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Ylen suuri olutopas

“O

lut on yhtä vanha
kuin sivistys”.
Näin lukee maailmankuulun
olutasiantuntijan
Michael Jacksonin Suuren olutoppaan takakannessa. Hyvin pitkään suomalaiset
ovat kuluttaneet litroittain vaaleaa,
ehkä hieman laihaa bulkkilageria,
mutta juomatavoissa on tapahtumassa muutos. Suomalaiset maistelevat oluita nykyään viinien tapaan
ja käyttävät pitkänkin tovin kaupan
oluthyllyn edessä valitessaan mieluisaa juomaa. Perjantain kauppareissun ohessa haetun mäyräkoiran
sijaan tarkistetaan suomalaisen
pienpanimon uutuusoluen katkeropitoisuuksia. Päivittäistavarakaupat ovat heränneet suomalaisten

laatuolutjanoon lisäämällä valikoimiaan merkittävästi. Alko joutuu
myymään eioota, kun uusin hittiolut on viety hyllystä. Kulttuurin
muutos ei ole tapahtunut nopeasti,
mutta se on varmasti tullut jäädäkseen.
Yle laati kuluttajan avuksi ja iloksi pienen olutoppaan. Yhdessä
asiantuntijan kanssa laadimme
listan Suomessa paljon juoduista
oluttyypeistä. Maailma on täynnä
hyviä oluita. Kaikkea emme listaan
laittaneet, mutta toivomme, että oppaasta on hyötyä juuri
sinulle. Maukasta
aikaa.
Marjut Mäntymaa
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Pohjahiiva & pintahiiva
Oluet jaetaan käymistapansa mukaan karkeasti kahteen pääryhmään: pintahiivaoluisiin ja pohjahiivaoluisiin Pintahiiva nousee nimensä mukaisesti käymisen
aikana astian pinnalle, kun taas pohjahiiva painuu
pohjalle. Pohjahiivakäyminen on suosituin käymismenetelmä. Kypsyminen ja käyminen ja kestävät
lämpötilasta riippuen jopa viikkojen ajan. Pintahiivakäyminen on taas perinteinen käymismenetelmä. Se
käy lämpimämmässä ja sen käyminen ja kypsyminen
kestää noin kaksi viikkoa.
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Lager
Lagerilla tarkoitetaan yleisesti kaikkia pohjahiivaoluita. Lager käy kylmemmässä kuin
pintahiivaolut (ale), ja sen valmistuminen kestää yleensä pitempään. Käymisaromeja
on vähemmän kuin aleissa. Valtaosa tuotetusta oluesta on vaaleaa lageria, joka on myös
Suomessa juoduin oluttyyppi. Tarjoilulämpötila on yleensä alhainen. Tumma lager on
nimensä mukaisesti tummempaa. Sen piirteitä ovat punertavanruskea väri ja pehmeän
paahteinen maku. Lager-sana tulee Saksasta ja tarkoittaa varastoa.

Vehnäolut

Vehnäolut on oluttyyli, jonka valmistuksessa on käytetty noin puolet vehnämallasta ja
puolet ohramallasta. Hyvin hedelmäinen, runsaasti vaahtoava pinta-tai pohjahiivaolut,
joka on usein pullossa jälkikäynyt ja sen myötä luonnollisen samea. Tunnetuimmat vehnäoluet tulevat Saksasta ja Belgiasta.

Pils
Pohjahiivaolut. Pilsener, pilsner tai pils. Termiä käytetään laveasti kuvailemaan kuivia ja
vaaleita lagereita. Saksalainen pils on kuivaa, kun taas tsekkiläinen hieman pehmeämpää ja pyöreämpää. Perinteisesti pils on täysmallasolut ja rapsakasti humaloitu.
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Lambic
Lambic on Brysselin alueella valmistettu niin sanottu spontaanikäynyt olut, jonka käymisen saavat aikaan panimoiden vintillä ja Senne-joen laaksossa viihtyvät kymmenet
villihiivakannat. Lambicissa ei ole oluenpanijan lisäämää hiivaa. Aromeiltaan lambic on
selkeästi hapan, hivenen tallimainen, hedelmäinen ja lähes hiilihapoton. Ei sisällä humalan katkeruutta tai aromia.

Saison

Pintahiivaolut saison on lievästi hapan, korostuneen hedelmäinen ja pirteä kesäolut Belgian maaseudulta. Katkeruutta vaihtelevasti, myös mausteita saatetaan käyttää.

Ale
Ale on yleisnimitys pintahiivaoluille. Ale-oluille tyypillistä on hedelmäisyys ja täyteläisyys, jotka johtuvat sen valmistustavasta. Ale käy suhteellisen nopeasti melko lämpimässä, ja käymisen aikana ja sen päätyttyä hiiva nousee pintaan. Ale on olutharrastajien arvostama oluttyyppi, mutta sen kulutus maailmanlaajuisesti on pienempää kuin lagerin.
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Pale ale
Pintahiivaolut pale ale on kattotermi lukuisille oluttyypeille, joita yhdistää raikas humalointi ja vaalea tai kuparinruskea väri. Perinteisesti pale ale on tarkoittanut bitterin
pullotettua versiota. Lähtöisin Englannista.

(IPA) India pale ale
Pintahiivaolut IPA kehitettiin 1700-luvun lopulla Britanniassa. Tuohon aikaan oli kehitettävä olut, joka säilyisi pilaantumatta pitkän merimatkan ajan Britanniasta Intiaan.
Oluesta tehtiin alkoholipitoisempaa ja siihen lisättiin reilusti humalaa pilaantumisen estämiseksi. Nykypäivän moderni IPA kehittyi 1970-1980-luvuilla Yhdysvalloissa ja se on
yleensä alkoholipitoisuudeltaan vahvempaa kuin 1700-luvun brittiedeltäjänsä. (6-7 %).
Yli 7-prosenttisia India pale aleja kutsutaan double India pale aleiksi tai imperial pale
aleiksi. Brittiläiset India pale alet ovat yhdysvaltaisystäviään miedompia alkoholipitoisuudeltaan ja humaloinniltaan. Monet brittiläiset IPA-oluet lasketaan nykyisin bitteriksi.

American pale ale (APA)
Amerikkalainen, keskitäyteläinen ja raikas pintahiivaoluttyyppi, jolle on ominaista amerikkalaisten humalalajikkeiden runsas käyttö. Täyteläisen keltainen tai meripihkainen
väri. Tärkein elementti on humalan tuomat sitrushedelmäiset aromit.
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Mild
Pintahiivaolut mildin nimi tulee matalasta humalan määrästä, joka tekee siitä helposti
juotavan ja antaa maltaalle suuremman roolin. Pehmeä ja kevyt olut, jossa on vähän
alkoholia ja usein tavallista vähemmän hiilidioksidia.

Barley wine
Pintahiivaolut. Nimestään huolimatta barley winella ei ole muuta yhtäläisyyttä viinin
kanssa kuin korkea alkoholipitoisuus. (9-13 %). Oluen väri vaihtelee kuparisesta syvään
meripihkaan. Hedelmäinen ja maltaan aromeilla täytetty barley wine on parhaimmillaan maltillisesti humaloitu, todella täyteläinen ja sopii hyvin lämmittämään kylmiä
talvi-iltoja.

Bitter
Pintahiivaolut bitter on brittiläistyylinen kuiva ale. Kohtalaisen maltainen, vahvasti
humalan makuinen. Aromikas, perinteinen brittipubien olut, jossa on rapsakkaa katkeruutta ja pientä hedelmäisyyttä.
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Kriek
Kirsikkaolut, joka syntyy kun lambic-olueen lisätään kypsytysvaiheessa kokonaisia kirsikoita tai kirsikkamehua. Kriek on perinteisesti melko kuiva ja hapan, modernimmat
versiot ovat makeampia.

Sahti
Pintahiivaolut sahti on perinteinen suomalainen suodattamaton olut. Sen tekemiseen
käytetään yleensä ohra- ja ruismaltaita. Sahdin mausteena voidaan käyttää katajaa,
katajanmarjoja tai katajavettä. Sahdin maku on täyteläinen ja banaanimainen, ja siihen
yhdistyy kirpeä katajan maku. Sahti käytetään aina tavallisella leivinhiivalla. Sahti-nimi
on suojattu EU:n toimesta vuonna 2002.

Savuolut
Pohjahiivaolut. Savuoluen maltaat paahdetaan savulla, joka on saatu aikaan polttamalla
tammi- ja pyökkihalkoja avotulella. Väriltään savuolut on kuparinen tai tummanruskea.
Erittäin savuinen, yleensä kevyesti humaloitu olut.
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Bock
Pohjahiivaolut. Keskitäyteläinen tai täyteläinen olut, jonka makua hallitsee maltaan
pehmeys. Vahvaa ja väriltään oljenkeltaista lageria. Humalan katkeruus ei kuulu tähän
oluttyyppiin.

Doppelbock
Pohjahiivaolut. Väriltään vaaleaa tai tummaa lageria ja maultaan täyteläisen makean
maltainen mutta ei katkera. Sisältää runsaasti alkoholia. Vahvempi versio Bockista. Sopii
juotavaksi erityisesti kylminä kuukausina.

Trappist
Pintahiivaolut trappist on voimakas, hedelmäinen ja pullossa jälkikäyvä ale. Trappist
on aito luostariolut, joita muutamat Belgian ja Hollannin trappistimunkit tekevät. Trappist-nimi on suojattu. Olut pannaan luostareiden tiloissa, ja panimoiden tuotot käytetään luostarien ylläpitoon
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Portteri
Pintahiivaolut portteri on tehty paahdetuista maltaista, ja väriltään se on tummanruskeaa
tai jopa mustaa. Portteri on täyteläisen paahteinen ja monikerroksisen maltainen.

Stout
Lähes musta ja aromeiltaan hyvin paahtunut brittityylinen pintahiivaolut. Stout voi olla
myös makeahkoa. Irlantilainen stout on maailmalla tunnetumpi ja maultaan paahtuneen
kuiva ja intensiivinen. Kuuluisin stout-olut on irlantilainen Guinness. Russian imperial
stout on alkujaan Englannissa tehtyä olutta, jota vietiin Venäjän tsaarille. Imperial stoutissa
on korkea, yleensä yli kahdeksan prosentin alkoholipitoisuus. Voimakas ja tukeva olut.

Sanasto

PINTAHIIVA JA POHJAHIIVA Oluet jaetaan käymistapansa mukaan karkeasti kahteen pääryhmään: pintahiivaoluisiin ja pohjahiivaoluisiin Pintahiiva nousee nimensä
mukaisesti käymisen aikana astian pinnalle, kun taas pohjahiiva painuu pohjalle.
MALLAS Viljasta idättämällä valmistettu oluen pääraaka-aine.
HUMALA Oluen mauste. Parantaa säilyvyyttä. Antaa oluelle katkeruuden ja humalan
aromin. Oluenpanossa humalasta käytetään vain hedelmöittymättömät emikukat.
KATKEROT IBU- (International Bittering Units) ja EBU (European Bitterness Units)
-arvot mittaavat oluen katkeruutta. Mitä korkeampi IBU- tai EBU-arvo, sitä katkerampaa olut yleensä on. Siihen miten katkeralta olut maistuu, vaikuttavat myös
maltaat ja suodattamattomuus. Perinteisen lager-oluen katkeruusarvo on yleensä
noin 8-20. IPA-oluissa katkeruus arvo on noin 60:stä 100:aan, tai jopa enemmän.
IBU- ja EBU-asteikoilla ei ole juurikaan eroa.
VÄRI (EBC) EBC-yksikkö (European Brewing Convention Scale) kuvaa oluen väriä.
Mitä suurempi luku, sitä tummempi olut.
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Olutlasit
Olutta juodaan lukuisista erilaisista laseista. Listasimme muutaman
yleisimmän lasin, joita tavataan Suomessa.

PINT-LASI Tuttavallisemmin
tuoppina tunnettu yleislasi
sopii hyvin perusoluiden, kuten
vaaleiden lagerien ja esimerkiksi
brittityylisten ale-oluiden
juomiseen. Lasia on helppo tehdä
ja varastoida.

TULPPAANIN MALLINEN OLUTLASI
Tulppaanilasi on myös hyvä yleislasi.
Lasin muoto auttaa vaahdon
muodostamisessa. Tulppaanilasissa
oluen aromit pääsevät oikeuksiinsa.

PILSNER-LASI Pitkän mallinen lasi auttaa
pitämään oluen kylmänä ja korostaa
oluen makua. Suositellaan nimensä
mukaisesti pilsner-oluille.
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VEHNÄOLUTLASI
Vehnäoluelle sopii
korkea ja kapea,
ylhäältä hieman
levenevä lasi. Lasissa
oluen väri ja maku
pääsevät parhaiten
esiin.

”SNIFTER” aromilasi on tarkoitettu
todelliselle nautiskelijalle. Lasi
säilyttää oluen aromeja ja juomaa
voi lämmittää pitämällä kättä lasin
pohjalla. Sopii muun muassa barley
wine –oluen juomiseen.
KUOHUVIINILASI. Lasi sopii
esimerkiksi lambic- ja
hedelmäoluiden nauttimiseen.

Oluen kaataminen
1. Olutta kannattaa kaataa sisäpintaa
pitkin lasi hieman kallellaan. Pullon
suun ei pitäisi koskettaa lasia.
2. Lasi kannattaa loppua kohden
suoristaa, jotta oluen pintaan
muodostuu 2-3 senttimetrin
vaahtokukka. Vaahto auttaa
säilyttämään oluen aromit
lasissa.
Lähteet: Olutasiantuntija Mikko Salmi,
Michael Jacksonin Suuri Olutkirja, Marty
Nachelin ja Steve Ettlingerin Olut for dummies,
Panimoliitto, Akateeminen olutseura
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