
Book en 
brygmester
Foredrag om øl  
og den danske  
ølrevolution

Øl er det nye sort
Godt øl er som god gastrono-
mi. Godt øl er brygget med en 
harmonisk sammensætning 
af de bedste råvarer, der fylder 
sanserne med behag.

Der er forbløffende mange 
ligheder mellem dét at være en 
god brygmester og så at være 
en gastronomisk mesterkok. 
Begge kan vælge at kompo-
nere alt fra den rene og enkle 
smagsoplevelse til den helt 
store komposition sammensat 
af mange komplekse smage og 
dufte.

Der findes nærmest uendeligt 
mange øltyper - og der findes 
ligeledes mange måder at ka-
tegorisere dem på. 

Antallet af bryggerier og øl på 
det danske marked er eksplo-
deret op gennem nullerne. Og 
der åbnes stadig nye bryggeri-
er. Det betyder, at der hver dag 
kommer mere end én ny øl på 
gaden. De bedste finder vej til 
eksportmarkederne.

Samtidig er Danmark blevet 
en nation af håndbryggere. 
Mange går et skridt videre og 
uddanner sig til diplombrygger 
på Den Skandinaviske Brygger-
højskole.
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Lær sproget og hør om historien
Øl er ikke bare øl. Blandt de lyse finder vi pilsner, weissbier, 
witbier, saison og blandt de mørke typer finder vi stout, por-
ter. Og så er der de bitre som IPA, de sure som lambic og de 
alkoholstærke som barley wine.

Nu kan du lære at vælge det rigtige øl. Book en brygmester 
for en aften og få styr på øllet. Du kan også lære at forstå og 
tale det danske ølsprog, så du bedre kan beskrive din øl og 
vælge den rigtige. Du får også den spændende ølhistorie, der 
går mere end 8.000 år tilbage i tiden.

Smag og synk
I løbet af aftenen kom-
mer du til at bruge øjne, 
næse og mund, når du 
skal smage dig igennem 
nogle af de 60 forskellige 
øl fra både store og små 
danske bryggerier. Du 
får også udleveret bogen 
”Det Danske Ølsprog” 
til en værdi af 25 kr., der 
på en let måde fører dig 
gennem ølsmagningens 
kunst, råvarer og øltyper.

Værd at vide om 
øllet
Når du booker en ægte bryg-
mester, får du svar på disse 
spørgsmål:

• Hvad forskellen er på en 
bock-, hvede- og lagerøl

• Hvordan øl og mad sættes 
sammen

• Hvordan god servering giver 
mere duft, smag og større 
oplevelser

• Skal øllet skal serveres 
køleskabs- eller kælderkoldt

• Er øllet engelsk, belgisk, 
tjekkisk eller fra Babylon

• Hvad arbejder brygmesteren 
med i bryggeriet

• Hvordan bliver dansk byg 
til malt

• Kan øl være del af en sund 
livsstil

Fagfolk i 
brygmesterkorpset
Brygmesterkorpset består af bryg-
mestre, der alle er en central del af 
den danske ølverden. De udvikler 
og producerer øl til dagligt på store 
og små danske bryggerier, så de har 
fingrene helt ned i karrene. De elsker 
deres job og fortæller med begej-
string om brygning, ølhistorie og 
ølsmagningens kunst. Brygmestrene 
er uddannede fra Den Skandinaviske 
Bryggerhøjskole og repræsenterer 
hele bryggeribranchen.

Få mere at vide
Kontakt brygmester Leif Typkær på 21 28 45 15, lt@
bryginfo.dk eller klik ind på www.danskbrygmester.dk 
for at læse mere eller booke en brygmester for en aften.

Tjek også www.olakademiet.dk eller Det Danske Ølaka-
demi på Facebook.

Hvad skal du gøre?
Det eneste du skal gøre, er at stille et 
lokale med lærred til rådighed og sørge 
for, at der er fire ølglas pr. deltager. 
Resten leverer brygmestrene fra Dansk 
Brygmester Forening.


