Ölprovning med Marc Eysermans
Föreningens 71:e provning
Efter att ha firat vårt jubileum med Springbank, så fortsätter klubben förnya sig. Under
tillverkningen av whisky så liknar produkten ett öl innan den destilleras, om man tittar på
de olika steg som sker vid tillverkningen. Eftersom vi noterat att många medlemmar
gärna smakar på en öl i samband med våra provningar så beslutade vi att erbjuda en
provning av öl. Vi kommer att prova öl av olika typer och Marc kommer att berätta om
tillverkningen, förklara alla olika termer som förkommer i samband med öl och vad som
är skillnaden mellan överjästa, underjästa, spontanjästa öl samt trappistöl.

Marc Eysermans
är Brand manager och Business development manager hos Galatea Spirits AB, den
ledande svenska importören av öl. I dessa roller håller han kontakt med ett 70-tal olika
bryggerier. Marc kommer från Belgien, är född i en familj med bryggartraditioner och
började arbeta i bryggeriet under skolloven, redan han var13-14 år. Han har varit i
Sverige i 4 1/2år. Före det arbetade han för olika hotellkedjor i Sydost-Asien som
ansvarig för mat- och dryckessidan.
Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en
service kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se
alternativt per tfn 0243-136 53. Gäst anmäls till Per Eriksson på adressen per @smad.se
alternativt per tfn 0243-136 53. Besked om plats för gäst erhållits kommer att meddelas
tidigast två dagar efter sista betalningsdatum som gäller för medlem. Betalning för gäst
skall ske till föreningens plusgiro snarast efter besked om plats. För provande som uteblir
och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka. Provningen begränsas
till 70st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
De öl vi skall prova är:
Weihenstephan Weiss,
Hobgoblin
Krusovice
Timmermans Kriek
Westmalle Dubbel
Duvel
Samuel Adams Lager
New Sweden

Tyskland
England
Tjeckien
Belgien
Belgien
Belgien
USA
Sverige

Tid & plats lördagen den 9/6 kl.16.00 vid Gammelgården, Borlänge
(OBS! Ny provningslokal)
Efter provningen serveras lite lätt tilltugg som passar till öl. Detta ingår i provningen. Mer
öl kommer att finnas till självkostnadspris.
Pris medlem:
Pris icke medlem:

Provning 120:Provning 120:-

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-06-01.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.

