
Til samtlige brødre, søstre og lærlinge af Agerskov Brændevinslaug
Prøvesmagningsdag til udvælgelse af

i IT-huset, Hovedgaden 19, 6534  Agerskov.

fredag, den 20. januar 2017 klokken 17,00 – 21,00?

Vi starter kl. 17,30 med et måltid mad, kl. 18,30 går vi over til prøvesmagningen og kl. 20,00 er
der kaffe/te med en småkage til. Efter kaffen vil resultatet blive bekendtgjort. Det kan blive en

rigtig hyggelig aften hvis også du kommer med dit gode humør.

Husk selv at tage drikkevarer med!

Bindende tilmelding, af hensyn til indkøb af madvarer, til mig
på mail cconradsen@yahoo.dk, eller sms på 21 77 21 54

senest den søndag den 12. januar 2017.

Temaet for 2017 blev fastsat til at være lavet på bær (må være på flere bær) efter eget ønske.

Ved tilmelding bedes I oplyse om I både deltager
som prøvesmager og/eller aspirant til Årets Drambrygger.

I er meget velkommen til at deltage i testsmagningen
selv om I ikke har en snaps, der skal testes.

Aspiranter til Årets Drambrygger medbringer:

1. En neutral flaske indeholdende ca. ½ ltr. af den dram man ønsker bedømt. For at undgå
genkendelse af ens egen flaske bliver indholdet heraf omhældt til ens klare ¾ ltr. flasker (max.
2 testflasker pr. mand).

2. En kuvert med dokument indeholdende oplysning om art (dette års tema er, som besluttet på
generalforsamlingen, bær en eller flere slags, og husk det er kun din fantasi og dine
smagsløg, der sætter begrænsninger), plukkested/tidspunkt for hvert produkt,
filtreringstidspunkt, blandingsforhold af de forskellige essenser og hvis drammen er fortyndet
samt endelig trækketid indtil det færdige produkt. Hvis drammen er navngivet ønskes også en
begrundelse for navnet.

3. Flaske og kuvert nummereres af et andet bestyrelsesmedlem end det bestyrelsesmedlem, der
har modtaget flasken af aspiranten.

Under prøvesmagningen bedømmer alle deltagerne
drammene efter et point-system fra 1-10, hvor 10 er bedst.

Med stor snapsehilsen
Christel Conradsen

Ceremonimester
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