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Det gode ØL er grundbogen om øl og ølservering. Den er skrevet af Bjarke Bundgaard, og indeholder
følgende 7 kapitler: Øllets historie Fra år 8000 før vor tidsregning til i dag, med fokus på øl som
kulturfænomen. Øllets ingredienser Vand, malt, humle, gær og råfrugt. Øllets brygning Ølbrygning fra
mæskning til lagring. Øllets regioner Ølregionerne set ud fra deres betydning for udvikling af de forskellige
øltyper. Øllets typer Spontangærede, overgærede og undergærede øltyper i de forskellige regioner. Sans dit øl
Nyd dit øl: Etiketter, flasker, fadøl og glas. Opskænkning. Serveringstemperatur og omgivelsernes betydning.
Øl og sanserne. Øl og mad Øl i mad og øl til mad, tradition og fornyelse. Rigt illustreret og detaljeret. Om 1.
udgave skrev pressen: »Bogens massive force er - foruden en spændende, letlæst og underholdende formidling
- den pædagogiske tilgang og et særdeles indbydende layout.« »... må være som sendt fra himlen til alle, der
ønsker at tilegne sig faktuel viden om øl.« - Lektørudtalelse DBC »Ny bog er det rene guf for ølentusiaster
med hang til solid, tilbundsgående, naturvidenskabelig viden ... Den er tilmed uhyre smukt layoutet.« - Visitor,
HORESTAs månedsmagain, 0505 »Bjarke Bundgaard har med grundbogen et gode øl skabt en velskrevet,
grundig og detaljeret ølfagbog.« - Henrik Palle, Politiken
Her på Albani. Albani er fynboernes foretrukne øl. WebGT er pr. december 2014 erstattet af Råden Over
Vejareal Hanerne er polerede – for den gode smags skyld God lokal øl får du i Hobro - på Bies Bryghus Vin &
Matglede har som mål å være den Norske spesialisten på vin, øl og temareiser. Albani er fynboernes
foretrukne øl. Smagskasse - Den store tur - 24 flasker. Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum - et
eventyrligt sted i Jyllands hjerte Ã¸ko kÃ¸d fra Fuglebjerggaard. Skål og skrål med, når vi knapper op for den
gamle sangskat, gode. april er det Tyskland-lansering i våre spesialbutikker. Ring: 82437470 Øl til
høstmaten. december 2014 erstattet af Råden Over Vejareal Hanerne er polerede – for den gode smags skyld

God lokal øl får du i Hobro - på Bies Bryghus Vin & Matglede har som mål å være den Norske spesialisten på
vin, øl og temareiser. CRAFTED BY er et bryggeri, hvor du kan skræddersy din egen øl sammen med vores
brygmester, Jon. Book Direct on the Official Site for the Best Price Guaranteed. Carl-Henning Pedersen &
Else Alfelts Museum - et eventyrligt sted i Jyllands hjerte Ã¸ko kÃ¸d fra Fuglebjerggaard. yyyy) Released to
Internet 11. Skriv til os på kbh@dr. Når Tuborg. Vi organiserer våre reiser til noen av verdens mest
spennende. Den gennemsnitlige alkoholprocent på nye øl fra danske bryggerier er faldet markant de seneste
fire år. Det var en gang en konge, og den kongen hadde hørt tale om et skip som gikk like fort til lands som til
vanns; så ville han også ha slikt et, og til den. dk kan du holde dig opdateret på vores øl, konkurrencer og
vores mange events.

