Ølentusiaster vil have Pilsnerøl
- og Danmarks bedste findes i Valby 21. maj

Da foreningen Danske Ølentusiaster blev stiftet i 1998, var hovedformålet at få et mere
alsidigt ølsortiment i Danmark. Dengang kunne man stort set kun få de traditionelle pilsnerøl i
butikkerne, og det ville foreningens stiftere lave om på.
I dag er der flere hundrede forskellige øl at finde på hylderne i de danske supermarkeder og
specialbutikker – og det skyldes især Danske Ølentusiasters arbejde for sagen. Men i dag
brygger kun ganske få af de mange nye danske mikrobryggerier den gode, gamle pilsnerøl. Og
det er egentlig synd.
Derfor markerer Danske Ølentusiaster den sjette københavnske Ølfestival med en pilsnerkonkurrence, hvor Danmarks bedste pilsnerøl skal findes.

Det foregår ved Danske Ølentusiasters Ølfestival i Valby Hallen 19.-21. maj 2006.
Danmarks bedste pilsner bliver valgt dels af festivalens udstillere - bryggerier, importører,
samlere mv. - og dels af festivalens gæster. Vinder-pilsneren bliver kåret søndag den 21. maj.
Det er som sagt sjette gang, foreningen Danske Ølentusiaster afholder Ølfestival i København,
og festivalen har efterhånden udviklet sig til lidt af et tilløbsstykke. Sidste år besøgte mere end
10.000 gæster Valby Hallen i løbet af de tre dage, festivalen varede. Heriblandt var naturligvis
en række af foreningens næsten 11.000 medlemmer, som kommer fra hele landet for at
deltage. Men Ølfestivalen er ikke kun for medlemmer. Den er i endnu højere grad for alle de
danskere, som har lyst til at lære mere om øl, smage noget nyt eller blot vil have en oplevelse ud
over det sædvanlige.
For de fleste danskere er øl ofte synonymt med pilsner. Men pilsneren er kun en af mange
forskellige øltyper. På festivalen vil gæsterne også få mulighed for at smage nogle af de mange
andre øltyper for eksempel belgiske trappistøl, brygget af munke på belgiske klostre, ales kendt
fra de britske pubber, dessertøl, frugtøl, chokoladeøl, øl med fødeskum, øl lagret på egefade
og øl brygget på rug – for ikke at tale om øllets pendant til champagne, den uhyre komplekse,
spontangærede øl geuze.
Mere end 800 forskellige øl vil være repræsenteret af de 68 udstillere, som omfatter danske
bryggerier, ølimportører, ølsamlere og forfattere af spændende ølbøger. Festivalen vil desuden
byde på mindst 25 unikke danmarkspremierer på nye danske øl.
Vi håber, at se jer til Ølfestival i Valby Hallen, Julius Andersens Vej 3,
2450 København SV 19.-21. maj.
På gensyn – eller som vi siger i Danske Ølentusiaster ’Højt Skum!’
Louise Houmøller, festivalpressechef
Yderligere oplysninger + evt. presseakkreditering (navn, medie samt
kontaktinfo) til: festivalpressechef@ale.dk - tlf. 5133 9772.
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