Quiz alle kunne være med i

Den 19. maj var det tid til endnu en smagning. Der var 13 der havde fundet frem til
smagningen, som skulle stå i Quizens tegn.
Som i kan se på de spørgsmål der er kommet med i denne beretning var det både svære og
lette spørgsmål som de 3 hold skulle gætte.
Der var mange svar som var rigtig men dog kunne ingen finde ud af alle rigtig svar, men alle
havde en sjov og hyggelig dialog omkring spørgsmålende. men der blev nydt nogle gode øl,
som også skulle gættes.
En stor tak til Kim og Jerry for arbejde med denne øl Qiuz.

Spørgsmålene var:
HVOR
1. Hvor meget er pant værdien af en flaske mærket med ”Pant B”?
Svar: 1,50 kr.

2. Hvor mange trappist bryggerier findes der i verden i dag?
Svar: 10 stk. (6 Belgien, 2 Holland, 1 Østrig, 1 USA).
3. Hvor, dvs. hvilket bryggeri, bliver øllen ”Giraf” brygget?
Giraf startede som en kampagne i 1962 for at skaffe penge til en ny giraf, efter
giraffen Kalle blev fundet død i sin bås.
Svar: Albani, Odense.
4. Hvor ligger det danske bryggeri ”Det lille bryghus”?
Svar: Ringsted.
5. Midtfyns Bryghus bryggede i 2009 en brown ale, med en etiket udelukkende med
blindskrift. Etiketten skulle give seende en fornemmelse af hvordan det var ikke at
kunne læse.
Hvor mange kroner per solgt øl gik i den forbindelse til Dansk Blindesamfund?
Svar: 2 kroner.
Øl serveret i denne kategori: Albani - Den Røde Giraf

HVAD
1. Hvad var den forbudte ingrediens i ”Rough Snuff” som vandt årets ølnyhed i 2010?
Svar: Snus
2. Hvad er antallet af ølhaner på ”Taphouse” den centralt beliggende ølbar i
København?
Svar: 61
3. Hvad hedder Jørgen Fogh Rasmussen’s kone, som er også er kunstneren bag alle
Hornsbeer’s etiketter?
Svar: Gunhild Fogh Rasmussen
4. I 2010 startede Discovery Channel en serie i TV, hvor man fulgte Sam Calagione og
hans amerikanske bryggeri.
Hvad er navnet på Sam’s bryggeri, som udover tv-serien bl.a. er kendt for deres IPA
serie der er navngivet efter kogetiden. 60 minutes IPA, 90 minutes IPA og 120
minutes IPA?
Svar: DogFish Head
5. Hvad er navnet på Amager Bryghus’ kommunikationschef, som blev fejret af flere
danske bryggerier i forbindelse med at han på ratebeer.com har bedømt over 25.000
øl?
Svar: Henrik Papsø
Øl serveret i denne kategori: Hornbeer - Hophorn
Hvornår

1. Hvornår blev Carlsberg grundlagt?
Svar: 1847
2. Hvornår vandt Refsvinde ”Årets ølnyhed” med ”Mors Stout”?
Svar: 2003
3. Michael Jackson, ikke sangeren, men øl-kender og forfatter, er bl.a. kendt for om
grøn tuborg at sige ”There is nothing wrong with this beer – there is just nothing
special about it”. Døde desværre allerede som 65 årig.
Hvilket år døde han?
Svar: 2007
4. På årets ølfestival 28-30 Maj, kan man som sædvanligt få adgang før ”alle andre” hvis
man har købt billet i forsalg.
Hvornår åbner dørene til festivalen om Torsdagen den 28 Maj, hvis man har købt
billet i forsalg?
Svar: klokken 15
5. Hornbeer der flere gange har vundet ”årets bryggeri” og ”årets ølnyhed” fik en lidt
svær start ved at bryggeriet nedbrændte kort tid efter etableringen.
Hvilket år brændte Hornbeer?
Svar: 2008
Øl serveret i denne kategori: Carlsberg - Carlsberg 47
HVEM
1. Hvem er sammen med sin kæreste flyttet til Bornholm og er i gang med at starte et
nyt bryggeri ” Penyllan Brewing” der primært vil koncentrere sig om fadlagerede øl?
Svar: Christian Skovdahl Andersen
2. Hvem var hovedmanden bag bryggeriet ”Brøckhouse” der blev stiftet i 2001?
Svar: Allan Poulsen
3. Munkebo’s Claus, har stor success i øjeblikket, som vinder af årets bryggeri, og årets
ølnyhed i kategorien over 6%.
Hvad hedder Claus til efternavn?
Svar: Christensen
4. Hvem har medlemsnummer 1 i Danske Ølentusiaster?
Svar: Anders Evald
5. Hvilken dansk konge har lagt navn til en af de mest besøgte øl-barer i Odense?
Svar: Christian IV
Øl serveret i denne kategori: Munkebo - Ladbykongen
Billed quiz

Et ark med 6 billeder blev delt rundt og vi skulle skrive hvilke bryggeri de forskellige øl kom
fra.
Svar:
Øverst venstre: Amager Bryghus --- Øverst højre: Midtfyn Bryghus
Midt venstre: Mikkeller --- Midt højre: Nøgne Ø
Nederst venstre: Westmalle --- Nederst højre: Fur
Øl serveret i denne kategori: Fur - Lager
Det er ikke alle spørgsmål der er kommet frem til redaktionen. Derfor er spørgsmålene
fra anden halvdel ikke med her i beskrivelsen, dog er svarende og hvilke øl der var.
FØRST
1.
Svar: 1516
2.
Svar: Paulana Salvastore
3.
Svar: Royal Oldmod Seas
4.
Svar: Fulgsang
5.
Svar: 17
Øl serveret i denne kategori: Paulana - Salvastore

STØRST
1.
Svar: ?
2.
Svar: ?
3.
Svar: ?
4.
Svar: ?

Øl serveret i denne kategori: Bush Ducel

MINDST
1.
Svar: ?
2.
Svar: ?
3.
Svar: Dry and Bitter
4.
Svar: Øl
5.
Svar: 0,5
6.
Svar: 1987
Øl serveret i denne kategori: Novel
Mens der blev talt sammen kunne vi andre nyde en Limfjords Porter.

Stemnings billeder

