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PERSBERICHT 

 

Idaho: april in teken van streekbier  

Brussel, 15 maart 2017 – De Amerikaanse staat Idaho organiseert dit jaar een maand lang 

bierdegustaties, brouwerijbezoeken en andere bieractiviteiten in het kader van de ‘Idaho 

Craft Beer Month’. Ook in Idaho is april officieel uitgeroepen tot biermaand bij uitstek.  

 

Van 1 april tot en met 30 april zet Idaho alle tapkranen open. De hele maand verenigen producenten, 

bierbrouwers, restaurants en liefhebbers zich tijdens diverse evenementen om de zware bieren die in 

de staat worden gebrouwen in de kijker te zetten.  

 

In het lijstje van staten met het hoogste aantal bierbrouwerijen per capita in de VS, staat Idaho op 

nummer 10. Daarnaast is het de op één na grootste gerstproducent en de op twee na grootste 

hopproducent van de VS. Dankzij de veelzijdige landbouwproductie in Idaho, is de variatie in smaken 

en stijlen van de streekbieren er groter dan in de rest van de VS. De bierliefhebber vindt er bovendien 

meer dan 50 brouwerijen. Tijdens de ‘Idaho Craft Beer Month’ kunnen consumenten een kijkje achter 

de schermen nemen bij zowel de boeren waar de hop geoogst wordt, als bij de bierbrouwer zelf.  

 

Biertoerisme populair 

‘’Idaho heeft een bloeiende streekbier industrie, die veel mensen nog niet kennen. We zien een 

toename in de groei van het aantal brouwerijen in de staat, daarnaast zien we ook dat het aantal 

grotere brouwerijen stijgt”, aldus Sheila Francis, directeur van de vereniging Idaho Brewers United. 

‘’De Idaho Craft Beer Month wil bierliefhebbers laten ontdekken wat Idaho op dit vlak te bieden 

heeft.’’ 

 

De ‘Idaho Craft Beer Month’ is tot stand gekomen dankzij de groeiende populariteit van het 

biertoerisme. In 2012 verbonden verschillende bierbrouwers zich door de oprichting van de ‘Idaho 

Brewers United’. Deze bierbrouwers promoten samen de streekbieren uit Idaho. ‘’Uit onderzoek blijkt 

dat de beschikbaarheid van kwalitatieve streekbieren invloed heeft op de keuze van de volgende 

vakantiebestemming”, aldus Diana Norton, manager van het Verkeersbureau van Idaho. ‘’Met tal van 

brouwerijen aanwezig in elk van Idaho’s zeven toeristische regio’s, was het een logische stap om de 

‘Idaho Craft Beer Month’ in het leven te roepen. Wij zijn enthousiast om Idaho – tezamen met onze 

lokale bieren - op de kaart te kunnen zetten als ideale bestemming voor bierliefhebbers.’’ 
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Tourism 

Meer info over de “Idaho Craft Beer Month” via: http://www.idahocraftbeermonth.com/ 

Overzicht van de brouwerijen in Idaho via: 
http://www.agri.idaho.gov/AGRI/Categories/Marketing/Documents/BrewersTrail.pdf  
 
Meer info over Idaho Brewers United via: www.idbrewers.org 
 
Meer info over Idaho via www.visitidaho.org of bezoek de Facebook-pagina. 

 

Over Idaho  

Idaho ligt in het noordwesten van Amerika en is een ideale bestemming voor natuurliefhebbers en 

avonturiers die buiten de gebaande paden willen treden. Raften op de Snake River, kamperen in het 

Sawtooth National Forest, skiën in Sun Valley of wandelen door een maanlandschap in het Craters of 

the Moon National Monument & Preserve, de natuur in Idaho is zeer divers. Vanuit de omliggende 

staten (en vanuit Canada) is Idaho uitstekend bereikbaar, zowel per vliegtuig als met de huurwagen 

of camper. De staat is dan ook perfect te combineren met een bezoek aan één van die naburige staten. 

Van uit de internationale luchthavens van o.a. Chicago, Seattle, Portland en Salt Lake City zijn er 

rechtstreekse vluchten naar Boise, de hoofdstad van Idaho. Meer info over Idaho via 

www.visitidaho.org 
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