
MEDLEMSNYT fra ØlklubforKvinder View this email in your browser

Kære alle,
 
Dette nyhedsbrev No. 2 fra ØlKlubForKvinder er nu på gaden, her kan du læse om et
par af de arrangementer der har været afholdt, om hvorvidt "øl er sundt", de kommende
arrangementer, samt få opskriften på den lækreste øl-is..........
 
På torsdag den 19. juni, er der 5 ledige pladser til "Øl og desserter", hvor særlige øl
nydes sammen med lækre små desserter, ja det passer faktisk rigtig godt sammen...
(tilmelding via Billetto)
 
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. 
 
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 om noget med øl ifm. polterarbend, firma arrangement,
sommerfest eller bare som et lille anderledes indslag et eller andet sted skriver I til mig,
så kommer jeg med min ølkasse og laver øl-cocktails som "velkomstdrink" inden
middagen, en helt enkel ølsmagning eller ølsmagning inkl. kogekursus hvor øl indgår
som ingrediens, mulighederne er mange....
 
Rigtig god læsning og ønske om den skønneste sommer
 
Kærlig hilsen Annemarie

Subscribe Share Past Issues Translate

http://us8.campaign-archive1.com/?u=2cc35afce37a90b1586d7e25a&id=351cd2c054&e=[UNIQID]
http://billetto.dk/oel-og-desserter-kan-man-det
http://oelklubforkvinder.dk/events/
http://eepurl.com/S0Qyj
http://us8.campaign-archive2.com/home/?u=2cc35afce37a90b1586d7e25a&id=b276563f06
http://us8.campaign-archive1.com/feed?u=2cc35afce37a90b1586d7e25a&id=b276563f06


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 »

Kommende arrangementer
1. Øl og desserter: Kan man det?, den 19 juni
2. Ølcocktails – det kan man da ikke? Mega trend i USA, den 3 juli
3. Øl og mad: Hvordan passer det sammen?, den 28 august
4. Special øl fra USA – en aftensmagning, den 5. september

Klik her for at læse mere om de enkelte arrangementer.
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