
Hvad er Videnscenter for Procesteknologi?

Hos nationalt Videnscenter for Procesteknologi, arbejder vi for at formidle den nyeste 
viden inden for procesteknologi. På https://videnscenterportalen.dk/pt/ bringer vi 
aktuelle nyheder og fagrelevante kurser, og vi udvikler og udbyder selvinstruerende 
undervisningsmaterialer til landets undervisere, elever og virksomheder

VIDENSCENTER FOR PROCESTEKNOLOGI INVITERER TIL 
DANSK MESTERSKAB I ELEVBRYGGET ØL
Benyt dig af ølbrygning som et tema i din undervisning og lad dine elever deltage i Dansk 
Mesterskab i elevbrygget øl 2021

At brygge øl er ikke bare en sjov proces, den er også lærerig og derfor ideel i undervis-
ningssammenhænge. Når du brygger en øl, oplever du på første hånd, hvordan vand, 
gær, malt, humle og evt. frugt forædles til den gyldne drik, som vi kender den. Du ser 
hvordan kornprodukternes stivelse forsukrer og gennemgår en forgæringsproces, der 
forvandler den til alkohol - det der i moderne sprogbrug hedder en bioteknologisk pro-
ces. Ølbrygning bliver derfor brugt på flere og flere uddannelser som et undervisning-
stema i den faglige undervisning eller i grundfaget naturfag. Vi hylder nu både læring 
og den gyldne drik ved at invitere til en national mesterskabskonkurrence i elevbrygget 
øl, og vi hjælper jer selvfølgelig i gang. Vi tilbyder både lån af udstyr, selvinstruerende 
undervisningsforløb og lærerkursus, så du/I bliver klædt på til konkurrencen!

Mesterskabet afholdes d. 4. juni 2021 med tilmeldingsfrist d. 1. maj 2021

Er du og dine elever friske på at tage udfordringen op? 

Hver skole må stille med op til to forskellige øl. Det kan derfor være en god idé at afhol-
de en intern skole- eller klassekonkurrence, hvorigennem I finder den eller de øl, der skal 
repræsentere jeres skole i mesterskabet. På konkurrencedagen vil vores dommerpanel, 
der består af professionelle øl eksperter, vurdere de indsendte øl efter bestående inter-
nationale regler og finde vinderne. Vi præmierer selvfølgelig de vindende øl. 

Lidt information om ølbrygning...

Øl. Kulturdrikken brygges i dag på 216 bryggerier rundt omkring i Danmark, og vi er det 
land i Europa med flest bryggerier pr. indbygger. Øl er en ad de ældste tilberedte drik-
kevarer man kender til, og ølfremstilling menes at være en mere end 10.000 år gammel 
proces. Men det er ikke kun bryggerierne der brygger på livet løs. Flere og flere danskere 
stiller sig ikke længere tilfredse med kun at drikke øl - de finder en glæde i at fremstille øl 
hjemme i køkkenet og dyrker det som en hobby.

Information til skoler og undervisere

 https://videnscenterportalen.dk/pt/


I år afholder Videnscenter for Procestek-
nologi for første gang dansk mesterskab i 
elevbrygget øl, og du kan deltage! Det er en 
oplagt mulighed for at lære mere om biotek-
nologiske processer og blive din egen bryg-
mester

For at deltage i konkurrencen  skal du (i samar-
bejde med din skole og underviser) brygge en 
øl, der kan repræsentere jeres skole i mesterska-
bet. Hver skole må stille med højst to øl, så hvis 
der er flere deltagere, vil din skole gennem en 
lokal konkurrence afgøre, hvem af deltagerne 
der skal repræsentere jer. 

På konkurrencedagen d. 4. juni 2021 skal du stille med din øl, der skal leve op til følgende 
krav: 

 • Den skal være tappet på 2 x 0,33 flasker eller 2 x 0,5 flasker
 • Den skal være etikkeret med dit eget navn, øllens navn og type, ingredienser 
(og eventuelle allergener, alkohol-volumen i % og holdbarhedsdato

Derudover skal du medbringe opskrift og bryg-protokol, så dommerpanelet også kan få indsigt i 
processen bag dit bryg-arbejde. Dommerpanelet vil så vurdere din øl baseret på bl.a. dens smag, 
farve, bitterhed, og de vil sidst på dagen udråbe vinderne. 

Tilmelding til konkurrencen skal ske senest 1. maj 2021 til Sasja Krogh på skr@eucl.dk, og du skal 
ved tilmelding oplyse dit navn og hvilken skole du repræsenterer. Information om hvor konkurren-
cen afholdes, hvem der sidder i dommerpanelet osv. vil blive udsendt løbende

BLIV DANMARKSMESTER I ELEVBRYGGET ØL
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Information til undervisere og elever
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VI KLÆDER DIG PÅ TIL AT KUNNE UNDERVISE I ØLBRYGNING

Vi vil gerne hjælpe dig og dine elever i gang med ølbrygning, så I har de bedste forudsætninger 
for at kunne deltage i Dansk Mesterskab i elevbrygget øl. Vi udbyder flere typer starthjælp,  bl.a. 
i form af et selvinstruerende undervisningsforløb, der gør det let at blive klogere på ølbryg-
ning, og klæder dig/dine elever på til at brygge jeres egen øl. Forløbet hedder ”Bryg med Brew-
ster anlæg”, og indeholder grundlæggende information om brygning, og en trin-for-trin-guide 
til fremstillingen af en Ale (forløbet kan findes her). 

Vi har også mulighed for at tilbyde et lærerkursus i ølbrygning, så du kan få et mere indgåen-
de kendskab til ølbrygningens processer, hygiejne, tapning og meget mere. Skulle dette have 
interesse, så kontakt os på skr@eucl.dk.

Vi udlåner desuden gerne bryggeudstyr i form af Brewster-anlæg, så I ikke selv skal anskaffe 
udstyr i forbindelse med konkurrencen. Henvendelse herom skal ligeledes ske til skr@eucl.dk. 

Sådan får du adgang til undervisningsforløbet ”Bryg med Brewster anlæg” 
Gå ind på vores hjemmeside https://videnscenterportalen.dk/pt/

• Klik på ”LOG IND/OPRET” i øverste højre hjørne 
• Klik på ”Opret ny bruger” 
• Klik ”Ja” til at du er tilknyttet til et videnscenter 
• Under ”Vælg en brugertype…”, vælges ”Ekspert” eller ”
Underviser” 
• Under ”Vælg en skole…”, vælges den skole du går på 
• Under ”Vælg et videnscenter…”, vælges ”Procesteknologi” 
• Udfyld resten og opret din profil. Du kan nu tilgå vores materialer!

Information til skoler og undervisere

 https://videnscenterportalen.dk/pt/
https://videnscenterportalen.dk/pt/forloeb/bryg-med-brewster-anlaeg/
https://videnscenterportalen.dk/pt/aktivitet/aabent-kursus-i-oel-brygning/

