Het verhaal van Hopper, hop and Tremist
Als je ooit de Westhoek hebt bezocht - de regio
waar Extremis zich bevindt - heb je zeker een aantal
hoppevelden gezien. De hop
wordt in september geoogst
en de vieringen van het oogstfestival vormden de inspiratie
voor de Hopper-tafel: lange
rijen tafels en banken waar
boeren en arbeiders samen
genieten van eten en drinken.

De vorm van het Hopperzonnescherm is duidelijk
geïnspireerd op de 6 m
hoge structuren van de
hoppevelden. Dus het was
een gemakkelijke keuze
om de lancering van de
Hopper te vieren met een
nieuw, verfrissend bier: Tremist. Gebrouwen met de
beste hop van Poperinge.

Tremist design opdracht
Tremist is ontworpen als een ‘tool for togetherness’
voor Extremis. Net als elk ander goed ontworpen
product, moet Tremist aan een aantal specifieke
noden voldoen:
Om te delen
1 Tremist fles
= 4 Tremist
glazen
Weinig alcohol
Comedy is hot,
tragedy is not

Sterke hopsmaak
Een fijne mix van de hopvariëteiten Cascade,
Challenger & Golding
Elegant en functioneel
glas ontwerpen door
Nedda El-Asmar

tremist

Hoe Tremist wordt gebrouwen
1. Aan het einde
van de zomer wordt
het graan geoogst
en wordt de beste
Belgische hoppe
geplukt in de
eigen hoptuin van
Extremis.

2. Een mengsel van
gemalen mout en water
wordt verwarmd om
suikerwater te maken.
3. Eerste filtering

7.De gevulde flessen
hergisten nog een paar
weken in de warme
kamer. Het bier is klaar
om te drinken zodra het
de warme kamer verlaat.

4. Dit “bier” wordt dan
gekookt en hop wordt
toegevoegd.

6. Na 3 weken gisting
wordt Tremist gebotteld.
5. Tweede filtering

9 dingen
die je nog niet wist
over Hop
1.
2.
3.

Hop wordt in thee gebruikt voor
hun ontspannende werking.

Vroeger werd hop aan het bier toegevoegd om het langer te bewaren.
Nu is het ook een belangrijk ingrediënt
voor de smaak van het bier.
De Latijnse naam voor hop is
Humulus lupulus.

4.
5.

Hop is een van de snelstgroeiende planten ter wereld, met een
gemiddelde van 10 cm per dag.
Verschillende soorten hop voegen
diverse smaken toe aan het bier.

6.

Hoewel hop tot dezelfde
plantenfamilie behoort als
cannabis, hebben de twee
soorten weinig gemeen.

7.

Hoppescheuten behoren tot de duurste
groenten ter wereld. Probeer ze uit wanneer u Poperinge bezoekt. De beste plek
ter wereld om deze lekkernij te proeven.

9.

8.

Alleen de vrouwelijke plant
wordt gebruikt om bier te
brouwen. Mannelijke planten
in de buurt kunnen een hele
oogst verpesten.

Een hopplant kan meer dan 100 jaar
oud worden.

Een geweldig bier in een geweldige fles
Bij Extremis willen we geen goede dingen weggooien. Daarom
hebben we voor een degelijke glazen fles gekozen voor ons
Tremistbier. Deze fles kan opnieuw worden gevuld, gerecycleerd
of voor andere doeleinden worden gebruikt. Hier zijn enkele
suggesties:

waterkaraf

olijfolie
fles

vogel
voederaar

hanglamp

kaarshouder

windlicht

boodschap
in een fles

bloemenvaas

EEN BELGISCH BIER
ZORGVULDIG ONTWORPEN DOOR

EN GEBROUWEN DOOR

