Tremist

Het togetherness bier
Tremist is een Belgische ‘farmhouse ale’, ontworpen door
Extremis. Het is een koperblond, verfrissend bier van 6,4°.
Wat hebben bier en design gemeen? Wel, de Extremis Hopper picknicktafel is
bijvoorbeeld geïnspireerd op de hopvelden rondom het bedrijfsterrein. Maar dat is
niet alles. De typische Extremis designmethodiek werd toegepast op de creatie van
het Tremistbier.

PERSTEKST TREMIST

Laat ons het glas heffen
Het werd oorspronkelijk gebrouwen om bedrijfsbezoekers te verwennen met een uitzonderlijk verfrissend,
oneindig drinkbaar (voor sommigen van ons tenminste) bier. Het resultaat weerspiegelt hetzelfde
sterke karakter als andere Extremis creaties, het 6,4° bier heeft een authentieke, hoogwaardige smaak
zonder te zwaar te zijn. Vanwege het internationale karakter van de bedrijfsactiviteiten van Extremis
was houdbaarheid ook een uiterst belangrijke factor. Daarom werd gekozen voor een hoppig, blond bier
in Saison-stijl (ook wel Farmhouse ale genaamd). Een bierstijl die zijn oorsprong vindt in de tijd dat de
boeren bier brouwden in de rustige winterperiode om de dorstige kelen van de vele seizoenarbeiders te
laven in de warme zomermaanden.
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Biervirtuoos Rudi Ghequire vertaalde de veeleisende
bierwensenlijst van Dirk Wynants (oprichter en hoofddesigner van
Extremis) in een uitstekend recept dat perfect smaakt wanneer
geserveerd in het speciale glas ontworpen door de Belgische
zilversmid Nedda El-Asmar. Het bier wordt gebrouwen op een
extreem unieke locatie: de oude Kazematten-brouwerij, genesteld
in de 17e-eeuwse vestingwerken die de stad Ieper omringen. Het
verbeterde recept werd regelmatig gedronken op internationale
beurzen en evenementen waar de nieuwste Extremis-creaties
werden voorgesteld. Omdat we de talloze smeekbedes om ons bier
voor iedereen beschikbaar te maken niet langer konden weerstaan,
zijn we uiteindelijk een distributiepartnerschap aangegaan met
de Sint- Bernardus brouwerij, een wereldwijde exporteur van
trappistenbieren. Dankzij hen - en de geweldige smaak natuurlijk
- duiken de eerste Tremist serverende bars op in de Verenigde
Staten, Japan en Scandinavië, en het bier is ook te vinden op de
schappen van enkele Belgische winkels.

Om te delen...
Eén Tremist
fles bevat vier
Tremist glazen
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De fijnste aroma’s
en droge bitterheid
transformeren het
bier in een sublieme
dorstlesser.

Authentieke, hoogwaardige smaken
Saison Tremist heeft een aardse en aangename volmondigheid. Een heerlijk hooiaroma en droge bitterheid
transformeren het bier in een sublieme dorstlesser. Tremist heeft een mineraal, hartig & licht gerookt
karakter. Het is de ultieme weerspiegeling van een zonnige dag in een glas fris, blond bier. Lichtjes
gesluierd en mooi afgerond met een romig witte schuimkraag.
De geur onthult meteen de onstuimige complexiteit die het bier te bieden heeft. Het is een sublieme
aaneenschakeling van smaaksensaties: een zoete aanzet die meteen opgevangen wordt door een kordaat
moutaroma, gevolgd door een verfrissende kruidigheid die op zijn beurt overgaat in een evenwichtige
bittere nasmaak. De aroma’s van rode appel, zeste van citrusvruchten, gerookt hout en een vleugje vanille
vervolledigen het uitvoerige boeket aan smaken.

Food pairing
De complexiteit van het bier vormt
een mooi contrast met allerlei
kruidige kazen, maar is evengoed een
gesmaakte compagnon van hartige
hapjes en amuses. Het bier past
tevens perfect bij mosselen, asperges,
stoofpotjes en gegrild vlees.

Goed om weten
•
•

•
•
•
•
•

Biertype: Saison
Gebruikte hopsoorten:
Cascade, Challenger &
Golding
Beschikbaar in: 75 cl fles &
20 liter vat
Alcoholvolume: 6,4%
Plato-schaal: 14°P
EBU (bitterheid): 38
EBC (kleur): 8
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Over Extremis
Extremis werd in 1994 door Dirk Wynants
opgericht. De collectie designmeubelen bestaat
uit producten die tegelijk noodzakelijk en nuttig
zijn. Het zijn ‘Tools for Togetherness’ waarbij de
nadruk ligt op menselijke interactie, intelligente
probleemoplossing en duurzaamheid, met de
ambitie om de levenskwaliteit te verbeteren.
Extremis is gevestigd in Poperinge in België.
Hun designmeubilair is heel populair in de
buurlanden en ook in de Verenigde Staten en het
Midden-Oosten.
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