
Alpelandet kan lave pølser og øl 

 

Den 28. marts var 28 medlemmer mødt op til Østrisk øl og pølser. 

Denne gang var det Peter som havde købt øl. Og det havde han gjort på sin ski 

ferie i Østrig, Så da tilslutningen viste sig rigtig stor til denne samgning, var der 

lidt bekymring om der var øl nok. 

Men vi smagte os gennem dejlige 14 øl, der var smagsprøverne mængdemessigt 

sat lidt ned, så der var nok til alle. Og til det fik vi serveret nogle gode pølser og 

hjemmebagt brød. 

Generalt om øllene kunne man sige det lignede meget den sydtyske stil, uden 

for meget smag. 

Der var ingen tvivl om at alle deltager gik hjem og havde smagt på nogle øl de 

andrig havde smagt før. Og de havde helt sikkert haft en hyggelig aften. 

Arcobräu Moos Liesl Helles 
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Alc: 5,3% 

Type: Helles 

Typisk Bayersk Helles og knap så skarp som en pilsner. 

Lys, Klar øl med friske byg- og hvedenoter. 

Middel karboneret. 

Let alkoholsmag og en tør græssmag fra humlen. 

Wurmhôringer Mäezen 

 

Alc: 4,9% 

Type: Märzen (østrigsk) 

Klar gylden øl. 

Sød brødagtig maltsmag. 

Godt karboneret. 
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Typisk for stilen er at maltsmagen dominerer hvilke betyder at allen har en 

sødlig korn/brødsmag. Humlen giver en let krydret eftersmag. 

Kaiser Fasstyp 

 

Alc: 5,0% 

Type: Märzen (østrigsk) 

Klar gylden øl der primært dufter af korn og brød. 

Medium-sød og let bitter. 

Markant kulsyreniveau. 

Zillertal Pils 

 

Alc: 4,9% 
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Type: Pilsner 

Kalser sig selv for Østrigs pilsner nr. 1. 

Klassisk velsmag og Høj drikbarhed med typisk friskhed og kulsyre. 

Let bitter og let sød hvilket kommer af at humle og malt er pænt afbalanceret I 

forhold til hinanden. 

Wieselburger Bier Stammbräu 

 

Alc: 5,4% 

Type: Pilsner 

Stærk pilsner. 

Let kryderet smag. 

Kun let humlet. 

Hirter Privat Pils 
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Alc: 5,2% 

Type: Pilsner (tjekkisk stil) 

Brygget efter gamle Bøhmiske forskrifter med blødt bjergvand fra Hanslbauer-

kilden og med forlænget modning. 

Høj fermentereet øl hvilke giver en tør smag. 

Typisk centraleuropæisk humlearoma (græs, jord etv.) 

Mildt karboneret 

Plzeňský Prazdroj Pilsner Urquell 

 

Alc: 4,4% 

Type: Pilsner (tjekkisk) 
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Den originale referencepilsner fra Bøhmen (som var østrigsk den gang) - Første 

gang brygget i 1842 af Josef Groll. 

Velbalanceret, hvor den søde mailt balancerer med den fine Saaz (Zatec)-humle. 

Lette karamelnoter i smag og duft. 

Middel karboneret. 

Gylden, forfriskende og med ren tør eftersmag der altid giver lyst til en enkelt 

mere... 

Stiegl Columbus 1492 - Pale Ale 

 

Alc: 4,7% 

Type: Pale ale (Ufiltreret) 

Øl fra et af de store bryggerier I Østrig og Denne øltype er en sjældenhed i Østrig 

idet der er en overgæret øl baseret på bygmalt. 

Ufilreret. 

Forvent frisk og frugtig intens humlesmag. 

Zillertal Weissbier 
Alc: 5,0% 

Type: Tysk hvedeøl 

Ravfarvet frugtig og frisk øl. 

Aromatisk med tung sød bananduft og let krydret. 

Godt karboneret, ufiltreret og med masser af skum sådan som stilen forskriver. 
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Kaiser Doppel Malz 

 

Alc: 4,7% 

Type Dunkel Undergæret 

Klassisk rødbrun øl med noter af kakao og ristet malt. 

Forvent en temmelig sød øl med karamelagtig smag. 

Wieselburger Bier Schwarzbier 

 

Alc: 4,8% 
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Type: Schwarzbier 

Mørkebrun/sort øl med fine ristede nuance og let humlekarakter. 

Bemærk de diskrete kaffe- og chokolade-noter. 

Let drikkelig og ikke (for) tør. 

Gösser Stifts Zwickl Hell 

 

Alc: 5,2% 

Type: Kellerbier 

Det andet store bryggeri I Østrig. 

Ufiltereret gylden øl. 

Smagen domineers af malt og brød, måske anes fræs og gær i aromaen. 

Zillertal Tyroler - Imperial Zwickl 

https://www.ale.dk/fileadmin/_processed_/b/0/csm_oel_012_296db5c306.jpg


 

Alc: 5,7% 

Type: Stærk Kellerbier (ufiltreret undergæret øl) 

Øl brygget med Imperial bygmalt. 

Imperial er en gammel tyroler-byg som nu er blevet genopdaget og anvendt i 

denne øl. 

God bitter smag. 

Brauerei Schlooss Eggenberg Urbock 
1681 Pale Bouble Bock 
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Alc: 9,6% 

Type: Double-bock 

Lys kraftig øl. 

Ristede maltnoter. 

Pebberagtig smag og duft fra humlen. 

Sødhonningsmag og kraftig moden frugt. 

Forvent også en kraftig alkoholsmag, der for nogle vil være for maget af det 

gode. En øl til de kolde vinteraftener. 

Stemnings billeder 
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