DIY-OLUTKILPAILU 2022 - OSALLISTU JA VOITA
Intohimona olut ja valmistat sitä itse? Näytä meille taitosi! Tartu tilaisuuteen ja osallistu.
Melkkobrew yhteistyössä Coopersin kanssa etsii Suomen parasta kotioluen panijaa. Ainoana ehtona on,
että teet oluesi Coopersin tuotteilla. Osallistu ja voita!
PALKINNOT
1. sija: Coopers kylmälaatikko (arvo 349€), Coopers-reseptipaketti (arvo 29,30-44,50€), Melkkobrew-verkkokaupan
lahjakortti (arvo 100€) ja Olutposti-lehden vuosikerta (arvo 28€). Palkintojen yhteisarvo yli 500€!
2-3. sija: Melkkobrew-verkkokaupan lahjakortti (arvo 50€) ja Coopers-reseptipaketti (arvo 29,30-44,50€) ja
Olutposti-lehden vuosikerta (arvo 28€).
4-5. sija: Coopers-reseptipaketti (arvo 29,30-44,50€).
Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Melkkobrew-lahjakortti (arvo 100€).
Osallistumisohjeet:
1. Osta Melkkobrew-verkkokaupasta DIY-Olutkilpailun osallistumispaketti.
Paketti sisältää Coopers-olutuutteen, kaksi PET-pulloa etiketteineen, palautuslaatikon sekä osallistumislomakkeen.
Paketti sisältää vapaavalintaisen 1,7kg Coopers-olutuutteen, joka tulee käyttää kilpailuoluen valmistuksessa.
Täydennä tarvittaessa muilla aineksilla (mallasuute, mallas, käymissokeri, humala, hiiva...). Osallistumispaketin
ostajalla on myös mahdollisuus ostaa olutkilpailun oluenvalmistukseen soveltuvia Coopers-tuotteita alennettuun
hintaan, joten niitä kannattaa hyödyntää valmistuksessa. Tyyli on kuitenkin vapaa ja ainoastaan tuo yksi olutuute
on pakollinen. Jos sinulla on omia aineksia, saat vapaasti käyttää lisänä mitä tahansa käymissokereita,
humaloimattomia mallasuutteita, humalia, hiivoja, sekä muita mausteita.
2. Valmista olut kotonasi ja pullota se. Täytä myös kaksi osallistumispaketin mukana tulevaa 740ml PET-pulloa
ja merkitse ne etiketeillä (Oluen nimi, pullotuspäivä, osallistujan nimi, sähköposti ja puhelinnumero).
3. Pakkaa pullot osallistumispaketin mukana tulleeseen laatikkoon ja laita mukaan osallistumispaketin mukana
tullut osallistumislomake asianmukaisesti täytettynä.
4. Lähetä paketti meille tai toimita se myymälöihimme.
Pullojen tulee olla toimitettuina 12.9.2022 mennessä.
Tänne voit LÄHETTÄÄ
osallistumispakettisi:

Melkkobrew
Asentajankatu 4
15520 Lahti

Näihin myymälöihin voit
TUODA osallistumispakettisi:

Lahti
Asentajankatu 4

Helsinki
Kauppakeskus Mall of Tripla
Aseman puoli, Veturitien varrella

Raati arvioi oluet syyskuussa ja voittajat julistetaan viimeistään lokakuussa.
Toinen pulloista maistellaan esikarsinnassa ja toinen finaalissa.
Emme vastaa mahdollisesti kuljetuksessa vaurioituneista pulloista. Pullot toimitetaan meille osallistujan kustannuksella.
Merkitsemättömät pullot tai huonosti merkityt pullot hylätään.
Pullot ilman mukana seuraavaa osallistumislomaketta hylätään.

Varaamme oikeuden julkaista parhaiden oluiden reseptit verkkosivuillamme. Mikäli et halua nimeäsi reseptin
yhteyteen, ilmoitathan siitä meille.

DIY-OLUTKILPAILU 2022 - OSALLISTUMISLOMAKE
Täytä lomake, laita se samaan laatikkoon pullojen kanssa ja toimita meille. Toimitusosoitteet
löydät tämän sivun kääntöpuolelta.
Muista merkitä vaaditut tiedot myös pullojen etiketteihin (oluen nimi, pullotuspäivä, osallistujan
nimi, sähköposti ja puhelinnumero).

Tekijän/Osallistujan nimi:
Osoite:

Puh:

Sähköposti:

Oluen nimi:
Tyylilaji:
Pullotuspvm:
Ainesosat:

Valmistusmenetelmä (lyhyt kuvaus esim. lisäysjärjestyksestä, humaloinneista, keitosta ym.):

Alleviivaa oikea vaihtoehto:
Haluan nimeni reseptin yhteyteen, mikäli se julkaistaan: Kyllä / Ei
Reseptien julkistamiseksi saatamme jälkeenpäin pyytää voittajia lähettämään tarkempi resepti. Tee tämän takia hyvät
muistiinpanot oluenvalmistuksestasi.
Kerättyjä tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. Voit kieltäytyä markkinointiviesteistä ilmoittamalla siitä meille.

ONNEA MATKAAN!

