
Februar Smagning – Alkoholfrie øl 
 

Tirsdag den 22. februar 2022 skulle være dagen hvor vi rigtig, kunne komme i gang i gen efter en mærkelig 

tid med COVID-19. Det var nemlig denne dag hvor vores første fysiske smagning i meget lang tid kunne 

gennemføres. 

Efter opfordring fra et medlem skulle vi prøve kræfter med Alkohol frie øl. Men hvordan skulle vi gribe det 

an. Vores erfaring med øl uden alkohol eller i hvert fald under 0,5% alkohol er yders begrænset. 

Derfor valgte vi at søge hjælp hos alkoholfributik.dk, som reklameret med at du havde en kasse med 12 

forskellige alkoholfrie øl. De skrev også man ville komme godt rundt i forskellige øltyper. Men det skulle 

vise sig da kasserne blev hentet på Bogø, at de kun indeholdte 2 øltyper. Der var nemlig kun Pilsner og 

hvede øl i kasse. Så måtte vi tænke hurtig og ud og købe 2 andre øl, så vi også kunne smage på en IPA og en 

Brown ale. 

Så de 7 medlemmer der mødte op til smagningen, fik en snak om alkoholfrie øl, og om man overhoved kan 

tillade sig at kalde en øl som her mere en 0,0 % for alkoholfri. Det kan man rent lovgivningsmæssigt, men 

som landsforeningen har erfaret så er der andre organisationer der mener det er et problem når de ikke er 

alkoholfrie. Og samlet se kunne alle faktisk godt forså deres argument for at det kun bør være 0,0%s øl der 

skal kaldes alkoholfrie. 

Men for at komme tilbage de øllene så kunne vi dog konstatere at øllene generelt ikke levet op til deres 

alkohol holdelige tvillinger. Således kunne vi konkludere at der ikke var meget at komme efter i de øl vi 

smagte. 

Her er liste over de øl vi smagte til denne hyggelige smagning 

 

 
 

Navn 
Beck´s 
Bryggeri 
Brauerei Beck & Co 
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,0 

Becks Blue bringer dig den fulde smag af 
Becks. Ren nydelse uden alkohol. Med Becks 
Blues nye opskrift kan du altid holde hovedet 
klart. Becks Blue er en traditionel pilsner med 
en frisk smag og humlet eftersmag. 

  



 

 
 

Navn 
Bitburger 
Bryggeri 
Bitburger Brauerei 
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,0 

Bitburger 0,0 Alkoholfri er en gylden 
fornøjelse som også nydes af de tyske 
verdensmestre i foldbold. Bitburger 0,0 er en 
fuldt udviklet pilsner hvor alkoholen 
nænsomt er fjernet. Det giver den fulde smag 
af Bitburger og væsentligt færre kalorier. På 
dine ferier sydpå er den også kendt som 
Bitburger Drive. 

 

 
 

Navn 
Stella Artois  
Bryggeri 
Stella Artois 
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,0 

Stella Artois er en klassisk alkoholfri øl fra 

Belgien. Den er brygget med Stella Artois' 

originale gær, men alkoholen er helt fjernet 

til 0,0%. Med Stella får du en alkoholfri øl der 

smager som den originale. 

Stellas alkoholfri pilsner er nemt tilgængelig 

for alle for der elsker bløde og behagelige øl. 

Den fyldige malt giver en helstøbt øl, der med 

sin lette prikken på tungen giver den fulde 

oplevelse. 

 

 

 
 

Navn 
Jever Fun 
Bryggeri 
Friesisches Brauhaus zu Jever  
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,3 

Jever Fun alkoholfri pilsner er brygget som 

den traditionelle Jever. Derefter er alkoholen 

nænsomt fjernet, for at bevare så meget af 

den gode smag som muligt. Jever Fun har et 

af de laveste kalorieindhold blandt vores øl på 

bare 13 Kcal pr. 100 ml. 

  



 

 
 

Navn 
Estaminet 
Bryggeri 
Brouwerij de Hoorn 
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,0 

100 % sommerbyg af høj kvalitet, en 

karakteristisk gær og meget dyrebar Saaz-

humle. Langsom, traditionel bundgæring, en 

brygningsproces baseret på en original 

opskrift og modning i hele seks uger gør 

Estaminet til en ægte belgisk pilsner. 

Guldmedalje for Lager i Brewing Industry 

International Awards 2011 

 

 
 

Navn 
Krombacher 
Bryggeri 
Bryggeriet Krombacher 
Type 
Pilsner 
Alc %  
0,0 
 
 

Bryggeriet Krombacher er Tysklands 

næststørste bryggeri, og en frontløber for 

alkoholfri øl. Krombacher har nu lavet en 

serie alkoholfri øl med 0,0% alkohol til alle 

der ønsker en øl helt uden alkohol. 

Krombacher 0,0 Pilsner er en blød og 

behagelig pilsner som falder i de flestes smag. 

Den har en smuk skumkrone og en smag hvor 

humle og malt åbner sig nydeligt i glasset. 

 

 

 
 

Navn 
Clausthaler Original 
Bryggeri 
Clausthaler 
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,5 

Claustahler Classic er en klassiker blandt 

alkoholfri øl, og har netop fejret 25 års 

jubilæum. Claustahlers succes har grundlagt 

det brede udvalg af alkoholfri øl vi fører i dag, 

og har gennem alle årene bevist at alkoholfri 

øl sagtens kan måle sig med de tunge drenge i 

klassen. Claustahler producerer kun øl uden 

alkohol, og bryggerne har derfor helliget sig 

metoden at brygge en god alkoholfri øl. 

Claustahler er en blød pilsner med noter af 

hø, korn frisk græs og markblomster. 

  

https://køl.dk/collections/vendors?q=Brouwerij%20de%20Hoorn


 

 
 

Navn 
Ditmarscher 
Bryggeri 
Ditmarscher 
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,5 

Ditmarscher Alkoholfri brygges i den lille 
nordtyske by Marne, lige ved Elbens 
munding. Her har familiebryggeriet Karl Hintz 
brygget deres lokale øl i mere end 100 år med 
traditionelle opskrifter og moderne udstyr. 
Ditmarscher er en harmonisk, frisk øl med en 
tydeligt humlet smag. Det eneste der mangler 
er en kalorie eller to :-) 

 

 
 

Navn 
Störtebeker Frei-Bier 
Bryggeri 
Störtebeker 
Type 
Pilsner 
Alc % 
0,5 

Bryggeriet Störtebeker er opkaldt efter 

piraten Klaus Störtebeker, der plagede 

havene for 600 år siden. Der brygges kun øl af 

højeste kvalitet, som de selv kalder 

"bryghåndværk for connoiseurs" 

Störtebeker Frei-Bier er en fyldig og humlet 

pilsner til dem der ikke er bange for lidt 

bitterhed 

 

 

 

Navn 

Anarkist Hazy Ipa 0,5 
Bryggeri 
Anarkist 
Type 
IPA 
Alc % 

0,5 
 

Hazy IPA 0,5% fra Anarkist er en perlende, 
alkoholfri IPA med en strågul farve samt tykt 
hvidt skum. Den er brygget med hvede og 
havre, der giver øllen fylde og en skøn duft af 
blomster, citrus og tropiske frugter. Det 
samme gælder smagen, som har en frisk 
frugtkarakter samt en let maltkrop og blød 
bitterhed. 
 
Nyd den forfriskende og frugtige Hazy IPA 
0,5% sammen med gode venner eller 
veninder en hyggelig sommeraften i haven. 
Prøv også at servere den til et smagfuldt 
måltid, hvor du forkæler dig selv ekstra 
meget. 
 

  



 

 
 

Navn 
Erdinger 
Bryggeri 
Erdinger Weissbräu  
Type  
Hvedeøl 
Alc % 
0,4 

Om du er på arbejde, dyrker sport eller skal 
køre, er der nogle situationer, hvor det er 
bedst at undgå alkohol. Hvis du alligevel ikke 
vil undvære den gode smag af hvedeøl er 
løsningen Erdinger Alkoholfri. Den er brygget 
med omsorg og erfaring høstet gennem 125 
år og efter de højeste kvalitetsstandarder. 
Erdinger Alkoholfri er rig på vigtige 
næringsstoffer som folsyre og vitamin B12, 
der understøtter imunsystemet. 

 

 
 

Navn 
Störtebeker Bernstein-Weizen 
Bryggeri 
Störtebeker 
Type 
Hvedeøl 
Alc %  
0,5 
 

Störtebeker Bernstein-Weizen er en mild og 

gylden hvedeøl som er særdeles fyldig i 

smagen, hvilket gør den passende til de fleste 

måltider, eller uden mad.  

 

 

 

Navn 
Leffe 0,0 Bruin 
Bryggeri 
Leffe 
Type 
Belgiske Brown Ale 
Alc %  
0,0 
 

Leffe Alkoholfri Bruin med 0,0%, er en mørk 

klosterøl fra det velkendte belgiske bryggeri. 

Deres brygmestre har udviklet denne 

alkoholfri øl med afsæt i den traditionelle 

bruin fra bryggeriet. Smagen er derfor stadig 

fyldig og cremet med en let bitterhed og 

noter af ristet malt og karamel.  

Hvis du kan lide den oprindelige brune Leffe, 

vil du elske denne alkoholfri version.  

 


