6,50 e. Maahantuoja Helsingin Oluttukku 
Oy.  

Väri on vaalea, hailakan keltainen, lähes väritön. Vaahto on vitivalkoinen, runsas, tiheä, tasainen, nopeasti 
laskeutuva ja haihtuva. Tuoksu on makean hedelmäinen, karamellimäinen. Maku on kevyt, karemellimaisen 
makea, toffeinen, tasapainoinen. Olematon jälkimaku. 

Finesse, Brouwerij De Dochter van de Korenaar, Baarle-Hertog, Belgia 



8,5 %-til., tumma pintahiivaolut, täysmallasolut, pullossakäyvä saison  
Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 8,00 e. 

Väri on tumma, harmaan ruskea, läpinäkymätön, samea. 
Vaahto on ruskehtava, tiheä, kestävä. Tuoksu on 
raikkaan hedelmäinen. Maku on täyteläinen, pehmeän 
hedelmäinen, omenainen, päärynämäinen, 
banaanimainen, hapokas. Erittäin hieno, tyylikäs, 
luonteikas belgiale. Valmistuksessa käytetään: vehnä-, 
ohra- ja ruismallasta sekä kolmea saksalaista 
humalalajiketta. Mengerink-de Baat –perheen 
pitkäaikainen unelma toteutui vuonna 2007, kun pieni 
käsityöhön perustuva panimo avattiin. Panimomestari on 
Ronald Mengerink. Panimon erikoinen nimi “Jyvän 
korvan tytär” tarkoittaa yksinkertaisesti samaa kuin yksi 
sana: ”olut”. Nimen taustalla on Belgian Mechelenin 
kronikoihin tallennettu keisari KaarleV:n (1500-88) 
mietelmä vuodelta 1550: ”Mieluummin nautin ’jyvän 
korvan tytärtä’ kuin ’rypäleen verta’”. Eli olut maistui 
paremmin kuin viini.  
De Dochter van de Korenaarin eli lyhyesti Korenaarin 
huolellisena käsityönä valmistetut olutmerkit ovat: 
Noblesse (5,5 % blonde, panimon ensimmäinen tuote 

vuodesta 2007 alkaen), Bravoure (6,5 % amber ale), Embrasse (9,0 %, Trappist- ja Stout-hybridi), Gourage 
(8,0 % vehnäinen talviolut) ja panimon uusin tuote Finesse (8,5 % saison ale).  

Maaliskuussa 2011 pidetyssä Belgian oluenkuluttajajärjestön Zytos Bierfestival –tapahtumassa Korenaarin 
irlantilaisessa turvetammiviskitynnyrissä kypsytetty Embrasse Oak Aged Single Cask Peated Malt (9,0 %) 
voitti yleisöäänestyksen (Le Trophée des Consommateurs). 

Temple Bräu, The Porterhouse Brewing Co, Dublin, Irlanti 
4,2 %-til., vaalea lager, suodattamaton pils.  
Hana 0,5 l. Anniskeluhinta6,90 e. Kalaravintolat-ryhmän kausihanaolut heinä-elokuussa 2011. 

Väri on vaalea, keltainen, läpikuultava, samea. Vaahto on valkoinen, niukka, tiheä. Tuoksu on raikkaan 
hedelmäinen, leipämäinen. Maku on kevyt, laiha, vaimeasti karamellimainen, kuivahkpo, toffeemainen, 
purukumimainen, kuivan katkeroinen, tasapainoinen. ”Temppeliolut” on valmistettu irlantilaisista 
ohramaltaista, humalina Hallertau Perle, Hersbrucker, Galena ja Nugget. Miedosta olemuksesta huolimatta 
erittäin maukas, persoonallinen saksalaistyyppinen irkkulagerolut. 

Koutská dvanáctka světlý ležák 12º eli "Koutska Dvanactka", Pivovar 
Kout na Šumavě, Kout na Šumavě, Tšekin tasavalta 

5,0 %-til., kantavierre 12 p-%, vaalea täysmallasolut, pohjahiivaolut, lager  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e / 0,33 l., 3,70 e. Maahantuoja Ultimator Oy. HOK-Elannon OlutHuone –

ryhmän Kuukauden Hanaolut heinäkuussa 2011.  
Väri on puolitumma, ruskea, kirkas. Vaahto on valkoinen, 
aluksi runsaa, laskeutuu nopeasti, tiheä, niukka. Tuoksu 
on maltainen, hedelmäinen, Maku on keskitäyteläinen, 
maltainen, kuiva, ruohomainen, kuivan katkeroinen. 
Maukas, luonteikas, hedelmäisen pehmeä tšekkilager. 
Kout na Šumavěn pienpanimoa voi pitää löytönä 
suomalaisille markknoille. OlutHuone-ryhmän 
teemaoluena oli tumma Koutsky specialální 14˚ (6,0 %) 
helmikuussa 2011. Panimon kaikki neljä olutta ovat 
vuoronperään tarjolla myös Gastropub Tuulensuussa 
Tampereella: Koutská desítka světlé 10º, Koutská 
dvanáctka světlý ležák 12º, Koutský tmavé speciální 14º 
ja Koutský tmavý speciál 18º.  



‘Bööminmetsien Kout’ -panimon oluet valmistetaan aitoon perinteiseen tapaan täysmaltaista, ei pastöroida 
eikä lisätä keinotekoista hiilidioksidia. Plzeňin kaupungista länteen, lähellä Saksan rajaa sijaitseva panimo on 
perustettu vuonna 1736. Toiminta käynnistettiin uudelleen vuonna 2006. Panimomestari on Bohuslav 
Hlavsa. 

Seafarers Ale, George Gale & Co Ltd / Fuller, Smith & Turner PLC, The Griffin 

Brewery, Chiswick, Lontoo, Iso Britannia  

3,6 %-til., tumma ale, pintahiivaolut  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e. Maahantuoja Heino Juomat Oy. HOK-Elannon OlutHuone –ryhmän 
Kuukauden Hanaolut heinäkuussa 2011, Hki, Espoo, Hyvinkää. 

Väri on puolitumma, keltaisen ruskea, läpinäkyvä, kirkas. 
Vaahto on valkoinen, niukka, kuplainen, kestävä. Tuoksu 
on maltainen, hedelmäinen. Maku on keskitäyteläinen, 
kuiva, heinämäisen katkeroinen, maukas, luonteikas 
brittibitter. Sopii hyvin kesäolueksi. Alhaiseen 
alkoholipitoisuuteen nähden yllättävän täyteläinen ja 
luonteikas. ”Merenkulkijoiden olut” valmistetaan useiden 
englantilaismaltaiden sekoituksesta, Admiral-humalista ja 
perinteistä Gales-hiivaa käyttäen. Jokaisesta tynnyristä 
Fullers lahjoittaa viisi puntaa (5,8 e) Ison Britannian 
merenkulkijoiden tukiyhdistykselle. Viimeisen 
vuosikymmenen aikana yhdistys on saanut 26 miljoonaa 
puntaa (30,1 Me) lahjoituksina.  
Gales Brewery perustettiin vuonna 1847 Horndeanissa 
Portsmouthin lähellä Hampshiressä. Panimo käytti oman 
lähteen vettä ja omaa hiivakantaa. Syksyllä 2005 
lontoolainen perinteikäs (ulottuen vuoteen 1845) 
perhepanimo Fuller, Smith & Turner Plc osti Galesin ja 
alkoi pian ajaa alas Horndeanin panimoa. 
Vaikutusvaltaisen oluenkuluttajajärjestö Camran 

kampanjoinnista huolimatta panimo suljettiin maaliskuussa 2006. Fullers valmistaa edelleen kahta merkkiä 
Gale & Co –nimikkeen alla: Seafarers Alen lisäksi tuotannossa on pysynyt vuodesta 1959 valmistettu 4,8-
prosenttinen HSB (Horndean Special Bitter). 

Malmgård Wit, Malmgårdin Panimo Oy / Malmgårds Bryggeri AB, 
Malmgård, Pernaja, Loviisa 

5,0 %-til.,tummahko suodattamaton vehnäolut, valko-olut. Suositus tarjoilulämpötilaksi ºC.  
Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,50 e.  
Väri on tummansävyinen, keltaisen ruskea, läpikuultava, 
samea. Vaahto on vitivalkoinen, samettimaisen tiheä, 
jättää laskeutuessaan pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu 
on viljainen, mausteinen. Suutuntuma on 
parfyymimainen, katkeroinen, mausteinen. Maku on 
keskitäyteläinen, pehmeän maltainen, hedelmäinen, 
sitruksinen, appelsiinimainen, pistävän, piristävän 
katkeroinen, koriianterimainen, lievästi pippurimainen. 
Mausteisuus kuivattaa kokonaisuutta.  

Wit viittaa balgialaiseen valko-olut –tyyliin, mutta tässä 
uutuustulkinnassa on mukana paljon baijerilaista 
perinnettä: väri, tuoksu, maustekoostumus. Mutta 
sahtimaisia piirteitä Malmgårdin Witbierissä ei ole! 



Two Captains, Det Kompromissløse 

Bryggeri as, Nøgne Ø, Grimstad, Norja 

8,5 %-til., kantavierre °P, katkeroainepitoisuus 100 IBU, 
väri  EBC, tummahko, suodattamaton, Double IPA. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Hana 0,4 l., anniskeluhinta 6,50 e; 0,2 l. 4,50 e. 
Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu Oy.   

Väri on puolitumma, ruskea, punertava, läpikuultava, 
samea. Vaahto on valkea, tiheä, muodostaa pitsikuvioita 
lasin reunoille. Tuoksu on hedelmäinen, hapan. Maku on 
täyteläinen, paksu, hedelmäinen, aprikoosimainen, 
pehmeän omenamainen, voimakkaasti katkeroinen, 
luonteikas, juotavuudeltaan helppo ja miellyttävä. 
Amerikkalaistyylinen DIPA eli India Pale Ale 
tuplavahvana. Olut on palkittu pronssimitalilla 
Australiassa. 

. 

. 

Ruddles Best Bitter, Greene King Plc, Westgate Brewery, Bury St. 
Edmonds, Suffolk, Iso Britannia 

3,7 %-til., tumma pintahiivaolut, bitter ale  
Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 5 e. Maahantuoja Heino Juomat Oy. 

Väri on tumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkes, niukka, kuplikas. Tuoksu on kuivan 
katkeroinen, hedelmäinen. Maku on keskitäyteläinen, hedelmäinen, kuiva, katkeroinen, maukas, 
juotavuudeltaan helppo ja mainio. 

Prykmestar Wehnäbock, Vakka-Suomen Panimo Oy, Uusikaupunki 

6,2 %-til., kantavierre 15,9 p-%, katkeroainepitoisuus 32 EBU, väri 54 EBC, 
tumma, suodattamaton vehnäolut,weizenbock, täysmallasolut, pintahiivaolut.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,12 e. Hana 0,5 l. olutravintoloissa, anniskeluhinta 
6,90 e.  

Vuonna 2010 valmistunut Prykmestar Wehnäbock tuli vihdoin Alkon valikoimaan heinäkuussa 
2011.  

Väri on tumma ruskea, samea. Vaahto valkea, ruskehtava, tasainen, tiheä, niukka, kestävä. 
Tuoksu on voimakas, hedelmäinen, luumumainen. Maku on täyteläinen, hedelmäinen, omenaa, 
luumua, aprikoosia, voimakas, makean karamellimainen, katkeroinen. Wehnäbock on 
katkeroitu amerikkalaisilla Cascade-humalilla. Todella nappiin onnistunut kokonaisuus! 

. 

Wiru Saunaõlu, AS Viru õlu, Haljala, Viro / Harboes Bryggeri AS, Tanska 



4,8 %-til., vaalea lager, ”hele kvaliteetõlu”. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC. 
Kertalasipullo 0,5 l. Ei tuontia Suomeen.  
Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, 
pumpulimaisen runsas, tiheä, tasainen, keskikestävä. 

Tuoksu on vaimea, maltainen. Maku on keskitäyteläinen, 
vaimea, pehmeän maltainen, makeahko, 
(voi)kukkamainen, tasapainoinen, helposti juotava. 
Valmistaja perustelee melko mietoa alkoholipitoisuutta 
saunan jälkeisellä janonsammuttamisella. Saunaõlu sopii 
myös muuten helteiseen kesäsäähän. Viru Õlu ilmoittaa 
etiketissä, että Saunaõlu on ”hele kvaliteetõlu”, vaalea 
laatuolut. Olut kaipaa luonnetta, vahvuutta, jota saa olla 
myös kesäoluessa ja saunaoluessa. 

. 

Wiru Kadakaõlu, AS Viru õlu, Haljala, 
Viro / Harboes Bryggeri AS, Tanska 

5,0 %-til., vaalea lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-12 ºC. 
Kertalasipullo 0,5 l. Ei tuontia Suomeen.  
Väri on vaalea, syvän kullankeltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, niukka, tasainen, nopeasti 
haihtuva, heikosti kestävä. Tuoksu vahvan katajainen, marjainen. Maku on keskitäyteläinen, 
raikas, maltainen, aromaattinen, katajainen. Kokonaisuus on tasapainoinen, persoonallinen, 
juotavuudeltaan helppo. Hieno makuyhdistelmä, jota Virun pienpanimo on valmistanut vuodesta 
2008. 
. 
. 
. 
. 
. 

Palmse, AS Viru Õlu, Haljala, Viro / Harboes Bryggeri AS, Tanska 
5,6 %-til., tumma lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 11-15 ºC.  

Pullo 0,5 l. Ei tuontia Suomeen.  

Väri on tumma, mustanruskean punainen, hennosti läpikuultava, kirkas. Vaahto on ruskea, aluksi 
runsas, hienojakoinen, laskeutuu melko nopeasti, kestävä niukkana pintana. Tuoksu on 

hedelmäinen, makea. Maku on täyteläinen, hedelmäinen, paahteinen, lakritsainen, 
tasapainoinen, luonteikas.  

Edelleenkin erittäin hienosti onnistunut tumma lager, jota vuonna 1975 perustettu 
virolainen pienpanimo on valmistanut vuodesta 1993.  

Palmse on Tallinnasta itään sijaitsevassa Lahemaan kansallispuistossa oleva upeasti restauroitu kartano, 
jonka päärakennuksen kuva on oluen etiketissä.  

Saku Originaal, AS Saku Ölletehas, 
Saku, Harjumaa., Viro / Carlsberg 
Estonia Holding OÜ / Carlsberg 
Bryggerier AS, Kööpenhamina, 
Tanska 

4,6 %-til., kantavierre 10,5 %, katkeroainepitoisuus 18 
EBU, väri 7,6 EBC, täysmallasolut, vaalea lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 6-8 ºC.  



Kertalasipullo 0,5 l., tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 2,69 e. Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab. 

Väri on vaalea, haalean keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsaana pursuava, tasainen, laskeutuu 
nopeasti. Tuoksu on makeaan maltainen, hedelmäinen, raikas. Maku on keskitäyteäinen, maltainen, makea, 
hunajainen, hedelmäinen, luumumainen, hennosti katkeroinen, helposti juotava. Valmistuksessa käytetään 
pari vuotta sitten kehitettyä uutta kylmäsuodatusmenetelmää. Viime vuonna (2010) Sakun panimon 
perustamisesta tuli kuluneeksi 190 vuotta. Vuodesta 1993 valmistettu Originaal oli sini-valkoisine 
etiketteineen tärkeä osa Viron laulavaa vallankumousta. Nyttemmin baltiansaksalaisten alun perin 
perustama panimo on siirtynyt tanskalaisen Carlsbergin kansainväliseen omistukseen. Saku Originaal oli heti 
1990-luvun alussa Alkon valikoimassa ja myöhemminkin ajoittain, viimeksi vuosi sitten. Kesällä 2011 ei ole 
enää – tosin tarjolla on useita muita Sakun tuotteita: Hele (5,2 %, 2,67 e), Rock (5,3 %, 2,79 e), Taurus (7,0 
%, 2,97 e) ja Tume (6,2 %, 2,99 e). 

Saku Tume (Saku Tume Export), AS Saku Ölletahas, Saku, Viro / Carlsberg 
Estonia Holding OÜ / Carlsberg Group, Kööpenhamina, Tanska 

6,7 %-t., kantavierre 16 p-%, katkeroainepitoisuus EBU 21, väri EBC 93,9, tumma lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 11-15 ºC.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,99 e. Maahantuoja Servaali Oy.  

Väri on tumma, ruskeanpunainen, läpikuultava, kirkas. Vaahto on ruskehtava, runsas, 
pikkukuplainen, laskeutuu ja haihtuu melko nopeasti kokonaan. Tuoksu on karamellimaisen 
makea, paksun hedelmäinen. Maku on täyteläinen, runsas, paksu, raskaan hedelmäinen, 
luumuinen, taatelimainen. Vahva hieno jälkimaku. Valmistuksessa käytetään pilsner-, münchner- ja 
karamellimaltaita ja poltettua sokeria. Saku Tume lukeutuu edelleen parhaiden oluiden joukkoon, 
maailmanmitassa! Olut on pakattu hienosti profiloituun lasipulloon. Satunnaisesti Tumea saa myös 
hanassa, Suomessakin. Kansainvälisessä liikenteessä tavataan myös tölkitettyä (0,33 l.) Tume 
Export –olutta, joka on siis sama tuote. 

Alexander, AS A. Le Coq, Tartto, Viro / Oyj Olvi Abp, Iisalmi 

5,2 %-til., katkeroainepitoisuus  EBU, vaalea lager  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 6,50 e. Kesällä 2011 HOK-Elannon olutpubeissa 5,20 e. Myös 
(ei Suomessa) 1 l. muovipullo, 0,568 l. tölkki. Maahantuoja Olvi Oyj, Iisalmi. 
Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, pursuavan runsas, tasainen, tiheä, 
laskeutuu äänekkäästi ja melko nopeasti. Tuoksu on vaimea, maltainen, katkeroinen. Maku on 
keskitäyteläinen, pehmeä, maltainen, hedelmäinen. Mieleen tulee omistajapanimon Olvin 
Saunaolut (4,7 %). Perinteikkään tarttolaisoluen kokonaisvaikutelma on hieman tavanomainen.  

Valmistajan mainosteksti herättää mielikuvaa: Alexander – hyvien ajatusten olut. Oluen etiketissä 
ja kruunukorkissa on kuva hienosta Tarton panimon punatiilisestä mallastornista, joka nykyisin on 
panimomuseo, ja mainitaan panimon oikea perustamisvuosiluku 1826 – ei siis 1807, kuten Tarton 
A. Le Coq Porter -etiketti vihjaa. 

St-Ambroise Pale Ale, McAuslan Brewing Inc., St-Henri, Montreal, 

Quebec, Kanada 

5,0 %-til., kantavierre 12,5 p-%, katkeroainepitoisuus 36 
EBU, väri 13,6 EBC, tumma pale ale, pintahiivaolut.   

Kertalasipullo kierrekruunukorkilla 0,341 l. Alkon 
vähittäismyyntihinta 4,27 e. Kalaravintolat-ryhmä, 
anniskeluhinta 7,20 e.  

Väri on tummahko, punertavan ruskea, läpinäkyvä, 
kirkas. Vaahto on valkea, runsas, tasainen, kestävä 
jääden pitsikuvioina lasin reunoille. Tuoksu on paksun 



hedelmäinen, maltainen. Maku on täyteläinen, paksun maltainen, tumman hedelmäinen, luonteikkaan 
katkeroinen, kuivahko, tasapainoinen. Kokonaisuus on hienosti onnistunut, luonteikas, juotavuus helpohko. 
Valmistuksessa käytetään ohramaltaiden lisäksi paahdettua vehnää. Vanhan maailman puolelta brittiläiset 
alet – kuivempia, puumaisempia – tulevat vertailukohtana mieleen.  

Peter Auslanin vuonna 1989 perustaman panimon ensimmäinen olut on ollut tuotannossa alusta saakka. 
Oluen nimi tulee historiallisen Lachine-kanavan myötä kulkevasta St Ambroise Street –kadusta, jonka 
varrella pienpanimo sijaitsee. 

St-Ambroise Apricot Wheat Ale, McAuslan Brewing Inc., St-Henri, Montreal, 

Quebec, Kanada 

5,0 %-til., kantavierre 12,5 p-%, katkeroainepitoisuus 15 
EBU, väri 8 EBC, tumma pale ale, pintahiivaolut.   

Kertalasipullo kierrekruunukorkilla 0,341 l. Alkon 
vähittäismyyntihinta 4,27 e. Kalaravintolat-ryhmä, 
anniskeluhinta 7,20 e.  

Väri on...  

Vaahto on ...  

Tuoksu on  ...  

Maku on ...  

... 

A r v i o   t u l o s s a !    

  

Summer Pils Exclusively for Palace Kämp, 

Stallhagen Ab, Godby, Ahvenanmaa 

4,5 %-til., vaalea lager, pils.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta e. Valmistunut 
valikoimaan 27.05.2011.  

Kesän erikoisolut on valmistettu helsinkiläisille 
ravintoloille:  

Palace Kämp,  
Brassirie Kämp,  
Kämp Signé,  
Ravintola Särkänlinna,  
Restaurant Boathouse HSS,  
Glo Bar,  
Yume ja  
Fish Market. 

A r v i o   t u l o s s a !  

U U T U U S O L U I T A !   Arvioita tulossa päivittäin!  



 Continental Roast, Ravintolapanimo Bruuveri / Kampin Panimoravintola Oy, Hki / Oxa Oy, Mikkeli  
4,8 %-til., katkeroainepitoisuus  EBU, tumma portter. Erikoiserä.  
Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 8,60 e. Panimoravintola Bruuveri, Hki, valmistunut 18.06.2011. 
Väri on   
  
 Ladybug, Ravintolapanimo Bruuveri / Kampin Panimoravintola Oy, Hki / Oxa Oy, Mikkeli  
4,6 %-til., katkeroainepitoisuus  EBU, vaalea pintahiivaolut, pale ale. Erikoiserä.  
Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 7,20 e. Panimoravintola Bruuveri, Hki, valmistunut kesäkuussa 2011. ( 2011)  
Väri on  
  

 Oppigårds Golden Summer Ale, Oppigårds Bryggeri 
AB, Hedemora, Taalainmaa, Ruotsi  
5,2 %-til., kantavierre 12,4 p-%, katkeroainepitoisuus 30 
EBU, väri 9 EBC, puolitumma ale, pintahiivaolut, kesän 
kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,20 e. 
Maahantuoja  
  
  
 Burger & Bun L.A. Lager, Mikkeller, Kööpenhamina, 
Tanska; valmistuspaikka De Proefbrouwerij, 
Lochristi, Belgia  
5,0 %-til., kantavierre 13,5 p-%, katkeroainepitoisuus 30 
EBU, väri 11 EBC, vaalea, vahvasti katkeroinen lager, 
kesän kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,95 e. 
Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu. 
  
  
 Saison, Det Kompromissløse Bryggeri as, Nøgne Ø, 

Grimstad, Norja  
6,5 %-til., kantavierre 14 Pº (Alko 15?), katkeroainepitoisuus 25 IBU, väri 11 EBC, vaalea mausteinen, 
suodattamaton vehnäolut, pintahiivaolut. Kesän kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8 ºC.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 6,01 e. Anniskeluhinta 8,20 e. Maahantuoja Juomatalo 
Piukkulintu, Hki.  
  
Vehnä- ja lagermallas, East Kent Goldings - ja Crystal-humalat; belgialainen ale-hiiva. Goes well with 
seafood, particularly oysters.  
  
 Svaneke Session Pilsner, Svaneke Bryghus A/S, Svaneke, Bornholm, Tanska  
5,0 %-til., kantavierre 11,7 p-%, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 10 EBC, vaalea lager, kesän kausiolut. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,37 e. Maahantuoja  
  

  
 Apfel Bier, Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle, 
Saksa  
4,8 %-til., kantavierre 15,0 p-%, katkeroainepitoisuus 4 
EBU, väri 7 EBC, vaalea, omenainen sekoiteolutjuoma, 
kesän kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,59 e. 
Maahantuoja  
  
Kesällä 2011 Alkon valikoimaan tuli Neuzellen omenaolut 
(Apfel Bier, 4,8 %-til., kantavierre 15 %, Alkon hinta 3,59 
e / 0,5 l.). Saksan ensimmäinen omenaolut valmistetaan 
panimon omasta pils-oluesta Neuzeller Pilsner (4,8 %, 
kantavierre 11 %) ja omenatäysmehusta.  
Panimo toiminut vuodesta 1416, virallinen lupa 1589. 
Barokkiluostari sijaitsee 130 km Berliinistä kaakkoon.  



  
 Schneider Weisse TAP 2 Mein Kristall, Weisses Brauhaus G. Schneider & Sohn, Kelheim, Baijeri, 
Saksa  
5,3 %-til., kantavierre 12,3 p-%, katkeroainepitoisuus 16EBU, väri 7 EBC, vaalea, suodatettu vehnäolut, 
kristallklar, kesän kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,48 e. Maahantuoja  
Saksan tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvan vehnäolutpanimon suodatettu versio. Georg Schneider I. 
perusti Kelheimin panimon vuonna 1872. Georg Schneider VI. on johtanut panimoa vuodest 2000.  
  
  
 L'Avesnoise Bière Blanche, Brasserie Forest, Monceau-Saint-Waast, Ranska  
5,0 %-til., kantavierre 11,0 p-%, katkeroainepitoisuus 19 EBU, väri 40 EBC, vaalea vehnäolut, witbier, kesän 
kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,39 e. Maahantuoja  
Oluenpanija 4. polvessa Oliver Forest perusti panimon vuonna 2009. Vuosituotanto 5 miljoonaa litraa.  
  
 Saison de Dottignies, Brouwerij De Ranke, Wevelgem, Belgia  
5,5 %-til., kantavierre 12,0 p-%, katkeroainepitoisuus 42 EBU, väri 10 EBC, puolitumma ale, saison. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,74 e. Maahantuoja  
Perustettu vuonna 1994.  
  
 Kalnapilis 7.30, UAB Kalnapilio-Tauro Alus, Panevesys, Liettua / Royal Unibrew, Tanska  
7,30 %-til., kantavierre 14,8 p-%, katkeroainepitoisuus 27 EBU, väri 8,5 EBC, vaalea lager, bock. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,86 e. Maahantuoja  
  
  
  
 Seasoned Veteran, Grassroots Brewing, 
Tanska / Hill Farmstead Brewery, Greensboro Bend, 
VT, USA; valmistuspaikka Fanø Bryghus, 
Nordby, Fanø, Tanska  
6,0 %-til., vaalea american saison. Kausiolut.  
Hana 0,33 l. anniskeluhinta 6,50 e.  
  
  
 Nektar, Banjalučka pivara a.d., Banja Luka, 
Republika Srpska, Bosnia-Herzegovina  
4,5 %-til., vaalea lager  
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,85 e.  
Nektar (5,0 %, kantavierre 11,4 p-%) on 
laimennettu (Suomen?) markkinoille.  

Trappistiluostarin munkit perustivat panimon 
vuonna 1873. Nykyisin panimo valmistaa myös 
saksalaisen Kaltenbergin tuotteita lisenssillä.  

312 Urban Wheat Ale, Goose Island Beer Co, Chicago, Illinois, Yhdysvallat 
/ ABInbev SA/NV, Leuven, Belgia 

4,2 %-til., (etiketissä 4,4 %)., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus 20 EBU, väri  EBC, vaalea 
suodattamaton vehnäolut, pintahiivaolut.  
Kertalasipullo 0,355 l. Vähittäismyyntihinta 4,19 e. Anniskeluhinta 6 e. Maahantuoja Malty Oy.  



Väri on vaalea, keltainen, sameahko. Vaahto on 
valkoinen, tasainen, keskikestävä. Tuoksu on 
hedelmäinen, mausteinen, katkeroinen. Maku on kevyt, 
raikas, hedelmäinen, sitrusmainen, pehmeä. 
”Kaupunkilainen vehnäolut” kaipaa lisää vahvuutta. 
Valmistuksessa käytetyt humalalajikkeet ovat Liberty ja 
Cascade.  

Eurooppalaisia oluita ihannoiva John Hall avasi Goose 
Island Clybourn Brewpubin perjantaina 13.05.1988. 
Vuonna 1995 avattiin lisäksi isompi panimo ja pullottamo 
Fulton Streetillä. Vuonna 1999 avattiin toinen pub aivan 
Chicagon historiallisen Wrigley Fieldin vieressä. Nykyisin 
Goose Islandin oluita tuodaan 26 maahan Euroopassa. 
28.03.2011 panimon omistajaksi tuli panimojättiläinen 
Anheuser-Bush (ABInbev SA/NV, Leuven, Belgia). 

Stallhagen Kristall Weisse, Stallhagen 
Ab, Godby, Finström, Ahvenanmaa 
5,5 %-til.,vaalea, suodatettu vehnäolut, pintahiivaolut. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC.  

Hana 0,4 l. Anniskeluhinta 6,00 e. Delifox Oy:n 
Kalaravintolat –ryhmän pienpanimohanaolut touko-
kesäkuussa 2011. 

.  

A r v i o   t u l o s s a  !  

Schneider Weisse TAP 6 Unser 
Aventinus, Weisses Brauhaus G. 
Schneider & Sohn GmbH, Kelheim, 
Baijeri, Saksa 

8,2 %-til., kantavierre 18,5 p-% (1073-1080 o.g.), 
katkeroainepitoisuus 17 EBU, väri 43 EBC, tumma 
pullossakäyvä suodattamaton vehnäolut, 
vehnädoppelbock.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,49 e. 
Anniskeluhinta 7,50 e. Maahantuoja Servaali Oy.  

Väri on tumma, ruskea, samea. Vaahto on valkea, 
pursuavan runsas, tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on 
hedelmäinen, banaanimainen, makeahko. Maku on 
voimakas, mausteinen, mustapippurimainen, 
hedelmäinen, makeahko. TAP 6 Aventinuksen resepti on 
peräisin vuodelta 1907. Valmistuksessa käytetään 50 % 
vehnämaltaita, lajikkeet ovat Anthus, Hermann ja Tremie 
ja ohramaltaita Marthe, Prestige ja Glagow. Maltilliseen 
katkerointiin käytetään saksalaisia Hallertau-humalia. 
Vehnäolut käy pullossa uudelleen, mikä tekee oluesta 
samean. Maailman paras vehnäolut on luonteeltaan ja 
olemukseltaan kovasti sahtimainen. Sahdin jälkeen 
kaikkein sahtimaisin olut. 



Paulaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei, Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG, 
München, Baijeri, Saksa / Brau Holding International AG, München 
alle 0,45 %-til., kantavierre 6,1 p-%, vaalea suodattamaton vehnäolut, alkoholiton  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 4,80 e, vähittäismyyntihinta 3,60 e. Maahantuoja Diamond Beer Oy.  
Väri on vaalea, syvän keltainen, samea, lähes läpinäkymätön. Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas, 
tasainen, kestävä. Tuoksu on maltainen, leipämäinen. Maku on keskitäyteläinen, raikas, viljainen, pehmeä, 
luonteikas. Paras alkoholiton vehnäolut!  

Baijerilainen Paulaner-panimo aloitti alkoholittoman vehnäoluen valmistamisen ensimmäisenä maailmassa 
vuonna 1986. Münchenin keskustassa sijainneen luostarin munkit ovat valmistaneet olutta vuodesta 1634. 
Panimo maallistettiin 1800-luvulla. Nykyisin Paulaner on Baijerin suurin panimo. Vuosituotanto on 260 
miljoonaa litraa. 

Weihenstephaner Hefeweissbier Alkoholfrei, Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Freising, Baijeri, Saksa 

0,05 %-til., kantavierre 12,7 p-%, katkeroaineet 14 EBU, väri EBC, vaalea suodattamaton alkoholiton 
vehnäolut. Energiaa 16 kcal / 100 ml.   
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 1,90 e. Anniskeluhinta 5,80 e. Maahantuoja Servaali Oy.  

Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, pursuavan runsas, pumpulimainen, kestävä. 
Tuoksu on maltainen, viljainen. Maku on keskitäyteläinen, viljainen, kova, hedelmäinen, omenamainen. 
Alkoholiton vehnäolut maistuu yllättävänkin hyvin normaaleihin 5-prosenttisiin klassikoihin verrattuna. 
Perusluonteeltaan kova maku ei kuitenkaan oikein istu vehnäolueen. Maailman vanhin panimo on toiminut 
vuodesta 1040 eli viime vuonna (2010) tuli 970 vuotta täyteen. 

Malmgård Dinkel, Malmgårdin Panimo Oy / Malmgårds Bryggeri AB, 

Malmgård, Pernaja, Loviisa 

4,5 %-til.,vaalea suodattamaton spelttivehnä-lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 
10 ºC.  
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 3,89 e.  

Väri on vaalea, keltainen, lievästi punertava, vähän samea. Vaahto on valkoinen, pursuavan 
runsas, tiheä, tasainen, laskeutuu nopeasti. Tuoksu on melko niukka, maltainen, hedelmäinen. 
Maku on kevyt, maltainen, hedelmäinen, kaneliomenamainen. Muinaisvehnää eli spelttiä 
mallaspohjassa sisältävä olut on kotimainen erikoisuus, joka sopii mainiosti maistellen 
nautittavaksi ja myös ruokapöydän yleisolueksi.  

. 

. 

. 

. 

Nobelaner Kesäolut, valmistuttaja Lidl Suomi Ky, Vantaa, valmistettu 
Suomessa 
4,5 %-til., vaalea lager  
Tölkki 0,33 l. Vähittäismyyntihinta, ainoastaan eräissä Lidlin myymälöissä 10,95 e 12-monipakkaus.  

Väri on vaalea, hailean keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, olemattoman niukka. Tuoksu on vaimeasti 
maltainan, makeahko. Maku on kevyt, neutraali, hennosti maltainen, tasapainoinen, helposti juotava. 



Pirkka III-olut, valmistuttaja Ruokakesko Oy, Hki, valmistaja Olvi Oyj, 
Iisalmi 

4,5 %-til., vaalea lager  
Tölkki 0,33 l., vähittäismyyntihinta 1,25 e. Saatavilla K-ryhmän liikkeissä.  

Väri on vaalea, haalea, keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, niukka. Tuoksu on vaimeasti maltainen. 
Maku on kevyt, neutraali, hennosti maltainen, tasapainoinen. Testaajien keskuudessa Pirkka III –olutta 
pidettiin Olvin III –olutta (4,5 %, kantavierre 10 p-%, katkerot 11 EBU) luonteikkaampana. Olvin valmistama 
vaalea Pirkka III –olut tuli markkinoille Pirkan päivänä 1.9.2010. Kesko valmistuttaa Hollannissa (Bavaria 
Brouwerij) myös tummaa Pirkka III –olutta (4,5 %), vaaleaa ja tumma Pirkka Lager –olutta (4,7 %) sekä 
Virossa (A. Le Coq, Tartto) Euroshopper Premium Lager -oluita (4,5 %). 

Lapin Kulta A Premium Lager, Oy Hartwall Ab, Hki / Tornion Panimo, 
Tornio / Heineken AS, Hollanti 

5,2 %-til., kantavierre 11,7 p-%, katkeroainepitoisuus 16 EBU, väri 12,6 EBC, vaalea lager  
Kierrätyslasipullo 0,33 l., Alkon vähittäismyyntihinta 1,54 e, tölkki (0,33 l) 1,71 e, tölkki (0,5 l) 2,56 
e. 

Väri on vaalea, syvän kullankeltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsaana nouseva, nopeasti 
laskeutuva, tiheä, tasainen. Tuoksu on voimakkaan maltainen, makeahko, heikosti katkeroinen. 
Maku on keskitäyteläinen, maltainen, raikkaan hedelmäinen, miellyttävästi makea, hunajamainen. 
Kokonaisuutta ja varsinkin luonteikkuutta heikentää ilmeisen selvästi pullon vanhentuminen. 

Koff Extra Brew, Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg Breweries AS, 
Kööpenhamina, Tanska 

5,2 %-til., kantavierre 11,9 °Plato, katkeroainepitoisuus 20 EBU, väri 11,4 EBC, vaalea lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 5-8 °C.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 1,33 
e.  

Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, 
pursuavan runsas, haihtuu nopeasti, tiheä, 
harvakuplainen, kestävä. Tuoksu on vaisu, maltainen, 
makeahko. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, vahvan 
luonteikas, makeahko, pehmeän hedelmäinen, hennosti 
katkeroinen. Lapin Kulta A:n (5,2 %) kanssa rinnakkain 
testattuna vaikea löytää eroja aromeissa – yhtä 
tyylikkään mannermaisia molemmat. Koff Extra Brew’n 
pumpulimaisen runsas (alku)vaahto on toki näkyvä ero 
positiiviseen suuntaan. 

Kuva: Koffin Extra Brew jään sisällä. © Kuva: J.T. 
Laakso. 

Karjala III, Oy Hartwall Ab, Hki / Lahden 
tuotantolaitos / Heineken AS, Hollanti 

4,6 %-til., kantavierre 10,5 p-%, katkeroainepitoisuus 18,5 EBU, väri 11 EBC, vaalea lager  
Kierrätyslasipullo (0,33 l. / 0,5 l.), vähittäismyyntihinta 1,00 e / 1,85 e; tölkki (0,33 l. / 0,5 l. / 0,568 l.); hanassa 
olutravintoloissa. 
Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas, epätasainen, laskeutuu 
pikaisesti ja äänekkäästi. Tuoksu on maltainen, tasainen. Maku on kevyt, maltainen, pehmeä, hedelmäinen, 



helposti juotava, tasapainoinen. Miellyttävän pehmeä jälkimaku. Karjala on kuulunut Hartwallin merkkeihin jo 
1960-luvulta saakka, kun Lappeenrannan panimo siirtyi juomajätin omistukseen. Testissä vertailtiin Karjala 
III ja Karjala Strong (8,0 %) keskenään. Ero on tietenkin selvä – kuin maisteltaisiin eri tuotteita. Mutta 
molemmilla on luonteeseen sopivat käyttötarkoituksensa.  

Tänä vuonna (2011) Hartwall uudisti kaikkien Karjala-oluiden (4,6 %, 5,2 %, 8,0 %) ulkoasun perinteisestä 
puna-mustasta kokomustaan. Karjala-merkki on myös huomattava urheilun tukija, ja alkukesästä 2011 
valmistui erikoiserä tölkkejä 6-1 –kuosissa. Numerot viittaavat urheilutulokseen. 

Karjala Strong, Oy Hartwall Ab, Hki / Lahden tuotantolaitos / Heineken AS, 
Hollanti  

8,0 %-til., kantavierre 17,9 (valmistajan mukaan: 18,5) p-%, katkeroainepitoisuus 18 (28) EBU, 
väri 14,7 (14) EBC, vaalea lager, bock  
Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 1,93 e, tölkki 0,5 l. Alkossa 3,06 e. 
Väri on puolitumma, keltaruskea, hyvin läpinäkyvä, aavistuksen verran samea. Vaahto on 
valkoinen, tasainen, tiheä, ohuena kerroksena kestävä. Tuoksu on makea, hedelmäinen. 
Suutuntuma on voimakkaan hedelmäinen, aprikoosimainen. Maku on täyteläinen, pehmeä, 
hedelmäinen, pehmeitä hedelmiä kuten aprikoosia, päärynää, nektariinia. Tasapainoinen, 
makeahko, voimakas, luonteikas. Alkuvuodesta 2011 Karjala Strongin, kuten muidenkin 
Karjala-merkkien, etiketti muutettiin perinteisestä puna-mustasta kokomustaksi.  

Kuten usein muulloinkin Karjala Strongin tuotetiedot poikkeavat osittain selvästi Alkon ja 
valmistajan välillä. Varsinkin Hartwallin ilmoittama katkeroainepitoisuus (28 EBU) tuntuu 
korkealta. 

Olvi Tuplapukki, Olvi Oyj, Iisalmi 

8,5 %-t., kantavierre 17,7 p-%, katkeruus 17 EBU, väri 18,2 EBC, vaalea lager, bock. 
Panimon tarjoilusuositus: viileänä.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,04 e. Tölkki 0,5 l. Alkon 
vähittäismyyntihinta 3,17 e.  
Väri on puolitumma, kauniin syvän keltainen, hunajamainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, 
runsas, pursuavan pumpulimainen, epätasaisen kuplikas, melko nopeasti laskeutuva, 
keskikestävä. Tuoksu on vaimea, kuiva. Suutuntuma on pehmeän hedelmäinen. Maku on 
täyteläinen, vahva, maltainen, kuivan pölyinen, hieman karhea.  

Hartwallin Karjala Strongin (8,0 %) kanssa rinnakkain testattuna Tuplapukki jää selvästi (!) 
kakkoseksi. Testauksessa Tuplapukista jäätiin kaipaamaan hedelmäistä pehmeyttä ja – 
panimotuotteille täysin vieras! – alkoholimainen makuaromi lähes nousi esille. 

Saaremaa X, AS A. Le Coq, Tartto, Viro / Oyj Olvi Abp, Iisalmi 
7,0 %-til., vaalea lager  
Kertalasipullo 0,5 l. Maahantuoja Olvi Oyj, Iisalmi. 

Väri on hyvin vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, nousee runsaana, tiheä, tasainen, laskeutuu 
melko nopeasti jättäen hentoja pitsikuvioita lasin reunalle, 
kestää niukkana oluen pinnalla. Tuoksu on hedelmäinen, 
raikas. Maku on keskitäyteläinen, hedelmäinen, 
katkeroinen, luonteikkaan vahva, tasapainoinen. 
Onnistunut vahva lager-olut on lähes bock-tyyppinen 
erikoisherkku.  
Syvällä sisämaassa toimivan Tarton panimon yhteys 
Saarenmaahan tulee panimon nykyisen omistajan Olvin 
kautta. Olvi hankki Saarenmaan perinteisen 
(kolhoosi)panimon Saare Õlun ja lakkautti sen nopeasti. 
Tilalle kehitettiin Saarenmaa-aiheisia tuotteita, joista 
vaalea Saaremaa Tuulik (5,2 %) tunnetaan edelleen 



hyvin laivaliikenteen turistien keskuudessa. Kansainvälisen liikenteen ulkopuolella Tuulik (”Tuulimylly”) on 
täysin tuntematon Virossa. Myös vahva Saaremaa X (10 %) on pitkään kuulunut Saarenmaan kesäisen 
turistiretken nautintohuippuihin. Nykyinen 7-prosenttinen versio pystyy jossain määrin vastaamaan tuota 
hienoa kokemusta.  

Viron panimot ovat sopineet keskenään, että vahvoja oluita ei enää valmisteta – ainakaan kotimaan 
markkinoille. Vastuulliset panimot haluavat vaikuttaa nuorison humalahakuiseen oluenkulutukseen. Ja raja 
oluen vahvuudessa on 7 %-til. Saaremaa X:n (X tarkoittaa nimenomaan aikaisempaa alkoholiprosenttia: 10 
%) kohdalla tämä päätös kaventaa olutkulttuuria. Jokin hieno piirre tästä ”laimennetusta” Saaremaa X:stä 
puuttuu, kun vertaa 10-prosenttiseen alkuperäistuotteeseen. Vastuullisuutta korostava päätös on tietenkin 
oikea, mutta se on alun perin suuntautunut tosi vahvoja, jopa 12 %:n persoonattomia bulkkituotteita kohtaan. 
(Niitä muuten tekivät kaikki, myös Tarton ja Sakun panimot.) Siinä ohessa on uhrattu myös Saaremaa X. 
Muutoksen yhteydessä Saaremaa X putosi myös Suomen Alkon valikoimasta.  

Bocmanis, A/s Cesu alus, Cesis, Latvia / A. Le Coq / Oyj Olvi Abp, Iisalmi 
7,0 %-t, kantavierre 13,5 p-%, katkeroainepitoisuus 24 EBC, väri 10,0 EBC, vaalea bock  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta e. Maahantuoja Olvi Oyj, Iisalmi.  

Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, runsas, pumpulimaisen pehmeä, laskeutuu ja 
haihtuu nopeasti. Tuoksu on hedelmäinen, sitrusmainen, makeahko. Maku on täyteläinen, pehmeä, vahva, 
hedelmäisen makea, pistävä katkeroinen häivähdys. Mukavasti lämmittävä jälkimaku. Kokonaisuus on 
tasapainoinen, helposti juotava, vahva bock.  

Olvi Suomalainen Saunaolut, Olvi Oyj, Iisalmi 

4,7 %-til., kantavierre 10,9 p-%, katkeroainepitoisuus 16 EBU, väri 7,0 EBC, vaalea lager, pastöroimaton.  
Tölkki 0,568 l., vähittäismyyntihinta 2,89 e.  

Väri on vaalea, hailakan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, niukka, tiheä, nopeasti haihtuva. Tuoksu on 
raikas, hunajainen, yrttimäinen. Suutuntuma on paksun pehmeä, maltainen, hieman makea. Maku on kevyt, 
raikas, maltainen. Upea erikoisuus on koivumainen, saunamainen aromi, joka tuntuu niin tuoksussa kuin 
maussakin. Juhannuksen saunaillan maukas ilostuttaja! 

Olvi Suomalainen Saunaolut, Olvi Oyj, Iisalmi  
5,3 %-til., kantavierre Alkon mittaus: 11,8 p-% (Olvi: 12,4 p-%), katkeroainepitoisuus 12 
(18) EBU, väri 8,6 (7) EBC, vaalea lager, pastöroimaton. Tarjoilulämpötila alkaen 9 
°C. HUOM! Tuntemattomasta syystä ominaisuudet eroavat Alkon ja Olvin ilmoituksissa 
toisistaan. Tässä mainitaan molempien antamat tiedot.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l., (Alkon vähittäismyyntihinnat olivat 1,58 e; 6-
monipakkaus 9,48 e). 

Onneksi olimme varastoineet Juhannuksen saunaolutmaisteluun vielä Olvin Saunaoluen 
vahvaa versiota! Tuote on poistunut Alkon valikoimasta ja sen takia myös tuotannosta 
panimolla – valitettavasti! Vahvan Saunaoluen väri on vaalea, kirkkaan keltainen. Vaahto on 
valkoinen, pursuavan runsas, tiheä, tasakuplainen, laskeutuu ja haihtuu varsin nopeasti. 
Tuoksu on vaimea, maltainen, ruohoinen. Suutuntuma on maltainen, kevyehkö, raikas. 
Maku on kevyt, pehmeän maltainen, hennosti hunajainen ja yrttimäinen. Jälkimaku on 
varsin olematon. 

Weizenguss, Brauhaus Brauerei Gusswerk GmbH, Salzburg, Itävalta 
5,4 %-til., kantavierre 12,5 p-%, katkeroainepitoisuus 19 EBU, väri 20 EBC, puolitumma suodattamaton 
vehnäolut, luomuolut, kesän kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,38 e. Maahantuoja  



Väri on puolitumma, samean keltainen, nektariinimainen, 
läpinäkymättömän samea. Vaahto on valkoinen, runsas, 
tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on raikas, hedelmäinen, 
hapan. Suutuntuma on voimakas, luonteikas, kuivahko. 
Maku on täyteläinen, hedelmäinen, sitrusmainen, 
kuivatun appelsiininkuorimainen, mausteinen, korianteria, 
mustapippuria, kuivakka, raikas, luonteikas, maukas. 
Luonteeltaan ja juotavuudeltaan hyvin onnistunut 
eteläsaksalaistyylinen vehnäolut. Weizengussissa kaikki 
ominaisuudet ovat kohdallaan: alhainen 
katkeroainepitoisuus, tummanpuhuva väri, hedelmäisyys, 
mausteisuun – vain sahtimaisuus puuttuu! Siihen olisi 
kenties tarvittu vahvempaa alkoholipitoisuutta.  
Valmistusainekset ovat luomutuotetut vehnämaltaat (40 
%), speltti (dinkel eli muinaisvehnä)-, münchner-, pilsner- 
ja paahdetut maltaat, Malling-, Hallertau Tradition - ja 
Tettnang High Aroma -humalat, hiiva ja omasta lähteestä 
pumpattu vesi. Pintahiivakäyminen tapahtuu 19 asteessa. 
Olut kypsytetään viikon ajan 12 asteessa ja varastoidaan 
kaksi viikkoa kahden asteen kylmässä.  

Reinhold Barta perusti luomuolutpanimon vuonna 2007 Salzburgissa entiseen valimoon, jonka nimi oli 
Gusswerk. Weizenguss-vehnäolut on menestynyt hyvin Itävallan olutkilpailuissa (2010: 2. sija, 2009: 3. sija 
pienpanimosarjassa). Gusswerk valmistaa myös harvinaiseksi jäänyttä kiviolutta (Steinbier 5,5 %). 

Märkischer Landmann Schwarzbier, Berliner Kindl Brauerei AG, Berliini, 
Saksa 
4,9 %-til., tumma pohjahiivaolut, mustaolut (schwarzbier)  
Kertalasipullo 0,5 l. Ei tuontia Suomeen.  

Väri on tumma, punertavan kuparinruskea, läpikuultava, kirkas. Vaahto on ruskehtava, runsas, tasainen, 
harvakuplainen, kestävä. Tuoksu on maltainen, raikkaan katkeroinen, tasapainoinen. Suutuntuma on 
tasapainoisen maltainen. Maku on keskitäyteläinen, hedelmäinen, päärynämäinen, tasapainoinen, hennosti 
karamellimainen ja suklainen. 

Werderaner Kirsch-Bier, GFGH Schrödter, Plötzin, Saksa; olut: 
Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, Neuzelle, Saksa 

5,0 %-til., sekoiteolutjuoma bock-lagerolut ja kirsikkamehu. Tarjoilulämpötila testissä 0-7 °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Ei tuontia Suomeen.  
Juomatukku Schrödterin vain Saksan markkinoille 
valmistama kirsikkaolut on sekoitus kahdesta 
Brandenburgin alueen perinnetuotteesta: Havelland-
kirsikkamehu ja Klosterbrauerei Neuzellen Neuzeller 
Bock -olut: 6,2 %, kantavierre 16 %.  
Kirsikkaolutjuoman väri on tumman punainen, marjainen, 
heikosti läpinäkyvä. Valkoista tiheää vaahtoa muodostuu 
jonkin verran lasin reunoille. Tuoksu on voimakas, syvä, 
raskas, marjainen, kirsikkainen. Suutuntuma on 
miedohko, hapokas. Maku on keskitäyteläinen, 
marjamainen, happamen kirsikkamainen. Maistuu hyvin 
kylmänä mainiosti, eikä ole yhtään pohjoismaisen 
maustetun siiderin tapainen eikä ällöttävän makea. 
Valmistaja kuvaa monipuolisen vitamiinipitoista 
kirsikkaoluttaan lähes terveysjuomaksi. Voisi ennustaa, 
että marja- ja hedelmäoluista tulee seuraava suuri 
menestys Suomessa – vehnäoluen tapainen…!  



Kirsikkamehun ja Baijerin puhtaussäännön mukaisen bock-oluen lisäksi valmistuksessa käytetään 
invertaasia (invertssokerisiirappi, glukoosin ja fruktoosin yhdistelmä, jota myös hunaja sisältää).  

Neuzellen luostaripanimo valmistaa myös omaa kirsikkaolutta (Kirsch Bier, 4,8 %-til., kantavierre 18 %) 
samanlaisena bock-oluen ja kirsikkamehun sekoituksena. Kesällä 2011 Alkon valikoimaan tuli Neuzellen 
omenaolut (Apfel Bier, 4,8 %-til., kantavierre 15 %, Alkon hinta 3,59 e / 0,5 l.). Saksan ensimmäinen 
omenaolut valmistetaan panimon omasta pils-oluesta Neuzeller Pilsner (4,8 %, kantavierre 11 %) ja 
omenatäysmehusta. 

Whistable Bay Organic Ale, Shepherd Neame Ltd, Faversham, Kent, Iso 
Britannia 
4,5 %-til., kantavierre 10,25 p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, puolitumma ale, pintahiivaolut. 
Luomuolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi °C.  
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 3,89 e. Maahantuoja Diamond Beer Oy.  

Väri on puolitumma, punertavan ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, pursuavan runsas, 
epätasainen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on kukkaisen katkeroinen, sitrusmainen. 
Maku on keskitäyteläinen, syvä, raikas, hedelmäinen, kuivahko, katkeroinen. Luomuhumalat ovat Target-
lajiketta. Maukas ja tasapainoinen, juotavuudeltaan helppo. Shepherd Neame –panimo on toiminut peräti 
vuodesta 1698 ja se on Iso Britannian vanhin oluen valmistaja. 

   

Ruby Mild, Highgate Brewery Ltd, Walsall, West Midlands, Iso Britannia  
4,0 %-til., tumma ale. Soveltuu vegetaareille.  
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 4,25 e. Maahantuoja    
Väri on tumma, punaisen ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, pursuavan runsas, tasainen, tiheä, 
kestävä. Tuoksu on tukeva, karamellimaisen makea. Maku on täyteläinen, maltainen, hedelmäinen, 
luumumainen, makea, tuhti. Täyteläisyydestä huolimatta oluen tunnistaa sokkonakin miedoksi (mild), joka on 
oma brittiläinen oluttyylinsä. Valmistuksessa on käytetty pale- ja kristallimallasta, humalalajikkeet ovat Fuggle 
ja Progress. Lisäksi käytetään maltoosisiirappia ja karamellia.  
Highgate Brewery on jälleen suljettu kesällä 2010, joten testissä on varmasti yksi viimeisimmistä 
tuotantoeristä. Suomalaisissa valikoimissa on nähty myös Davenports-merkin oluita, viimeksi Extra Strong 
Export (8,2 %) Alkon hyllyillä vuonna 2009.  

Highgate-panimo on perustettu vuonna 1828 Birminghamissa, Highgate-nimisessä kaupunginosassa, josta 
siirryttiin pohjoiseen Walsalliin vuonna 1898. Alunperin yksityinen panimo oli vuodesta 1938 Bass-ryhmän 
pienin yksikkö, joka yksityistyi jälleen 1995. Birminghamiläinen Global Star -pubiryhmä osti panimon 
heinäkuussa 2007. Highgate Brewery on valmistanut tuotteita myös parille toiselle merkille ja pubiketjulle. 
Vuosituotanto 3,2 miljoonaa litraa. 

Yakima Red, Meantime Brewing Company Ltd, Lontoo, Iso Britannia 

4,0 %-til., tumma pintahiivaolut, irish red ale  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e. HOK-Elannon 
OlutHuone –ryhmän Kuukauden Hanaolut kesäkuussa 
2011, Hki, Espoo, Hyvinkää. Maahantuoja Diamond Beer 
Co Oy. 
Väri on tumma, punaisen ruskea, läpinäkyvä, kirkas. 
Vaahto on valkea, tiheä, keskirunsas, pehmeä, kestävä. 
Tuoksu on voimakas, kukkaisen katkeroinen, hurmaava. 
Suutuntuma on raikas, kova, monipuolinen. Maku on 
keskitäyteläinen, vahvarunkoinen, paksu, hedelmäinen, 
kuivattua luumua, aprikoosia, vahvasti katkeroinen, 
kukkainen, luonteikas. Kokonaisuuteen vaikuttaa hieman 
töksähtävän lyhyt loppu, mutta jälkimaun hienot, 
hinostuneet ja vahvat katkeroaromit jatkuvat pitkään. 



Valmistuksessa käytetään viittä amerikkalaista humalalajiketta Yakima-joen äyräiltä Washingtonin 
osavaltiosta.  

Alastair Hookin perustama Meantime –panimo aloitti toimintansa helmikuussa vuonna 2000 Lontoon 
Greenwichissa. Elo-syyskuussa 2010 panimo siirrettiin uusiin tiloihin Blackwall Lanelle Lontoossa. 
Valmistuskapasiteetti kolminkertaistui. Varasto- ja myyntitiloja sekä keväällä (23.3.2010) avattu pieni 
panimopub Old Brewery jäivät Greenwichiin, joten parimon nimi on edelleen perusteltu. Greenwich on 
tunnetusti maapallon aikaa mittava keskipiste, esimerkiksi Suomi on ”2 tuntia itään Greenwichista". 

Kesäolut, Panimoravintola Koulu, 
Turun Panimo Oy, Turku 

4,8 %-t., puolitumma ale. Kausiolut valmistunut 
16.05.2011.  
Hana 0,4 l. anniskeluhinta 5,40 e, Ravintolapanimo 
Koulu, Turku.  

Väri on tummahko, ruskean punainen, läpinäkyvä, kirkas. 
Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas, tiheä, kestävä. 
Tuoksu on vaimea, hieman karamellimainen. Suutuntuma 
on kevyt, hyvin hennosti paahteinen. Maku on kevyt, 
laimea, raikas, mallaspohjaltaan ohut. Kuiva heinämäinen 
katkeroisuus tuo erikoista aromia esille. Jälkimaussa on 
tuhtia ominaisuutta ja kokonaisuus nousee 
makeanpuoleiseksi. Helposti juotava kesän kausiolut – 
aivan nimensä mukaisesti. 

. 

. 

. 

Karjala Terva, Hartwall Oy, Lahti, Hki / Heineken Group, Amsterdam, 
Alankomaat  
4,6 %-til., kantavierre 10,5 p-%, katkeroainepitoisuus 18 EBU, väri 13 EBC, vaalea terva-arominen lager. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi  °C.  
Tölkki 0,568 l.; kierrätyslasipullo 0,33 l., vähittäismyyntihinta 2,99 e / 1,89 e.  

Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsas, laskeutuu nopeasti, tiheä, kestävä. 
Tuoksu on tervainen. Suutuntuma on tervainen, tervapastillien tapaan raikas. Maku on melkoisen kevyt, 
tervan arominen, nokinen, nuotiomainen. Tervaisuus säilyty myös jälkimaussa. Kokonaisuus on onnistunut, 
tasapainoinen, helposti juotava. Vahvaan (6,3 %) Karjala Tervaan verrattuna keskiolut onnistuu hyvin. 
Miellyttävä tervainen aromi on vahva myös tässä ja säilyy jälkimakuun saakka. Luonnetta ja runkoa 
vahvassa on toki selvästi enemmän.  

Karjala Terva, Hartwall Oy, Lahti, Hki / Heineken Group, Amsterdam, 
Alankomaat  
6,3 %-til., kantavierre 14,4 p-%, katkeroainepitoisuus 24 EBU, väri 17 EBC, (ALKO: kantavierre 13,5 p-%, 
katkeroainepitoisuus 22 EBU, väri 16,2 EBC), vaalea terva-arominen lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 6-8 
°C.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l., Alkon vähittäismyyntihinta (1,81 e / 6-monipakkaus 10,86 e).  



Väri on vaalea, syvän keltainen, aavistuksen verran 
syvempi kuin keskiolut, kirkas. Vaahto on valkea, runsas, 
paksu, nopeasti laskeutuva, tiheä, kestävä. Tuoksu on 
maltainen, hennosti tervainen. Suutuntuma on pehmeä, 
tasapainoinen, kuiva, terva-arominen, vahva jälkimaku. 
Maku on keskitäyteläinen, hennosti tervainen, kuivahko, 
tasapainoinen, helposti juotava. Oluessa on sopivasti 
luonnetta ja tervainen makuaromi kestää jälkimakuun 
saakka. Valmistusainekset ovat pilsner- ja 
karamellimaltaat, ohra, ohratärkkelys, tanskalaiset 
tervasavuaromiainekset sekä Hallertau- ja Saaz-humalat.  

Karjala Terva sopii nuotiolla käristetyn makkaran, 
savustetun kalan ja lihan kanssa sekä pehmeävetisen 
sisäjärven rannalla olevan savusaunan tunnelmallisissa 
jälkilöylyissä. 

Cannabia, valmistaja Feldschlössen 
Brauerei, Hamminkeln, Nordrein-

Westfalen – Wesel, Saksa; valmistuttaja dupetit Natural Products GmbH, 
Neunkirchen-Richelbach, Saksa 

4,8 %-til., Der Hanftrunk, hamppuolut, vaalea lager –juomasekoitus 52 % Bio-Hanftrunk 

(luomuhamppujuoma), 48 % Biobier (luomuolut)  

Kertalasipullo 0,33 l. Ei tuontia Suomeen. 
Reinheitsgebot on historiaa Saksassa! Nyt siis 
valmistetaan sekoitejuomaolutta jo hampustakin. 
Saksalainen Cannabia on Das Erste Hanfgetränk, 
ensimmäinen hamppuolut. 
Väri on vaalea, keltainen. Vaahto on vitivalkoinen, tiheä, 
keskirunsas, kestävä. Tuoksu on imelän 
karamellimainen, hunajainen, miellyttävä. Suutuntuma on 
hunajamainen, kääntyy nopeasti kuivaksi, pitkä kesto. 
Maku on keskitäyteläinen, parfyymimainen, kuivahko, 
nokkosmainen, lähes polttava. Makuaromit tulevat 
paremmin esille, jos juomaa ei nauti aivan kylmänä. 
Luonteikas, miellyttävä kokonaisuus. Valmistuksessa 
käytetään vettä, ohramallasta, sokeria, hamppua, 
humalaa. 
Erikoisuus maistuu, vaikka ”sekoiteolut” ei – maku-, 
perinne- ja kulttuurisyistä - kovasti kiinnostakaan.  

Vuonna 1994 perustettu dupetit on luonnonmukaisista 
raaka-aineista valmistettuja laillisia hampputuotteita 
markkinoiva saksalaisyritys. Valikoimassa on hajuvesiä, 

keksejä (Cannabisquits), makeisia, voiteita, juomia. Cannabia-hamppuolutjuomaa on valmistettu vuodesta 
1996. 

Feldschlössen Brauerei on Luoteis-Saksassa toimiva vuonna 1852 perustettu panimo.  

Malmgård I.P.A., Malmgårdin Panimo Oy – Malmgårds Bryggeri Ab, Loviisa-

Lovisa 

6,5 %-til., tummahko India Pale Ale, IPA  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e. HOK-Elannon OlutHuone-ryhmän Kuukauden Hanaolut toukokuussa 
2011.  



Väri on puolitumma, punertavan ruskea, läpikuultava, 
samea. Vaahto on valkoinen, tiheä, niukka. Tuoksu on 
raikas, hedelmäinen. Suutuntuma on rapsakan 
katkeroinen, hedelmäinen. Maku on keskitäyteläinen, 
vahvasti katkeroinen, kukkainen, rapsakka, 
apilaketomainen, tasapainoinen, maukas. Mukavan 
maukas ja kestävä jälkimaku. Valmistuksessa käytetään 
viittä humalalajiketta.  

India Pale Ale –tyylin oluet ovat yleistyneet ja 
menestyneet Suomessa viime vuosina hyvin. Useat 
kotimaiset pienpanimot ovat valmistaneet onnistuneita 
IPA-oluita: Stadin Panimo, Plevnan Koskipanimo, Beer 
Hunters, Bruuveri. Malmgårdin Panimo on valmistanut 
myös erikoislaatuisen Alpo's I.P.A.:n (6,5 %) uusimman 
erän helsinkiläiselle One Pint Pubille. ja H.O.D.A.-IPAn 
(3,9 %) Black Door Pubille.   

Stallhagen India Pale Ale, Stallhagen Ab, 

Godby, Finström, Ahvenanmaa 

6,0 %-til., tumma India Pale Ale, pintahiivaolut, IPA. Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC.  

Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta . Hana 0,4 l., anniskeluhinta 6,00 e. Delifox Oy:n Kalaravintolat –ryhmän 
pienpanimohanaolut touko-kesäkuusa 2011.  

Väri on tumma, ruskean punainen, läpikuultava, lähes 
kirkas. Vaahto on valkea, runsas, tasainen, tiheä, 
kestävä. Tuoksu on pehmeän maltainen. Suutuntuma on 
pehmeä, hedelmäinen, maltainen. Maku on täyteläinen, 
hedelmäinen, kuivahko, karkeahko, maukas, 
omintakeinen. Alunperin brittiläiseen IPA-oluttyyliin 
kuuluvaa tuntuvaa humalan katkeroista aromia tästä jää 
kaipaamaan.  

Uutuus-IPA on Stallhagenin kautta aikojen ensimmäinen 
ale eli pintahiivaolut ja toinen vuodenvaihteessa 
julkistetun Baltic Triangle –sarjan tuote, pohjahiivalla 
käytetyn Baltic Porterin (7,0 %) jälkeen. 

Olvi Halko, Oyj Olvi, Iisalmi 

4,5 til-%, kantavierre 10,3 p-%, katkeroaineet 19 EBU, 
väri 26 EBC, vaalea lager.  

Tölkki 0,568 l. pintti, vähittäismyyntihinta 3,40 e. 

Iisalmelaispanimojätti Olvin kesäuutuus vuodelle 2011 on 
ainakin kekseliästä pakkaustaidetta. Halko-oluen pintti-
vetoinen tölkki on kuosiltaan erehdyttävästi koivuhalon 
näköinen, jopa oloinen, mattapinnan ansiosta.  

Halko-oluen väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. 
Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas kaatuessaan 
äänekkäästi lasiin. Poutapilven hattara laskeutuu 
nopeasti ja jää kuplikkaana lasin reunoille. Tuoksu on 
kuivan pehmeä, mesimäinen. Suutuntuma on voimakas, 



luonteikas, kukkamainen tai paremminkin kasvimainen, tuhkainen. Maku on keskitäyteläinen, vahva, 
luonteikas, maltainen, pehmeä, mukaan nousee mukavia maan ja metsän aromeja. Kokonaisuus on helposti 
juotava, kuitenkin erikoinen ja persoonallinen. Lähinnä tulee vertailukohtana mieleen saman valmistajan 
Sandels, tosin Halko vaikuttaa uutuutena jopa luonteikkaammalta.  

Halko sopii nuotiotunnelmaan, ehkä hieman nokiseksi kärähtäneen grilliruuan, makkaroiden, siankyljen ja 
kanansiipien kanssa. Samoin saunomisen rauhallisessa jälkivaiheessa Halko maistuu hienosti. 

Olvi Suomalainen Saunaolut, Olvi Oyj, Iisalmi 

4,7 %-til., kantavierre 10,9 p-%, katkeroainepitoisuus 16 EBU, väri 7,0 EBC, vaalea lager, pastöroimaton.  

Tölkki 0,568 l., vähittäismyyntihinta 3,15 e.  

Keskioluen väri on vaalea, hailakan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, niukka, tiheä, nopeasti haihtuva. 
Tuoksu on raikas, hunajainen, hennosti karamellimainen. Suutuntuma on paksun pehmeä, maltainen, 
hieman makea. Maku on kevyt, raikas, hieman makea, maltainen. Vahvan (5,3 %) version kanssa rinnakkain 
maisteltuna keskiolut jää selvästi maukkauden ja luonteikkuuden suhteen kakkoseksi. 

Olvi Suomalainen Saunaolut, Olvi Oyj, Iisalmi 

5,3 %-til., kantavierre Alkon mittaus: 11,8 p-% (Olvi: 12,4 p-%), katkeroainepitoisuus 12 (18) EBU, väri 8,6 
(7) EBC, vaalea lager, pastöroimaton.  

HUOM! Tuntemattomasta syystä oluen ominaisuudet 
eroavat Alkon ja Olvin ilmoituksissa toisistaan. Tässä 
mainitaan molempien antamat tiedot.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l., (Alkon vähittäismyyntihinnat 
olivat 1,58 e; 6-monipakkaus 9,48 e). 

Väri on vaalea, hailakan keltainen, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, pursuavan runsas, tiheä, tasainen, laskeutuu 
ja haihtuu melko nopeasti. Tuoksu on raikkaan koivuinen, 
kuin vastataitettu tuore vihta. Suutuntuma on pehmeän 
maltainen. Maku on keskitäyteläinen, vahva, pehmeä 
maltainen, luonteikas. Koivuinen aromi saattaa olla 
psykologisten tekijöiden seurausta, mutta miellyttävän 
mukavasti se tulee esille. Suomalaiset Saunaoluet 
valmistuivat kesän kynnyksellä 2010, jolloin Olvi ilmoitti, 
että uutuudet ovat tulleet ”suomalaisten iloksi 
jäädäkseen, kyseessä ei siis ole vain kesäkausituote”. 
Puoli vuotta myöhemmin vahva Saunaolut poistettiin 
Alkon valikoimasta, mitä voi pitää tappiona kotimaisen 

olutkulttuurin kehittämiselle. Tämä vaikuttaa todennäköisesti myös valmistukseen, sillä anniskelujakelu ei 
varmaankaan onnistu tälle tuotteelle. 

High Coast (Höga Kusten), Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå / Kopparbergs 

Bryggeri AB, Kopparberg, Ruotsi 

4,6 %-til., vaalea pohja- ja pintahiivaoluen sekoitus: 60 % lager, 40 % ale.  

Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,25 e. Maahantuoja Oy Kopparberg Finland Ab. 

Tölkkietiketin alaotsikon mukaan ”korkean rannikon” ajatuksena on muodostaa silta lager- ja ale-oluttyyppien 
välillä. Väri on puolitumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, aluksi runsas, laskeutuu nopeasti 



ja pysyy niukkana oluen pinnalla. Tuoksu on pehmeä, hedelmäinen. Suutuntuma on makea, pehmeä, 
luonteikas. Maku on keskitäyteläinen, vahva, maltainen, tupakkamainen, hedelmäinen, aprikoosimainen, 
luumumainen. Jälkimaussa nouseva katkeroisuus kuivattaa kokonaisuutta. Kokonaisuus on miellyttävän 
pehmeä, luonteikas, maukas, moniulotteinen. Sillanrakennus tuntuu varsin onnistuneelta. Pohjahiivaoluen 
raikkaus ja kovuus yhdistyy pintahiivaoluen hedelmäisyyteen ja pehmeyteen. Oluen kypsytys kestää 
kahdeksan viikkoa. Ruotsissa on myös vahva Höga Kusten (5,3 %).  

Sollefteå Bryggeri eli SOBRA perustettiin Västernorrlannin läänissä Uumajan ja Sundsvallin puolivälissä 
sijaitsevaan pikkukaupunkiin vuonna 1857 ja panimomestariksi pyydettiin saksalainen Christoffer August 
Zeunerts. Tätä Zeunertsin kehittämää yhdistelmäolutta on valmistettu jo yli 150 vuotta. Inspiraation lähteenä 
on Sollefteåssa sijaitseva Ångerman-joen silta. Vuonna 2002 Sollefteån panimon osti vuonna 1882 
perustettu eteläruotsalainen Kopparbergs Bryggeri AB. 

Before, during and after Christmas Beer, valmistuttaja: The Evil Twin, Tanska; 

valmistaja: The Farmer's Cabinet, Philadelphia, PA, USA 

10,0 %-til., tumma Imperial India Pale Ale, IPA.  

Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta 10 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu Oy, Hki.  

Väri oin tumma, ruskea, läpinäkymätön, samea. Vaahto on olematon. Tuoksu on voimakas, yrttimäinen, 
yskänlääkemäinen, lakritsainen. Suutuntuma on lakritsainen, salmiakkimainen. Maku on täyteläinen, vahva, 
luonteikas, yrttimäinen, lääkemäinen, hedelmäinen, lakritsainen, lämmittävä.  

Jeppe Jarnit-Bjergso on Mikkellerin panimon Mikkel Borg Bjergsøn 'paha kaksosveli' ja valmistaa oluet 
Yhdysvalloissa.  

Leffe Blonde / Blond, Brouwerij Abbaye Leffe S.A. / N.V., Dinant, Belgia / S.A. 

Interbrew Belgium N.V., Leuven, Belgia 

6,6 %-til., kantavierre 15,4 p-%, katkeroainepitoisuus 16 EBU, väri 14,2 EBC, vaalea pintahiiva-
ale, Abbaye-luostariolut.  

Pullo 0,33 l., Alkon vähittäismyyntihinta 3,33 e. Hanassa olutravintoloissa. Maahantuoja: Oy 
Sinebrychoff Ab / House of Beers. 

  

Väri on vaalea, kullankeltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, pumpulimaisen runsas, pehmeä, 
isojakoinen, kestävä, Tuoksu on vahva, hedelmäinen, makea. Suutuntuma on voimakas, 
hedelmäinen, piristävä. Maku on täyteläinen, pehmeän hedelmäinen, luumua, omenaa, 
sitrustakin, tasapainoinen, luonteikas, juotavuus ehkä yllättävänkin helppo. Vahva, pitkä jälkimaku. 

* Leffe Brune 6,5 %. Alkon vähittäismyyntihinta 3,34 e / 0,33 l. 

Red Ale, The Porterhouse Brewing Co, Dublin, Irlanti  
4,4 %-til., tummahko irish red ale, pintahiivaolut  
Hana 0,5 l./ 0,25 l., vähittäismyyntihinta 6,90 e / 3,80 e. Kalaravintolat –ryhmän Kausihanaolut touko-
kesäkuussa 2011. Maahantuoja Servaali Oy.  

Väri on tummahko, ruskeanpunainen, läpinäkyvä, läheskirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, niukka. Tuoksu 
on kova, maltainen, puumainen, pähkinäinen. Maku on keskitäyteläinen, kovan hedelmäinen, melko kuiva, 
Luonteikas, maukas irlantilainen red ale (punainen pintahiivaolut). Valmistuksessa käytetään vaalea-, 
kristalli- ja suklaamallasta sekä vehnämallasta, Galena-, Nugget- ja East Kent Goldings –humalia. 



HOK-Elannon Vehnäolutviikot 2.-31.5.2011: valikoima 

Vehnäolutviikkojen 12 tuotetta tulevat kahdeksalta valmistajalta kuudesta maasta: Saksa (2/5), Belgia (2/2), 
Hollanti (1/1), Norja (1/2), Yhdysvallat (1/1), Suomi (1/1).  

OLUTVERKON testiryhmä arvioi vehnäoluita  l ä h i a i k 
o i n a !  

SAKSA: Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & 
Co. KG, Donaueschingen / Brau Holding International 
AG, München, Baijeri, Saksa: Fürstenberg Hefe Hell 
5,4 % (0,5 l.); Fürstenberg Hefe Dunkel 5,4 % (0,5 l.); 
Herbsthäuser Brauerei Wunderlich KG, Bad 
Mergentheim, Herbsthausen, Baijeri: Weizen Hell 5,2 
% (0,5 l.); Weizen Dunkel 5,2 % (0,5 l.), Kristall-Weizen 
5,2 % (0,5 l.); 

BELGIA: Brasserie St-Feuillien SA, Le Roeulx: Grisette 
Blanche 5,5 % (0,25 l.); Brasserie Lefebvre s.a., 
Quenast, Wallonia-Brabant: Newton 3,5 % (0,33 l.); 

ALANKOMAAT: Bierbrouwerij de Koningshoeven 
B.V., AJ Tilburg: La Trappe Witte Trappist 5,5 % (0,75 
l.); 

NORJA: Det Kompromissløse Bryggeri as, Nøgne Ø, 
Grimstad: Nøgne Saison 6,5 % (0,5 l.); Nøgne Wit 4,5 % (0,5 l.); 

YHDYSVALLAT: North Coast Brewing Co Inc, Fort Bragg, Kalifornia, Yhdysvallat: Blue Star Wheat 
Beer 4,5 % (0,355 l.); 

SUOMI: Stadin Panimo Oy, Hki: American Wheat 5,3 % (0,33 l.)  

* Kuva: Vehnäolutviikkojen selvästi omituisin tuote on belgialaisesta valko-oluesta (witbier) ja 
omenamehusta valmistettu juomasekoitus Newton (3,5 %). HUOM! HOK-Elannon OlutHuoneiden 
Vehnäolutviikkojen esite kuvaa juomaa nimityksellä "vehnälambic"!!! 

Kapuziner Weissbier mit Hefe, Kulmbacher Brauerei AG, Kulmbach, Baijeri / 

Brau Holding International AG, München, Baijeri, Saksa 

5,4 %, kantavierre 12,5 p-%, vaalea suodattamaton vehnäolut  

Kertalasipullo patenttikorkilla 0,5 l. Anniskeluhinta 6,70 e. Maahantuoja Diamond Beer Oy, Hki. 
Ravintolaklassikko Cella, Hki: Vehnäolutviikot keväällä 2011.  

Mit feiner Hefe. Väri on tummahko, keltaruskea, sameahko. Vaahto on valkoinen, runsas, paksu, tasainen, 
melko kestävä. Tuoksu on makean hedelmäinen, hunajainen, maltainen, sahtimainen. Maku on täyteläinen, 
vahva, maltainen, tasapainoinen, pehmeän hunajainen, toffeemainen, hedelmäinen, banaanimainen, 
appelsiinimainen. Hyvin lähellä sahtimaisia makusävyjä – vahvuutta ja pehmeyttä puutuu.  

Baijerilaisen Kulmbachin panimon tausta ulottuu vuoteen 1846, jolloin ”Kulmbacher Reichelbräu” 
muodostettiin. Runsaan sadan vuoden aikana Reichel osti lukuisia pieniä panimoita. Nykyinen panimoyhtiö 
syntyi vuonna 1996, kun tunnetut merkit EKU (Erste Kulmbacher Actienbrauerei AG, 1872), Mönchshof, 
Reichel ja Sandler yhdistyivät. Viime vuosinakin on pari yhteensulautumista tapahtunut ja oluttuotteet 
jaetaan ryhmiin: Kulmbacher –premium lagerit, Mönschhof –erikoisoluet ja Kapuziner –vehnäoluet. Brau 



Holding International AG on Bayerische Brau Holding –konsernin ja hollantilaisen Heinekenin vuonna 2001 
muodostama kansainvälinen panimojättiläinen. 

König Ludwig Weissbier Hell, König Ludwig GmbH & Co Schlossbräuerei 

Kaltenberg, Fürstenfeldbruck, Baijeri, Saksa 

5,5 %-t., kantavierre 12,6 %, suodattamaton vaalea vehnäolut.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,60 e. Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta 7,00 e. Maahantuoja: Diamond Beer 
Co.  

Väri on vaalea, syvän keltainen, hieman punertava, 
läpikuultava, samea. Vaahto on valkoinen, runsas, 
tasainen, laskeutuu nopeasti. Tuoksu on voimakas, 
maltainen, toffeemainen. Suutuntuma on raikas, 
maltainen, mausteinen. Maku on keskitäyteläinen, 
vahvan luonteikas, maltainen, hedelmäinen, 
omenamainen, banaanimainen, pehmeä, mausteinen, 
kukkamainen.  

Vehnäoluen pulloversio on pullossakäyvä, méthode 
champenoise. Panimon tuotevalikoimaan kuuluu neljä 
vakituista König Ludwig -vehnäolutta (Hell, Dunkel, 
Kristall, Leicht) ja alkoholiton vehnäolut sekä vaalea lager 
König Ludwig Hell ja tumma Dunkel ja Kaltenberg-merkin 
alla neljä laatua. Kolmen kausioluen joukossa on muiden 
muassa ratsastajaolut Ritterbock (9,0 %) ja suvun 
päämiehen nimikko-olut vehnäbock Prinzregent Luitpold 
Weizenbock (8,9 %). Kaltenberg valmistaa myös 
kivennäisvesiä ja limonadeja. Panimon ominaispiirre on 
myös lisenssien luovuttaminen varsinkin itäisen 

Euroopan panimoille. Esimerkiksi Ruotsissa Krönleins Bryggeri AB valmistaa 3,5-prosenttista Kaltenberg-
folksöl-lageria ja Kaltenberg Organic (4,7 %) –luomulageria, joita on näkynyt myös Suomen marketeissa.  

Baijerin pääkaupungin Münchenin lähistöllä sijaisevan Kaltenbergin linnapanimon johtaja on Baijerin prinssi 
Luitpold (s. 1951), joka on Saksaan yhdistyneen Baijerin kuningaskunnan viimeisen hallitsijan Ludwig III:n 
(1913-18, k. 1921) jälkeläinen. Wittelsbach-suku on perustanut ensimmäisen panimonsa jo vuonna 1260 ja 
he ovat olleet mukana 70 baijerilaispanimon toiminnassa. Herttua Wilhelm IV sääti Baijerin puhtauslain 
(Reinheitsgebot) 23.04.1516. Hallitsijasuvulla oli - puhtaussäädöksestä huolimatta - vuoteen 1777 saakka 
yksinoikeus vehnäoluen valmistukseen. Ludwig I (1825-48) aloitti edelleen jatkuvan Oktoberfest-perinteen yli 
200 vuotta sitten vuonna 1810 ja hänen poikansa Ludwig II (1864-86) perusti Weihenstephanin 
panimoyliopiston. Mahtava sukuperinne elää edelleen jatkuvana laadukkaana panimotoimintana. Luitpoldin 
linnapanimo tosin ei ole pääsyt osallistumaan esi-isänsä käynnistämään Oktoberfest-kansanjuhlaan. Niinpä 
Kaltenbergissä onkin omat ritariturnajaiset jokavuotisena kansantapahtumana. 

Edelweiss Snowfresh, Brau Union 

Österreich AG, Hofbräu Kaltenhausen, 

Hallein, Itävalta / Heineken N.V., 

Amsterdam, Alankomaat 

5,0 %-til., kantavierre 12,4 p-%, katkeroainepitoisuus 12 
EBU, väri 10 EBC, vaalea mausteinen, suodattamaton 
vehnäolut, pintahiivaolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 5 
ºC.  



Kertalasipullo kierrekruunukorkilla 0,33 l. Anniskeluhinta 5,50 e. Maahantuoja Oy Hartwall Ab. 

Väri on vaalea, keltainen, läpikuultava, samea. Vaahto on valkoinen, runsas, tiheä, kuplainen, keskikestävä. 
Tuoksu on makea, maltainen, mausteinen. Suutuntuma on raikas, helppo, mehevän mausteinen, puna-
apilankukkamainen. Maku on kevyt, luonteikas, parfyymimäinen, mausteinen, raikas, maukas. Itävaltalainen 
vehnäolut maustetaan glukoosi-fruktoosisiirapilla ja alppiyrtti-esanssilla. Hienosti onnistunut 
baijerilaistyylinen vehnäolut. 

Bellegems Witbier, NV Brouwerij Bockor, Bellegem, Belgia 

5,0 %-til., vaalea vehnäolut, valko-olut, pintahiivaolut, biere blanche  

Kertalasipullo 0,25 l. Anniskeluhinta  6,0 e. Maahantuoja Helsingin Oluttukku Oy.  

Väri on vaalea, keltainen, läpinäkymätön, samea. Vaahto on valkoinen, tiheä, tasainen, melko niukka. 
Tuoksu on kuiva, mausteinen, hedelmäinen, kuivan omenamainen. Suutuntuma on kuiva, mieto, maukas. 
Maku on kevyt, hedelmäinen, omenamainen, sitrusmainen, mausteinen, korianteria, pippuria. 

Hartwall Juhla-Aura, Ravintolapanimo Koulu, Turun Panimo Oy, Turku  

5,2 %-til., vaalea lager. Turun EU:n kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 juhlaolut. Kausiolut.  
Hana 0,4 l., anniskeluhinta 5,50 e. Panimoravintola Koulu, Uusi Apteekki, Turku. 
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 virallinen nimikko-olut on Hartwallin Lahden 
tuotantolaitoksella valmistettu Aura (4,5 %). Hartwall on ryhtynyt yhteistyöhön 
turkulaisen pienpanimon kanssa ja valmistanut myös alkuperäisen, vuoteen 1995 
saakka Kaarinan panimolla tuotetun vahvan Auran reseptillä Juhla-Aura -oluen. 
Juhlauutuus valmistui valikoimaan Auran päivänä 10.03.2011. Olut tarjoillaan vain 
hanassa, hienosta erikoislasista vain kulttuuripääkaupunkivuoden ajan ja vain 
kahdessa turkulaisessa olutravintolassa, Koulussa ja Uudessa Apteekissa. Juhla-
Auran ovat valmistaneet yhteistyössä Lahden Hartwallin panimomestari Mika Mäkelä 
ja Koulun olutmestari Teija Tuovinen-Laiho.  

Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, 
niukka, tiheä, keskikestävä. Tuoksu on maltainen, imelä, 
katkeroinen. Suutuntumassa on häivähdys diasetyyliä – 
joka siis sopii tämäntyylisen pilsiä lähentelevän 
lageroluen ominaisuuksiin. Maku on täyteläinenvahva, 
tuhtirunkoinen, kuiva, hieman kukkainen, katkerinen. 
Lopuksi kuiva katkeroisuus kehittyy makean maltaiseksi 
aromiksi.  

Turun parhaissa olutravintoloissa kierrellessä ei voi olla 
huomaamatta, että Aura on todellakin perusturkulainen 
olutmerkki. Koulun baarimestarin mukaan paikalliset 
olutharrastajat ovat ottaneet Juhla-Auran todella hyvin 
vastaan. Monet muistavat ja muistelevat tyylikkään 
Hartwall-Koulu –olutlasin ääressä alkuperäistä Auraa, 
sen herkullista katkeroisuutta ja maukasta luonteikkuutta. 
Samat ominaisuudet ovat Juhla-Aurassakin kohtalaisen 
hyvin mukana. 

Aura Turku Åbo 2011, Hartwall Oy, Lahti / 

Helsinki / Heineken NV, Hollanti  

4,5 %-t., kantavierre 10,5 p-%, katkeroainepitoisuus 19 EBU, väri 8 EBC, vaalea lager  

Kierrätyslasipullo 0,33 l, vähittäismyyntihinta 1,45 e.  



Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, 
runsas, epätasaisesti kuplainen, keskikestävä. Tuoksu on 
maltainen, vähän makea, lievästi katkeroinen. Suutuntuma on 
pehmeän ja paksun maltainen. Maku on keskitäyteläinen, 
maltainen, pehmeä, raikas, luonteikas, tasapainoinen, maukas. 
Aura katkeroidaan tšekkiläisellä Saaz-humalalla. Hartwallin 
Lahden tuotantolaitoksen valmistama, vahvat turkulaiset perinteet 
omaava Aura-olut on nimitetty Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 
2011 viralliseksi olueksi. Turku on EU:n kulttuuripääkaupunki 
yhdessä Tallinnan kanssa. 

Cobra Premium Lager, Molson Coors Brewing 
Co, Burton-on-Trend, Iso Britannia, 

valmistuttaja Cobra Beer Partnership Ltd, Fulham, Lontoo, Iso Britannia 

5,0 %-til., kantavierre 11,3 p-%, katkeroainepitoisuus 17 EBU, väri 9,3 EBC, vaalea lager, maissiolut. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi 6-8 °C.   
Kierrätyslasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 6,50 e. Maahantuoja Lasso Drinks / Mercantem Oy, Hki. 
Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, pienikuplainen, haihtuu nopeasti kokonaan 
pois. Tuoksu on maltainen, hennosti makea. Suutuntuma on miedohko, kukkainen, karvas. Maku on 
melkoisen kevyt, maltainen, bensiininarominen, helposti juotava. Jälkimaussa nousee karvaisuus esille.  

Intialaisperäinen Cobra sopii vahvasti maustetun itämaisen ruuan kanssa hyvin.  

Mythos, Mythos Brewery SA, Sindos Tessaloniki, Keikka / Carlsberg Group, 

Kööpenhamina, Tanska 

4,7 %-til., vaalea lager, Hellenic Lager Beer  

Kertalasipullo 0,33 l. Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab.  

Saksalainen Henninger Brau Frankfurtista perusti Henninger Hellas S.A. –panimon vuonna 1968. 
Ensimmäinen Helleeni-olut, Mythos, valmistui markkinoille vuonna 1997 ja panimon nimeksi muutettiin 
Mythos-panimo vuonna 2000. Nykyisin Kreikan toiseksi suurin panimo on kuulunut tanskalaiseen Carlsberg-
konserniin vuodesta 2008.  

Mythos on kansainvälisen luokan tasapainoinen, raikas ja hieman makea vaalea lager. Oluen alkuperäinen 
alkoholipitoisuus on 5,0 %-til., mutta Suomessa markkinoidaan päivittäistavarakauppaan sopivaa versiota. 

Koff Lite, Sinebrychoff Oy, Kerava / Carlsberg Breweries AS, Tanska  
4,4 %-til., kantavierre 7,8 % Pl, katkeroainepitoisuus 18 EBU, väri 8 EBC, energia 28 kcal / 116 kJ, proteiini 
0,2 g, hiilihydraatit 0,3 g, rasva 0 g / 100 ml, vaalea lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi 4-6 °C.  
Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 1,95 e.  
Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, niukka. Tuoksu on maltainen, hieman makea. 
Suutuntuma on kevyt, maltainen. Maku on kevyt, vaisu, neutraali, hennosti maltainen ja hunajaisen makea. 
Lite (light – kevyt) on ollut Koffin tuotannossa vuodesta 2008. Nyt kevytolut näyttää saaneen pari pykälää 
lisää vahvuutta kaikissa arvoissa. Aiemmin alkoholipitoisuus oli 4,2 %-til. ja katkerot 16 EBU. Kevyt Koff Lite 
ei oikein tunnu sopivan mihinkään tarkoitukseen – paitsi tietysti kevyttä mallasjuomaa etsittäessä. 

Leikeim Original Steinbier, Brauerei Andreas Leikeim GmbH & Co KG, 

Altenkunstadt, Franken, Baijeri, Saksa 

5,8 %-til., kantavierre 12,8 p-%, puolitumma täysmallasolut, kiviolut.  

Kertalasipullo patenttikorkilla 0,5 l. Anniskeluhinta 8,20 e. Maahantuoja: Eikan Pub, Järvenpää.  



© Kuva: J.T. Laakso  

Väri on puolitumma, punertavan ruskea, 
läpinäkymätön, samea. Vaahto on valkea, 
tiheäkuplainen, niukka, nopeasti haihtuva. Tuoksu on 
hennosti makean karamellimainen. Suutuntuma on 
raikas, pehmeä, hedelmäinen. Maku on 
keskitäyteläinen, maltainen, paahteinen, hennosti 
savumainen. Panimo käyttää Spalt- ja Hallertau–
humalia sekä omia hiivakantoja, joita puhtauden 
vuoksi käytetään aina vain yhden kerran.  

Saksalainen ProBier-klubi nimesi Steinbierin Vuoden 
Olueksi 2010.  

Kiviolut on ikivanha oluttyyppi ajalta, jolloin 
valmistusastiat olivat puisia saaveja ja altaita. 
Kiuaskivien kokoiset kivet (esimerkiksi graniittia) 
kuumennetaan avotulessa tosi korkeaan lämpötilaan, 
jopa 1000 C-asteeseen. Kuumennetut kivet asetellaan 
olutvierteen sekaan, jolloin osa maltaasta sokeroituu 
kivien pinnalle. Kivet laitetaan käymisen jälkeen 
takaisin oluen sekaan. Tuloksena on makeita, 
paahteisia ja savuisia aromeja.  

Johann Leikeim perusti Baijerin Frankenissa, 
Bambergin ja Bayreuthin välissä sijaitsevan 
perhepanimon vuonna 1887. Nyt johdossa on viides 
sukupolvi: Christine, Andreas ja Ulrich Leikeim. 
Kiviolut, Steinbier on todella harvinainen saksalainen, 
baijerilainen erikoisuus, jota Leikeimin panimo edustaa 
lähes yksinään. Etiketin mukaan olut on leimattu 
"Main-Jura-Natur“ –tuotteeksi, Main-joen yläjuoksun 
alueelliseksi erikoisuudeksi. Suomessa on aiemmin 
tunnettu Alkonkin valkoimissa ollut Rauchenfelder 
Steinbier (4,9 %, Privatbrauerei Franz Joseph Sailer, 
Marktoberdorf, Baijeri, Saksa), jonka valmistaja kuitenkin suljettiin vuonna 2004. Itävallan Salzburgissa 
Brauerei Gusswerk on valmistanut vuodesta 2009 alkaen biodynaamista kiviolutta paikalliselle Urbankeller-
ravintolalle. Urbankeller’s Steinbier (5,5 %) palkittiin heti syksyllä 2009 itävaltalaisen BierIG:n palkinnolla. 
Kivilämmitysperinnettä edustaa myös suomalainen Maatilapanimo Hollolan Hirvi, joka valmistaa Kivisahtia 
perinteisiä menetelmiä kunnioittaen.  

Mufloni Single Hop Simcoe, Ravintolapanimo Beer Hunter’s Ky, Pori 

3,5 %-til., kantavierre 9 p-%, katkeroainepitoisuus noin 
40-50 IBU, tummahko bitter ale, pintahiivaolut.  

Hana 0,4 l. Anniskeluhinta 7,00 e. Kertalasipullo 0,33 l, 
vähittäismyyntihinta 5,29 e. (hana, 08.04.2011; HBF - 
Helsingin Olutfestivaali, Hki)  

Väri on puolitumma, läpikuultava, samea. Vaahto on 
valkoinen, tiheä, melko niukka. Tuoksu on kukkaisen 
katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, kuivan 
katkeroinen, toffeemainen, hedelmäinen, kuivattua 
luumua. Katkerointiin käytetty amerikkalainen Simcoe-



humala on voimakas, pölyisen heinämäinen ja samalla pehmeä.  

Mufloni Single Hop Simcoe valittiin tänään (8.4.2011) Helsingin Olutfestivaalilla Vuoden Olueksi 2011.  

. 

. 

Bayreuther Bio-Weisse, Brauerei Gebrüder 

Maisel KG, Bayreuth, Baijeri, Saksa 

5,0 %-til., kantavierre p-%, naturtrüb, vaalea 
suodattamaton vehnäolut, valmistettu luonnonmukaisesti 
tuotetuista raaka-aineista.  

Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta 8 e. Maahantuoja 
Helsingin Olutfestivaali Oy. (HBF, 8.4.2011)  

Väri on vaalea, syvän keltainen, hieman samea, 
läpinäkyvä. Vaahto on vitivalkoinen, runsas, epätasainen, 
kestävä. Tuoksu on imelän maltainen, hedelmäinen, 
hennosti mausteinen. Maku on keskitäyteläinen, 
maltainen, makean hunajainen, banaanimainen, 
mausteinen, neilikkamainen, tasapainoinen, luonteikas, 
tyylikäs. Juotavuudeltaan helppo. Baijerilainen 
vehnäoluttyyli parhaimmillaan – ja Bio-Weisse on vielä 
valmistettu luontoa kunnioittaen ja arvostaen. Maisel-
veljesten panimo on perustettu vasta 2007 ja luomu-
vehnä on panimon ainoa tuote. Tavoitteena on, että 

jokainen pullo pystyy todistamaan, että tähtäin on „korkealuokkaisessa laadussa, ei valtavien „massojen“ 
kulutuksessa – „nicht Masse sondern Klasse“. Bio-Weisse on saanut Saksan Maatalousyhdistyksen (DLG) 
kultamitalin neljänä vuonna peräkkäin. 

Maibock – Helles Bockbier, Privatbrauerei Höss – Brau- und Vertriebs GmbH & 

Co KG, Sonthofen, Baijeri, Saksa 

6,5 %-til., kantavierre 16,5 ºPlato, katkeroainepitoisuus EBU, väri  EBC, vaalea pohjahiivaolut, 
bock. Kevään kausiolut Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-15 ºC.  

Kertalasipullo patenttikorkilla 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e. Maahantuoja Lasso Drinks / 
Mercantem Oy, Hki.  

Väri on vaalea, syvän keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, niukka. Tuoksu on voimakas, 
maltainen, makea, pehmeän hunajainen. Suutuntuma on vahva, paksu, hedelmäinen. Maku on 
täyteläinen, paksu, maltainen, hedelmäinen, aprikoosimainen, luumumainen, makeahko, 
mausteinen, heinämäinen katkeroinen makuaromi vilahtaa lopussa. Helposti juotava, luonteikas, 
maukas, tyylin ja alppialueiden saksalaisuuden tunnistaa helposti. 

. 

Alpo's IPA, Malmgårdin Panimo Oy – Malmgårds Bryggeri Ab, Loviisa 

6,5 %-til., kantavierre 16,5 p-%, katkeroainepitoisuus 100 EBU, väri 10 EBC, vaalea suodattamaton 
pintahiivaolut, ale  



Hana pint (0,568 l), anniskeluhinta 7,50 e; 1/2 pint 5,50 e. Saatavissa ainoastaan One Pint Pub, Ruoholahti, 
Hki. (valmistunut 30.03.2011. Alpon IPA:n 10. tuotantoerä)  

Väri on puolitumma, punaisen ruskea, hieman samea. 
Vaahto on valkoinen, niukka, kuplainen, tasainen, 
kestävä. Tuoksu on raikas, metallinen. Suutuntuma on 
katkeroinen, hedelmäinen, raikas, toffeinen, 
pitkäkestoinen. Maku on täyteläinen, raikas, kukkainen, 
rapsakan katkeroinen, hedelmäinen.  

Katkeroisuus: raikas, kuiva, kukkainen, rapsakka. 
Hedelmäisyys: paksu, pehmeä, aprikoosimainen, 
päärynämäinen. Jälkimaku: kuiva, karkea, todella upean 
pitkäkestoinen. Kokonaisuus: luonteikas, maukas, 
melkoisen tasapainoinen.  

Alpo’s IPA:n 30.03.2011 valmistunut uusi tuotantoerä on 
pantu Malmgårdin Panimossa. Lähes kaksi vuotta 
aikaisemmin, toukokuussa 2009 valmistunut edellinen 
tuotantoerä tehtiin Savonniemen Oluttehtaalla 
Savonlinnan Huvilassa. Vuosien saatossa 
olutravintoloiden valikoimiin on tullut runsaasti vahvasti 
katkeroituja India Pale Ale –tyylin oluita. One Pint Pubin 

ravintoloitsija Markku Korhosen ideoima Alpo’s IPA on pitkän tauon aikana jäänyt vähän jalkoihin. 

Cascade Weizen, Karhupanimo, Pori / Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg 

Group, Kööpenhamina, Tanska  

5,4 %-til., kantavierre  ºPlato, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, vaalea pintahiivaolut, vehnäolut.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,90 e; 0,25 l. – 3,50 e. HOK-Elannon OlutHuone -ryhmän pienpanimo-olut huhti-
toukokuussa 2011, Hki, Espoo, Hyvinkää. 

Väri on puolitumma, hennosti punertavan ruskea, läpinäkymättömän samea. Vahto on valkoinen, nousee 
keskirunsaana, haihtuu nopeasti jääden pitsimäisinä kuvioina lasin reunoille ja ohuena ehyenä pintana oluen 
päälle. Tuoksu on maltainen mausteinen, toffeemainen. Suutuntuma on raikas, hedelmäinen, pippurimainen. 
Maku on täyteläinen, kuiva, katkeroinen, hedelmäinen, luumumainen, mausteinen. Onnistunut 
baijerilaistyylinen bvehnäolut, joka on aromatisoitu amerikkalaisella Cascade-humalalla. 

Coyet Ale, Suomenlinnan Panimo / Bitter B Oy, Hki  

4,5 %, puolitumma pintahiivaolut, ale. Käsityönä valmistettu täysmallasolut.  

Hanassa 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e, HOK-Elannon Kuukauden Hanaolut huhtikuussa 2011; hanassa 
Ravintola Suomenlinnan Panimo 0,4 l. - 5,60 e.  

Väri on puolitumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto 
on valkoinen, niukka, tiheä. Tuoksu on tuhdin maltainen, 
katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, 
hedelmäinen, aprikoosimainen, pehmeä, luonteikas. 
paahteinen, tasapainoinen, hienostuneen tyylikäs, 
samettisen pehmeä, tasapainoinen, juotavuudeltaan 
helppo. Valmistuksessa käytetään pilsner- ale- ja 
karamellimallasta. Perinteisesti käsityönä valmistetun 
täysmallasoluen nimen taustalla on sotasankari Henrik 
Gideon Coyet (1725-74), jonka mukaan Suomenlinnan 



päällikkö, sotamarsalkka Augustin Ehrensvärd (1710-72) nimesi osan linnoituksesta. 

Viskiportteri, Panimo & Tislaamo 

Teerenpeli, Lahti / Teerenpeli-Yhtiöt Oy, 

Lahti 

10,0 %-til., puutynnyrissä kypsytetty musta portteri. 
Saatavuus Teerenpeli-ravintoloissa maaliskuusta alkaen 
2011.  

Hana 0,1 l., anniskeluhinta 4,00 e. Ravintola Teerenpeli, 
Hki. 

Väri on hyvin tumma ruskea, läpinäkymätön. Lähes 
vaahdoton. Tuoksu on lakritsainen, salmiakkimainen, 
yrttinen. Suutuntuma on paksu, maltainen, lakritsainen. 
Maku on täyteläinen, lakritsainen, vahva, makeahko, 
pehmeän hedelmäinen, luumumainen, pitkäkestoinen, 
loppua kohden tammisen viskitynnyrit antama lämmittävä 
aromi nousee esille. Kokonaisuuden vaimeus, vaisuus 
yllättää vai lieneekö se tasapainoisuutta. Jälkimaku 
lämmittää miellyttävästi.  

Koffin Portteri –asteikolla 93 / 100.  

Luomu Leevi, Panimo & Tislaamo Teerenpeli, Lahti / Teerenpeli-Yhtiöt Oy, Lahti 

4,7 %-til., vaalea lager, valmistettu luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista.  

Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 3,29 e. Hana 0,4 l., anniskeluhinta 5,80 e. Ravintola Teerenpeli, 
Hki. (.2011)  

  

Vahvan Luomun (5,0 %, Alkossa 3,33 e) keskiolutvahvuinen versio on talven 2011 uutuus.  

Fingerpori IV, Koskipanimo Oy, Tampere 

5,2 %-til., vaalea lager, täysmallasolut.  

Hana 0,5 l.,  e; 0,33 l.  e; 0,25 l.  e. Panimoravintola Plevna, Oluthuone Panimomestari, Oluthuone 
Esplanadi, Tre. Helsinki: Olutravintola Pikkulintu; 6,90 e, HOK-Elannon OlutHuone –ryhmä, Pivnice 
Hadanka, Hki.  

Väri on tummahko, punertavan ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, 
niukka, tiheä. Tuoksu on maltainen, katkeroinen, hieman diasetyylimäinen. 
Suutuntuma on hennosti diasetyylimäinen, kuivan katkeroinen, houkuttelevan 
kiinnostava. Maku on keskitäyteläinen, pehmeän maltainen, makea vivahde 
piipahtaa alussa, mutta kuiva heinämäinen katkeroisuus nousee pian vallitsevaksi 
makuaromiksi. Kokonaisuus on varsin tukeva, tasapainoinen ja maukas, 
juotavuudeltaan miellyttävä ja lähes helppo. Tunnistettavan ”plevnamainen” 
lagerolut.  

Fingerpori IV on oikeastaan Fingerporin Panimon tuote, joka juhlistaa 
sarjakuvataiteilija Pertti Jarlan uutta sarjakuva-albumia Fingerpori IV (Arktinen Banaani 2011). Tampereella 



järjestetään Tampere Kuplii! –sarjakuvafestivaali huhtikuun alussa. Perjantaina 8.4. on osana festivaalia 
toinen perinteinen Fingerporijazz Panimoravintola Plevnassa. Plevnassa ja Oluthuone Esplanadissa on 
tarjolla myös Fingerfood-mený 4.-17.4.2011.  

Helsingissä Fingerpori IV on saatavilla HOK-Elannon OlutHuoneiden pienpanimohanassa rajoitetusti sekä 
eräissä muissa olutravintoloissa.  

Old Foghorn Barleywine Style Ale, Anchor Brewing Company, San Francisco, 

Kalifornia, USA 

8,8 %-til., tumma pintahiivaolut, ale, kuivahumaloitu englantilaistyylinen barley wine. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 13 °C.  

Kertalasipullo 0,355 l. Anniskeluhinta 7,20 e. Alkon 
vähittäismyyntihinta 4,61 e (Arkadian myymälä). 
Maahantuoja Servaali Oy.  

Väri on tummahko, punaruskea, läpinäkyvä. Vaahto on 
ruskea, nousee runsaana, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille, tiheä, niukahko. Tuoksu on havumaisen raikas, 
katkeroinen. Suutuntuma on karhean karamellimainen, 
hedelmäinen, voimakas. Maku on täyteläinen, paksun 
makea, hedelmäinen, luumumainen, tuoreiden 
havunneulasten tapaan raikas ja pihkainen. Olut 
kuivahumaloidaan amerikkalaisilla Cascade-humalilla. 
Englantilaistyylinen barley wine on ollut ankkuripanimon 
tuotannossa vuodesta 1975. Maukas ja luonteikas vahva 
olut sopii jälkiruuaksi ja rahoittavaksi lasilliseksi illan 
päätteeksi ennen nukkumaan menoa. 

Keisari Luomu, Nokian Panimo Oy, Nokia  

4,5 %-til., kantavierre 10,6 p-%, katkeroainepitoisuus 26 EBU, väri 9 EBC, vaalea suodattamaton lager, pils-
tyylinen täysmallasolut. Valmistettu luonnonmukaisesti kasvatetuista raaka-aineista. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi  °C.  

Kertalasipullo 0,33 l. Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,15 e / 2,39 e. Hanassa olutravintoloissa 0,5 l., 
anniskeluhinta 6,00 e.  

Nokian Panimon uutuusolut syksyltä 2010 valittiin Vuoden Luomutuotteeksi 2011 Luomuliiton 
Luomupäivässä (23.03.2011). OLUTVERKON raati testasi Keisari Luomun heti seuraavana 
päivänä pakkausversiona lasipullo.  

Väri on vaalea, vahvan keltainen, samea. Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas, tasainen, 
nopeasti haihtuva, viipyen hentoisina helminä pinnan reunoilla. Tuoksu on raikas, maltainen, 
hedelmäinen, hennosti toffeemainen. Suutuntuma on hieman vetinen, karhean karamellimainen, 
hieman katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, ruohomainen, kuiva, tasapainoinen, 
helposti juotava, maukas. Kokonaisuudessa on selvästi vehnäolutmaisia piirteitä. 
Suodattamaton pohjahiiva-lager on saksalaisen olutkulttuurin alueella tunnettu nimityksellä 
Kellerbier, ’kellariolut’. Hienoille esikuvilleen Luomu-Keisari ei vielä pärjää, mutta on laajan 
saatavuutensa ja luonnonmukaisesti tuotettujen raaka-aineiden ansiosta ehdottomasti tärkeä 
lisä suomalaiseen oluttuotantoon. Ja ansaitsee kaikki kiitokset.  

Keisari Luomun valmistuksessa käytetään kotimaisesta luomuohrasta valmistettuja maltaita sekä saksalaisia 
Perle- ja Hallertauer Tradition –luomuhumalia. Nokian Panimon hiiva perustuu maailman vanhimman 
panimon, vuodesta 1040 toimineen baijerilaisen Weihenstephanerin hiivakantaan, jolla on myös 
luomutodistus. Olueen lisätään hapettumisenestoainetta (E300). Energiasisältö on 30,8 kcal / 100 ml. 



H.O.D.A., Malmgårdin Panimo Oy – Malmgårds Bryggeri Ab, Loviisa / 
Lovisa; valmistuttaja Black Door Olutravintola, Hki / Delifox Ravintolat Oy 

3,9 %-til., katkeroainepitoisuus 100 EBU, vaalea bitter, tynnyrissä kypsyvä real ale. 
Hana 0,568 l., anniskeluhinta 7,00 e (real ale). Saatavana ainoastaan Black Door Olutravintolassa, Hki, 
tynnyri- ja rajoitetusti (kolme caskia) käsipumppuhana-astioituna. Kertalasipullo 0,5 l., vähittäismyyntihinta 
4,35 e. (Black Door Public House, Hki, 18.03.2011).  

Väri on vaalea, oljenkeltainen, lähes kirkas. Vaahto on valkoinen, kuplikas, 
tasainen, kestävä. Tuoksu on voimakas, kukkaisen katkeroinen. Suutuntuma 
on apilamainen, raikas, kuiva, luonteikas. Maku on keskitäyteläinen, vahvan 
luonteikas, tasapainoinen, vahvasti katkeroinen, karhea, kuiva, 
hedelmäinen: hapantumispisteessä olevaa mehutonta appelsiinia. Pitkä, 
kuiva jälkimaku. Kokonaisuus on erittäin onnistunut. Mietokin olut saattaa 
siis olla vahvaa – luonteeltaan ja maultaan! Helsinkiläispubin kotimaisessa 
pienpanimossa valmistuttama olut vahvistaa kekseliään vertauksen: 
Englannnissa juodaan oluttyyliä ja laatua, Suomessa juodaan prosentteja.  

H.O.D.A. valmistetaan pilsner- ja karamellimaltaista, humalalajikkeet ovat 
First Gold, Tomahawk ja Styrian Golding. H.O.D.A. (Hop OverDose Ale - 
Yliannos humalaa) valmistettiin ensimmäisen kerran Black Door –

olutravintolalle maaliskuussa 2008 Malmgårdin edeltäjässä, silloisessa Savonniemen Oluttehtaan 
Huvila-ravintolapanimossa. Vuoden kuluttua talvella (2009) HODA tuli myös pullotettuna 
kauppoihin.  

Corsto Maltainen, Karhupanimo, Pori / Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg 

Group, Kööpenhamina, Tanska 

5,9 %-til., kantavierre  ºPlato, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, puolitumma pintahiivaolut, pale ale.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,90 e; 0,25 l. – 3,50 e. HOK-Elannon William K. -ryhmän tilausvalikoima, Hki, 
Espoo, Hyvinkää. (09.03.2011)  

Väri on tummahko, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on 
rapsakan katkeroinen. Suutuntuma on pehmeän maltainen, vahvan luonteikas. Maku on täyteläinen, 
kukkaisen katkeroinen, pehmeä, maltainen, hedelmäinen, aprikoosimainen, luumumainen, maukas, lievästi 
toffeemainen. Kuiva jälkimaku.  

* Hana 0,5 l. - 6,90 e. (09.03.2011)  

Väri on puolitumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkoinen, niukka, tiheä. Tuoksu on makean 
kukkainen, raikas. Suutuntuma on tuhti, maltainen, pehmeä, voimakas. Maku on täyteläinen, tuhdin 
maltainen, pehmeä, toffeemainen, hedelmäinen, kypsän päärynämäinen, luumumainen. Jälkimaku on kuivan 
katkeroinen, makeat, kukkaiset, apilamaiset elementit väistyvät. Hieno kokonaisuus.  

William K. –OlutHuoneiden nimikkotuotteen nimi tulee italialaisen sarjakuvataitelija Hugo Prattin (1927-85) 
sarjakuvahahmosta Corto Maltese (”Lyhyt Maltalainen”). Fiikka Forsmanin näytelmäsovitus Corto Maltesen 
seikkailut valmistuu helsinkiläiseen Q-teatteriin 17.02.2011 nimiroolissa Tommi Korpela. Esitykset jatkuvat 
20.5. saakka.  

Lue lisää Corsto Maltainen oluesta ja teatteriesityksestä.  

Corto Maltese -albumeja julkaistiin vuosina 1967-88 kahdeksan pitkää ja parikymmentä lyhyttä kertomusta, 
jotka edustavat aikuisille suunnattua vakavanhenkistä sarjakuvaa. Uusin suomennos on julkaistu 
joulukuussa 2010: Herra presidentin voodoo. Asiantuntijat sijoittavat Corto Maltesen alan klassikkojen 
joukkoon. 

http://olutverkko.wordpress.com/2011/02/18/corsto-maltainen-valmiina-corto-maltesen-kyytipojaksi/


Perhon Kevätolut, Ravintolakoulu Perhon 

Panimo, Haaga Instituutti, Hki 

6,5 %-til., kantavierre 13,5 p-%, tumma mausteinen 
pintahiivaolut, ale  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 5,00 e; 0,25 l. - 2,50 e. 
Saatavilla Perhon ravintola, Hki. 

Väri on tumma, ruskean punainen, heikosti läpikuultava, 
kirkas. Vaahto on valkea, pursuavan runsas lasiin 
laskettaessa, tiheä, niukahko. Tuoksu on maltainen, 
mausteinen, makeahko. Maku on täyteläinen, maltainen, 
paksu, pehmeä, mausteinen, hunajainen, 
korianterimainen. Sopii ruokapöydässä tuhtien 
liharuokien ja vaikkapa pääsiäislampaan kanssa. Perhon 
Kevätolut maustetaan hunajalla ja korianterilla. 

Kievari Savuruis, Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

7,0 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, 
väri  EBC, täysmallasolut, tumma pohjahiivaolut, lager. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC.  
Hanassa 0,5 l., anniskeluhinta 6,90 e. HOK-Elannon 
OlutHuone -ryhmän Suomalainen Pienpanimohanatuote 
tammi-maaliskuussa 2011. Kertalasipullo(?) 
repäisykorkilla 0,5 l. 

Väri on tumma, punainen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on 
ruskea, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. 
Tuoksu on savuinen, maltainen. Suutuntuma on 
kirpsakan savuinen, palvatun lihan aromia aavistuksen 
verran. Maku on täyteläinen, maltainen, paahteinen, 
savuinen. Savuruis on hyvin onnistunut, tasapainoinen 
oluterikoisuus. Tuo mieleen Suuren Esikuvansa 
Schlenkerlan Rauchbierin Saksan Bambergistä. Oluen 
pyökkisavussa kuivatut maltaat on tuotu Schlenkerlan 
Heller-panimon omalta mallastamolta. Katkerointiin 
käytetään Cascade-humalaa. 

  

Prykmestar Savukataja, Vakka-Suomen 
Panimo Oy, Uusikaupunki 

9,0 %-til., kantavierre 19,7 p-%, katkeroainepitoisuus 30 
EBU,väri 60 EBC, tumma pohjahiivaolut, savuolut.  
Kertalasipullo 0,5 l., Alkon vähittäismyyntihinta 6,76 e. 
Anniskeluhinta olutravintoloissa 8,50 e.  

Väri on tumma, punainen, läpinäkuultava. Vaahto on 
valkea, runsas, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, 
kestävä. Tuoksu on savuinen, sekava. Suutuntuma on 
imelä, savuinen. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, 
savuinen, yrttimäinen, imelän makea, tasapainoinen. 
Jälkimaku kuivuu ja nostaa katajan aromeja hennosti 



esille. Savukataja on HBF:n Vuoden Olut 2009. Mestarillinen oluterikoisuus on jälleen saatavilla Alkossa 
rajoitetusti. 

Prykmestar Savu, Vakka-Suomen Panimo Oy, Uusikaupunki  
5,5 %-til., kantavierre 14,3 p-%, katkeroainepitoisuus 33 EBU,väri 120 EBC, tumma 
täysmallasolut, pohjahiivalager, savuolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-11 ºC.  
Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta olutravintoloissa 7,50 e. 

Väri on tumma, ruskea, läpinäkymätön. Vaahto on valkea, niukka, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille, kestävä. Tuoksu on savuinen, palvikinkkumainen. Suutuntuma on makeahko, 
savuinen. Maku on täyteläinen, maltainen, savuinen, paahteinen, lakritsainen, tasapainoinen, 
juotavuudeltaan melkoisen helppo, yllättävästikin. Jälkimaku seuraa mukana miellyttävän 
savuisena ja pitkään. Prykmestar Savu oli pitkään saatavilla myös Alkosta, mutta on pudonnut 
talvella 2011 pois valikoimasta.. 

  

. 

Zatec tmave, Stadin Panimo Oy, Helsinki 

4,7 %-til., kantavierre  %, katkeroainepitoisuus  IBU, tumma, suodattamaton ja pastöroimaton pohjahiivaolut, 
lager, täysmallasolut.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,60 e.  

Väri on tumma, ruskea, läpikuultava, samea. Vaahto on valkea, tasainen, kestävä. Tuoksu on maltainen, 
hennosti paahteinen. Maku on täyteläinen, paksu, imelän makea, paahteinen, kaipaa vahvempaa 
katkeroisuutta, varsinkin nimen vuoksi – Zatec (Saaz) on monien panimomestareiden mielestä maailman 
paras humala! Tšekkiläisten tummien lager-oluiden veroinen tämä kotimainen versio ei ole, läheskään.  

Ahtanum American Pale Ale, Stadin Panimo Oy, Helsinki 

5,3 %-til., kantavierre  %, katkeroainepitoisuus  IBU, suodattamaton ja pastöroimaton pintahiivaolut, pale ale, 
täysmallasolut.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,90 e.  

Väri on tumma, punertavan ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsas, tiheä, tasainen, 
kestävä. Tuoksu on maltainen, kukkainen, raikas. Suutuntuma on raikas, keksimäinen, karamellimäinen. 
Maku on kevyehkö, raikas, vetisen hedelmäinen, karambola- eli tähtihedelmämäinen. Maukas kevätolut. 
Ahtanum aromihumala on kotoisin Yakiman laaksosta USA:sta. 

Stadin Lager, Stadin Panimo Oy, Helsinki 

5,3 %-til., kantavierre 13,5 %, katkeroainepitoisuus 60 IBU, suodattamaton ja pastöroimaton pohjahiivaolut, 
lager, täysmallasolut.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e; 0,33 l. – 5,50 e.  

Väri on puolitumma, ruskea, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsas, nopeasti haihtuva, tiheä. Tuoksu on 
maltainen, katkeroinen. Maku on keskitäyteläinen, vahvasti katkeroinen, pehmeän maltainen, luonteikas, 
maukas. Kuivahumalointiin käytetään amerikkalaisia käpyhumalia. 



Kiinnostavan raikas kevätolut Stadin Lager on uuden helsinkiläisen Gastropub Stone'sin hanavalikoimassa. 
18.2.-18.4.2011 Stone'sissa kaikki hanatuotteet maksavat 4,50 e / tuoppi (0,33 l. / 0,4 l. / 0,5 l. tai 0,568 l.).  

Mufloni Stout III, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila ja Pori 
4,7 %-til., kantavierre , katkeroainepitoisuus 45 EBU, väri 107 EBC, tumma suodattamaton 
pintahiivaolut, kuiva stout. Vieraileva oluentekijä ja reseptin kehittäjä Mika Heikkinen, 
Ravintolapanimo Beer Hunter’s, Pori  
Kierrätyslasipullo repäisykorkilla 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 2,39 e. (testipäivä 16.03.2011, PE-
päivä 10.01.2010)  
Vielä löytyi testiryhmälle yli vuosi sitten ”vanhentuneita” Mufloni Stout –pulloja. Väri on musta, 
läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, tiheä, haihtuu melko nopeasti lähes kokonaan jättäen kuitenkin 
hentoista pitsikiuviota lasin reunoille. Tuoksu on vahvan lakritsainen, paahteinen. Suutuntumassa 
hieman vihannesmaisuutta, Laitilan tapaan. Maku on lähes täyteläinen, paahteinen, kahvimainen, 
kuiva, katkeroinen. Humalalajikkeet ovat saksalainen Hallertau ja amerikkalainen Cascade. 
Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan ”Yhteistyössä on voimamme” –olutsarjan ensimmäinen tuote 
valmistui heinäkuussa 2009.  

Koffin Portteri –asteikolla 92 / 100. 

Juhla Aura, valmistuttaja Oy Hartwall Ab, Hki / Heineken Group, Alankomaat; 

valmistaja Turun Panimo Oy, Koulu, Turku 

5,2 %-til., vaalea lager  

Hanassa 0,5 l., anniskeluhinta e. Panimoravintola Koulu, Turku, Uusi Apteekki, 
Turku.  

EU:n kulttuuripääkaupunkivuoden juhlaolut on tarjolla Turussa vuoden 2011 
ajan. Juhla Aura on julkistettu Auran päivänä 10.03.2011. Tuotteen kehittelystä 
vastaavat Hartwallin panimomestari Mika Mäkelä ja Tuyrn Panimon olutmestari 
Teija Tuovinen-Laiho.  

Lue Auran Panimon perinteestä Turussa ja Kaarinassa.  

Olutarvio  t u l o s s a !  

Chili Tripel, Midtfyns Bryghus A/S, Broby, Tanska 

9,2 %-til., puolitumma pintahiivaolut, belgialaistyylinen tripel ale. Pullossakäyvä. Suositus tarjoilulämpötilaksi 
10-14 ºC.  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 10 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu Oy, Hki  

Väri on puolitumma, ruskea, lapinäkyvä, kirkas. Vaahto 
on valkea, pursuavan runsas, tiheä, tasainen, kestävä. 
Tuoksu on voimakas, hedelmäinen, luumumainen. 
Suutuntuma on vahva, hedelmäinen, raikas. Maku on 
täyteläinen, vahva, lämmittävä alkoholi pysyy juuri ja juuri 
oluen muiden ominaisuuksien peitossa, hedelmäinen, 
pehmeiden tummien hedelmien luumun, päärynän, 
aprikoosin makuaromeita, maltainen, mausteinen. 
Chilipippurin ’tulinen’ polte nousee mukavana, lämpimänä 
pitkään jatkuvassa jälkimaussa. Chili tuntuu vain maussa, 
ei tuoksussa. Valmistaja kutsuu chilioluttaan 
’tapasolueksi’. Belgialaistyylistä tripel-alea muistuttava 

http://olutverkko.wordpress.com/2009/12/14/hartwallin-aura-turun-kulttuuripaakaupunkiolut/


Chili Tripel valittiin 604 ehdokkaan joukosta Tanskan parhaimmaksi olutuutuudeksi vuonna 2009. 

India Pale Ale, Det Lille Bryggeri, Bringstrup, Ringsted, Tanska 

6,4 %-til. (etiketissä; 7,5 %-til. panimon tieto), puolitumma pintahiivaolut, India pale Ale, IPA. Pullossakäyvä, 
suodattamaton ja pastöroimaton. Tarjoilulämpötila testissä 12 ºC.  
Kertalasipullo0,5 l., anniskeluhinta 8,50 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu. 

Väri on tummahko, punaruskea, kirkas. Vaahto on valkea, pursuavan runsas, 
tiheä, pumpulimainen, kestävä. Tuoksu on voimakas, raikkaan katkeroinen. 
Suutuntuma on rapsakka, kuivan katkeroinen. Maku on täyteläinen, maltainen, 
voimakkaan katkeroinen – valmistuksessa käytetään kolmea erilaista 
amerikkalaista humalaa – raikas, tasapainoinen, hedelmäinen, aprikoosimainen.  

Tanskan pienimpiin kuuluvan panimon olutmestari on René Hansen. Jostain 
syystä ’pikkupanimo’ ilmoittaa IPA:n vahvuudeksi 7,5 %-til., mutta etiketissä on 
6,4 %-til. Det Lille Bryggerin tuotevalikoimassa on myös suomalaisittain 
kiinnostava katajaolut Enebær Ale (5,8 %) sekä meilläkin nähty jouluolut 
Julebryg (7,5 %). Etiketin on suunnitellut Lars Høier. 

Celebration Ale 2010, Sierra Nevada Brewing Company, Chico, 
Kalifornia, USA 

6,8 %-til., kantavierre 16,0 Plato, katkeroainepitoisuus 65 EBU, väri  EBC, puolitumma kuivahumaloitu 
pintahiivaolut, India Pale Ale. Talven kausiolut.  
Kertalasipullo 0,35 l. Anniskeluhinta 6,80 e. Maahantuoja Diamond Beer Company.  
Väri on puolitumma, ruskea, läpinäkyvä, hieman samea. Vaahto on valkea, runsas, huokoinen, muodostaa 
pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on rapsakan katkerinen, raikas. Suutuntuma on hedelmäinen, 
katkeroinen. Maku on täyteläinen, vahvasti katkeroinen, hedelmäinen, aprikoosimainen, sitrusmainen. 
Valmistaja kutsuu juhlatilaisuuksiin suunniteltua kausiolutta nimityksellä Fresh Hop Ale – tuoreiden humalien 
olut. Humalat korjataan vuoden uudesta sadosta ja käytetään valmistuksessa kokonaisina käpyinä.  

Katkerohumala on Chinook, aromihumalat Cascade ja Centennial, joita käytetään myös kuivahumalointiin. 
Maltaat ovat Two-row pale ja englantilaiset karamellimaltaat. Sierra Nevadan vuorten juurella sijaitseva 
panimo juhli juuri (2010) perustamisensa 30-vuotispäivää. 

Mei Bock, Budelse Brouwerij B.V., Budel, Alankomaat 

6,5 %-til., kantavierre 16 p-%, tumma lager, bock, kevään kausiolut (mai-bock)  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e. Maahantuoja Diamond Beer Oy, Hki. HOK-Elannon OlutHuone –ryhmän 
Kuukauden Hanaolut maaliskuussa 2011.  

Väri on puolitumma, kuparinruskea, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, ohut, niukka. Tuoksu on maltainen, 
hunajainen. Suutuntuma on maltainen, makea, vahva. 
Maku on keskitäyteläinen, vahva, makean maltainen, 
hunajainen, hedelmäinen, tasapainoinen, 
juotavuudeltaan helppo.  
Mei Bock on Keski-Euroopassa moniin kansallisiin 
olutkulttuureihin liittyvä kevättalven kausiolut. ”Mai-Bock” 
(’toukokuun pukki’) –olut on vahva, hieman makea 
pohjahiivalla käytetty viileiden iltojen lämmittäjä. Budels 
on valmistanut Mei Bockia vuodesta 1994. Panimon 
valikoimaan kuuluu myös Lentebock (6,5 %), Kevät-
Pukki”, joka on tulossa Alkon kausivalikoimaan (0,3 l. 
lasiplo, hinta 2,31 e) maaliskuussa 2011. 

Budelse Brouwerij on vuonna 1870 perustettu 
perhepanimo, jonka nimi aluksi oli Brouwerij ”De Hoop” 



(”Toivo” panimo). Perustaja oli Gerardus Arts. Nimi ilmaisi toivetta, että kaikki sujuu hyvin. Toivon symbolina 
on edelleenkin panimon logossa kuvattu ankkuri. Oluenvalmistuksessa käytetään panimon perinteisiä 
reseptejä. 

Lentebock, Budelse Brouwerij B.V., Budel, Alankomaat  
6,5 %-til., kantavierre 17, p-%, katkeroainepitoisuus 23 EBU,  väri 14 EBC, tumma lager, bock, 
kevään kausiolut (mai-bock)  

Kertalasipullo 0,3 l., Alkon vähittäismyyntihinta 2,31 e. Maahantuoja Diamond Beer Oy, Hki.  

Väri on tumma, ruskea, jaloviinamainen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, tiheä, kestävä. 
Tuoksu on kevyen hedelmäinen, kukkaisen katkeroinen. Suutuntuma on vaimea, tasainen. Maku 
on täyteläinen, maltainen, lievästi makea, hunajamainen. Valmistuksessa käytetään pale-, 
münchner- ja vehnämaltaita ja Hallertauer Perle -humalia. Keväistä kausiolutta käytetään 
runsaan viikon verran ja varastokypsytetään 6-8 viikkoa.  

Budelse Brouwerij on vuonna 1870 perustettu perhepanimo, jonka nimi aluksi oli Brouwerij ”De 
Hoop” (”Toivo” panimo). Perustaja oli Gerardus Arts. Nimi ilmaisi toivetta, että kaikki sujuu hyvin. 
Toivon symbolina on edelleenkin panimon logossa kuvattu ankkuri. Oluenvalmistuksessa 

käytetään panimon perinteisiä reseptejä.  

Keisari Talvi, Nokian Panimo Oy, Nokia 
6,0 %-til., kantavierre 13,1 p-%, katkeroainepitoisuus 30 EBU, väri 70,3 EBC, käsintehty tumma 
suodattamaton lager. Kausituote. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC.  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,40 e. 

Talven ja joulun kausiolut maistuu vielä joulun jälkeenkin! 
OLUTVERKON testiryhmä arvioi sohjoisena maaliskuun 
kevättalvipäivänä Keisari Talvi –oluet. Vuonna 1991 
perustettu Nokian Panimo Oy (kevääseen 2004 saakka 
Pirkanmaan Uusi Panimo – PUP) aloittelee 20-
vuotisjuhlavuottaan. Panimon vuosituotanto on 1,1 
miljoonaa litraa oluita ja 1,6 miljoonaa litraa siidereitä. 
Lisäksi tuotetaan virvoitusjuomia. Keisari Talvi –oluen 
väri on tumma, musta, läpikuultava, selvästi tummempi 
kuin miedon Talven väri. Vaahto on ruskehtava, tiheä, 
tasainen, keskikestävä. Tuoksu on karamellimainen, 
paahteinen. Suutuntuma on paahteinen, makeahko. 
Maku keskitäyteläinen, lämmittävän katkeroinen, 
tasapainoinen, paahteinen, lakritsainen, mausteinen. 
Valmistuksessa käytetään pilsner-, kristalli-, väri- ja dark 
ale -maltaita, humalat ovat saksalaiset Hallertau Magnum 
ja Perle. Olut maustetaan fenkolilla ja aromiaineilla.  
OLUTVERKON jouluolutraati 2010 arvosti varsinkin 
mietoa Talvea kovasti, mutta nyt pidettiin vahvaa versiota 
laadukkaana, upeana, taivaallisen maukkaana 

suomalaisoluena. Varsinkin hieman tarjoilulämpötilasuositusta korkeammassa lämpötilassa (14-16 ºC) 
ominaisuudet vahvistuvat hienosti. 

Keisari Talvi, Nokian Panimo Oy, Nokia 
4,5 %-til., käsintehty tumma suodattamaton lager. Kausiolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC. 
Kertalasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 1,79 e.  
Väri on hyvin tumma, punainen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, erittäin runsas, tiheä, tasainen, 
pehmeä, keskikestävä. Tuoksu on maltainen, lievästi paahteinen. Suutuntuma on karamellimaisen makea, 
luonteikas. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, hedelmäinen, luumumainen, vaimeasti paahteinen ja 
lakritsainen, luonteikas, maukas. Valmistuksessa käytetään aromilisäaineita. 
Miedon (4,5 %) ja vahvan (6,0 %) Talvi-oluen etiketit ovat täysin samanlaiset.  

Keisari Strong IV Münchener Premium, Nokian Panimo Oy, Nokia 

http://olutverkko.webs.com/kausioluet.htm
http://olutverkko.webs.com/kausioluet.htm


5,7 %-til., kantavierre 13,6 p-%, katkeroainepitoisuus 29 EBU, väri 30 EBC, puolitumma lager, 
münchener-tyylinen täysmallasolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 °C. (sama tuote Alkossa 
nimellä: Keisari Strong IV A, 5,7 %-til., kantavierre 13,4 p-%, katkeroainepitoisuus 27 EBU, väri 
40,3 EBC. Alkon hinta 2,11 e)  

Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,11 e. Hanassa olutravintoloissa. 

Väri on tumma, punaruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on ruskea, aluksi kuplivan runsas, 
nopeasti laskeutuva, keskikestävä. Tuoksu on maltainen, paahteinen, makea. Suutuntuma on 
vahva, tasapainoinen, makean maltainen. Maku on täyteläinen, tuhdin maltainen, makea, 
karamellimainen, pehmeä, paahteinen, hennosti katkeroinen. Lisäaineena on 
hapettumisenestoaine E300. 

. 

Keisari EloWehnä, Nokian Panimo Oy, 
Nokia  
5,3 %-til., kantavierre 12,9 p-%, katkeroaineet 18 EBU 
(etiketissä 14), väri 19,7 EBC, suodattamaton vaalea 
vehnäolut, pintahiivaolut. Energia 45,9 kcal / 100 ml. 
Tarjoilulämpötila testissä 7-9 °C.  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,54 e. 
Anniskeluhinta 5 e. Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,70 e.  

  

Väri on vaalea, keltainen, samea. Vaahto on 
vitivalkoinen, pursuavan runsas, kestävä, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on voimakas, 
hedelmäinen, mausteinen, raikas. Suutuntuma on 
hedelmäinen, makeahko, raikas, vahva, pitkä. Maku on 
täyteläinen, hedelmäinen, sitrusmainen, mausteinen, 
fenkolimainen, korianterimainen, vahva, luonteikas. 
Eteläsaksalaistyylinen vehnäolut valmistetaan 
kotimaisista pilsner- ja vehnämaltaista ja saksalaisista 

Hallertau-humalista. Viimeistelyssä käytetään myös happamuudensäätöainetta E300. 

Året Runt, Nokian Panimo Oy, Nokia  
5,7 %-til., kantavierre 13,7 p-%, katkeroainepitoisuus 29 EBU, väri 54,5 EBC, tumma suodattamaton lager. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi kylmänä °C.  
Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 5,00 e. Hanassa olutravintoloissa 0,5 l. - 6,90 e.  

Väri on tumma, punainen, läpikuultava, samea. Vaahto ruskea, tiheä, keskirunsas, kestävä. 
Tuoksu on maltainen. Suutuntuma on raikkaan hedelmäinen. Maku on maltainen, pehmeä, 
hedelmäinen, luumumainen, lievästi paahteinen ja lakritsainen, hapantuneen maidon makuaromi 
viivähtää mukana. Valmistusaineet ovat puhtauslain hengessä vain vesi, ohramallas, humala ja 
hiiva.  
Vahva Året Runt (”läpi vuoden”) on tumman Keisari Darkin (4,5 %) ”isoveli”. Olutta on tuotettu 
vuodesta 2007 ja se on ollut myös Alkon valikoimassa, josta poistettiin syksyllä 2010. Talvella 
2011 Året Runt tuntuu rynnistävän voimalla hanavalikoimiin.  

Pullon uusi etiketti on tosi tyylikäs. Kelloaiheisessa kuviossa on neljä pikkukuvaa, jotka kuvaavat 
suomalaisia vuodenaikoja. Etiketissä on teksti: ”Tarjoillaan kylmänä hyvässä seurassa ja 
nautitaan kohtuudella.” Ensimmäinen suomalaisolut, joka muistuttaa pakkauksessaan 
kohtuudesta! Suodattamaton olut on syytä sekoittaa ennen pullon avaamista. 

Grønland Ice Cap Beer – Ice Fjord Lager, Viru Õlu AS, Haljala, Viro / 
Harboes Bryggeri AS, Harboe, Tanska 



6,0 %, kantavierre 14,3 p-%, katkeroainepitoisuus 20 
EBU, väri 80 EBC, tumma lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 4-6 ºC, testissä 6 ºC.  
Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,20 e. 
Maahantuoja  
Väri on tumma, punaisen ruskea, läpikuultava, kirkas. 
Vaahto on valkea, aluksi runsas, tiheä, laskeutuu ja 
haihtuu nopeasti. Tuoksu on katkeroinen, mausteinen, 
inkiväärimäinen, hennosti parfyymimäinen. Maku on 
täyteläinen, makean karamellimainen, mausteinen, 
korianteria ja inkivääriä, pehmeä, hieman paahteinen.  
Grönlannin 180000 vuotta vanhasta ikijäästä lohkeilevista 
jääkappaleista sulaneesta vedestä valmistetussa ”Ikijää-
oluessa” käytetään lisäksi ohramallasta ja Hopsteiner-
humalaa. Olut maustetaan sekoituksella, jonka aineksia 
ovat muiden muassa anis, inkivääri, kaneli ja korianteri.  

Viru-panimo on valmistanut myös viime kesänä (2010) 
Suomessakin marketeissa tavatun viiniläistyylisen Ice 
Cap Amber Lagerin (4,5 %) sekä Virossa hyvän 

vastaanoton saaneen Ice Cap Juleøl Dunkel Bock –jouluoluen (6,0 %). 

Barley Wine, Bierbrouwerij Emelisse, Kamperland, Alankomaat 

10,5 %-til., kantavierre 21 p-%, katkeroainepitoisuus 48 EBU, väri 43,4 EBC (Alkon arvot; valmistaja ilmoittaa 
etiketissä: kantavierre 25 p-%, katkeroainepitoisuus 75 EBU, väri 25 EBC), tumma barley wine. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC.  

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,50 e. Alko Arkadia, Hki, erikoisvalikoima. 
Maahantuoja .  

Väri on puolitumma, punertavan ruskea, samea. Vaahto on valkean ruskea, kuplainen, melko 
niukka, tasainen, kestävä. Tuoksu on hedelmäinen. Suutuntuma karhea, hedelmäinen, 
viikunamainen, luumumainen. Maku on täyteläinen, vahvan hedelmäinen, makeahko, hennosti 
salmiakkimainen, yrttinen, hilkkusen verran alkoholimainen, marjaisuutta vilahtaa 
makuaromissa. Vahvasti katkeroinen, mikä tosin jää muiden voimakkaiden ominaisuuksien alle. 
Kokonaisuus on moniulotteinen, houkutteleva ja kiinnostava. Valmistuksessa käytetään vaaleita 
pale- ja karamellimaltaita, Admiral-, Magnum- ja Fuggles-humalia, mallasuutetta, vettä ja hiivaa. 
Alkon ja valmistajan analyysitiedoissa on suuria eroja. Tällä kerralla oman Alkon laboratorio 
tuntuu olevan lähempänä oikeita, ainakin EBUja ja EBC:tä.  

Ermelisse on pieni, vuonna 2005 perustettu ravintolapanimo: Brouwerij & Grand Café. Se 
sijaitsee Kamperlandin kaupungissa Rotterdamin lounaispuolella. Panimon vuosituotanto on 
700000 litraa olutta.  

  

Struise Mikkeler IIPA, De Struise Brouwers – DSB / 
valmistuspaikka: Deca Brouwerij, Woesten-Vleteren, Belgia 

9 %-til., katkeroainepitoisuus 130 IBU, Imperial IPA.  
Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 8,40 e. (25.02.2011, Kitty’s Public House, Hki)  
Tanskalais-belgialainen Double IPA eli DIPA on tunnettu myös nimellä Elliot Brew. Olut 
valmistettiin vuonna 2007 Mikkellerin ensimmäisenä yhteistyötuotteena ja tarkoitus oli korostaa 
panimoiden välistä lämmintä ystävyyssuhdetta. Tekijäryhmään kuuluvat Länsi-Flanderin Struise 
(“jykevä”) -panimossa Carlo Grootaert, Urbain Coutteau ja Phil Driessens sekä 



Kööpenhaminasta Mikkel Bjergsø ja Kristian Keller. Struise Brouwersin oluet on valmistettu vuodesta 2006 
alkaen Deca Brouwerij –panimossa.  

Väri on puolitumma, punertavan ruskea, hieman samea. Vaahto on valkea, runsas, kuplikas, epätasainen, 
jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on syvän, lämpimän hedelmäinen. Suutuntuma on 
hedelmäinen, sekahedelmäkeittomainen. Maku on täyteläinen, pehmeä, lämmittävä, hedelmäinen, 
aprikoosimainen, persikkamainen, päärynämäinen, tummia, lähellä mädäntymistä olevia pehmeitä hedelmiä, 
sitrusmaisia vivahteita. Makeahko, mausteinen, hivenen sokerimaisen tahmea. Vahva ja voimakkaan 
luonteikas, mikä viittaa haasteelliseen makuelämykseen. Juotavuus on kuitenkin yllättävän luistava. 

Mufloni CCCCC IPA, Ravintolapanimo Beerhunter’s Ky, Pori 

7,0 %-til., tumma, mausteinen India Pale Ale  
Kertalasipullo 0,33 l. Anniskeluhinta 9,40 e.  
Väri on tumma, punainen, melko samea. Vaahto on 
valkea, erittäin runsas ja paksu, epätasainen, kuplainen, 
jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on 
pehmeä, kukkaisen katkeroinen. Suutuntuma on 
pehmeän hedelmäinen, pehmeän katkeroinen, 
mausteinen. Maku on keskitäyteläinen, pehmeä, 
hedelmäinen, raikkaan ja rapsakan katkeroinen, kuiva, 
karhea. Voimakas humalointi peittää aluksi oluen muut 
ominaisuudet tyylikkäästi, tasapainoisesti, haasteellisesti. 
Lopulta kuitenkin hieno hedelmäisyys nousee esille 
katkeroisuuden takaa. Karhean kuiva katkeroinen 
jälkimaku. Oluen tyylimerkintä voisi olla myös APA 
(American Pale Ale), sillä valmistuksessa käytetään 
peräti viittä amerikkalaista humalajiketta. Kaikkien nimi 
alkaa C-kirjaimella: Cascade, Centennial, Citra, Chinook 
ja Columbus.  
HOK-Elannon IPA-festivaalin (25.2.-31.3.2011) ainoa 
lähiolut, porilainen Mufloni on tapahtuman kallein tuote: 
litrahinta kipuaa peräti 28,20 euroon.  

Very Special India Pale Ale, Greene 
King Plc, Bury St. Edmonds, Suffolk, Iso Britannia 

7,5 %-til., puolitumma IPA, India Pale Ale, pintahiivaolut  
Kertalasipullo 0,355 l. Anniskeluhinta 7,40 e.  

Väri on puolitumma, ruskea, kirkas. Vaahto on valkea, keskirunsas, epätasainen, kestävä. Tuoksu on 
Maltainen, makeahkon hunajainen. Suutuntuma on lämmittävän katkeroinen, paksu, pehmeä. Maku on 
täyteläinen, pehmeän, runsaan maltainen, hunajainen, maukas, rapsakan ja kukkaisen katkeroinen, 
mausteinen, keksimäinen. 

Rogue Juniper Pale Ale, Rogue Ales / Oregon Brewery Co, Newport, 
Oregon, Yhdysvallat 
5,3 %-til., kantavierre 13º Pl., katkeroainepitoisuus 34 IBU, väri 3.2 º Lovibond, vaalea ale, pintahiivaolut, 
maustettu katajanmarjoilla  
Kertalasipullo 0,355 l., anniskeluhinta 7,00 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu, Hki  

Väri on vaalea, keltainen, samea. Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas, tiheä, harvakuplainen, kestävä. 
Tuoksu on maltainen, marjainen. Suutuntuma on kevyt, paksu, viljainen. Maku on keskitäyteläinen, pehmeän 
maltainen, hedelmäinen, kuivan mausteinen, tasapainoinen, helppo. Katajainen aromi nousee vaimeassa, 
mutta pitkässä jälkimaussa esille. Rogue (’riiviö’) -panimo on valmistanut kokonaisilla katajanmarjoilla 
maustetun oluen amerikkalaisille tärkeään kiitospäivään liittyvän kalkkunan palanpainikkeeksi. 
Valmistuksessa käytetään viittä mallasta: kristalli, Triumph, C-15 sekä oman mallastamon Rogue Micro Farm 



Dare ja Rogue Micro Farm Risk, kolmea humalaa Styrian Goldings, Amarillo ja Rogue Micro Hopyard 
Revolution ja Pacman-hiivaa. 

Juhlaolut, Stadin Panimo Oy, Helsinki  
5,3 %-til., kantavierre 12,5 %, katkeroainepitoisuus 40 IBU, suodattamaton ja pastöroimaton pohjahiivaolut, 
lager, täysmallasolut; American Vienna Lager.  

Hana 0,568 l., anniskeluhinta 6,90 e, Ravintola Tornin 80-
vuotis Juhlaolut. 
Väri on puolitumma, punertavan keltainen, samea. 
Vaahto on valkoinen, kermamaisen tiheä, niukka. Tuoksu 
on kuivan hedelmäinen, taatelimainen. Suutuntuma on 
karhean hedelmäinen, pehmeä. Maku on täyteläinen, 
maltaisen pehmeä, paksu hedelmäinen, kuivattua 
aprikoosia, taatelia, luumua, luonteikas, maukas, 
juotavuudeltaan helppo. Kokonaisuus on hyvin 
”stapamainen” eli onnistunut. Suodattamaton 
täysmallaslager on katkeroitu amerikkalaisilla 
käpyhumalilla.  

SOK:n Hotelli Torni on Arkkitehtitoimisto Jung & Jungin 
vuonna 1928 suunnittelema 14-kerroksinen pilvenpiirtäjä. 
Historiallinen hotelli avattiin vuonna 1931. Vuona 1980 
siihen liitettiin naapurirakennus, jossa toimii edelleenkin 
Suomen ensimmäinen irlantilainen pub. Pub O’Malley’s 
avattiin syksyllä 1981 eli myös sillä on juhlavuosi: 30 
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Hotelli Torni on 
valmistuttanut paikallisen pienpanimon valmistaman 

Juhlaoluen. Onneksi olkoon! 

Best Bitter, Stadin Panimo Oy, Helsinki  
4,2 %-til., kantavierre 12,5 %, katkeroainepitoisuus 40 IBU, suodattamaton tumma pintahiivaolut, bitter.  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,90 e.  

Väri on tumma, punainen, läpikuultava, samea. Vaahto on valkea, tiheä, tasainen, niukahko. Tuoksu on 
toffeemainen, tunnistettavan ’stapamainen’. Maku on keskitäyteläinen, tasapainoinen, hedelmäinen, 
aprikoosimainen, omenamainen, pehmeä, helposti juotava, lähentelee luonteeltaan neutraalia. Helsingin 
Rautatieasemalla toimivan Pullman Barin valikoimassa on jatkuvasti vaihtuva Stadin Panimo Oy:n tuote. 

Olvi III, Olvi Oyj, Iisalmi  
4,5 %-til., kantavierre 10,0 p-%, katkeroainepitoisuus 11 EBU, väri 9,1 EBC, vaalea lager  
Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 1,35 e. Päivittäistavarakaupan 
vähittäismyyntihinta 0,93 e (plo 0,33 l.), 1,15 e (tlk 0,33 l.), 2,69 e (tlk 0,568 l.). 

Väri on vaalea, vahvan keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, nousee runsaana, 
saippuakuplamainen, hötöinen, laskeutuu nopeasti, kestävä. Tuoksu on maltainen, hennosti 
katkeroinen. Suutuntuma on raikas, kevyt, maltainen. Maku on kevyt, maltainen, tasapainoinen, 
puhdastyylinen, lähes neutraali, sopivasti katkeroinen. 

. 

. 

. 

Admiral’s Ale, St. Austell Brewery Co Ltd, St. Austell, Cornwall, Iso 
Britannia  



5,5 %-til., tumma ale, pullossa käyvä real ale (CAMRA says: This is Real Ale). 
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 8,50 e. Maahantuoja   
Amiraali Nelsonin johtaman Trafalgarin taistelun voiton (1802) 200-vuotisjuhlan kunniaksi.   

Panimo on perustettu 1851.  

  
A r v i o   t u l o s s a !  

  

  

Treacle Stout, Ossett Brewery Co Ltd, Ossett, West-Yorkshire, Iso 
Britannia  
5,0 %-til., tumma stout, portteri, pullossa kypsyvä. 
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 8,50 e. Maahantuoja  
Science & Art. Perustettu 1997 Bob Lawson. treacle = melassi, siirappi eli siis “Siirappiportteri”. 
  
A r v i o   t u l o s s a !  

Pyhän Urhon Stout, Karhupanimo, Pori / Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg 

Group, Tanska 

4,3 %-til., kantavierre 10,2 p-%, katkeroainepitoisuus 46 EBU, väri 120 EBC, tumma stout 

Hana 0,25 l., anniskeluhinta 4,00 e. St. Urho's Pub, Portteri- ja Stoutpäivät 16.2.2011 alkaen.  

* 17.02.2011: Väri on tumma, musta, Urkin huippukirkasta kattovaloa vasten erottuu punertava sävy ja lähes 
musta olut onkin kirkas. Vaahto on ruskea, tiheä, tasainen, kermainen, jää aluksi vahvana pinttyneenä 
pintana lasin reunoille ja repeää sitten kauniiksi pitsimäisiksi kuvioiksi. Tuoksu on paahteinen, suklaamainen, 
kahvimainen, lopulta hieman vaimea. Suutuntuma on katkeroinen, luonteeltaan laimea. Maku on 
keskitäyteläinen, maltainen, tummasävyinen, hennosti paahteinen ja katkeroinen, amerikkalaisen 
Centennial-humalan katkeroinen sävy viibvähtää lyhyesti mukana. Jälkimaku on lyhyt ja vaimea.  

Pyhän Urhon Stout tuo mieleen lähes vastaavista tuotteista Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan "Yhteistyössä on 
voimaa" -sarjaan kuuluvan /-neen Beer Hunter'sin Mufloni Stoutin (4,7 %) ja tšekkiläisen Pivovar Náchodin 
Primátor Stoutin (4,7 %) - molemmat selvästi P. Urhoa maukkaampia.  

* 16.02.2011: Väri on tumma, musta. Vaahto on valkea, runsas, tiheä, kestävä, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on maltainen, katkeroinen, kahvimainen, 
hedelmäinen. Suutuntuma on pehmeä, maltainen, laimea. Maku on keskitäyteläinen, 
pehmeä, luistava, juotavuudeltaan helppo, pehmeän tasainen, vaisusti paahteinen, 
vahva mallaspohja. Jälkimaussa nousee suklaamaisuutta esille.  

Pyhän Urhon Stout on valmistettu porilaisessa Karhupanimossa helsinkiläisen St Urho’s 
Pubin Portteri- ja Stoutpäiville, jotka alkoivat 16.02.2011. Nimikko-oluen on valmistanut Karhupanimon 
olutmestari Heikki Vuokko Urhon pubin ravintolapäällikön Esa Mustosen kanssa ideoidun reseptin 
mukaisesti. Valmistuksessa on käytetty Sinebrychoffin Keravan panimon portterihiivaa. Maltaat ovat pilsner-, 
vehnä- ja värimallas sekä paahdettu ohra, humalalajike on yhdysvaltalainen Centennial.  

Koffin portteri –asteikolla pisteitä 88 / 100.  

Syntipukki Imperial Porter, Ravintolapanimo Beer Hunter's Ky, Pori 



12,0 %-til., tumma pintahiivaolut, Imperial portteri, käytetty portviinihiivalla, maustettu espresso-kahvilla. 
Pullotettu 19.5.2010, pe-päiväys 19.04.2012.  

Hana 0,25 l., anniskeluhinta 4,00 e; 0,5 l. - 7,80 e. St. Urho's Pub, Portteri- ja Stoutpäivät 16.02.2011 alkaen.  

Väri on tumma, musta, täysin läpinäkymätön. Vaahto on 
tumman ruskea, niukka, tiheä, tasainen, hienojakoinen. 
Tuoksu on yrttimäinen, raikas, lakritsainen. Suutuntuma 
on paksu, pehmeä, lakritsainen, paahteinen, vahva, pitkä. 
Maku on täyteläinen, vahva, tiukan luonteikas, yrtti- tai 
lääkemäinen, paahteinen, hedelmäinen, rouhean 
kahvimainen, viinimäinen, seassa makeitakin vivahteita. 
Valmistuksessa käytetään portviinihiivaa ja porilaisen 
paahtimon vahvoja espresso-kahvipapuja. Pullon hienon 
etiketin on suunnitellut porilainen Topi-Aleksi Lohiranta. 

Urhon Pubin Portteri- ja Stoutpäivillä (16.02.2011 alkaen) 
hanavalikoimassa ollut Syntipukki lienee samaa 
alkukesän 2010 valmistuserää. Yleensä tämän tyyliset 
oluet paranevat varastoimisen aikana, mutta nyt jää 
kaipaamaan viime kesäisen (2010) yllätyshitin raikkautta 
ja loistavaa hedelmäisyyttä.  

Koffin portteri -asteikolla 99 / 100.  

Hullujussi, Panimo & Tislaamo Teerenpeli, Lahti / Teerenpeli Yhtiöt, Lahti 

7,0 %-til., musta pintahiivaolut, portteri  

Hana 0,4 l., anniskeluhinta 6,80 e. Teerenpeli-
ravintoloissa Lahdessa, Tampereella, Helsingissä ja 
Turussa.  

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön, kirkasta 
kynttilän valoa vasten osoittautuu punaiseksi ja 
kirkkaaksi. Vaahto on ruskea, niukahko, tasainen, tiheä, 
kestävä. Tuoksu on karamellimainen, yrttimäinen, 
makea. Suutuntuma on paahtunut, pehmeä, 
yrttimäinen. Maku on täyteläinen, paahteinen, 
katkeroinen, tuhti, pehmeä, lakritsainen, 
lääkemäinen. Valmistuksessa käytetään neljää 
mallaslajiketta: tumma ale, pilsner, musta ja 
münchener ja brittiläisiä humalia: Fuggles, East Kent 
Goldings, Target.  

Koffin portteri -asteikolla 97 / 100 - aivan erityistä 
painoa voi antaa upealle tuoksulle. 

Sam's Stout, Koskipanimo Oy, Plevna, 

Tampere 

4,8 %-til., katkeroainepitoisuus 45 EBU, tumma pintahiivaolut, stout  



Hana, anniskeluhinta 0,5 l. – 6,20 e; 0,33 l. – 4,80 e; 0,25 l. – 3,00 e (Plevna, Tre, Oluthuone, Tre, 
Esplanadi, Tre); 0,5 l. – 6,90 e (Mallasravintola Maltainen Riekko, Hki). St. Urho's Pub Portteri- ja Stoutpäivät 

16.02.2011 alkaen 0,25 l. - 4,00 e; 0,5 l. - 7,80 e.  
Väri on aivan musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, 
paksu, pikkukuplainen, niukahko, kestävä, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on paahteinen, 
kahvimainen. Suutuntuma on raikas, paahteinen, 
hennosti katkeroinen, pitkä. Maku on keskitäyteläinen, 
raikas, pehmeä, paahtunut, kahvimainen, lakritsainen, 
katkeroinen. Jälkimaku on pitkäkestoinen ja aluksi kevyt, 
mutta vankistuu mukavasti oluen lämmettyä. 
Kokonaisuus on selkeä, puhdas, paahteinen 
irlantilaistyylinen kuiva mieto stout. Koskipanimon 
panimomestari Sam Viitaniemen mukaan nimettyä stoutia 
saa myös helsinkiläisessä Mallasravintola Maltaisessa 
Riekossa talon oluena nimellä Samu’s Stout – 
ravintoloitsija Samu Wikströmin mukaan. Sam's Stout on 
mukana St. Urho's Pubin Portteri- ja Stout -päivillä 
16.02.2011 alkaen, jolloin sitä voi vertailla myös 
Koskipanimon Siperia Imperial Stoutin (8,0 %) kanssa.  

Koffin portteri –asteikolla pisteitä 94 / 100. 

Emelisse Imperial Russian Stout, Bierbrouwerij Emelisse, Kamperland, 

Alankomaat 

11,0 %-til., kantavierre 24,5 p-%, katkeroainepitoisuus 81 EBU, väri 294 EBC, tumma, musta imperial stout, 
pintahiivaolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-12 ºC.  

Kertalasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 4,84 
e. Alko Arkadia, Hki, erikoisvalikoima. 
Maahantuoja . 

Väri on tumma, musta, läpinäkymätön. Vaahto on 
ruskea, keskirunsas, tiheä, tasainen, kestävä. 
Tuoksu on voimakas, makean yrttimäinen, 
kahvimainen. Suutuntuma on öljyinen, pehmeä, 
paahteinen, pitkä. Maku on täyteläinen, vahva, 
luonteikas, makean hedelmäinen, tummia, 
pehmeitä hedelmiä, paahtunut, suklainen, 
kahvimainen, yskänlääkemäinen, voimakkaan 
katkeroinen, paksu, pehmeä. Jälkimaku on vahva, 
pehmeä, paahteinen, pitkä. Kokonaisuus on 
kiinnostavan monimuotoinen, oikeastaan 
kompleksinen.  

Koffin portteri -asteikolla 98 / 100. 

Kievari Savuruis, Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

7,0 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, täysmallasolut, tumma pohjahiivaolut, 
lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC.  
Hanassa 0,5 l. HOK-Elannon OlutHuone -ryhmän Suomalainen Pienpanimohanatuote tammi-maaliskuussa 
2011, anniskeluhinta 6,90 e.  



Väri on tumma, ruskeanpunainen, kirkas. Vaahto on valkea, niukka, jättää pitsikuvioita lasin reunoille. 
Tuoksu on imelän makea, savuinen. Suutuntuma on 
pehmeä, savuinen, savukalamainen. Maku on 
keskitäyteläinen, nokinen, tuhkamaisen savuinen. 
Luonne on melko kova, lähes tyly. Ehkä ruis tuo 
kokonaisuuteen kovuutta. 

Noteckie Ciemne Eire, Browar Czarnków, 

Czarnków, Puola 

5,6 %-til., kantavierre 14,1 p-%, tumma luonnollinen olut 
(piwo naturalne). Suositus tarjoilulämpötilaksi 10 ºC.  

Kertalasipullo 0,33 l. anniskeluhinta 7,00 e. Maahantuoja 
Eikan Pub, Järvenpää  

Väri on tumma, punertava, läpikuultava, kirkas. Vaahto 
on valkea, tiheä, tasainen, kestävä. Tuoksu on  
voimakas, hedelmäinen. Suutuntuma on hedelmäinen, 
vahvan luonteikas. Maku on keskitäyteläinen, 

hedelmäinen, luumjumainen, vahva, luonteikas. ”Pimeän Kauden” olut on talven kausiolut. Vuonna 1893 
perustettu Czarnkówin panimo kutsuu oluitaan ”piwo naturelne” –nimityksellä – luonnollista olutta. Hieno 
talvioluterikoisuus on Järvenpäässä toimivan Eikan Pubin omaa maahantuontia. 

Sandels Tumma Olut, Olvi Oyj, Iisalmi 

5,0 %-til., kantavierre 13,2 p-%, katkeroainepitoisuus 31 
EBU, väri 75,5 EBC, tumma lager, pastöroimaton  

Tölkki 0,568 l., Alkon vähittäismyyntihinta 2,96 e. 

Väri on tumma, punaruskea, läpikuultava, kirkas. Vaahto 
on ruskea, kuplainen, tiheä, vahva, kestävä, jättää 
pitsikuvioita lasin reunoille. Harvoin tapaa kotimaisessa 
oluessa näin upean vaahdon! Tuoksu on paahteinen, 
karamellimainen. Suutuntuma on raikas, maltainen, 
kevyt. Maku on keskitäyteläinen, vahva, maltainen, 
paahteinen, lievästi karamellimaisen makea, 
tasapainoinen. Viime vuonna (2010) julkaistuun Sandels 
Tumma Olut (4,0 %) –versioon verrattuna uutuudessa on 
mukavasti luonnetta; saisi kenties olla vielä enemmänkin! 
Valmistuksessa käytetään pilsner- ja karamellimallasta, 
Perle-, Magnum- ja Saazer Hercules –humalia. 

. 

Litovel Original Dark – Tmave pivo, Pivovar Litovel a.s., Litovel / PMS a.s., 
Přerov, Tšekin tasavalta 

3,8 %-til., tumma lager.  
Tölkki 0,5 l., vähittäismyyntihinta 1,59 e. Maahantuoja Diamond Beer Co Oy.  
Väri on tumma, punaisen ruskea, läpikuultava, kirkas. Vaahto on ruskea, paksu, tasainen, kuplainen, 
kestävä. Tuoksu on vaimea, maltainen. Suutuntuma on paahteinen. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, 
paahteinen, makea, karamellimainen, tasapainoinen, luonteikas. Litovel tmave edustaa hienosti tumman 
tšekkilagerin perinnettä – tosin nykyaikaiseen tapaan valmistuksessa käytetään runsaalla kädellä useita 



lisäaineita. Ohramaltaiden ja humalan lisäksi käytetään humalauutetta, sokeria, sakariinia, väriainetta, 
askorbiinihappoa.  

Pivovar Litovel a.s. on perustettu vuonna 1893. Se kuuluu PMS-pivovary -konserniin kahden muun 
perinteisen tšekkipanimon kanssa: Pivovar Holba a.s., Hanušovice, perustettu vuonna 1874 ja Pivovar Zubr 
a.s., Přerov, perustettu vuonna 1872. 

Koutský tmavý speciál 14º, Pivovar Kout na Šumavě, Kout na Šumavě, 
Tšekin tasavalta  

6,0 %-til., kantavierre 14 p-%, tumma täysmallasolut, pohjahiivaolut, lager  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta 7,20 e / 0,33 l., 3,70 e. HOK-Elanon OlutHuone –ryhmän Kuukauden Hanaolut 
helmikuussa 2011.  

Väri on tumma, viininpunainen, läpikuultava, kirkas. 
Vaahto on valkea, kermaisen sakea, tiivis, kestävä. 
Tuoksu on kahvimainen, tupakkamainen. Suutuntuma on 
kahvimeinen, kuiva, lyhyt. Maku on täyteläinen, 
voimakas, luonteikas, maltainen, kahvimainen, kuiva, 
tumman hedelmäinen, pehmeän lämmittävä. Jälkimaku 
on melkoisen lyhyt. Koutský tumma on tšekkiolueksi 
hyvin epätavallinen, mieleen tulee lähinnä tšekkiläinen 
Pardubický Porter (8,0 %) sekä kotimaiset Stadin 
Panimon ja Ravintolapanimo Beer Huntersin 
brittityyppiset tuoteet. 14º tummaa on arveltu Märzen-
tyyliseksi, mutta ei tämä tumma lager siihen ryhmään 
mene.  
‘Bööminmetsien Kout’ -panimon oluet valmistetaan aitoon 
perinteiseen tapaan täysmaltaista, ei pastöroida eikä 
lisätä keinotekoista hiilidioksidia. Plzeňin kaupungista 
länteen, lähellä Saksan rajaa sijaitseva panimo on 
perustettu vuonna 1736. Toiminta käynnistettiin 
uudelleen vuonna 2006. Panimomestari on Bohuslav 
Hlavsa.  

  

Baltic Porter, Stallhagen AB, Godby, Finström, Ahvenanmaa 

7,0 %-til., tumma pohjahiivaolut, portteri. Suositus 

tarjoilulämpötilaksi 13 ºC.  

Kierrätyslasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta  e. Hana 0,4 

l., anniskeluhinta 6,00 e.  
Väri on musta, läpinäkymätön. Vaahto on valkea, tiheä, 
vankka, jättää pitsikuvioita lasin reunoille. Tuoksu on 
kahvimainen, paahteinen, karkea. Suutuntuma on 
paahteinen, kahvimainen, lyhyt. Maku on täyteläinen, 
maltainen, leipämäinen, paahteinen, karkea, pohjaan 
palaneen porokahvin makuinen. Jälkimaku on yllättävän 
lyhyt. Vahva alkoholipitoisuus jää voimakkaan kuivan 
paahteisuuden alle. Valmistuksessa käytetään käsityönä 
koostettua mallassekoitusta Pilsner-, Münchner- ja 
mustamaltaista. Osa maltaista on paahdettu itse 
panimolla. Humalalajikkeet ovat Magnum ja Saaz. Erittäin 
mielenkiintoinen uusi portteeri – kenties paras testeissä 
mukana ollut pohjahiivaportteri.  
Koff portteri –vertailussa ahvenanmaalainen Baltic Porter 
jää kauas, mutta tyylierokin vaikuttaa.  



Koff Portteri –asteikolla 88 / 100. 
  
* Baltic Porter on Stallhagenin loppuvuodesta 2010 julkistaman uuden Baltic Triangel –
olutsarjan ensimmäinen uutuus, talviolut Winter Bockin (6,8 %) ja Maarianhaminan 150-
vuotisjuhlavuoden olueksi valmistettun Celebrationin (6,0 % ja uutuus 4,7 %) rinnalla. 
Sarjan oluet liittyvät merenkulkuun ja Triangel viittaa Ahvenanmaan, Tukholman ja Riian 
muodostamaan kolmioon. Stallhagenin vahvoja oluita saa tulevaisuudessa entistä 
paremmin Manner-Suomessa paristakymmenestä Stallhagen Premier Pubista, esimerkiksi 
Old Bank Turussa, Punavuoren Ahven Helsingissä ja Viking Linen laivojen pubit 
Itämerellä: Pub Pamir (M/S Mariella), Admiral Hornblower's Pub (M/S Cinderella), Pub Victory (M/S 

Amorella), Pub Captain’s Corner (M/S Gabriella).  

Hop Head Pale Ale, The Porterhouse Brewing Co, Dublin, Irlanti 

4,8 %-til., tumma APA, American Pale Ale, pintahiivaolut, kesän kausituote  

Hana 0,5 l., vähittäismyyntihinta 6,90 e. Kalaravintolat –ryhmän Kausihanaolut tammi-helmikuussa 2011. 
Maahantuoja Servaali Oy.  

Helsinkiläinen Kalaravintolat –ryhmä on saanut tammipakkasten ratoksi kesän kausioluen 
Irlannista. Väri on tumma, kuparinpunainen, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, tiheä, 
kermainen, niukka, kestävä. Tuoksu on kukkainen, katkeroinen, pehmeän tasainen. 
Suutuntuma on katkeroinen, toffeemainen, lämmittävä. Maku on täyteläinen, toffeemainen, 
hieman tahmea, pehmeän apilankukkamainen, tyylikkään tasapainoisesti vahvan katkeroinen 
ja aromaattinen, lievä karamellimainen sävy, mutta olut ei ole missään nimessä makea. 

Humala-arsenaalissa ovat brittiläinen Pilgrim, amerikkalainen Nuggett sekä kolmeen otteeseen lisätyt 
amerrikkalainen Cascade ja saksalainen Hallertauer Northern Brewer. Jälkimaku on pitkä ja kuiva. 
Porterhousen panimomestari Brendan Dobbin osoittaa, että vahva, tyylikäs katkerointi ei välttämättä tarkoita 
extreme oluen valmistusta. 

Suklainen Tumma Lager, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg 
Breweries AS, Kööpenhamin, Tanska 

8,0 %-til., kantavierre 16,8 % P, katkeroainepitoisuus 
28 EBU, väri 45 EBC, tumma lager, pohjahiivaolut. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi 8-12 °C.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l., Alkon 
vähittäismyyntihinta  e (tulossa helmikuun 

2011 lopussa); anniskeluhinta 5,50 e. 

Väri on tumma, ruskean punainen, läpinäkyvä, 
kirkas. Vaahto on valkea, pumpulimaisen runsas, 
hötöinen, epätasainen, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille. Tuoksu on maltainen, hedelmäinen, hitusen 
verran alkoholimainen. Suutuntuma on vahva, 
paksu, lämmittävä, pitkä jälkimaku. Maku on 

keskitäyteläinen, paksu, voimakas, 
hedelmäinen, katkeroinen, lämmittävä, 

lievästi makea, hyvin hennosti suklaamainen. Sopii 
vahvojen liharuokien kanssa, paisti, riistaruuat, 
kinkku, bratvurstit. 

Prykmestar Schwarz, Vakka-
Suomen Panimo Oy, Uusikaupunki 



4,5 %-til., kantavierre 11,1 p-%, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 75 EBC, tumma 
täysmallaslager, schwarzbier. Suositus tarjoilulämpötilaksi 14-16 ºC. 
Kertalasipullo 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 3,99 e.  

Väri on tumma, ruskeanpunainen, kirkas. Vaahto on ruskea, tiheä, tasainen, niukka, kestävä. 
Tuoksu on paahteinen, lakritsainen ja katkeroinen. Oluen lämmettyä tuoksuun tulee Laitilan 
Wirvoitusjuomatehtaan oluista tuttua hernemäistä sävyä. Suutuntuma on paahtunut, savuinen 
tai kahvimainen. Maku on keskitäyteläinen, maltainen, paahteinen, mämmimäinen, kuivan 
hedelmäinen, tasapainoinen, maukas, juotavuudeltaan helppo. Valmistuksessa käytetään 
kolmea mallaslaatua ja Magnum-humalaa. Erikoismaltaat paahdetaan 200 asteen 
lämpötilassa, mistä olut saa lähes mustan värinsä ja myös paahteisuutta ja lakritsaisuutta. 

. 

Suklainen Tumma Lager, Oy Sinebrychoff Ab, Kerava / Carlsberg 
Breweries AS, Kööpenhamin, Tanska 

4,7 %-til., kantavierre 12,6 % P, katkeroainepitoisuus 21 
EBU, väri 45 EBC, tumma lager, pohjahiivaolut. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 8-12 °C.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l., vähittäismyyntihinta 1,65 e.  

Väri on tumma, ruskean punainen, läpinäkyvä, kirkas, 
vahvaa versiota hieman tummempi. Vaahto on valkea, 
runsas, hötöinen, epätasainen, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille, haihtuu nopeasti. Vaahdon väri on vaaleampi 
kuin vahvassa versiossa. Tuoksu on maltainen, kuiva, 
katkeroinen. Suutuntuma on pehmeä, maltainen, 
tasapainoinen, lyhyt. Maku on keskitäyteläinen, 
maltainen, kuivakka, hento suklaamainen vivahde löytyy 
huolellisesti etsimällä ja etikettiä tuijottamalla. Sopii 
kinkku- ja pastasalaatin kanssa. 

Lue myös Suklaisen keskioluen alkuperäinen arvio 
syksyltä 2010. 

Laitilan Kievari Vehnänen, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

5,5 %-til., kantavierre 12,5 p-%, katkeroainepitoisuus 15 EBU, väri 11 EBC, vaalea suodattamton 
pintahiivaolut, vehnäolut. Kausiolut.  
Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. Hana 0,5 l. Anniskeluhinta 6,50 e / 6,80 e. Alkon vähittäismyyntihinta 
40,80 e (12 x 0,5 l. plo, tilausvalikoimassa). Suositus tarjoilulämpötilaksi 5-8 ºC.  

Väri on vaalea, keltainen, sameahko. Kun pullon pohjalla 
olevan ohuen hiivakerroksen sekoittaa mukaan, väri 
muuttuu tummaksi ja läpinäkymättömän sameaksi. 
Vaahto on valkoinen, erittäin runsas, hötöinen kuin 
pakkaslumikinos, tiheä, kestävä. Tuoksu on pehmeä, 
maltainen, navetan maitokeittiömäinen, makea. 
Suutuntuma on pehmeä, apilankukkamainen, maltainen. 
Maku on täyteläinen, pehmeän hedelmäinen, 
sitrusmainen, aprikoosimainen, mausteinen, 
korianterimainen. Sopii vaalean lihan, vasikankyljysten ja 
kalan sekä salaattien, esimerkiksi cesar-salaatin kanssa. 
Vehnänen on hyvin onnistunut baijerilaistyylinen 
vehnäolut. 

http://olutverkko.webs.com/olutarvioita10.htm
http://olutverkko.webs.com/olutarvioita10.htm


Corona Extra, Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Meksiko, Meksiko / Grupo Modelo 

S.A.B. de C.V., Meksiko 

4,6 %-til., kantavierre 11,3 p-%, katkeroainepitoisuus 18 
EBU, väri 5,9 EBC, vaalea lager, maissiolut. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 3-6 ºC.  
Kertalasipullo 0,355 l., Alkon vähittäismyyntihinta 2,16 e. 
Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab / House of Beer.  
Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on vitivalkoinen, 
sirisevästi pursuilevan runsas, nopeasti laskeutuva, 
tasainen, kuplikas. Tuoksu on hunajainen, sitrusmainen. 
Suutuntuma on laimea, helposti juotava, raikas. Maku on 
kevyt, maltainen, hedelmäinen, juotavuudeltaan helppo. 
Jälkimaku on vaimeasti hedelmäinen. Valmistuksessa 
käytetään ohramaltaiden lisäksi maissia ja riisiä sekä 
lisäaineita, hapettumisesesto- ja stabilointiaineita. 
Coronan nauttimistapaan kuuluu myös limen tai sitruunan 
viipale, joka pujotetaan läpinäkyvän lasipullon suulle, 
mistä olut suoraan siemaistaan.  

Corona Extra on Sinebrychoffin House of Beer –
tuontivalikoiman uutuus tammikuulta 2011. Hieman 
hassusti samaan aikaan Koffin tuontituotteeksi valmistui 

emoyhtiö Carlsbergin Liettuassa valmistama Tuborg Lime Cut (4,5 %), täysin samantyyppinen tuote. 
Coronan edellinen maahantuoja oli juoma- ja ruokatuotteiden maahantuoja Bevista Oy. 

Tuborg Lime Cut, UAB Švyturys-Utenos Alus , Vilna, Liettua / Carlsberg 
Groups, Kööpenhamina, Tanska 

4,5 %-til., kantavierre 10,6 p-%, katkeroainepitoisuus 6 EBU, väri 4 EBC, vaalea mausteinen lager. Suositus 
tarjoilulämpötilaksi 3-6 ºC.  
Kertalasipullo repäisykorkilla 0,33 l., vähittäismyyntihinta 1,90 e, 6-monipakkaus 11,40 e; tölkki 0,33 l., 
vähittäismyyntihinta 1,79 e, 6-monipakkaus 10,74 e. Maahantuoja Oy Sinebrychoff Ab. 

Väri on vaalea, keltainen, kirkas. Vaahto on valkoinen, pumpulimainen, haihtuu samantien kokonaan pois. 
Tuoksu on vaimea, sitrusmaisen raikas. Maku on kevyt, laimea, raikas, hedelmäinen, jälkimaku on olematon. 
Valmistuksessa käytetään ohramaltaiden lisäksi aromiaineita, limemehutiivistettä, glukoosi-fruktoosisiirappia 
ja glukoosisiirappia. Kaloreita on 40 kcal / 100 ml. Tammikuussa Suomen markkinoille tuleva uutuus 
suunnataan ‘nuorille aikuisille ja naisille’. 

Original Porter, Shepherd Neame Ltd, Faversham, Kent, Iso Britannia 

5,2 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, tumma portteri, pintahiivaolut. Joulun 
kausiolut, valmistettu pieni, rajoitettu erä. Suositus tarjoilulämpötilaksi °C.  

Hanassa 0,5 l., anniskeluhinta 6,50 e. Maahantuoja 
Diamond Beer Oy.  
Väri on tumma, ruskea, kirkasta kynttilänvaloa vasten 
viininpunainen, kirkas, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, 
tiheä, kermainen, jättää pitsikuvioita lasin reunoille, isoja 
kuplia lasin keskellä. Tuoksu on paahteinen, 
kahvimainen, tasapainoinen. Suutuntuma on kevyt, kuiva, 
perinteinen, paahteinen, kahvimainen. Maku on 
keskitäyteläinen, kuiva, hedelmäinen, paahteinen, 
katkeroinen, rohkeasti rosoinen, silti juotavuudeltaan 
helppo, maukas, luonteikas. Mieleen tulee pohjaan 
palanut pannujauhatuskahvi – miellyttävässä hyvässä 
mielessä. Oluen lämmettyä rosoisuus hieman tasaantuu. 



Lontoolaispanimo Meantime tekee samantapaisia, oikeita, perinteisiä porttereita. Shepherd Neame on Iso 
Britannian vanhin edelleen toimiva panimo, perustettu vuonna 1698. Panimoa johtaa nykyisin viidettä polvea 
edustava Jonathan Neame.  
Koffin portteri on vertailtaessa samettisen pehmeä, upea makuelämys. Original Porter on jotain aivan muuta, 
haasteellisena, moniulotteisena, epävarman tuntuisena erikoisluokkaa.  

Koff Portteri –asteikolla pisteet 105 / 100. 

BarleyWine, Midtfyns Bryghus A/S, Brobyvaerk, Tanska 

10,0 %-til., tumma bareley wine. Suositus tarjoilulämpötilaksi 10-14 ºC.  
Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 10,00 e. Maahantuoja Juomatalo Pikkulintu. 

Väri on tumma, punertavan ruskea, läpikuultava, samea. 
Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas, tasainen, tiheä, 
haihtuu lopulta kokonaan pois. Tuoksu on voimakas, 
raikas, yrttimäinen, lääkemäinen, marjainen, 
luumumainen, makea. Suutuntuma on vahva, paksu, 
makea, marjainen. Maku on täyteläinen, paksun 
hedelmäinen, kuivattua luumua ja persikkaa, tamminen, 
viinimarjamainen, lääkemäinen, makea. Pullon pohjalla 
on paksu hiivakerros, joka kannattaa sekoittaa lopuksi 
viimeisen desin mukaan. Hienosti onnistunut 
tanskalainen barley wine on jälkiruokaolut esimerkiksi 
juustojen kanssa, mutta panimo suosittelee kokeilemaan 
myös rasvaisen liharuuan kanssa: ossobucco, 
vasikanleike ja sianpotka, varsinkin barley winella 
marinoituna.  

Englantilaiset kehittivät barley wine –oluttyylin 
Napoleonin sotien aikaan 1800-luvun alussa, koska he 
pitivät voittoisten ranskalaisten viinien nauttimista 
epäisänmaallisena.  

Weltenburger Asam Bock valmistuttaja: Klosterbrauerei Weltenburg 
GmbH, Kelheim, Baijeri, Saksa; valmistaja: Brauerei Bischofshof e.K., 

Regensburg, Baijeri, Saksa   

6,9 %-til., kantavierre 17,2 Pl., katkeroainepitoisuus 29 
EBU, väri 98 EBC, tumma pohjahiivaolut, lager; bock.  

Kertalasipullo 0,5 l. Alkon vähittäismyyntihinta 3,49 e. 
Maahantuoja Servaali Oy, Hki.  

.  

 A r v i o   t u l o s s a !  

.  

Weltenburgin luostari on perustettu vuonna 1050 
Tonavan rantatörmälle. Sortuma vahingoitti luostaria ja 
panimoa vuoden 2005 tulvissa, jolloin muiden kuin 
Weltenburger Kloster -merkkisten oluiden tuotanto siirtyi 
Bischofhofeniin. Weltenburg on maailman vanhin 
luostaripanimo ja saksalaisen Weihenstephanin (vuodelta 



1040) jälkeen toiseksi vanhin panimo. 

. 

Waterloo Double 8 Dark, Brasserie du Bocq, Purnod, Belgia 

8,5 %-til., kantavierre  p-%, tumma pintahiivaolut, ale, luostariolut (Bière d’Abbaye). Suositeltu 
tarjoilulämpötila 8 ºC.  
Kertalasipullo 0,33 l., anniskeluhinta 6,50 e. Maahantuoja Heino Juomat Oy. 
Väri on tumma, ruskea, samea. Vaahto on ruskea, pursuaa runsaana pulloa avattaessa, tiheä, laskeutuu 
nopeasti kestäväksi ”rahaksi” oluen pinnalle. Tuoksu on paksun hedelmäinen. Suutuntuma on hedelmäinen, 
hapahko, tunnistettava belgisävy. Maku on täyteläinen, makea, maltainen, paksu, hedelmäinen, rapsakan 
kirpeä sävy käväisee kielellä. Tasapainoinen, hieno Belgi-Dubbel.  
Waterloo-olut on kehitetty alun perin alueen vanhan, vuonna 1456 perustetun panimon Brasserie du Marche, 
Braine–L’Alleud (Waterloo) mukaan. Waterloon taistelussa vuonna 1815 sotilaat saivat siitä voimaa ja 
rohkeutta. ”Waterloo – Voiton olut”, sanottiin.  

Vuonna 1858 perustettu, paikallisen joen mukaan nimetty du Bocqin panimo Namurin maakunnassa on 
kuudennessa polvessa Belotin perheen omistuksessa. 

Kievari Savuruis, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila 

5,3 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU, väri  EBC, täysmallasolut, tumma, 
suodattamaton pohjahiivaolut, lager. Suositus tarjoilulämpötilaksi  ºC, testissä alkaen 6 ºC.  

Hanassa 0,5 l., anniskeluhinta 6 e. HOK-Elannon OlutHuone -ryhmän Suomalainen Pienpanimohanatuote 
tammi-maaliskuussa 2011, anniskeluhinta 6,90 e. Tulossa: Kertalasipullo repäisykorkilla 0,5 l. 
Vähittäismyyntihinta  e.  

Väri on tumma, kirkasta valoa vasten ruskean punainen, 
kirkas. Vaahto on valkoinen, tiheä, niukka. Tuoksu on 
savuinen. Suutuntuma on maltainen, savuinen, vahva. 
Maku on keskitäyteläinen, maltainen, savuinen, kuiva, 
tuhkamainen. Savuruis valmistetaan kuuluisista 
baijerilaisista Bambergin savuisista ohramaltaista, jotka 
kuivatetaan pyökkipuun savussa saaden ainutlaatuisen 
aromin. Mallaspohjaan kuuluu myös leipämäisyyttä, 
täyteläisyyttä ja sitkeyttä tuova ruismallas. Katkeroinnissa 
käytetään amerikkalaista Cascade-humalaa. 
Juotavuudeltaan helppo, hieno savuolut sopii 
kokeilujuojillekin. Tässä savussa ei ole 
palvilihamaisuutta, mutta muuten vankkaa maltaista 
luonteikkuutta löytyy. 

Nakoúrený Svihák, Pivovar 
Eggenberg a.s., Český Krumlov, 
Tšekin Tasavalta 

5,2 %-til., tumma lager, savuolut.  
Kertalasipullo 0,5 l., anniskeluhinta 6,70 e. Maahantuoja Kopparberg Finland Oy. HOK-Elannon 
tšekkipubien Tšekkiolutviikoilla 8.-29.10.2010.  

Ensimmäinen tšekkiläisen kaupallisen panimon valmistama savuolut! Väri on hyvin tumma ruskea, 
heikosti läpikuultava, kirkas. Vaahto on ruskea, runsas, tasainen. Tuoksu on savuinen, 



diasetyylimäinen. Maku on täyteläinen, karamellimaisen makea, savuinen, paahteinen, luonteikas. Jälkimaku 
on hedelmäinen ja edelleen savunsävyinen. 

Savukeikari -pullon etiketissä on talon tiilikatolla istuva nokikolari. Olut palkittiin hopealla Tšekin Paras olut -
kilpailussa vuonna 2010. Eggenberg-panimo on perustettu vuonna 1560.   

. 

Celebration, Stallhagen AB, Godby, Finström, Ahvenanmaa 

4,7 %-til., tumma lager.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l. Vähittäismyyntihinta 1,59 e. 
Väri on tumma, punaruskea.  
Syksyllä 2010 valmistuneen vahvan Celebrationin (6,0 %) mieto versio esiteltiin tammikuussa 2011 Matka-
messuilla Helsingissä. 
  
A r v i o   t u l o s s a !  

  

Celebration, Stallhagen AB, Godby, Finström, Ahvenanmaa 

6,0 %-til., kantavierre 13,7 p-%, 
katkeroainepitoisuus 26 EBU, väri 24,8 EBC, 
tumma lager.  
Kierrätyslasipullo 0,33 l. Alkon vähittäismyyntihinta 2,07 
e. 
Maarianhamina juhlii 150 vuottaan vuonna 2001. 
Kaupungin perusti Venäjän tsaari ja Suomen 
suuriruhtinas Aleksanteri II vuonna 1861 ja nimi tulee 
tsaaritar Maria Aleksandrovnan mukaan.  
Juhlaoluen valmistuksessa käytetään Pilsner- ja 
värimaltaita, humalat ovat Super Alfa ja Saaz. 
Väri on tumma, punaruskea.  
  
A r v i o   t u l o s s a !  
  
Stallhagen-panimo on toiminut vuodesta 2004, 
vuosituotanto noin 250000 litraa olutta. Finströmin 
kunnassa, parikymmentä kilometriä Maarianhaminasta 
pohjoiseen, panimon yhteydessä toimii myös Stallhagen 

Pub, joka juuri loppuvuodesta 2010 sai A-oikeudet.  

  

Lapin Kulta Tuisku, valmistuttaja Oy Hartwall Ab, Hki / Heineken Group, 
Amsterdam, Alankomaat; valmistuspaikka Teerenpeli Panimo & Tislaamo / 
Teerenpeli Yhtiöt, Lahti 

4,7 %-til., kantavierre 11,7 %, katkeroainepitoisuus 25 EBU, väri 20 EBC. Puolitumma 
pintahiivaolut. Luomuolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 12-16 ºC.  
Kertalasipullo patenttikorkilla 0,5 l., vähittäismyyntihinta 3,98 e (Alko), 4,69 e 
(päivittäistavarakauppa), rajoitettu erä 85000 numeroitua pulloa.  
Väri on tumma, punertavan ruskea, lievästi samea. Vaahto on valkea, runsas, tasainen, 
jättää pitsikuvioita lasin reunoille, kestävä. Tuoksu on pehmeän hedelmäinen. 



Suutuntuma on hedelmäinen, maltainen, kevyt, lyhyt. Maku on kevyehkö, laimeahko, lähes vetinen, pehmeä, 
hedelmäinen, luumumainen, aprikoosimainen, hento, helposti juotava, luonteeltaan epämääräinen, 
peltokukkamainen. Luonnonmukaisesti tuotettujen raaka-aineiden joukossa on myös siankärsämö, jota voi 
pitää ikiaikaisena suomalaisena oluen mausteena.  

Hartwallin lakkauttaman Tornion Lapin Kulta -panimon panimomestari Mika Mäkelä on siirtynyt Lahteen 
Lapin Kulta –oluen tekijäksi. Ensi töikseen Mäkelä ryhtyi yhteistyöhön Lahden Hartwallin tuotantolaitoksen 
naapurissa toimivan Teerenpeli Panimo & Tislaamon kanssa ja siellä valmistettiin luonnonmukaisesti 
tuotetuista ohramaltaista Tuisku-luomuolut Lapin Kullan nimen alla. Projekti osoittaa Hartwallin kannalta 
vahvaa uskoa Lapin Kullan tuotemerkkiin ja pienpanimo Teerenpelin kannalta äärimmäistä joustavuutta ja 
kaupallista nöyryyttä valtavan kansainvälisen olutkonsernin edessä / alla. Huomattakoon, että hienon 
persoonallisen pullon panimomestari Mika Mäkelän allekirjoituksellaan vahvistamassa etiketissä ei edes 
mainita Tuiskun valmistuspaikkaa, Teerenpelin panimoa Lahdessa. 

Patenttikorkilla suljettu puolen litran pullo on numeroitu. Numero tosin on painettu korkin yli vedettyyn 
tarranauhaan, jonka rippeet tuskin jäävät talteen, vaikka harvinaisen upean pullon laitaisikin talteen. Lue 
uutinen Lapin Kulta Tuiskun valmistamisesta. 

Erdbeer-Porter Fruchtig-Frech-Frisch, Bergquell Brauerei Löbau GmbH, 
Löbau, Saksa 

 4,2 %-til., tumma maustettu portteri, pintahiivaolut  

Kertalasipullo 0,5 l. Ei tuontia Suomeen.  
Väri on tumma, läpikuultavan ruskea, kirkas. Vaahto on 
valkea, pursuavan runsas, tasainen, tiheä, laskeutuu 
melko nopeasti ja haihtuu kokonaan pois. Tuoksu on 
marjainen, paksun mansikkamainen. Suutuntuma on 
mansikkamehumainen. Maku on kevyt, hieman vetinen, 
mehumainen, mansikkamainen, makea. Portteri on 
etiketin mukaan "Fruchtig, Frech ja Frisch" eli 
hedelmäinen, karkea ja raikas. Oikeaksi portteriksi tätä 
”Mansikka-Portteria” ei pysty mieltämään, vaikka 
sekoiteolut koostuukin 95-prosenttisesti panimon 
arkistoista löytyneen perinteisen reseptin mukaan 
valmistetusta portterista. Erdbeer-Porter tuo mieleen 
berliiniläisen vehnäoluterikoisuuden Berliner Kindl 
Weisse (3,0 %), ”Pohjolan Sampanjan”, joka nautitaan 
asiakkaan itse lisäämän makean vadelma- ja 
metsämarjasiirapin kanssa.  

Perustuote Lausitzer Porter Schwarzes (4,4 %) on 
’satumaisen samettinen’ pintahiivaportteri. Panimon 
sekoiteportteriperheen muut tuotteet ovat Kirsch-Porter 

(4,2 %, sekoitteessa portteria 90 %, kirsikkaa 10 %) ja talven kausiolut Porter-Punsch (4,4 %), jota voi 
nauttia kylmänä tai lämmitettynä. Punssiportterin mainoslause sanoo: Kalt oder heiss – Bei Schnee oder Eis! 
– kylmänä tai kuumana – lumella tai jäällä.  

Vuodesta 1846 toiminut Berquell (vuorilähde) –panimo tuottaa myös muita oluttyylejä, kuten pilsejä, 
vähnäoluita, juhlaoluita, radleriakin. Vuosituotanto on lähes 20 miljoonaa litraa. 

Andrechser Doppelbock Dunkel, Klosterbrauerei Andrechs, Andrechs, Saksa 

http://olutverkko.wordpress.com/2010/11/16/hartwall-ja-teerenpeli-tekivat-yhdessa-siankarsamolla-maustetun-luomuoluen/


7,1 %-til., kantavierre 18,5 p-%, tumma 
pohjahiivaolut, doppelbock  

Hana 0,4 l., anniskeluhinta 6,90 e. Maahantuoja 
Ultimator Oy, Hki. HOK-Elannon OlutHuone –
ryhmän Kuukauden Hanaolut tammikuussa 
2011.   

 Väri on tumma, ruskean punainen, kirkas. 
Vaahto on valkea, niukka, kuplainen, kestävä. 
Tuoksu on maltainen, paahteinen, kuiva kuin 
lantakokkare. Suutuntuma on paksu, makea, 
hedelmäinen. Maku on täyteläinen, makea, 
maltainen, hedelmäinen, moniulotteinen, 
jännittävä – tähän on pakko tutustua uudelleen 
ja kunnolla! Mieleen tulee kotimaisten 
ravintolapanimoiden (etenkin Plevna, Perho ja 

Koulu) vahvoja kausioluita.  

Panimotoiminta alkoi pian sen jälkeen kun Wittelsbachin herttua Albrecht III oli perustanut 
benediktiiniläisluostarin vuonna 1445 Andrechsin vuorelle. Nykyisin kellarimestari 
(Cellerar) on Pater Valentin Ziegler. 

Scotch Ale, Meantime Brewing Company Ltd, Greenwitch, Lontoo, Iso Britannia 

6,0 %-til., tumma pintahiivaolut, ale  
Hana 0,5 l., anniskelihinta 6,90 e. Delifoxin Kalaravintolat -ryhmän Kausihanaolut tammi-maaliskuussa 2011. 
Maahantuoja Diamond Beer Co Oy.  

Väri on tumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on 
valkoinen, kermainen, tiheä, niukka, kestävä. Tuoksu on 
raikas, turpeinen, savuinen, karamellimainen. 
Suutuntuma on täyteläinen, hedelmäinen, tasapainoinen, 
nopea, lyhyt. Maku on keskitäyteläinen, hedelmäinen, 
luumumainen, yrttimäinen, maltainen, vankka, lievästi 
karamellimainen. Kokonaisuus on yllättävän lyhyt.  
Meantimen perustaja ja isä, Oluttoimittajien Killan 
nimeämä Vuoden 2008 Oluenpanija Alastair Hook, on 
valmistanut jo vuonna 2007 vahvan Scotch Alen (8,0 %) 
lähinnä amerikkalaiselle olutkerholle.  

Meantime –panimo aloitti toimintansa helmikuussa 

vuonna 2000 Lontoon Greenwichissa. Elo-syyskuussa 

2010 panimo siirrettiin uusiin tiloihin Blackwall Lanelle 

Lontoossa. Valmistuskapasiteetti kolminkertaistui. 

Varasto- ja myyntitiloja sekä keväällä (23.3.2010) avattu 

pieni panimopub Old Brewery jäivät Greenwichiin, joten 

parimon nimi on edelleen perusteltu. Greenwich on 

tunnetusti maapallon aikaa mittava keskipiste, esimerkikksi Suomi on ”2 tuntia itään Greenwichista". 

Herbsthäuser Alt-fränkisch Dunkel Kräftig, Herbsthäuser Brauerei 
Wunderlich KG, Bad Mergentheim, Herbsthausen, Baijeri, Saksa 

5,5 %-til., kantavierre 12,8 p-%, tumma pohjahiivaolut, alueellinen erikoisuus Frankenista.  



Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 6,80 e. 
Väri on tumma, ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkoinen, runsas, vankka, pumpulimainen, tiheä, 
kestävä. Tuoksu on voimakas, ruohomainen, raikas. Suutuntuma on pehmeä, maltainen, luonteikas. Maku on 
keskitäyteläinen, maltainen, kuivahko, katkeroinen, pehmeä, hennosti, karamellimainen. Kokonaisuus on 
aivan erinomainen, luonteikas, maukas, juotavuudeltaan miellyttävä.  
Olut on Tauber-Hohenlohe –alueen erikoisuus, jonka valmistuksessa käytetään erikoista paikallista 
paahdettua mallasta, jota kutsutaan nimellä Röstmalz. Katkerointiin käytetään Tettnang- ja Hallertau-
luonnonhumalia.  
Oluenvalmistus alkoi vuonna 1581 Zur Schwanen –majatalon yhteydessä. Panimon päärakennus on ollut 
samalla paikalla vuodesta 1727. Rakennuksessa on edelleen myös panimon ravintola Herbsthäuser 
Stammhaus. Vuodesta 1875 Schwanenbrauerei on ollut Wunderlichien perhepanimo. Ohjaksissa on Klaus 
Wunderlich vuodesta 1975 ja viidettä sukupolvea edustava Christian Wunderlich vuodesta 2006. 
Herbsthäuser tekee paikallisolutta: kaikki maltaat tuotetaan omalla alueella. 

Herbsthäuser Edel-Pils Feinherb Frisch, Herbsthäuser Brauerei 
Wunderlich KG, Bad Mergentheim, Herbsthausen, Baijeri, Saksa 

 4,9 %-til.,vaalea pohjahiivaolut, pils.  

Kertalasipullo 0,5 l. Anniskeluhinta 6,80 e. 

Väri on vaalea, keltainen, lievästi samea. Vaahto on valkoinen, runsas, tasainen, kestävä. Tuoksu on raikas, 
maltainen, katkeroinen, hedelmäinen. Suutuntuma on raikas, tasapainoinen, maukas, juotavuudeltaan 
helppo. Maku on keskitäyteläinen, puhdas, maltainen, hedelmäinen, sitrusmainen, luonteikas, tasapainoinen, 
maukas, hennosti katkeroinen. Saksalainen pils hienoimmillaan! “Edel-Pils“ tarkoittaakin sananmukaisesti 
‘jaloa pils-tyylin olutta‘. 

Brune, Brasserie Lefebvre s.a., Quenast, Wallonia-Brabant, Belgia 

6,3 %-til., tumma pintahiivaolut, ale, belgialainen luostariolut. Suositus tarjoilulämpötilaksi 4-7 ºC.  

Hana 0,33 l. Anniskeluhinta 6,80 e. 

Väri on tumma, ruskea, lähes läpinäkymätön, samea. Vaahto on valkea, tiheä, jättää pitsikuvioita lasin 
reunoille, kestävä, niukka. Tuoksu on suklainen, mämmimäinen, paahteinen, salmiakkimainen. Maku on 
keskitäyteläinen, lakritsainen, salmiakkimainen, yrttimäinen, hedelmäinen, luumumarmeladimainen. 
Nautiskeluun, herkutteluun. Lefebvren panimo valmistaa myös Suomessakin hyvin tunnettua herkkua 
Floreffe Double (6,3 %), joka vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin tämä Brune-uutuus.  

Jules Lefebvren vuonna 1876 Senne-joen laaksossa Brysselin lounaispuolella perustaman perhepanimon 
johdossa on kuudes sukupolvi, nykyisin Paul Lefebvre vuodesta 2002. 

Bruuverin Tummat nro 2, Ravintolapanimo Bruuveri / Kampin Panimoravintola 

Oy, Hki / Oxa Oy, Mikkeli 

4,8 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU,tumma pintahiivaolut, ale.  
Hana 0,5 l., anniskeluhinta  6,50 e. Saatavuus Panimoravintola Bruuveri, Hki.  
Väri on musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskehtav, tiheä, kestävä. Tuoksu on maltainen, kukkainen. Maku 
on keskitäyteläinen, maltainen, kepeästi mämmimäinen, kuivahko, tasapainoinen, helposti juotava. 
Numeroita 2 ja 4 rinnakkain maistellen kakkonen on selvästi luonteikkaampi ja maukkaampi, joten pisteet 
sille. 

Bruuverin Tummat nro 4, Ravintolapanimo Bruuveri / Kampin Panimoravintola 

Oy, Hki / Oxa Oy, Mikkeli 



4,4 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus  EBU,tumma pintahiivaolut, ale.  

Hana 0,5 l., anniskeluhinta 6,50 e. Saatavuus Panimoravintola Bruuveri, Hki.  
Väri on musta, läpinäkymätön. Vaahto on ruskea, kermainen, kestävä. Tuoksu on savuinen. Maku on 
keskitäyteläinen, maltainen, savuinen, paahteinen, tasapainoinen, luonteikas. Valmistuksessa käytetään 
savuiseksi paahdettuja saksalaisia ohramaltaita ja vehnämaltaita.  

Ravintolapanimo Bruuverin pikkuisen ”liivintaskupanimon” olutmestari Ilkka Sysilä on valmistanut 
koeluontoisesti vuoron perään pareittain maisteltavaksi 6-7 tummaa lager- ja ale-olutta, jotka rakentuvat 
Saimaan Oluen perinteisen tumman Woima-lagerin (4,7 %) pohjalle. Woima on tuttu merkki jo Mikkelin 
Pienpanimo Naapurin ajoilta ja sitä valmistettiin myös Lappeenrannassa. Woima palasi tuotantoon 
muutaman vuoden tauon jälkeen keväällä 2009. 

Talvi Special, Ravintolapanimo Bruuveri / Kampin Panimoravintola Oy, Hki / Oxa 

Oy, Mikkeli 

10,0 %-til., kantavierre  p-%, katkeroainepitoisuus 85 EBU, tumma pintahiivaolut, joulu-ale (esimaistelu 
10.12.10, valmistunut 17.12.2010)  
Hana, 0,5 l., anniskeluhinta 9,50 e, 0,33 l. 5,80 e. Panimoravintola Bruuveri, Hki, Pub Päämaja, Mikkeli  

Väri on tumman ruskea, samea. Vaahto on valkea, tiheä kestävä. Tuoksu on rapsakan hedelmäinen, raikas. 
Maku on keskitäyteläinen, maltainen, mausteinen, lähes polttava, yrttimäinen, lakritsainen. Vahva talven 
kausiolut on katkeroitu amerikkalaisilla humalilla, joita mausteisuus peittää. Hienosti onnistunut luonteikas 
erikoisuus. 

Karjala Terva, Hartwall Oy, Lahti, Hki / Heineken Group, Amsterdam, 

Alankomaat 

6,3 %-til., kantavierre 14,4 p-%, katkeroainepitoisuus 24 EBU, väri 17 EBC, vaalea terva-arominen lager. 
Suositus tarjoilulämpötilaksi 6-8 °C.  

Kierrätyslasipullo 0,33 l., Alkon vähittäismyyntihinta 1,81 e / 6-monipakkaus 10,86 e. 

Väri on puolitumma, tummasävyinen, ruskea, kirkas. 
Vaahto on valkoinen, aluksi runsas, kuplainen, haihtuu 
nopeasti kokonaan. Tuoksu on voimakas, syvä, 
tervainen, tervaleijonamainen (vahva, lakritsainen 
pastilli), savuinen. Suutuntuma on kevyen savuinen ja 
tervaiunen. Maku on täyteläinen, kuiva, paksun 
hedelmäinen, kuivattua luumua, taatelia, vahvan 
aromikas, tervainen ja savuinen. Lyhyessä jälkimaussa 
nousee hienoinen karamellimainen sävy. Karjala Terva 
valmistetaan normaalin perus-Karjalan vierteestä 
säätämällä sopivat arvot ja maustamalla tanskalaisilla 
aromiaineilla. Valmistaja kieltäytyy käyttämästä sanaa 
esanssi, mutta selvä esanssinen tuote tämä on. 
Tervainen aromi sopii hyvin oluen mausteeksi. Vahva 
Karjala Terva tuo mieleen maukkaat tervaiset 
viinasnapsit ja toisaalta oluiden puolelta lahtelaisen 
Teerenpelin panimon Sauhusanttu (5,0 %) –savuisen 
oluen, joka valittiin Vuoden Olueksi HBF-festivaaleilla 
vuonna 2002. Lähellä makumuistikuvissa on myös 
Sinebrychoffin Korpisavu (4,6 % ja 6,0 %).  

Testauksessa käytettiin hanasta laskettua tuoretta versiota, ennen pullotuksen valmistumista. 



Keisari Luomu, Nokian Panimo Oy, Nokia 

4,5 %-til., kantavierre 10,6 p-%, katkeroainepitoisuus 26 EBU, väri 9 EBC, vaalea suodattamaton lager, pils. 
Täysmallasolut. Valmistettu luonnonmukaisesti kasvatetuista raaka-aineista. Suositus tarjoilulämpötilaksi 
 °C.  

Kertalasipullo 0,33 l. Tölkki 0,5 l. Vähittäismyyntihinta 2,15 e / 2,69 e. Anniskeluhinta e. Hanassa 
olutravintoloissa 0,5 l. - 6,00 e.  

Väri on vaalea, syvän keltainen, samea. Vaahto on valkoinen, pursuavan runsas, tasainen, 
melko nopeasti laskeutuva, kestävä. Tuoksu on hedelmäisen raikas, hunajaisen makea, 
maltainen, hennosti katkeroinen. Suutuntuma on raikkaan maltainen, paksu. Maku on 
keskitäyteläinen, maltainen, kuivan heinämäinen, hunajainen, raikas, tasapainoinen, helposti 
juotava, maukas, hienostuneesti tyylikäs. Luomu-Keisari on ilmeisen mainio kesäolut – myös 
niille kuluttajille, jotka eivät ole päässeet vehnäoluen 
makuun.  

Nokian Panimo toi kesäisen oluen markkinoille sopivasti 

vuosituhannen kovimman talven aluksi! Valmistuksessa 

käytetään eteläsuomalaisilla tiloilla viljellystä 

luomuohrasta valmistettuja maltaita sekä saksalaisia 

Perle- ja Hallertauer Tradition –luomuhumalia. Nokian 

Panimon hiiva perustuu maailman vanhimman panimon, vuodesta 

1040 toimineen baijerilaisen Weihenstephanerin hiivakantaan, jolla on 

myös luomutodistus. Olueen lisätään hapettumisenestoainetta (E300). 

Energiasisältö on 30,8 kcal / 100 ml.     

OLUTVERKON testiryhmä tapasi tämän Keisarin etiketissä 

ensimmäistä kertaa tuotteessa uuden EU-luomutuotemerkin, joka 

otettiin käyttöön 1.7.2010. 
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