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Øl er viktig, Øl er sunt, Øl er livet
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Vi trenger å gjenoppta og utvide sesongølene ved å introdusere eldre og nye tradisjoner.
Alle kjenner juleøl og sommerøl. Det er en tid siden det var påskeøl i butikkene. Mens i
andre land er dette fortsatt levende. I eldre tider hadde vi barnsøl (barsel) for fødsel eller
dåp. Gravøl er kjent kun som et ord, ikke som en tradisjon. Vi hadde tradisjoner med
bryllupsøl, ferdarøl, velkomstøl osv. Det var også forbud om å ikke brygge øl. Fy den
som sluntra unna. Da mistet man alt man eide.

Resett
for 40 minutter siden

Maria Zähler:
I et innlegg på Instagram kaller DJ-duoen
stuntet for er “fashion statement”, og
oppfordrer sine følgerne om å true alle de
kjenner fra å stemme på det
nasjonalkonservative
Sverigedemokraterna.

Man bør også drikke øl grunnet at man da får bedre helse. Selveste Anthony Bourdain
(RIP) i en av episodene fra serien «No Reservations» smakte med grøss på brus. Han tok
opp sitt øl og sa at dette er mye sunnere. Det har han selvsagt rett i. Brus er ikke sunt, øl
er det. Selv avholdsbevegelsen oppfordret tidligere folket til å drikke øl. Øl er å drikke
brød, det er en sunn næring alle trenger. Selvsagt vil det være noen som ønsker å knaske
på en tørrkjeks, drikke askeavkok og ha mentale problemer. La dem bare ha sine egne
problemer for seg selv. Slike skal vi aldri høre på.

Svenske artister med TV-stunt: –
Den svenske DJ-duoen Rebecca og Fiona

Siste saker

«Uten malt til drikke duger helten ikke»
Vi kjenner til uttrykket «morgenbayer» når vi skal snakke noe nedverdigende om utsagn
fra dansker. Men en slik tradisjon bør vi fremme. Ikke bare fordi det er sunt, men også
for å terge dem som ikke tåler synet av tradisjoner. Vi husker bråket da to alkoholfrie øl
ble lasert som «kjørepils» av Sagene og av matvarekjeden Ultra, tappet av Arendals
Bryggeri. Der argumentet var at det vekker feil assosiasjoner. Hvorfor skal vi ta hensyn
til folk med åpenbare store mentale lidelser? At slike skal diktere hva vanlige folk skal
gjøre og ikke gjøre er ikke fornuftig. Har de et problem så søk hjelp*. Ikke plag oss med
deres egosentriske lidelser. Har laget en kort artikkel om hvorfor man ikke skal drikke
energidrikker, drikk heller øl. Der tar jeg fram f.eks. den belgiske bordøl. Som vi også
kan ta til oss, for store og små. Det er logisk at vi har frokostøl og lunsjøl. På vei til et

Svenske artister med TV-stunt: –
Fuck SD
Den svenske DJ-duoen Rebecca og Fiona opptrådte i

sted kan man gjøre som Danmark, ta med seg en «spaserpils».

premiereprogrammet av underholdningsserien
Sommarkrysset. I den anledning passet de på å

Vi ser av og til at det lages «middelalderøl», noe som er positivt. Da får folk innblikk i de

fremføre et politisk budskap mot...

smaker som fantes på den tiden. Dog det er et problem at mye av «krydderet» var

Ny kulderekord i Antarktis

hemmelig, derfor blir det ofte mye gjetting. For «middelalderøl» ble det ikke brukt
humle, men en krydderblanding for å få bitterhet, slik som pors. Krydderblanding kalles
for gruite/gruit/grut. I tidligere tider i England skilte de mellom Ale (øl uten humle) og

Tidligere Sp-leder Johan J.
Jakobsen (81) er død

Beer (øl med humle). Mens under introduksjonen til mer vitenskapelig metode for
ølbrygging var det onde tunger som mente at disse kjemikere benyttet strykning for å
spare penger.

Jente (17) døde etter
sykkelulykke i Elverum

I Norge har man introdusert Oktoberfest, noe som er positivt. Men vi bør også bør lage
eget øl til bloting. Også andre eldre tradisjoner vi hadde bør gjenopptas. Vi bør også ta
opp tradisjonen med «maibokk» for å ta vare på den norske bokkøl. Vil trenger å
fremme tradisjoner til høsting av bær og frukt. Alt fra «blåbærøl», «kirsebærøl» og
«epleøl» til «honningøl» bør vi starte med, slik øl faktisk produseres i andre land. Mens
under birkebeinerrittet kan det serveres «birkeøl».

Mest lest
Dere fortjener en unnskyldning.
Men hvem tar (og har) ansvaret?

Vi bør også hylle våre norrøne guder med forskjellige øl. Der spesi kke dager for gudene

Merete Hodne med boklansering,

blir plukket ut. Øl for Odin (15. april), Tor (10. september) og andre hellige guder. Vi må

viker ikke en millimeter

heller ikke glemme de hellige dyrene, som Hugin, Munin, Gere, Freke, Slepner,
Midgardsormen og så videre. Den hellige Særimne blir hyllet ved å drikke «Særimneøl» og spise gris, for å følge tradisjonen i Valhall. Alver og vetter huskes med et «alveøl»
og «vetteøl».

Norsk forfatter ber Spetalen
brenne i helvete etter kommentar
om «Gutta på skauen»
Wikipedia-krangel om Trine Skei

På en konferanse i USA under halloween kk alle øl med halloween som tema. Ikke en
dum ide. For slikt øl kan man bruke gresskar som smakstilsetter eller følge «trick or
treat»-tradisjonen. Jeg ser at vi til dels har tatt til oss den fransk-belgiske sesongøl
«saison», en form for sommerøl. Mens vi i Norge kan ha «slåttonnaøl» for å leske seg
for slått av gresset til dyrefor. For en varm høst tar man seg en «Indian summer-øl».
Til nyttår kan vi ha et «Nyttårsøl». Som et tips kan man bruke ideen fra Belgia der

Grande
Ja Bjørnar, vi kaller deg kommunist
Knallhard kritikk mot Norge i
Europarådet, norske delegater
forsøkte å stanse kritikken
Spetalen utfordrer stivbente

Geuze/Gueuze eller Bière de Champagne er passende.

historikere

«Høstøl» som danskene har bør vi selvsagt ta til oss. Et «vinterøl» for å varme oss er
nytting. I Belgia har man et øl som skal serveres varmt. Glühkriek serveres på
temperaturen 45 grader celsius. Noe underlig vil folk est tro. Men det er ikke helt så
uvanlig. I England kunne man ha en ølsko av metall som man plasserte i peisen for å

Espen Ottosen: Støtter DNB en
muslimsk mann med to koner (og
ti barn)?

varme opp ølet. Her kunne man ikke klage på at ølet var varmt, men for varmt. De som
har lest “Asterix og Obelix hos britene” husker «husk å drikke opp ølet før det blir for

Se Resett Talkshow i reprise

kaldt». Et øl for å hylle den første snøen med et «snø-øl».
*Det er klart at noen får problem med å drikke øl. Men det er ikke ølet som er problemet,

Resett Talkshow #14 - 6. …

men den person som ikke kan styre seg. Spesielt de som higer etter å få en rus. Slike bryr
seg ikke om hva de tar til seg. De er villig til å ruse seg på avføring. Så hvorfor skal vi bli
hindret av å nyte øl fordi noen har et problem å styre seg?
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Tor Anders Engen
Sivilingeniør i Signalbehandling med lang fartstid innenfor IKT-bransjen.

Velkommen til Resetts kommentarfelt
Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i
kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for
filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator.
Personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av
debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å
fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse
betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til moderator@resett.no
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Navn

Genseric • for 4 dager siden

Utmerket initiativ - i en tid med mange mikrobryggerier som kjemper om en plass i solen.
"Honningøl" har jeg ikke hørt om, men "honningvin" er et annet ord for mjød - som er den
primære festdrikken som ble drukket til gudenes ære.
"I tidligere tider i England skilte de mellom Ale (øl uten humle) og Beer (øl med humle)."
Ordet "alu" er faktisk en gjenganger i div. runeinnskrifter fra merovinger-/vendeltiden, men det
er uklart om den direkte betydningen er "ale" eller "øl".
15 △

▽ • Svar • Del ›

Steinar • for 4 dager siden

Da jeg snublet meg til sengs, rullet hun seg over og ropte: "DU ER ER FULL!"
"Hvordan vet du det?" snøvlet jeg tilbake.
"DU BOR I LEILIGHETEN VED SIDEN AV!" hylte hun.
11 △

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 4 dager siden

Enig der og prisen må ned , vi betaler vanvittige priser for øl, og staten tar mest , men nå er der
et håp om at KRF blir kjeppjaget ut av Stortinget da.
8△

▽ • Svar • Del ›
Balalaika > invernes • for 4 dager siden

Lille Knut vil nok ta seg et glass lettøl fra en plass i solen for ikke å bli satt på sidelinjen i
en sak som har potensiale til å vinne hele agurktiden i MSM... .
1△

▽ • Svar • Del ›

Vladimir Smirnoff • for 4 dager siden

Skål!

⛺

7△

▽ • Svar • Del ›

Fjomp E. Nissen • for 4 dager siden

Dette er noe av det mest fornuftige jeg noengang har lest i en avis.
Kom nettopp på at det er to år og ni dager siden jeg kjøpte sofaen, og er jo en selvsagt sak å
feire. Hva er da mer naturlig enn å feire det med en øl? Svært lite. Skål!
Noen vil kanskje mene at det er å strekke strikken litt langt, men jeg tror kjærringa blir 50 år i
dag, så derfor bruker jeg også det som en unnskyldning til å ta en øl til.
Gidder du å hente en til meg kjære? Takk.. Skål, og gratulerer med dagen🌹
6△

▽ • Svar • Del ›

Haakon Lund Tofte • for 4 dager siden

ØL er viktig .
Øl har vi hatt i 10.000 årØl gjør folk lykkerligere og mer sosiale.
Øl er sunt for hjertet .
Øl gir lavere blodtrykk.
Øl er bra mot senelitet.
Øl virker som sovemedisin.
Øl er full av vitaminer og antioksidanter . (mye god mat il Øl).
Øl gir en super helse.
Men nå har det oppstått et stort problem.
Det er blitt CO2 mangel i Europa.
Det kan bli stopp i all ølproduksjon ganske snart. ( Ref Nyheter.)
4△

▽ • Svar • Del ›
Balalaika > Haakon Lund Tofte • for 4 dager siden

Nå har øldrikkerne brukt opp all CO2'en politikerne skulle 'fange' - så nå blir det nok
CO2 kvoter, avgifter og mjød uten tilsatt kullsyre inntil balansen er rettet opp.
Dvs pengene er kommet inn i statskassen politikerne kjøper valgflesk med.
2△

▽ • Svar • Del ›
Haakon Lund Tofte > Balalaika • for 3 dager siden

hehe , ja det var det jeg tenkte på.:)).

△ ▽ • Svar • Del ›
P54 > Haakon Lund Tofte • for 4 dager siden

Og øl gir ølmave. Hva med samme avgiftssats på CO2 i øl som for biler?
1△

▽ • Svar • Del ›

Optifobien > Haakon Lund Tofte • for 3 dager siden

Når man lager øl tilsettes sukker etter endt gjæring for å få co2 i ølet. Ulempen er jo
ventetiden, hvis man ikke har noe som allerede står til gjæring.

△ ▽ • Svar • Del ›
A Swede Speaks • for 4 dager siden

Jeg ler meg ihjel! Skål.
3△

▽ • Svar • Del ›

Erling Marthinsen • for 4 dager siden

Meget flott hyllest til folkefavoritten øl! Må nok feires med iskald en i solveggen.
3△

▽ • Svar • Del ›

Breidablikk • for 4 dager siden

Meget god artikkel, meget informativ. For humors skyld, litt gammel formaning fra Håvamål:
(man trenger ikke vers om gledene, for de er så åpenbare)
12.
Inkje so godt
som godt dei segjer
er øl for manna-ætt.
Di meir du drikk,
di mindre vit
mun du i hausen hava.
2△

▽ • Svar • Del ›

Ron • for 4 dager siden

Ja, O du hellige Øl, med din glede og barnlige lyst, og ikke minst veldig mye pissing da - det må
man ikke glemme. Fast del av ritualet, som man helst ser litt bort fra. Igjen veldig ensidig
tenking, kun opptatt av det som går inn, og ikke det som går ut. Det går bare rett i dass, liksom.
Men det blir veldig dyrt piss, det er alle enige om. Kanskje derfor man ikke snakker så mye om
det? Det er jo forresten noenlunde samme farge også, særlig hos de mest ihuga tilhengerne
der man sannsynligvis kun hadde trengt å tilsette noe CO2 - som vi forøvrig har mangel på
akkurat nå, selv om vi sliter voldsomt med for mye CO2 i atmosfæren ifølge diverse
klimafantaster - og så kunne man resirkulert det uten at noen ville ha merket så mye.
Det er jo faktisk sterilt når det kommer ut - mer sterilt enn når det gikk inn. Tenk på det, ca 5
minutter. Sannsynligvis er det også mer mineralholdig enn når du fortærte det, og rikt på bl.a.
nitrogenoksid som slett ikke er dumt å ha, da det hjelper å regulere pH'en i blodet så du får
bedre oksygenopptak. Nå kunne man naturligvis kompensert for det ved å puste gjennom
nesen, for det er jo rene nitrogenoksidfabrikken, men hvem tenker vel på det når man spiser
Øl?
Uansett, de aller beste på resirkulering og trening på trange tider trenger kun en Startøl, så
holder de det gående med ovennevnte metode, såfremt de har litt CO2 da for den ekstra piffen,
slik at aromaen virkelig kommer frem og man kan ane opphavet, selv ørten generasjoner etter
startølen ble fortært. Litt må man lide for saken, skal man først være øldealist.
2△

▽ • Svar • Del ›

Ole J • for 4 dager siden

Med en marxist som leder (Petter Nome) i bryggeriforeningen er det best å handle importert øl,
tror heller ikke at Grans er medlemmer i marxist-foreningen slik at den også er grei å drikke.
2△

▽ • Svar • Del ›
Johan Slåttavik > Ole J • for 4 dager siden

Grans Bare er faktisk ikke så dum. Veldig god kald på finværsdager.
3△

▽ • Svar • Del ›

Vandre_Falk • for 4 dager siden

Nei, alkoholholdige drikker er ikke sunne, alkohol er ett løsemiddel som kroppen ikke trenger og
som i store mengder kun fører babbel og dumskap med seg. Spis brød hvis du føler du må ha i
deg næringsstoffene som finnes i øl, så får mange andre sunne og gode næringsstoff på kjøpet.
Men, både å brygge øl og lage dram er gammel norsk kultur, som bør holdes i hevd uten att
han staten blander seg inn. Uansett hvor sunt eller usunt øl er, så er det en del av vårt
samfunn, og det har det vært i utallige generasjoner.
Godt øl er godt og jeg må vel innrømme att jeg har påkostet både lommebok og kropp en god
del fat opp gjennom årene, men når alt kommer til alt, så er det vel det som vi alle kan slite litt
med i støytan som burde holdes som en hellig regel, nemlig måtehold?
2△

▽ • Svar • Del ›

Johan Slåttavik • for 4 dager siden

Jeg er veldig enig. Øl er kjempegodt. Lys øl om sommeren, saison aller helst, men også pilsner.
Mørkt øl om vinteren, som stout og porter. Øl gjør verden til et bedre sted å være.
1△

▽ • Svar • Del ›

Blurb1000 • for 4 dager siden

Hos oss har vi også kopimaskines øl. Dette drikker vi hver onsdag, hele året. Så har vi hvem
ringer på døra-øl, dette bruker vi når Jehovas vitne kommer på besøk. Alltid populært.
Pinsevennene har også sitt eget brygg når de kommer. Det er helt uten humle, men har en
smak av tungetalemynte.
Ellers går det mest i Grans Bare Øl. Det går til alt og vi slipper å se på kalenderen.
1△

▽ • Svar • Del ›

Fleming Dahl • for 3 dager siden

Herlig, Engen! Full støtte!

△ ▽ • Svar • Del ›
Barley • for 3 dager siden

Ølkulturen er en stolt tradisjon vi skal fortsette å holde i hevd. Snart har hver ei bygd sitt eget
mikrobryggeri, som seg hør og bør. Etter de gode gamle gulatinglovene var det haram og ikke
brygge øl til jul. Øl har vært inkluderende og integrerende i så vel europeisk næringsliv og
samfunn, som idrett og kultur. Det er all mulig grunn til å skåle for en sivilisert ølkultur.

△ ▽ • Svar • Del ›

OGSÅ PÅ RESETT

Hjemvendte fremmedkrigere danner
kriminelle nettverk i Sverige – planla …

Merkel og Seehofer i krisemøte
11 kommentarer • for 16 timer siden

44 kommentarer • for en dag siden

Steinadler... — Ser ut til å være en feilstaving i

det bildet. Burde det ikke stått European Rat ?

Folkeavstemming og demokrati — Listhaug

ønsket heller ikke fritløpende IS-soldater i
Norge. Det kostet henne jobben. At FRP …

Avvenning fra MSM

Knallhard kritikk mot Norge i Europarådet,
norske delegater forsøkte å stanse …

69 kommentarer • for 5 timer siden

23 kommentarer • for 15 timer siden

Aleksander Dahl — Flott at Resett etter hvert

tar inn saker som jeg ikke er så veldig
interesert i - men som fyller behovet for litt …

✉

Abonner

d Legg Disqus til på din nettside

Kurt Guldvik — Hvem er de norske delegatene

som kjempet med nebb og klør for å svekke
resolusjonen?Gi oss navnene. Og hvilket …
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