Texels Vuurbaak en
jubileum gevierd met
Guus Meeuwis
11 mei 2014

Onstuimige lancering van Texels Vuurbaak
Tijdens een vliegende storm onthulde Guus Meeuwis vrijdagmiddag het nieuwe bier
van Texels. Dit gebeurde op het noordelijkste puntje van het eiland aan de voet van
de Texelse Vuurtoren. Guus Meeuwis en Texels brouwmeester Maurice Diks trokken
het helderblauwe koord van het spandoek strak, de wind vatte het doek van
immense afmetingen in een woeste greep en bolde de naam van Texels jongste telg
langs de gevel van de vuurtoren de lucht in. Met vereende krachten werd het canvas
in bedwang gehouden en werd de naam voor iedereen leesbaar: Texels Vuurbaak.
De Vuurtoren en ook de Texelse Bierbrouwerij vieren beide hun jubileum dit jaar. Al
150 jaar lang staat de vuurtoren als een fier en helder baken aan de kust van het
eiland. De Texelse Brouwerij viert dit weekend dat zij 15 jaar geleden haar deuren
opende.
Meteen na de onthulling werd het eerste vat Texels Vuurbaak aangeslagen en het
glas geheven. “Lekker bier!” was het commentaar van Guus Meeuwis.
,,Deze vuurtoren is als sinds anderhalve eeuw een belangrijk baken voor de mannen
op zee.”, aldus Maurice Diks. ,,Bovendien is de vuurtoren een vast symbool in de
uitingen van Texels. Daarom heeft de brouwerij de twee jubilea aangegrepen om een
nieuw bier te brouwen dat alleen op Texel verkrijgbaar is.”
Texels Vuurbaak is geïnspireerd op een Ierse Red Ale. Dit type bier wordt gebrouwen
met geroosterde gerst wat het bier zijn helder rode kleur geeft. De smaak is licht
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moutig met tonen van karamel en noten zoals amandel. Het verfrissend licht en
fruitige karakter van Vuurbaak komt door de gist van Texels. De speciaal
geselecteerde hop geeft een verrassend zacht bittere afdronk aan dit bier. Texels
Vuurbaak heeft een robuuste uitstraling, maar een besheiden alcoholpercentage van
5,5%. Kortom een speciaal bier voor een speciaal jaar op Texel.
Een video van de onthulling, open dag en concert op: www.facebook.com/texelsbier
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