
Årets første smagning 

 

https://www.ale.dk/fileadmin/_processed_/d/2/csm_billed_1_01_7513ae5786.jpg


 

 

Så kom vi i gang med året 2013, med en blindsmagning for begynder. Det betød også at vi 

kom gennem det første arrangement under den nye arbejdsgruppe. 
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Og alt i alt kan vi kun sige det, som nogle af deltagerne udtrykte sig, da de forlod Borgerne 

Hus. "Det var sku' en god smagning". 

 

Hele smagningen startede med at 10 medlemmer, mødte op kl. 19.00 i Borgernes Hus. Her 

blev de taget i mod af vores nye formand, Bitten. 

Da alle var mødt op, gav Bitten en kort intro om hende selv og hvordan arbejdsgruppen, 

havde tænkt at arbejdet i lokalafdelingen skal foregår. 

Det indbefatter blandt andet, at vi alle skal være med til at skabe afdelingen. Det vil sige at 

alle medlemmer, gerne må komme med ideer og indput, til hvilke smagning de kunne 

tænke sig, der skal afholdes. 

 

Efter denne korte introdution om fremtiden, gik vi over til selve smagningen. Her havde 

Peter Og Jerry fundet øl i 10 kategorier, hvor vi skulle gætte hvilke øl der var hvilke, ud fra 3 

muligheder.  

I nogle af kategorierne, var der 3 øl og andre 1, som vi skulle smage, men alle stedder var 

der 3 navne på øl at vælge imellem. 

Efter vi havde smagt øllet og gættet på hvilke de var, i hvert kategori, fik vi resultatet. 

I nogle af kategorierne, var der stor undren over resultatet. Hvilke startede en diskussion 

om øllet. 

Efter at vi havde kæmpet os gennem de 10 kategorier og i alt 21 øl, kunne vi tælle sammen 

og se hvem der var bedst til dette gætteri. 

 

Aften sluttede med at Bitten gav deltagerne tid til, at tænke over om der var nogle, der ville 

lave et hold til DM i blindsmagning. 

 

Til sidst vil jeg bare lige gentage det, der blev sagt af deltagerne, da de gik ud af døren. "TAK 

FOR EN GOD SMAGNING, vi ses igen den 27. februar". 

 

Højt Skum 

Martin N. Diedrichsen 
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