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Pressemeddelelse:
Øllets Dag: Ny national festdag for det gode øl
Lørdag den 2. september får Danmark en ny mærkedag. Forbrugere og branchefolk går sammen
om at fejre den eksplosive udvikling i det danske ølmarked på Øllets Dag. Dagen fejres landet over
med lancering af helt nye øl, åbent hus på bryggerier, ølsmagninger, særlige øltilbud og talrige
arrangementer på byfester, caféer og værtshuse.
I 265 SuperBrugsen butikker tilbydes kunderne smagsprøver på øl fra kl. 11, ligesom Coop har
særlige Øllets Dag-tilbud på øl. Ekstra Bladet lancerer på dagen en ny, fast ølklumme ved
ølekspert Ole Madsen i det ugentlige forbrugertillæg KUP! Mikrobryggeriet Ølfabrikken har i
anledning af dagen brygget en helt særlig Øllets Dag øl i samarbejde med to af Danske
Ølentusiasters stiftere.
Op til Øllets Dag får Danmark et ølakademi og et nyt dansk ølsprog. Det sker når
Bryggeriforeningen og Den Skandinaviske Bryggerhøjskole onsdag den 30. august lancerer Det
Danske Ølakademi og Det Danske Ølsprog, som er udviklet af ølnydere, forbrugere og
professionelle i ølbranchen. Se mere på www.olakademiet.dk.
Bag dagen står en række samarbejdspartnere som Danske Ølentusiaster, Bryggeriforeningen og
Coop Danmark. Øllets Dag har de seneste år været afholdt af Danske Ølentusiaster for at fejre
foreningens fødselsdag, men det er første gang, forbrugere, bryggeribranche og detailhandel går
sammen om at fejre dagen. Med de seneste års udvikling i den danske ølverden kan Danske
Ølentusiaster i år fejre sine otte år med at lade sin egen fødselsdag forvandle til en national
festdag.
”Det er dejligt, at så mange bakker op om dagen”, udtaler ansvarlig for Øllets Dag, Ryan
Bendesen, der er næstformand i Danske Ølentusiaster. ”Den store interesse bekræfter, at Øllets
Dag har potentiale til at blive en rigtig folkefest. Danmark er i disse år et af Europas mest
spændende ølmarkeder med størst variation, mest innovation og en næsten anarkistisk tilgang til,
hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre”.
Find hele det omfangsrige program på www.ale.dk under ”Aktiviteter” og fra 30. august på
www.olakademiet.dk.
Øllets Dag vil blive fejret årligt på den første lørdag i september.
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Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har knap 11.000 medlemmer fordelt på 54 lokalafdelinger. Vi arbejder for et
mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer
håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager
forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumer’s Union (EBCU). Ydermere udgiver vi Danmarks største magasin om
øl, ØLentusiasteN.
Web: www.ale.dk

Baggrundsinformation om Bryggeriforeningen
Bryggeriforeningen er brancheorganisation og fælles talerør for danske bryggerier. Foreningen
repræsenterer 29 små og store bryggerier.
Bryggeriforeningen er medstifter af Det Danske Ølakademi og arbejder for at give danskerne større
viden om øl og flere gode øloplevelser. Ølakademiet findes på www.olakademiet.dk.
Web: www.bryggeriforeningen.dk

