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SUOMALAISEN OLUTKULTTUURIN JÄLJILLÄ
on pitkän linjan olutammattilaisen ja –harrastajan, Kalevi
Leppäsen rakkaudentunnustus oluelle. Monipuolisen kirjan
punainen lanka on vahva henkilökohtainen
ote, joka kautta tarkastellaan suomalaista
oluthistoriaa- ja nykyisyyttä.
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Leppäsen mielipiteet niin olueen liittyvistä laista, panimoiden kehityksestä ja hyvästä olutravintolasta ovat vahvoja ja
olutkulttuuri suodattuu niiden kautta. Kirjan läpi kulkee vahvasti Leppäsen oma henkilökohtainen ääni.
Suomalaisen oluen jäljillä –teoksessa on
käsitelty laajasti suurinta osaa olutkulttuuriin
liittyvistä seikoista, tosin historiallista aikajanaa ei kannata odottaa, vaan kirjailija jakaa
kirjan luvut enemmän kulttuurin perustuviin
ilmiöihin. Onnistunut ratkaisu tässä tyylilajissa, ja tekee kirjasta helposti luettavan.
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