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Kære alle,
 
Dette første nyhedsbrev fra ØlKlubForKvinder er nu på gaden til alle Jer, som har
meldt Jer ind. 
 
Jeg håber, at I vil få dejlige oplevelser omkring øl, jeg vil i hvert fald gøre mit til, at
denne eneste af slagsen i Danmark vil komme til, at sprudler og boble med
arrangementer der omhandler øl. 
I ØlKlubForKvinder kan kvinder og veninder, mødre og døtre, søstre, naboer, kolleger,
bekendte og tilfældige sammen udvikle deres kendskab til øl. Vi smager på øl, inviterer
brygmestre og køkkenchefer, laver workshops og kogekurser omkring øl og mad eller
tager på studietur på Carlsbergs mikrobryggeri Jacobsen. Jeg vil have kvinder i
Danmark til at gå til ølhylderne lige så naturligt som de går i vinafdelingen, og jeg vil
have dem til at tænke øl ind som et naturligt alternativ, når de laver gæstemad. Hvorfor
serverer vi altid vin, når øl går supergodt i spænd med masser af retter – ja endda med
desserter?
 
På hjemmesiden har jeg lagt forskellige arrangementer, som I allerede nu kan tilmelde
Jer via direkte link til Billetto: http://oelklubforkvinder.dk/events/. De dækker blot et lille
udpluk af de arrangementer som jeg har tænkt at lave for Jer. 
 
Har I et særligt ønske fx om et par timer med øl cocktail produktion som "velkomst
drink" for kvinderne inden middagen, helt enkel ølsmagning eller ølsmagning incl
kogekursus hvor øl indgår som ingrediens i forbindelse med polterarbend, firma
arrangement, sommerfest eller bare som et lille anderledes indslag et eller andet sted,
kan man bare skrive til mig på "Book mig" på
hjemmesiden: http://oelklubforkvinder.dk/book-mig-2/
 
Nedenfor kan du læse om et par forskellige arrangementer der har været afholdt, om et
par af de kommende arrangementer, samt få opskriften på den skønneste øl kage fra
min mors hemmelige kogebog.
 
Rigtig god læsning og fortsat god påske
 
Kærlig hilsen Annemarie
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Opdateringer fra

ØlklubForKvinder
Nyd og lær om øl i fint selskab

Uddrag:

Er øl sundt?
Jeg deltog for nylig i et meget spændende seminar på Københavns Universitet omkring
“Øl og Sundhed”. På seminaret præsenterede forskere fra forskellige universitet rundt
omkring i verden, deres nyeste resultater fra forskning omkring øl og sundhed.
Vigtigste budskaber var følgende: Et forbrug af øl på 1 genstand pr. dag er forbundet
med den laveste risiko for […] 
Læs videre »

Øl-is med karmeliserede mandler
Øl-is med karameliserede mandler og marengs-tærte med jordbær/rabarberkompot på
kiksebund Mine gæster som jeg præsenterede aftenens menu for var skeptiske over
denne dessert,”øl-is det lød virkelig mærkeligt”, men disse søde sager i kombination,
scorede en masse point blandt stort set alle – Prøv selv Is: 2 dl Honning eller sirup 50
g Mandler (smuttede og […] 
Læs videre »

Umbriske øl
I sidste uge var jeg 4 dage på Il Ghiottone Umbro på kogeskole sammen med seks
veninder. Et vidunderligt ophold i skønneste omgivelser, med fokus på at fremstille
italienske specialiteter, ud fra lækre råvarer, under yderst kyndig vejledning af Lisbet
og Thomas og sidst men ikke mindst, at spise lækkerierne efterfølgende.         […] 
Læs videre »
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Første arrangement i ØlKlubForKvinder
Så er første arrangement i ØlKlubForKvinder afholdt. Mens jeg gik og gjorde klar til
mine “ukendte” gæster, tænkte jeg om de mon overhovedet ville syntes at det var
deres tid og penge værd. Jeg ville selvfølgelig gøre mig umage med smagningen og
havde sat masser af glas, vand og lidt forskellige småretter på bordet. Der […] 
Læs videre »

Ølsmagning, snacks og skøn stemning
Tag med i kvindernes hemmelige gemakker i denne reportage fra Damernes Dag på
Visit Carlsberg den 19. marts. Det er torsdag aften, og mændene er efterladt
derhjemme. Stemningen er mindst lige så høj som støjniveauet fra de 95
forventningsfulde kvinder, der sidder ved tolv langborde i Jacobsens Brewhouse og
Bar. Det er Damernes Dag på […] 
Læs videre »

Arrangement No. 2 i ØlKlubForKvinder – Ølcocktails
Oplægget i invitationen til arrangement No. 2 i ØlKlubForKvinder var følgende:
Ølcocktails – det kan man da ikke? Mega trend i USA. En aften hvor I lærer at mixe
cocktails af Jacobsen øl og “almindelige” cocktail ingredienser som lime, mynte,
sukkersirupper… krydret med en masse viden om øl. Hertil serveres lækre snacks.
Alle pladser var […] 
Læs videre »

Kommende arrangementer
1. Ølsmagning for kvinder – Vol. 1, den 24 april og den 8 maj
2. Ølcocktails – det kan man da ikke? Mega trend i USA, den 22 maj
3. Øl og mad: Hvordan passer det sammen?, den 4 juni
4. Øl og desserter: Kan man det?, den 19 juni

Klik her for at læse mere om de enkelte arrangementer.
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