Alle veje fører til

Horsens

Madonna har været der, Rolling Stones lagde vejen forbi, og nu
kommer foreningen Danske Ølentusiasters ølfestival også til Horsens.
Det bliver 10. gang foreningen afholder ølfestival, og dette fejrer vi ved at sætte fokus på øl og mad.
En række af de omkring 40 udstillere vil dermed byde på mad af forskellig art, der harmonerer med
de mange spændende øl, eller som har øl blandt ingredienserne.
Så i weekenden den 27.-29. oktober 2006 vil Forum i Horsens for alvor syde af spændende
øl og lækre kulinariske oplevelser for ølkendere såvel som novicer i øllets verden.
Udstillerne, som omfatter danske bryggerier – store som små – ølimportører og ølsamlere, vil
tilbyde et udvalg på mere end 600 forskellige øl. Og der vil naturligvis være en række ølnyheder på
hanerne – måske endda et lille smugkig på julens glæder.
De seneste seks år har foråret budt på Københavnske Øldage i Valby Hallen i maj, mens
efterårets festival har bevæget sig rundt i provinsen fra Århus til Kolding over Odense og nu til
jubilæumsfestivalen i Horsens.
Formålet med festivalen er at præsentere øl som en alsidig oplevelse af høj kvalitet og vise øllets
gode egenskaber til mad og i mad, samt at mane den gamle myte, om at øl er øl, til jorden.
For mange 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
f. eks. belgiske trappistøl, som er brygget af munke på belgiske klostre, ales kendt fra de britske
pubber, dessertøl, frugtøl, chokoladeøl, øl med fødeskum og øl brygget på rug, kaffe og hamp – for
ikke at tale om øllets pendant til champagne, den uhyre komplekse, spontangærede øl geuze.
I det kulinariske hjørne vil et udvalg af festivalens udstillere byde på alt fra komplekse delikatesser
til kreative snacks, ligesom et hold fysikere vil fremtrylle den helt specielle øl-is, som køles ned med
flydende kvælstof: Et spektakulært syn, og en helt unik smagsoplevelse.
Der findes omkring 50 forskellige øltyper, og på festivalen i Horsens 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.
Så der er al mulig grund til at besøge Forum i Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens den 27.-29.
oktober 2006. Festivalen er åben fredag kl. 16 – 23, lørdag kl.12 – 23 og søndag kl. 12 – 18.
Med venlig hilsen – eller som vi siger i Danske Ølentusiaster:

’Højt Skum!’
Louise Houmøller, festivalpressechef

mail: festivalpressechef@ale.dk - tlf. 5133 9772.

Læs mere om øl og mad i Horsens og
find pressefotos på
Danske Ølentusiasters hjemmeside:

Ale.dk

