
beerZymes konkurrencen 22. april 2020
Ved beerZymes konkurrencen onsdag den 22/4 2020 dystes der i to separate konkurrencer, 
en traditionelt brygget øl med fokus på produktet, og en øl hvor brugen af enzymer fra 
Novozymes har bidraget til at producere en innovativ øl.

Vinderne af Beerzymes konkurrencen 2020
Vinderne vil få deres konkurrenceøl Craftbrygget i 600 stk. 0,5 l flasker med egen etikette. 
Samtidig bliver vinderne inviteret til at deltage i brygning af deres egen øl på et lokalt 
mikrobryggeri i Århusomegnen. 

En traditionel øl
Den skal have de samme karakteristika som den type opskriften lægger op til. Så har man 
brygget en stout skal det færdige produkt også ligne og smage som en stout. Selvfølgelig med 
de nuancer som en brygmester naturligt lægger i sine opskrifter. 

En innovativ øl brygget ved brug af enzymer fra Novozymes.
En innovativ øl kan være brygget på utraditionelle råvarer. Kun fantasien, med hjælp fra 
enzymer, sætter begrænsningerne.

Hvad skal indsendes og hvornår?
Der skal til begge konkurrencer indsendes 4 stk. 0,5 l øl sammen med en pdf af jeres poster og 
en pdf af øllets etikette.
Deadline for modtagelse af jeres konkurrenceøl mm. er 11/3 2020
De 4 øl sendes til:
Herning Gymnasium
H.P. Hansensvej 8
7400 Herning
Att: beerZymes

Tilmelding til konkurrencen sker ved at maile Pdf'erne til kbh@beerzymes.dk sammen med 
kontaktoplysninger på alle bryggerne bag produktet og den ansvarlige underviser. Angiv 
venligst hvilken af konkurrencerne øllen deltager i.

I tilfælde af mange indsendte bud til konkurrencerne vil der foretages en udvælgelse af 
deltagere forud for konkurrencedagen. Alle vil få besked om på om de er udvalgt eller ej 
senest d. 27/3 2020

Indenfor hver af de to konkurrencer, vil de indbudte deltagere blive delt op i mindre matrix-
grupper. Hver matrix-gruppe skal fremlægge deres poster for resten af matrix-gruppen 
(andre skoler/deltager). Herefter vil beerZymes dommere på baggrund af 
bedømmelseskriterierne udvælge en samlet vindergruppe fra hver af de to konkurrencer.



Bedømmelseskriterier
I den endelige bedømmelse vægtes præsentationen af de enkelte produkter efter, evnen til at 
få ideen og den biologiske teori til at hænge sammen på posteren og den mundtlige 
præsentation hver én tredjedel. I alle tilfælde lægges der lige vægt på faglighed, formidling og 
et godt produkt.

Der bedømmes efter følgende kriterier
1. Ideen og løsningens originalitet og gennemførlighed. Beskrivelse af ideen, og hvordan 

den opstod
2. Anvendelse af biologiske og bioteknologiske naturvidenskabelige principper i 

løsningen
3. Skriftlig og senere på finaledagen mundtlig præsentation

Layout, struktur, klart, præcist og forståeligt, klar opskrift og fremgangsmåde. 
Posterbesvarelsen, som i sig selv vægter højt, vil blive bedømt på finaledagen

Vejledning til fremstilling af poster kan findes Beezymes.dk
For at posteren skal kunne printes er det VIGTIGT at filen sendes som pdf i A0 format.
Posterkrav

* A1 format (594 × 841 mm) - posteren skal ’stå op’
* MAC

A1: File  Page setup  indtast format (594 × 841 mm)
* PC

A1: Design  Sideopsætning  indtast format (594 × 841 mm)

Posteren skal danne baggrund for en kort mundtlig præsentation (max 5 minutter) af det 
vigtigste på posteren – det som gør netop jeres øl speciel, så husk at der skal være gode 
figurer og grafik, som kan hjælpe formidlingen på vej. Alle gruppemedlemmer skal komme på 
banen under præsentationen.


