
 

Husk der snart er sidste tilmelding. Og at du skal deltage I en finalesamgning
for at kunne afgive din stemme. Så se at få dig tilmeldt.

Årets danske Ølnyhed 2018 har et par ændringer i forhold til sidste år. Den primære
ændring er, at opdelingen af kategorier bliver erstattet af kun én kategori. Det er
stadig to smagepaneler, der blindt udpeger finalefeltet til medlemssmagninger i
februar 2019.

De danske bryggerier og medlemmer af Danske Ølentusiaster har indstiller
kandidater til Årets danske Ølnyhed 2018. 

Smagepanelerne er sammensat af én tredjedel øldommere, én tredjedel ølbloggere
og -journalister og én trediedel medlemmer af foreningen. Smagepanelerne mødtes i
januar og fandt de 8 finalister.

Det er stadig en forudsætning, at kandidat-øl er en reel nyhed, at den bliver brygget
igen, hvis den vinder, og at den forefindes i tilstrækkelig volumen til smagepaneler
og medlemsmøder.

Alle kandidat-øl tjekkes, så de overholder reglerne for Årets Danske Ølnyhed.
Kåring af Årets danske Ølnyhed 2018 sker på Danske Ølentusiasters
generalforsamling i marts 2019.

Skal du også stemme er du nødsaget til at møde op til en finaleølsmagning.

____________________________________________________________________

Lokalafdelingen København Nord har igen I år valgt at så for afholdes af Region
Københavnderes Finaleølsmagning.

Lokalafdeling København Nor har valgt at finaleølsmagningen vi finde sted den 23.
februar 2019.  
Vi skal smage på finalisterne i Årets danske Ølnyhed 2018, sammen hele regionen.   

Denne smagning finder sted den 23. februar 2019 kl. 19:00 på  
Telefonfabrikken's Fællesrum, Telefonvej 8, 2860 Søborg. 

Det koster 100,- kr. at deltage i smagningen.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 19. februar 2019 for at tilmelde sig smagningen.

Men du har mulighed for allerede at komme og spise noget mad fra kl. 18.00.

Menuen er: 
Schnitzel med citron, capers og peberrod 

  

PREVIEW!

http://www.telefonfabrikken.dk/
http://map.krak.dk/?q=Telefonvej+8D%2C+2860+S%C3%B8borg
https://regionkoebenhavn.nemtilmeld.dk/4/


Ølbraiseret oksesteg 
Grillpølse/bratwurst 
Brasede kartofler 
Kartoffelsalat 
Retrosalat 
Coleslaw

Til maden er det muligt at købe noget øl. (Så hav gerne små kontakter eller
mobilpay med til dette) 

Det koster 225,- kr. at deltage i smagningen og maden.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 13. februar 2019 for at tilmelde sig smagningen og
maden.

 

https://regionkoebenhavn.nemtilmeld.dk/4/

