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Valtteri Suorsa
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README.FI
KUN ARVIOIN Olutoppaan ensimmäisen
laitoksen (OP 2/2014), ei teos herättänyt
riemunkiljahduksia. Näin kirjassa kuitenkin potentiaalia, joten mielenkiinnolla paneuduin myös vuoden 2015 Olutoppaaseen.
Ensi silmäyksellä kirja vaikuttaisikin
hieman parantuneen, ainakin siinä arvioidut oluet ovat edeltäjäänsä paremmin ajan
tasalla. Jopa Berliinissä menestynyt Pyynikin Käsityöläispanimon Vahvaportteri on ehtinyt mukaan.
Mutta.
Maku Brewingin tuotteiden loistaminen poissaolollaan nakertaa jo vahvasti teoksen uskottavuutta ja viimeistään Suomen Paras Olut -kilpailun voittajan, Stadin Panimon American
Lagerin unohtaminen romuttaa sen lopullisesti.
Näinkö toimii kirja, jonka pitäisi olla nimensä mukaisesti suomalainen olutopas? Sanalla sanoen, ei toimi!
Seuraavaksi huomio kiinnittyy oluiden pisteytyksiin. Siinä
missä täysin hajuton ja mauton amerikkalaisen panimojätin
Budweiser saa kohtuulliset 82 pistettä, 20 kotimaista peruslageria jää sen alle tai yltää enintään samaan. Uskokoon ken tahtoo.
Kymmenien oluiden arviot ovat sanasta sanaan samoja kuin
kirjan edellisessä versiossa, niitä ei nähtävästi ole vaivauduttu
maistamaan uudestaan.
Kun vielä todetaan, että kannessa mainitut ruokasuositukset ovat vailla pohjaa, voidaan vain todeta, että kirjan hinnassa (19,50 €) on 18 euroa liikaa.

Heikki Kähkönen, Pekka Linnainen,
Tapio Mäkeläinen, Mikko Savikko
BAARIMIES TALLINNASSA
ARKTINEN BANAANI
KOLME VUOTTA sitten ilmestynyt kirja Baarimiehen Tallinna, opas Tallinnan
olutravintoloihin ja katsaus virolaiseen
olut- ja juomakulttuuriin on juuri saanut päivityksen.
Alun yleiskatsaus Viron oluthistoriaan
ja nykytilanteen kuvaus on pitkälti samaa kuin edellisessä painoksessa, joissain kappaleissa pelkästään väliotsikointi on uusi. Toki tilastotiedot on päivitetty.
Pienpanimoiden voimakas tulo markkinoille on kerrottu ansiokkaasti ja tuoreesti. Viimeisimmät tiedot ja kuvat panimoilta ovat syyskuulta 2014.
Vaikka kirjoittajia on useita, kirjan oikoluku on tainnut jäädä yksille silmille. Lähinnä nopeasti kirjoittaessa helposti syntyviä näppäilyvirheitä on jäänyt huomaamatta.
Monta kuppilaa on kolmen vuoden aikana kartalta kadonnut ja tuoreita tutustumisen arvoisia tullut tilalle, joten uusi
painos kannattaa hankkia jos on vähääkään kiinnostunut Tallinnan baarien diversiteetistä.
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Kuinka muutan
kaljan olueksi ?
Tällä palstalla olutkouluttaja ja oluenpanija
Mikko Salmi purkaa mieltään oluen tiimoilta.
SÄ JUOT SITTEN paljon kaljaa, todetaan kun työni tulee ilmi. “En
paljon, mutta monen sorttista”, on yksi vastauksistani. Sillä tiellä olen
kulkenut – ja hyvin on mennyt.
Nuoruudessani 1980-luvulla alkoi Suomeenkin –jos ei nyt virrata
– niin tiputella muutamia ulkomaisia merkkejä. Siinä missä kaverit
lantrasivat Dry Anista milloin mihinkin, minä tempasin aina eri oluen muovikassistani. Kyllä sille naureskeltiin.
Olvin Herttua, Diebels Alt, Mort Subite Kriek ja Karjalan Weizen Fest löytyvät muistoistani ja vuoden 1991 hinnastosta, joka oli
kätevästi povitaskuun mahtuva. On hauska näyttää restonomiopiskelijoille rinnakkain nykyistä ja vanhaa hinnastoa. Että on sitä kehitystä tapahtunut.
OLEN KOULUTTANUT tuhansia opiskelijoita, pannut olutta satoja
eriä ja rustannut aiheesta melkoisesti merkkejä. Elämäntyöni? Se on
saada kalja muuttumaan olueksi niin puhekielessä kuin kirjoitetussakin. Tämä pieni muutos olisi merkittävä arvonnousu, mutta se ei käy
kädenkäänteessä vaan ehkä puolessa vuosisadassa.
Mikä on ero? Kalja on kittausta, olut nautiskelua. Kyse on mielikuvista, kuten olen useasti marissut. Viiniväki on tajunnut sen oluenystäviä
paremmin. Olut tarvitsee stailausta, sanoisi joku. Muodikkaat mikropanimot ovat sitä jo tehneetkin eksoottisin tuottein ja hipsterein etiketein.
Me, joille olut on ammatti, teemme sitä ihan jo olemuksellamme
ja mielipiteillämme. Jos törttöilen oluttapahtumassa, pisteet lorisevat
kaljankittaukselle ja vahinko olutnautiskelulle. Ihan puhtain paperein
en varmasti selviä, mutta kukas elämästä selviäisikään. Silti kannattaa
pitää itsensä skarppina, kun tekee duunia alkoholijuomien kanssa.
KAIKKI EIVÄT OLE skarppina, kun kohtavaat olutmiehen. Olin hiljattain autokaupoilla ja todistin mielenkiintoisia reaktioita. Kun muuan Kia-kauppias oivalsi sähköpostiosoitteestani toimenkuvani, pääsi piru valloilleen.
“Jaa kaljaa, no siitähän mekin tykkäämme – sekä tästä”, naureskeli miekkonen ja tempaisi työpöytänsä uumenista kossupullon. Heti perään kaveri vetäisi jostain pullon Jaloviinaa ja jatkoi messuamistaan. Huomautin kuivasti, että alkoholijuomien promootio ei ehkä
sovi autokaupan yhteyteen, vaikka pullot korkkaamattomia ovatkin.
Volvo-liikkeessä innokas miesmyyjä taas esitteli, välittömästi työni
oivallettuaan, kännykästään kuvia oluttölkkikokoelmastaan. Se oli jo
huomattavasti sympaattisempaa samoin kuin se, että näytönsäästäjänä oli kuva myyjän jälkikasvusta eikä oluttölkistä.
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