BRYGNYT

Legestue i Herodes Brygklub

Kissmeyers
forsøgsbryggeri
AF OLE MADSEN
I Herodes Brygklub på Amager, som fungerer
som Anders Kissmeyers forsøgsbryggeri,
lærte Anders cremen af danske ølskribenter
at brygge øl. Som sidegevinst fortalte han
løs om alle sine ølprojekter verden rundt.

Der skal sælges noget mere øl. Derfor
havde brygmester Anders Kissmeyer den
1. marts trommet cremen af danske ølskibenter sammen til bryggelegestue i
Herodes Brygklub på Amager.
Anders Kissmeyer lagde ikke skjul på at
salget af hans øl, der er kontraktbrygget
på en halv snes forskellige bryggerier, gik
lidt trægt. Noget måtte gøres.

Brygkurser
Derfor er Anders i gang med fodarbejdet
og på Danmarksturne til en række ølbarer
og pubber for at præsentere sit øl. Men
udover at brygge øl, laver Anders også
brygkurser og her kommer legestuen hos
Herodes ind i billedet.
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Lidt tilfældigt kom Anders efter sin opsigelse på Nørrebro Bryghus i kontakt med
Kell Matthies og Herodes Brygklub på
Amager.
Uanset hvad, er det blevet et lykkeligt forhold, Kissmeyer rådgiver drengene i brygklubben, som stiller brygfaciliteter til
rådighed for Anders, når han har behov
for at lave forsøgsbryg i mindre batch.
Det er også på Herodes adresse, Jacob
Holmsgade 1, 2300 København S, at Kissmeyer Beer and Brewing udbyder kurser
for alle grupper, der er interesserede i selv
prøve at brygge øl i praksis. Indtil videre
udbyder Anders seks forskellige kurser:
Praktisk ølbryggekursus I, II og III, Teori-

modul I – Receptudvikling, Teorimodul II –
Råmaterialer og øltyper, samt De Luxe
Pakken, som er målrettet de deltagere, der
med ingen eller få forudsætninger ønsker
at blive klædt rigtigt på til at starte en
håndbryggerkarriere uden alt for mange
indledende ’svipsere’. Det består i ’det
store’ bryggekursus III samt begge de to
teorimoduler, og vil derfor være spredt
over tre eller fire dage.

Med på ølfestival
Første gang man fik øje på det frugtbare
samarbejde mellem Herodes og Anders
var på sidste års ølfestival, hvor de delte
stand. Det gør de igen i år, og mon ikke et
par af bryggene fra legestuen kan smages
på ølfestivalen i Tap1.

