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Brouwerij Bockor traktee
Kriek Max, Rosé Max en
Tussen Kortrijk en de Franse grens, in het
lichtglooiende landschap van Bellegem, is
de lagegistingstoren van Brouwerij Bockor
al sinds 1930 hét herkennigspunt in de
regio. Vandaag brengen we een bezoek aan
deze bijzondere brouwerij in Zuid-WestVlaanderen: producent van illustere en
prijswinnende bieren als OMER, Jacobins
Gueuze, VanderGhinste Oud Bruin en
Kriek Max. Het verhaal van 5 generaties
brouwtraditie in een notendop...
TEKST EN FOTOGRAFIE: BURO70
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Beer Star Awards in Duitsland en in

Marketingverantwoordelijke Nicolas Degryse.

Where the magic happens!

De brouwketels zijn nog echt helemaal van koper.

OMER. TRADITIONAL
BLOND

Moderne uitstraling vormt mooi contrast met rijke historie.
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ert Nederlandse markt op
OMER Traditional Blond
CUVÉE DES JACOBINS

maanden gerijpt heeft op eikenhouten vaten. Het complexe, zeer uit-

Marketingverantwoordelijke Nicolas

gebalanceerde en vooral zure bier

Degryse verzorgt een uitgebreide
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ZOMERS LEKKERE
KRIEK MAX & ROSÉ MAX

we de vele succesnummers van
Brouwerij Bockor. We noemen Bockor
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en BLAUW (lage gisting), Cuvée des

tot World's Best Kriek, is Kriek Max

Jacobins Gueuze Jacobins, Kriek

een fenomenaal lekker biertje met

Jacobins, Kriek Max, Framboise Max,

een alcoholpercentage van 3.2%. Het
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mene deler.

gamma van pils- en fruitbieren uit met
Rosé Max. Dit bier is gebrouwen op

2010 'winner of the World Beer Cup
Gold Award' was . OMER. Traditional

Gelukkig is het bijna tijd voor een de-
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beneden genomen en we zitten vol

verrijkt met natuurlijk frambozensap

Het wordt gebrouwen volgens een

verwachting aan de bar in een sfeer-

en natuurlijke aroma’s. Rosé Max

traditioneel recept. OMER. dankt zijn

volle brasserie. In een van de proef-

heeft een zachtrode kleur en een aan-

fijne, fruitige aroma en subtiele bitter-

glazen zit namelijk Cuvée des

gename frambozengeur. Zijn fruitig-

heid aan de nauwkeurig uitgekozen

Jacobins en dat is een 'goedje' waar

zoete en verfrissende smaak doet je

grondstoffen, zoals de beste gerste-

menig bierliefhebbers-hart sneller van

verlangen naar een lange, warme

mout uit de Loirestreek en drie aro-

gaat kloppen. Dit 100% 'foederbier' is

zomer! Meer informatie hierover en

matische hopsoorten.

een onversneden lambiek, die 18 (!)

nog veel meer op: www.bockor.be

Rijping op immense eikenhouten vaten.

Prijswinnende bieren van Bockor.
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