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Ølskribenterne Carsten Berthelsen og Rolf Nielsen er i denne bog gået sammen om at præsentere deres
personlige bud på en hitliste over 50 uomgængelig øl fra ind- og udland. Det er 50 øl, der gør denne verden
til et smukkere sted at være, og som har bibragt forfatterne deres allermest salige stunder. Undervejs tager de
læseren med rundt i hele det forunderlige ølunivers og præsenterer de vigtigste hovedtyper - helt uden at

belemre med dårlige smagsoplevelser.

Det er næste 10 år siden, at bogen udkom første gang - og siden da, er der løbet meget øl i åen - bryggerier er
forsvundet og nye kommet til, og i Danmark har en veritabel ølrevolution udspillet sig. Det er derfor en
anden ølverden, som I dag omgiver os, hvilket er baggrunden for at Nielsen & Berthelsen har fundet tiden
moden til at udgive en helt ny udgave, hvor mere end 10 nye øl er kommet til, mens andre er taget ud - og

hele bogen er gennemrevideret.

Nye læsere kan derfor trygt gå døden i møde med denne nye udgave i hånden - og på vejen læske sig med de
50 store øloplevelser, som man ikke må snyde sig selv for.

Blandt bogens nyoptagne øl er en række danske bryggerier repræsenteret, heriblandt:

Mikkeller
Amager Bryghus

Hancock
Herslev Bryghus
Fur Bryghus

Ørslev
Indslev Bryggeri

Krenkerup
Hornbeer
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