Velkommen til Fynske Øldage 2005!
Det er med stor glæde, Foreningen Danske Ølentusiaster kan præsentere den første – og største - ølfestival i Odense:
”Fynske Øldage 2005,” Odense Congress Center
28.-30. oktober 2005
De sidste fem år har Danske Ølentusiaster arrangeret ølfestival i København, Kolding og Århus,
og interessen har været overvældende. Ved den seneste festival i maj i Valbyhallen gik mere end
10.000 gæster gennem tælleapparaterne! Derfor giver foreningen weekenden 28.-30. oktober
2005 øloplevelsen endnu et dacapo – nemlig i Odense, hvor elskere af godt øl får mulighed for at
smage mere end 600 forskellige øl fra såvel danske som udenlandske bryggerier.
Formålet med festivalen er at vise spændvidden i øl-verdenen og samtidig mane den gamle myte,
om at øl er øl, til jorden.
Der findes omkring 50 forskellige øltyper, og på festivalen i Odense 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. Der vil være alt – lige fra spændende danske bryg over
sjældne udenlandske øl, som mange vil sværge på ikke smager af øl – og det passer! Men oplev
det selv. Øllets verden er nemlig mangfoldig.
For de fleste danskere er øl synonymt med den velkendte pilsner, men pilsneren er kun en af
mange forskellige øltyper. På festivalen vil gæsterne få mulighed for at smage nogle af de mange
andre øltyper f.eks. belgiske trappistøl,
brygget af munke på belgiske klostre, ales
kendt fra de britske pubber, dessertøl, frugtøl,
chokoladeøl, øl med fødeskum, øl lagret på
egefade og øl brygget på rug – for ikke at tale
om øllets pendant til champagne, den uhyre
komplekse, spontangærede øl, geuze.
Flere af de danske bryggerier har da også
lovet at løfte sløret for nogle af årets julegodter. Det skader jo ikke, at forskud på juleherlighederne – og ikke mindst juleøllet...
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