Fredag den 27. oktober 2006

Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster:

Claus Meyer modtager Den Danske Ølpris 2006
Danske Ølentusiaster uddeler i dag Den Danske Ølpris til den gastronomiske
iværksætter Claus Meyer, der har været foregangsmand for kombinationen af øl og
mad - og ikke mindst øl i mad - som han har været med til at sætte på danskernes
dagsorden. Mange kender prismodtageren fra TV og magasiner om mad, og en del har
haft muligheden for at deltage på kurser med Claus, hvor der både blev brygget og
drukket øl, og hvor øllet blev anvendt i forbindelse med madlavningen.
At det netop er en aktør fra kogekunstens verden, der modtager årets pris, er ikke
tilfældigt. Prisen uddeles nemlig på Danske Ølentusiasters Ølfestival i Horsens, hvor
temaet for første gang er Øl og Mad. ”Hvor vi i de seneste år har set en voldsom
opblomstring af nye bryggerier i Danmark samt af øludbuddet på supermarkedernes
hylder, har de fleste restauranter desværre været mere tilbageholdende”, udtaler
Danske Ølentusiasters landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen. ”Vi håber, at denne
Øl og Mad festival vil hjælpe til med at rette op på det”.
I foreningen er man ikke i tvivl om, at ølelskere har haft en god allieret og
ambassadør i Claus Meyer. Claus opdagede allerede inden øl-revolutionen for alvor
skyllede ind over Danmark, at Øl og Mad er en spændende og rigtig god kombination.
Claus har ikke bare holdt foredrag om øl og mad, han har også afholdt kurser, hvor
øllet var i fokus. Og ikke mindst har Claus været med til at udgive to kogebøger, hvor
øllet er i højsæde. I 2005 udkom ”Øl og mad fra Nørrebro Bryghus”, og i år kom
bogen ”Maden til Øllet”; begge med Claus Meyer som medforfatter.
Ølprisen uddeles som nævnt i forbindelse med Danske Ølentusiasters Ølfestival, der
denne gang afholdes i Forum i Horsens. Det er 10. gang, foreningen afholder
Ølfestival i Danmark. Prisen uddeles klokken 19.00 fredag aften, hvor prismodtageren
vil være til stede i Forum.

Baggrundsinformation om Den Danske 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.
Tidligere vindere:
2002:
2003:
2004:
2005:

Brygmester Peter Klemmensen, Thisted Bryghus.
Bryggerfamilien Rasmussen, Refsvindinge Bryggeri.
Forfatter og foredragsholder Torben Mathews, Kolding.
Folkene bag håndbryg-portalen Haandbryg.dk.

Ud over et diplom modtager prisvinderen 15.000 kr. samt en særlig ”Den Danske
Ølpris”-glasstatuette fremstillet af en designer, der har stået bag flere af Holmegaards
glasserier.
Baggrundsinformation om årets prismodtager Claus Meyer:
42 år, kendt som DR’s huskok i programmet Meyers Køkken (1991-99), har fungeret
som iværksætter inden for gastronomien med bl.a. catering, salg af
kvalitetschokolade, teambuilding med madlavning samt Michelinstjerne-præmieret
gourmetrestaurant.
Hædret med bl.a. Grøntsagsprisen (1994), Kaffeprisen (1995), Landbrugets Kulturpris
(2000) samt Årets Frugtavler (2004). I januar 2006 udnævnt til adjungeret professor
på den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Læs mere på www.meyersmad.dk.
Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation. Foreningen har 11.000 medlemmer fordelt på 55
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.
Læs mere på ale.dk.
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