
Livlig fortælling om mellemeuropa 
Den 22/4 kl 19.00 kunne vi i lokalafdelingen Købehavn Nord byde ikke mindre en 

37 medlemmer velkomme til vores april smagning.  

Det er det højste antal medlemmer der er mødt frem i meget lang tid. og vi er 

ringtig glade for denne opbakning. 

Det var ikke kun medlemmer fra København Nord der var mødt op også 

Ballerup og Frederiksberg afdelingen var reprecenteret, denne dag. 

Det fortæller os at vi havde få fat i det helt rigtige emne til denne dag. 

 

Således var det en fornøjelse at byde Danske Ølentusiasters æresmedlem 

Carsten Berthelsen velkomme, som fordags holder. 

Carsten havde taget 7 udvalgte øl med fra Mellemeuropa. De 7 øl bragte os godt 

rundt i mellemeuropa, mens Carsten kom med små historier fra de forskellig 

byer og bryggerier. 

 

Samtidigt var der tid til at fortælle lidt om øl typer, deres navn, og ikke mindst 

lidt om det at brygge øl. 

Carsten fortalte livligt i ca. 2½ time om øl, ud fra sine egne rejser rundt i Europa.  

Frodraget tog udgang i Carsten bog "Ølrejsen", som han skrev i 2003, og 

revideret i 2011. 

 

Aften sluttet af med at der blev gjort lidt reklame for Ølfestivallen den 22-24/5, 

hvor Carsten også holder et par fordrag. Men alle blev opfrodret til at tilmelde 

sig som frivillig, da det er en super sjov og god måde at opleve festivallen på. 

  

Köstritzer Schwarzbier 



 

Tyskland 

Köstritzer Schwarzbierbrauerei 

Undergæret Lagerøl 

Alc: 4,8% 

35 IBU 

12% Plato 

  

Imperial Stout 

 

Storbritannien 

Samuel Smith's old Brewery 

Overgæret stout 

Alc: 7% 

40 IBU 

18% Plato 



Paulaner Salvator 

 

Tyskland 

Paulaner Breuerei 

Undergæret Stærkøl, Doppelbock 

Alc: 7,5-7,9% 

35 IBU 

18% Plato 

  

Gouden Carolus Classic 
Belgien 

Brouwerij Het Anker 

Overgæret Dubbel 

Alc: 8,5% 

22 IBU 

20% Plato 

  

Westmalle Tripel 



 

Belgien 

Abdij Onze-Lieve_Vrouw van het Heilig Hart 

Overgæret Tripel 

Alc: 9,5% 

40 IBU 

22% Plato 

  

EKU "28" 

 

Tyskland 

Kulmbacher Brauerei 

Undergæret Superbock eller Eisbock 

Alc: 11% 

30 IBU 

28% Plato 

  



Rochefort 10 

 

Belgien 

Brasserie Rochefort 

Overgæret Massieve ale 

Alc: 11,3% 

30 IBU 

30-33% Plato 

 Stemnings billeder 
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