Møde den 10. september 2004.
Deltagere:

Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens og Preben

Det 5. ordinære møde i Als Nørherred Ølnyder Laugh indledtes med en ganske og aldeles
chokerende oplevelse. Mens vi sad på terrassen og varmede op til aftenens udfordringer, kom Palle
smilende og var klar til … ja, klar til hvad? Det helt ubegribelige kunne ske. Palle havde ”glemt”
sine øl. Om det var en forglemmelse (og det må man jo håbe) eller om han ville gemme dem, til han
kom hjem fra mødet, ved vi ikke, men han slap ikke. Palle ringede til Connie, som straks skulle
stille med de manglede øl. Det gjorde hun, men nej hvor er hun da svær at stoppe i sin talestrøm. Vi
var jo efterhånden lidt utålmodige og skulle i gang med mødet. Et eller andet forbarmede sig da
også over os, fik stoppet talestrømme, fik Connie hjemad og vi kunne starte mødet.
Som indledning smagte vi en kinesisk øl Tsing Tao, som Preben havde taget med hjem fra turen
østpå. Den var der nu ikke noget specielt over. Til gengæld måtte vi atter konstatere alvorlige ting
vedrørende Palles håndtering af øl. Han oplevede, at en 5 liters øl BLEV FOR GAMMEL. Hvordan
i alverden kan det ske? Det ville aldrig kunne ske hos Bruno. Her ryger øl lige ned i dybet og er han
tørstig, skal vi ikke bruge Bruno til at vurdere gode øl. Han når ikke at smage på dem.
Herefter gik vi til det store kolde bord og startede ølsmagningen med Willemoes Ale. Den gik
ganske godt til maden. Dernæst kom Nastro Azzurro Peroni. Hvad der var galt med den, ved vi
ikke, men Søren smed kapslen i glasset med Willemoes Ale. Mon det var fordi, den skulle lugte til
en god øl?
Det gør nu ikke noget at kvinder har hængepatter, bare de er lige lange kom det bramfrit fra Palle.
Søren brokkede sig over sidste referat. Han mente ganske afgjort, at han fik solæg, men det kunne
vi nu ikke huske. Til gengæld var Bruno ikke træt efter solæggene, som f.eks. Jens Håndvask.
Bruno tog på Pubben og kom først hjem næste morgen kl. 7:30.
Vi havde tidligere læst om et par steder i Svendborg, som kunne være interessante at besøge. Derfor
blev der også skitseret en tur til Svendborg for hele lauget. Planen kunne være, at tage af sted om
fredag for at varme op, smage på øl om lørdagen og trappe ned om søndagen. Det fik Palle til at
udbryde, at vi var en flok professionelle alkoholister.
Efter at Mythos Hellenic Lager Beer kom på bordet fortalte Palle om, hvad han skulle, hvis han
vandt en million. 1/3 skulle gå til fest, 1/3 til kvinder og resten soldes op. Bruno viste også, hvad
han skulle bruge 10.000 kr. til, hvis de lige pludselig skulle dukke op. 8.000 til musik og 2.000 til
øl. Man skulle nu have troet, at det var omvendt.
Nu lyder det meget forurettet fra Jens: Hvorfor skummer min øl ikke så meget som jeres? Vi skyller
vores glas mellem hver øl, kommer det tørt fra Hans Erik.
Jens skulle nu fremlægge sin forklaring på, hvad er den udvidede Pythagoræiske læresætning var.
Altså for en trekant, hvor man kender længden af de 2 sider og den mellemliggende vinkel gælder
… Palle afbryder – Gælder det også for Connies? Da Jens ikke havde dybere kendskab til Connies
anatomi, stoppede forklaringen. I stedet kunne Jens fortælle, at det 8. primtal var 19.
Jens afslutter med: I ved nok, at Heino har en ordentlig Günther og det er der mange, som har ondt i
røven af.
Nu kom Bass på bordet. En ganske god øl, men ikke så kraftig som Willemoes. Det var Søren
faktisk ret enig i, men det viste sig, at han overhovedet ikke havde smagt på øllet endnu. Det var et
glas vand med isterninger, han smagte på.

Såå kom vi til Cobra Premium Beer og de afsluttende bemærkninger og spørgsmål:
- Hvordan kan man glemme øl til møde i Als Nørherred Ølnyder Laugh?
- Hvad smager bedst Duckstein eller Willemoes?
- Hvordan kan 5 liter øl blive for gammel hos Palle?
- Gælder den udvidede Pythagoræiske læresætning for Connies trekant?
- Hvor bliver transportkassen til ølkrusene af?
Jens forklarede nu meget levende om, hvor Tyskland tabte 2. verdenskrig. Imens undrede Hans Erik
sig over, hvorfor der aldrig var nogen gode modeller, som kiggede med. Palle var vist også lidt
fraværende og tænkte hverken på 2. verdenskrig eller øl, når han sagde: Tænder som en cykellås
ind-ud-ind-ud-ind-ud.

På næste møde skal vi undersøge om Duckstein eller Willemoes er bedst.
Nogle links:

Aecht Schlenkerla Rauchbier
House of Beer

http://www.schlenkerla.de
http://www.houseofbeer.dk

Næste ordinære møde er fredag den 11. marts kl. 18:30 hos Jens.
Vel mødt.
P. Nørskov

SKÅL

Resultater af ølsmagningen den 10. september 2004

Alc. %

Bemærkninger

Tsing Tao
Willemoes Ale. Bryggeriet
Vestfyn
Nastro Azzurro Peroni

5,2

Flot og klar mørkebrun farve. Kraftig smag og smager godt.. Er god ledsager til mad. 0,50 l flaske og er bedst af glas.
Rigtig god øl.

5,2

Malt smag. Lys og tør i smagen. Den flade smag kan skyldes den kraftigere Willemoes Ale.

Mythos Hellenic Lager Beer

5,0

Græsk øl i 0,33 l dåse. Lys farve. Skum forsvinder hurtigt. Dut øl. Kan ikke anbefales, men er ikke den dårligste, vi har
smagt.

O’hara’s Celtic Stout

4,3

0,50 l flaske. Flot skum og meget mørk. Karamelsmag. Ikke voldsom stout smag. En øl OK, men ikke flere. Mætter

Bass, Bass & Pale Ale

5,1

Lys, brun farve. God, men ikke så kraftig I smagen som Willemoes Ale og har en smule mere malt smag.

Cobra Premium Beer

5,0

Belgisk 0,66 l flaske. Ikke megen smag, dog en let eftersmag af humle. Kan drikkes, når man er tørstig.

Lys, ikke megen smag. Gør ingen fortræd.

Alc. %

Tsing Tao

Links

4,8

http://www.tsingtaobeer.com/brand/brand.htm

5,2

http://www.bryggerietvestfyen.dk/produkt.php?p_id=46

5,2

http://www.peroni.it/hi.html

Mythos Hellenic Lager Beer

5,0

http://greekproducts.com/mythosbeer/

O’hara’s Celtic Stout

4,3

http://www.carlowbrewing.com/home.htm

Bass, Bass & Pale Ale

5,1

http://www.bass.com

Cobra Premium Beer

5,0

http://www.cobrabeer.com/enter.htm

Willemoes Ale. Bryggeriet
Vestfyn
Nastro Azzurro Peroni

