Det gode øls klubb
DGØ

Seksjon for fjas og fanteri

Gruppe for anvendt zytofili

Faglig villedning under quizen:
Anders Christensen, tlf 91897181,
Gruppe for anvendt zytofili.

Besøksadresse
Bryggeriveien 4,7%
Telefon 27 03 19 42
Telefax 30 08 20 07

Kontinuasjonsquiz i fag
ALE123 Praktisk og anvendt ølkunnskap
Bokmål
Tirsdag 14. august 2012
Tid: kl 19.00–21.00
Hjelpemidler: Z (Bestemte hjelpemidler tillatt: Det er lov å studere øletiketter og smake
på innhold fra baren men ingen øvrige skrevne kilder. Bestemt enkel kalkulator tillatt.
Internett og/eller mobiltelefon er IKKE tillatt.)
Sensuren faller tungt, sent og muligens tilfeldig.
Hver av hovedoppgavene teller som angitt i overskriften sin. Innenfor hver hovedoppgave
teller underoppgavene like tungt.
Det vil bli trukket for svevende og unødvendig lange svar, for irrelevante og uvesentlige
momenter, for utydelig fylleskrift, for ølflekker som gjør besvarelsen uleselig. Frustrasjon
over spørsmålene aksepteres ikke som unnskyldning for voldelig, truende eller rølpete
adferd overfor quizforfatter, og slikt vil kunne trekke ned.
Besvarelser skrevet utenfor dertil avmerket svarområde vil kunne bli sett bort fra under
sensur. Sensor er eneveldig og sensuren er endelig, selv der fasiten i ettertid måtte vise
seg å være feil eller ufullstendig.
Se opp for lurespørsmål!

Oppgave 1: Ølvalg (15%)
Angi hvilket øl (eller bryggerier) som passer til følgende situasjoner:
a) Når du lytter til Beatles på en coffeeshop i Amsterdam?
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b) Når du er belgier med hjemlengsel i Texas?

c) Når du føler deg som en gavmild turist i Norge?

d) Når du spiser seipanetter i restaurantvogna på Bergensbanen?

e) Når du er dritings og har gått lei av å se på Animal Planet?

f) Når du bærer på dregger og iler?

g) Når det danser rosa, hallusinerende elefanter i Café’en?

h) Når alt (og mere til) går galt ...?

i) Dersom du er en flygende, ildsprutende drage?

j) Når krybben er tom?

Oppgave 2: Wort plays (15%)
Svar følgende relativt teite spørsmål — ikke bli skremt av spørsmålene, svarene er gjennomgående enda teitere. (Det er estimert x minutter til hver deloppgave.)
a) Hamlet-tid og -sted pluss circa 64.

b) Hun får lov på engelsk.

c) Ikke meg, vel? Men ...

d) Stan, Kyle og Eric: Oh no! They’ve ...
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e) Mars er (nesten) en fjollete årstid.

f) Frossen erkeengel.

g) Helsvart massemorderøl fra Selbu.

h) Sinbad + Worse.

i) Er det internettdomentet til badekarentusiastene?

j) Gutten uttalte.

k) Ungt bryggeri eller gammel bukk?

l) In hoc ...

Oppgave 3: Trappist (20%)
Svar kortfattet på følgende:
a) List de godkjente og anerkjente trappistbryggeriene iht varemerket “Genuine Trappist
Product”.

b) Det er ikke alle trappistbryggeriene som bruker egen gjær. Flere av dem bruker gjær
som hentes fra andre trappistbryggerier på bryggedagen. Hvilke trappistbryggerier
har egen gjær, og hvilke andre trappistbryggerier bruker deres gjær?
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c) Hvilket trappistbryggeri har en forbindelse til ølet St. Bernardus, og hvordan er
denne forbindelsen?

d) Hvilke(t) trappistbryggeri(er) ligger utenfor BeNeLux?

e) Den store øl-vitenskapsmannen Jean de Clerck (1902-78) hjalp mange av trappistbryggeriene med øltekniske spørsmål. Ved en anledning var hans råd ikke til hjelp,
og holdt på å fullstendig ødelegge bryggeriets karakteristiske smaksprofil for alltid.
Hva var bryggeriet og hva var rådet?

f) Hvor er de Clerck begravet?

Oppgave 4: Ølhistorie (25%)
Svar kortfattet på følgende:
a) Det syd-tyske Radler er i sannhet en barbarisk drikk - beslektet med fransk Panaché
og engelsk Shandy, men i Nord-Tyskland har de et annet navn på denne drikken.
Hva er det?

b) To personer som har brygget på anlegget ved Trondhjem Mikrobryggeri har senere
endt opp som bryggmestre i den svensktalende del av verden. Hva heter de, og
hvilke bryggerier har de jobbet ved.
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c) Et skandinavisk bryggeri benyttet seg i mellomkrigstiden av svastikaen (eller hakekorset) som logoelement. Hvilket bryggeri var dette?

d) Hvilket bryggeri gjorde det fra rundt 1929 til sitt varemerke å bruke ulike dyr —
gjerne eksotiske — i reklamene sine?

e) Hvilke bryggeri(er) i Norge benytter idag skrubare flaskekapsler?

f) I gamle dager hadde man i Norge helflasker (70cl) og halvflasker (33cl) med øl,
selv om det idag bare er sistnevnte igjen. Begge typer flasker hadde uoffisielle
klengenavn, hvilke?

g) Hvilket bryggeri var det første norske til å gjenoppta eksporten av øl til USA etter
opphevelsen av forbudstiden der? Bonusspørsmål: hvor lang tid tok det fra opphevelsen til man hadde importert ølet?

h) Aass glemmer sjelden å påpeke at de er Norges eldste bryggeri. Teknisk sett er vel
dette korrekt, men det finnes et annet norsk bryggeri som var eldre, og som på et
senere tidspunkt ble slått sammen med andre bryggerier. Hva het dette opprinnelige
bryggeriet, og hva heter idag bryggeriet det inngikk i?

i) Alle vet jo at St. Arnold var ølhelgen, men det var faktisk flere av dem med det
navnet, hvilke St. Arnolder var ølhelgner? Nevn hver av dem kun én gang.

j) Når døde Michael Jackson (hints er allerede gitt i denne oppgaven) og hva er han
mest kjent for utenfor ølverdenen?

k) Vi kjenner vel alle de standardiserte, norske panteflaskene. Det som er mindre kjent
er at disse også finnes i en utgave på 50cl, og denne versjonen brukes som standardiserte panteflasker i ett annet europeisk land. Hvilket?
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Oppgave 5: De umulige (25%)
Det ville ikke vært en skikkelig øl-quiz laget av meg om ikke den inneholdt noen spørsmål
som jeg ikke regner med at noen klarer å gjette. Jeg blir faktisk lei meg om noen klarer
å besvare alle disse. Ja, skikkelig ordentlig lei meg — fordi jeg da føler at jeg ikke har
laget en vanskelig nok oppgave.
a) På etikettene til Arendals Pilsner brukes det elementer av et sjøkart for å markere
byens og bryggeriets maritime karakter. Dessverre har man grovt feilplassert ett av
stedsnavnene på dette kartet. Hvilket navn er feilplassert, og hva skulle stått der i
stedet?

b) Frydenlunds bryggeri ble startet i 1877, men er for alltid avskåret fra å reklamere
med ting som “Det gode ølet som det var i 1877”. Hvorfor?

c) I engelske ordbøker er vanligvis aardwark det første ordet. Imidlertid finnes det et
øl — dog ikke engelsk — som alfabetiseres (på engelsk) før dette ordet. Hvilket øl
er det, og hvor finner man det?
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