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Danske Ølentusiasters Ølpris 2004
uddeles til Torben Mathews i Kolding
Danske Ølentusiaster uddelte lørdag den 23. oktober foreningens Nationale Ølpris
2004 til foredragsholder, forfatter og pubejer Torben Mathews i Kolding.
Torben Mathews har i mange år været frontløber inden for den danske ølverden.
Han har bragt en lang række unikke øl til landet, og bl.a. af den grund er hans pub
"You'll Never Walk Alone" i Kolding altid en stor fornøjelse at besøge. Selv om det
generelle udvalg af øl i Danmark bliver større og større, formår Torben fortsat at
skaffe helt ukendte smagsoplevelser hjem.
Torben har en helt fantastisk viden om alverdens øl, som han ofte deler ud af via
sine mange foredrag over hele landet. Her er han kendt som en fremragende
formidler, entertainer og story-teller.
Torben har udvidet sit arbejdsområde til også at omfatte gastronomien i tæt samspil
med øllet. Han har en stor kærlighed til god mad, specielt spændende og
velkrydrede eksotiske retter. Dette har nu resulteret i en kogebog, hvor Torben
præsenterer nogen af sine bedste retter med øl. Denne bog udkommer 1. november.
Ølprisen uddeltes i forbindelse med foreningens ølfestival ”Jyske Øldage”, der
afholdes Park Hallen i Kolding fredag til lørdag.
Baggrund om Danske Ølentusiaster
Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation. Foreningen har knap 10.000 medlemmer og 50
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. Foreningen er medlem af Forbrugerrådet.
Baggrund om Danske Ølentusiasters Ølpris
Danske Ølentusiasters Ølpris uddeles til en person, organisation eller virksomhed, der
har gjort en stor og engageret indsats for at vise mangfoldigheden og spændvidden i
øllets verden. I 2002 gik prisen til brygmester Peter Klemmensen fra Thisted
Bryghus. Prisen blev da uddelt på ølfestivalen i Århus. I 2003 blev prisen uddelt på
ølfestivalen i Valby til brygger John Rasmussen fra Refsvindinge Bryggeri.
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