
Påske er over os, og det skal der øl til 
Fotografen var så optaget af at smage på øl, at han glemte at få taget nogle billeder. Derfor kun disse 

få billeder. 

 

https://www.ale.dk/fileadmin/_processed_/f/2/csm_marts_smagning_01_6bdbe81773.jpg


 

Marts måned er jo forårets første måned, men det har man nu ikke se på vejret. Selv om det 

stod ned med sne den 21. marts, var hele 11 ølentusiaster mødt op til lokalafdelingens 

Påske- og forårsøl smagning. 

 

Jerry og Kim havde været på indkøb rundt omkring på Sjælland for at skaffe 11 dejlig påske 

og forårsøl til denne smagning. 

 

Således blev der lagt ud med en Påske fra Bryghuset Braunstein. Denne øl var slet ikke 

tænkt som skulle være med på programmet, men når en øl-elsker ser et tilbud kan han jo 

ikke lade være med at købe. 

 

Men der var sat 10 øl på programmet, hvor Jerry havde fundet lidt om øllene på nettet, som 

vi så fik udleveret til information. 

 

Den først af de øl vi Fuglsangs Early Bird som vi fik fra dåse. Det gav så anledning et en snak 

om den kunne fås på flaske, hvilke vi måtte konkludere at den nok kunne, men det var vist 

mest i Sønderjydland men kunne finde den. 

 

Fluks gik vi videre til Bornholm, hvorfra vi fik Gul Påske fra Svaneke Bryghus. Lige denne 

udgave vi fik love til at smage var hentet helt ovre på Bornholm, hvor efter det kom fra flere 

af deltagerne at der var nogle af de øl Svaneke laver, som aldrig kom uden for Bornholm. 

 

Så kom turen til en Fynsk øl. Det blev en øl fra det bryggeri som lige har fået en del hæder i 
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Årets Danske Ølnyhed. Der handlede nemlig om Inslevs Påske Hvede. Der var flere der 

inden de smagte sagde at de ikke kunne lide hvede øl, men efter en lille smagsprøve måtte 

de jo erkende at den smagte jo meget godt. 

 

Så kom turen til et par udlandske øl. Oster-Festbier fra Hasen-Bräu var den første tyske øl vi 

fik serveret. Denne etiket bebuder forår og påske med en hare hoppende afsted. 

Denne øl fik hurtig snakkem over på den velkendte Salvator fra Paulaner Breuerei, som så 

hurtigt blev fundet frem. Salvatoren faldt i de flestes smag. 

 

Vi gik så tilbage til de danske påske øl. Også denne gang fik vi et par fynske, det drejede sig 

nemlig om Willemoes Påskebryg og Willemoes Påske Ale. To meget forskellig påske øl fra 

Bryggeriet Vestfyn. 

 

Så tilbage til Sjælland, hvor Jerry og Kim havde været et smut forbi Jørgen hos Hornbeer og 

købe en forårs øl og en påske øl. Vi lagde ud med Vårøl, for derefter at smage på deres 

Påskeøl. Begge to nogle meget gode øl. Og som altid bliver man jo meget glad at se de flotte 

etiketter Hornbeer bruger. 

 

Den sidste øl vi kastede os over var også fra det store udland. Denne gang fra Belgien, 

nærmer betegnet fra bryggeriet Berwery St-Feuillien. De er mest kendt for deres jule øl, men 

vi fik deres påske øl, som hedder Cuvee de Paques. 

 

Efter aftens sidste øl var der tid til at sidde stille og roligt at nyde nogle af de rester der var 

af de 11 dejlige forårs- og påskeøl, som denne smagning bød på. 


