Pääkaupunkiseudun sahtiseura SahtiPäät
c/o Piironen, Lamminpääntie 8 A, 02880 Veikkola

Laihian Mallas Oy
66400 Laihia

Valitus maltaista
Pääkaupunkiseudun sahtiseura SahtiPäät teki 30.6.2004 yhteistilauksen luomusahtimaltaista
(luomupilsnerohramallas, tuotenumero 22080)) 11 kpl 15 kg:n säkkejä. Mallaserä on valmistettu
21.6.2004, eränumero 5210. Säkit toimitettiin meille 16.7.2004.
Olemme tehneet kyseisistä maltaista sahtia useaan eri otteeseen eri henkilöiden valmistamana,
mutta joka kerran tulos on mennyt pieleen: sahdista ei ole tullut edes juomakelpoista, vaan
kitkerää, hapanta. Olemme joutuneet kaatamaan satoja litroja sahtia viemäriin!
Keväällä teiltä tilaamamme luomusahtimallaserä oli onnistut, jokainen sahti niistä maltaista onnistui
mainiosti. Niistä valmistettua sahtia kuvailtiin termein ”parasta sahtia, mitä olen koskaan
maistanut”.
Kolmen yhdistyksemme jäsenen oli tarkoitus osallistua sahdinvalmistuksen sm-kilpailun
pääkaupunkiseudun alkukarsintoihin luomusahdilla. Kukin valmisti kisasahtia näistä 21.6.2004
valmistetuista maltaista kaksi eri erää perinteisin välinein ja menetelmin, joilla aina tähän asti
olemme onnistuneet valmistamaan maukasta, hyvää sahtia. Kaikki kuusi erää menivät todella
pieleen; sahtia kuvailtiin termein ”tämä maistuu lähinnä tolulta tai joltain sitruunapommilta,
kamalaa”.
Yksi kilpailijoista, Tarja Suhonen, valmisti samoihin aikoihin varmuuden vuoksi vielä kolmannen
kisasahtierän tavallisista Lahden polttimon valmistamista sahtimaltaista. Se onnistui mainiosti ja
voitti pääkaupunkiseudun alkukarsinnat ylivoimaisesti.
Valmistimme yhdistysten jäsenten kanssa yhteisesti yhden luomusahtimallaserän erään
jäsenemme työtilaisuuteen. Hänen piti siinä tilaisuudessa kertoa sahdin valmistuksesta ja
maistattaa tilaisuuteen osallistujille hyvää sahtia. Tämäkin sahtierä meni niin pieleen, ettei sitä
voinut kenellekään tarjota vaan se piti kaataa viemäriin.
Selviteltyämme mahdollisia syitä näiden luomusahtierien pilalle menemiseksi, olemme päätyneet
siihen, että ainut syy voi olla maltaissa. Meillä on vielä jäljellä viisi (5) kpl 15 kg:n säkkiä tätä
21.6.2004 valmistettua luomusahtimallasta. Kukaan meistä ei enää halua kokeilla niitä, kun
tiedämme, että tuloksesta ei tule juomakelpoista.
Keväisten luomumallassahtierien erinomaisuuden vuoksi haluaisimme vielä jatkaa luomusahdin
valmistamista, mutta emme enää 21.6.2004 valmistetusta erästä. Toivomme saavamme
korvauksen pilalle menneistä sahtieristä. Mikään ei tietenkään korvaa pilalle menneiden
sahtierien aiheuttamaa mielipahaa, eikä sm-kilpailuun halunneiden jäsentemme kokemaa
pettymystä kisasahdin pilalle menemisestä. Mutta muutoin sopiva korvaus voisi olla se, että
saisimme uudempaa sahtimallaserää testattavaksemme yhden säkin ja sitten, jos se on hyvää,
niin sitä sitten 10 kpl 15 kg:n säkkejä.
Olisiko mieltä palauttaa jäljellä olevat säkit tutkittavaksenne, josko saisitte selville, miksi niistä
valmistettu sahti menee pieleen? Vai laitammeko maltaat suoraan kompostiin?
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