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Op 3 april kwamen maar liefst 20 juryleden bijeen
om het Lekkerste Aspergebier 2017 te verkiezen.
Deze vierde editie werd wederom georganiseerd
door lekkersteaspergebier.nl in samenwerking
met Hap&Tap Magazine. Na een intensieve blind-
proeverij kwam Ayinger Brauweisse als winnaar
uit de bus. En daar willen we ze uiteraard van harte
mee feliciteren! 

Door de forse toename van het aantal
inschrijvingen uit binnen- en buiten-
land was zelfs een uitbreiding van 
de jury noodzakelijk geworden. 
Uiteindelijk wist zij tijdens de proeverij
- in combinatie met een klassiek 
aspergegerecht - het beste bijpas-
sende bier te vinden. 

De begeleiding en uitvoering was in
handen van F&B Support uit Oister-
wijk die onder leiding van twee bier-
sommeliers en een chefkok vakkundig
de ‘Asperges op Brabantse wijze’ met
de begeleidende proefglaasjes uitser-
veerden. De jury, bestaande uit een
mix van mannen en vrouwen uit zowel
Horeca; -leveranciers, -ondernemers, -
onderwijs als consumenten, hadden
slechts twee rondes nodig om tot de
uiteindelijke winnaar te komen!

MATCH MADE IN HEAVEN

Ayinger Brauweisse van Ayinger 
Privatbrauerei uit Aying (D) won aldus
de vierde editie van Lekkerste Asper-
gebier overtuigend en mag een jaar
lang de bijbehorende titel en predi-
kaat voeren. De jury prees de enorme
zachtheid en milde zoete smaak van

dit klassieke Beierse Weissbier die 
bijzonder goed matchte bij de licht
bittere asperges en de volle boter-
saus. Een verfrissende fruitigheid in
de nasmaak complementeerde de
harmonieuze samensmelting van 
smaken. “Een match made in hea-
ven;” werd zelfs geopperd.

IMPORTEUR BAVARIA

Na de bekendmaking werd de aan-
wezigen gevraagd nog even te wach-
ten met het delen van dit nieuws,
zodat eerst de winnaar zelf op de
hoogte gesteld kon worden. In dit
geval werden afgevaardigden van
zowel de brouwerij als de Neder-
landse importeur nog laat op de
avond verrast met dit mooie nieuws.

Importeur voor Nederland van deze
internationaal geroemde ‘Privatbrau-
erei’ uit Aying is eveneens een fami-
liebrouwerij; Bavaria Brouwerij uit
Lieshout. Voor de bierkenner is 
Ayinger dan ook zéker geen onbe-
kende, want al vele jaren wint men 
internationaal prestigieuze awards
met hun zeer ruime assortiment van
voornamelijk tarwebieren. 

LEKKERSTE ASPER
AYINGER
BRAUWEISSE 

Joep van Helvert (r) overhandigt
de oorkonde aan Wiet Monseur.
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Bavaria importeert naast deze Ayinger
Brauweisse (5,1%) ook het Urweisse,
Frühlingsbier en Celebrator 
Doppelbock.

GEWENSTE TUSSENSTOP

Als fervent wintersporter zult u 
misschien ook al eens kennis gemaakt
hebben met dit bijzondere ‘weizen-
bier’ want ook langs de pistes van
vele wintersportgebieden in de 
Alpen vind je Ayinger Brauweisse. 
Het sprookjesachtige dorpje Aying
wat eveneens op het etiket prijkt ligt 
gesitueerd naast één van de grote
verbindingswegen naar de skigebie-
den. De hypermoderne brouwerij in
een traditionele bouwstijl, is dan ook
een herkenningspunt en gewenste
tussenstop voor jaarlijks vele Neder-
landse bezoekers. En voor wie na een
bezoek aan de traditionele Beierse
biergarten echt niet meer verder mag
rijden, is het Brauereigasthof een 
welkome bij-komstigheid.

MONTANA SNOWCENTER

Om geheel in sfeer de prijs ‘Lekkerste
Aspergebier 2017’ te overhandigen,

werd gekozen voor de Montana bar in
Montana Snowcenter in Westerhoven.
Eén van de twee locaties in Neder-
land waar Ayinger Brauweisse uit een
originele porseleinen tapzuil stroomt. 
Met op de achtergrond uitzicht op de
besneeuwde pistes waarop fervent
geskied en gesnowboard werd, en op
de voorgrond perfect getapte ‘halve
liters’ van het winnende bier, werd de
prijs in stijl overhandigd. 

EIN PROSIT

Inkoopmanager van Bavaria Dranken-
handel, Wiet Monsieur, ontving 
namens Ayinger Privatbrauerei van
bestuurslid Joep van Helvert vol trots
de prijs ‘Lekkerste Aspergebier 2017’. 

Na het glas nog één keer gevuld te
hebben en luid ‘ein prosit’ gezongen
te hebben, vertrok uw verslaggever
huiswaarts om Asperges op 
Brabantse wijze - met uiteraard als 
begeleidende drank de winnaar van
2017 - te verorberen. Een mooi 
aspergeseizoen gewenst!

www.lekkersteaspergebier.nl
www.ayinger.de
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