
ÅRETS KLOSTERØL
KONKURRENCE

BRYG DIN EGEN FORTOLKNING AF EN KLOSTERØL
På Ølfestivalen fortæller vi historien om klosterøllet, da 
det er vores historiske ophav. Men hvad er en klosterøl? 
Spørger du den belgiske trappistmunk, vil han sige, at 
den skal være brygget på et kloster og på en særlig gær. 
Spørger du en øldommer, vil han nævne farve, aroma, 
krop og udseende, og mene at klosterøl er øltyper som 
Dobbeltbock, Dubbel og Maseive Ale.

Vi ku’ godt tænke os at sprænge de rammer og 
udfordre idéen om en klosterøl – et moderne 
”take” om man vil. 

STIL OP MED DIT BRYG!
Derfor vil vi invitere både mikro- og håndbryggere til at 
lave en fortolkning af en klosterøl – som bliver bedømt af 
det bedste hold. Dommerkomiteen består af:

En kendt ølkender, en uddannet øldommer, 
en kok, en publikummer, en ølentusiast og en 
repræsentant fra Esrum Kloster. 

Der kåres 1 vinder hos mikrobryggerne og 1 vinder hos 
håndbryggerne. Derudover stemmer publikum på deres 
favorit, der går på tværs af bryggerierne. 

KRITERIER
Øllet bliver bedømt ud fra 3 kriterier: 

Vinderen er den, der formår at få de tre ben til at gå op 
i en højere enhed. Teknikken skal være i orden, det skal  
smage godt, og der skal være en klar idé, som afspejler 
sig i både teknik og smag. Og her kan du få lov at lege 
og tænke helt ud af boksen! Når man indleverer til 
konkurrencen, skal man vedlægge en beskrivelse af øllet, 
og fortælle hvorfor det er en klosterøl.  

MÆNGDE OG TILMELDNING
Du skal have mindst 2 liter, som indleveres til bedømmelse 
- og 20 liter som publikum kan smage i din stand. Der 
er ingen begrænsninger for antal indleverede øl. Bryg en 
øl til lejligheden eller tag en med, som passer ind under 
kriterierne – det er op til dig. Frist for tilmelding er 1. april 
til katrine@esrum.dk

PRÆMIE
Går dit håndbryg hen og vinder, brygger vi øllet hos 
SKANDS. Ligesom øllet kommer på hanerne i vores café, 
butik og til vores festivaler. 
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