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De fynske mesterskaber i håndbryg 2017

Som tidligere omtalt afholder Danske Ølentusiaster,
Region Fyn, det 5. fynske mesterskab i håndbryg:

Lørdag 18. november 2017 i Albani Mikrobryggeris
nye lokaler i Albanigade, Odense 

Arrangementet afvikles i tidsrummet kl. 12.00 - 18.00.

De 16 ølpladser er for længst besat og der er oprettet
venteliste. Øllet vil blive bedømt af 3 proffer fra
bryggeribranchen...men også, som traditionen byder, af et
veloplagt publikum. Der er nu kun 10 ledige
publikumsbilletter tilbage - pris blot 125 kr. Billetterne
køber du her

Du kan læse meget mere på arrangementets hjemmeside,
som du finder frem til her

Årets fynske regionale Ølpris

Den regionale Ølpris er uddelt siden 2003. Den tildeles af
foreningens regioner til virksomheder eller personer, der

er gået forrest i lokalområdet for at vise nye sider af
øllets verden, eller
har gjort en særlig indsats for at udbrede kendskabet
til det gode eller, eller
har udvidet og flyttet den gængse opfattelse af, hvad
øl er og kan anvendes til.

Åres fynske modtager af den regionale ølpris er Albani
Mikrobryggeri, Theodor Schiøtz Brewing Co.

Baggrunden er Albanis lancering af et eventcenter i
Odense, hvor man kan udvikle og brygge specialøl.

Danske Ølentusiaster, Region Fyn er sikre på, at det nye
iniativ fra øens største bryggeri vil skabe endnu mere
fokus på specialøllets naturlige plads hos de fynske
forbrugere.

Prisen blev overrakt i Odense på Øllets Dag af
Regionsformand Hans Jørn Knudsen. Med prisen følger et
diplom og 2.500 kr. Albani Mikrobryggeri, Theodor
Schiøtz Brewing Co. har i øvrigt besluttet at de 2.500 kr.

 
 

Vær med når Region Fyn
afholder de 5. fynske
mesterskaber i håndbryg!

 

http://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=c48cbabd0b
http://haandbrygfyn.ale.dk/
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skal bruges til at brygge vinderøllet fra de fynske
mesterskaber i Håndbryg (se ovenfor). Mesterskaberne
afholdes netop i de nye lokaler hos Albani Mikrobryggeri.
Vinderen får således mulighed for at arbejde sammen med
brygmester Anders Kissmeyer.

Du kan se en liste over tidligere modtagere af den fynske
regionale ølpris her

Øllets dag (1. lørdag i september ) blev i øvrigt fejret i
alle fem fynske lokalafdelinger. Region Fyn byder
velkommen til de nye medlemmer, der blev indmeldt i den
anledning.

Højt Skum

Region Fyn
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