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Vi var så heldige at det var lykkedes næstformanden at
Shanghai'e Bo Christensen fra Thisted Bryghus - tidligere
berygtet som Bo fra Kvickly Allerød.
Vi fik både beretningen om hans professionelle liv - "jeg er
købmand" - og om da han gik i lag med øllet.
Informativt og underholdende.
Vi hørte bl.a..
Det startede i 2009 i Kvickly Allerød.
"Jeg anede intet om øl" (..)
Han købte restlageret da Brøckhouse desværre gik
konkurs.
Det gik som varmt brød. Så fik han blod på tanden.
Så gik han i hårde forhandlinger med Birthe Skands om
at lave en egen juleøl - "Julerød".
Den blev rigtig godt placeret ved ølsmagningen i

Politikens Hus.
Så gik det slag i slag.
På et tidspunkt solgte han 10 paller Ølfabrikken Porter
på 16 dage - herunder også til ølentusiaster i udlandet..
Til sidst var Kvickly Allerød oppe på 220 forskellige typer
juleøl.
På et tidspunkt spurgte han møbefabrikant Fritz Hansen
om han måtte plukke valnødder i hans store valnøddetræ.. Det måtte han godt. 15 kg.
Det blev til Kvickly Allerøds jubilæums-øl brygget hos
Bøgedal.
Den juleøls-festval som Kvickly Allerød stod for i flere år,
videreføres af lokalafdelingerne Birkerød og Halsnæs.
På et tidspunkt blev han af Aage (direktøren) fra Thisted
Bryghus lokket til at skifte..
Her har han det godt nu.
Thisted Bryghus laver 55+ forskellige typer øl over året..
Så blev der på et tidspunkt lavet en half-and-half..
Vi fik opskriften på en hjemmelavet lakrids likør.
..og meget meget mere.

Vi smagte..

Bonus fra egen
beholdning. Brygget
på Ugly Duck.
Samarbejde mellem
Herman fra Super
Brugsen i Fensmark,
Bo fra Kvickly Allerød
og Jørgen
"Pølsemager" fra
Kvickly Middelfart.
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