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Olutkulttuuri Portugalissa:
Portugalissa on tuplasti Suomeen verrattuna populaa (yli 10 milj.). Pääkaupunki oli
Lissabon ja toiseksi suurin kaupunki Porto on noin kolmen tunnin junamatkan päässä
pohjoisessa. Kummassakin on lähemmäs 2 milj. jengiä. Suuri osa on maasta
sivistymätöntä pöndeä jossa kitataan valtavasti viiniä ja portviiniä. Olutta on kuitenkin
litkitty Rooman ajoista asti.
Olutmielessä moderni Portugali on käytännössä kahden ison taistelutanner: Super Bock
ja Sagres. Super Bock on oma panimonsa Portosta ja Sagres on samannimisestä
kaupungista lähtöisin. Nykyisin Sagresin omistaa Heineken. Ilmeisesti myös kolmas
suuri panimo on olemassa nimeltä Coral, mutta sen tuotteita ei juuri baareissa tai
terasseilla näkynyt. Oluet ovat aika peruslageria hyvin miedolla humaloinnilla. Sagres on
maltaisempi ja jäi multa makeutensa takia enemmän väliin. Keskimäärin kylmä 4-5dl
tuoppi maksoi terassilla noin kolme euroa ja supermarketissa euron.
Pienpanimot ja panimokulttuuri on hyvin tuore ja uusi asia. 2003 Portugalissa oli 7
panimoa. Paikallisten kanssa jutellessa ilmeni että boomi on alkanut Lissabonissa 3
vuotta sitten noin 4-5 pienpanimon kautta ja Portossa 5 vuotta sitten 3-4 panimon
kanssa. Nykyään panimoita, jotka pullottavat tuotteitaan, on ainakin 89 (lähde:
portugalilainen blogi). Panijoita jotka tekevät olutta kyläkauppaan tai yhteen
ravintolaan tai festareille on mahdotonta laskea. Isot panimot alkavat myös herätä eri
oluttyylien menestykseen euroopassa ja ainakin Super Bock teki omat versionsa mm.
ipasta, bavaria weissista ja stoutista. Ratebeerissä nämä erikoisversiot on reitattu välille
2.5-3 ja itse reittaisin alemmas.
Ilmeisesti joko sana ei kierrä tai sitten ilmassa on egoilua sillä Lissabonin tyypit väittivät
että maan nykyinen olutkulttuuri alkoi sieltä 3v sitten ja Portossa taas väitettiin että
olutkulttuuri alkoi sieltä 5v sitten. Kummatkin halusivat selkeästi olla ensimmäisiä ja
jännästi Portolaisten mielestä ei kannattanut mainita Lissabonilaisille että Porto oli
ensimmäinen. Sama omituinen kehuskelu jatkui LX breweryn kanssa. Tapasin kyseisen
panimon herran sattumalta puistossa myymässä omaa oluttaan ja hän sanoi olevansa
ainoa Lissabonilainen panimo, mutta Duquesta kyllä niitä sitten löytyi ainakin 6-7 lisää.
Lissabonissa on muutamia hyviä olutbaareja joista erittäin keskustassa oleva Duque
Brewpub oli suositeltu kohteeni. Duque myy vain ja ainoastaan Portugalilaisia oluita ja
täten on paras keino tutustua näihin. Kuvissa näkyy valikoimaa. Duque oli heinäkuussa
5 kuukautta vanha. Foursquare löysi Lissabonista näppärästi myös muitakin, kuten Dois
Corvoksen panimoravintolan, mutta muuten tarjonta tuntui pyörivän kahden ison
panimon tuotteiden ja ulkolaisten oluiden ympärillä.
Portossa olutta voi ostaa ja juoda Catraio “Kakarat” (?) nimisessä paikassa, jonka
omistajat kertoivat puljun olevan 1.5 vuotta vanha. Huvittavasti Porton hotellin
yhteydessä olevassa kauppakeskuksessa oli pieni pubi ,jossa oli 11 hanaa eikä yhtäkään
paikallista olutta. Muualta maasta olut ostetaan supermarketeista ja festareilta ja
valikoima on mitä sattuu. Ensimmäinen olutfestari oli kuulemma 2013 hieman Portoa
pohjoisemmassa ja sen jälkeen samantyylisiä on pyörähtänyt useampikin.
Maistelin noin 20 paikallista olutta eri panimoilta ja harmillisesti paras olut oli ainoa
ulkomainen olut jonka maistoin (Espanjalainen Cervesa Guineu IPA Amarillo).
Lempparipanimoksi lämähti Musa. Sain sekä Duquesta että Catraiosta maisteltavaksi
heidän omapanemaa oluttaan sekä Catraion baarimikon nykyisen lempparioluen.

Duque Brewpub

Duque Brewpub

