Pressemeddelelse:

Årets mest velsmagende oplevelse:
Danske Ølentusiaster afholder Jyske Øldage
i Kolding 22.-24. oktober
I foråret holdt Danske Ølentusiaster ølfestival i København, og interessen var
så overvældende, at foreningen giver et da capo, så også elskere af godt øl
vest for Storebælt får mulighed for at opleve over øllets mangfoldige verden.
Smag og oplev:
• Over 600 forskellige øl.
• Øl fra alle store danske bryggerier og de mange mikrobryggerier.
• Et kæmpe udvalg af økologisk øl fra Danmark, Tyskland og England.
• Smugpremiere på stort set alle danske og udenlandske juleøl.
• Næsten 100 ølnyheder – enten øl for første gang i Danmark eller øl brygget
specielt til festivalen.
• Uddeling af Danske Ølentusiasters Ølpris.
Det danske ølmarked er i rivende udvikling.
Nye øl kommer hele tiden til, pubber med spændende øl skyder op, mange
restauranter tilbyder gode øl til maden, hvert eneste supermarked og mange
kiosker har efterhånden et stort udvalg af spændende øl, bøger om øl fylder
godt op hos boghandleren, og der går næsten ikke en måned uden et nyt lille
bryggeri ser dagens lys.
Kort sagt: Det er skønt at være ølentusiast.
Men Danske Ølentusiaster vil gerne invitere endnu flere inden for i øllets
mangfoldige verden.
Der findes omkring 50 forskellige typer øl, og på festivalen vil langt
størstedelen være repræsenteret. Det betyder, at både den kræsne ølnyder og
den almindelige nysgerrige får rig lejlighed til at få sin lækkertørst stillet, fordi
der vil være alt - lige fra spændende danske bryg til sjældne udenlandske øl,
som mange vil sværge på ikke smager som almindelig øl – og det passer.
Ølfestivalen i Kolding er en enestående mulighed for at lære øllets verden at
kende – og forhåbentligt også få smag for den.

Sted: Parkhallen, Kolding
Fredag d. 22. oktober kl. 16-23
Lørdag d. 23. oktober kl. 12-23
Søndag d. 24. oktober kl. 12-18
Entre: 75,- (inkluderer festivalguide, ølsmageglas og to ølpoletter)
Ekstra ølpoletter købes på festivalen.
Læs mere på www.ale.dk
Yderligere oplysninger hos:
Marttin Nielsen, festivalchef. 2880 8010.
Klaus Seiersen, formand Danske Ølentusiaster. 6062 1180
Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er Danmarks landsdækkende ølforbruger-, ølbrygger- og
ølinteresseorganisation. I Danske Ølentusiaster elsker vi godt øl, og foreningens formål er at få
bedre øl i Danmark. Foreningen har ca. 10.000 medlemmer fordelt på 50 lokalafdelinger.
Vi arbejder for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af bryggerier og øltyper. Ligesom vi
oplyser og skaber debat om øl, stimulerer håndbrygning, udbreder kendskabet til traditionel
dansk bryggekunst og sikrer øl en respektfuld behandling. Foreningen er økonomisk og politisk
uafhængige af danske bryggerier og andre kommercielle interesser. Vi repræsenterer
Danmarks ølforbrugere som medlem i Forbrugerrådet samt via vort medlemskab af EBCU,
European Beer Consumers Union.
Fotos fra Ølfestival 2001 kan ses på http://www.ale.dk/festival/foto.htm.

