
Hyggen spreder sig 

 

Julen har mange traditioner! 

 

En af dem er at Lokalafdelingen København Nord holder en Jule-hygge-øl-mad-smagning. 

Og I år forgik det den 29/11 på Telefonfabrikken. 

Hele 12 medlemmer mødte op, til en dejlig aften med masser af mad og øl. 

Maden var blev til ved fælles hjælp, da rigitg mange havde meldt ind med at de gerne ville 

stå for noget. 

Det gjorde at vi fik mange fine rettet, og flere af dem indeholdte øl. Det kan blandt andet 

nævnes at det var Stegte Chili sild, Frikadeller med Skolvlyst juleøl, Æbleflæsk og Leverpostej 

med Small Batch Brewery Christmas Ale. Ja selv flæskestegen havde fået lov til at ligge i 

blød i noget juleøl. 

Der var rigtig mange dejlige retter og der blev spist godt igennem. 

Slutlig kom ris a la manden  på bordet. Og her blev vi så udfrodert på at vi ikke kunne spise 

op. Det betød også at der ikke var nogle der fandt mandlen, og dermed heller ingen der fik 

mandlengaven. 

Efter alt maden kunne vil lige side og nyde de sidste par øl, inden den stod på oprydning. 

Efter en hurtig og effektiv oprydning, kunne vi sige tak for i år og ønske hinanden god jul. 

  

Der skal lyde en kæmpe tak til alle dem som havde lavet mad, og til alle for den store hjælp 

under selve smagning og oprydningen. Det hele gik jo som en leg. 
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Svaneke Bryghus - Don't Worry 
Julebryg 

 

0,5% Ale 

En mørkebrun Ale med fyldig krop og tykt skum. Duften præges af mørk chokolade, 

fyrrenåle og citrus. En solid base af ristede og karamelliserede malttyper bærer en 

prægnant humlebitterhed som stammer fra humletyperne Chinook og Hallertauer. 

Eftersmagen er sødmefuld og humlet på samme tid. 

  

  

To øl - Rodolph Under The Radar 
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2,4% Belgisk Wit 

 

Denne belgiske wit er brygget med koriander og appelsinskal og vil bringe hele smagen af 

en god bryg, samtidig med at den holder den lave ABV for bløde sæsonbestemte fejringer. 

Theodor Schiøtz - Anarkist Christmas 
ale 
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5,6% Ale 

Kan man udfordre julens traditioner og smage? 

Hos Anarkist har man et dogme om at udforske nye smagsterritorier og konstant 

eksperimentere og skubbe til grænserne for, hvad øl kan.  Arven anerkendes, men skal 

udfordres. 

Når man først har sagt A, må man naturligvis også sige B, og julen er hos Anarkist ikke 

nødvendigvis 100% traditionsbunden. Derfor må du forvente en juleøl, der stikker lidt ud, 

når du knapper bryghusets Christmas Ale op. 

Hvis man vil være anderledes, har folk ofte en holdning til det, derfor kan du være sikker på, 

at du både kan se og smage, at de gør sig umage hos Anarkist. 

En Belgisk Dark Ale brygget med ikke mindre end 6 udsøgte malte og egetræsspåner fra 

bourbonfade samt lidt syrlige bær. En øl der klæ’r julens mad, med stor smagsmæssig 

dybde 

  

  

Small Batch Brewery - Christmas ale 
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7,3% Belgian Strong Ale 

Julen er bryggeriets vigtigste højtid. Small Batch Brewerys Christmas ale er alle vores tanker 

om jul tappet på flaske. Masser af varme og kærlighed. Tilsat masser af mørk kandis og lidt 

af julens kryderier. 

Amager Bryghus - Julebryg 

 

6,5% Altbier 
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Extra Special Bitter. Diset rødgylden med råhvidt skum. Aromaen er sødlig, maltet med 

karamel og ristede noter samt moderat humle. Smagen er forholdsvis sød og samtidigt godt 

bitter med en tør afslutning. En let drikkelig julesag. 

  

  

Bryggeriet Vestfyen - Willemoes jul 
2018 

 

9,0% Strong Ale 

Med Willemoes Jul 2018 forkæles i år med en mahognifarvet Strong Ale, lagret på 

kakaobønner og tilsat koldt kaffe. I både duft og smag bidrager malten med sødme og krop, 

samt nuancer af karamel, chokolade og kaffe. 

 

Bryggeriet Skands - Julerød 2018 

https://www.ale.dk/fileadmin/_processed_/f/b/csm_oel_006_0845d03302.jpg


 

ALC: 9,0% 

Poppels Bryggeri - Julporter 

 

5,5% 

Let juleporter med smag af sødt hvedebrød, appelsin og chokolade. 
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Mikkeller - Ris ala m'ale 

 

8% 

Baseret på ingredienserne i den traditionelle danske dessert Ris a La Mande, brygget med 

ris, mælk / fløde (lactose), vanille, kirsebær og mandler. 

  

  

Põhjala- Jouluöö 
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8%  imperial porter 

En silkeblød chokolade-vanilje ege-lageret imperial porter brygget til vinternætterne. 

Lageret med kakaobønner, friske vanilje stænger og fransk eg for en skånsom chokolade 

dessert-karakter med en lækker vanilje smag og aroma. 

  

  

Stemnings billeder 
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